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บทคัดย่อ 
 

      การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการพฒันาเด็กระดบัปฐมวยั 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัในการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 3) เพื่อทดลองใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการจัดการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยั 
ส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี การด าเนินการวิจยั ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การประมวลความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการ
พัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง       
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดับ
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ขั้นตอนท่ี 3 การ
ออกแบบการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจดัการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันากระบวนการจิตตปัญญาและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดับ
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  

      ผลการวิจยัพบว่า 1) สาระความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีครอบคลุม 11 เร่ือง 2)การทดลองใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 1) สร้างความสัมพนัธ์ 2) ลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 3) สุนทรีย
สนทนา 4) สะทอ้นความคิด 4) การส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook  พบวา่
ผูป้กครองทั้ง 2 กลุ่มกด Like อยูร่ะหวา่ง 10 - 23 คร้ัง และแสดงความคิดเห็นอยูร่ะหวา่ง 1-20 ความ
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คิดเห็น ทั้งน้ีผูป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนหลงัเขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการอยา่งมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

        This research aims at 1) the study of essential knowledge and skills needed in child 
development for parents in kindergarten school. 2) the study of needs for promotion of knowledge 
and essential skills in child development for parents in Nonthaburi private kindergarten schools 3) 
Application of contemplative education process and social media network for promotion              
of knowledge and essential skills needed. The research process consists of 1.Identification           
of knowledge and skills of child development for parents. 2.Study of existing situation                
of knowledge and essential skills promotion for parents in Nonthaburi private kindergarten 
schools 3.Design of an integrated application of contemplative education process and social 
media network for knowledge and essential skills promotion for parents in Nonthaburi private 
kindergarten schools, and 4.An application of contemplative education process and social media 
networking for parents in Nonthaburi private kindergarten schools.  

        The research results show that 1) Knowledge and skill in child development for 
parents in Nonthaburi private kindergarten schools cover 11 items. 2) Enriching knowledge and 
skills need for parent on child development of private kindergarten schools with promoting          
of knowledge and essential skills in curriculum, schooling, discipline, child care, disease by 
teacher and parents meeting or communication books. 3) An applicatioin of contemplative 
education process and social media network for enriching knowledge and skills needed for 
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parents 3.1) An application of contemplative education process consists of 1.Building rapport: 
Readiness and trust 2.Creation of mindful awareness and communication 3 Sharing and open 
discussion of knowledge and experiences 4.Reflective-thinking 3.2) In transferring knowledge 
through Facebook, parents of 2 trial groups expressed better learning both knowledge and skills 
after workshop, and pressed “LIKE” 10-23 times and gave comments 1-20 comments.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

        วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณาช่วยเหลือให้ค  าแนะน าเป็นอย่างดียิ่ง
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ ซ่ึงให้ค  าปรึกษา ขอ้คิด ค าแนะน า 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ ดว้ยความห่วงใยและใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

        กร าบขอบพระ คุณคณาจารย์ ทุ ก ท่ าน ท่ีประ สิท ธิประสาทวิ ช า  ถ่ า ยทอด                 
ความรู้และอบรมสั่งสอน ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์                                 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.จรรยา   ช่ืนเกษม  ดร. ปรียานุช  สถาวรมณี คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าในการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

        ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการให้ขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี โรงเรียน
อนุบาลดวงใจ รวมถึงคณะครูและผูป้กครองท่ีได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้กระบวนการ  
จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ และขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรีท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่น พี่ๆ น้องๆ ทุกคนท่ีให้
ก าลงัใจและช่วยเหลือใหค้วามอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี 

        สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อชวน อยู่สบาย นาวาอากาศโทสุขวิทย ์            
อยู่สบาย  นายจ รู รัต น์   แก้วปลั่ง  นาง ศิ ริพิมพ์   ศิ ริสัน ติสกุล  นายพี รพัฒ น์   แก้วปลั่ง                        
นายสันติ  ศิริสันติสกุล นางสาวณัฐญา  แสงดีแน่ และนางสาววรรณี  ปลั่งประมูล ซ่ึงเป็นสามี    
และลูกๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจให้เสมอมา ตลอดจนคณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลดวงใจท่ีคอยให้
ก าลงัใจ และใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ แก่ผูว้ิจยั จนกระทัง่ประสบความส าเร็จทั้งดา้นการศึกษา
และการปฏิบติังานในโรงเรียน 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีดีและเหมาะสมกบัอายุ
สามารถกระตุน้และสนบัสนุนการเจริญเติบโตของสมอง ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อสติปัญญาและความ
ประพฤติของเด็ก ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการคิด การประพฤติตน และสุขภาพของวงจรชีวิตของคน
นั้น ๆ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีได้รับในช่วงปฐมวยัจะมีผลต่อระบบสมองท่ีท าให้เด็กสามารถรับรู้     
กล่าวไดว้า่ เด็กไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในช่วงปฐมวยั (Elliot, 2002, p. 14)
การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเด็กในระดับปฐมวยัน้ีจะมี
พฒันาการดา้นต่าง ๆ เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพฒันาการดา้นสติปัญญา ดงันั้น
จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแก่เด็ก เพื่อกระตุน้ให้เกิดพฒันาการดา้นต่าง ๆ 
ให้เด็กได้เจริญเติบโตเต็มตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคนไป (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2536, น. 551) ดงันั้นผูจ้ดัการศึกษาปฐมวยัจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ มีทกัษะและมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงวยั  เพื่อช่วยใหก้ารจดัการศึกษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
เด็กเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้ผูท้  าการวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครอง 
พบวา่ ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน คือ (Sheridan, S. M., Marvin, C. A., Knoche, L. L., & Edwards, C. 
P., 2008, pp. 149-172) 

        1)  การมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน  

        2)  นกัเรียนท่ีพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มี

ความสนุกสนานกบัการเรียน และครูเอาใจใส่ต่อนกัเรียนมากข้ึน เพราะผูป้กครองไดติ้ดต่อกบัครู

บ่อยๆ นกัเรียนส่วนมากมีความรู้สึกวา่ การมีส่วนร่วมของครอบครัวมีประโยชน์ต่อตวัเขา คือรู้ว่า 

พอ่แม่และสมาชิกในครอบครัวใหค้วามสนใจต่อการศึกษาของเขาและความส าเร็จในการเรียน  
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         ผลท่ีเกิดข้ึนกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง คือ  
         1)  พอ่ แม่ ผูป้กครองจ านวนมากไดเ้พิ่มทกัษะและความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาทัว่ไปส าหรับผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทกัษะเท่านั้น แต่ไดท้  าให้เขา
สามารถช่วยเร่ืองการเรียนของลูกท่ีบา้นไดด้ว้ย นอกจากน้ีพอ่แม่ผูป้กครองยงัมีความเขา้ใจในระบบ
การบริหารโรงเรียนมากข้ึน  
         2)  พอ่ แม่ ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์และเจตคติในทางบวกต่อโรงเรียนและครู ท าให้
มี “บรรยากาศเปิด” ท่ีทุกฝ่ายสามารถถกปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร ก าหนดปัญหาและความตอ้งการของตนเอง และการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ถ้าหากสามารถบริหารการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมแล้ว การบริหารก็จะเกิดเป็นผลดี       
มีประสิทธิภาพ  

        สรุปไดว้า่ พอ่ แม่ ผูป้กครอง เป็นบุคคลท่ีส าคญั มีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั ซ่ึงเป็นบุตร หลานของตน แต่ท่ีผ่านมา การจดัการศึกษา
ปฐมวยัของไทยมีปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การท่ีผูดู้แลเด็กปฐมวยัในครอบครัวซ่ึงไดแ้ก่ พ่อ แม่ 
ผูป้กครองยงัขาดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยั การ
จดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั จึงมกัหนัไปเน้นการสอนให้อ่านออก เขียนได ้มากกวา่การเตรียม
ความพร้อมให้กบัเด็กปฐมวยั (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2543, น. 49) ตามหลกัการพฒันาส าหรับ
เด็กระดบัปฐมวยัตามท่ีควรจะเป็น 

        จากผลการประเมินการจดับริการเด็ก 3-5 ปี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
แห่งชาติ, 2544, น. 8) ไดพ้บวา่  การจดับริการเด็กปฐมวยั (3-5 ปี) ดอ้ยคุณภาพ ทั้งดา้นการบริหาร
และจดัการ  ขาดคุณภาพในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเรียนรู้โดยการท่องจ า ไม่ส่งเสริมให้
เด็กใช้ความคิด มีการจดัหลกัสูตรท่ีตายตวั มีการเร่งสอนอ่านเขียน คิดเลข เพื่อให้สอบเขา้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Centered) 
รวมทั้งการท่ีพ่อแม่ไม่มีโอกาสเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ท่ีดีและมีกลวิธีรักลูกในทางท่ีถูกท่ีควร พ่อแม่
จ  านวนหน่ึงยงัเขา้ใจผดิในเร่ืองการเล้ียงลูก  

        ดว้ยเหตุน้ีในอดีตบทบาทในการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กระดบัปฐมวยั
จึงกลายเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นส าคญั จึงเป็นส่ิงท่ีน่าคิดวา่จะท าอยา่งไรการจดั
การศึกษาปฐมวยั จะสามารถช่วยให้พ่อแม่ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีส าคญัไดเ้ขา้ใจและมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของบุตรหลานของตน ซ่ึงพ่อแม่สามารถเป็นครูท่ีดีและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกได ้ (เยาวภา  เดชะคุปต,์ 2542, น. 15) 
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         การส่งเสริมความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยส าหรับ
ผูป้กครอง  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนอนุบาล             
ท่ีสามารถช่วยให้ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจและไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมในการส่งเสริมพฒันาการใน
ดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยัท่ีเป็นบุตรหลานของตน ประกอบกบัผูว้ิจยัเห็นวา่ยงัไม่มีกระบวนการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการส าหรับผูป้กครองเด็กปฐมวยัท่ีเป็นระบบ ท่ีจะช่วยให้
ผูป้กครอง มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและความมัน่ใจในการมีส่วนร่วม ส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยัอยา่งเหมาะสม  

        ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลของไทยนั้น เม่ือ
ผูป้กครองขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดทกัษะท่ีจ าเป็น ก็มกัจะขาดความมัน่ใจและขาดความ
กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในพฒันาการของเด็กปฐมวยัท่ีเป็นบุตรหลานของตน ดงันั้นการจดัการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นพฒันาการใหก้บัผูป้กครองของเด็กปฐมวยัน้ี จึงมีความส าคญั
ท่ีจะช่วยให้ผูป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและความสามารถตลอดจนมีบทบาทในการ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึน (นภเนตร  ธรรมบวร, 2549, น. 30) 
         จากการศึกษาเร่ืองแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาพบว่า  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีพร้อม
ดว้ยศีลและสมาธิ บ่มเพาะความเปิดกวา้งทางจิตใจและกริยาท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน เปิดกวา้งต่อความ
หลากหลาย ต่อการรับฟังอย่างลึกซ้ึง เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีสามารถละวางตวัตน 
สามารถอยูก่บัปัจจุบนั  และการนอ้มน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มาสู่ใจและใคร่ครวญไตร่ตรองดว้ย
ตนเองได ้ซ่ึงจะเป็นรากฐานของความรู้ท่ีแท ้มีปัญญาท่ีสามารถมองเห็นสรรพส่ิงตามความเป็นจริง 
เห็นถึงความสัมพนัธ์ ความเช่ือมโยง เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิง ไม่คงท่ี และในท่ีสุด
น าไปสู่การตระหนกัเห็นและการละวางอตัตาได ้ เป็นกระบวนการศึกษาท่ีให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญา
อนัหลากหลาย ใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้ร่วมกนับนฐานของกลัยาณมิตร (ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2553, น. 49) 

        การเรียนรู้เชิงจิตตปัญญาศึกษา สามารถใชก้ระบวนการท่ีค านึงถึงความเหมาะสมต่อ
ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน ท่ีมีบริบทชีวติท่ีแตกต่างกนัเป็นหลกัได ้เน่ืองจากการเรียนรู้
เพื่อการพฒันาดา้นในจิตและมโนส านึก  เป็นการเรียนรู้ในระดบัลึก เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบั
กระบวนทศัน์ท่ีตอ้งอาศยัการมีประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน จึงมกัจะมีการน าเอาการปฏิบติัภาวนา
ดา้นศาสนา และกระบวนการทางศิลปะ เขา้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไดอ้ย่างมาก เช่น 
การปฏิบติัสมาธิภาวนา โยคะ ไท่ช่ีฉวน การเขียนพูก่นัจีน การจดัดอกไม ้ศิลปะและการละคร (ศูนย์
จิตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, 2552, น. 47) 
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         แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวคิดท่ีมีการสร้างกระบวนบูรณาการ โดยน า
กระบวนการและวิธีปฏิบติัของศาสนาและความเช่ือต่าง ๆ ท่ีเคยใช้และประสบความส าเร็จมาแลว้
ในอดีต มาปรับและประยุกต์ใช้ในการ “ให้คุณค่าใหม่” ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้และการพฒันา
ดา้นในของผูเ้รียนในสังคมยคุปัจจุบนั (ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, 2552, น. 26-27) 
         อีกอย่างหน่ึงในสังคมปัจจุบนัท่ีนิยมใช้กนัมาก คือ การใช้ชีวิตบนโลกอินเตอร์เน็ต 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ได้เปิดโอกาสการติดต่อส่ือสารให้อย่าง
กว้างขวาง ทั้ งระหว่างบุคคลต่อบุคคล องค์กรต่อองค์กร องค์กรต่อสาธารณะ ซ่ึงสามารถ
ประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายภาคส่วน ไม่วา่ธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารจดัการ การศึกษา การบริการ
สาธารณสุข ฯลฯ ก็มีการประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การประชุมผา่น
อินเทอร์เน็ต ผา่นเวป็และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีมีให้เลือกใชไ้ด ้สามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดส่ิง
ท่ีสร้างสรรค ์

        แนวคิดเร่ืองเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการน าเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ใชไ้ดส้ะดวกมา
ใช้ เพื่อด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย      
เพื่อการให้ไดแ้ลกเปล่ียน ขอ้มูลข่าวสาร Social  Network จึงเป็นระบบเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร   
ท่ีเช่ือมต่อซ่ึงกันและกัน ในสภาวะแวดล้อมในการท างานร่วมกัน เป็นเว็บไซต์เครือข่ายหรือ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ หรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการผูใ้ชง้านในขอ้มูล
ส่วนตวั เป็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งบุคคลและบริการเสริมต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดย
ใหบ้ริการผา่นหนา้เวบ็ และใหมี้การตอบโตก้นัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต 
         เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีจุดเด่นหลกั คือช่วยเร่ืองการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
ส่ือสารไดใ้นวงกวา้งไดห้ลายรูปแบบ ทั้งขอ้ความ รูปภาพ วดีีโอ สามารถส่ือสารกบัคนท่ีมีความช่ืน
ชอบสนใจในเร่ืองเดียวกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ Social  
Network เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็วและเป็นช่องทางการส่ือสารไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีจึงมี
การน ามาใช้ทางด้านธุรกิจ โปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้า องค์กรหรือบริษัท รวมถึงใช้เป็น
ช่องทางสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สร้างกิจกรรมหรือพูดคุยตอบขอ้ซกัถามถึงสินคา้และบริการ
ท าใหเ้รามีอีกช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ได ้
         เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดหน่ึงท่ีส าหรับติดต่อ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ทั้งในการติดต่อส่ือสารในการศึกษาและในเชิงธุรกิจ ใช้กนั
แพร่หลายมากและสะดวกในการใช้ มีผูใ้ช้ประจ ากวา่พนัลา้นบญัชี หรือคิดเป็นอตัราส่วน 1 ใน 7 
ของคนทั้งโลก ช่ือของเฟซบุ๊คนั้นมาจากช่ือเรียกของสมุดท่ีสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมอบให้กบัผูเ้รียน
เม่ือเลิกเรียนโดยเฉพาะในคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยให้
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สามารถรู้จกัผูอ่ื้นไดดี้มากข้ึน เม่ือพฒันาเป็นเวป็ไซตก์็สามารถเช่ือมต่อการส่ือสารกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีลกัษณะ Social  Networking  Service (SNS) และเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายอีกมาก ดงันั้น การ
ด าเนินชีวิตส าหรับคนยุคปัจจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  network) จะมีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวติมากยิง่ข้ึน และจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาดว้ยเช่นกนั 

        ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมในการจัดการส่งเสริมความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นด้านพฒันาการท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กระดบัปฐมวยั โดยริเร่ิมกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง นกัเรียนของโรงเรียนอนุบาลใน
จงัหวดันนทบุรีข้ึน ซ่ึงเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีมีอตัราการขยายตวัของประชากรในอตัราท่ีสูง
อยา่งรวดเร็วตลอดเวลา  ความตอ้งการในการใชบ้ริการต่าง ๆ ก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
ท่ีอยูอ่าศยั การบริการ ร้านคา้ โรงพยาบาล รวมถึงสถานศึกษา ซ่ึงก็ไดพ้บวา่การศึกษาในระดบัก่อน
ประถมเป็นการบริการการศึกษาในระดับปฐมวยั เน้นอยู่ท่ีภาคเอกชนท่ีจะต้องรองรับจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัมีโรงเรียนอนุบาลเอกชนระดบัปฐมวยัในเขตจงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน 
85 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จ านวน 35 โรงเรียนและในเขต 2 จ านวน 50 โรงเรียน จ านวนของเด็ก
เขา้ศึกษาในระดบัก่อนปฐมวยั รวมทั้ง 2 เขตมีจ านวนถึง 18,355 คน  

        การวิจยัน้ีจะท าให้ไดข้อ้ก าหนดถึงสาระ ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีถูกตอ้งใน
พฒันาการท่ีเหมาะสมของเด็กระดบัปฐมวยั ไดท้กัษะพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูป้กครอง 
เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีส่วนต่อการส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กระดบัปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม  ในขณะเดียวกนั งานวจิยัน้ีจะเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ี
สะทอ้นถึงความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง
ข้ึนในโรงเรียนอนุบาล ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียน
อนุบาลอ่ืน ท่ีอาจเลือกน าไปใช ้เพื่อส่งเสริมพอ่แม่ ผูป้กครองใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
1.2  ค าถามน าส าหรับการวจัิย 
 1.  ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่-ผูป้กครอง ในดา้นพฒันาการของเด็ก
ระดบัปฐมวยัและการอบรมเล้ียงดูท่ีถูกตอ้ง ควรประกอบดว้ยสาระความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ี
ส าคญัในเร่ืองใดบา้ง 
 2.  การประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊ค ใน
การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในพฒันาการ
เด็กระดบัปฐมวยั 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 3.  เพื่อทดลองการประยุกตใ์ช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 

        ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
        ความรู้และทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นในการเล้ียงดูท่ีถูกต้องเหมาะสมส าหรับ

ผูป้กครองดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั จะครอบคลุมเร่ือง  1) การจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
ระดับปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล  2) บทบาทของพ่อแม่ ผู ้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและการพฒันาทกัษะของเด็กระดบัปฐมวยั  3) การอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั  4) 
พฒันาการดา้นร่างกาย  5) พฒันาการดา้นอารมณ์–จิตใจ  6) พฒันาการดา้นสังคม  7) พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา  8) พฒันาการดา้นภาษา  9) โภชนาการ และสุขภาพอนามยั  10) พฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์11) ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
ให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนและเห็นความส าคญัของตนในการอบรมเล้ียงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่เด็กระดบัปฐมวยัอยา่งเหมาะสม 
         ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาล ครูอาวุโส ใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี ในปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย     
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูอาวุโส ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 
135 คน 
         ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

         ระยะเวลาในการศึกษาและทดลองการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั และการ
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อบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัด้วยวิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในจงัหวดันนทบุรี เป็นการศึกษาและวจิยั ในช่วงปีการศึกษา 2555-2556 
 
1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของ
เด็กปฐมวัยส าหรับผู ้ปกครองนัก เ รียนในโรงเ รียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดนนทบุ รี                      
และสถานศึกษาในจงัหวดันนทบุรี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาของตนเองได้ 
 2.  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 
สามารถน าผลการวจิยัไปขยายผลหรือแนะน าโรงเรียนอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาการส่งเสริม
ความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครอง ดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัได ้
 
1.6   กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการ  
 เดก็ปฐมวัย ทัง้ 4 ด้าน 

- พฒันาการด้านร่างกาย 

- พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

- พฒันาการด้านสงัคม 

- พฒันาการด้านสติปัญญา 

กระบวนการจติตปัญญาศึกษา  

     - การสร้างความสมัพนัธ์ 
     - การลอ้มวงสนทนา 
     - การสุนทรียสนทนา 
     - การสะทอ้นความคิด 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
     - ส่งขอ้ความรู้บางเร่ืองทาง

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

ทักษะบางประการที่ พ่อ  แ ม่ 
ผู้ปกครองพึง รู้และปฏิบัติไ ด้
ถูกต้องเกี่ยวกับการอบรมเลีย้งดู
และพัฒนาก ารส าห รับ เด็ ก
ปฐมวยั 
     - การเล่านิทาน 
     - การกอด 
     - การส่งเสริมทกัษะการคิด 

การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการส่งเสริมความรู้
และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดั
นนทบุรี 
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1.7  นิยามศัพท์ 
         กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  หมายถึง  ขั้นตอนในการด าเนินการจดักิจกรรมให้กบั
ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ท่ีมาจากความรู้สึกนึก
คิด และการไตร่ตรองดว้ยตนเอง เปิดกวา้งต่อการรับฟังในลกัษณะกลัยาณมิตร และสามารถยอมรับ
ในความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถใคร่ครวญและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ไดต้ระหนกั
ถึงความเป็นจริงดว้ยความสามารถใคร่ครวญดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1.การสร้าง
ความสัมพนัธ์ 2.การลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้  3.การท าสุนทรียสนทนา และ 4.การสะทอ้น
ความคิด 

        เครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง  การสร้างเครือข่ายสังคมแบบเฟสบุ๊ค ส าหรับ
ส่ือสารติดต่อระหวา่งกลุ่มผูป้กครองในกลุ่มทดลองใช ้อธิบายให้ความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ในรูปเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีการส่งขอ้ความ ส่งอีเมล ์ส่งรูป และการแชท 

        การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  หมายถึง  การเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมความรู้และทกัษะพฒันาการให้กบัลูกหลาน หรือเด็กในอุปการะ
ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น 
         การส่งเสริมความรู้ หมายถึง การช่วยให้ผูป้กครองไดเ้รียนรู้ เขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตนและเห็นความส าคญัของตนในการอบรมเล้ียงดูและบทบาทในการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ให้แก่เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบเฟสบุค๊  

       ทกัษะ หมายถึง ทกัษะบางประการ โดยเฉพาะท่ีพ่อแม่ผูป้กครองพึงปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม ในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็กระดบัปฐมวยัท่ีเป็นบุตรหลานของ
ตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

        ผูป้กครอง หมายถึง พ่อแม่ ผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในจงัหวดันนทบุรี ในรอบปีการศึกษา 2555-2556 

        เด็กระดบัปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 3 -6 ปี และเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรี 

        การใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการ
เด็กปฐมวยั  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมท่ีมาจากความรู้สึกนึกคิด และการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 
และเปิดกวา้งต่อการรับฟังในลกัษณะกลัยาณมิตร รวมทั้งยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ
ตระหนกัถึงความเป็นจริงดว้ยความสามารถในการใคร่ครวญดว้ยตนเอง เพื่อให้ผูป้กครองไดเ้รียนรู้
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และเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเป็นล าดบัขั้น 

        การใช้กระบวนการจิตตปัญญา  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน
ประกอบไปดว้ย 1. การสร้างความสัมพนัธ์ 2. การลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 3. การท าสุนทรีย
สนทนา และ 4. การสะทอ้นความคิด 

       การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมส าหรับติดต่อส่ือสาร 
อธิบายใหค้วามรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่มผูป้กครองผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุค๊ 
        สภาพการใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊คในการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดันนทบุรี 
        ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ผูป้กครอง หมายถึง ความเขา้ใจ
และการตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะท่ีพ่อแม่ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรี 
        พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั หมายถึง  การเปล่ียนแปลงดา้นพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นล าดบัขั้นอย่างสัมพนัธ์กนั มีความสามารถ ทกัษะและความรู้ท่ีเกิดจาก
ความพร้อมของพฒันาการ จากพฒันาการพื้นฐานของเด็กระดับปฐมวยัอย่างน้อย 4 ด้านได้แก่ 
พฒันาการด้านร่างกาย พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ พฒันาการด้านสังคม และพฒันาการด้าน
สติปัญญา 

       พฒันาการทางด้านร่างกาย หมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกาย ซ่ึงเป็นการ
เจริญเติบโตเชิงกายภาพ (ร่างกาย) ดา้นน ้ าหนกั-ส่วนสูง ครอบคลุมการเจริญเติบโตจากส่วนบนลง
ไปส่วนล่าง จากแกนกลางไปสู่ส่วนข้าง การเคล่ือนไหวของร่างกายพัฒนาจากทักษะการ
เคล่ือนไหวทัว่ไปสู่ทกัษะการเคล่ือนไหวแบบเจาะจง พื้นฐานความสามารถในการควบคุมกลา้มเน้ือ
มดัใหญ่และมดัเล็ก การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งอวยัวะต่างๆ และการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย รวมทั้งความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั 
        พฒันาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง การพฒันาความสามารถในการควบคุม
อารมณ์  ตามลักษณะพัฒนาการ ตามอายุ และความสามารถทางสติปัญญา พฒันาการในด้าน
ความสามารถในการรู้สึก  และการแสดงออกของความรู้สึกท่ีเหมาะสมทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
รวมทั้งการแสดงออกของความนึกคิดและการรับรู้ของเด็ก 
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       พฒันาการทางดา้นสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงความสามารถในด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้นท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั  พฒันาการด้านอารมณ์และสังคมมี
ความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด สังคมและวฒันธรรมท่ีอยูร่อบตวัเด็ก จะเป็นตวัก าหนดวา่เด็กควรจะ
ถูกเล้ียงดูและอบรมอยา่งไร ลกัษณะใดเป็น “ปกติ” หรือเป็นลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์ พฒันาการ
ดา้นสังคมยงัครอบคลุมไปถึงความสามารถในการช่วยตนเอง การรู้ผิดชอบชัว่ดี การมีคุณธรรม 
และความสามารถในการปรับตวัในสังคม 
 พฒันาการทางดา้นสติปัญญา หมายถึง การเปล่ียนแปลงความสามารถทางสติปัญญา
ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงรอบตวัและความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัปรากฏการณ์และส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงท า
ให้บุคคลสามารถปรับตวั สร้างทกัษะใหม่เพิ่มข้ึนจากความเขา้ใจ และการน าความรู้ความเห็นกบั
ทกัษะเดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

 
 การวิจัย เร่ือง “การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลในจงัหวดันนทบุรี” ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้องค์ความรู้ท่ี
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังน้ี สาระในส่วนน้ี 
จะครอบคลุมเร่ือง 1) หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั 2) การจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 3) หลกัการ แนวคิดและวิธีการส่งเสริมความรู้และทกัษะแก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 4) 
แนวคิดวธีิการและกระบวนการศึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 5) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social  Media Network) และการประยุกตใ์ชก้บัสถานศึกษา 6) การจดัการศึกษา
ระดับระดับปฐมวยัในจงัหวดันนทบุรี 7) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 8) กรอบแนวคิดการวิจยั ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1  หลกัการและแนวคิดทีเ่กี่ยวกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 2.1.1  ความหมายและพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
  ค าวา่ ‚เด็กปฐมวยั‛ เป็นเร่ืองท่ีหลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจ และให้ความส าคญัในการท่ี
จะพฒันาเด็กวยัน้ีให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพฒันาการตามวยั ซ่ึง 
(Seefeldt & Barbour, 1986, p. 2) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ‚เด็กปฐมวยั‛ หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรก
เกิดจนถึง 8 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Bredekamp Jackman, 1997, p. 4) ท่ีไดใ้หค้วามหมาย ‚เด็กปฐมวยั‛ 
วา่ หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 8 ปีท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และเด็กท่ี
ไดรั้บการดูแลจากพ่อแม่ โบสถ์ หรือชุมชน เป็นตน้  (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2551, น. 65) ก็ไดใ้ห้
ความหมายของ ‚เด็กปฐมวยั‛ วา่  หมายถึง เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด จนถึงอาย ุ6 ปี ท่ีอยูใ่นโรงเรียน
อนุบาล และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ภรณี  คุรุรัตนะ, 2542, น. 6) ไดก้ล่าวถึง ‚เด็ก
ปฐมวยั‛วา่หมายถึง เด็กในช่วงอายรุะหวา่ง 0-5 ปี ตั้งแต่แรกปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี และรูปแบบการ
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จดัการศึกษาปฐมวยัวา่สามารถท าไดใ้น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอธัยาศยั  
 สรุปไดว้า่ เด็กปฐมวยัในประเทศไทยคือเด็กท่ีนบัตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนถึงอายุ 9 ปี ซ่ึง
ถือเป็นช่วงท่ีเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นสมองซ่ึงเติบโตถึงร้อยละ 80 
ของผูใ้หญ่ 
 ส่วน “พฒันาการเด็กปฐมวยั” ก็ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายท่ีแตกต่างกนั  มีนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดเ้สนอความหมายของการพฒันาการเด็กปฐมวยัไว ้(ทิพยภ์า  เชษฐ์เชาวลิต, 2541, น. 1) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งมีระบบ แบบแผน มีขั้นตอน เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้น
ความเจริญเติบโตงอกงาม และถดถอย รวมถึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลรวมของวุฒิภาวะ  และ
ประสบการณ์ (ชนกพร  ธีระกุล, 2541, น. 10) ได้รวมถึงพฒันาการเด็กปฐมวยัว่า หมายถึง 
กระบวนการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ของบุคลท่ีด าเนินไปตามล าดบัขั้นอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นการ
เพิ่มสมรรถภาพของบุคคล ซ่ึงพฒันาการของมนุษยต์ั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผูใ้หญ่จะเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ไป
และสอดคล้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
(พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา, 2542, น. 65) ไดใ้ห้ความหมายของพฒันาการเด็กปฐมวยัเสริมว่า หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้านพร้อมกนั ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
สังคม และอารมณ์ และการเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็นไปทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพในเวลาเดียวกนั  
ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวฒิุภาวะ (Maturity) และการเรียนรู้ (Learning) เป็นส าคญั  
 เยาวพา  เดชะคุปต ์(2545, น. 30) ไดก้ล่าววา่ พฒันาการเด็กปฐมวยั หมายถึงกระบวนการหรือล าดบั
ขั้นตอนซ่ึงเกิดข้ึนในตวัเด็กตลอดระยะเวลา ท่ีเด็กมีการเปล่ียนแปลงจากเด็กทารกท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดจ้นเป็นบุคคลท่ีช่วยตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สุชา  จนัทร์เอม, 2542, น. 12) ท่ี
กล่าวว่า พฒันาการเด็กปฐมวยั หมายถึง การเจริญเติบโตหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ร่างกาย รวมถึงหนา้ท่ีการงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือการจดัระเบียบการท างานของอวยัวะ
ต่าง ๆ ให้มีความเพิ่มพูนข้ึนทางดา้นขนาด และให้มีหนา้ท่ีท างานแตกต่างกนั ซ่ึงหนา้ท่ีของอวยัวะ
เหล่าน้ีมีความสลบัซับซ้อน  ให้ท างานร่วมประสานสัมพนัธ์กนัให้มีความสามารถ ประสิทธิภาพ 
จนถึงระดบัวุฒิภาวะสูงสุดขีด การเปล่ียนแปลงยงัรวมถึงการเรียนรู้ และมีความหมายคลา้ยคลึงกบั
ค าวา่ การงอกงามอีกดว้ย  
 สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2545, น. 27) ไดก้ล่าววา่ พฒันาการเด็กปฐมวยั หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงในตวัมนุษยท์ั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาด้านการท าหน้าท่ีของอวยัวะ
ระบบต่าง ๆ ในด้านโครงสร้าง การจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้ งพฤติกรรมท่ี
แสดงออกลักษณะและทิศทางท่ีแน่นอนสัมพนัธ์กับเวลาท าให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างดี มี
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ประสิทธิภาพท าส่ิงท่ียากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ตลอดจนเป็นการเพิ่มทกัษะใหม่ ๆ และ (พรรณทิพย ์ 
ศิริวรรณบุศย,์ 2547, น. 12) ก็ไดใ้หค้วามหมายของพฒันาการเด็กปฐมวยัไวว้า่ พฒันาการเป็นล าดบั
ขั้นซ่ึงเด็กประสบผลส าเร็จ มีพฒันาการ มีวุฒิภาวะ  กล่าวคือ เม่ือเด็กน าพลงัภายนอกท่ีไดม้าจาก
ส่ิงแวดลอ้มมาเช่ือมโยงกบัพลงัภายในคือ วฒิุภาวะจะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการ 
 สรุปไดว้า่ พฒันาการเด็กปฐมวยั หมายถึง  การเปล่ียนแปลงของเด็กท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นอยา่งสัมพนัธ์กนั ความสามารถ ทกัษะและความรู้เกิดข้ึนจากความพร้อมของพฒันาการ
เหล่านั้นโดยพฒันาการของเด็กสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ พฒันาการด้านร่างกาย 
พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ พฒันาการดา้นสังคม และพฒันาการดา้นสติปัญญา 
 2.1.2  ขอบข่ายพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
  ขอบข่ายของพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยั ในท่ีน้ีหมายถึง พฒันาการดา้น
ร่างกาย พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคม และพฒันาการดา้นสติปัญญา (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ, 
2542, น. 55; ประไพพรรณ  ภูมิวุฒิสาร, 2546, น. 73–75; สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์, 2553, น. 115-
134) ซ่ึงพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยันั้น กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1)   พฒันาการทางดา้นร่างกาย 
  เด็กปฐมวยัจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 3–6 ขวบ เด็กในวยัน้ีมีอตัราพฒันาการดา้น
ร่างกายชา้กวา่ตอนอยูใ่นวยัทารก และเน่ืองจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีอตัราพฒันาการแตกต่าง
กนั เด็กวยัน้ีจะมีความก้าวหน้าเก่ียวกบัพฒันาการการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ความงุ่นง่านในวยัทารกจะหายไป การเติบโตทางสัดส่วนจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ 
ตามล าดบั  
  การพฒันาดา้นร่างกายจะให้ไดผ้ลดีนั้น เด็กวยัน้ีควรไดว้ิ่งเล่น ไดอ้อกก าลงักายอย่าง
เพียงพอ เพื่อช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่วนการพฒันาของกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กควรส่งเสริม
ใหท้ ากิจกรรมท่ีตอ้งใชมื้อหยบิจบั เช่น เล่นต่อไมบ้ล็อก ป้ันดินน ้ ามนั วาดรูป แปรงฟัน ช่วยท างาน
บา้นง่าย ๆ เป็นตน้ 
  2)  พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ  
  พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง พฒันาการท่ีมีรากฐานมาจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ในช่วงแรกเร่ิมของชีวิต เด็กเล็ก ๆ จะแสดงออกทางอารมณ์อย่างทนัทีและ
เปิดเผย โดยแสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา ปัจจยัท่ีท าให้เด็กเกิดอารมณ์ต่าง ๆ 
นั้นเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก และท าให้เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ผนัผวนและซับซ้อน
แตกต่างกัน การจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีดีสามารถช่วยให้เด็กมีพฒันาการรับรู้
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ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น และการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเปิดเผยสู่การ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้  
  3)  พฒันาการทางดา้นสังคม 
  พฒันาการทางสังคม เป็นพฒันาการการเรียนรู้ทางสังคมจากความรู้สึกผูกพนัใกลชิ้ด 
ภายในครอบครัว ท่ีตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้นไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เด็กระดบั
ก่อนประถมศึกษามีความสามารถตามวยัท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดดี้ เด็กวยัน้ีเร่ิมพฒันาความรู้สึกเป็น
ตวัของตวัเอง ชอบอิสระ  มีความมัน่ใจในตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัมากข้ึนและเรียนรู้ท่ีจะ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เพราะเด็กวยัน้ีจะยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีอารมณ์แปรปรวนง่าย ๆ ยงัไม่รู้จกั
ควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดความรู้สึกของผูอ่ื้น  แต่เม่ือมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนวยั
เดียวกนัหรือผูอ่ื้นมากข้ึน อีกทั้งไดรั้บการปลูกฝังลกัษณะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางสังคม เด็กยอ่ม
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทของตนเองในสังคมไดดี้ยิง่ข้ึน 
  4)  พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
  พฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นพฒันาการท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึง เน่ืองจากเด็กปฐมวยัจะอยู่
ในขั้นความคิดในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม การคิดเชิงเหตุผล คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
เรียนรู้ท่ีผา่นการลงมือกระท าท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เช่น เรียนรู้ธรรมชาติจากการท า กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมส ารวจจากการ ปฏิบติัทดลอง การเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของเล่นและ
ผลงานต่าง ๆ ซ่ึงการอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เด็กจะพฒันาทกัษะมา
การสังเกต การจ าแนก เปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นกระบวนการกระตุน้ใหเ้ด็กใชก้ระบวนการคิดมากวา่เนน้
ความรู้ความจ า 
  ดังนั้ นเด็กปฐมวยัจะมีพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั เด็กท่ีอยู่ในวยัแรกเกิดจนถึงวยัเตาะแตะ จะเป็นช่วงวยัของ
การช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัผูใ้หญ่คอยดูแล เล้ียงดู ทะนุถนอม นบัตั้งแต่ออกจากมาสู่โลก
กวา้ง ต่อมาจะเร่ิมมีพฒันาการเกิดข้ึนตามล าดบั เช่นนอนคว  ่า คลาน นั่ง ยืน เดิน ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน การสังเกต การปรับตวัได ้ถา้ไดรั้บการอบรม ดูแล เล้ียงดูและจดัการศึกษาให้เหมาะสม
กบัวยั จะท าใหเ้ด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพในสังคมต่อไป 
 2.1.3  การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

  หลกัการและแนวคิดการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

  ในอดีตความหมายของค าวา่ “เด็ก” มีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสังคมในยุคสมยันั้น ๆ 
อาทิ ในสมยัโบราณเด็กจะถูกมองหรือพิจารณาว่าเร่ิมเป็นผูใ้หญ่เม่ืออายุ 7 ขวบ การศึกษาของชาว
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กรีกและโรมนัสมยัก่อนจะมุ่งจดัการศึกษาส าหรับเด็กชายท่ีมาจากครอบครัวร ่ ารวย  ส่วนเด็กหญิง
หรือเด็กท่ีมาจากครอบครัวอยากจนจะถูกฝึกให้ท างานบา้น การศึกษาจะเร่ิมตน้เม่ือเด็กอายุราว 6-7 
ขวบ (นภเนตร ธรรมบวร, 2549, น. 5) 

  การศึกษาปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดู และการให้
การศึกษา เพื่อท่ีเด็กได้มีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวยัตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล  การศึกษาปฐมวยัมีความส าคัญเป็นอย่างมาก พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ระบุให้มีการจดัการศึกษาปฐมวยัและสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จดัตั้ง สถาบนัแห่งชาติเพื่อการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัข้ึน ในปี พ.ศ. 2542 ข้ึนพร้อมทั้งประกาศวา่ “การศึกษาปฐมวยัคือ การสร้างคน 
สร้างชาติ” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544, 
น. 7) การจดัการการศึกษาระดบัปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี จะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากระดบัอ่ืน ๆ เพราะช่วงวยัน้ีเป็นช่วงวยัส าคญัยิ่งต่อการ
วางรากฐานบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง 
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ปรัชญา ความเช่ือ รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การจดัการส่ิงแวดล้อม แต่การศึกษา
ปฐมวยัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัร่วมกนัอยา่งนอ้ย 3 ประการ (Gordon, Williams, & Browne, 1995, 
p. 33-34) คือ 1) อัตราส่วนของครูผูส้อนต่อเด็ก 2) ขนาดของชั้ นเรียน 3) การศึกษาและ
ประสบการณ์ของครูและผูดู้แลเด็ก สมาคมการอนุบาลศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National  
Association  for the Education of Young Children) ไดก้  าหนดมาตรฐานการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ี
มีคุณภาพไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กและผูใ้หญ่ในชั้นเรียน การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีมีคุณภาพ
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กและผูใ้หญ่ ทั้ งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พฒันาความเข้าใจใน
ตนเองและบุคคลรอบขา้ง 
  2)  หลกัสูตรการเรียน การสอน การส่งเสริมให้เด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติัจริงในชั้นเรียน 
โดยผา่นการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความสนใจ และประสบการณ์เดิมของเด็ก 
  3)  การติดต่อส่ือสารกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากในชีวิตของ
เด็ก โรงเรียนจึงควรส่งเสริม และกระตุน้ใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
  4)  บุคลากรในสถานศึกษาปฐมวยัควรผ่านการอบรมเก่ียวกับพฒันาการเด็ก และ
ตระหนกัในความตอ้งการของเด็ก  
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  5)  การให้ความส าคญักับโครงสร้างของระบบการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา
ปฐมวยั 
  6)  การบริหารงานท่ีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพส่วนหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัการบริการจดัการงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดต่อส่ือสาร การให้ความเอาใจใส่ต่อ
ความตอ้งการและการท างานของบุคลากรในการปกครอง 
  7)  การจัดการส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทั้ งภายในและภายนอกชั้ นเรียน การจัด
ส่ิงแวดลอ้มควรค านึงถึงการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัของเด็กในกิจวตัร
ประจ าวนัและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่เด็กและผูใ้หญ่ 
  8)  การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของเด็ก การจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีมีคุณภาพ
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั รวมตลอดถึงให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกบัความปลอดภยัและการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
  9)  โภชนาการท่ีดี การจดัการศึกษาปฐมวยัควรค านึงถึงหลกัโภชนาการท่ีดี กล่าวคือ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่า และมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
  10)  การประเมินผลท่ีเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง การประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของเด็กและผูป้กครอง 
  กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั (2546, น. 5) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจน
การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตาม
ดบัขั้นของพฒันาการทุกด้าน อย่างสมดุล และเต็มตามศกัยภาพ โดยมีหลกัการดงัน้ี (Sheridan, 
Marvin, Knoche, & Edwards, 2008, pp. 149-172) 
  1)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
  2)  ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั โดยค านึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรม 
  3)  พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยั 
  4)  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กไดส้ามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และมีความสุข 
  5)  ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 
  เพียนท่า (Pianta, 2006, pp. 231-254) ไดอ้ธิบายถึงการจดัการศึกษาปฐมวยั วา่เป็นการ
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการและสร้างสมประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน เพื่อเตรียมผูเ้รียนให้มี
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ความพร้อมส าหรับการเรียนในขั้นสูงข้ึน ดงันั้น การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั
ควรค านึงถึงหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
  1)  การสร้างหลักสูตรท่ี เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่ และประสบการณ์
ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาส
และเด็กพิเศษไดพ้ฒันา 
  2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผูส้อนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้กบัเด็กไดอ้ยูใ่นสภาพท่ีท่ีสะอาด ปลอดภยั อากาศสดช่ืน มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่น  มี
วสัดุอุปกรณ์มีของเล่นท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยั ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เก่ียวกบั
ตนเองและโลกท่ีเด็กอยู ่รวมทั้งพฒันาการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ดงันั้น สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียนจึงเป็นเสมือนหน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่าส าหรับเด็กแต่ละคน จะเรียนรู้และสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่บุคคลในสังคมเห็นความส าคญัของการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษากบัเด็กปฐมวยั 
  3)  การจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนมีความส าคญั
ต่อกิจกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก  ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งการให้เด็กท ามา
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ในการจดัสภาพแวดลอ้มประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการการเรียนรู้ ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กมีส่วนริเร่ิมทั้งสองฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน
ช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าเรียนรู้และคน้พบดว้ยตนเอง ดงันั้นผูส้อน
จะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อจะไดว้างแผน
สร้างสภาพแวดลอ้ม และจกักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ีผูส้อนจะตอ้งรู้จกัพฒันาตนเองปรับปรุงให้เทคนิคในการจดักิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม
กบัเด็ก 
  4)  การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการบูรณา
การท่ีวา่  “หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดจ้ากหลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ” ดังนั้น เป็นหน้าท่ีของผูส้อนท่ีจะวางแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวนัให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทกัษะ 
หลากหลายประสบการณ์ท่ีส าคญั ท่ีเหมาะสมกับวยัและพฒันาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางท่ีก าหนดไว ้
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  5)  การประเมินพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กระดบัปฐมวยัจะยึดวิธีการ
สังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้
ของเด็กวา่ไดบ้รรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฒันาการ
จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริง ข้อมูลจาก
ครอบครัวของเด็ก ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อนในการวางแผนการจดักิจกรรมใช้
เป็นขอ้มูลในการส่ือสารกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และขณะเดียวกนัยงัใชก้ารประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวยัน้ีอีกดว้ย 
  6)  ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนจะมีความรู้สึก
แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ผูส้อน  พ่อแม่ ผูป้กครอง ของเด็ก
จะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กต้องยอมรับและ
ร่วมมือกนัรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นท่ีตอ้งช่วยกนัพฒันาเด็ก ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
ดงันั้นผูส้อนจึงไม่ใช่แลกเปล่ียนความรู้กับพ่อแม่ ผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเด็กเท่านั้น  แต่
จะตอ้งให้พ่อแม่ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย ทั้งน้ีมิไดห้มายความให้พ่อแม่ผูป้กครอง
เป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการ โดยไม่ค  านึงถึงหลกัการจดัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบั
วยั 
  ปัจจุบนันกัการศึกษาและนกัจิตวิทยา รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาต่าง ๆ ไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการจดัการศึกษาของเด็กปฐมวยัมากข้ึน เพราะจากการคน้ควา้และวิจยัไดพ้บวา่ การ
ปลูกฝังทศันะคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กจะท าได้ดีท่ีสุด
ในช่วงน้ีท่ีเป็นวยัตน้ของชีวติ แนวคิดของนกัการศึกษาเช่น ฟรอยด์ (Freud) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการจัดการศึกษาโดยย  ้ าให้เห็นว่าวยัเร่ิมต้นของชีวิตมนุษย์ คือระยะ 5 ปี แรกของคนเรา
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บตอนตน้ของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดทา้ย ใน
เร่ืองเดียวกนัน้ี  อิริคสัน (Erikson)  ช้ีใหเ้ห็นวา่เด็กอายรุะหวา่ง 3-6 ปีจะเร่ิมพฒันาการความสามารถ
พร้อมกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ถ้าเด็กในวยัน้ีได้รับการ
ส่งเสริมอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม  ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้เด็กประสบความลม้เหลวในการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวยั  เด็กย่อมประสบปัญหาในการ
เรียนรู้ในระยะต่อมา B.F. Skinne เช่ือวา่พฤติกรรมของคนเราเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นดว้ยแรงเสริม การสอนครูสามารถน าเด็กไปสู่พฤติกรรมหรือ
การเรียนรู้ท่ีตอ้งการได ้(สุวรรณา  ไชยะธน, 2548, น. 4-5; รุ่ง  แกว้แดง, 2547) ไดใ้ห้แนวคิดในการ
จดัการศึกษาส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี เป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาประเทศ เป็นระยะรากฐาน
ของการพฒันาและเรียนรู้ท่ีจะหล่อหลอมความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
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สังคม และสติปัญญา การตระหนักและให้ความส าคญักบัคุณภาพการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม
ศกัยภาพของเด็กในช่วงน้ี  จึงเป็นเร่ืองของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กทุกคน  ท่ีจะร่วมกนัพฒันา  ส่งเสริม 
สนบัสนุน และสร้างเด็กซ่ึงจะเติบใหญ่เป็นอนาคตท่ีดีของชาติ  
  สุนีรัตน์  มิตรเจริญถาวร (2546, น. 10) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของนกัการศึกษาท่ีส าคญัอีกหลายท่าน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  
  1)  เด็กทุกคนจะมีความเสมอเท่าเทียมกนัในการท่ีจะไดรั้บการพฒันาในระดบัปฐมวยั
เพื่อใหเ้ติบโตไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพ 
  2)  มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรือความสามารถอยู่ภายในตัวซ่ึงติดตัวมาแต่ก าเนิด 
ศกัยภาพต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารพฒันาได ้และจะสามารถน าออกมาใชเ้ม่ือไดรั้บการกระตุน้ทั้งจากส่ิง
เร้าภายในและภายนอกและแรงจูงใจภายในตนเอง  การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัจะตอ้งพยายามดึง
เอาศกัยภาพของเด็กแต่ละคนออกมาและพฒันาศกัยภาพนั้นใหเ้จริญงอกงามสมบูรณ์ 
  3)  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์ด็กแต่ละคน มีความแตกต่าง
ตามคุณสมบติัประจ าตวัและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ ดงันั้นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กจะตอ้งตระหนกั
ถึงหลกัความจริงน้ี เพราะจะเป็นพื้นฐานในการวางแนวทางพฒันาเด็กตามลกัษณะเฉพาะของเขา 
และเป็นการพยายามเขา้ถึงตวัเด็กแต่ละคนดว้ย 
  แซสโลว และ มาร์ติเนซ- เบค (Zaslow & Martinez-Beck (Eds.), 2006, pp. 117-139) 
ไดก้ล่าวถึง การจดัการศึกษาปฐมวยัว่ามีหลกัการส าคญัท่ีมุ่งจะพฒันาเด็กปฐมวยัในทุก ๆ ดา้น ให้
เด็กไดเ้กิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัและเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล มุ่ง
การส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในภายหน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการวางรากฐาน
ขั้นตน้ใหแ้ก่เด็กในระยะท่ีเด็กก าลงัพฒันา  
  หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้
เด็กไดมี้การพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และควรส่งเสริมให้บา้น โรงเรียน 
ชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมมือท่ีจะหาแนวทางส่งเสริมพฒันาการให้แก่เด็กในวยัดงักล่าว
ไปพร้อม ๆ กนั (พฒันา ชชัพงศ,์ 2542, น. 143) เป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้การส่งเสริมพฒันาการ
ปฐมวยั  และความงอกงามของพฒันาการท่ีตอ้งจดัใหมี้การศึกษา   
  หลกัส าคญัในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัคือ จะตอ้งสร้างหลกัสูตรให้เหมาะสมกบั
พฒันาการของเด็กในทุกดา้น จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กอยู่ในท่ีท่ี
ปลอดภยั สะอาด อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ไม่เครียด มีโอกาสออกก าลงักาย 
และพกัผ่อน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็ก  มีของเล่นท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็ก หลกัส าคญัคือ หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  การส่งเสริม
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พฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคลแบบรอบดา้น  ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ใหมี้ความสามารถตามวยั และเปิดโอกาสใหค้รอบครัว ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2546, น. 5-7) ให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 
  1)  การสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับวยัและประสบการณ์ของ เด็ก  มุ่งเน ้นก าร
พัฒนาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
  2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมท่ีสนองความ
ตอ้งการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เด็กไดอ้ยู่ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภยั 
อากาศสดช่ืน ผอ่นคลาย ไม่เครียด มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่น มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ มีของเล่น
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ให้เด็กมีโอกาสไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและโลกท่ีเด็กอยู ่
รวมทั้งพฒันาการ การอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
จึงเป็นเสมือนหน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่าส าหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้  
  3)  การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนต้องเปล่ียน
บทบาทมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ในการจดัสภาพแวดลอ้มประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  โดยผูส้อนจะเป็น ผูส้นบัสนุน ช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วน
เด็กเป็นผูล้งมือกระท า เรียนรู้ และคน้พบดว้ยตนเอง  ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคน   
เพื่อจะไดว้างแผน สร้างสภาพแวดลอ้ม และจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  4)  การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดับปฐมวยัยึดหลักการ 
บูรณาการท่ีวา่ หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ เป็นหน้า ท่ีของผู ้สอนจะต้องวางแผนการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทกัษะ หลากหลาย
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ 
  5)  การประเมินเด็กระดับปฐมวยั  ให้ยึดวิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนจะต้อง
สังเกตและประเมินทั้งการสอนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก ว่าไดบ้รรลุตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไวเ้พียงใด  จากการสังเกตพฒันาการ จากขอ้มูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน 
การแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริง ขอ้มูลจากครอบครัวของเด็ก ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะ
ช่วยผูส้อนในการวางแผนการจดักิจกรรมจะช่วยช้ีให้เห็นถึงความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน 
ใช้เป็นข้อมูลในการส่ือสารกับพ่อแม่ ผูป้กครองเด็ก และขณะเดียวกันยงัใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวยัน้ีไดอี้กดว้ย 
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  6)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  
ผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ท าความเขา้ใจพฒันาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนัรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะตอ้งช่วยกนัพฒันา
เด็กให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน ดังนั้ น ผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้กับพ่อแม่ 
ผูป้กครอง ตอ้งใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเด็ก 
  สรุป จากแนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก
ท่ีมีความสัมพนัธ์และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกด้าน แนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ท่ียึดให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และจดักิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน โดยถือ
ว่าการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจส าคญัของการจดัประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยค านึงถึง
วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ต่อการพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของ
เด็กแต่ละคน  
  การจดัการศึกษาของเด็กในวยัน้ี ถือว่าเป็นวยัทองของการวางพื้นฐานทางการศึกษา
ให้แก่เด็กในระยะเร่ิมต้น ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เด็กในวยัน้ีเป็นช่วงท่ีพฒันาการทุกอย่าง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อารมณ์ สังคม และสติปัญญาการพฒันาเด็กในช่วงน้ี จะเป็นการวาง
พื้นฐานใหเ้ด็กโดยมีพื้นฐานทางเจตคติท่ีถูกตอ้ง มีอุปนิสัยท่ีดีตามความสามารถและความเหมาะสม
กบัวยัของเด็ก จะท าใหเ้กิดการพฒันาไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ีทุก ๆ ดา้น 
 2.1.4  จุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
  การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 11 เดือน บนพื้นฐาน
การอบรมเล้ียงดู การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เด็กสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดจ้ากการสัมผสัเป็น
รากฐานส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก การจดัการศึกษาในระดับปฐมวยัตอ้งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการตามธรรมชาติและพฒันาการของเด็กในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จะท าใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาท่ี
มีประสิทธิและคุณภาพท่ีดี เป็นการสร้างฐานของชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546, น. 1; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544, น. 361) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัไดด้งัน้ี 
  1)  เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางกาย ของเด็กอยา่งเต็มท่ี เพื่อจะไดเ้ป็นพลเมืองไทยท่ีมี
อนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 
  2)  เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมของเด็กเพื่อให้เป็นผูใ้หญ่ท่ี
มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ มีความเขม้แขง็ทางจิตใจท่ีจะเผชิญอุปสรรคและอนัตรายได ้
  3)  เพื่อใหเ้ด็กมีนิสัยขยนั แขง็แรง ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวนิยั ประหยดั สะอาด 
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  4)  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคด์า้นต่าง ๆ 
  5)  เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นกบัโรงเรียนหรือศูนยเ์ด็กก่อนวยัเรียนใน
การส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก 
  6)  เพื่อตระหนกัในปัญหาความเบ่ียงเบนของพฒันาการตั้งแต่แรก และด าเนินการ
ต่อไปโดยเหมาะสม 
  ในเร่ืองเดียวกนัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 31) ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็น
มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วด้งัน้ี 
  1)  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  2)  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดค้ล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั 
  3)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  4)  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม 
  5)  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
  6)  ช่วยเหลือตวัเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
  7)  รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 
  8)  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  9)  ใชภ้าษาส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  10)  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
  11)  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
  12)  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
  สรุปไดว้า่จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั คือ เพื่อให้เด็กมีพฒันาการตาม
แนวทางท่ีถูกตอ้ง เสริมสร้างคุณสมบติัพื้นฐานตั้งแต่วยัเด็ก เช่น ลกัษณะนิสัย ค่านิยมทางสังคม  
และเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาต่อไป 
 
2.2  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 
  การศึกษาในเร่ืองน้ียงัมีแนวคิดซ่ึงเป็นพื้นฐานของการจดัการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนั
จากแนวคิดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 2.2.1  แนวคิดของเฟรอเบล (Froebel) 
  ฟรอเบล (Freidrich Wilhelm Froebel ค.ศ. 1782-1852) เป็นนกัวิชาการเยอรมนัซ่ึงมี
ความสนใจในแนวคิดและหลกัการสอนของเปสตาลอซซ่ี และไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “บิดาของ
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การอนุบาลศึกษา” เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทมากผูห้น่ึงต่อการศึกษาปฐมวยั หลกัสูตร
ของฟรอเบลเน้นการให้ความส าคญัของการเล่น และการพฒันาศกัยภาพตนเอง ของเด็กปฐมวยั 
ฟรอเบลมีความเช่ือวา่เด็กเล็ก ๆ เกิดมาพร้อมกบัความรู้และทกัษะท่ีสะสมอยูภ่ายใน หนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของครู คือ การพยายามดึงความสามารถท่ีมีอยู่ภายในของเด็กออกมา และช่วยให้เด็กตระหนกัถึง
ความสามารถของตนเอง  
  หลกัสูตรอนุบาลศึกษาของฟรอเบลประกอบดว้ยชุดเคร่ืองเล่นของขวญั (gifts) และชุด
เคร่ืองเล่นอาชีพ (occupations) ซ่ึงออกแบบมาส าหรับพฒันาการเรียนรู้โดยการสัมผสั ชุดของขวญั
ประกอบดว้ยไหมพรม ไมบ้ล็อก วสัดุจากธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต ส่วนชุดอาชีพประกอบดว้ย
กิจกรรมต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การป้ัน การตดั การพบั การร้อยลูกปัด และการเยบ็ปัก นอกจากนั้นยงัมี
กิจกรรมดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนอกหอ้งเรียน เช่น การท าสวน การดูแลสัตว ์จะถูกบูรณาการเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ าวนัของเด็ก นอกเหนือจากการใชชุ้ดของขวญัและชุดอาชีพ  
  แนวคิดในเร่ือง “การเล่น” ของฟรอเบลแตกต่างจากแนวคิดในเร่ือง “การเล่น” ท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนั ฟรอเบลมองการเล่นวา่เป็นกระบวนการท่ีครูเป็นผูช้ี้แนะ (teacher-directed process) เป็น
การเล่นเลียนแบบธรรมชาติ และเกิดข้ึนในหน่วยการเรียนท่ีครูเป็นผูก้  าหนด แต่ฟรอเบลก็ยอมรับ
แนวคิดของการเล่นในรูปแบบท่ีเด็กเป็นผู ้คิดข้ึน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เขาไดน้ าแนวทางและหลกัการของเปตาลอซซีมาปรับใช้ในการสอน
เด็กเล็ก ๆ โดยไดเ้ปิดโรงเรียนอนุบาลข้ึนเป็นแห่งแรกของโลก ให้ช่ือว่า “Kindergarten” ซ่ึงใน
ภาษาเยอรมนั แปลวา่ “สวนเด็ก” (Children’s garden) เขามีความเช่ือว่า การเปิดโอกาสให้เด็กไดมี้
อิสรภาพในการเล่นทางสังคมกับกลุ่มและเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายบา้น เด็กจะพฒันา
ศกัยภาพภายในและสร้างความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในโรงเรียน เขาไดจ้ดัโปรแกรมการ
สอนส าหรับเด็กอายุ 2-6 ปีท่ีครอบคลุมพฒันาการใน 4 ดา้น คือ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นการ
แสดงออก ดา้นการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัทางสังคม และดา้นทกัษะ
ทางกาย กิจกรรมท่ีจดัให้กบัเด็กไดแ้ก่ การเล่นเกม การร้องเพลง เตน้ร า ฟังนิทาน วาดภาพ เล่นต่อ
ไมบ้ล็อก และการศึกษาธรรมชาติ เน่ืองจากเขาเป็นผูทุ้่มเทกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั
อย่างมากตลอดชีวิต  เขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาปฐมวยั และแนวการจดั
การศึกษาของฟรอเบล (Froebel) ได้รับความนิยม น ามาสู่การจัดโรงเรียนอนุบาลในลักษณะ
เดียวกนัสืบต่อกนัมา และแพร่หลายไปยงันานาประเทศจนปัจจุบนั 
 2.2.2 แนวคิดของมอนเตสซอรี (Maria Montessori) 
  ดร.มาเรีย  มอนเตสซอร่ี ( ค.ศ. 1870-1952)  เป็นแพทยศาสตร์บณัฑิตจาก University  
of  Rome เม่ือจบการศึกษาไดท้  างานกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางจิตท่ีคลินิก
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จิตแพทยข์องมหาวทิยาลยั  จากการท างานกบัเด็กเหล่าน้ี มอนเตสซอร่ีเกิดแนวคิดและเกิดการเรียนรู้
ว่า ถ้าเด็กได้มีบางส่ิงบางอย่างท่ีจบัตอ้งและบิด-หมุนด้วยมือ สมองย่อมท าหน้าท่ีตอบสนองได ้ 
มอนเตสซอร่ีได้ริเร่ิมวิธีการสอนแบบมอนเตสซอร่ี วิธีการสอนซ่ึงมาจากความเช่ือในการจัด
การศึกษาใหแ้ก่เด็กในวยัระยะเร่ิมตน้วา่ จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอา
ความรู้ไปให้กับเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตาม
ธรรมชาติของเขา 
  มอนเตสซอร่ีไดศึ้กษางานของ  Edward Seguin ผูท่ี้ริเร่ิมพฒันาระบบการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและงานของ Jean Itard ท่ีพฒันาระบบการศึกษาส าหรับคนหู
หนวก ผนวกกบัการท่ีไดมี้ประสบการณ์ตรงในการท างานกบัเด็ก  และไดพ้บวา่ การท่ีจะให้เด็กได้
เจริญเติบโตไปตามขั้นตอนของความสามารถนั้น ควรจะต้องพฒันาการสอนให้สัมพนัธ์กับ
พฒันาการ และความตอ้งการของเด็กท่ีตอ้งการจะเป็นอิสระในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้ห้ ตลอดจน
การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และพิถีพิถนั 
  การสอนแบบมอนเตสซอร่ี ไดม้าจากการสังเกตเด็กในสภาพท่ีเป็นจริงของเด็ก ไม่ใช่
สภาพท่ีผูใ้หญ่ต้องการให้เด็กเป็น จากการสังเกตเด็กจึงได้พฒันาวิธีการสอน การจัดเตรียม
ส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ข้ึนมาใช้ โดยการเร่ิมตน้น าวิธีการสอนไปใช้กบัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ต่อมาไดพ้ฒันาและทดลองทฤษฎีการสอนกบัเด็กปกติท่ี Casa  Dei  
Bambini  หรือ Children’s House  ในปีค.ศ. 1907 เม่ือการสอนประสบความส าเร็จ จึงไดเ้ผยแพร่
วิธีการสอน ดว้ยการบรรยาย เขียนหนงัสือและบทความ การฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอบรม มีโรงงาน
จดัท าอุปกรณ์การสอน ตลอดจนในภายหลงัไดมี้การจดัตั้งสมาคมมอนเตสซอร่ีข้ึนทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเผยแพร่การสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอร่ี 
    มอนเตสซอรีให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความเช่ือท่ีว่า 
สภาพแวดลอ้มนั้นจะไปสนบัสนุนและกระตุน้ความสนใจให้เด็กปฏิบติัและท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ตามธรรมชาติ แนวทางการสอนตามแบบของมอนเตสซอรีจึงให้ความส าคญัต่อ
การเตรียมส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กให้เลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจของตนเองอยา่งอิสระ 
ส าหรับวสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กนั้น จะจดัเป็นล าดบัขั้นตอนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิง
ท่ียากตามล าดบั และเรียกอุปกรณ์ชุดน้ีวา่อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ชุดอุปกรณ์น้ีจะครอบคลุมการสร้าง
ความเรียนรู้ของเด็ก 3 ดา้น คือดา้นทกัษะกลไก ประสาทสัมผสัเพื่อการศึกษา และดา้นภาษา ซ่ึงตอ้ง
จดัวางเป็นล าดบั ให้เด็กเลือกหยิบไปใช้ตามความสามารถ โดยนัง่ท ากิจกรรมเงียบ ๆ ในท่ีนัง่ท่ีมี
ขนาดพอเหมาะกบัตวัเด็ก นอกจากการใหค้วามส าคญัในดา้นวสัดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้และการจดั
สภาพแวดลอ้มแลว้ มอนเตสซอรียงัให้ความส าคญัต่อบทบาทของครู ซ่ึงตอ้งมีความรู้ถึงธรรมชาติ
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ของเด็ก คอยสังเกตและแนะน าสนับสนุนให้เด็ก ๆ อยากท ากิจกรรมเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ คอย
จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีตอบสนองและกระตุน้ความสนใจของเด็กและใหอิ้สระแก่เด็กในการเรียน 
  เมอริสัน (Morrison, 1998, pp. 96–101) และบุคคลต่าง ๆ ไดส้ังเคราะห์แนวคิดและแนว
ปฏิบติัของมอนเตสซอร่ี สรุปเป็นหลกัการของการสอนได ้5 ประเด็น ดงัน้ี 
  1)  เพราะเด็กแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะของเขา ดงันั้นการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก ควรจะ
เหมาะกบัเด็กแต่ละคน มอนเตสซอร่ียืนยนัในความเช่ือของตนเองท่ีว่า ชีวิตของเด็กจะตอ้งไดรั้บ
การดูแลท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หญ่ ไม่จดัการศึกษาให้แก่เด็กตามท่ีผูใ้หญ่ต้องการให้เป็น โดยนัก
การศึกษาและผูป้กครองจะแสดงออกไดห้ลายวถีิทาง ช่วยใหเ้ด็กท างานไดด้ว้ยตนเอง ส่งเสริมความ
เป็นอิสระใหแ้ก่เด็กและตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 
  2)  เด็กมีจิตท่ีซึมซบัได ้(The  Absorbent  Mind) มอนเตสซอร่ีเช่ือวา่ เด็กแต่ละคนไม่ได้
รับการศึกษามาจากคนอ่ืน แต่เด็กคือผูใ้หก้ารศึกษาแก่ตนเอง เราใชจิ้ตในการแสวงหาความรู้ เด็กซึม
ซบัขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ไปในจิตของตนเองได ้กระบวนการน้ีเห็นไดช้ดัจากการท่ีเด็กเรียนภาษาแม่ได้
เอง  
  3)  ช่วงเวลาหลกัของชีวิต (Sensitive  Periods) วยั 3–6 ปี ช่วงเวลาน้ีเด็กจะรับรู้ไดไ้ว
และเรียนรู้ทักษะเฉพาะอย่างได้ดี ครูจึงต้องสังเกตเด็ก เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้
สมบูรณ์ท่ีสุด ถึงแมเ้ด็กจะอยูใ่นช่วงเวลาหลกัเหมือนกนั แต่ขั้นตอนและจงัหวะเวลาของเด็กแต่ละ
คนจะแตกต่างกนั ดงันั้นครูของมอนเตสซอร่ีหรือผูป้กครองจ าเป็นจะตอ้งหาช่วงเวลาของเด็กจดัให้
เด็กประสบความส าเร็จไดสู้งสุด การสังเกตจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับครูและผูป้กครองมีนกัการ
ศึกษาหลายคนเช่ือวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตถูกตอ้งมากกวา่การใชแ้บบสอบ 
  4)  การตระเตรียมส่ิงแวดลอ้ม (The Prepared  Environment) เด็กจะเรียนรู้ไดดี้ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ระเตรียมเอาไว ้ไม่วา่จะเป็นห้องเรียน ห้องท่ีบา้น ห้องเด็กเล็ก หรือสนามเด็กเล่น  
จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้เด็กมีอิสระจากการควบคุมของผูใ้หญ่ เป็นสถานท่ีท่ีเด็กจะไดท้  าส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อตนเอง ห้องเรียนในอุดมคติของมอนเตสซอร่ี คือเด็กเป็นศูนยก์ลางและมีส่วนร่วมในการเรียน 
โดยเฉพาะหอ้งเรียน ตอ้งเป็นท่ีท่ีเด็กสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ล่นอุปกรณ์ท่ีวางไวอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมาย
และให้การศึกษาแก่ตน อิสระเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของการตระเตรียมส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเด็กมีอิสระ
ภายในส่ิงแวดลอ้ม เลือกท าอุปกรณ์ดว้ยตนเอง เขาจะซึมซาบส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 
  5)  การศึกษาดว้ยตนเอง (Self-or Auto Education) มอนเตสซอร่ีเนน้ความสนใจไปท่ี
ความสามารถของมนุษย ์ศิลปะของการสอนรวมถึงการตระเตรียมส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเด็กจะไดเ้ขา้ไป
ท างานและเรียนรู้ดว้ยตนเอง เด็กสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  จากการท่ีเด็กมีอิสระในส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างสมบูรณ์ การมีอิสระน้ีมอนเตสซอร่ีกล่าวว่า ไม่ใช่สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ แต่
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หมายถึงเส้นทางไปสู่การศึกษา เด็กมีสิทธิท่ีจะเรียนรู้ระเบียบวินัยของชีวิต ได้มีโอกาสแก้ไข
ขอ้บกพร่องของตนเอง  สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ มอนเตสซอรีให้ความส าคญั
กบัการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถเลือกท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ และ
จดัล าดบัขั้นตอนจากส่ือท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียากตามล าดบั 
 2.2.3  แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf  Education) 
  รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ (1861–1925) เป็นผูก่้อตั้งการศึกษาแนววอลดอร์ฟ เกิดปี ค.ศ.1861 
ในฮงัการี การศึกษาของเขาในช่วงตน้ คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานเขียนในระยะแรก
เก่ียวกับปรัชญาของคานต์ (Kant)  ต่อมาเขาได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ปรัชญา และ
วรรณคดีและศึกษางานของเกอเธต์  เป็นบรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ของเกอเธตแ์ละชิล
เลอร์ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาชาวเยอรมนัท่ีมีช่ือเสียง รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเร่ือง
ทฤษฎีวา่ดว้ยความรู้ ไดรั้บการตีพิมพใ์นช่ือ The Philosphy of  Freedom “ ปรัชญาแห่งความเป็น
อิสระและหลุดพน้” งานของเขา คือ การศึกษาเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแ์ละการแสวงหาความจริง
เชิงมนุษยป์รัชญา (Anthroposophy) ซ่ึงเขาพฒันาข้ึน เป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Science) 
ท่ีกา้วพน้ความจ ากดัของการแสวงหาความจริงเฉพาะจากการรับรู้ของกายและจิต ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมิได้แยกจากอารมณ์ ความรู้สึก แต่จะอยู่คู่กันอย่าง
กลมกลืน จะน ามนุษยไ์ปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกบัสรรพส่ิง นัน่คือ อิสระและการหลุดพน้ มนุษย์
ปรัชญาน้ีเป็นพื้นฐานของการศึกษาแนววอลดอร์ฟ 
  การศึกษาแนววอลดอร์ฟ เป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวตามแนวเชิงมนุษยปรัชญา    
(Anthroposophy) เพื่อฟ้ืนฟูวฒันธรรมให้สามารถพฒันามนุษย์ให้ได้ถึงส่วนลึกท่ีสุดของจิตใจ 
ปรัชญาน้ีก่อให้เกิดการพฒันาในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวิตมนุษย ์เพื่อน าไปใชใ้นโรงเรียน  
ชุมชน และสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ การแพทย ์เภสัชกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม การธนาคาร
ชุมชน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบบเกอเธต ์การละคร ดนตรีและศิลปะ ศิลปะการเคล่ือนไหวแบบยู
ริธมี การศึกษา การศึกษาพิเศษ ศิลปะบ าบดั จิตวทิยาการแนะแนวแบบร่วมมือ 
  เป้าหมายของการศึกษาวอลดอร์ฟ คือ ช่วยให้มนุษยบ์รรลุศกัยภาพสูงสุดท่ีตนมีและ
สามารถก าหนดความมุ่งหมายและแนวทางแก่ชีวิตของตนไดอ้ย่างอิสระ ตามก าลงัความสามารถ
ของตน แต่มนุษยจ์ะบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตนไม่ได ้ถ้าเขายงัไม่มีโอกาสไดส้ัมผสัหรือคน้พบ
ส่วนต่าง ๆ หลายส่วนในตนเอง การศึกษาแนววอลดอร์ฟจึงเน้นการศึกษาเร่ืองมนุษยแ์ละความ
เช่ือมโยงของมนุษยก์ับโลกและจกัรวาล การเช่ือมโยงทุกเร่ืองกับมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ยึด
ตนเอง (อตัตา) แต่เป็นการสอนให้มนุษยรู้์จกัจุดยืนท่ีสมดุลของตนในโลก เนน้ความส าคญัของการ
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สร้างความสมดุลใน 3 วิถีทางท่ีบุคคลสัมพนัธ์กับโลก คือ ผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์
ความรู้สึก และผา่นการคิด 
  การศึกษาวอลดอร์ฟ มุ่งพฒันาเด็กให้มีบุคลิกภาพท่ีสมดุลกลมกลืน และให้เด็กไดใ้ช้
พลงัทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นสติปัญญา ดา้นศิลปะ และดา้นการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
 2.2.4  แนวคิดหลกัสูตรไฮ/สโคป (High/Scope  Curriculum)  
  ดร.เดวิด ไวคาร์ต (Dr. David Welkart) ประธานมูลนิธิวิจยัการศึกษาไฮ/สโคป 
(High/Scope Educational Research Foundation) เป็นผูริ้เร่ิมและพฒันาร่วมกบัคณะนกัวิชาการและ
นกัวิจยั เช่น แมร่ี โฮแมน (Marry Hohmann) และดร.แลร่ี ชไวฮาร์ต (Dr.Larry Schweinhart) จาก
โครงการเพร่ี พรี สคูล (Perry Preschool Project) ตั้งแต่ ค.ศ.1966 ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการ Head  
Start เพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสให้มีการศึกษาท่ีเหมาะสมและประสบความส าเร็จในชีวิต โดย
มูลนิธิวจิยัการศึกษาไฮ/สโคปไดศึ้กษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่มประกอบดว้ย 1) กลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
จากครูโดยตรง (Direct  Instruction) 2) กลุ่มเนิร์สเซอร่ีแบบดั้งเดิม (Tradition  Nursery) และ 3) 
กลุ่มท่ีไดรั้บประสบการณ์หลกัสูตรไฮ/สโคป ซ่ึงจากการศึกษาติดตามเด็กเหล่าน้ีตั้งแต่ระดบัปฐม
วนัจนถึงอายุ 29 ปี พบว่ากลุ่มท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรไฮ/สโคปมีปัญหาพฤติกรรมทางสังคม-อารมณ์  
เช่น การถูกจบัขอ้หาลกัขโมย ท าร้ายผูอ่ื้น บกพร่องทางอารมณ์และลม้เหลวในชีวิตน้อยกวา่อีก 2 
กลุ่ม หลกัสูตรน้ีพิสูจน์ไดว้า่ช่วยป้องกนัอาชญากรรม เพิ่มพูนความส าเร็จทางการศึกษาและผลผลิต
ตลอดชีวติ (Weikart et al., 1988; Schweinhart, 1988, 1997) 
  ในระยะเร่ิมต้นของการพฒันาหลักสูตรไฮ/สโคป ได้ใช้ทฤษฎีพฒันาการทางด้าน
สติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active learning) ต่อมาไดผ้สมผสานทฤษฎีและ
แนวคิดอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson) เร่ืองการให้โอกาสเด็กเป็นผูริ้เร่ิมการเล่นหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งอิสระ และทฤษฎีของไวก๊อตสก้ี (Vygotsky) เร่ืองปฏิสัมพนัธ์และการใชภ้าษา
เป็นตน้ 
  หลักสูตรไฮ/สโคปเน้นความส าคัญของการเ รียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุม
ประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนท่ีหลากหลายด้วย  วสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
พฒันาการของเด็ก  การแกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้นไดรั้บการส่งเสริมในขณะเด็กวางแผนแต่ละวนั
วา่จะท าอย่างไร  ปฏิบติัตามท่ีวางแผนและทบทวนส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  า ครูใช้การสอนกลุ่มยอ่ยเพื่อ
กระตุน้พฒันาการ ใช้ค  าถาม การสนบัสนุนและการขยายการเรียนรู้ของเด็ก  ๆ ไปพร้อม ๆ กบัการ
เพิ่มพูนทกัษะการส่ือสาร (Gordon, & Willams, 1995, p. 165) หลกัสูตรไฮ/สโคป เนน้ความสมดุล
ระหว่างประสบการณ์ท่ีเด็กริเร่ิม และกิจกรรมท่ีครูวางแผนการสอน ครูใช้เทคนิคการสังเกตใน

DPU



28 
 

การศึกษาและเขา้ใจการเล่นของเด็ก ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัมากในการศึกษาแนวน้ี ตอ้งปฏิบติั
ต่อลูกของตน โดยทั้งครูและผูป้กครองมีฐานะเป็นเพื่อนร่วมงาน ท่ีใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
  หลกัการของหลกัสูตรไฮ/สโคปสรุปเป็นแผนภูมิรูปวงลอ้ของการเรียนรู้  (High/Scope 
Wheel  of  Learning) ไดด้งัน้ี (Hohmann & Weikart, 1995, p. 136) 
  ในประเทศไทย นกัวิชาการศึกษาในระดบัปฐมวยัไดใ้ห้ความสนใจและติดตามความ
เคล่ือนไหว รวมทั้งมีการศึกษาวิจยัในระดบัมหาบณัฑิต และดว้ยกระแสการปรับเปล่ียนจากครูสู่
เด็กเป็นศูนยก์ลาง เช่นในปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 แผนภาพวงลอ้ของการเรียนรู้ (High/Scope Wheel of Learning)                                  

ทีม่า: High/Scope Wheel  of  Learning (Hohmann & Weikart, 1995, p. 136) 

 2.2.5  แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia Approach ) 
  ในปี ค.ศ.1945 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คนกลุ่มหน่ึงในวิลลาเซลลา (Villa Cella)  
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ในประเทศอิตาลี ท่ีอยูห่่างจากตวัเมือง Reggio Emilia 2–3 ไมล์ไดร่้วมมือกนั
จดัตั้ งโรงเรียนส าหรับเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน เรกจิโอ เอมิเลีย เป็นเมือง ๆ หน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี ลอริส มาลากุซซี (Loris Malaguzzi) ซ่ึงไดเ้ป็นครูสอนระดบัมธัยมศึกษาไดม้าหมู่บา้น
นั้น และไดพ้บกลุ่มผูก่้อตั้งซ่ึงไดช้วนมาลากุซซ่ีใหม้าก่อตั้งโรงเรียนน้ีดว้ยกนั เม่ือรู้วา่มาลากุซซ่ีเป็น
ครู 

การเรียนรู้ 
แบบลงมือกระท า 

 
การริเร่ิม

ประสบการณ์ส าคญั 

ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผู้ใหญ่ – 
เด็ก 

 

การประเมินผล 

 การประเมินพฒันาการ
เด็ก 

กลยทุธ์ปฏิสัมพนัธ์ 

 
การกระตุน้
ส่งเสริม 

การแกปั้ญหา
แกปั้ญหา 

วางแผนลงมือปฏิบติั
ทบทวน 

พื้นท่ี 
ส่ือ 

กิจกรรมกลุ่มยอ่ย 

 
การเก็บ 

 
การจดั
ส่ิงแวดลอ้ม 

กิจวตัรประจ าวนั 

 

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ 

 

วางแผนกิจวตัรประจ าวนั 

คณะท างาน 
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  มาลากุซซ่ีเร่ิมท างานกบัเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียน (children with difficulties in school) 
ท่ีศูนยสุ์ขภาพจิตซ่ึงด าเนินการโดยเทศบาลเมืองท่ีกรุงโรม ส่วนในช่วงบ่ายถึงเยน็นั้นจะไปท างาน
กบัโรงเรียนเล็ก ๆ ด าเนินการโดยกลุ่มผูป้กครอง ซ่ึงในโรงเรียนน้ีมาลากุลกุซซ่ีไดท้  างานกบักลุ่มครู
ท่ีมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากครูโรงเรียนอ่ืน ๆ  ครูเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยความคิดท่ีมากมาย กระตือรือร้น  
และมีพลงัในการท างาน มาลากุซซ่ีท างานร่วมกบัครูกลุ่มน้ีดว้ยทศันคติว่าในขณะท่ีครูก าลงัสอน
นกัเรียนอยู่นั้นครูก็ก าลงัเรียนรู้จากนกัเรียน การเรียนรู้จากนกัเรียนท าให้ครูตระหนกัถึงความดอ้ย
โอกาสของนกัเรียนในดา้นสุขภาพอนามยั ภาวะทุพโภชนาการ การใช้ภาษาทอ้งถ่ินท่ีเคยชินจนไม่
คุน้เคยกบัภาษาอิตาลีมาตรฐาน มาลากุซซ่ีและกลุ่มครูได้เพิ่มเป้าหมายการท างานมาสู่กลุ่มของ
ผูป้กครองในการช่วยแกปั้ญหาท่ีพบในเด็ก การท างานร่วมกบัผูป้กครองเพื่อประโยชน์ต่อเด็กนั้น  
เป็นงานท่ีกลุ่มครูและมาลากุซซ่ีขาดทั้งความรู้และประสบการณ์ แต่ทุกคนมีความมุ่งมัน่ ดงันั้นการ
ท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองก็คือหลกัการท่ีว่า ส่ิงท่ีเก่ียวกับเด็กและส่ิงท่ีเด็กตอ้งการนั้นเราตอ้ง
เรียนรู้จากเด็ก การลองถูกลองผิดของมาลากุซซ่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีน ามาซ่ึงปัญญาและเป็นการน าร่อง
และเตรียมตนเองต่อการเปล่ียนแปลงในปี 1963 
  การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มุ่งให้ทุกคนท่ีเข้ามาสัมผสักับโรงเรียนแล้วรู้สึก
อบอุ่นเหมือนอยูใ่นบา้นท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิต (An amiable school) จึงส่งเสริมให้มีการพบปะการ
ติดต่อส่ือสาร และมีความสัมพนัธ์กนัของบุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโรงเรียน การจดัรูปแบบทาง
โครงสร้าง  ส่ิงของวตัถุ  ตลอดจนการจดักิจกรรมต่าง ๆ กระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วยการเลือกส่ิงท่ีสนใจ การแก้ปัญหา และการคน้พบหลักสูตรตามแนวน้ีจะไม่มีการ
ก าหนดเน้ือหาแน่นอนชดัเจนตายตวั วิธีปฏิบติัคือ แต่ละโรงเรียน จะรวบรวมรายช่ือหวัขอ้โครงการ
ท่ีคาดวา่จะสัมพนัธ์กบัความสนใจของเด็ก โครงการท่ีเตรียมอยู่ในมือครูนั้นจะมีทั้งโครงการระยะ
สั้ นและโครงการระยะยาว  แต่ถ้าเด็กสนใจในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือรายการหัวขอ้ท่ีครูก าหนดไว้
ล่วงหน้า กิจกรรมโครงการในห้องเรียนก็ปรับเปล่ียนไปตามความสนใจของเด็ก สภาพการจดั
กิจกรรมและประสบการณ์จะล่ืนไหลไปตามสภาวการณ์ท่ีสนองความสนใจของเด็กในขณะนั้น  
เช่นหวัขอ้โครงการ “ ส่ิงปลูกสร้าง” (building) เม่ือเสร็จส้ินโครงการอาจปรากฏช้ินงานของเด็กเป็น
กระท่อม เสาสูง บา้นเช่าแบบหอ้งชุด หรืออ่ืนใดตามจินตนาการและการสร้างสรรคจ์ากเด็ก  
  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโดดเด่น คือเด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้จากโครงการ (Project) 
ก่อนการสอน ครูทุกคนจะประชุมพูดคุยกนัถึงโครงการท่ีเกิดข้ึนท่ีจะได้จากความสนใจของเด็ก  
โครงการท่ีอาจเกิดข้ึน ทางเลือกหรือตวัเลือกส าหรับเด็ก ครูจะวางกรอบความคิดถึงขั้นตอนแต่ละ
ระยะของโครงการ ตลอดจนการเตรียมท่ีพร้อมส าหรับส่ิงท่ีไม่คาดหวงัว่าอาจจะเกิดข้ึน จดัให้
กิจกรรมเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลาย ครูมีความยืดหยุน่สูงในการอ านวยการเกิดการเรียนรู้
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ในตวัเด็กท่ีล่ืนไหลไปอยา่งธรรมชาติ ตารางเวลาของวนัไม่จดัเป็นช่วง ๆ ตามกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั
ไปตามเวลาแต่ละช่วง ครูมีลักษณะเฉพาะของความเป็นครูท่ีหล่อหลอมจากบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 2.2.6  แนวคิดการสอนแบบโครงการ (The Project Approach) 
  การสอนแบบโครงการมีมานานแลว้ ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ในวงการศึกษา แนวคิดท่ีจะให้
เด็กเรียนรู้ผา่นโครงการนั้น เร่ิมจากการเคล่ือนไหวของนกัการศึกษากลุ่มพิพฒันนิยม (Progressive)  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงศตวรรษท่ี 19–20 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ไดเ้ขียนบทความและ
หนังสือหลายเล่มเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความ
ตระหนกัในชุมชนร่วมกนั และไดน้ าโครงการเขา้ไปใชร่้วมกนัในโรงเรียนทดลองท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึง วิลเล่ียม คิลแพทริก (William  Kilpatrick) ได้สอนบุคคลต่าง ๆ ถึงวิธีการใช้โครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ในชีวติจริง อนัเป็นรากฐานส าคญัทางการศึกษามากกวา่การเตรียมเด็กเพื่อ
ชีวติในอนาคต (Diffily, 1996, pp. 72-75) 
  ในปี ค.ศ. 1934 ลูซ่ี สปาร์ค มิทเชลล์ (Lucy Spraque  Mitchell) ไดน้ านกัศึกษาของ
วิทยาลยัแบงก์สตรีท (The Bank Street College of Education) นครนิวยอร์ก ออกศึกษาส่ิงแวดลอ้ม  
และตั้งแต่นั้นมาก็ไดส้อนครูให้รู้จกัวิธีการใช้โครงการ ซ่ึงวิธีสอนท่ีพฒันาโดยวิทยาลยัการศึกษา
แบงกส์ตรีทน้ี มีส่วนคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัการสอนแบบโครงการ (Diffily, 1996, p. 102)  
  ในระยะหลังแนวคิดการสอนแบบโครงการได้รับการสนใจอย่างมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ เน่ืองมาจากผลการวิจยัท่ีท าให้เขา้ใจยิ่งข้ึนวา่เด็กเรียนรู้อยา่งไร  
และความจ าเป็นในการพฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กเพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคม เทคโนโลยี แนวโน้มของหลกัสูตรแบบบูรณาการ และรายงานความประทบัใจของนกัการ
ศึกษา รวมทั้งบรรดาครูอาจารยท่ี์ไดไ้ปเห็นเด็กในโรงเรียนก่อนประถมศึกษาของเมืองเรกจิโอ เอมิ
เลีย (Reggio Emilia) ประเทศอิตาลี (Katz, 1994, p. 63) 
  แนวคิดการสอนแบบโครงการ คือ การสืบคน้หาขอ้มูลอยา่งลึก ตามหัวเร่ืองท่ีสนใจท่ี
ควรแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบคน้จะท าโดยเด็กกลุ่มเล็กในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกนั หรือ
บางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กบางคนเท่านั้น จุดเด่นของโครงการคือความพยายามท่ีจะคน้หาค าตอบ
จากค าถามท่ีเก่ียวกบัหวัเร่ือง โดยค าถามนั้นอาจจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็กและครูร่วมกนัคิด
ก็ได ้ จุดประสงค์ของโครงการคือ การเรียนรู้เก่ียวกบัหัวเร่ือง มากกว่าการเสาะแสวงหาค าตอบท่ี
ถูกตอ้งเพื่อตอบค าถามครู การเรียนรู้นั้นมาจากความสนใจของผูเ้รียนมากกวา่ความสนใจของครู 
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมในโครงการ มีประสบการณ์ตรงกบัส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้จากการ
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กระท าเช่นเดียวกับการเล่นอย่างเดียวกับธรรมชาติของเด็ก ในขณะท่ีท าการส ารวจวตัถุส่ิงของ 
แนวคิด และความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 2.2.7  แนวคิดการสอนภาษาโดยองคร์วม (Whole Language Approach) 
  การสอนภาษาโดยองค์รวม เป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีเสนอแนวคิดใหม่ในการสอน
ภาษา เกิดจากการพยายามของนกัการศึกษาและนกัภาษาศาสตร์ ซ่ึงเห็นปัญหาของการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก ซ่ึงเกิดจาการสอนท่ีครูมุ่งเนน้สาระทางภาษาเป็นหลกั ท าให้การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ  
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ คือไม่เหมาะกบัวยั ความสนใจและความสามารถของเด็ก การสอนภาษา
แบบเดิม ไม่เนน้ความส าคญัของประสบการณ์และภาษาท่ีเด็กใชใ้นชีวิตจริง จึงไม่ไดใ้ห้โอกาสเด็ก
เรียนรู้ภาษาและใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งมีความหมายเท่าท่ีควร 
  เคนเนท กู๊ดแมน (Kenneth Goodman) เช่ือวา่การสอนภาษาเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับชีวิต
เด็ก และโดยท่ีเด็กต้องเรียนรู้ภาษา และต้องใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ ครูจะต้องตระหนักใน
ความส าคญัดงักล่าว และจากการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา 
การรู้หนงัสือ และการจดัหลกัสูตร กู๊ดแมนไดรั้บการยกยอ่งในฐานะผูบุ้กเบิกแนวการสอนภาษาโดย
องคร์วม มีผูใ้หค้วามสนใจน าความคิดไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ และมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวาง ในช่วงปี 1970        
  แนวการสอนภาษาโดยองคร์วม ให้ความส าคญัของการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาการ
คิดและภาษาของเด็กในบริบททางสังคม วฒันธรรม การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัเด็ก การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตอบสนองธรรมชาติ และเหมาะสมกบัขั้นพฒันาการของเด็กแต่ละวยั  
หลกัการสอนภาษาโดยองค์รวมน้ีจะท าให้เด็กมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาไดดี้ข้ึน
เพราะส่ิงท่ีเรียนมีความหมายและไม่เกิดความรู้สึกวา่  การเรียนภาษาเป็นเร่ืองยากล าบาก  
  แนวคิดในการสอนภาษาแบบน้ี เป็นวิธีการท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้ภาษาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ไม่สร้างทศันคติต่อตา้นการเรียน อ่าน เขียน เด็ก ๆ จะให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัภาษา ไม่วา่จะเป็นการฟัง การพูด การอ่านหรือการเขียนโดยไม่รู้วา่ก าลงัเรียน ให้
ตวัเด็กไดใ้ช้ส่ือทางภาษาทุกๆทกัษะอย่างมีความหมาย เด็กสามารถเช่ือมโยงความคิดจากพื้นฐาน
ประสบการณ์เพื่อความเขา้ใจภาษา และน าความคิดนั้นไปใชใ้นการส่ือสารไดจ้ริง ส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้จึง
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นองคร์วม เร่ิมจากประสบการณ์จริงในชีวิต และการปฏิสัมพนัธ์
กบัคนรอบขา้งท่ีคอยส่งเสริมดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาติการเรียนรู้ตามวยัของเด็ก และตามความ
แตกต่างของเด็กแต่ละคน 
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 2.2.8  แนวคิด MATAL โปรแกรมวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาล 
  โปรแกรมวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาลน้ี MATAL เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันา
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมซ่ึง ดร.ดีนา สตาเคิล อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัเทลอาวิฟ  
เ ป็นผู ้ คิ ด ข้ึนโดย ร่ วม มือกับศูนย์ก า รสอนวิทย าศ าสต ร์แ ห่ งประ เทศ อิสรา เอล  และ
กระทรวงศึกษาธิการและวฒันธรรม มุ่งท่ีการเขา้ถึงวิธีการเรียนการสอน การช่วยให้เด็ก ๆ ให้เขา้ใจ
กระบวนการขั้นพื้นฐานของวทิยาศาสตร์และการตรวจสอบความรู้ท่ีถูกตอ้ง เป็นโปรแกรมท่ีจดัการ
เรียนการสอนให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์กับโลกรอบตวั เกิดความรู้สึกท่ี
เช่ือมโยงตนเองกบัสังคมส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติดว้ยจุดมุ่งหมายเชิงเจตคติ
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  เพื่อช่วยใหเ้ด็กเกิดความสนุก กบัมีความสุขในการท างานไดส้ าเร็จ กลา้ยอมรับความ
จริงเม่ือเผชิญกบัความลม้เหลว 
  2)  เพื่อพฒันาจิตใจให้เปิดกวา้งและรู้จกัยืดหยุ่น เพื่อฝึกความสามารถท่ีจะให้และรับ
การวพิากษว์จิารณ์ 
  3)  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์  ความคิดริเร่ิม และความตระหนักในสุนทรี และ
ส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ 
  โปรแกรมน้ีจะประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย (Unit) ท่ีมุ่งการพฒันาความคิด
รวบยอดขั้นพื้นฐาน และการก่อรูปของทศันคติท่ีไม่ตายตวัและถูกตอ้งให้แก่เด็ก (flexible and  
favorable  attitudes) ซ่ึงในแต่ละหน่วยมีลกัษณะเน้ือหาและกิจกรรมท่ีเขา้ใจง่าย ไปสู่ลกัษณะท่ีมี
ความซับซ้อนมากข้ึนแต่สัมพนัธ์กนัโดยยึดหลกั 1) การบ่งช้ีและบอกรูปพรรณได ้(identity) 2) 
ความหลากหลาย และความเป็นเอกลกัษณ์ (diversity and individuality) 3) การคงสภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและการเปล่ียนแปลง (continuity  and change)  4) โครงสร้างและการปฏิบติั (structure and 
action) 
  ในประเทศไทย โปรแกรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา  
ซ่ึงน ารูปแบบหลกัสูตรวิทยาศาสตร์น้ีใช้ในระดบัปฐมวยัดว้ย เพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2538–2540 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อยได้
ทดลองน าบางส่วนของโปรแกรมมาผนวกเขา้กบัหลกัสูตรของโรงเรียน เช่น ในเร่ืองของการสังเกต
ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเรา สภาพอากาศ มีการบนัทึก วาดรูป เป็นตน้ 
 2.2.9  แนวคิดการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist Education) 
  แนวคิดน้ีมาจากโยคีชาวอินเดีย ช่ือ พี.อาร์.ซาร์การ์ (P.R. Sarkar) ท่ีน าศาสตร์ทาง
ตะวนัออกกบัความทนัสมยัแบบตะวนัตกมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั มีการให้เด็ก ๆ ฝึกสมาธิ ท าโยคะ 
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ขณะเดียวกนัก็ใชเ้สียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ ๆ ผสมกนั ให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนใน
เด็กเล็กวา่ ส่ิงแวดลอ้มและการศึกษาในวยัตน้ ๆ ของชีวติ มีอิทธิพลเป็นอยา่งยิง่ต่อความเฉลียวฉลาด 
คุณธรรมและความสุขของคนเรา แนวคิดน้ี เช่ือว่าความเก่ง ความฉลาดเป็นศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวั
มนุษย ์แต่มนุษยส์ามารถดึงศกัยภาพดงักล่าวออกมาใช้แค่ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีมนุษย์
สามารถพฒันาศกัยภาพตวัเองไดสู้งมากกวา่น้ี และเช่ือวา่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์นั้นเกิดจากศกัยภาพ
ท่ีส าคญั 4 ดา้น คือ 1) ร่างกาย ( Physical) จะตอ้งแข็งแรง 2) จิตใจ (Mental) จิตใจมีความเช่ือมัน่ใน
ตวัเอง ตดัสินใจด้วยตวัเองได้ มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 3) ความมีน ้ าใจ 
(Spiritual) คือมีความรักให้กับคนอ่ืนได้ในวงกวา้ง รู้จักการช่วยเหลือคนอ่ืนโดยท่ีไม่หวงั
ผลตอบแทน มีความเมตตา มีใจท่ีเปิดกวา้ง 4) วิชาการ (Academic) ถา้เรามีวิชาการ มีความรู้ ก็มีทาง
ท่ีเราจะมีอะไรมาบ ารุงตวัเองไดดี้ ทั้ง 4 ดา้น (Physical, Mental,  Spiritual, Academic) คือหลกัการสู่
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ การศึกษาท่ีดีจะตอ้งจดัให้ครบทั้ง 4 ดา้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ กิจกรรมในโรงเรียนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัส าคญั 4 ขอ้ คือ 
คล่ืนสมองต ่า การประสานของเซลล์สมอง ภาพพจน์ต่อตวัเอง และการให้ความรัก ซ่ึงต้องไป
ดว้ยกนั เด็กจึงจะไปในทิศทางท่ีดี 
  คล่ืนสมองต ่า หมายถึงการมีความสงบทางจิตใจ อารมณ์ดี ใจเยน็ มีความคิดสร้างสรรค์
สูง เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก กิจกรรมจึงตอ้งสร้างให้เด็กเกิดภาวะคล่ืนสมองต ่ามากท่ีสุดให้
ได้ เ น่ืองจากนักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เค ร่ืองมือว ัดคล่ืนสมอง ซ่ึงสามารถตรวจพบว่า
ประสิทธิภาพการท างานของคนเราจะแปรเปล่ียนไปตามคล่ืนสมองท่ีเราส่งคล่ืน ยิ่งต ่าลงมากเท่าไร
จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากข้ึนเท่านั้น ในโรงเรียนแนวนีโอฮิวแมนนิส ก่อนเขา้ห้องเรียน เด็ก ๆ จะ
ไดฝึ้กโยคะ นัง่สมาธิ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขา้เรียนไดอ้ยา่งสบายใจ และมีความสุขใน
การรับรู้ โยคะและสมาธิ จะช่วยใหก้ลา้มเน้ือและประสาทผอ่นคลาย ขณะท่ีเด็ก ท าโยคะจิตใจเขาจะ
เป็นหน่ึงเดียว เร่ืองท่ีวุน่วายจะค่อยสงบลง  การเล่านิทาน การกอด เสียงเพลง และท่าที ค  าพูดจากคน
รอบขา้ง ก็มีส่วนท าให้คล่ืนสมองต ่าไดเ้ช่นเดียวกนั ถ้าเด็กอยู่ใกลค้นคล่ืนสมองต ่า โอกาสท่ีคล่ืน
สมองเขาก็จะต ่าดว้ย แต่ถา้ใกลค้นท่ีคล่ืนสมองสูง อารมณ์เขาก็พลอยรุนแรงสูงตามไปดว้ย ดงันั้น 
บทบาทของครูจึงเป็นเร่ืองส าคญั ครูตอ้งอารมณ์เยน็ ยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ พดูให้ก าลงัใจและ
ไม่พดูในแง่ลบ 
  การประสานของเซลล์สมอง เราเคยเช่ือว่าความฉลาดมาจากพนัธุกรรม พ่อเก่ง แม่เก่ง 
ลูกจะออกมาเก่ง แต่แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเช่ือวา่  ความฉลาดสามารถฝึกฝนได ้ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบักรรมพนัธ์ุดงัท่ีเคยเขา้ใจกนัมาในอดีต แต่จะข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มมากกว่า ว่าไดมี้ส่วนช่วยท าให้
เซลล์สมองประสานกนัมากน้อยได้เพียงใด นีโอฮิวแมนนิสจะไม่เช่ือเร่ืองให้เด็กเรียนอย่างเดียว 
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หรือเล่นอยา่งเดียว เพราะในช่วง 3-6 ปี จะเป็นช่วงท่ีสมองของคนจะเจริญเติบโตมากท่ีสุด ถา้ไม่ให้
เรียนเสียเลยแลว้มาเรียนตอน 7-8 ขวบจะชา้ไป ดงันั้นจึงตอ้งเรียนบา้ง โดยกระจายใหเ้หมาะสม และ
ใชว้ธีิการท่ีจูงใจใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยคล่ืนอลัฟาหรือคล่ืนสมองต ่ามากท่ีสุด 
  ภาพพจน์ของตัวเอง  จิตวิทยาสมยัใหม่พบว่าความรู้สึกท่ีมีต่อตวัเราจะส่งผลไปถึง
ความรู้สึกท่ีเรามีต่อคนอ่ืนดว้ย ถา้เรารู้สึกว่าตวัเองไม่ไดเ้ร่ือง เราก็จะไม่เช่ือมัน่คนอ่ืน ความรู้สึกท่ี
คนเรามีต่อตวัเรามาจากประสาทสัมผสัทั้งห้า โดยเฉพาะทางตากบัทางหู และเร่ืองจิตใตส้ านึก วยั
เด็กเป็นวยัท่ีรับรู้สูงท่ีสุด ถา้จิตใตส้ านึกบนัทึกไวแ้ต่เร่ืองดา้นลบ ไดย้ินคนรอบขา้งพูด วา่ไม่เก่ง ซน 
ไม่ดี ไม่น่ารัก  เม่ือเด็กเติบโตข้ึนก็จะรู้สึกหรือกลายเป็นคนท่ีไม่เก่ง ซน ซุ่มซ่าม เม่ือภาพพจน์ท่ีมีต่อ
ตวัเองเป็นลบ พฤติกรรมท่ีออกมาก็มกัจะเป็นลบดว้ย 
  การใหค้วามรัก ความรักความอบอุ่นเปรียบเสมือนกบัแกว้น ้ า ถา้ความรักของเด็กคนนั้น
มีมากมีเตม็ ยอ่มไหลเผือ่แผไ่ปถึงผูอ่ื้นได ้ตรงกนัขา้มถา้ความรักของเขามีไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ความรักความอบอุ่น จิตใจยอ่มเรียกร้องความตอ้งการความรัก การแสดงออกซ่ึงความรักแก่เด็ก  จะ
ท าใหเ้ด็กไดรั้บความรักเพิ่มเติมในจิตใจ ไดมี้โอกาสมีรักเตม็ก็จะมีจิตใจท่ีเต็มไปดว้ยความรัก และมี
โอกาสท่ีจะลน้ต่อไปยงัผูอ่ื้นไดม้ากข้ึนดว้ย 
  โรงเรียนตามแนวคิดน้ีในประเทศไทยคือ โรงเรียนอนุบาลอมาตยกุล เป็นโรงเรียนตาม
แนวนีโอฮิวแมนนิสท่ีริเร่ิมโดย ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล หลกัการเรียนการสอนแบบนีโอฮิวแมน
นิสน้ีผูเ้รียนก็จะเป็นศูนยก์ลาง จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยแ์นวนีโอฮิว
แมนนิส ท่ีถ้าน ามาใช้ในระบบโรงเรียน เด็กท่ีเบ่ือเม่ือเจอกับครูดุๆ ได้กลายเป็นเด็กเรียนแล้วมี
ความสุขจิตใจดีดว้ย เก่งดว้ยฉลาดดว้ย จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการกา้วสู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์
สอดคลอ้งกบัสภาพปฐมวยั และตอบสนองทางการศึกษาท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองคาดหวงัไดเ้ป็นอยา่งดี 
ไดน้ ามาใชจ้นถึงปัจจุบนัเกือบกวา่ 10 ปีแลว้ 
 2.2.10  หลกัสูตรอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์ส าหรับเดก็อาย ุ3–5 ปี 
  หลักสูตรอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงของผลงานการวิจยั เร่ือง การพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนระดบัอนุบาลส าหรับสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลยั ท่ีเห็นความส าคญัของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดบัอนุบาลหลกัสูตรอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์น้ีพฒันาข้ึนโดย
คณะผูว้ิจยัไดน้ าไปทดลองใช้เป็นเวลา 1 ปี ในโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจ านวน 7 โรง ไดผ้า่น
การทดลองและการน าไปใช้ปฏิบติัจริงในโรงเรียนแหล่งศึกษาดูงานส าหรับโรงเรียนอนุบาลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ในปัจจุบนัมีผูใ้หค้วามสนใจและน าหลกัสูตรจุฬาลกัษณ์ไป
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ปรับใช้ในโรงเรียนของสังกดัต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และหลกัสูตรยงัคงใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
การศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
  หลกัสูตรอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์น้ีมีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพของเด็กท่ีเหมาะสมใน
ยุคปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยุคสมยัของสังคมฐานความรู้ ท่ีเช่ือว่าไม่ควรเน้นอยู่แต่เพียงท่ีการส่งเสริม
พฒันาการของเด็กเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กดว้ย โดยยึดการเรียนรู้
แบบองคร์วมเป็นส าคญั ในลกัษณะของการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และเจตคติเป็นฐานในการบูรณาการ หลกัสูตรการอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์น้ีมีหลกัการของหลกัสูตร
ประกอบดว้ย  
  1)  ปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นคนดี ด ารงชีวติอยา่งมีความสุข มีพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
วยั และภูมิใจในความเป็นไทย  
  2)  ส่งเสริมพฒันาการครบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม บุคลิกภาพ และ
สังคม  
  3)  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชว้ิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีอิสระในการเรียนรู้ตามความ
สนใจ  
  4)  มีความยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้  
เป้าหมายของหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  1)  ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและส่ิงรอบตวัเพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
  2)  วางพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามวยัให้แก่เด็ก โดยเนน้การเห็นคุณค่าของศิลปะ 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3)  พฒันาเด็กใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคค์รบตามพฒันาการทุกดา้น ดงัน้ี 
   3.1  พฒันาการทางดา้นร่างกาย  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รักความ
สะอาด มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งเหมาะสมตามวยั 
   3.2  พฒันาการทางดา้นสติปัญญา ใฝ่รู้ ส่ือสารความคิดของตนเองได ้มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์แกปั้ญหาง่าย ๆ เลือกตดัสินใจโดยมีเหตุผลตามวยั 
   3.3  พฒันาการดา้นคุณธรรม เวน้ชัว่ ท าดี มีคุณธรรมดา้นการมีวินยั มีสติ กตญัํู 
เมตตากรุณา ซ่ือสัตย ์ประหยดั ขยนั ไม่เห็นแก่ตวั และมีจิตใจผอ่งใส 
   3.4  พฒันาการดา้นบุคลิกภาพ  ร่าเริงแจ่มใส เช่ือมัน่ในตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได ้มีกิริยามารยาทไทย 
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   3.5  พฒันาการดา้นสังคม ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมตามบทบาทและหน้าท่ี ช่วยเหลือ
ตนเองได ้มีความรับผดิชอบ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นมิตรกบัผูอ่ื้น 
  สาระในการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ ซ่ึงถือว่าสาระการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาเด็กให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเป้าหมายของหลกัสูตร สาระในหลกัสูตร
ประกอบดว้ย 8 สาระดงัน้ี 
  1)  คุณธรรมและเจตคติ 
  2)  ทกัษะการด ารงชีวติ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
  3)  สุนทรียะ 
  4)  สุขภาพ ความปลอดภยั และทกัษะกลไก 
  5)  ภาษา 
  6)  วถีิชีวติ 
  7)  คณิตศาสตร์ 
  8)  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ตามหลกัสูตรอนุบาลแนวจุฬาลกัษณ์น้ีถือว่าคุณธรรม
และเจตคติเป็นสาระท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นสาระท่ีจะตอ้งสอดแทรกและบูรณาการใน
สาระอ่ืนๆ เพื่อเด็กจะได้เป็นคนดี อนัเป็นฐานท่ีส าคญัในการเป็นพลเมืองดี ทักษะการด ารงชีวิต 
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์เป็นสาระท่ีเด็กอนุบาลควรไดรั้บการพฒันาให้เหมาะสมกบัวยั 
ทกัษะการด ารงชีวติเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเด็กควรไดรั้บการพฒันา เพื่อให้สามารถเป็นท่ีพึ่งของตนเองและ
ผูอ่ื้น สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและแกปั้ญหาได ้และเน่ืองจากเด็กอนุบาลเป็นวยัท่ีมีจินตนาการ 
จินตนาการเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค ์
  ส่วนสาระอีก 6 สาระ ไดแ้ก่ สุนทรียะ สุขภาพ ความปลอดภยั และทกัษะกลไก ภาษา 
วถีิชีวติ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งน ามาจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน
ในลกัษณะบูรณาการ เพื่อประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการพฒันาเด็กอนุบาล  (วรวรรณ   
เหมชะชาติ, 2551, น. 28-31) 
  ในดา้นเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ หลกัสูตรน้ีไดก้ าหนดเป้าหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้ทั้งหมด 17 เป้าหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 41 มาตรฐาน 
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2.3  พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 2.3.1 ความหมายและขอบข่ายของพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
  พฒันาการ (Development) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัมนุษยโ์ดย
ธรรมชาติ ทั้งด้านโครงสร้างและแบบแผนของร่างกาย รวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออก เร่ิมตั้งแต่
ปฏิสนธิและต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวิต โดยท่ีมีลกัษณะท่ีแน่นอนเป็นแบบแผนผสมผสานตามล าดบั
ขั้นอย่างกา้วหน้า มีทิศทางและด าเนินไปอยู่ตลอดเวลา (Ginsburg, Kaplan, Cannon, Cordero, 
Eisenband, Galanter, et al., 2006, pp. 171-202) เช่น การเพิ่มจ านวนเซลล์ประสาทในสมอง ขนาด
ของล าตวัท่ีสูงข้ึนและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดส่ิงใหม่ ๆ ของร่างกาย ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ความสามารถในการอ่านเขียนหนงัสือ มนุษยจ์ะมีพฒันาการสมวยัเม่ือความ
ตอ้งการทุกดา้นไดรั้บการตอบสนองอยา่งครบถว้น  
  พฒันาการเป็นการเจริญเติบโตของเด็กท่ีมีความส าคญัยิ่ง การศึกษาพฒันาการของเด็ก
แต่ละวยั ท าให้ทราบถึงคุณลกัษณะของเด็ก เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมให้
เด็กมีพฒันาการเป็นไปตามศกัยภาพ ซ่ึงน าไปสู่การจดัการดูแลและส่งเสริมอยา่งถูกตอ้ง  
  ค าวา่ พฒันาการ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการการท างานท่ีมีการประสาน
พร้อมกนั ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเติบโตทางร่างกายและพฒันาการทางอารมณ์และสติปัญญา 
มีความเก่ียวเน่ืองกนั  เป็นการท างานทุกส่วนของร่างกายท่ีแยกจากกนัมิได้ (Hanft, Rush, & 
Shelden, 2004, pp. 235-239) เป็นการพฒันาการท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกนัเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นการ
ท าหน้าท่ี (Function) และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวยัวะระบบต่าง ๆ รวมทั้งตวับุคคล ท าให้ท า
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท าส่ิงยากสลบัซับซ้อนได้มากข้ึน ตลอดจนการเพิ่มทกัษะ
ใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและ
สังคม พฒันาการจึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย์ทั้ งทางด้านร่างกาย ด้าน
สติปัญญา ดา้นจิตใจ-อารมณ์ และดา้นสังคม ท าให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตวั
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม พฒันาของปฐมวยัปกติจะแยกไดเ้ป็น 4 ดา้นใหญ่ ๆ คือ  
  1)  ด้านร่างกาย (Physical หรือ Psycho-Motor Development) หมายถึงความสามารถ
ของร่างกายการทรงตวัในอิริยาบถต่าง ๆ และการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีไปโดยการใช้กลา้มเน้ือมดั
ใหญ่ การใชส้ัมผสัรับรู้ และการใชต้าและมือประสานกนั ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
  2)  ด้านสติปัญญา (Cognitive Development) หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ กบัตนเอง การรับรู้ รู้จกัสังเกต จดจ า วิเคราะห์ การรู้คิด รู้เหตุผล 
และความสามารถในการแกปั้ญหา  
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  3)  ดา้นจิตใจ-และอารมณ์ (Emotional Development) หมายถึงความสามารถในการรู้สึก
และแสดงความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลวั และเป็นสุข ความสามารถใน
การแยกแยะความลึกซ้ึง และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม เม่ือเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกท่ีดีและนบัถือต่อตนเอง (Self-Esteem) หรือ อตัมโน
ทศัน์ และ  
  4) ดา้นสังคม (Social Development) หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้น ม่ีทกัษะการปรับตวัในสังคม คือ สามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของตน ร่วมมือกบัผูอ่ื้น มี
ความรับผิดชอบ มีความเป็นตัวของตวัเอง รู้กาลเทศะและความสามารถในการช่วยตัวเองใน
ชีวิตประจ าวนั (Personal Social) มีคุณธรรม (Moral) และมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสติปัญญา ท าให้รู้จกั
แยกแยะความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีและความสามารถในการด ารงชีวิตในทางสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมอีกดว้ย 
  จนัเจา้ วลู และ เคลี (Janjua, & Kyle, 2002, pp. 193-205) ไดก้ล่าวถึง พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัว่าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวเด็กอย่างต่อเน่ือง มีลักษณะพิเศษกว่า
พฒันาการในช่วงวยัอ่ืน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดา้น เกิดข้ึนอยา่งผสมผสานในช่วงเวลา
เดียวกนัและสามารถสังเกตเห็นลกัษณะการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมท่ีแสดงออกไดช้ดัเจน แมว้า่
อตัราการเปล่ียนแปลงของเด็กแต่ละคนจะเร็วชา้ต่างกนั แต่พฤติกรรมการแสดงออกตามพฒันาการ
เป็นไปตามแบบแผนและมีทิศทางเดียวกนั นกัจิตวิทยาหลายท่านไดศึ้กษาและอธิบายพฒันาการใน
ดา้นแนวคิดของพฒันาการเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ทฤษฎีพฒันาของ เพียเจต์ (Piaget) จดัเป็น
ทฤษฎีท่ีอธิบายพฒันาการเฉพาะดา้นสติปัญญา เม่ือน าแนวคิดหลายทฤษฎีมาผสมผสานกนัก็จะท า
ให้สามารถเขา้ใจกบัภาพรวม พฒันาการของเด็กปฐมวยัสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาทฤษฎี
พฒันาการพบวา่นกัจิตวทิยาไดแ้บ่งพฒันาการของมนุษยอ์อกเป็น 4 ดา้น คือ พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยภาพรวมดงัน้ี 
  1.  พฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กระดบัปฐมวยั หมายถึง การเจริญเติบโตของ
ร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของเด็กวยัก่อนประถมศึกษา จะไม่รวดเร็วเหมือนเด็กทารก แต่
จะเป็นไปในอตัราท่ีคงท่ีส่วนท่ีพฒันามาก ไดแ้ก่ วฒิุภาวะของระบบประสาท กล่าวคือ กลา้มเน้ือมดั
ต่าง ๆ จะแขง็แรงและท างานประสานกนั ท าใหร่้างกายเคล่ือนไหวไดค้ล่องแคล่ว สามารถทรงตวัได้
ดีมากข้ึน 
  2.  พฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยั เด็กในวยัน้ีมกัจะเป็นคนเจา้
อารมณ์ หงุดหงิดและโกรธง่ายโดยปราศจากเหตุผล มกัจะแสดงอาการขดัขืนและด้ือดึงต่อพ่อแม่
เสมอ เป็นวยัท่ีเรียกว่าชอบปฏิเสธ ซ่ึงเป็นลกัษณะธรรมชาติของมนุษยอ์ย่างหน่ึงเรียกว่า Negative 
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Stage เม่ือเด็กคบหาสมาคมกบัเพื่อน ๆ อารมณ์ดงักล่าวจะค่อยๆหายไป อยา่งไรก็ตามพฒันาการทาง
อารมณ์จิตใจของเด็กจะมัน่คงเพียงใดข้ึนอยูก่บัการอบรมเล้ียงดูเป็นส าคญัพฒันาการทางอารมณ์ของ
เด็กปฐมวยั มีดงัน้ี 
   2.1  ความโกรธ (Anger) อารมณ์โกรธของเด็กวนัน้ีมกัเกิดข้ึนไดง่้าย เน่ืองจากมีส่ิงเร้า
ใหเ้ด็กโกรธ เช่น การถูกขดัใจเร่ืองของเล่น ถูกรังแก เป็นตน้ 
   2.2  ความกลวั (Fear) เน่ืองจากเด็กวนัน้ีมีสติปัญญาพฒันาข้ึนท าให้หวาดกลวัส่ิงต่าง 
ๆ มากกวา่วยัเด็กเล็กเพราะวา่มองเห็นอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนได ้
   2.3  ความอิจฉาริษยา (Jealousy) ความอิจฉาริษยาของเด็กวยัน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากพ่อแม่
พี่นอ้ง หรือคนเล้ียงหนัไปสนใจและเอาใจใส่นอ้งเล็กมากกวา่ตน 
   2.4  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เด็กวยัน้ีมีความอยากรู้อยากเห็นและจะสงสัย
ส่ิงต่าง ๆ อยา่งไม่รู้จกัจบส้ิน โดยเฉพาะเม่ืออายปุระมาณ 6 ปี เด็กจะหนัมาช่ืนชมนิยมพอ่แม่ 
   2.5  ความรัก (Love) ความรักของเด็กวนัน้ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเด็กเองก่อน คือ รักตนเอง
ก่อนต่อมาจึงมีจิตใจรักผูอ่ื้น ในเด็กอายุ 5 ปี นั้น มารดาจะกลายเป็นศูนยก์ลางของชีวิตในโลกของ
เด็ก เด็กจะชอบอยูใ่กล ้ๆ แม่ แต่พออาย ุ6 ปีเด็กจะหนัมานิยมช่ืนชมพอ่แม่ 
  ดงันั้น พฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ หมายถึง การท่ีเด็กมีความมัน่คงทางอารมณ์สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้สุขภาพจิตดีและมีความสุข แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัวยัมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  3.  พฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั เด็กวยัน้ีจะสนใจส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั 
มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบท าตามและเลียนแบบผูอ่ื้น จะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง เด็กวยัน้ีจะแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ อยา่งเปิดเผย เด็กแต่ละคนจะพฒันาการเรียนรู้ทางสังคมจากความรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด
ภายในครอบครัวท่ีตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น เด็กระดบั
ปฐมวยัมีความสามารถตามวยัท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดดี้ จะเร่ิมพฒันาความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง
ชอบอิสระ มีความมัน่ใจในตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัมากข้ึน และเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น  แต่การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปัญหาในการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น แต่
เม่ือได้มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนวยัเดียวกนัหรือผูอ่ื้นมากข้ึน อีกทั้งได้รับการปลูกฝังลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางสังคมไดดี้ยิ่งข้ึน (Foster, Lambert, Abbott-Shim, McCarty, & Franze, 
2005, pp. 13-36) การพฒันาการทางดา้นสังคม จึงเป็นการปรับตวัและการปฏิสัมพนัธ์ ร่วมกบัผูอ่ื้น 
ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ การรู้จกัควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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  4.  พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั พฒันาการทางดา้นสติปัญญา หมายถึง 
ความสามารถของสมองในการคิด การจ า ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว ความสามารถในดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรม ดงัน้ี 
   4.1  ความสามารถจ าส่ิงของต่าง ๆ และเรียกช่ือไดถู้กตอ้ง เช่น ผลไม ้สัตว ์ท่ีรู้จกั 
   4.2  สามารถจ าแนกความเหมือน ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ 
   4.3 สามารถเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆได ้โดยองคป์ระกอบท่ีท าให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
ทางสติปัญญา ไดแ้ก่ การเล่น และการใชภ้าษาของเด็ก 
  พฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั อยู่ในระยะความคิดแบบก่อนกฎเกณฑ ์ 
คือเด็กจะมีความคิดเช่ือมโยง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้และใช้ความคิดในการแก้ปัญหาได ้แต่ความเขา้ใจ
เหตุผลนั้นยงัไม่สมบูรณ์ มีความคิดฝันและจินตนาการค่อนขา้งมาก จะถือตนเองเป็นศูนยก์ลาง มี
ความสนใจใคร่รู้ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยกนัพฒันาความคิด สติปัญญาของเด็กวยัน้ี 
  เชอริแดน และเอ็ดเวิร์ด (Sheridan, & Edwards, 2003, pp. 114-118) ไดก้ล่าวถึง 
พฒันาการเด็กปฐมวยั โดยยึดหลกัของพฒันาการมนุษย์จากองคป์ระกอบของพฒันาการ พฒันาการ
เด็กปฐมวยัเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบส าคญั 2 อยา่ง คือ  
  1.  วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง สภาวะการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเกิดข้ึน 
หมายถึงระดบัของการแสดงศกัยภาพ ท่ีมีอยูภ่ายในตวัเด็กแต่ละคนในระยะใดระยะหน่ึงท่ีก าหนด
ตามวถีิทางธรรมชาติ และน ามาซ่ึงความสามารถกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดเ้หมาะสมกบัวยั ศกัยภาพท่ี
เด็กแสดงออกมาในเวลาอนัสมควรน้ี หรือเรียกว่า “ระดบัวุฒิภาวะ (Maturation)” มีอยู่ในตวัเด็ก
ตั้งแต่ก าเนิดและถูกก าหนดโดยพนัธุกรรม ดว้ยเหตุน้ีระดบัวฒิุภาวะของเด็กท่ีจะแสดงความสามารถ
อยา่งเดียวกนัอาจแสดงออกมาในช่วงเวลาท่ีต่างกนัได ้
  2.  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไดรั้บ หรือจากการฝึกปฏิบติัอบรมสั่งสอนและการปฏิสัมพนัธ์ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อความตอ้งการหรือความสนในของเด็ก ท าให้ความสามารถต่าง ๆ ของเด็กถูกน าออกมาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ท่ี ทั้งน้ีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัมีขอบเขตจ ากดัทั้งช่วงเวลาความสนใจสั้น
และเน้ือหาเป็นรูปธรรม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ของการ “การเล่น” ท่ีเด็กได้ลงมือกระท า ศึกษา
คน้ควา้ ส ารวจส่ิงรอบตวัตามความพอใจของตนเองและเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล 
  เคลล่ี มอริเสต์ บาร์นาร์ด และแฮมมอนด์ (Kelly,  Morisset, Barnard, & Hammond,  
1996, pp. 310-321) ไดก้ล่าวถึง อตัราของพฒันาการ ขีดความสามารถของพฒันาการของเด็กปฐมวยั
แต่ละคนจะเร็วหรือชา้กวา่อตัราท่ีเป็นเกณฑป์กติไดแ้ละมีความแตกต่างกนัคือ ความแตกต่างภายใน
ตวับุคคล (Inter Individual Difference) แมว้่าเด็กทุกคนจะมีแบบแผนพฒันาการเหมือนกนัและ
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พฒันาไปในทิศทางเดียวกนั แต่ความสามารถในการพฒันาให้ไปถึงจุดเดียวกนัเม่ืออายุเท่ากนัอาจ
แตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากระดบัวฒิุภาวะท่ีถูกก าหนดโดยพนัธุกรรมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
จากสภาพแวดล้อมจะเป็นตวักระตุ้นหรือขดัขวางศกัยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน 
ส าหรับเด็กในวยั 2-6 ปี เป็นช่วงท่ีตอ้งการการเสริมสร้างพฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ดงันั้น การจดัประสบการณ์และกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กเพื่อให้เกิดการพฒันาในดา้น
ต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการจดัประสบการณ์และกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวนั
นั้นแบ่งไดด้งัน้ี คือ 
  1.  การเล่นชนิดต่าง ๆ เช่น เล่นของเล่น เล่นเคร่ืองสนาม เล่นเกม เป็นตน้ ซ่ึงการเล่นน้ี
จะน าไปสู่การเรียน 
  2.  การฝึก เช่น การฝึกท างานร่วมกนั ฝึกทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงการฝึกน้ีจะน าไปสู่การปฏิบติั 
  3.  การเสริมจินตนาการและทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งใหแ้ก่เด็ก 
  เชอริแดนและกราโตช์วิล (Sheridan, & Kratochwill, 2002, pp. 117-139) ไดอ้ธิบายถึง 
พฒันาการของเด็กปฐมวยั วา่เป็นผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวุฒิภาวะกบัการเรียนรู้ กล่าวคือ วุฒิ
ภาวะ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับการเรียนรู้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหน่ึง  
ความสามารถบางอย่างอาจจะไม่เกิดข้ึนหรือเกิดช้ากว่าท่ีควรได ้เช่น ความสามารถในการใชภ้าษา  
เด็กท่ีมีวุฒิภาวะในการพูดจะสามารถเปล่งเสียงออกมาไดเ้อง แต่ถา้ไม่ไดรั้บการสอน ภาษาพูดก็ใช้
ภาษาพดูไม่ไดเ้ลย ในทางตรงกนัขา้มเด็กท่ียงัไม่บรรลุวุฒิภาวะในการพูดแมว้า่จะถูกเค่ียวเข็ญให้ฝึก
ภาษาพูดมากเพียงใดก็ไม่อาจพูดได ้ถา้เด็กยงัไม่พฒันาถึงวุฒิภาวะนั้น จึงเห็นไดว้่าเด็กแต่ละคนมี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองตามก าหนดเวลาเฉพาะพฒันาการนั้น ๆ โดยธรรมชาติอนัก่อให้เกิด
ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปตามขั้ นตอนของพัฒนาการ โดยมี
สภาพแวดล้อมช่วยเสริมต่อพฒันาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ช่วงเวลาท่ีเด็กสามารถพฒันาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มท่ีน้ี เรียกว่าระยะพอเหมาะ (Optimal Period) ลักษณะพัฒนาการตามวยั 
(Development Task) เด็กท่ีแสดงพฤติกรรมตามขั้นพฒันาการได้พอเหมาะกับวยั จะถือว่ามี
พฒันาการสมวยั แบบแผนของการพฒันาการของเด็กปฐมวยัทุกคนเปล่ียนแปลงไปตามแบบแผน
เดียวกนั คือ 
  1.  แบบฉบบัของพฒันาการ เด็กปฐมวยัทุกคนมีล าดบัขั้นของพฒันาการเหมือนกัน
เปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและมีทิศทางกา้วหนา้โดยไม่ขา้มขั้นและไม่มีการหยุดน่ิง
อยูก่บัท่ี พฒันาการขั้นตน้จะเป็นพื้นฐานของพฒันาการขั้นต่อไปท่ีซบัซ้อนยิ่งข้ึน เช่น ความสามารถ
ในการวาดรูป  เด็กเล็กจะใช้กลา้มเน้ือแขนและมือในการเคล่ือนไหวลากเส้นโยงไปมาอย่างไม่มี
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ทิศทางจนสามารถบงัคบัใช้กล้ามเน้ือน้ิวมือในการควบคุมการลากเส้นอย่างมีทิศทางตามความ
ตอ้งการและความสามารถวาดรูปคลา้ยของจริงไดใ้นท่ีสุด 
  2.  การเปล่ียนแปลงทางด้านปริมาณ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้อย่างชัดเจน 
สามารถวดัได้ โดยเฉาะในดา้นการเพิ่มขนาดของรูปร่าง และการเปล่ียนแปลงอวยัวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เม่ือเด็กอายุมากข้ึน ส่วนสูงและน ้ าหนักก็เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการแสดงออกถึงขีด
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ก็เพิ่มข้ึนดว้ย 
  3.  การเปล่ียนแปลงทางดา้นสุขภาพ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสลบัซบัซ้อน เก่ียวขอ้งกบั
กลไกการท างานภายในร่างกายท่ีก่อให้เกิดความสามารถใหม่ ๆ เช่น ก่อนท่ีเด็กจะใช้ค  าพูดส่ือ
ความหมายคลา้ยผูใ้หญ่ได ้จะตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอนเก่ียวกบัการใช้ภาษา เช่น การฟัง 
การเปล่งเสียง การแยกความแตกต่างของเสียง การเรียนรู้ความหมาย และอ่ืน ๆ มาตามล าดบั 
  4.  ความสัมพนัธ์ของพฒันาการแต่ละดา้น พฒันาการของเด็กเกิดจากการเปล่ียนแปลง
หลายดา้นผสมผสานกนั พฒันาการทุกดา้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มี
ความสัมพนัธ์เสมอภาคและเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหมด การเปล่ียนแปลงของพฒันาการดา้นหน่ึงยอ่ม
ส่งผลให้พฒันาการด้านอ่ืนเปล่ียนแปลงไปด้วย ทั้งทางบวกและลบ เช่น เด็กท่ีมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์มกัจะเคล่ือนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยตนเอง ไดมี้อารมณ์แจ่มใส รู้จกัควบคุมตนเองเขา้
กบัผูอ่ื้นไดดี้และมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ในทางตรงกนัขา้มเด็กท่ีสุขภาพไม่ดีมกัจะประสบ
ปัญหาการเจริญเติบโตของร่างกายล่าชา้หรือหยุดชะงกัชัว่ขณะหน่ึง อารมณ์หงุดหงิด มีอาการเศร้า
ซึม ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นยาก และขาดสมาธิในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
  5.  ลกัษณะเด่นของการพฒันาการ แต่ละช่วงของการเปล่ียนแปลงตามขั้นตอนของการ
พฒันา ลกัษณะบางอยา่งอาจพฒันาเร็วกวา่ลกัษณะอ่ืน และสังเกตเห็นเด่นชดัได ้เช่น ในช่วงอายุ 3 ปี
เด็กจะเร่ิมรับรู้และสังเกตความแตกต่างทางเพศ เม่ืออายุ 4 ปี จะช่างซกัถาม สนใจเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
พออาย ุ5 ปีจะชอบความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ
เม่ือเด็กอายมุากข้ึน ก็จะพฒันาไปตามวฒิุภาวะและการเรียนรู้จากมวลประสบการณ์ทั้งหลายท่ีไดรั้บ 
  6.  ความคาดหวงัของพฒันาการ  พฒันาการของมนุษยเ์กิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมีขั้นตอน
และไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน จึงสามารถท านายและคาดหวงัความสามารถและพฤติกรรมตาม
ขั้นตอนพฒันาการในแต่ละช่วงวยัของเด็กอย่างคร่าว ๆ ได ้ทั้งน้ี เม่ือเด็กได้รับพฒันาการทุกดา้น
อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะและความพร้อมพฒันาการก็สามารถด าเนินไปด้วยดีสมวยั หากมี
อุปสรรคหรือความผิดปกติเกิดข้ึนในช่วงของพฒันาการ ก็ยอ่มส่งผลต่อแบบแผนของพฒันาการใน
ขั้นต่อไป อาจท าให้หยุดชะงกัหรือเบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์ปกติ และอาจส่งผลระยะยาวไปจนตลอด
ชีวติได ้ 
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  7.  ความเส่ือมของพฒันาการ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาทั้งการ
เปล่ียนแปลงคูณลกัษณะหรือความสามารถใหม่ ๆ และความเส่ือมหรือการสูญเสียคุณลกัษณะหรือ
ความสามารถเดิมบางอยา่ง เช่น เด็กสูญเสียฟันน ้ านมก่อนจึงเกิดฟันแทข้ึ้นมาแทนท่ี  เด็กจะพูดเสียง
ออ้แอฟั้งไม่รู้เร่ืองก่อน จึงพดูชดัเจนข้ึน แต่ในช่วงปลายของชีวติการเส่ือมมีมากกวา่พฒันาการ 
  แจ็คสัน ลาร์ซิลเรีย แคลร์ คอรร์ ฟิชเตอร์ และ อิเกอต์สัน (Jackson, Larzelere, Clair, 
Corr, Fichter, & Egertson, 2006, pp. 213-226) ไดก้ล่าวถึง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้และ
กิจกรรมท่ีจะน าเด็กไปสู่การพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมดงัน้ี 
  1.  พฒันาทางด้านร่างกาย เม่ือทราบถึงความสามารถของเด็กในช่วงวยัน้ีแล้ว จัด
กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจัดให้ก็ต้องสอดคล้องกับความสามารถและการพฒันาของเด็ก  
กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนไดแ้ก่การเล่นเพื่อพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก การทรงตวั
และประสานสัมพนัธ์ เม่ือเด็กมีอายุมากข้ึน การเล่นก็มีน ้ าหนกัมากข้ึน และมีการเล่นแบบเสรีมาก
ข้ึน ในการเล่น ควรแยกเด็กเล็กและเด็กโตออกจากกนั เน่ืองจากความสามารถของเด็กไม่เท่ากนั แต่
บางคร้ังก็สามารถเล่นดว้ยกนัได ้โดยเด็กโตจะคอยดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กในการเล่นบางอยา่งได ้
  2.  พฒันาการทางสติปัญญา เด็กในวยัน้ีสามารถจ าแนกความเหมือน ความต่างของส่ิง
ต่างๆได้ สามารถเปรียบเทียบสี ขนาดรูปร่าง น ้ าหนัก กล่ิน รส สัมผสั ปริมาณ และสามารถ
เรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆได ้ดงันั้นการพฒันาทางสติปัญญา  จะตอ้งทราบถึงความสามารถทางสติปัญญา
ของเด็กวา่อยู่ในระดบัใด  เรียนรู้อะไรไดบ้า้ง อะไรควรฝึกสอน ธรรมชาติของเด็กวยัน้ีเป็นอยา่งไร 
เช่นมีความสนใจสั้ น เหตุผลต้องเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้ว่าเป็นจริง ประสบการณ์ท่ีจดัจึงควรเป็น
ประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความคิดและการสังเกต เช่น การรู้จกัช่ือส่ิงของต่าง ๆ การเปรียบเทียบ 
การจ าแนก การจดัหมวดหมู่ เป็นตน้ ความสามารถ จะเพิ่มข้ึนเม่ือเด็กอายุมากข้ึน  พฒันาการทาง
ภาษาจะเร่ิมเขา้มามีบทบาท เม่ือเด็กใช้ภาษาไดค้ล่องการแสดงออกทางความคิดก็จะเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ 
  3.  พฒันาการทางอารมณ์และสังคม  เด็กเร่ิมจากบา้นสู่โรงเรียนซ่ึงเป็นสังคมท่ีสร้างข้ึน 
เด็กตอ้งพบปะกบับุคคลต่าง ๆ มากข้ึน การปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข เป็นส่ิงท่ีโรงเรียน
ฝึกสอนให้แก่เด็ก รวมทั้งเสริมสร้างทศันคติและบุคลิกภาพท่ีดีให้แก่เด็ก เพราะเด็กในวยัน้ีก าลงัมี
การเลียนแบบและดูดซึมตวัอยา่งต่าง ๆ ท่ีพบเห็นไวไ้ดดี้ ดงันั้น การจดัประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการทางอารมณ์และสังคมจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เช่น การฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การ
เล่นบทบาทสมมติ การฟังนิทาน เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดันั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจของเด็ก
ในวยัก่อนเรียนดว้ย และผูดู้แลเด็กก็จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีจะท าใหเ้ด็กไดดู้ดซึมและเลียนแบบ 
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  ดิกคินสัน และ แบรดี (Dickinson, & Brady, 2006, pp. 141-170) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริม
พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัวา่ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรท าความเขา้ใจ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  พฒันาการด้านร่างกาย ธรรมชาติของเด็กในวนัน้ีจะอยู่น่ิงไม่เป็น เด็กในวยัน้ีควร
กระฉับกระเฉง ร่าเริงแจ่มใส ช่างเล่น ช่างคุย เพราะเป็นส่วนช่วยท่ีเด็กก าลงัเจริญเติบโต เด็กวยัน้ี
กลา้มเน้ือต่าง ๆ ยงัไม่แขง็แรง ในการทรงตวั การเดิน จะดูเกง้กา้ง หกลม้ง่าย มือมกัจะปัดหรือกวาด
ของบนโต๊ะลม้ การท างานต่าง ๆ ก็ไม่ประณีตเท่าท่ีควร  การพฒันากลา้มเน้ือเด็กในวยัน้ีควรไดรั้บ
การพฒันาร่างกายโดยการกินอาหารท่ีถูกส่วน พกัผ่อนเพียงพอ เล่นหรือออกก าลงักายท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ เช่น แขน ขา ล าตวั โดยการให้
เด็กวิง่เล่นในสนาม เป็นตน้  ส่วนพฒันากลา้มเน้ือเล็ก เช่น น้ิวมือโดยการเล่นน ้ า เล่นทราย ประดิษฐ์
ภาพ จบัดินสอสีวาดภาพ เป็นตน้ 
  2.  พฒันาการทางดา้นอารมณ์ เด็กในวยัน้ีมกัจะคิดถึงตวัเองเป็นส าคญั ไม่อดทน ขาด
เหตุผล โกรธก็ร้องไห้ ดีใจก็หวัเราะ ถูกขดัใจก็ไม่พอใจ เด็กในระยะน้ีตอ้งการก าลงัใจและการยก
ยอ่งชมเชย การพฒันาอารมณ์ของเด็กในวยัน้ีควรช่วยให้เด็กรู้จกัปรับอารมณ์ให้มัน่คง เบิกบาน ร่า
เริง รู้จกัอดทน รู้จกัเวลา ระเบียบวินยั ไม่เอาแต่ใจตน เด็กท่ีสามารถพฒันาทางดา้นอารมณ์ตั้งแต่ตน้
จะเป็นท่ีเติบโตข้ึนเป็นคนท่ีมีสุขภาพจิตดี และรู้จกัท่ีจะช่ืนชมต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
  3.  พฒันาการดา้นสังคม เด็กในวยัน้ีเพิ่งจากบา้นมาโรงเรียน  จึงไม่เขา้ใจการอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้น เด็กก่อนวยัเรียนจะชอบท างานคนเดียว เล่นคนเดียว หรืออาจตอ้งการให้ตนเป็นใหญ่ในการ
ท างานหรือการเล่น และชอบจะให้ตนเป็นท่ียอมรับ ผลงานเป็นท่ีชมเชย การพฒันาทางสังคม
ส าหรับเด็กในวยัน้ีคือ ตอ้งฝึกใหเ้ด็กเกิดความไวว้างใจในผูอ่ื้นเม่ืออยูร่่วมกนั ท างานและเล่นร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้มีความรับผิดชอบในการท างานต่าง ๆ ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งง่าย ๆให้เขา้ใจขอ้ตกลงและเกณฑ์
ต่าง ๆ ฝึกให้รู้จกัอดทน  รอคอยให้ถึงโอกาสของตน หดัให้เด็กรับฟังผูอ่ื้นเพื่อให้เขา้ใจวา่เขาไม่ได้
อยู่คนเดียวในโลก วิธีการส่งเสริมการท างานร่วมกนั เช่น ให้เด็กวาดภาพเป็นกลุ่มท างานศิลปะ
ร่วมกบัเพื่อน หรือแมแ้ต่การคิดละครหรือนิทานร่วนกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝนมาก 
  4.  พฒันาการดา้นสติปัญญา เด็กในวยัน้ีมีความช่างพูด อยากรู้อยากเห็น อยากหยิบโน่น
ฉวยน่ี และมีค าถามอยูต่ลอดเวลา ผูใ้หญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็กไดท้ดลองท า ลงมือปฏิบติัจริงโดยจดั
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริม  ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กในวยัน้ี และควรพยายามตอบค าถาม
ของเด็กเท่าท่ีท าได ้ควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดส้ังเกตส่ิงต่าง ๆ เช่น การใชป้ระสาทสัมผสั เช่น การชิม
รส การเพาะเมล็ดพืช การเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 
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  การฝึกเด็กใหคิ้ดใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การเล่นสนุกกบัตวัเลขและจ านวน รูป
ต่าง ๆ จะเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ การส่งเสริมทกัษะทางประชาธิปไตย ให้สนใจข่าวคราว 
เหตุการณ์รอบตวั การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จะเป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนสังคมศึกษา 
  การส่งเสริมการพฒันาการทางภาษา ท าไดโ้ดยการให้เด็กแสดงความคิดเห็นออกมาเป็น
ค าพูดจากการซักถาม เล่านิทาน สนทนาหน้าชั้น เล่นละคร การหัดรับฟังส่ิงต่าง ๆ อยา่งตั้งใจและ
เขา้ใจการฝึกลากเส้นลีลามือเป็นการหดัการควบคุมกลา้มเน้ือมือ และเป็นพื้นฐานการเขียนตวัอกัษร 
การส่งเสริมการอ่านโดยการอ่านนิทาน หรือ เกมต่าง จะส่งเสริมการอ่านได ้
  การส่งเสริมพฒันาการด้านจริยธรรมก็เป็นส่ิงท่ีปลูกฝัง โดยเด็กจะเรียนรู้จากการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น การรู้จกัแบ่งปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การมีเมตตาต่อสัตว ์การไม่
น่ิงดูดาย การช่วยเหลือผูอ่ื้นๆ ฯลฯ 
  สรุปไดว้า่การส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ใน
ระดบัปฐมวยั ซ่ึงท าไดโ้ดยส่งเสริมให้เด็กไดล้งมือปฏิบติั  โดยเฉพาะการส่งเสริมทกัษะทางสังคม 
ผูส้อนสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง กล่าว คือ การจัด
สถานการณ์ใหเ้ด็กไดเ้ขา้ร่วมสังคมกบัเพื่อนร่วมชั้นกบัครูและผูป้กครอง  
  เด็กปฐมวยั เป็นวยัแห่งความพร้อมในการเรียนรู้อย่างรอบดา้นท่ีมีความสมบูรณ์มาก 
ดว้ยมีกล้ามเน้ือใหญ่ท่ีแข็งแรง และเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ย่างคล่องแคล่ว กลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ
สามารถท างานและสานสัมพนัธ์กันอย่างดี เด็กจึงสามารถท ากิจกรรมได้ เช่น การปีนป่าย การ
กระโดดหรือการวิ่ง อีกทั้งเด็กยงัสนใจในการท ากิจกรรมท่ีอาศยัความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือ
เล็ก การประดิษฐ ์การตดั การปะ การพบั หรือการร้อย เป็นตน้ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เด็กวยั 5-6 ปี
มีความสนใจในการเล่นและการท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั รู้จกัการเป็นผูน้ า
และผูต้าม สามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการแบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มี
ความสามารถทางภาษาในการบอกคุณสมบติัส่ิงท่ีสัมผสัไดห้ลายอยา่ง สามารถจ าแนก เปรียบเทียบ 
จดัหมวดหมู่ บอกต าแหน่ง เรียงล าดบั และอธิบายความสัมพนัธ์ สามารถแก้ปัญหาไดด้้วยตวัเอง 
และสร้างผลงานตามความคิดของตวัเองดว้ยรายละเอียดท่ีมากข้ึน และมีความแปลกใหม่ 
  ในวยัปฐมวยั เด็กจะสนใจและชอบมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีการเคล่ือนไหว มีความคิด และมีจินตนาการสูง ชอบแสดงออก ชอบซกัถามว่า ท าไม อย่างไร 
เพราะอะไร มีความสนใจท่ีเป็นอิสระ อยากท าอะไรดว้ยตวัเอง สนใจและตอ้งการเล่นร่วมกบัเพื่อน 
(นันทิยา น้อยจนัทร์, 2548, น. 38) กล่าวว่า หากเด็กได้รับการส่งเสริมท่ีเหมาะสม ท าให้เด็กมี
ความคิดริเร่ิมในการแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ ในด้านการแสดงออกทางภาษา เด็กวยัน้ีมี
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้จากความสามารถท่ีเด็กตั้งค  าถาม การ
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บอกในส่ิงท่ีตนตอ้งการสามารถเรียกช่ือบุคคลและส่ิงต่างๆ รอบตวั การแสดงออกทางภาษาดว้ยการ
พดูอยา่งมีเหตุผล มีการใชค้  าศพัทใ์หม่ไดม้ากข้ึน น ามาผกูเป็นประโยคได ้ดงันั้น เด็กจึงเขา้ใจและใช้
ภาษาในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ผูส้อนสามารถสนบัสนุนให้เด็กมีพฒันาการ โดย
การจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดฟั้ง คิด และปฏิบติั ผา่นการแสดงออกทางภาษาโดยการพูด อธิบาย หรือเล่า
เร่ือง  เพื่อใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางความคิด ความรู้สึก และน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเหมาะสม การเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางภาษาของเด็กวยัน้ี ยอ่มน าไปสู่การคิดและสร้างสรรคท่ี์เป็นไปตามวยัของเด็ก โดย
การได้ศึกษาพฒันาการของเด็ก เพื่อน าไปสู่การจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้เด็กแสดงออกตาม
ความสามารถท่ีเป็นไปตามวยั  
  เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ปี มีความคล่องแคล่ว และว่องไว สามารถควบคุมร่างกายและ
สนุกสนานกบัการท ากิจกรรมกบักลุ่มในสังคม บอกหรือแสดงความรู้สึกและความต้องการได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ในขณะท่ีเด็กร่วมท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น 
และยอมรับกบัส่ิงท่ีมีอยู่  มีความสามารถในการสังเกตและบอกส่ิงท่ีตนรับรู้และสัมผสั รู้จกัการ
จ าแนก เปรียบเทียบ และจดัหมวดหมู่ของส่ิงของ มีความสามารถในการใช้ภาษาพูด หรืออธิบาย
ความสัมพนัธ์ของส่ิงของต่าง ๆ มีความพยายามในการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง ซ้ึงเด็กวยัน้ีตอ้งการการ
ช้ีแนะ และสามารถสร้างผลงานความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากเม่ืออยูใ่นวยั 3-4 ปี 
(สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545, น. 103-116) พฒันาการของเด็ก วยัน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชดัเจน คือ 
ภาษา เด็กมีการเรียนรู้และใช้ศพัท์มากข้ึน ชอบซักถาม สงสัย และต้องการให้ผูอ่ื้นอธิบายและ
สนทนาดว้ย เด็กสามารถเล่าเร่ืองไดเ้ป็นประโยคจากนิทานหรือสถานการณ์ท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ ใน
ขณะเดียวกนัการท่ีเด็กเร่ิมเขา้สังคม เด็กมกัมีเพื่อนและชอบเล่นดว้ยกนั มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือใน
กลุ่ม มีการสนทนาโตต้อบระหวา่งเพื่อน และมีอารมณ์สนุกสนานกบัการท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น 
 2.3.2 การส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ปีพุทธศกัราช 2535 สหประชาชาติไดป้ระกาศ ในปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนวา่ เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยรัฐภาคี
จะใชค้วามพยายามอยา่งท่ีสุดในการพฒันาเด็ก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นฐาน (ส านกั
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 8) การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งท่ีควร
ท าการศึกษาและท าการเขา้ถึงแนวทางการส่งเสริม 
  เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีตอ้งการการพึ่งพาเป็นอย่างมาก บทบาทของผูเ้ล้ียงดูจึงส าคญัมาก  
ความรู้ความเขา้ในการเล้ียงดูและการเป็นกลัยาณมิตรตอ้งเล้ียงดูเด็กด้วยรัก เขา้ใจ เอาใจใส่ ดูแล  
ช้ีแนะ และช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อพฒันาการและการ
เจริญเติบโตของเด็ก การร่วมมือและประสานงานกนัระหวา่งพ่อแม่หรือผูป้กครองเด็กท่ีบา้นกบัครู
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หรือผูดู้แลเด็กในสถานศึกษา ในการอบรมเล้ียงดูเด็กให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยให้เด็ก
มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น การอบรมเล้ียงดูเด็กท่ีพ่อแม่และบุคคลต่าง ๆ รอบตวัเด็ก 
ต่างก็ส่งเสริมบรรยากาศของความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภยั
และมัน่คง มีพื้นฐานท่ีดีในการเจริญเติบโตต่อไปอยา่งเหมาะสม การอบรมเล้ียงดู และประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีเด็กไดรั้บในช่วงน้ีส่งผลต่อพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กไปตลอดชีวิตเป็นส่ิงส าคญัมากต่อ
การวางรากฐานชีวิตของเด็ก ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก ให้ผูเ้ล้ียงดูเด็กปฏิบติัต่อ
เด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็กตามวยั ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตอยา่งเหมาะสมและไดรั้บ
การพฒันาในทุกดา้นอยา่งครอบคลุม (Total Development) จึงช่วยให้เด็กมีรากฐานชีวิตท่ีมัน่คงและ
สมบูรณ์ แนวทางการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั มีดงัน้ี (Li, Lacher, & Crain, 2000, pp. 384-
397) พร้อมกา้วสู้สังคมอนาคตอยา่งมัน่ใจ   
 2.3.3  หลกัการเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
  1.  หลักการในการส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย ให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ สะอาดและปลอดภยัให้เด็กไดช่้วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั ไดอ้อกก าลงั
กายเพื่อพฒันากล้ามเน้ือเล็กและกล้ามเน้ือใหญ่ ให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ และใหเ้ด็กไดรั้บการดูแลสุขภาพอนามยัและพบแพทยต์ามก าหนด 
  2.  หลักการในการส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามให้แก่เด็ก ฝึกให้เด็กมีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละแสดงความ
รักต่อผูอ่ื้น ส่งเสริมใหเ้ด็กมีกิจกรรมดา้นศิลปะและดา้นดนตรี ฝึกใหเ้ด็กมีความสนใจและมีความสุข
ในการเล่นหรือออกก าลงักาย และสร้างความรู้สึกปลอดภยัมัน่คง ไม่ให้เด็กอยู่ในความหวาดกลวั 
หรือวติกกงัวล 
  3.  หลักการในการส่งเสริมพฒันาการทางสังคม ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมี
เหตุผลกบัเด็กช่วยใหเ้ด็กไดมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม ฝึกใหเ้ด็กปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของ
ตนเอง เพื่อให้เรียนรู้บทบาทของตนเองและผูอ่ื้น ฝึกการปฏิบติัตนในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข น าเด็กเขา้กิจกรรมในสังคมตาม
โอกาสอนัควร เพื่อเรียนรู้การปฏิบติัตนในสังคม และฝึกใหเ้ด็กดูแลรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั เพื่อปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีของสังคม 
  4.  หลกัการในการส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู้การพฒันาสติปัญญาเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผ่านประสาทสัมผสัไดแ้ก่ การดูแล การฟัง การชิม การสัมผสั และการดม
กล่ิน ฝึกการใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งและมีความหมาย โดยมีผูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งท่ีดี จดักิจกรรมให้เด็ก
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ใช่กระบวนการคิด เช่น การสังเกต การสัมผสั การแกปั้ญหา การละเล่น ศิลปะ และจดับริเวณหรือ
มุม เพื่อใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมอยา่งอิสระ 
  สรุป การจดัการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ให้กบัเด็กปฐมวยั โดยการจดัให้เด็กได้
เรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงการท ากิจกรรมนั้น จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเอง
และผูอ่ื้นได ้เด็กจะมีชีวติร่วมอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.3.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
  เด็กปฐมวยัทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก
ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ท าให้พลงัแห่งการเรียนเกิดข้ึนในตวัเด็ก (Epstein, 1997, 
pp. 3-10) ไดใ้ห้แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางช่วยเหลือให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้วา่ โรงเรียนคือขุมทรัพยแ์ห่งการเรียนรู้ของเด็กทุกคน เด็กสามารถ
เรียนไดดี้โดยธรรมชาติท่ีมีในตนเอง ตอ้งปฏิบติักบัเด็กด้วยการรับฟังให้มากข้ึน สอนให้น้อยลง 
ถามใหม้ากข้ึน ต าหนิใหน้อ้ยลง เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร่้วมความคิดและตดัสินปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ให้เด็กไดด้ าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองตามความสามารถและสนับสนุนให้เด็กศึกษาคน้ควา้
อยา่งต่อเน่ือง  และไดเ้สนอแนวปฏิบติัส าหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัวา่  
  1)  เร่ิมตน้ของชีวิต การท างานของสมองท่ีมีการประสานสัมพนัธ์กนัอย่างดีในระบบ
โครงสร้าง ยอ่มเป็นดรรชนีบ่งช้ีความฉลาดของเด็ก ดงันั้น ควรให้เด็กไดรั้บการกระตุน้สมองดว้ย
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการและการเรียนรู้ท่ีสมกบัวยั 
  2)  ควรเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการท่ีหลากหลาย เพราะประสบการณ์เหล่านั้น
จะช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และเขา้ใจโลกมากข้ึน อีกทั้งจะช่วยใหเ้ด็กไดน้ าประสบการณ์เหล่าน้ีไปสู่การ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน 
  3)  ควรตอบค าถามของเด็กดว้ยความเต็มใจและตลอดเวลา จะไม่เป็นการปิดกั้นความ
อยากรู้อยากเห็นของเด็ก 
  4)  เด็กเรียนรู้โดยผา่นการเล่น นัน่หมายถึงการเล่นท่ีอิสระ และสร้างสรรค ์ท่ีสามารถฝึก
ไดท่ี้โรงเรียนและชีวติจริง 
  5)  ควรใหค้วามส าคญัต่อจินตนาการและความใฝ่ฝันของเด็ก วธีิการฝึกฝนทกัษะการคิด
ของเด็กใหมี้ระดบัสูงข้ึนดว้ย การใชค้  าถามในเชิงสร้างสรรค ์
  6)  ใหเ้ด็กมีโอกาสในการเลือกมาก ๆ จะช่วยใหเ้ด็กสามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาไดดี้
ข้ึน 
  7)  โรงเรียนท่ีดี คือ โรงเรียนท่ีเขา้ใจเด็ก มีหลกัการเรียนรู้ท่ีดี มีการสอนท่ีเหมาะสม 
และสามารถท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
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  8)  อย่าเอาส่ิงท่ีปรากฏในคู่มือโรงเรียนมาตัดสินความถูกต้อง แต่ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคญั 
  9)  ความพร้อมไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีแต่ตอ้งดูแลและฝึกฝน การสร้างความพร้อมให้แก่เด็ก
ก่อนวยัเรียนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ในระดบัสูงเป็นไปดว้ยดี  
  สรุป การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั จ าเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการ
ของเด็ก และใหอิ้สระการเรียนรู้ไดเ้ด็กไดแ้สดงออกตามศกัยภาพในการคน้ควา้และแสวงหาความรู้
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งดี 
 2.3.5 การส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั  
  การพฒันาทักษะทางสังคมเป็นส่ิงส าคัญท่ีผูเ้ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้
ความส าคญัและร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนให้สามารถประพฤติและปฏิบติัตนไดอ้ย่างเหมาะสม นัน่คือ
การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางสังคม เช่น การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น (สุมน  อมรวิวฒัน์, 2549, น. 32-33) ได้กล่าวถึงทกัษะทางสังคมท่ีเด็ก
จ าเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการอดทน รอคอย เอ้ือเฟ้ือ  การแบ่งปันและการฝึกให้เด็กไดช่้วยเหลือ
ผูใ้หญ่ในการท างานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่นช่วยเก็บของเขา้ท่ี ช่วยครูแจกสีเทียนให้กบัเพื่อน ช่วยพ่อแม่
จดัของตกับาตรเป็นตน้ ซ่ึงการมีส่วนช่วยเหลือท างานจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการ
ฝึกความสามารถไปในตวัด้วย และเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะตามวยั การพฒันาการดา้นสังคมของ
นกัเรียนปฐมวยั อายุ 1-5 ปี พบวา่ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควร
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในดา้นการแบ่งปัน การให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือผูอ่ื้น (สุวรรณา  
ไชยะธน, 2548, น. 95) เสนอทกัษะทางดา้นสังคมท่ีส าคญัไวห้ลายทกัษะ เด็กปฐมวยัควรให้เด็กได้
ช่วยเหลือตวัเองทีละเล็กละน้อย ให้โอกาสให้เด็กเล่นคนเดียวบา้ง เล่นกบัผูอ่ื้นบ้าง ให้เด็กช่วย
ท างานบา้นในบางโอกาส 
  การส่งเสริมพฒันาการทางด้านสังคมของเด็กว่า ความสัมพนัธ์อย่างอบอุ่นภายใน
ครอบครัวจะช่วยให้เด็กรู้จกัสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น และรักษาไมตรีไวไ้ดน้าน วิธีท่ีพ่อแม่ช่วยให้ลูก
มีพฒันาการทางสังคม คือ สร้างบรรยากาศเป็นกนัเองกบัลูกท าให้บา้นเป็นศูนยก์ลางท่ีเด็ก ๆ จะท า
กิจกรรมท่ีสนใจได ้นอกจากน้ีจะตอ้งหมัน่ฝึกอบรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้ก ใหก้ าลงัใจลูกเสมอ
เวลาเขาตอ้งการก าลงัใจ (ทิศนา  แขมมณี,  2545, น. 142-144) 
  การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้กบัเด็กเป็นการพฒันาพฤติกรรมใหม่ให้เกิดกบัเด็ก
ซ่ึงอาจท าไดด้งัน้ี 
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  1)  การแสดงความรัก ความห่วงใยเด็ก การดูแลเด็กอย่างใกลชิ้ด และการปฏิบติัต่อเด็ก
อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัของเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี เรียนรู้ท่ี
จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
  2)  การอบรมเล้ียงดูเด็กในบรรยากาศของความสัมพนัธ์ จะช่วยสร้างสรรค์เด็กและ
สังคมท่ีมีความอบอุ่น เป็นมิตร เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นสังคมท่ีพึงปรารถนา 
  3)  การท่ีสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือกนัและแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ จะช่วยให้เด็กเกิดทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่ง
สงบสุข 
  4)  การสนับสนุนให้เด็กปฐมวยัได้มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกับบุคคลต่าง ๆ ได้รับรู้
ความรู้สึก และการกระท าของผูอ่ื้น การให้ก าลงัใจจะช่วยให้พฒันาการทางสังคมของเด็กเป็นไปได้
ราบร่ืนข้ึน 
  5)  เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางสังคมจากตวัเองเป็นศูนยก์ลางไปสู่การให้ความส าคญัแก่
ผูอ่ื้น การให้โอกาสเด็กไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลต่าง ๆ ทีละนอ้ย โดยเร่ิมจากบุคคลใกล้
ตวัไปสู่คนไกลตวั จะช่วยใหเ้ด็กพฒันาไปไดง่้ายข้ึน 
  6)  การฝึกให้เด็กช่วยตัวเองเก่ียวกับกิจวตัรประจ าวนั และช่วยเหลือสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นการช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้บทบาทของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งพฒันาความรู้สึกรับผิดชอบ
และความร่วมมือกบับุคคลอ่ืน 
  7)  การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และการปฏิบติัต่อเด็กอย่างมีเหตุผลสามารถช่วย
พฒันาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
  8)  การใหอิ้สระแก่เด็กในการเป็นตวัของตวัเอง และฝึกให้แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบั
กาลเทศะ จะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ีจะคงความสมดุลระหวา่งเอกลกัษณ์ของตนกบัสังคม 
  9)  การส่งเสริมให้เด็กเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั การช้ีส่งของจากธรรมชาติ
รอบตวัในการเล่น การส่งเสริมการเล่นและการละเล่นของไทย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ทกัษะทางสังคม
ท่ีจ าเป็น 
  10)  วฒันธรรมพื้นบา้นเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการเก้ือกลูระหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้น 
และชาวบา้นกบัธรรมชาติ การสืบทอดคุณค่าและเปิดโอกาสให้เด็กไดใ้กลชิ้ดกบัศิลปะ วฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมพื้นบา้นอาทิเช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ภาษา ตวัเลข และการ
แต่งกายแบบไทย จะท าใหเ้ด็กรู้ท่ีมาของตน 
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  11)  เด็กปฐมวยัของไทยควรได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทยให้เห็น
ความส าคญัและคุณค่าของสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เน่ืองจากเป็นสถาบนัท่ีเป็นความ
มัน่คงของชาติ 
  12)  การให้โอกาสเด็กไดเ้รียนรู้จากส่ือมวลชนภายใตค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมจากผูใ้หญ่
และฝึกให้เด็กรู้จกัคิดและตดัสินใจเลือกรับส่ิงต่าง ๆ อย่างฉลาด เป็นกระบวนการท่ีส าคญัส าหรับ
เด็กในการเรียนรู้ในสังคมแห่งข่าวสารขอ้มูล 
  13)  การส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิต รู้จกัรักษาสา
ธารณสมบติั และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ช่วยใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 
  14)  การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทางสังคมท่ีไม่
เหมาะสมของเด็กตั้งแต่ตน้ สามารถช่วยพฒันาลกัษณะนิสัยทางสังคมของเด็กให้เป็นไปอยา่งมัน่คง
และถาวร 
  15)  การช่วยฝึกทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัในดา้นท่ียงัพฒันาไปไดล่้าชา้กว่าดา้น
อ่ืน จะช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางสังคมโดยภาพรวมท่ีดีข้ึน 
  16)  การปฏิบติัต่อเด็กต่างเพศและล าดบัการเกิดโดยเสมอภาคกนัอย่างสม ่าเสมอ การ
ช่วยคุม้ครองและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กอนัเป็นสิทธิท่ีเด็กควรไดรั้บในฐานะเป็นหน่วยหน่ึง
ของสังคม 
  กุลยา   ตนัติผลาชีวะ (2551, น. 25) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมทางสังคมท่ีควรส่งเสริมไว้
ดงัน้ี 
  1)  การฝึกการช่วยเหลือตนเอง เด็กก่อนวยัเรียนทีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพื่อการช่วย
ตนเอง เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหารและการดูแลสุขวิทยา ซ่ึงหากเด็กไดท้  าและพึ่งพา
ตนเองแลว้จะท าใหเ้ด็กเห็นคุณค่าของตน การฝึกหดัและส่งเสริมใหเ้ด็กช่วยตนเองมีความส าคญัมาก 
การมองวา่เด็กอ่อนแอตอ้งประคบประหงม ตอ้งให้ความช่วยเหลือทุกดา้น เป็นการกระท าท่ีท าให้
เด็กเกิดการอ่อนแอ การสร้างความมัน่ใจใหก้บัเด็ก โดยใหเ้ด็กไดช่้วยเหลือตนเอง 
  2)  ฝึกการมีส่วนร่วมกบัครอบครัว เด็กอายุ 5–6 ปี ชอบท างานตามแบบผูใ้หญ่มาก เช่น 
การกวาดบา้นถูบา้น ซักผา้ ผูใ้หญ่ควรใช้โอกาสในการท างานบา้นร่วมกนัดว้ย เพราะเด็กก่อนวยั
เรียนเป็นวยัของความอยากเรียนรู้ การไดช่้วยงานผูใ้หญ่จะท าใหเ้ด็กภูมิใจมาก 
  3)  การสร้างนิสัยการมีเพื่อน เป็นทกัษะทางสังคมดา้นมนุษยสัมพนัธ์การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
เด็กตอ้งไดรั้บการกระตุน้ให้รู้จกัการเล่นกบัผูอ่ื้น สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยผูใ้หญ่อาจพาเด็กไปเล่นกบั
เพื่อนหรือพาเพื่อนมาเล่นกบัเด็กท่ีบา้น การให้เด็กมีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืนจะท าให้
เด็กเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน การตอบสนองตามความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
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  4)  การสร้างวินยัในตนเอง ไดแ้ก่ วาจาดี กริยาดี มีความรับผิดชอบ และควบคุมตนเอง
ได ้การสร้างวินยัเป็นกระบวนการช่วยให้เด็กพฒันาพฤติกรรมท่ีดีดว้ยการเรียนรู้ การควบคุมก ากบั
พฤติกรรมของตนเองใหเ้กิดข้ึนเป็นของตนเองดว้ยตวัเอง และติดตวัไปตลอดชีวิต พ่อแม่ คือ บุคคล
ส าคญัต่อการเสริมสร้างวินยัให้กบัเด็กดว้ยการสอนกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี และให้ก าลงัใจเม่ือเด็กท า
ถูกตอ้งไม่ปล่อยใหเ้ด็ก แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจนติดเป็นนิสัย 
  การพฒันาทกัษะทางสังคมเป็นกลไกของการเรียนรู้ การแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืน 
เด็กก่อนวยัเรียนเป็นวยัของการเรียนรู้ท่ีส าคญัมากเด็กจะเล่นกบัเพื่อน สนใจเพื่อน แมจ้ะมีภาวะเอา
แต่ใจตนเองเป็นใหญ่และมีพฤติกรรมอวดอา้งอยูบ่า้งก็ตาม เด็กจะพยายามท่ีจะเรียนรู้ถึงการแพ ้ชนะ 
รู้การประนอม รู้การเอาใจเพื่อน รู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อน พ่อแม่มีบทบาทท่ีจะท าให้เด็กมี
พฒันาการทางสังคมท่ีดี โดยส่งเสริมให้เด็กในเร่ืองการช่วยเหลือตนเอง ฝึกการมีส่วนร่วมกับ
ครอบครัว การสร้างนิสัยมีเพื่อน การสร้างวินยัในตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เด็กสามารถปรับตวัให้
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขไดถ้า้ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  จากแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมดงักล่าว การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม
ท่ีเหมาะสมมีหลายวิธีการ วิธีการปฏิสัมพนัธ์ของครูกบัเด็ก เช่น การเสริมแรง การชมเชย วิธีการจดั
กิจกรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ ร่วมมือ แบ่งปัน ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมจะท าให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านการรับรู้ความต้องการของผูอ่ื้น การ
แกปั้ญหา การร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท์างสังคมท่ีควรส่งเสริมให้
เกิดกบัเด็กปฐมวยั 
 2.3.6  การส่งเสริมพฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
  การส่งเสริมความพร้อมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้
ทกัษะต่าง ๆ ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความสลบัซับซ้อน กล่าวคือ เด็กจะตอ้งเรียนรู้
สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชแ้ทนภาษาซ่ึงเป็นส่ิงนามธรรม และตอ้งรู้จกัแปลความหมายของส่ิงต่าง ๆ การ
ท่ีเด็กจะเร่ิมเรียนรู้ภาษาได้ดี ก็ต่อเม่ือเด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
กล่าวคือ เด็กจะตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นมือ ตา หู มีความเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มีอารมณ์ ความ
สนใจ และความตอ้งการท่ีจะเรียน ซ่ึงเด็กแต่ละคนมีความพร้อมในเร่ืองน้ีไม่เท่ากนั 
  เยาวพา   เดชะคุปต ์(2542, น. 124) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของความพร้อมทางภาษาวา่ 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีวุฒิภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กล่าวคือ มีความสนใจ 
ความตอ้งการ และความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนภาษาตามหลกัสูตรได ้
  จากความหมายของความพร้อมทางภาษา แสดงให้เห็นวา่ ความพร้อมมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัวฒิุภาวะทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดงันั้น การเตรียมความพร้อมทาง
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ภาษาให้กับเด็กจึงเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีต้องจัดให้แก่เด็ก ทั้ งน้ี เน่ืองจากในขณะท่ีเด็กก าลังมี
พฒันาการทางภาษานั้น พฒันาการทางด้านอ่ืน ๆ ตามธรรมชาติก็จะเกิดมีข้ึนไปด้วยพร้อมๆ กนั 
และท่ีส าคญั คือ พฒันาการทางภาษามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพฒันาการดา้นอ่ืนของชีวิตดว้ย เช่น 
เด็กท่ีมีพฒันาการทางด้านการเคล่ือนไหว และกล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปตาม
ธรรมชาติ หรือเด็กท่ีมีพฒันาการทางสมองดีก็จะมีพฒันาการทางภาษาดี นอกจากน้ี พฒันาการทาง
ภาษาจดัวา่เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ ยอ่มมีการเจริญงอกงามต่อเน่ืองอยา่งไม่ขาดตอน แต่อตัราและ
ประสิทธิภาพในการพฒันาทางภาษาของเด็กแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกนัไป ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หลาย ๆ ดา้นท่ีเป็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น ความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
ความสนใจ ความถนดั โอกาสและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ทางภาษา
แตกต่างกนั ดงันั้น การเตรียมความพร้อมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยัควรเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
สามารถส่ือความหมายอนัเป็นเคร่ืองมือในการแสดงความสามารถของเด็กและเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เม่ือเด็กเติบโตข้ึน 
  กุลยา   ตนัติผลาชีวะ (2547, น. 143) ไดก้ล่าวถึง จุดประสงคข์องการเตรียมความพร้อม
ทางภาษาว่า การสอนภาษาให้กบัเด็กปฐมวยั เป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนท่ีนอกจากการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดแ้ลว้ยงัหมายถึงการเรียนหนงัสือดว้ย จุดประสงคข์องการส่งเสริมพฒันาการทาง
ภาษาให้กับเด็กปฐมวัยไม่ใช่การอ่าน การคัดตัวบรรจง หรือการเขียนส่ือความหมาย แต่มี
จุดประสงคเ์พื่อ 
  1)  ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสาร ดว้ยการเรียนรู้ค าศพัท์ การใช้
ประโยค และการล าดบัการเล่าเร่ือง 
  2)  ส่งเสริมการรู้หนงัสือ ซ่ึงไดแ้ก่ การรู้จกัการอ่าน การเขียน และรักการอ่าน 
  3)  ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยการฝึกและสร้างความคุ้นเคยกับ
ตวัหนงัสือ การใชห้นงัสือ และการแสดงความคิดเห็น 
  การจดัการเรียนรู้ทางดา้นภาษาให้กบัเด็กจึงไม่ใช่สอนเพียงทกัษะใดทกัษะหน่ึงเท่านั้น 
การสอนภาษาส าหรับเด็กไม่ใช่เพียงการสอนเฉพาะทกัษะการอ่านและการเขียน แต่ตอ้งรวมถึง
ทกัษะการฟัง การพูดดว้ย จุดประสงคข์องการเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยแยกเป็นจุดประสงค์
ของการเตรียมความพร้อมทางภาษาแต่ละดา้น ดา้นการฟัง ดงัน้ี (พนมพร  ศิริดาพร, 2549, น. 48–
51) 
  1)  ฟังค าพดูท่ีผูอ่ื้นพดูแลว้มีความเขา้ใจ 
  2)  สามารถจ าแนกความแตกต่างของเสียงได ้
  3)  สามารถไดย้นิเสียงรอบ ๆ ขา้งท่ีเกิดข้ึน 
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  4)  ฟังนิทานหรือค าประพนัธ์แลว้ไดรั้บความเพลิดเพลิน 
  5)  พดูประโยคค าสั่งง่าย ๆ ได ้
  6)  สามารถจ าขอ้มูล 2–3 ส่ิงได ้จากการฟังเม่ือจะตอ้งสรุป 
  7)  สามารถร่วมสนทนากบัผูอ่ื้นได ้เม่ือฟังแลว้สามารถตอบโตไ้ด ้
  ความพร้อมดา้นการพดู 
  1)  เพื่อใหเ้ด็กพฒันาการพดูไดค้ล่องเป็นธรรมชาติ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ค าศพัทใ์หม่ ๆ  
  2)  พฒันาความสามารถในการพูดได้ชดัเจน ได้ฝึกเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับเด็ก เช่น 
เสียง “ส” นอกจากน้ีควรพดูดว้ยเสียงท่ีน่าฟัง ร่ืนหู ไม่ดงั ไม่ค่อยเกินไป มีความมัน่ใจในการพดู 
  3)  พูดถูกตอ้งจนเป็นนิสัย เช่น เด็กๆ มกัจะพูดประโยคปฏิเสธวา่ “ผมเปล่าท า” ครูตอ้ง
แกเ้ป็น “ผมไม่ไดท้  า” แมว้า่จะไม่มีการสอนไวยากรณ์ใหเ้ด็ก แต่ครูตอ้งคอยแนะน าใหเ้ด็กพดูใหถู้ก 
  4)  เพื่อใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือติดต่อสังคมกบัเพื่อน และบุคคลอ่ืน ๆ โดยการฝึกเด็กให้
รู้จกัใชค้  าสุภาพ เช่น ค าว่า ขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ โดยครูจะตอ้งเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กโดยการ
ใชก้บัเด็กอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีจะตอ้งใหรู้้จกักาลเทศะ เช่น เสียงท่ีใชพู้ดในห้องเรียนยอ่มจะไม่
ดงัเหมือนท่ีใชใ้นสนาม 
  5)  เพื่อใหเ้ด็กไดรู้้จกัแยกแยะส่ิงต่างๆ เขา้พวกกนั โดยการดู การสัมผสั และการฟัง เช่น 
หากมีกระดุมสีต่างๆ อยู ่1 กอง ครูอาจสั่งใหแ้ยกกระดุมเป็นกลุ่ม ๆ ตามสี ขนาด หรือรูปร่าง 
  6)  เพื่อพฒันาความสามารถในการติดต่อกบัผูอ่ื้น คือ ไม่เพียงแต่แสดงความคิดของ
ตนเองเท่านั้น ยงัสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีคนอ่ืนพดู สามารถพดูส่ิงท่ีมีผูก้ล่าวไวไ้ด ้
  7)  ฝึกการเลียนเสียงค าพูดก่อนท่ีจะบรรยายเร่ืองราวต่างๆ หากไม่ฝึกในเร่ืองน้ีเด็กบาง
คนอาจจะเล่าเร่ืองไม่ตรงจุด เช่น เด็กอาสาจะเล่าเร่ือง “ไปเท่ียวทะเล” แทนท่ีจะพูดถึงการไปทะเล 
เด็กบางคนจะมวัพะวงถึงแต่จุดท่ีไม่ส าคญั เช่น การแต่งตวั การซ้ือของต่าง ๆ ส าหรับการเดินทาง 
  8)  เรียนรู้เก่ียวกบัภาษา เช่น หลกัของการออกเสียง เสียงวรรณยุกต์ การเวน้วรรค การ
เรียบเรียงค าใหเ้ป็นประโยค และค าบางค ามีความหมายไดห้ลากอยา่ง 
  ความพร้อมดา้นการอ่าน  
  1)  ฟังเสียงแลว้บอกความแตกต่างของเสียงได ้ 
  2)  พดูแสดงความคิดของตนได ้สามารถเล่าถึงขอ้คิดเห็นของตนใหค้นอ่ืนฟังได ้ 
  3)  บอกความแตกต่างจากการเห็นไดว้า่วตัถุใดแตกต่างไปจากกลุ่ม  
  4)  การเห็นแลว้จ า สามารถจ าส่ิงของท่ีน าใหดู้ได ้ 
  5)  การฟังและการเห็น สามารถเลือกตวัอกัษรท่ีไดรั้บค าสั่งจากกลุ่มได ้ 
  6)  ความเขา้ใจจากการฟัง สามารถเล่าเร่ืองท่ีฟังได ้ 
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  7)  ท าตามค าสั่ง เม่ือฟังแลว้ปฏิบติัตามค าสั่ง เช่น การเล่นเกมต่าง ๆ  
  8)  การจบัคู่ตวัอกัษร สามรถจบัคู่ตวัพยญัชนะ สระ ท่ีเหมือนกนัได ้ 
  9)  ภาพ และค าท่ีเป็นช่ือ สามารถจบัคู่ภาพกบัค า ท่ีเป็นช่ือของภาพนั้นได ้
  ความพร้อมดา้นการเขียน 
  1)  เพื่อพฒันาทกัษะในการแสดงออกทางความคิดของตน 
  2)  เพื่อพฒันากล้ามเน้ือเล็ก เช่น น้ิวมือ ให้สามารถจบัดินสอ หรือสีให้เขียนไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการได ้
  3)  เพือ่พฒันาประสาทสัมพนัธ์ระหวา่งมือ กบัตา ซ่ึงอาจฝึกโดยการใหท้ างานศิลปะได ้ 
  4)  เพื่อพฒันาการเคล่ือนสายตาจากซ้ายไปขวา ให้ทราบว่าสัญลกัษณ์ของหนงัสือไทย
จะเร่ิมอ่านเขียนจากซา้ยไปขวาในบรรทดัเดียวกนั 
  5)  เพื่อพฒันาการสังเกต คิดหาเหตุผล 
  6)  เพื่อฝึกลีลามือท่ีจะน าไปสู่การเขียนตวัอกัษรท่ีถูกตอ้งตามทิศทาง ซ่ึงควรฝึกเม่ือเด็ก
มีความพร้อมดีแลว้ 
  เด็กแต่ละคนจะมีความพร้อมทางภาษาท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย ๆ 
ดา้น ดาวน่ิงและแธคเครย ์(Downing & Thackrey, 1971, pp. 14–15) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความ
พร้อมทางภาษาไวด้งัน้ี 
  1)  องคป์ระกอบทางกาย (Physical Factors) ไดแ้ก่ การบรรลุวุฒิภาวะดา้นร่างกายทัว่ไป 
เช่น การมองเห็น การไดย้นิ อวยัวะท่ีใชใ้นการพดูเป็นปกติ 
  2)  องคป์ระกอบทางสติปัญญา (Intellectual Factors) ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นสติปัญญา
โดยทัว่ไป ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถในการจ าแนกเสียงและภาพ ความสามารถในการ
คิดอยา่งมีเหตุผล ความสามารถเก่ียวกบัการแกปั้ญหา 
  3)  องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Factors)ไดแ้ก่ ความสามารถทาง
ภาษาท่ีไดรั้บจากท่ีบา้น และประสบการณ์ทางสังคม 
  4)  องคป์ระกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ (Emotional Factors Motivation 
and Personality Factors) ไดแ้ก่ ความมัน่คงทางอารมณ์ และความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ภาษา 
  ทารกแรกเกิดจะเร่ิมเรียนรู้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัภาษานบัตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา 
จากนั้นเม่ือเด็กเติบโตข้ึนเด็กจะค่อย ๆ เร่ิมเรียนรู้ภาษาดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ดงันั้นการเตรียมความพร้อมทางภาษาให้แก่เด็กจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น และมีความส าคญั พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ครู และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัจึงตอ้งเตรียมความพร้อมทางภาษาให้แก่เด็ก
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ปฐมวยั เน่ืองจากภาษาเป็นประตูส าคญัท่ีน าเด็กไปสู่การเรียนรู้ และการเรียนรู้ก่อให้เกิดการพฒันา
ในดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น การเตรียมความพร้อมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยัมีหลกัการท่ีควรค านึงถึง 
  1)  การเตรียมความพร้อมทางภาษา ตอ้งเตรียมความพร้อมทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งน้ีเพราะทกัษะทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
ทั้งหมด ความไม่พร้อมในทกัษะใดทกัษะหน่ึงอาจเกิดจากความไม่พร้อมในทกัษะใดทกัษะหน่ึง 
หรือเกิดจากการขาดความสัมพนัธ์เช่ือมโยงทกัษะแต่ละทกัษะ 
  2)  การจดักิจกรรมใด ๆ ควรค าตึงถึงความแตกต่างของวฒันธรรม ความแตกต่างของ
เด็กแต่ละคน เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และ
พื้นฐานทางภาษาท่ีแตกต่างกนั 
  3)  การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั ควรสร้างบรรยากาศ
ท่ีช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน สบายใจ โดยการใช้เกม กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ส่ือท่ีเร้า
ความสนใจ เพื่อช่วยใหเ้ด็กพฒันาความพร้อมไดดี้ยิง่ข้ึน 
  4)  ประสบการณ์ทางดา้นภาษาของเด็กเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เช่น เม่ือเด็กมาโรงเรียนเด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ดา้นภาษามาแลว้ ระหวา่งทางจากบา้นถึงโรงเรียนเด็กพบเห็นป้ายช่ือร้านอาหาร 
ป้ายจราจร สัญลกัษณ์ ป้ายโฆษณา เด็กจึงเรียนรู้ภาษาก่อนเขา้ชั้นเรียนอนุบาล และกิจกรรมการสอน
อ่านเขียนในโรงเรียนควรสร้างข้ึนมาจากความรู้ท่ีเด็กมีมาก่อน และใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งอิสระ 
  5)  การเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย การสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัภาษาใหก้บัเด็ก ท าใหก้ารเรียนภาษาของเด็กเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน โดย
ตะหนกัวา่ เด็กจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ถา้มาจากการตดัสินใจของเด็กเอง 
  6)  ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
และครู ให้เด็กรู้สึกวา่ตวัเขาเป็นส่วนหน่ึงในสังคมของห้องเรียนนั้น ๆ ครูตอ้งไม่จดักลุ่มให้เด็กเกิด
ความรู้สึกท่ีไม่ดีกบัตวัเองและผูอ่ื้น ไม่ใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตวัเองก าลงัถูกแข่งขนั 
  7)  การเตรียมความพร้อมทางภาษา ควรค านึงถึงความพร้อมของเด็กซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของธอร์นไดค ์นกัจิตวทิยาการศึกษาท่ีกล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) วา่ การเรียนรู้
จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดเม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  8)  การอบรมเล้ียงดู สั่งสอนจากบ้านและโรงเรียน ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจาก
ส่ิงแวดลอ้มในสังคม และส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ มีอิทธิพลต่อความพร้อมทางภาษาของเด็ก 
ผูใ้หญ่จึงตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในดา้นความประพฤติ การแสดงออก และสนใจในเร่ืองการรักการ
อ่าน และการเรียนรู้ภาษา 
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 2.3.7  วธีิการส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
  ในอดีตท่ีผา่นมา  ก่อนท่ีจะมีระบบโรงเรียนอยา่งเช่นในปัจจุบนั การจดัการศึกษาของ
ไทยจะข้ึนอยูก่บัพอ่แม่และครอบครัว  ท่ีถ่ายทอดทุกส่ิงทุกอยา่งของครอบครัวหรือตระกูล แต่เม่ือมี
ระบบการศึกษาคือมีระบบโรงเรียนอยา่งปัจจุบนั  (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2551, น. 30) ท่ีไดก้ล่าวถึง
การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองว่า เป็นการสร้างคุณค่า
การศึกษาให้กบัเด็กและเป็นการสร้างคุณค่าให้กบัสังคม เพราะหมายถึงการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองในการสร้างสรรคพ์ฒันาเด็กให้เจริญเติบโตและ
พฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ ดว้ยเหตุน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงไดน้ าสาระส าคญั 2 ส่วนมาบรรจุไว ้ (รุ่ง  แกว้แดง, 2544, น. 2-3) 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2546, น. 4-6) ไดเ้สนอบทบาทหนา้ท่ีของพ่อ
แม่ผูป้กครองในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยักบัโรงเรียน ดงัน้ี 
  1)  การอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี พ่อแม่ผูป้กครองต้องคอยสอดส่องไม่ให้เด็ก
ประพฤติตนเสียหาย เขา้ใจเด็ก เอาใจใส่ในเร่ืองการเรียน เป็นก าลงัใจให้บุตรหลานในเร่ืองการเรียน 
ช่วยช้ีแนะเด็กให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกตอ้ง จดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นให้เหมาะสม มีท่ีให้ท า
การบา้นและทบทวนบทเรียนอย่างเป็นสัดส่วน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กได้
ประพฤติปฏิบติัตาม 
  2)  ไม่ปล่อยปละละเลยในพฤติกรรมท่ีไม่ดีของบุตรหลาน เด็กหลายคนท่ีลม้เหลวใน
เร่ืองการเรียน เพราะพ่อแม่ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ ยุง่กบัการท ามาหากินจนลืมเร่ืองส าคญัอ่ืน ๆ เร่ิม
จากเด็กไม่ท าการบา้น ไม่สนใจเรียน ไม่ทบทวนบทเรียน และทางพ่อแม่ผูป้กครองก็ไม่สนใจ ไม่
กวดขนั จึงท าใหเ้รียนไม่ทนัเพื่อน เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน หนีเรียน จนในท่ีสุดก็ไปเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายทั้งกบัตนเองและครอบครัว 
  3)  พอ่แม่ผูป้กครองควรหาโอกาสพบปะสนทนากบัครู เพื่อถามข่าวคราว ความกา้วหนา้
ทางดา้นการเรียนและความประพฤติของเด็ก  ทางโรงเรียนอาจจะขอให้ผูป้กครองดูแลเด็กเป็นพิเศษ
ในบางเร่ือง หรืออาจร่วมกนัหารือถึงแนวทางปรับปรุงแกไ้ขความประพฤติ หากพ่อแม่ผูป้กครอง
ไดรั้บเชิญให้ไปโรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือกบัครู จะตอ้งถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั ตอ้งรีบไปพบครู อยา่
ปล่อยใหมี้ปัญหาจนสายเกินแก ้
  4)  พ่อแม่ผูป้กครองควรให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กอยา่งเพียงพอ พ่อแม่ผูป้กครอง
ควรให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความสนใจ และความเขา้ใจแก่เด็กอยา่งเพียงพอ การ
ติดตามผลการเรียนและความประพฤติ พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาในทุกเร่ือง คอยติดตามให้ค  าแนะน า
ท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ ช่วยพฒันากล่อมเกลาใหเ้ด็กมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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  5)  พ่อแม่ผูป้กครองควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของเด็ก ในอดีตท่ีผ่านมา 
พ่อแม่ผูป้กครองมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่มากนัก และมกัจะเป็นไปใน
ลกัษณะของการให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนตามสถานภาพและโอกาส หรือ เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและขอความร่วมมือเท่านั้น 
  ดงันั้นผูป้กครองควรตอ้งเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั 
โดยเร่ิมตั้งแต่บทบาทพื้นฐาน คือ การอบรมเล้ียงดู การส่งเสริมพฒันาการ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การ
มีบทบาทในการเป็นผูช่้วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และส่งเสริมประสบการณ์
ใหก้บัเด็กขณะท่ีอยูท่ี่บา้นท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวัเด็กใหม้ากท่ีสุด 
 2.3.8  กิจกรรมความร่วมมือระหวา่งพอ่แม่ผูป้กครองกบัโรงเรียน 
  เอเซล จสัติซ และพาร์สัน (Ezell, Justice, & Parsons, 2000, pp. 121-140) กล่าวว่า 
กิจกรรมความร่วมมือระหวา่งพ่อแม่ผูป้กครองกบัโรงเรียนเป็นการส่งเสริมการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัให้กบัผูป้กครอง ให้มีบาทบาทร่วมต่อการพฒันาการศึกษาของเด็ก
ในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงมีแนวทางสรุปไดด้งัน้ี 
  1)  การอบรมเล้ียงดู ผูป้กครองพฒันาสมองของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย พฒันาสุขภาพของลูกอยา่งสม ่าเสมอ สังเกตแววความสามารถของลูก 
อ่านหนงัสือใหลู้กฟังและเล่นกบัลูก เพื่อฝึกการพูด การฟัง การสังเกต และการวิเคราะห์โรงเรียนท า
หนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้กครอง 
ทั้งดา้นการอบรมเล้ียงดูตามหลกัวิชาการ การสร้างภูมิคุม้กนัส าหรับเด็กแรกเกิด เปิดสนทนาปัญหา
สุขภาพ เปิดหอ้งสมุดใหผู้ป้กครองหาความรู้และเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองการเรียนรู้ของเด็ก 
  2)  การส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ผูป้กครองพบปะครูของลูกอยา่งสม ่าเสมอ ดูแล
ลูกเร่ืองการไปโรงเรียน การเรียน และการท าการบา้นอยา่งใกลชิ้ด ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อโรงเรียนในเร่ืองต่าง ๆ และพบปะเครือข่ายผูป้กครองและบุคลากรภายในโรงเรียน ครูควรเปิด
โอกาสให้ผูป้กครองพบเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของเด็กท่ีอยูใ่นโรงเรียน เผยแพร่ความรู้หรือวิธีการ
เรียนในห้องและนอกห้องเรียน และการวดัผลประเมินผลให้ผูป้กครองทราบ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการร่วมกนั รับฟังความคิดเห็นของผูป้กครองและจดัระบบพบปะผูป้กครองและบุคลากรใน
โรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
  3)  การอาสาสมคัรเพื่อพฒันาการศึกษา โดยผูป้กครองให้ความร่วมมือเป็นอาสาสมคัร
เขา้ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นปัจจยั ช่วยพฒันาบุคลากรของ
โรงเรียนและการลงมือช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน จดัตั้งสมาคมผูป้กครอง เครือข่าย
ผูป้กครอง โรงเรียนควรส ารวจขอ้มูลผูป้กครองในเร่ืองความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญดา้น 
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ต่าง ๆ จดัห้องท างานให้อาสาสมคัรอยา่งเหมาะสม สร้างบรรยากาศเป็นมิตรกบัผูป้กครองส่งเสริม
และสนบัสนุนเครือข่ายผูป้กครองดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
  4)  การจดับรรยากาศการเรียนการสอนโดยผูป้กครองจดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เอ้ือต่อ
กระบวนเรียนรู้ และการติดต่อ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมให้ความรู้เร่ืองการ
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เป็นแหล่งความรู้ของเด็ก จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรมเพื่อให้เด็กได้
แสดงออก 
  5)  การเป็นผูป้ระสานงานระดมทรัพยากร ผูป้กครองท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งแหล่ง
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียน ระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
 2.3.9  การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
  การส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยให้การให้ความช่วยเหลือเด็กในระดบัปฐมวยั ตั้งแต่ระยะแรก
เร่ิม ต่อเน่ืองและเป็นผลต่อไปในอนาคต  การสร้างความรู้ และความเขา้ใจให้แก่พ่อแม่ผูป้กครอง
เป็นหนทางสู่ความเขา้ใจท่ีตรงกนัในแนวทางการพฒันาเด็กระหว่าง บา้นและโรงเรียน (Berger, 
2004, pp. 912-916) ไดเ้สนอประเภทของการใหก้ารศึกษาส าหรับผูป้กครอง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การน ากลุ่ม
โดยผูป้กครองท่ีไม่มีประสบการณ์หรือทกัษะ ไปจนถึงการจดัการใหก้ารศึกษาดงัน้ี 
  1)  โรงเรียนเป็นผูน้ าในการประชุมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีโครงสร้าง ไม่มีเป้าหมาย หลกัสูตร 
หรือผูน้ ากลุ่มท่ีเคยผา่นการอบรม 
  2)  โรงเรียนเป็นผูน้ าโดยมีการประชุมท่ีจดัข้ึนโดยมีผูป้กครอง มีเป้าหมายเพื่อการไดม้า
ซ่ึงขอ้คิดเห็น แนวทางการแกปั้ญหา หรือการศึกษาปัญหาร่วมกนั 
  3)  โรงเรียนเป็นผูน้ าโดยด าเนินตามโครงสร้างหลกัสูตร เป็นการประชุมหรืออบรมท่ีจดั
ข้ึน  เพื่อการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูป้กครองและการอบรมอยา่งเป็นระบบส าหรับการ
เป็นผูป้กครองท่ีมีประสิทธิภาพ  
  4)  โรงเรียนเป็นผูน้ าเป็นการประชุมท่ีสนบัสนุนเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ
กลุ่ม 
  5)  โรงเรียนเป็นผูน้ าภายใต้การสนับสนุนจากผูป้กครอง เป็นการประชุมท่ีจดัโดย
ผูป้กครองเขา้ร่วมในฐานะท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและสมาชิกของกลุ่ม 
  แนวทางในการใหก้ารศึกษาท่ีเหมาะสม จะท าให้พ่อแม่ผูป้กครองเป็นผูมี้ความสามารถ
ในการเป็นพ่อแม่มีความรู้และทกัษะบางประการท่ีส าคญั และจ าเป็นในการส่งเสริมพฒันาการของ
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เด็กปฐมวยัเพิ่มข้ึน เป้าหมายของการให้การศึกษาส าหรับผูป้กครอง คือ การส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยั ซ่ึง (Louise, 1944, pp. 124-129) กล่าวว่า การให้บทบาทของ
ผูป้กครองในการเป็นครูของเด็ก การให้การสนบัสนุนแก่ผูป้กครองทางดา้นการอบรมเล้ียงดูและ
สอนลูกใหถู้กวธีิไดเ้ช่นเดียวกบัครู จะเสริมสร้างใหค้รอบครัวเขม้แขง็และสร้างให้ผูป้กครองมีความ
มัน่ใจในความสามารถของตนในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของลูกได้ ช่วยให้
เกิดผลในทางบวกในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก ซ่ึงสร้างให้เกิดความต่อเน่ือง
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กระหวา่งบา้นและโรงเรียน  
  1)  ผูป้กครองเป็นคนส าคญัและมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัเด็ก 
  2)  เด็กเรียนรู้ไดม้ากข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น 
  3)  ผูป้กครองมีภาระผกูพนัต่อเด็กและครอบครัว 
  4)  ผูป้กครองมีขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กมากกวา่  ทั้งในช่วงเวลาและสถานการณ์ ต่างๆ  
  5)  ผูป้กครองของเด็กจะทราบรายละเอียด ของส่ิงท่ีตอ้งการส่งเสริมความรู้และทกัษะ
ดา้นพฒันาการเด็ก จากความใกลชิ้ดของครอบครัว 
  6)  การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองใน
การศึกษาของลูก สร้างใหเ้กิดทศันคติทางบวกต่อการเรียนของเด็ก และตนเองในฐานผูเ้รียนรู้ 
  7)  การร่วมมือของผูป้กครองก่อให้เกิดความเคารพและความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ระหวา่งบา้นและโรงเรียน 
  8)  ความไวว้างใจเกิดข้ึนเม่ือผูป้กครองเขา้ร่วมในโรงเรียน 
  9)  การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
และค าแนะน า เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถจดัการดว้ยตวัเองได ้ 
  อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้ น โรงเรียนต้องค้นหาความต้องการจ าเป็นของผูป้กครองเสียก่อน ค้นหาว่า 
ผูป้กครองขาดในเร่ืองใด ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นใดบา้ง เพื่อการตอบสนองท่ีเหมาะสม ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ผูป้กครองตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั 1) ความตอ้งการการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยั 2) พฒันาการดา้นความรู้และทกัษะของเด็กปกติและไม่ปกติ 3) 
วิธีการเล้ียงดูและการสร้างความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างเด็กและผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่
ขาดความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
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2.4   แนวคิดเกีย่วกบัจิตตปัญญาศึกษา 
 2.4.1 ความเป็นมาของจิตตปัญญาศึกษา 
  ปรัชญาแนวคิดเร่ือง Contemplative Education เร่ิมตน้ข้ึนในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 
1974 ท่ีมหาวิทยาลยันาโรปะ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยเซอรเกียม ตรุงปะ 
เพื่อตอบโจทย์วิกฤติปัญหาบางประการของสังคมยุคสมัยใหม่โดยใช้การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ (contemplation) ลกัษณะเฉพาะคือมีการสร้างกระบวนการข้ึนใหม่ (reconstruction) อยา่ง
บูรณาการกระบวนการ การปฏิบติั และเคร่ืองมือเพื่อพฒันาดา้นในของศาสนาและความเช่ือต่าง ๆ 
ในอดีต โดยปรับประยุกตใ์ห้คุณค่าใหม่ต่อกระบวนการเรียนรู้พฒันาดา้นในของผูเ้รียนในสังคมยุค
สมยัใหม่ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากปัจจุบนัมีอิทธิพลต่อเครือข่ายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหลาย
แห่ง เช่น เครือข่าย Five Colleges และ Amherst หรือ เครือข่ายในมลรัฐโคโลราโด ซ่ึงเร่ิมเปิด
ตวัอย่างเป็นทางการ ส าหรับท่ีมหาวิทยาลยันโรปะ การปฏิบติัเชิงจิตปัญญาในการศึกษา หมายถึง
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสืบคน้ส ารวจภายในจิตใจของตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
การรับฟังด้วยใจท่ีเปิดกวา้งน าไปสู่การตระหนักรู้จกัด้วยตนเอง เกิดการหยัง่รู้ จิตใจเปิดกวา้ง
สามารถยอมรับความหลากหลาย จากการตระหนกัรู้และเขา้ใจในตนเองจะส่งผลให้ไดเ้กิดความช่ืน
ชมในคุณค่าของประสบการณ์ของผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั นอกจากท่ีมหาวิทยาลยันาโรปะแลว้ ปัจจุบนัยงั
มีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีปรัชญาและพนัธกิจของสถาบนัในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาจิตอยู่หลาย
แห่งดว้ยกนั อาทิ California Institute ofIntegral Studies (CIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Buddhist Tzu 
ChiUniversity ประเทศไตห้วนั และ Sathya Sai Institute of HigherLearning ประเทศอินเดีย 
  ในประเทศไทย กลุ่มจิตวิวฒัน์ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้สนใจเร่ืองการขบัเคล่ือนสังคมสู่จิตส านึก
ใหม่ (New Consciousness) มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะใชก้ระบวนการเชิงจิตต
ปัญญาศึกษาในการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา กลุ่มจิตวิวฒัน์รวมตวักนั
เป็นเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Network)ในปี พ.ศ. 2549 โดยค าวา่ ‚จิตต
ปัญญาศึกษา‛ เป็นค าแปลของค าวา่ ‚Contemplative Education‛ ซ่ึงแปลโดย ศาสตราจารย ์ สุมน 
อมรวิวฒัน์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ เนน้การศึกษาท่ีเนน้การพฒันาใน
จิตใจ เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา
ธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได้อยา่ง
สมดุลย ์ในปี พ.ศ. 2549 ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Center) ไดก่้อตั้งข้ึนท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อขบัเคล่ือนการเรียนรู้ในรูปแบบจิตปัญญาโดยมีค าอธิบายค าว่า จิตตปัญญา
ศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาท่ีเน้นการพฒันาดา้นในอย่าง
แทจ้ริง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักเมตตา 
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อ่อนนอ้มต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติไดอ้ยา่งสมดุล (จิรัฐกาล  พงศค์เธียร, 2550, น. 29) 
  ในเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาท่ีขบัเคล่ือนการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีในสังคมไทยไม่ไดใ้ช้
ค  าวา่ จิตตปัญญาศึกษา แต่เป็นการเรียกการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การศึกษาท่ี
เป็นการพฒันาท่ีจิตใจวา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีจิตวิญญาณแบบองคร์วม การศึกษาวิถีพุทธ
หรือจิตววิฒัน์ศึกษา สถาบนัเหล่าน้ีไดแ้ก่ เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส เสมสิกขาลยั  
และสถาบนัขวญัเมือง เป็นตน้ 
  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ไดเ้น้นให้ความส าคญัต่อมิติการเรียนรู้ดว้ยจิตใจท่ีใคร่ครวญ 
(contemplation) เป็นเพราะการรับเอาประสบการณ์การเรียนรู้เขา้มาสัมพนัธ์กบัชีวิตของผูเ้รียน เพื่อ
พฒันาภายในจิตใจ ทั้งน้ี จะสรุปสังเคราะห์แนวคิด (concepts) หลกัของจิตตปัญญาศึกษา ไดด้งัน้ี 
  1.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้: ใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงเป็นทางท่ีจะน ามาซ่ึงความรู้ความเขา้ใจท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงโดยตรงกบัชีวิตของ
ผูเ้รียน รวมถึงการเต็มใจท่ีจะเผชิญหน้ากบัความเจ็บปวดและความทุกข์ยากล าบากของชีวิตอย่าง
เปล่าเปลือย เป็นการเรียนรู้แบบ “เอาชีวิตเขา้แลก (wholeheartedly) (ณัฐฬส  วงัวิญํู, 2550, น. 1-3) 
ท่ีอตัตาตวัตนจะไดถู้กท าลาย ซ่ึงจะน าสู่การเขา้ใจเร่ือง อตัตา–อนตัตา ไดลึ้กซ้ึงดว้ยตนเอง 
  2.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง (deep listening) และการเรียนรู้
ด้วยใจท่ีเปิดกวา้ง: การเรียนรู้ท่ีจะสัมผสัชีวิตของตนเองและผูอ่ื้นอย่างจริงใจ เปิดกวา้งต่อความ
หลากหลายทางความคิด น าสู่การส่ือสารและความสัมพนัธ์แบบท่ีสร้างสรรค ์และการละวางหรือ
ลดละความเป็นตวัตนของตนเองลง 
  3.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ของทุกคนอย่างไม่มีอคติ: 
หวัใจ คือ กระบวนการเรียนรู้และการฝึกตนท่ีมุ่งคน้หาศกัยภาพภายในตนเอง จนกลายเป็นตวัของ
ตวัเองท่ีสมบูรณ์ 
  4.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการไตร่ตรองใคร่ครวญ (contemplation): การเรียนรู้ท่ี
ไร้การยึดมัน่ถือมัน่ต่อหลกัการตรรกะ แต่บ่มเพราะการน้อมน าประสบการณ์ท่ีผ่านเขา้มา มาคิด
ไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึง เพื่อคน้หาความหมายต่อชีวิต และเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้จกัตวัเองและ
เพิ่มพนูความรู้ดว้ยการน าไปลองปฏิบติัต่อใหเ้ห็นจริง 
  5.  การเฝ้ามองเห็นตามความเป็นจริง การปฏิบติัธรรมหรือการภาวนา (meditation) การ
เฝ้าดูธรรมชาติท่ีแท้จริงของจิต นั่นคือ การเปล่ียนแปลง และสภาวะของกระแสแห่งปัจจัยท่ี
เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง การฝึกปฏิบติัสังเกตธรรมชาติของจิต จะท าให้เห็นความเช่ือมโยงจาก
ภายในสู่ภายนอก เห็นความเป็นจริงท่ีเช่ือมโยงกนั 
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  6.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อความเป็นปัจจุบนั: เรียนรู้จากภายใน คือ การคน้พบ
คุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยูใ่นขณะนั้นๆ ดว้ยสติ อนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องตน 
  7.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการให้คุณค่าแก่ฐานทางภูมิปัญญาอนัหลากหลายของ
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรม: เป็นการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญัต่อคุณค่าทางจิตวิญญาณของภูมิปัญญาท่ีสืบ
ทอดกนัมา เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่แยกจากวิถีชีวิตทางวฒันธรรมและความสัมพนัธ์อนัซับซ้อนของ
ชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อความเขา้ใจตนเองและเพื่อนมนุษย ์เพื่อพฒันาศกัยภาพของความเป็นมนุษย์
ผูมี้จิตใจสูงและเปิดกวา้ง 
  8.  การศึกษาท่ีให้ความส าคญัต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั: การเรียนรู้บน
ฐานการสนับสนุนของกลัยาณมิตรในการเรียนรู้และพฒันาจากภายใน ท่ีจะช่วยสะทอ้นให้เห็น
ตนเองและสามารถร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตตปัญญาศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแนวคิดทฤษฏี
บนฐานของศาสนาและความเช่ือ และกลุ่มแนวคิดทฤษฏีนอกเหนือจากฐานศาสนาและความเช่ือ 
ดงัน้ี 
  1.  แนวคิดทฤษฏีบนฐานของศาสนาและความเช่ือ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิด
เชิงศาสนาบนฐานของเทวนิยม ไดแ้ก่ แนวคิดเชิงศาสนาและความเช่ือของชนเผ่า และแนวคิดของ
ศาสนาหลกั กลุ่มท่ี 2 คือแนวคิดเชิงศาสนาบนฐานของอเทวนิยม 
  2.  แนวคิดทฤษฏีนอกเหนือจากฐานศาสนาและความเช่ือ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์กลไกซ่ึงเป็นแนวคิดในยุคสมยัใหม่ (Modernism) ครอบคลุมยุคโรแมนติค 
และกระแสทางเลือก และกลุ่มแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดกระแส
ทางเลือกในยุคสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) และแบบหลัง–หลังแนวคิด
สมัยใหม่  (Post–postmodernism การเติบโตข้ึนของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) ถือไดว้า่พฒันาจากแนวคิดของการศึกษาเชิงองคร์วม (Holistic Education) ซ่ึงเนน้การบูร
ณาการทุกมิติเป็นองคร์วมในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความสมดุลสอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ แต่เนน้
กระบวนการเชิงจิตตปัญญา (Contemplation) ท่ีหลากหลายและกระบวนการเรียนรู้ด้านในต่าง ๆ 
เช่น การปฏิบติัสมาธิภาวนาและศิลปะ เพื่อช่วยในการขดัเกลาการวางตวัตน น าผูเ้รียนสู่ความสมดุล
และความสุขภายใน 
  ขณะเดียวกัน จิตตปัญญาศึกษายงัพฒันาจากแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
(Transformative Learning) ซ่ึงเนน้เป้าหมายการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะจากภายในจิตใจบนฐาน
การเปล่ียนแปลงมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต โดยอาศยักระบวนการร้ือถอนคุณลกัษณะ
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เชิงมุมมองและความหมายเดิม อาจดว้ยการวิพากษ์เชิงเหตุผลหรือผา่นญาณทศันะ (intuition) และ
อารมณ์หรือส่ิงท่ีเหนือเหตุผล เพื่อน าสู่การสร้างสรรคต์นเองในระดบัจิตใตส้ านึกข้ึนใหม่ และการ
ขยายจิตส านึกสู่การยอมรับความจริงของความหมายและมุมมองใหม่กระบวนการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีสภาวะลึกซ้ึงภายใน หรือเป็นสภาวะของความตระหนักว่า ความหมายและ
มุมมองเดิมไม่สามารถจะใชไ้ดอี้กต่อไปเป็นการเปล่ียนโดยไดบู้รณาการทั้งแบบแผนเดิมและแบบ
แผนใหม่เขา้ดว้ยกนัเป็นพื้นฐาน (O’Sullivan, 2009, pp. 326-333) 
  ดงันั้นจิตตปัญญาศึกษาจึงช่วยใหค้นในยคุสมยัไดส้ัมผสักบัการเขา้ถึงส่ิงสูงสุด หรือการ
เขา้ถึงความจริงความดี ความงาม เพื่อไปพบกบัอิสรภาพ ความสุข และความรักอนัไพศาล ไม่ยึด
ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ดว้ยการเจริญสติในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงคนในยุคน้ีห่างไกลจากการเขา้ถึงความ
จริง ความดี ความงาม จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการในการ “ปฏิวติัจิตส านึก (Consciousness 
Revolution)” 
 2.4.2  ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา 
  นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของจิตตปัญญาศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
  สุมน อมรวิวฒัน์ (2549, น. 20) ไดอ้ธิบายความหมายของจิตตปัญญาศึกษาไวว้า่ เป็น
การศึกษาท่ีน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และค้นหาความจริงของสรรพส่ิงเป็นการเรียนรู้ท่ีสร้าง
กระบวนการใหม่ จดัหลกัสูตรในการปลูกฝังความตระหนกัรู้ ความเมตตา จิตส านึกต่อส่วนรวม การ
น าปรัชญาแนวพุทธมาพฒันาจิตและฝึกปฏิบติัจนผูเ้รียนเกิดปัญญา สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
  วจิกัขณ์   พานิช (2548, น. 16) ใหค้วามหมายจิตตปัญญาศึกษาวา่ หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ความรู้จากประสบการณ์ และ
กระบวนการ เพราะความรู้ท่ีแทจ้ริงนั้น คือ ประสบการณ์ทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวั และเม่ือเพิ่มมิติของ
การใคร่ครวญดว้ยใจ จะท าให้สัมผสัไดถึ้งคุณค่าและความงาม ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ
จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ดา้นใน ท าให้เรียนรู้ท่ีจะ
รัก เรียนรู้ท่ีจะใหเ้รียนรู้ท่ีจะยอมรับความหลากหลายทางความคิดมากข้ึน น าไปสู่ความตั้งใจท่ีจะท า
ประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น กระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคือ 
  1.  การฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep Listening) หมายถึง ฟังดว้ยหวัใจ ดว้ยความตั้งใจ อยา่ง
สัมผสัไดถึ้งรายละเอียดของส่ิงท่ีเราฟังอยา่งลึกซ้ึงดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่ ในท่ีน้ียงัหมายถึง การรับรู้ในทาง
อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การมอง การอ่าน การสัมผสั ฯลฯ ซ่ึง (วิศิษฐ์  วงัวิญํู, 2548, น. 10) กล่าวถึง
หลกัการของ William Isaacs จากหนงัสือ Dialogue and the Art of Thinking Together ท่ีพูดถึงเร่ือง
การเคารพ คือ การฟังทั้งหมดอยา่งไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เป็นการพยายามมองส่ิง
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ต่าง  ๆ วา่มีการถกัทอเป็นผา้ผืนเดียวกนั เป็นส่วนหน่ึงของทั้งหมด เป็นการมองหาส่ิงสูงส่งท่ีสุด ดี
ท่ีสุดในตวับุคคลหน่ึง ปฏิบติัต่อผูค้นอย่างกบัว่าเป็นความล้ีลบัท่ีเราไม่มีวนัจะเขา้ใจไดโ้ดยตลอด 
พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของทั้งหมด และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป็นส่วนหน่ึงของตวัตนของเรา  
  2.  การนอ้มสู่ใจอยา่งใคร่ครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการฟัง
อยา่งลึกซ้ึง กอปรกบัประสบการณ์ท่ีผา่นเขา้มาในชีวติในทางอ่ืน ๆ เม่ือเขา้มาสู่ใจแลว้ มีการนอ้มน า 
มาคิดใคร่ครวญไตร่ตรองอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัความสงบของจิตใจเป็นพื้นฐาน จากนั้นก็ลอง
น าไปปฏิบติัเพื่อใหเ้ห็นผลจริง ก็จะเป็นการพอกพนูความรู้เพิ่มข้ึนในอีกระดบัหน่ึง 
  3.  การเฝ้าสังเกต เฝ้ามองเห็นตามท่ีเป็นจริง (meditation) เป็นการปฏิบติัการภาวนา คือ 
การเฝ้ามองดูธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของจิต นัน่คือการเปล่ียนแปลง ไม่คงท่ี ความบีบคั้นท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจยัท่ีเล่ือนไหลต่อเน่ือง การปฏิบติัภาวนาฝึก
สังเกตธรรมชาติของจิต จะท าใหเ้ราเห็นความเช่ือมโยงจากภายในสู่ภายนอก เห็นความเป็นจริงท่ีพน้
ไปจากอ านาจแห่งตวัตนของตน ท่ีหาไดมี้อยูจ่ริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผิดไปของจิตเพียง
เท่านั้น 
  ประเวศ  วะสี (2549, น. 4) กล่าววา่ จิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education) 
หมายถึง การศึกษาท่ีท าให้เขา้ใจดา้นในของตนเอง หรือการรู้จิตของตวัเองแลว้เกิดปัญญา หรือ
เขา้ถึงความจริงสูงสุด ความดีความงามท าให้เปล่ียนมุมมองเก่ียวกบัโลกและผูอ่ื้น เกิดความเป็น
อิสระ มีความสุขและความรักอนัไพศาลต่อเพื่อนมนุษย และธรรมชาติทั้งหมด อนัเป็นไปเพื่อชีวิต
และการอยูร่่วมกนัท่ีดี โดยเนน้การศึกษาจากการปฏิบติั เช่น จากการท างาน ศิลปะ โยคะ ความเป็น
ชุมชน การเป็นอาสาสมคัรเพื่อสังคม สุนทรียสนทนา การเรียนรู้จากธรรมชาติและจิตตภาวนา เป็น
ตน้ ซ่ึงจิตตปัญญาศึกษาเน้นความเงียบและลึกแห่งจิตใจ สงบ ไม่ใช่เร่ืองต้ืน ๆ ผลการเรียนรู้
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตวัเอง (Transformative Learning) 
  จารุพรรณ  กุลดิลก (2549, น. 12) กล่าววา่ การเรียนรู้ตามหลกัจิตตปัญญาศึกษา คือ 
ศาสตร์ต่างๆ บนโลกท่ีสามารถอธิบายความเป็นหน่ึงเดียวของทุกสรรพส่ิง รวมทั้งการฝึกฝนในเร่ือง
ของจิตใจ การฝึกสติ สมาธิ นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน เช่น ศิลปะ ดนตรี 
กิจกรรมไดอะล็อค เป็นตน้ รวมทั้งการรีทรีท (Retreat) หรือการปลีกวเิวก เพื่อรู้จกัตนเอง  
  จิรัฐกาล  พงศภ์คเธียร (2550, น. 20) สรุปความหมายของจิตตปัญญาศึกษาไวว้า่ คือ
การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาภายในดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งไตร่ตรองใคร่ครวญ ไดฝึ้กปฏิบติั
และเรียนรู้ศาสตร์ตามท่ีผูเ้รียนสนใจ สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่ง
สมดุล ท าให้เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ท าให้จิตขยายกวา้งออกจากขอบเขตของความเป็นตวัตน เกิด
ความรักความเมตตา เกิดปัญญาและการตระหนกัรู้ในตนเอง  
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  ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (2551, น. 371) ไดน้ าเสนอความหมาย จิตต
ปัญญาศึกษาวา่ กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ การศึกษาท่ีเนน้การพฒันาดา้นในอยา่ง
แทจ้ริงเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา 
อ่อนนอ้มต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสามารถเช่ือมโยงศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได้
อยา่งมีเหตุผล 
  เป็นการศึกษาท่ีท าให้เขา้ใจจากดา้นในของตนเอง รู้ตวั เขา้ถึงความจริง ท าให้เปล่ียน
มุมมองเก่ียวกบัโลกและผูอ่ื้น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอนัไพศาล ต่อเพื่อน
มนุษยแ์ละสรรพส่ิง หรืออีกนยัหน่ึง เกิดความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ โดยเนน้การศึกษาจากการปฏิบติั 
เช่น การท างานศิลปะ โยคะ ความเป็นชุมชน การเป็นอาสาสมคัรเพื่อสังคม สุนทรียสนทนา การ
เรียนรู้จากธรรมชาติ และจิตตภาวนาเป็นตน้ 
  ฆนทั  ธาตุทอง (2554, น. 227) ไดส้รุปความหมายของจิตตปัญญาศึกษาไวว้า่ หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ เป็นสถานการณ์เน้นการฝึกปฏิบติัให้พฒันาดา้นภายใน
อยา่งแทจ้ริงเพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความ
เมตตา เขา้ถึงความจริง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น มีจิตส านึกต่อส่วนรวม เกิดปัญญาและสามารถ
เช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติไดอ้ยา่งสมดุล 
  เสน่ห์  เสาวพนัธ์ (2554, น. 10) จิตตปัญญาศึกษา กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ผลการเรียนรู้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เขา้ถึงความเจริญสูงสุดของ
ชีวิต ท าให้เปล่ียนมุมมองของโลกและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง ด้วยเหตุและปัจจยั ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งกลัยาณมิตรบนฐานชีวติจริง 
  จากการทบทวนความหมายของจิตตปัญญาศึกษา สรุปไดว้า่ จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง 
การศึกษาท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ โดยมีการจดัหลกัสูตรในการปลูกฝังความ
ตระหนกัรู้ ความเมตตา จิตส านึกต่อส่วนรวม โดยเนน้การศึกษาจากการปฏิบติัให้พฒันาภายในอยา่ง
แทจ้ริง ท่ีท าให้เข้าใจด้านในของตนเอง หรือการรู้จิตของตวัเองแล้วจึงเกิดปัญญา และสามารถ
เช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

DPU



67 
 

ตน้ไมแ้ห่งการฝึกปฏิบติัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
 

 

รูปภาพที ่2.1 ตน้ไมแ้ห่งการฝึกปฏิบติัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
ทีม่า:  Maia Duerr, (2007) 
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  จากภาพตน้ไมแ้ห่งการฝึกปฏิบติัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา รากของตน้ไมท้ั้งสองเป็น
รากฐานของการปฏิบติัจิตตปัญญาศึกษาทั้งหมด เป็นการปลูกฝังความตระหนักและการพฒันา
เช่ือมต่อท่ีแข็งแกร่งกบัพระเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูภ่ายใน รากของตน้ไมห้้อมลอ้มและอยูเ่หนือความ
แตกต่างในประเพณีทางศาสนาซ่ึงหลายวธีิปฏิบติัท่ีมีถ่ินก าเนิดและการอนุญาตใหใ้ชใ้นห้องส าหรับ
การรวมของการปฏิบติัใหม่ ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนในบริบททางโลก 
  ก่ิงกา้น สาขา แสดงถึงการจดักลุ่มท่ีแตกต่างกนัของการปฏิบติั ตวัอย่างเช่นวิธีปฏิบติั
แบบมุ่งเน้นการสงบน่ิง (Stillness Practices) โดยมุ่งเน้นความสงบจิตใจและร่างกาย โดยจะมีวิธี
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั (การสวดมนต ์การเพ่งจิต และการละหมาด) แต่แบ่งปันความตั้งใจร่วมกนัใน
การสร้างความคิดและความรู้สึกของความจงรักภกัดีและความเมตตามากกวา่สงบเงียบและความ
สงบทางใจ การจ าแนกประเภทเหล่าน้ีจะไม่ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น การสวดมนตซ์ ้ า ๆ อาจจะพิจารณา
การฝึกสงบน่ิงมากกวา่ก าเนิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
  การฝึกปฏิบติัตามแนวจิตตปัญญาศึกษา (ศูนยจิ์ตตปัญญา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552, น.
30) ถือไดว้า่เป็นทั้งเคร่ืองมือ แนวทาง และกระบวนการท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมายของจิตตปัญญาศึกษา 
  ประเวศ  วะสี (2549, น. 32) ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมเสวนา “จิตตปัญญาศึกษา: การ
เรียนรู้จากภายใน” ณ มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ จิตตปัญญาศึกษา หรือ Contemplative Education เป็น
การเรียนรู้ภายใน การศึกษาด้านในเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 
กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษามี ดงัน้ี 
  1.  การเขา้ถึงโลกทศัน์และชีวิต เรามองโลก มองธรรมชาติอยา่งไร หากเราเขา้ถึงความ
จริงจะพบความงามในนั้นเสมอ เม่ือเราเขา้ถึงธรรมชาติก็จะถึงความเป็นอิสระ 
  2.  กิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมคัร 
(volunteer) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง พฒันาจิตใจ 
  3.  การปลีกวิเวกไปอยู่ในธรรมชาติ สัมผสัธรรมชาติ (Retreat) ไดรู้้ในตนเอง เม่ือจิต
สงบ เช่ือมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ จะปรากฏการณ์ต่าง ๆ ข้ึน 
  4.  การท าสมาธิ (Meditation) 
  จึงเห็นไดว้่า ในการจดัการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษานั้น
สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือและการฝึกปฏิบติัได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีคาดหวงั 
  การศึกษาวิจยัของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการจิตตปัญญาศึกษา (ชลลดา ทองทวี, และ
คณะ, 2551, น. 36) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญา
ศึกษาในอุดมศึกษา คณะนักวิจยัจึงเห็นว่าการส ารวจความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับจิตตปัญญาศึกษาใน
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งานวิจยัของโครงการวิจยัและจดัการความรู้จิตตปัญญาศึกษาระหว่างปี 2550-2551 ไดมี้ขอ้เสนอ
โมเดลการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาในช่ือ “จิตตปัญญาพฤกษา” นั้น เป็นโมเดลตน้แบบท่ีมีความ
น่าสนใจ เน่ืองจากไดแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เช่ือมร้อยระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
เยนรู้ในแนวจิตตปัญญาศึกษาอยา่งเป็นภาพรวม ทั้งยงัเป็นผลสังเคราะห์จากการศึกษาท่ีครอบคลุม
กวา้งขวาง ไดแ้ก่ ประวติัแนวคิด แนวทางปละวิธีปฏิบติั วิธีวิทยาการวิจยั การประเมินผล และการ
ประยุกตใ์ช้ โมเดล “จิตตปัญญาพฤกษา” ไดน้ าเสนอการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาเป็นตน้ไมใ้น
เชิงสัญลกัษณ์ เพื่อให้สะท้อนถึงลกัษณะของการเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั
อยา่งส่ิงมีชีวติท่ีเติบโตและพฒันาตนเองได ้ไม่ตายตวัและเป็นล าดบัเส้นตรงเหมือนเคร่ืองจกัรกลไก
อีกทั้งแต่ละองค์ประกอบล้วนเช่ือมร้อยกันเพื่อให้ภาพท่ีเป็นหน่ึงเดียวโดยโมเดล”จิตตปัญญา
พฤกษา” มีองคป์ระกอบทั้งส้ิน 8 ส่วน ดงัน้ี 
  1.  ราก อนัเป็นฐานท่ีมาแห่งพฒันาการบนฐานแนวคิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดเชิงศาสนา 
ความเช่ือ เชิงมนุษยนิยม และเชิงบูรณาการและองคร์วม 
  2.  ผล หมายถึง เป้าหมายการเรียนรู้สู่จิตใหญ่ท่ีกวา้งขวางครอบคลุม ไปพน้จากความ
คบัแคบของตวัตน และเห็นความเช่ือมโยงและเป็นหน่ึงเดียวกนัของสรรพส่ิง 
  3.  แก่น เป็นหลักการแนวคิดส าคญัของการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา หมายถึง 
องค์ประกอบหรือกระแสแห่งการพฒันาสู่จิตใหญ่ โดยเป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม่
สามารถสร้าง จดัการ บงัคบั หรือสั่งการใหเ้กิด แต่สามารถจดักระบวนการเพื่อสร้างเหตุปัจจยัท่ีเอ้ือ
ต่อการเคล่ือนของกระแส หรือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดองค์ประกอบได้ ‘แก่น’มีองค์ประกอบ 5 
ประการ ดงัน้ี 
   3.1 การมีสติ เปิดรับประสบการณ์ตรงในปัจจุบนัขณะอยา่งเต็มเป่ียม (Mindfulness) 
การมีสติ อยู่ในปัจจุบนัขณะ สามารถระลึกรู้ไดถึ้งการด ารงอยู่ของกายและใจของตนเอง เป็นกา้ว
แรกท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เป็นประตูสู่การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญอาจกล่าวได้ว่าการมีสติเป็น
คุณลกัษณะพื้นฐานส าคญัท่ีใชจ้  าแนกจิตตปัญญาศึกษาออกจากการศึกษาอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป 
   3.2  การสืบคน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัตน (Investigation) ดว้ยบุคคลมีจริต
ความคุน้เคยและขอ้จ ากดัผิดแผกแตกต่างกนั กระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งจดัหรือปรับให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัจริตของผูเ้รียนซ่ึงมีความหลากหลาย และมีลกัษณะเฉพาะตน 
   3.3  การปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองจริงจงั (Natural Effort) น าเอาเคร่ืองมือ วิธีการ และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสืบคน้ไดม้าปฏิบติัอยา่งมุ่งมัน่ตั้งใจเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

DPU



70 
 

   3.4  เบิกบานและผ่อนคลาย (Delightful Relaxation) ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งหมดใน
กระบวนการเรียนรู้นั้น พึงปฏิบติัดว้ยความเบิกบาน ไม่เคร่งเครียด ไม่กดดนั และรู้สึกผ่อนคลาย 
ออกมาจากภายใน 
   3.5  การมีจิตใจตั้งมัน่และเป็นกลาง (Sustained Equanimity) มีจิตท่ีเป็นสมาธิ มีใจ
เป็นกลาง ละวางอคติ ทิฐิ และตวัตน เฝ้ามองธรรมชาติตามท่ีเป็นจริง 
  ทั้ง 5 ขอ้น้ีสามารถเรียกเป็นช่ือยอ่ในภาษาองักฤษไดว้า่ “MINDS” เม่ือเช่ือมโยงกบัผลท่ี
เกิดข้ึนในเบ้ืองปลาย คือ “จิตใหญ่” หรือ “Big Mind” ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลครอบคลุมทัว่ทั้งโลกธาตุ
เม่ือเช่ือมร้อยกนัอาจเรียกไดว้า่เป็น “กระแสจากจิตเล็กสู่จิตใหญ่” หรือ “MINDS to Big Mind” เป็น
วถีิสู่การต่ืนรู้และการเกิดจิตส านึกใหม่ 
  4.  กระพี้ หมายถึง บริบทของกระบวนการเรียนรู้และปฏิบติั ไดแ้ก่ การให้คุณค่าต่อการ
สร้างชุมชนกลัยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ และวฒันธรรม คือ การให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย 
และการไม่แยกจากบริบททางวฒันธรรม 
  5.  เปลือก คือ รูปแบบพิธีกรรมและวิธีการเรียนรู้ท่ีปรากฏเด่นชัด ครอบคลุมถึง
เคร่ืองมือ การปฏิบติัในรูปแบบต่าง ๆ ของจิตตปัญญาศึกษา 
  6.  เมล็ด หมายถึง ศกัยภาพภายในของมนุษยทุ์กคน 
  7.  ผนืดิน หมายถึง วงการต่าง ๆ ท่ีน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบั
บริบทเฉพาะของตน เทียบไดก้บัผืนดิน แต่ละแห่งท่ีมีความเหมาะสม อุดมสมบูรณ์ ชุ่มช้ืน เอ้ือต่อ
การเรียนรู้แตกต่างกนั 
  8.  ความรู้ในการปลูกและดูแล หมายถึง การสืบคน้ความรู้ และการวดัประเมินส าหรับ
จิตตปัญญาศึกษา เน่ืองดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัเป็นการสร้างความรู้ใหม่เพื่อให้เติบโต ขณะท่ีการ
ประเมินเป็นการเฝ้าสังเกตสร้างเหตุปัจจยัอนัเหมาะควร ทบทวนการเรียนรู้ และหวนไปใส่ปุ๋ย
พรวนดินรักษาดูแลใหจิ้ตตปัญญาศึกษาใหเ้ติบโตเขม้แขง็และงดงาม 
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รูปภาพที ่2.2 องคป์ระกอบของโมเดลจิตตปัญญาพฤกษา 
ทีม่า: ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551, น. 164-177) 
 
  ผลการศึกษาของโครงการวิจยัและจดัการความรู้จิตตปัญญาศึกษายงัไดใ้ห้ค  านิยามว่า
จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง ‚กระบวนการเรียนรู้และชุมชนท่ีเป็นเหตุปัจจยัเก้ือกูลต่อองคป์ระกอบ
หรือกระแสแห่งการพฒันาจากจิตเล็กสู่จิตใหญ่ โดยหยัง่รากลงถึงฐานคิดเชิงศาสนา มนุษยนิยม 
และองคร์วมบูรณาการ‛ โดยจิตเล็กหมายถึง จิตท่ียึดติดกบัอตัตาตวัตนท่ีคบัแคบ อึดอดักบัการมอง
โลกเป็นส่วนเส้ียว และจิตใหญ่หมายถึงจิตท่ีต่ืนรู้ หยัง่รู้ความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงเป็นองคร์วม มี
ความรักความเมตตาอนักวา้งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ กระบวนการเรียนรู้เปรียบเสมือน ‘เปลือก’ 
ชุมชนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการจิตตปัญญาศึกษาเปรียบเสมือน ‘กระพี้’ 
องคป์ระกอบหรือกระแสแห่งการพฒันาเปรียบเสมือน ‘แก่น’ จิตใหญ่เปรียบเสมือน ‘ผล’ และฐาน
คิดเชิงศาสนา/ความเช่ือ มนุษยนิยม และองคร์วมบูรณาการเปรียบเสมือน ‘ราก’ ทั้งสาม (ชลลดา 
ทองทว ีและคณะ, 2551, น. 164-177) 
 2.4.3  จิตตปัญญาศึกษาในมุมมองการศึกษา 
  จิตตปัญญาศึกษาในมุมมองของการศึกษานั้นพบวา่มีการประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษา 
ทั้ง 2 ระดบั คือในระดบัหลกัการและในระดบัรูปแบบ โดยการประยุกตใ์ช้ระดบัหลกัการทั้งใน
หลกัการเชิงคุณค่า หลกัการเชิงกระบวนการ และหลกัการเชิงบริบทอย่างมีสัดส่วนค่อนขา้ง
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ทดัเทียมกนั และการประยกุตใ์ชใ้นระดบัรูปแบบ พบมากในรูปแบบการเรียนรู้ผา่นกระบวนการเชิง
ความสัมพนัธ์ เช่น บนัทึกเดินทาง การเรียนรู้ผา่นความสงบน่ิง การท าสมาธิ และการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ และรูปแบบการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมทางสังคม และผา่น
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิบา้ง (ชลลดา  ทองทวแีละคณะ, 2551, น. 80) 
  ส่วนการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในระดบัหลกัการของวงการการศึกษา 
ดงัท่ีมีปรากฏในหลกัปรัชญาการด าเนินงานและการเรียนการสอน  ในหลกัการเชิงคุณค่า คือการ
เคารพต่อศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคล และการให้ความรักความเมตตา พร้อมปลูกฝังค่านิยม
ดงักล่าวลงในผูเ้รียน หลกัการเชิงกระบวนการ ไดแ้ก่ การพิจารณาดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ การมี
ประสบการณ์ตรง และการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง หลกัการเชิงบริบท เห็นไดจ้ากตวัอยา่งสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง 
ลว้นเนน้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมิตรร่วมเรียนรู้ ทั้ง
อาจารยแ์ละนักศึกษา และการเรียนการสอนตลอดจนเน้ือหาการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กับ
รากฐานทางวฒันธรรมและทอ้งถ่ิน ดงัเช่น กรณีของมหาวิทยาลยัฉือจ้ีและมหาวิทยาลยันาโรปะ ท่ี
ทั้งสองสถาบนัต่างไม่แยกภูมิปัญญาในศาสนาพุทธออกจากวิถีชีวิต แต่กลมกลืนผสมผสานในการ
เรียนการสอนและปรับเขา้กบัวฒันธรรมร่วมสมยั ท่ีมหาวิทยาลยันาโรปะไม่ละเลยวฒันธรรมชาว
อเมริกนัพื้นเมืองแผนภาพลกัษณะการประยุกตใ์ชใ้นวงการการศึกษาของชลลดาน้ี ไดใ้ห้ภาพรวม
ถึงระดบัการประยุกตใ์ชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษาในวงการการศึกษา  ซ่ึงประยุกตใ์ช้ ทั้ง 2 ระดบัคือ
ในระดบัหลกัการและในระดบัรูปแบบ การประยกุตใ์ชร้ะดบัหลกัการ ในหลกัการเชิงคุณค่า แต่การ
เชิงกระบวนการ และหลกัการเชิงบริบท มีสัดส่วนค่อนขา้งทดัเทียมกนั แต่การประยุกตใ์ชใ้นระดบั
รูปแบบ พบมากในรูปแบบการเรียนรู้ผา่นกระบวนการเชิงความสัมพนัธ์ ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่2.2 ลกัษณะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ทีม่า: ชลลดา  ทองทวแีละคณะ (2551, น. 313) 
 
  นอกจากน้ี ยงัพบวา่ในหลายกรณีมีการใชเ้คร่ืองมือและการปฏิบติัในกลุ่มการเรียนรู้
ผา่นความสงบน่ิงในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าสมาธิ เช่น ให้นกัศึกษาไปปฏิบติั
ฝึกสมาธิยงัสถานปฏิบติัธรรมหรือวดั ท่ีผูส้อนหรือสถาบนัการศึกษาเห็นชอบ แต่กิจกรรมดงักล่าว
เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตร ลกัษณะการเรียนดงักล่าวเม่ือมองในแง่การประยุกตแ์ลว้ กล่าวได้
วา่เป็นการประยกุตใ์ชใ้นระดบัรูปแบบ ซ่ึงควรไดเ้พิ่มเติมการบูรณาการ หรือพยายามผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของเน้ือหาวิชาเพื่อให้ไม่แยกส่วนกนัสถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งมุ่งจดัการเรียนการสอน
ให้ความส าคญักบัมิติทางจิตวิญญาณตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาแต่แรกเร่ิม จะพบว่ามีการ
ปฏิบติัการเรียนรู้ผ่านความสงบน่ิง เพื่อเป็นการท าสมาธิภาวนาเป็นส่วนหน่ึงเดียวกับการเรียน 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงกิจกรรมเสริม เช่น สถาบนัอาศรมศิลป์ มหาวิทยาลยันาโรปะ และ California 
Institute of Integral Studies (CIIS) ประยุกตใ์ชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้งในระดบัหลกัการและ
ระดบัรูปแบบ 
 

หลกัการ
เชิงคุณค่า 

หลกัการเชิง
กระบวนการ 

หลกัการ
เชิง
บริบท 

ผ่านกระบวนการเชิง
สร้างสรรค์ 

วาดภาพ ผ่านความสงบนิ่ง 
เจริญสติ 

ท าสมาธิ 

ผ่านพธีิกรรม
ศักดิ์สิทธ์ิ 

สวดมนต ์

ภาวนาอุทิศ 

ผ่านกจิกรรมทาง
สังคม 

อาสาสมคัร ผ่านกระบวนการเชิง
ความสัมพนัธ์ 

สุนทรียสนทนา 

เขียนบนัทึก 
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 2.4.4  กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 
  จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้จากภายใน ท าให้ได้มาซ่ึงความรู้จาก
ประสบการณ์และกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง ให้ตระหนกัเห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ท่ีจะรัก เรียนรู้ในการเขา้ถึงความจริง เรียนรู้ท่ีจะยอมรับความ
หลากหลายทางความคิดมากข้ึน น าไปสู่ความตั้งใจท่ีจะทาประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นการพฒันา
คุณลกัษณะภายในท่ีถาวรของผูเ้รียน (ประเวศ  วะสี, 2549, น. 26; วจิกัขณ์  พานิช, 2548, น. 37) 
  จิตตปัญญาศึกษามีกระบวนการ 3 ลกัษณะคือ กระบวนการฟังอย่างลึกซ้ึง (deep 
listening) กระบวนการน้อมสู่ใจอย่างไตร่ตรองใคร่ครวญ (contemplation) และการเฝ้าสังเกต
มองเห็นตามท่ีเป็นจริง (วจิกัขณ์  พานิช, 2548, น. 39) 
  1.  การฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep Listening) หมายถึง ฟังดว้ยความตั้งใจจริง สัมผสัไดถึ้ง
รายละเอียดของส่ิงท่ีเราฟังอยา่งลึกซ้ึง ดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่ ในท่ีน้ี ยงัหมายรวมถึงการรับรู้ในทางอ่ืน ๆ 
ดว้ย เช่น การมอง การอ่าน การสัมผสั ฯลฯ 
  นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเก่ียวกับการฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) ไว้
หลากหลายทศันะ เช่น (ปรีดา   เรืองวิชาธร,  2547, น. 45) กล่าวว่า การฟังอย่างลึกซ้ึง หมายถึง 
ความตั้งใจเต็มเป่ียมท่ีจะฟัง เป็นการยกระดบัสมาธิท่ีมีอยู่ในขณะนั้น มาไวท่ี้การฟังเป็นหลกัเพียง
อยา่งเดียว กล่าวไดว้า่ สมาธิเร่ืองอ่ืนไม่มีแต่เพียงการฟังเท่านั้นและ (วรภทัร์  ภู่เจริญ, 2552, น. 10) 
กล่าววา่การฟังอยา่งลึกซ้ึง หมายถึงการฟังแบบองคร์วม ฟังแบบไม่มีอคติ ไม่ล าเอียง ฟังแบบจิตวา่ง 
มีสติก ากบั เป็นการฟังแบบ Proactive คือ ไม่รีบร้อน ไม่สวนกลบั ไม่รีบร้อนตดัสิน ไม่รีบร้อน
พิพากษา 
  ดงันั้นการฟังลึกซ้ึงจึงเป็นการเปิดใจฟังอย่างลุ่มลึกและจริงจงั ฟังให้จบกระบวนความ
ให้เขา้ใจในทุก ๆ ค าพูด โดยไม่ตอ้งรีบตดัสิน ไม่โตแ้ยง้ เพื่อให้เกิดความหมายท่ีแทจ้ริงและเขา้ใจ
ไดถู้กตอ้ง  
  เดวิด โบห์ม อธิบายไวว้่า การฟังอย่างลึกซ้ึงเป็นการฟังท่ีท าให้บุคคลรู้จกัฟังผูอ่ื้นและ
ฟังเสียงของตนเอง ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถฟังเสียงของตนเองได้ จะสามารถจดัการกบัอารมณ์ และ
ค าถาม ท่ีผ่านเขา้มารบกวนจิตใจไดต้ลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็สามารถรับฟังส่ิงท่ีคนอ่ืนพูดได้
อย่างลึกซ้ึง โดยไม่รู้สึกหงุดหงิดร าคาญ และสามารถสร้างญาณส านึกจากการฟังเสียงของตนเอง
และเสียงของคนอ่ืนไดดี้ (ธนา นิลชยัโกวิทย,์ 2551, น. 139-142) กล่าวถึงกระแสแห่งความหมาย 
ประโยชน์ของการฟังอย่างลึกซ้ึงคือ สมาธิท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการฟังอย่างลึกซ้ึงและปล่อยวาง
สมมติฐาน เป็นมวลพลงัท่ีปรากฏข้ึนมาจากการท่ีสมาชิกหลายคนเกิดสมาธิในการฟังพร้อมกนั 
มวลพลงัอนัเกิดจากสมาธิของแต่ละคนน้ีดึงดูดให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกนั และเขา้หากนั จึงเป็น
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การง่ายท่ีทุกคนจะเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ส่ิงท่ีทุกคนรับรู้ไดคื้อ สภาวะเปิดใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นไป
มากกวา่ระดบัของความคิดท่ีจะเปิดใจแต่เป็นความรู้สึกเปิดใจของสมาชิกในกลุ่มท่ีผูค้นสัมผสัได ้
แต่ยากท่ีจะอธิบายมาเป็นค าพดูได ้
  การฟังอย่างลึกซ้ึงมีหลายลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัว่าจะฟังคนอ่ืนได้ลึกซ้ึงแค่
ไหน พระไพบูลย ์ ญาณวิปุโล (พิศาล  วชิโรภาส, 2553, น. 25) สรุปหลกัส าคญัของ การฟังอยา่ง
ลึกซ้ึงมี 2 ปัจจยัหลกั คือ 1) ปัจจยัภายนอก ท่ีเรียกวา่ ปรโตโฆสะ คือ การรับฟังค าแนะน าสั่งสอน 
ศึกษาเล่าเรียน การสนทนา ฟังค าบอกเล่าชักจูงจากผูอ่ื้น โดยเฉพาะ การฟังธรรมจากผูเ้ป็น
กลัยาณมิตร ช่ือวา่ สุตมยปัญญา ไดแ้ก่ ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง และ2) ปัจจยัภายใน ท่ีเรียกวา่โยนิโส
มนสิการ การฟังภายในใจอย่างแยบคาย ฟังส่ิงทั้งหลายดว้ยความคิดพิจารณา สืบสาวหาสาเหตุ 
แยกแยะส่ิงนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ให้เห็นตามสภาวะความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั ช่ือวา่ จินตมย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณา และมีหลกัในการฟังอยา่งลึกซ้ึง 3 ประการ คือ ประการท่ี 1 
สติ สติเป็นตวัควบคุมของการฟังทั้งหมด ท าให้การฟังนั้นไดส้าระทั้งระดบักายภาพ ระดบัจิตใจ
และระดบัวิญญาณของเร่ือง และของบุคคลผูพู้ด ประการท่ี 2 โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นตวัการท า
หนา้ท่ีทางปัญญาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นธรรมท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิตไดทุ้กเวลา ทั้งใน
การรับรู้ และความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลาย และประการท่ี 3 อคติ โดยการฟัง
นั้นเป็นปกติผูฟั้งปราศจากความมีอคติเพราะชอบหรือไม่ชอบ ฟังจนจบกระบวนความของสารท่ี
ก าลงัฟังอยู่ โดยมีอคติธรรมเป็นส่ือกลางท่ีท าให้การฟังประสบความส าเร็จไปสู่เป้าหมายหรือ
จุดหมายท่ีเรียกวา่ การฟังดว้ยดียอ่มไดปั้ญญา  
  2.  การนอ้มสู่ใจอยา่งไตร่ตรองใคร่ครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากการฟังอยา่งลึกซ้ึงประกอบกบัประสบการณ์ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิต เม่ือเขา้มาสู่ใจแลว้ มีการนอ้ม
น ามาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญดูอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัความสงบเยน็ของจิตใจเป็นพื้นฐาน จากนั้น 
ก็ลองน าไปปฏิบติัเพื่อใหเ้ห็นผลจริง ก็จะเป็นการพอกพนูความรู้เพิ่มข้ึนในอีกระดบัหน่ึง 
  3.  การเฝ้าสังเกต เฝ้ามองเห็นตามท่ีเป็นจริง (meditation) เป็นการปฏิบติัการภาวนา คือ 
การเฝ้ามองดูธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของจิต นัน่คือการเปล่ียนแปลง ไม่คงท่ี ความบีบคั้นท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจยัท่ีเล่ือนไหลต่อเน่ือง การปฏิบติัภาวนา
ฝึกสังเกตธรรมชาติของจิต จะท าใหเ้ราเห็นความเช่ือมโยงจากภายในสู่ภายนอก เห็นความเป็นจริงท่ี
พน้ไปจากอ านาจแห่งตวัตนของตน ท่ีหาไดมี้อยูจ่ริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผิดไปของจิต
เพียงเท่านั้น 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2546, น. 30-34) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้า่ ‚การฝึกปรือ
จิต และปัญญาคือ การฝึกอบรมจิตให้เขม้แข็งมัน่คงหนกัแน่น และให้มีปัญญา รู้เท่าทนัสังขาร พูด
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อย่างสมยัใหม่ว่า รู้เท่าทนัโลกและชีวิต หรือมีโลกทศัน์และชีวทศัน์ ท่ีถูกตอ้งภาวนาน้ีก็คือสมาธิ
และปัญญา ในไตรสิกขาพดูไดเ้ตม็วา่สมาธิภาวนาและปัญญาภาวนานัน่เอง‛ 
  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัทอ์ธิบายไวว้า่ ภาวนา หมายถึง การท าให้มีข้ึน
เป็นข้ึน การท าใหเ้กิดข้ึน การเจริญ การบ าเพญ็ 
  1.  การฝึกอบรมตามหลกัของพระพุทธศาสนามี 2 อยา่ง คือ (1) สมถะภาวนาฝึกอบรม
จิตใหเ้กิดความสงบ (2) วปัิสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตามท่ีเป็น
จริง คือ (1) จิตตภาวนา เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามดว้ยคุณธรรม มีความเขม้แข็ง มัน่คง 
เบิกบาน สงบสุข ผอ่งใสพร้อมดว้ยความเพียร สติและสมาธิ (2) ปัญญาภาวนา เป็นการฝึกอบรม
เจริญปัญญาให้รู้เท่าทนั เขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง จนจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง าดว้ย
กิเลสและความทุกข ์
  2.  การเจริญสมถะกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิ มี 3 ขั้นตอน คือ (1) บริกรรมภาวนา
ภาวนาขั้นตระเตรียมคือก าหนดอารมณ์กรรมฐาน (2) อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือเกิด
อุปจารสมาธิ (3) อปัปนาภาวนา ภาวนาขั้นแน่วแน่คือ เกิดอปัปนาภาวนาเขา้ถึงฌาน 
  ส าหรับสมาธิ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) อธิบายวา่ ‚สมาธิ‛ แปลวา่ ความตั้งมัน่ของ
จิตหรือภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนด ค าจ ากดัความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์
เป็นหน่ึง คือการท่ีจิตก าหนดแน่วแน่อยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป คมัภีร์รุ่นอรรถกถา
ระบุความหมายจ ากดัลงไปอีกว่า ‚สมาธิ คือ ภาวะมีอารมณ์หน่ึงเดียวของกุศลจิตและไขความ
ออกไปวา่ หมายถึงการด ารงจิตและเจตสิกไวใ้นอารมณ์หน่ึงเดียวอยา่งเรียบสม ่าเสมอและดว้ยดี 
  จิตท่ีไดรั้บการฝึกฝนดีโดยเฉพาะในเร่ืองของการเจริญสมาธิ  จะมีความสงบ เยือกเยน็ 
มัน่คงไม่หว ัน่ไหวไปกบัอารมณ์ท่ีมากระทบ ยิง่เป็นสมาธิระดบัอปัปนาสมาธิ ก็จะมีความสงบเยือก
เยน็ประณีตสูงข้ึนไปตามล าดบั ในพระไตรปิฎกไดก้ล่าวถึงลกัษณะจิตท่ีมีสมาธิ โดยเฉพาะสมาธิ
ระดบัอปัปนาสมาธิไว ้ดงัน้ี 
  1.  ตั้งมัน่ (สมาหิตะ) คือ ตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์ท่ีจิตก าหนด 
  2.  บริสุทธ์ิ (ปริสุทธะ) คือ หมดจดจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองจิต 
  3.  ผอ่งใส ( ปริโยธาตะ) คือ ไม่มีกิเลสเคร่ืองท าใจใหขุ้่นมวั 
  4.  เรียบเสมอ (อนงัคณะ) คือ ภาวะจิตท่ีไม่ฟู ไม่แฟบ หรือข้ึน ๆ ลง ๆ 
  5.  ปราศจากส่ิงท่ีจะท าให้มวัหมอง (วิคตูปกิเลสะ) คือไม่มีกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง มา
รบกวน 
  6.  นุ่มนวล (มุทุภูตะ) คือ มีความอ่อนโยนไม่หยาบกระดา้ง 
  7.  ควรแก่การงาน (กมัมนิยะ) คือเหมาะท่ีจะใชง้านโดยเฉพาะงานดา้นพฒันาปัญญา 
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  8.  มัน่คง (ฐิตะ) คือ ด ารงมัน่เหมือนเสาเข่ือนไม่โยกโคลงหรือหวัน่ไหว 
  ลกัษณะของจิตท่ีเป็นสมาธิทั้ง 8 น้ี ท่านพุทธทาสไดอ้ธิบายลกัษณะท่ี 7 คือ กมัมนิยะ วา่ 
จิตท่ีควรแก่การงาน มีความส าคญั หรือเป็นจุดมุ่งหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนา ลกัษณะของ
จิตท่ีมีสมาธิเช่นน้ี เป็นสนามปฏิบติัการทางปัญญาเป็นตวัหนุนให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงในสัจ
ธรรม ไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบติั แข็งท่ือเหมือนตุ๊กตาหิน ท าอะไรไม่ได ้ ภาวจิตท่ีอยู่ในฌานจะ
พิจารณาธรรมไม่ไดเ้ลยมีแต่จะติดอยูใ่นฌานนั้นตลอดไป ผูจ้ะพิจารณาธรรมคือ เขา้สู่วิปัสสนาได้
จะตอ้งออกจากฌานเสียก่อน แลว้พิจารณาธรรมหรือเขา้สู่วิปัสสนาจึงจะบรรลุ มรรคผล นิพพาน 
สามารถแกปั้ญหาเร่ืองทุกขไ์ด ้
  สรุปไดว้่าจิตตปัญญาศึกษาเป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตนเองจากภายในสู่ภายนอก ดว้ยการชะลอประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ให้ช้าลงเพื่อให้มีเวลาในการ
พิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นส่ิงท่ีใหญ่ข้ึน เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ถ่องแทแ้ละค่อนขา้งถาวร น าไปสู่การเปล่ียนผา่นหรือกา้วขา้มจากจิตเล็ก สู่
จิตใหญ่ เน้นการแสวงหาคุณค่า ความหมายของมนุษย ์ชีวิตตนเองและแผ่สู่สังคม ธรรมชาติ และ
สรรพส่ิง (จุมพล  พูลภทัรชีวิน, 2551, น. 90) ทั้งน้ีแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์อยา่งลึกซ้ึง แลว้น ามาใคร่ครวญตามความเป็นจริง เป็นกระบวนการจดัการศึกษาแบบ
หน่ึงท่ีเหมาะสม 
 2.4.5  การฝึกปฏิบติัตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
  จากยคุสมยัเดิม ท่ีการฝึกปฏิบติัเป็นเสมือนเคร่ืองมือหรือช่องทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายอนั
สูงสุดของความเป็นมนุษย์ นัน่คือการต่ืนรู้ หรือการเขา้ถึงปัญญาอนัสูงสุดในการเห็นถึงความจริง
ของธรรมชาติ แต่ในปัจจุบนัดูเหมือนวา่เป้าหมายของการน าเอาการฝึกปฏิบติัไปใช้นั้นมีอยูห่ลาย
ระดบั ในสังคมสมยัใหม่ ไดมี้การให้คุณค่าความหมายใหม่แก่การปฏิบติัทางปรัชญาและศาสนา
เหล่าน้ีเพื่อประโยชน์ในวิถีการด าเนินชีวิตของคนสมยัน้ี ท่ีให้ความส าคญัต่อมิติทางกายภาพเช่น 
การเลือกปฏิบติัเฉพาะโยคะ เพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย และการมีเรือนร่างท่ีสวยงาม การฝึกสมาธิเพื่อ
เพิ่มสมาธิในการเรียน ในการท างาน และเพื่อลดความเครียด ขณะท่ีคุณค่าในมิติเชิงจิตวิญญาณของ
การปฏิบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกลดทอนหรือละเลยไป (สมสิทธ์ิ  อสัดรนิธี, 2552, น. 35) 
 แนวทางการฝึกปฏิบติัทางจิตตปัญญาศึกษาตามแนวทางของ Center for Contemplative Mind 
in Social แบ่งออกเป็น 7 แนวทางหลกั ๆ ในตารางต่อไปน้ี (สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี, 2552, น. 33-34) 
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ตารางที ่2.1 แนวทางการฝึกปฏิบติัทางจิตตปัญญาศึกษา 
 

แนวทาง เป้าหมาย รูปแบบ 
1. การเรียนรู้/ฝึก ผา่นความ
สงบน่ิง (Stillness Practices) 

มุ่งเนน้ความสงบตั้งมัน่ของ
ร่างกายและจิตใจ 

การท าสมาธิ 

2. การเรียนรู้/ฝึกผา่นการ
เคล่ือนไหว (Movement 
Practices) 

ฝึกสังเกตและมีสติอยูก่บัการ
เคล่ือนไหวร่างกาย 

โยคะ 
ซ่ีกง ไทเ้ก็ก 
การเดิน 

3. การเรียนรู้/ฝึก ผา่น
กระบวนการเชิงสร้างสรรค ์
(Creation Process Practices) 

สังเกตใคร่ครวญภายในและ
พฒันาญาณทศันะและความ
ละเอียดอ่อนประณีต 

การวาดภาพ 
จดัดอกไม ้
เขียนพูก่นัจีน 
ภาพทรายมนัดาลา 

4. การเรียนรู้/ฝึก ผา่นการท า
กิจกรรมทางสังคม (Activist 
Practices) 

สัมผสัเรียนรู้และใคร่ครวญ
เห็นความเช่ือมโยงแห่งเหตุ
ปัจจยัของความสุขและความ
ทุกขใ์นชีวติจริง 

การเจริญสติในการท างานใน
ชีวติประจ าวนั 
การท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

5. การเรียนรู้/ฝึก ผา่น
กระบวนการเชิงความสัมพนัธ์ 
(Relational Practices) 

ฝึกสติ เฝ้ามองสภาวะภายใน
สะทอ้นตนเอง อาศยั
ความสัมพนัธ์ของกลัยาณมิตร
สะทอ้นซ่ึงกนัและกนั 

สุนทรียสนทนา 
การฝึกฟังอยา่งลึกซ้ึง 
การสนทนากบัเส่ียงภายใน 
การเขียนบนัทึกประจ าวนั 

6. การเรียนรู้/ฝึกผา่นพลงั
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ (Ritual 
Practices) 

สัมผสัพลงั/ จิตวญิญาณของ
ธรรมชาติ เปิดญาณทศันะและ
สัมผสัเรียนรู้ตนเองเพื่อพฒันา
ความสงบเยน็และละเอียด
ประณีตภายใน 

การสวดมนตภ์าวนา 
นิเวศภาวนา 
การปลีกวเิวกสัมผสัธรรมชาติ 

7. การเรียนรู้/ฝึก ผา่นกิจกรรม
รังสรรค ์(Generative 
Practices) 

ระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู ้
ศกัด์ิสิทธ์ิ จิตท่ีบริสุทธ์ิ 

การสวดมนต ์
การอ่านพระคมัภีร์ 
เมตตาภาวนา ทองเล็น 

แนวทางการฝึกปฏิบติัทางจิตตปัญญาตามแนวทางของ  Center for Contemplative 
ทีม่า: สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี (2552, น. 33) 
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 2.4.6  หลกัการในแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการประยกุตใ์ช ้
  ในส่วนของการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษานอกชั้นเรียนนั้น โครงการวิจยั
พฒันาชุดการเรียนรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา  ได้ท าการศึกษากระบวนการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นในของผูเ้รียน ซ่ึง
เป็นอาจารย ์นกัฝึกอบรม และนกักิจกรรมทางสังคมในประเทศไทย จ านวน 9 หลกัสูตร แลว้ท าการ
ถอดบทเรียนเพื่อน าเสนอลกัษณ์ร่วมของกระบวนการอบรม ไดข้อ้สรุปเป็นหลกัจิตตปัญญาศึกษา 7 
หรือ “7Cs” ดงัน้ี (สมสิทธ์ิ  อสัดรนิธี, 2552, น. 37-38) 
  1.  หลกัการพิจารณาดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเขา้สู่สภาวะจิตใจท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และน าจิตใจดงักล่าวไปใช้ท างานอย่างใคร่ครวญทั้งในด้านพุทธิปัญญา 
(Cognitive) ดา้นระหวา่งบุคคล (Interpersonal) และดา้นภายในบุคคล (Intrapersonal) 
  2.  หลกัความรักความเมตตา (Compassion) คือ การท่ีกระบวนการส่งพลงัออกเพื่อโอบ
อุม้ดูแลกลุ่ม และการจดักระบวนการดว้ยส่ิงแวดลอ้มและบริบทท่ีเก้ือกลูต่อการเรียนรู้ 
  3.  หลกัการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ (Connection) คือการช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเช่ือมโยง
ประสบการณ์ในกระบวนการเขา้กบัชีวิตได ้น าไปสู่การท าให้กระบวนการเขา้มาสู่ภายใน บูรณา
การสู่วถีิชีวติ และการเอ้ือให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยกนั เช่ือมโยงกบัชุมชน
และจกัรวาล 
  4.  หลกัการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิดให้ผูเ้ขา้รับการอบรมออกจากพื้นท่ี
ปลอดภยัของตนเอง แลว้เขา้เผชิญกบัพื้นท่ีเส่ียงเพื่อเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ใหม่ให้เขา้ใจถึงขอ้จ ากดั
และศกัยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพฒันา 
   5.  หลกัความต่อเน่ือง (Continuity) คือ การสร้างความไหลล่ืนของกระบวนการอนัช่วย
ให้เกิดพลงัพลวตัต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเอ้ือให้ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บการ
ปลดปล่อย และสามารถท างานเพื่อบ่มเพาะพฒันา 
  6.  หลกัพนัธะสัญญา (Commitment) คือ การเอ้ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถจ าเอา
กระบวนการกลบัไปใช้ในชีวิตอย่างต่อเน่ืองภายหลังจากการอบรมเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
  7.  หลกัชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกนัของผูเ้ขา้
รับการอบรมรวมทั้งกระบวนการท่ีเก้ือหนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงภายในของแต่ละ
คน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม 
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  ขั้นตอนการน าจิตตปัญญาศึกษาไปประยกุตใ์ช ้
  การน ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกตใ์ชต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เน้น
ใหเ้ห็นความส าคญัในการพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นการศึกษาท่ีพฒันาจิต กระบวนการ
เรียนรู้อยา่งมีจิตวญิญาณแบบองคร์วม และเนน้ให้ความส าคญัต่อมิติการเรียนรู้อยา่งใคร่ครวญ เป็น
การน้อมเอาประสบการณ์การเรียนรู้เข้ามาสัมพนัธ์กับชีวิตของผูเ้รียนเพื่อพฒันาด้านใน ทั้งน้ี 
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดท่ีมีการสร้างกระบวนการข้ึนใหม่อย่างบูรณาการ จาก
กระบวนการทางปฏิบติัและเคร่ืองมือเพื่อพฒันาดา้นใน โดยน ามาปรับประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะของ
การใหคุ้ณค่าใหม่ ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความเป็นมิตร มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อกัน เกิดความไวว้างใจซ่ึงกันและกนั มีความมัน่ใจ และกล้าแสดงออกมาจากจิตใจ ลดอคติ 
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติ เพื่อนมนุษยแ์ละสังคมส่วนรวมได ้  
  ขั้นตอนท่ี 2 ลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ เร่ิมการสนทนาโดยการสงบน่ิงสักครู่หน่ึง 
เพื่อน าความรู้สึกสู่ความสงบ และการอยู่กบัปัจจุบนั วิธีน้ีจะช่วยให้คนเขา้มาอยู่ในกรอบความคิด
ของวงสนทนา และมัน่ใจว่าตนเองก าลงัอยู่กบัปัจจุบนั ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ผูเ้ขา้ล้อมวง
สนทนา แนะน าตนเอง บอกช่ือตนเองอยา่งสั้น ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมแบ่งปันความรู้สึกนึกคิด และท าให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการลอ้มวงสนทนา 
  ขั้นตอนท่ี 3 สุนทรียสนทนา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นกลัยาณมิตร โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โลกทศัน์และชีวทศัน์ของแต่ละคน เร่ิมจากการรับฟังโดยอาการน่ิงสงบ มีสติช่วยให้มีการย ั้งคิด มี
ความคิดทางบวก เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นองคร์วมจากภายใน เสริมพลงัจิต ลดความเห็นแก่ตวั รู้จกั
รับฟังผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน เป็นกระบวนการขดัเกลาทางจิตใจท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้จากกภายนอก
รอบตวั โดยไม่มีการตดัสินในเร่ืองท่ีไดฟั้งมา 
  ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นความคิด ก่อนจบวงสนทนาจะเป็นการสะทอ้นความคิดวา่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม มีความรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร โดยการสะทอ้นความคิดออกมาจากใจ เปิดใจให้กนัและ
กนั 
กรณีตวัอย่าง  เร่ือง  บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมความรู้และทกัษะของเด็ก 
ปฐมวยั 
  วตัถุประสงค ์
  1.  เพื่อใหไ้ดท้บทวนความคิดอยา่งเป็นระบบ 
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  2.  เพื่อให้ไดก้ารรับฟังและเฝ้ามองในส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง
ตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ 
  3.  เพื่อฝึกการตาม รู้เท่าทนัในความรู้คิดและความรู้สึกของตนเอง 
  กิจกรรมขั้นท่ี 1  กิจกรรมสุนทรียสนทนา การจดักิจกรรมน้ี สถานท่ีในการจดัควรมี
บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย มีความสงบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีท่ีนัง่ท่ีสะดวก และมองเห็นหนา้กนัทุกคน 
เพื่อใหทุ้กคนสามารถเล่าเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไหลล่ืน และปราศจากส่ิงรบกวน  
  กิจกรรมขั้นท่ี 2 กิจกรรมลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ กิจกรรมนัง่สงบน่ิง 5 นาที เพื่อ
น าพาความรู้สึกใหอ้ยูก่บัความสงบและปัจจุบนั โดยมีผูด้  าเนินกิจกรรมเปิดประเด็นการสนทนาและ
ขอบเขตของการสนทนา กระบวนการน้ีจะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนามัน่ใจว่าตนเองก าลงัอยู่กับ
ปัจจุบนัทั้งร่างกายและจิตใจ และยงัเป็นการเปิดใจสนทนา เปิดโลกทศัน์ให้เห็นความเช่ือมโยงของ
กันและกัน โดยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมบอกช่ือและแนะน าตนเองอย่างสั้ น ๆ ก่อนท่ีจะแบ่งปัน
ความรู้สึกของตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมี
ส่วนส่งเสริมความรู้และทกัษะของเด็กปฐมวยั 
  กิจกรรมขั้นท่ี 3  กิจกรรมฝึกสติดว้ยการจดัดอกไมด้ว้ยรัก เป็นการจดัดอกไมเ้พื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้สึกถึงการสัมผสักบัความงามผา่นธรรมชาติ ท าให้จิตใจร่าเริง สดใส ลืมความ
ทุกข์ และยงัส่งผลให้มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น กิริยาวาจาก็งดงามตามไปดว้ย เม่ือจิตใจและกิริยา
วาจาดีก็จะก่อเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ท่ีท างานและในหมู่มิตรสหาย  
  อุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
  1)  ดอกไมห้ลากหลายชนิด (เกินจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3-5 ดอก) โดยให้
เลือกเพียงคนละ 1 ดอก 
  2)  แจกนัหลากหลายรูปแบบ และขนาดของแจกนั 
  3)  ถงัส าหรับเทน ้าทิ้ง 
  4)  ผา้เช็ดหนา้ผนืเล็กส าหรับซบัน ้า 
  5)  บวัรดน ้าส าหรับใส่น ้าในแจกนั 
  6)  กรรไกรส าหรับตดัก่ิงดอกไม ้
  ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเลือกและพิจารณาดอกไม ้และแจกนัท่ีตอ้งการ แลว้วางแจกนัไว้
ในท่ีตนเองต้องการ และเช่ือมโยงการจดัดอกไม้ของตนเองเข้ากับการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั จาก
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกถึงการเฝ้ามองความคิด ความรู้สึก ผดิหวงั สมหวงัของตนเอง ในขณะท่ีรอการ
เลือกและพิจารณาดอกไมแ้ละแจกนัในส่ิงท่ีเรามองไว ้แต่ถูกคนอ่ืนเลือกไปก่อน รวมถึงความคิดใน
ส่ิงท่ีเรามุ่งหวงัไว ้กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้คร่ครวญ เช่ือมโยงความคิดระหวา่ง
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การจดัดอกไม้กบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมความรู้และทกัษะของเด็ก
ปฐมวยั 
  กิจกรรมท่ี 4  การสะทอ้นความคิด หลงัจากการจดัดอกไมด้้วยรักแลว้ ให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมาสะทอ้นความคิดในการจดัดอกไมว้า่เพราะอะไรจึงจดัแบบน้ี ท าไมจึงเลือกแจกนัทรงน้ี 
ดอกไมด้อกน้ีบอกถึงความรู้สึกและเช่ือมโยงถึงบทบาทของพอ่แม่ ผูป้กครองในการส่งเสริมความรู้ 
และทกัษะของเด็กปฐมวยั 
  จากท่ีกล่าวมาแล้ว การใช้กระบวนการจิตตปัญญาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ และ
ทกัษะกบัผูป้กครองทั้งหมดมี 4 ขั้นตอน คือ 1.การสร้างความสัมพนัธ์  2.การลอ้มวงสนทนา 3.การ
สุนทรียสนทนา 4.การสะทอ้นความคิด 
 
2.5  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 2.5.1  ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นสังคม มีการท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นสังคม มีการท ากิจกรรมร่วมกนับนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซต์ มีการแผ่ขยายออกไป
เร่ือยๆ เป็นรูปแบบของการส่ือสารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ท าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เน็ตเป็นสังคมข้ึนมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ติด ต่อ ส่ือสาร  สามารถท า กิจกรรมต่ างๆ  ทั้ ง เพื่ อการ ศึกษา  ธุ ร กิจ  และความบัน เ ทิ ง 
(http://ictlaw.dusit.ac.th/doc/02.pdf) 
  สังคมปัจจุบนัมีความเก่ียวขอ้งกบั Social  Network หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
มากข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงค าวา่ Social  Network  มีบทบาทในชีวิตของคนเรามากข้ึน ทุกคนคุน้เคยและ
เขา้ใจความหมายเป็นอยา่งดี แต่หลายคนยงัไม่เขา้ใจชดัเจนนกั แต่ก็มกัจะไดย้ินอยู่บ่อย ๆ จากส่ือ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตดว้ยแลว้ ค าวา่ Social  Network  มกัจะผา่น
หูผา่นตาอยูเ่นือง ๆ จึงอาจเขา้ใจแบบคลบัคลา้ยคลบัคลาวา่น่าจะเป็นอะไร เครือข่ายของสังคมอะไร 
  เวลาท่ีเราก าลงัคุยกนัถึงการติดต่อผา่นอินเทอร์เน็ต “เครือข่ายสังคม” ซ่ึงเกิดข้ึนและเป็น
ท่ีกล่าวถึง ก็คือ การส่ือสารผ่านเว็บไซต์ท่ีให้บริการเช่ือมโยงผูค้นไวด้้วยกนั จะด้วยระบบการ
ท างานหรือโปรแกรมการท างานลกัษณะใดก็ตามแต่ท่ีจะพฒันาข้ึนมา เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผูค้นมีการเจรจา ทกัทายถามสารทุกขสุ์ขดิบ แลกเปล่ียนทศันะ ท ากิจกรรมร่วมกนัและอ่ืน ๆ ตามแต่
สังคมแต่ละแห่งจะก าหนด (พศ  ต่อศรีเจริญ, 2553, น. 12-13) 
  สังคมเครือข่าย หรือ Social Networking Social Networking หรือ Social Media แทท่ี้
จริงก็คือ สังคมหรือการรวมตวักนั เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึง ท่ีปรากฏบน
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โลกออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกวา่ ชุมชนออนไลน์ (Community  Online) ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นสังคมเสมือน (Virtual Community) สังคมประเภทน้ีจะท าให้ผูค้นสามารถท าความรู้จกั 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ แลกเปล่ียนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั และ
เช่ือมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตวัผา่นการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเป็นเครือข่าย 
(Network) เช่น เวบ็ไซต ์Hi5, Facebook, Myspace, YouTube, Twitter เป็นตน้ 
  จากสถิติการใช้ Social Networking ไดพ้บว่า กลุ่มผูท่ี้ใช้งานไม่ไดมี้เฉพาะกบักลุ่ม
วยัรุ่นอีกต่อไป แมว้า่ท่ีผา่นมานั้นโลกของ Social Networking อาจมุ่งไปท่ีกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา 
หรือกลุ่มวยัรุ่น แต่เม่ือรูปแบบของแพลตฟอร์ม ท่ีมีการพฒันาให้มีความหลากหลายมากข้ึน การใช้
งานจึงมีการกระจายไปยงักลุ่มอ่ืน ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีการใชป้ระโยชน์จาก Social Networking ท่ี
แตกต่างกนั (http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?.id=170) คือ 
  กลุ่ม Generation Z มีอายุอยูร่ะหว่าง 6-10 ปี คือ กลุ่มท่ีมีอายุท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเกิดและ
เติบโตมาพร้อมกบัยุคเทคโนโลยี Digital และ Web 2.0 เป็นพวกท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
เด็กกลุ่มน้ีจะมีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสูีงมาก เพราะนอกจากจะเป็นผูใ้ชแ้ลว้ยงัเป็นผูส้ร้าง หรือ
ดดัแปลงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเองไดด้ว้ย ชอบความเป็นอิสระ ความเป็น
ส่วนตวันิยมท่ีจะใช ้Social Networking  เพื่อเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ยตนเองผา่นเกมส์ออนไลน์ 
เช่น Ragnarok, Lunia, Mario 
  กลุ่ม Generation Y และ Generation D (Digital) มีอายุระหวา่ง 15-30 ปี คือ กลุ่มวยัรุ่น
นกัเรียนนกัศึกษา และกลุ่มวยัเร่ิมท างาน (First Jobber) กลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อม ๆ กบัการพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสาร (IT) สมยัใหม่ท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ส่งผลถึงชีวิตของพวกเขาท่ีเห็น
ชดัเจนก็คือโทรศพัทมื์อถือ Analog กบั Web 1.0 ซ่ึงเป็นยคุเร่ิมตน้ของการส่ือสารแบบไร้สาย ดงันั้น 
คนรุ่นน้ีจึงนิยมการเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด ชอบความทนัสมยัของเทคโนโลยีดิจิตอล จะใช้
เพื่อความบนัเทิงและการติดต่อส่ือสารในกลุ่มเพื่อน เช่น เล่นเกมส์ Download เพลง ภาพหรือวีดีโอ
ต่าง ๆ อยา่ง Hi5, Facebook, YouTube คนกลุ่มน้ีจึงเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างรากฐานให้แก่สังคม
ในปัจจุบนั ซ่ึงต่อไปในอีก 10-20 ปีขา้งหน้า พวกเขาก็จะกา้วข้ึนไปรับผิดชอบดูแลส่ิงท่ีตนสร้าง
ข้ึนมา แทน Generation X 
  กลุ่ม Generation X มีอายุระหว่าง 30-45 ปี คือ กลุ่มคนวยัท างาน นักวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ  นกัการเมือง นกัส่ือสารมวลชน เป็นกลุ่มท่ีรับเทคโนโลยีแบบผูใ้ช้ (User+Consumer) 
เป็นส่วนมาก จะใชป้ระโยชน์ในการสืบคน้ หาขอ้มูลข่าวสาร ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ โดยการใชเ้ป็น
เคร่ืองมือทางการส่ือสาร การตลาด การคน้หาความรู้ การอ่านข่าวสารประจ าวนั เช่น Wikipedia, 
Google Earth, Twitter, Webblog, Website ของส านกัข่าวต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการใชง้านท่ี
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แตกต่างกนัตามช่วงวยัแลว้ รูปแบบของการใชป้ระโยชน์จาก Social Networking ก็ไดข้ยายไปยงั
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
  ดา้นการส่ือสาร (Communication) โดยเฉพาะถูกน ามาใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอ
ข่าวสารผ่าน Website ของส านักข่าวอย่าง ผูจ้ดัการออนไลน์ (Manager.co.th) เนชั่นชาแนล 
(Nationchannel.com) หรือท่ีอยูใ่นรูปแบบของ Webblog อยา่ง oknation.net ท่ีมีผูส่ื้อข่าวของส านกั
ข่าวเป็น Blogger หรือกรณีของนกัข่าวพลเมือง (Citizen  Journalist) ท่ีเปิดโอกาสให้คนทัว่ไป
สามารถเป็นนกัข่าวไดเ้พียงมีมือถือ หรือกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลติดตวั ก็สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร
ไปยงั Webblog ต่าง ๆ ได ้โดยไม่มีการปิดกั้น 
  ด้านการศึกษา (Education) ถูกน ามาใช้ในการสืบค้นความรู้ ข้อเท็จจริง ทั้ งด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ท่ีมกัเรียกวา่ สารานุกรมออนไลน์ ซ่ึงสามารถน าไปใช้
อา้งอิงไดอ้ยา่ง Wikipedia หรือ Google Earth 
  ดา้นการตลาด (Marketing) ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนท่ีน า Social Networking มาใชป้ระโยชน์
ในการสร้างแบรนดไ์ดอ้ยา่งชดัเจน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเขา้ถึง สร้างความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภคไดดี้และวดัผลไดท้นัที เช่น การโฆษณา
ออนไลน์ (Online Advertising) การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ผ่านเว็บไซต์ของ 
Starbucks (mystarbucksidea.force.com) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแสดงและบอกถึงไอเดีย 
ต่าง ๆ ท่ีลูกคา้มีต่อ Brand และเมนูของ Starbucks หรือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษทั
ท่ีนิยมใช้ Webblog ในการแจง้รายการส่งเสริมการขาย หรือการใช้ Twitter เช่น @WeLoveFuji, 
@naiin ท่ีเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้ร่วมกิจกรรมผา่น นอกจากนั้น ในปัจจุบนัส่ือดงักล่าว ยงัถูกน ามา
ประยุกตใ์ชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเรียกวา่ Marketing Influencer ท่ีอาศยั Bloggers ใน Twitters 
ท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตาม (followers) มากมาเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการน าเสนอสินคา้หรือแนะน าสินคา้ 
เป็นตน้ 
  ดา้นบนัเทิง (Entertainment) เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีนิยมหันมาใช้ประโยชน์จาก Social 
Networking เช่น การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การสร้างแฟนคลบัผา่น Facebook หรือ Hi5 หรือ
การให้ Download เพลง มิวสิควีดีโอ คอนเสิร์ต หรือแมก้ระทัง่รูปภาพของดารา ศิลปินท่ีช่ืนชอบ 
เช่น เวบ็ไซตด์าวน์โหลดเพลงของ GMM Grammy (www.gmember.com) หรือ Sanook.com ท่ีมีให้
ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนตร์ (blogger.sanook.com) เป็นตน้ 
  ดา้นส่ือสารการเมือง  (Communication Political) กลุ่มน้ีจดัได้ว่า เป็นกลุ่มท่ีสร้าง
กระแสนิยมให้กบั Social Networking ระดบัโลกเม่ือ บารัค โอบามาใช้เป็นเคร่ืองมือหาเสียงจน
ไดรั้บการรับเลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ (http://www.youtube.com) ดว้ยประโยชน์ท่ีมีความ
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หลากหลายในการใชง้าน ท าให้ Social Networking กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ ท่ีถูก
เช่ือมต่อกนัดว้ยรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจง ทั้งดา้นมุมมอง ความคิด การแลกเปล่ียนมิตรภาพ การคา้ ซ่ึง
เป็นไปตั้งแต่ในระดบับุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดไปจนถึงระดบัชาติ Social Networking จึงเป็นการ
รวมกนัเขา้ไวซ่ึ้งความผกูพนัและความสนใจร่วมกนั เวป็ไซตจ์  าพวก “สังคมออนไลน์” หรือ Social 
Network มีอยู่มากมายหลายเวป และหน่ึงเวป็ไซต์ท่ีโด่งดงัระดบัแนวหน้า ก็คือ Facebook ซ่ึง 
Facebook เป็นหน่ึงในสังคมเครือข่ายท่ีมีการขยายตวัของจ านวนสมาชิกมากข้ึนในระยะเวลาท่ี
รวดเร็ว ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้พื่อความบนัเทิง ติดต่อส่ือสารหรือเพื่อการตลาดก็ได ้จึงไม่น่าแปลกใจ
ท่ีมีผูก้ล่าวว่า Facebook เป็นสังคมเครือข่ายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในปัจจุบนั เป็นเวบ็ไซต์ท่ีมาแรง
แซงเวบ็สังคมเครือข่ายอ่ืน ๆ ผูท่ี้เขา้มาใชง้าน Facebook นั้นเขา้มาใชง้านแทบทุกวนั บางคนต่ืน
ข้ึนมาตอ้งเปิด Facebook ก่อนท าอย่างอ่ืน หลายคนนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อดูขอ้มูลข่าวสารอพัเดตของ
เพื่อนหรือ Page ท่ีตนสนใจ เม่ือมีใครสักคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ หรือคลิก Like ท่ี Page ของใคร 
เพื่อน ๆ ท่ีอยู่ในลิสต์ของเขาทุกคนก็จะได้เห็นกิจกรรม (Activity) ท่ีเขาท าไปด้วย ซ่ึงเป็นการ
แบ่งปันเน้ือหาต่าง ๆ กนันัน่เอง 
  การร่วมกิจกรรมหรือคลิก Like ท่ี Page ของสินคา้ ข่าวสารหรือองค์กรใด ๆ เพื่อน ๆ 
ทั้งหมดในเครือข่ายก็จะไดเ้ห็นกิจกรรมนั้น ๆ ไปดว้ย สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสารไดเ้พียงแค่คลิก
เดียว ไม่น่าแปลกใจถ้า Facebook จะกลายเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กบั
นกัการตลาดในยุคน้ี แต่การเขา้มาสู่สังคมเครือข่าย ตอ้งมีเวลาดูแล Page อย่างเต็มท่ี ตอ้งร่วมวง
สนทนากนัเพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ (Relationship) อนัดี อีกทั้งตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกในเครือข่าย
ไดบ้อกเล่าในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะไดรั้บรู้ขอ้มูลหรือปัญหาอย่างแทจ้ริง และน าไปสู่การ
ปรับปรุงและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงจุด 
Facebook คืออะไร 
  Facebook (เฟซบุ๊ก) เป็นเวบ็ “เครือข่ายสังคม” (Social Network) อนัหน่ึงท่ีเปิดให้ทุก
คนไดส้มคัรเป็นสมาชิกไดฟ้รีและสมาชิกเหล่าน้ีสามารถร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ความรู้สึก ขอ้มูล 
ข่าวสาร รูปภาพ วีดีโอ ฯลฯ ซ่ึงเป็นวิธีการน าเสนอไลฟ์สไตล์ของตนเองอยา่งหน่ึง Facebook ถูก
ก่อตั้งและพฒันาโดย Mr.Mark  Zuckerburg และเพื่อนอีก 2 คน คือ Mr.Chris Hughes และ 
Mr.Dustin Moskovitz นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เม่ือปี ค.ศ.2004 ในช่ือเดิมว่า 
www.thefacebook.com โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสมุดบนัทึกรายช่ือของนกัศึกษาทั้งหมดใน
มหาวิทยาลยั และเวบ็ไซต์ www.thefacebook.com น้ี ก็ไดรั้บความนิยมอย่างมาก จนกลายมาเป็น 
www.fecebook.com ในปัจจุบนั 
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  Facebook เป็นสังคมออนไลน์ท่ีมีเคร่ืองมือและลูกเล่นมากมาย ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้งาน
สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสนุกสาน ไม่ว่าจะเป็น
ผูใ้ชง้านแบบส่วนตวัหรือใช้งานในเชิงธุรกิจ สามารถใช้ Facebook ไดจ้ากทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลและจากโทรศพัท์มือถือ (โดยเขา้จาก m.facebook.com) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีอพัเดตกนัไดต้ลอดเวลา (ฐิติกานต ์นิธิอุทยั, 2554, น. 10-12) 
  ความนิยมของ Facebook 
  Facebook เป็นเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นดาวรุ่งในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว มีผูค้น
จากทัว่ทุกมุมโลกเขา้มาลงทะเบียนเป็นสมาชิก และใช้บริการ Facebook ทุกวนั โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศ จากสถิติ (เดือนกนัยายน ค.ศ.2013) มีผูใ้ช้ Facebook รวมทั้งส้ิน 547,076,680 คน 
(ขอ้มูลจาก http://www.socialbakers.com/facebook-overview-statistics/) ส่วนประเทศไทยเอง จาก
ผลส ารวจจะพบวา่มีคนไทยใช ้Facebook มากถึง 6,167,260 คน (ขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010) 
โดยแบ่งเป็นผูห้ญิง 3,345,000 คน และผูช้าย 2,759,260 คน ช่วงอายุท่ีเล่นกนัมากท่ีสุด คือช่วง 18-
24 ปี (มีจ  านวนถึง 2,249,900 คน) ตามมาดว้ยช่วง 25-34 ปี (มีจ  านวน 1,986,180 คน) จึงไม่น่าแปลก
ใจวา่ใคร ๆ ก็อยากจะมี Facebook เป็นของตวัเอง  
 2.5.2  เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการจดัการศึกษา   
  ในปัจจุบนัซ่ึงกลุ่มเครือข่ายทางสังคมน้ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
เรียนรู้ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาไดห้ลากหลายรูปแบบและแนวทาง เช่น การใชป้ระโยชน์
ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ การสร้างและจดัหาทุนเพื่อการศึกษา การจดัระบบของการ
ประชุมทางไกล ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือการน ามาใชด้า้นวารสารศาสตร์และ
การพิมพ ์รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ส าหรับผูเ้รียนหรือผูใ้ช้ส่ือเหล่าน้ี (Seguin & Seguin, 1995) 
การน าเอาส่ือออนไลน์หรือ Social Media มาใชใ้นการศึกษานั้น สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้จาก
คุณลกัษณะท่ีดี (Seguin & Seguin, 1995) 
  1)  มีความเป็นอิสระและลดขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและสถานท่ี 
  2)  เกิดการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ หรือการเรียนรู้รายบุคคล 
  3)  สามารถท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสาร และสะทอ้นกลบัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  4)  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้องบ่อยคร้ังตามความตอ้งการในเน้ือหาสาระท่ีเรียน 
  5)  ง่ายต่อการน าเสนอในเชิงเน้ือหาและขอ้มูลข่าวสาร 
  6)  เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ทั้งทางภาพและเสียง (visual and auditory) 
  7)  เกิดสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้จากการประยุกต์ใช้เป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual 
Class) 
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  8)  เกิดการส่ือสารโดยตรงแบบสองทางระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนั (Bi directional) 
  9)  เกิดพฒันาการในหลากหลายมิติทั้งในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพของการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
  10)  บงัเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้เชิงระบบมากข้ึนผ่านส่ือ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์     
  11)  สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระวชิาไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งแบบสถานการณ์จ าลอง 
ภาพจ าลอง หอ้งปฏิบติัการเสมือนจริง 
  12)  มีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่การพฒันาด้านการวิจยัการสร้างองค์ความรู้ทกัษะ เพื่อ
เปรียบเทียบในโปรแกรมการเรียนรูปแบบต่าง ๆ  
  13)  มีโอกาสและมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเป็นระบบการประเผลการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน 
  14)  มีภาวะความสุ่มเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่าท่ีมีต่อการวดัผลประเมินผลทางการเรียนรู้
จากส่ือดงักล่าว 
  15)  เกิดการพฒันาทกัษะทั้งผูเ้รียนและผูส้อนให้เกิดความส าเร็จหลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้น
การประเมินผล การใชแ้ละการสร้างองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบในการศึกษาคน้ควา้อา้งอิง 
 2.5.3  วธีิการประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟซบุค๊ 
  ผูท่ี้ตอ้งการสมคัรใชเ้ครือข่ายสังคมแบบเฟซบุ๊ค ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมก่อนการสมคัรคือ ตอ้ง
สมคัรอีเมล เช่น hotmail, gmail, yahoo หรืออีเมลใด ๆ ก็ได ้ส าหรับวิธีสมคัรใชเ้ครือข่ายสังคมแบบ
เฟซบุค๊ มีดงัน้ี 
  1)  เขา้ไปท่ี www.facebook.com 

  2)  ในส่วนของ “ลงทะเบียน” ให้กรอกขอ้มูลส่วนตวัให้ครบถว้น เพื่อสมคัรสมาชิก 
เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล ์รหสัผา่น เพศ วนัเดือนปีเกิด 
  3)  คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
  4)  กรอกตวัอกัษรตามท่ีเห็นในช่อง “ค าท่ีอยูใ่นกรอบคือ: (ถา้อ่านชุดอกัษรท่ีให้มาคร้ัง
แรกไม่ชดั สามารถเปล่ียนชุดอกัษรได ้โดยคลิกท่ี “ลองใชค้  าอ่ืน”) 
  5)  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
  6)  Step 1: ขั้นตอนน้ีจะให้ “คน้หา” เพื่อนท่ีเป็นสมาชิกของ Facebook เพียงแค่กรอก 
“อีเมล์ของคุณ” และ “รหสัผ่านของอีเมล์” นั้น จากนั้นก็คลิกท่ีปุ่ม “คน้หาเพื่อน” เพื่อให้ระบบท า
การคน้หาเพื่อนท่ีเป็นสมาชิกของ Facebook จากสมุดท่ีอยู ่(Address Book) ในอีเมล์ของคุณ แต่ถา้
ยงัไม่ตอ้งการคน้หาเพื่อน ก็ขา้มขั้นตอนน้ีไปได ้โดยคลิกท่ีลิงก ์“ขา้มขั้นตอนน้ี” 
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  7)  Step 2: ขั้นตอนน้ีจะให้กรอก “ขอ้มูลส่วนตวั” ซ่ึงใน Facebook จะมีแบบฟอร์ม
ขอ้มูลต่าง ๆ มาใหก้รอก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั นายจา้ง บริษทั และขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
กรอกทั้งหมดหรือกรอกบางส่วนก็ได ้เม่ือกรอกแลว้ ให้คลิกท่ีปุ่ม “บนัทึกและด าเนินการต่อ” เพื่อ
ไปยงัขั้นตอนต่อไป หรือถ้ายงัไม่พร้อมท่ีจะกรอกขอ้มูล ก็สามารถคลิกท่ีลิงก์ “ขา้ม” เพื่อไปสู่
ขั้นตอนต่อไปก็ไดเ้ช่นกนั 
  8)  Step 3: ขั้นตอนน้ี จะให้ใส่ “รูปประจ าตวั” (Profile Picture) ซ่ึงสามารถเลือกภาพ
โดย “อพัโหลดรูปภาพ” จากไฟล์ภาพถ่ายท่ีคุณมีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจะถ่ายภาพใหม่โดย 
“ถ่ายรูป” ดว้ยกลอ้งเวบ็แคม ซ่ึงในท่ีน้ีเลือกใชว้ธีิ “อพัโหลดรูปภาพ” โดยการคลิกท่ีลิงก์ “อพัโหลด
รูปภาพ” 
  9)  คลิกท่ีปุ่ม “Choose File” เพื่อท าการเลือกรูปภาพ 
  10)  จากนั้น เลือกไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการแลว้คลิก “Open” 
  11)  รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฏ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “บนัทึกและด าเนินการต่อ” 
  12)  หลงัจากจบขั้นตอน Step 3 แลว้ Facebook จะแสดงหนา้ “ยนิดีตอ้นรับคุณ (ช่ือของ
คุณ) xxx เขา้สู่ Facebook”  ก่อนท่ีจะด าเนินการขั้นต่อไป ให้คุณไปเช็คอีเมล์ท่ีคุณใชล้งทะเบียนกบั 
Facebook ก่อน เพื่อยนืยนัการลงทะเบียนใชบ้ริการใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
  13)  เม่ือเขา้ไปท่ีอีเมล์ ให้เลือกฉบบัท่ีมาจาก Facebook โดยมีหวัขอ้ (Subject) วา่ “การ
ยนืยนัอีเมล์ส าหรับติดต่อ Facebook” (Facebook Account Confirmation) เม่ือคลิกเขา้ไป จะพบลิงก์
ท่ีใชใ้นการยนืยนั ให ้“คลิกท่ีลิงก”์ ดงักล่าวเพื่อยนืยนัการลงทะเบียนใชบ้ริการ 
  14)  เม่ือคลิกท่ีลิงก์นั้นแล้ว ท่ีหน้า Facebook จะมีหน้าต่างเล็ก ๆ พร้อมขอ้ความว่า 
“บญัชีผูใ้ชไ้ดรั้บการยนืยนัแลว้” ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” เพื่อท าการปิดหนา้ต่างดงักล่าว 
สภาพทัว่ไปของจงัหวดันนทบุรี 
  จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ โดยมีพิกดัภูมิศาสตร์อยูล่ะติจูดท่ี 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ 
ถึงละติจูดท่ี 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก ถึงลองจิจูดท่ี 
100 องศา 34 ลิปดาตะวนัออก และมีอาณาเขตจรดอ าเภอและจงัหวดัขา้งเคียง ดงัน้ี ทิศเหนือ  ติดต่อ
กบัอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี เขตจตุจกัร และเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังพระนคร) ทิศใต้  ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวฒันา 
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กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังธนบุรี) ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม 
  หลกัฐานการตั้งถ่ินฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดันนทบุรีปรากฏท่ีวดัปรางคห์ลวง ตั้งอยู่
ในต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ เป็นวดัท่ีมีพระปรางค์ลักษณะย่อมุมไม้ยี่ สิบขนาดใหญ่ 
สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างข้ึนเพื่อเป็นหลกัแก่
ชุมชนชาวเมืองอู่ทองท่ีอพยพหนีโรคระบาดมาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณน้ีก่อนจะมีการสถาปนากรุง
ศรีอยธุยาเป็นราชธานี ชุมชนแห่งน้ีไดข้ยายตวัและกระจดักระจายออกไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ ในบริเวณ
น้ี โดยมีชุมชนส าคญัอีกแห่งหน่ึง คือ บา้นตลาดขวญั ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยา แต่ทอ้งท่ีจงัหวดั
นนทบุรีทั้งหมดในสมยัน้ียงัคงเป็นส่วนหน่ึงของกรุงศรีอยุธยา หลงัสงครามกบัพระเจา้ตะเบ็ง
ชะเวต้ี กษตัริยพ์ม่า และกรุงศรีอยุธยาไดจ้ดัการพระศพสมเด็จพระสุริโยทยัเรียบร้อยแลว้ สมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดิจึงทรงใหป้รับปรุงกิจการทหารใหม้ัน่คงกวา่เดิม โปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งเมืองใหม่ข้ึน
อีกหลายเมือง รวมทั้งใหย้กฐานะหมู่บา้นตลาดขวญัข้ึนเป็น เมืองนนทบุรี ในปีพ.ศ.2092 เน่ืองจากมี
ราษฎรจ านวนมากหนีภยัสงครามคร้ังนั้น การตั้งเมืองใหม่ข้ึนเป็นประโยชน์ต่อการเกณฑ์ไพร่พล
เม่ือเกิดสงคราม นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นเมืองท่าและเมืองหนา้ด่านของกรุงศรีอยุธยาไดอี้กดว้ย 
ท่ีตั้งของเมืองนนทบุรีในคร้ังแรกน้ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา มีวดัหวัเมืองเป็นเขต
เหนือ (ปัจจุบนัคือโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้) และมีวดัทา้ยเมืองเป็นเขตใต ้ ต่อมาในปี พ.ศ.2179 รัช
สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตัดส่วนโค้งของแม่น ้ า
เจา้พระยาตั้งแต่ใตว้ดัทา้ยเมืองไปทะลุออกหนา้วดัเขมา (เดิมแม่น ้ าเจา้พระยาไหลวกเขา้ไปทางบาง
กรวยและบางใหญ่) ซ่ึงท าให้กระแสน ้ าเปล่ียนทางเดินไหลเขา้คลองท่ีขุดใหม่ กลายเป็นแนวแม่น ้ า
เจา้พระยาหนา้ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่าในปัจจุบนั ส่วนแม่น ้ าเดิมก็ต้ืนเขินลงเป็นคลองออ้ม คลอง
บางกอกนอ้ย และคลองบางกรวยตามท่ีปรากฏในปัจจุบนั ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนสร้อยช่ือเมืองจากเดิม คือ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เป็น 
เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และเปล่ียนต่อเป็น เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม ในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้น้ี เมืองนนทบุรีมีฐานะเป็นหวัเมืองชายทะเล สังกดักรมท่า 
  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครอง
หวัเมืองต่าง ๆ เป็นการปกครองส่วนภูมิภาค เมืองนนทบุรี จึงจดัอยูใ่นมณฑลกรุงเทพ แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอตลาดขวญั อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง และอ าเภอ
ปากเกร็ด จนกระทัง่ปี พ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้เปล่ียนค า
วา่เมืองเป็น “จงัหวดั” เมืองนนทบุรีจึงเปล่ียนช่ือเรียกเป็น จงัหวดันนทบุรี 
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ดา้นการศึกษา 
 จงัหวดันนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี) 
ออกเป็น 6 อ าเภอ 52 ต าบล 440 หมู่บา้น อ าเภอทั้ง 6 อ าเภอของจงัหวดันนทบุรี มีรายช่ือและขอ้มูล
ทัว่ไป ดงัน้ี 1) อ าเภอเมืองนนทบุรี 2) อ าเภอบางกรวย 3) อ าเภอบางใหญ่ 4) อ าเภอบางบวัทอง 5) 
อ าเภอไทรนอ้ย 6) อ าเภอปากเกร็ด 
  ข้อมูลจ านวนประชากรของกรมการปกครอง จังหวัดนนทบุรีมีประชากร 
1,101,743 คน เป็นชาย 518,161 คน และหญิง 583,582 คน ประกอบดว้ยหลายเช้ือชาติทั้งไทย (มี
จ านวนมากท่ีสุด มีอยู่ทัว่ไปในจงัหวดั) จีนมอญ (อพยพมาในสมยักรุงธนบุรีและสมยัรัชกาลท่ี 2 ) 
และมลาย ู(อพยพมาจากเมืองปัตตานีและไทรบุรี) โดยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา รองลงไป
เป็นศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืน ๆ  
  ในระดบัจงัหวดันนทบุรี มีอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมบริการ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปไมแ้ละอุตสาหกรรมในครัวเรือนจ าพวก
เคร่ืองจกัสานและเคร่ืองป้ันดินเผา จากขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดันนทบุรี ภาวะเศรษฐกิจของ
จงัหวดันนทบุรีจากมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ในปี 2551 ภาคเกษตรมีมูลค่าเพียง 971 
ล้านบาท แต่นอกภาคเกษตรมีมูลค่าถึง 58,043 ล้านบาท โดยมากมาจากภาคอุตสาหกรรม 
นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมพื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรีใหญ่ มีท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา มี
สภาพพื้นท่ีและแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การกสิกรรม ท าให้ประชากรของจงัหวดั อาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อนัไดแ้ก่ การท านาขา้ว การเพราะปลูก มะพร้าว มะม่วง มงัคุดและ
ผลไม ้นอกจากน้ี ยงัมีการประกอบอาชีพทางดา้นปศุสัตว ์โดยสัตวเ์ล้ียงท่ีเกษตรกรในจงัหวดัเล้ียง
โดยทัว่ไป คือ เป็ด ไก่ โคเน้ือ สุกร กระบือ โคนมและประมงน ้าจืด มีสัตวน์ ้าท่ีนิยมเล้ียง คือ ปลานิล 
ปลาดุก และปลาตะเพียน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีก าเนิดข้ึนพร้อมกบั
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษา และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2553 ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี อยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แบ่งเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ 
  1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
  2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี แบ่ง
ออกเป็น 2 เขตพื้นท่ีการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกอบดว้ยสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ี 2 อ าเภอ คือ 1) อ าเภอเมืองนนทบุรี และ 2) อ าเภอบางกรวย มีสถานศึกษาในสังกดัจ านวน 
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148 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 32 แห่ง สถานศึกษาภาคเอกชน 42 แห่ง รวม 74 แห่ง (ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, งานขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 2554, 
น. 3-4) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกอบดว้ยพื้นท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรน้อยและอ าเภอปากเกร็ด มีสถานศึกษาในสังกดัเขต
พื้นท่ีทั้ งส้ิน 125 แห่ง จ าแนกเป็นสถานศึกษาภาครัฐ จ านวน 64 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน 
จ านวน 61 แห่ง นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีถ่ายโอนไปองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 24 แห่ง  
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 3 จ  านวน 9 แห่ง และสถานศึกษานอก
สังกดัท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอีกจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี, โรงเรียน
เทศบาลวดัละหารและวิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2, งาน
ขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 2554, น. 7)  
 
ตารางที่  2.2  ในจงัหวดันนทบุรีมีโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอท่ีตั้ ง ดังรายช่ือโรงเรียนในตาราง
ต่อไปน้ี 
 

อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 
โรงเรียนราชวนิิต นนทบุรี 
โรงเรียนวดัเสาธงหิน 
โรงเรียนเปรมประชาวฒันา (เครือคาทอลิก) 
โรงเรียนแกว้อินทร์สุธาอุทิศ 
โรงเรียนเอ.เอ.ที.เซ็นเตอร์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระ 
นางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
โรงเรียนวดัทางหลวงโพธ์ิทอง 
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถมัภ ์
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
โรงเรียนอุดมศึกษา 
โรงเรียนวดับวัขวญั 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 
โรงเรียนปากเกร็ด 
โรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี 
โรงเรียนคลองเกลือ 
โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพท่ี 116 
โรงเรียนรุ่งเรืองวทิยา 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 
โรงเรียนชุมชนวดัสมรโกฎิ 
โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา้ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี 

โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวทิยา) 
โรงเรียนวดัตาล 
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวทิยา 
โรงเรียนเอเชียเอกตรา 

อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด 
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

โรงเรียนรุ่งเรืองวทิยา 
โรงเรียนศรีสังวาลย ์
โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 95 (วดัโพธ์ิทองบน) 

อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอไทรน้อย 
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 
โรงเรียนบางบวัทอง 
โรงเรียนวดัละหาร 
โรงเรียนวดัลาดปลาดุก 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
โรงเรียนบางบวัทอง 
โรงเรียนคลา้ยสอนศึกษา 
โรงเรียนแสงประเสริฐ 

โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอ้ย 
โรงเรียนวดัคลองขวาง 
โรงเรียนไทรนอ้ย 
โรงเรียนราษฎร์นิยม 
โรงเรียนบา้นคลองหน่ึง 
โรงเรียนวดัไทรใหญ่ (นนททิ์วากรราษฎร์บ ารุง) 
โรงเรียนวดัมะสงมิตรภาพท่ี 55 

 
ตารางที ่2.3  รายช่ือโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 

อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง 
โรงเรียนสันติวนั 
โรงเรียนเทพประทานพร 
โรงเรียนพฒันวทิย ์
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวทิยา 
โรงเรียนการัญศึกษา 

โรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์ 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
โรงเรียนสากลศึกษา 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบวัทอง 
โรงเรียนธนพร เซนตแ์มร่ีแอน 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง 
โรงเรียนธมัมสิริศึกษา นนทบุรี 
โรงเรียนสมานพิชากร 
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ 
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 
โรงเรียนเขมพิทยา 
โรงเรียนพิทกัษน์ครานุสรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
โรงเรียนอนุบาลนิตา 
โรงเรียนอนุบาลบา้นนนท์ 
โรงเรียนอนุบาลมณียา 
โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี 
โรงเรียนอนุบาลวยัใส 
โรงเรียนอนุบาลสันติวนั 
โรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์ 
โรงเรียนอนุบาลอิศรานล 
 

โรงเรียนนนัทนวรวทิย ์
โรงเรียนดรุณตะวนัวิเทศศึกษา 
โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
โรงเรียนปิยะฉตัร 
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางแพรก 
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 
โรงเรียนผกาภรณ์ศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลจตุัพร 
โรงเรียนอนุบาลธญัญาภรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลบา้นพฤกษา 
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 

อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 
โรงเรียนญาโนทยั 
โรงเรียนอนุบาลกุลนนัท์ 
โรงเรียนอนุบาลโชตะนนัท์ 

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
โรงเรียนชาญรัตน์วทิยา 
โรงเรียนประสาทวทิยา นนทบุรี 
โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

อ าเภอปากเกร็ด 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
โรงเรียนพิชยศึกษา 
โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 
โรงเรียนนนัทนวรวทิย ์
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 
โรงเรียนวฒันพฤกษา 
โรงเรียนชลประทานวทิยา 

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
โรงเรียนอมัพรไพศาล 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศราชพฤกษ ์
โรงเรียนกุมุทมาส 
โรงเรียนฤกษบุตร์ (สะอ้ิงอนุสรณ์) 
โรงเรียนอนุบาลจุติพร 
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 

 
 
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
 อ าเภอปากเกร็ด 
  1.  โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั 
โรงเรียนสังกดัเทศบาล 
 เทศบาลนครนนทบุรี 
  1.  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 1 (วดัทา้ยเมือง) 
  2.  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 2 (วดัทินกรนิมิต) 
  3.  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 3 (วดันครอินทร์) 
  4.  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 4 (วดับางแพรกเหนือ) 
  5.  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 (ทานสัมฤทธ์ิ) 
  6.  โรงเรียนกีฬานครนนทว์ทิยา  
โรงเรียนนานาชาติ 
 อ าเภอปากเกร็ด 
  1.  โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 
  2.  Brighter Future School 
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2.6  การจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 
  โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ในขอบข่ายการดูแลของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นั้น มีจ  านวนทั้งส้ิน 35 โรงเรียน จ านวน
นกัเรียนทั้งส้ิน 5,072 คนและโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีเปิดสอนใน ปีการศึกษา 2555 ในขอบข่าย
การดูแลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีจ านวนทั้งส้ิน 50 โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 13,283 คน ดงัตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่2.4  รายช่ือและจ านวนนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555 
 

โรงเรียน 
จ านวน 

นักเรียน (คน) 
โรงเรียน 

จ านวน 
นักเรียน (คน) 

1.พฒันวทิย ์ 154 19. อนุบาลมณียา 102 
2.สาธิตคริสเตียนวทิยา 58 20. อนุบาลยวุจัฉรา 25 
3. การัญศึกษา 421 21. อนุบาลเรวดี นนทบุรี 68 
4.เทพประทานพร 206 22. อนุบาลวยัใส 175 
5.ธมัมสิริศึกษา นนทบุรี 47 23. อนุบาลสนัติวนั 64 
6.นนทบุรีคริสเตียนวทิยา 34 24. อนุบาลสุรียล์กัษณ์ 61 
7.เลก็โกเมศอนุสรณ์ 245 25. อนุบาลอิศรานล 60 
8. ศรีรัตโนภาศ 57 26. อนุบาลบนัลือทรัพย ์2 83 
9. สมานพิชากร 31 27. นานาชาติเซนตแ์อนดูรวส์ามคัคี 52 
10. อุดมศึกษา 199 28. อนุบาลบวรพรรณ 2 95 
11. เขมพิทยา 37 29. วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 255 
12. พิทกัษน์ครานุสรณ์ 36 30. ชาญรัตน์วทิยา 365 
13. วรนาถวทิยา 43 31. ประสาทวทิยา นนทบุรี 172 
14. อนุบาลดวงใจ 142 32. รัตนบณัฑิตวทิยา 244 
15. อนุบาลทรายทอง 72 33. ศึกษาบณัฑิต 260 
16. อนุบาลนิตา 197 34. อนุบาลเด่นหลา้ พระราม 5 848 
17. อนุบาลบรรลือทรัพย ์ 76 35. อนุบาลนานาชาติมงักรนอ้ย 37 
18. อนุบาลบา้นนนท ์ 51 รวม 5,072 
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ตารางที ่2.5  รายช่ือและจ านวนนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
 

โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

1.กสิณธร 1,149 26.อนุบาลกุลนนัท ์ 30 
2.จิรดา 143 27. อนุบาลโชตะนนัท ์ 48 
3.ดรุณวทิยศึ์กษา 277 28. กุมุทมาส 108 
4.เทพพิทกัษ ์ 89 29. ชลประทานวทิยา 1,250 
5.เทพพิมานพิทยาธนพร 135 30. เซนตฟ์รังซีลเซเวยีร์ 424 
6.ธนพร 26 31. ดารานุกลูนนทบุรี 33 
7.นนัทนวรวทิย ์ 216 32. ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 316 
8.บา้นรัตนาธิเบศร์ 48 33. บี เอฟ เอส 14 
9.ปิยะฉตัร 198 34. ประชาบดี 70 
10.ผกาภรณ์ศึกษา 140 35. พระหฤทยันนทบุรี 774 
11พระแม่สกลสงเคราะห์ 1,010 36. พิชญศึกษา 344 
12.พึงร าลึก 221 37. มูลนิธิปากเกร็ดวทิยา 512 
13.มารียว์ทิยาบางบวัทอง 438 38. กฤษบุตร (สะอ้ิงอนุสรณ์) 34 
14.ศิริมงคลศึกษา 84 39. วรรณทิพยว์ทิยา 55 
15.สากลศึกษาบางบวัทอง 443 40. อนุบาลสวนเด็ก บางแพรก 142 
16.อนุบาลจตุัพร 87 41. ศรีสังวาล 66 
17. สารสาสน์วเิทศบางบวัทอง 1,214 42. สถานศึกษานานาชาติ 93 
18. อนุบาลธญัญาภรณ์ 72 43. สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ ์ 877 
19. อนุบาลบา้นพฤกษา 197 44. อนุบาลจีเนียสคิดส์ 52 
20. อนุบาลพิชาดา 62 45. อนุบาลจุติพร 109 
21. อนุบาลรุ้งเพชร 74 46. อนุบาลนานาชาติแมจิเยยีร์ 58 
22. อนุบาลเลิศวนิิต 128 47. อนุบาลปาลินาติวานนท ์ 81 
23. วฒันพฤกษา 487 48. อนุบาลระพีพรรณ 35 
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 ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

 

โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

โรงเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

24. ญาโณทยั 60 49. อนุบาลอนัวดิา 148 
25. เปรมประชาวฒันา 407 50. อมัพรไพศาล 205 
รวม                                                                                                 13,283 

ที่มา: ท าเนียบสถานศึกษา ปี 2555 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.7.1  งานวจิยัในประเทศ 
  พิมพา   ตามี (2540) ท าการศึกษาตามความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนอมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูป้กครองมีความ
ตอ้งการติดต่อกบัโรงเรียนโดยใหค้รูไปเยีย่มบา้นและติดต่อกบัครูโดยตรง เพื่อหารือกนัเก่ียวกบัการ
เรียนของเด็กและต้องการมีส่วนร่วมในกิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องการได้รับบริการจาก
โรงเรียน เช่น การพฒันาชุมชน กิจกรรมสร้างความสามคัคีการศึกษาผูใ้หญ่ การฝึกอบรมเก่ียวกบั
วชิาชีพและบริการข่าวสารความรู้อ่ืน ๆ  
  ศิริวรรณ  วิณิชวฒันวรชัย (2552) ได้ศึกษางานวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับนักเรียน
ปฐมวยั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับนกัเรียนปฐมวยั 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมส าหรับ
นักเรียนปฐมวยั เป็นการวิจัยและพฒันา มีรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง ตัวอย่างประกอบด้วย
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีไดม้าจากการอาสาสมคัรและเจาะจงเลือก จ านวน 15 คน นกัเรียนปฐมวยัท่ี
ไดม้าจากการเป็นบุตรหลานของผูป้กครองจ านวน 15 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง นกัเรียนปฐมวยั
ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นจ านวน 10 คน  ก าหนดเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ และครูผูส้อน
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จ านวน 4 คน จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา่ 1) รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือวา่ 3PDIE 
มีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการท่ีอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและครูผูส้อน 
วตัถุประสงครู์ปแบบเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมของนกัเรียนปฐมวยัดา้นการช่วยเหลือและดา้นการ
แบ่งปัน สาระและกระบวนการ กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา การวดัประเมินผล 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตดัสินใจ (Participation in decision making : PD) (2) มีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Participation in 
implementation : PI) (3) มีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation : PE) และการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการเตรียมผูเ้รียน (2) ขั้นการปฏิบติักิจกรรม และ 
(3) ขั้นการประเมินผล  2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า (1) นกัเรียนปฐมวยักลุ่ม
ทดลองมีทักษะทางสังคมสูงข้ึนภายหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ผูป้กครองมีส่วนร่วม (2) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการประเมินทกัษะทางสังคมทั้งสองดา้น คือ การ
ช่วยเหลือและดา้นการแบ่งปันสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ โดยท่ีไม่พบว่าตวัแปรทดลองและตวัแปร
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครองท่ีก าหนดส่งผลร่วมกนัให้เกิดผลทกัษะทางสังคม
ของนกัเรียนแต่อยา่งใด (3) ภายหลงัการใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมี
ส่วนร่วม ครูผูส้อนและผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน ารูปแบบไปใช้อยู่ในระดบัดี
มาก มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบผูป้กครองมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
ทกัษะทางสังคมอยู่ในระดบัดีมาก โดยครูและผูป้กครองมีความเห็นว่ารูปแบบ 3PDIE ท่ีพฒันาข้ึน
สามารถพฒันาทกัษะทางสังคมใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และรูปแบบ 3PDIE ยงัส่งผลให้
ครูและผูป้กครองมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั อนัเป็นผลมาจากการพฒันาทกัษะทางสังคมใหก้บันกัเรียน
ร่วมกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ผูป้กครองท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกนั ผูป้กครองท่ี
มีอายมุากกวา่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ และมีรายไดม้ากกวา่ส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะ
ทางสังคมสูงกวา่อีกดว้ย 
  วรารัตน์ นิยมไทย (2547, น. 78) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองผลของการให้ความรู้ผูป้กครอง
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผูป้กครองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ปัญหาของตนเองท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น ปัญหาของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก ปัญหา
ของผูอ่ื้น 
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  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง จ านวน 15 คน อายุ
ระหวา่ง 5-6 ปี ท่ีก าลงัเรียนรู้อยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอนุบาล
ชยัพฤกษ ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ซ่ึงมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่ม
ผูป้กครอง ดงัน้ี ผูป้กครองท่ีมีบุตรเรียนอยูใ่นชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลชยัพฤกษ ์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และผูป้กครองมีความสามารถในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การ
ทดลองใชร้ะยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัเขา้ไปเก็บขอ้มูลท่ี http://www.chaiyapruek.ac.th/ ในช่วง
เวลา 18.00-20.00 น. ของทุกวนั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาและชุด
ใหค้วามรู้ผูป้กครองผา่นระบบอินเตอร์เน็ตต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ่ียงเบนควอไทล ์
และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
  ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัของผูป้กครองท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.7.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
  ไทรี (Tyree, 1986, p. 1182) ไดศึ้กษาถึงการพฒันาทกัษะของผูป้กครองในการอบรม
เล้ียงดูเด็กอายุ 3–5 ปี ในดา้นพฒันาการทางภาษา อารมณ์ สังคมและการเคล่ือนไหวร่างกาย พบวา่
ผูป้กครองท่ีไดรั้บความรู้จะส่งผลดีต่อวิธีการในการแกปั้ญหาเด็กมากกวา่เด็กท่ีผูป้กครองไม่ไดรั้บ
ความรู้ การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการแบ่งประเภททกัษะของผูป้กครองดว้ยวิธีการของบลูม (Bloom) คือ 
ดา้นพุทธิพิสัย และดา้นจิตพิสัย อนัเป็นรากฐานในการก าหนดโครงการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองดว้ย 
  เกล (Gail, 1981) ไดท้  าการวจิยัโดยใชช่ื้อโครงการวา่ Mother Start  ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์
จะให้พ่อมีความรู้สึกวา่ตนเป็นผูมี้อิทธิพลส าคญัต่อการเรียนของลูก โดยให้ช่ือโครงการว่า Home 
Visiting ใชอ้ายรุะหวา่ง 2–3 ปี กิจกรรมท่ีใชมี้ลกัษณะดงัน้ี เม่ือคณะกรรมการออกไปเยี่ยมแม่ท่ีบา้น
ก็จะพดูคุยกนักบัแม่เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูและแนะน าให้แม่ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งกบัลูก จดักิจกรรม
เตรียมความพร้อมโดยให้แม่มีส่วนร่วมดว้ยและให้หนงัสือและวสัดุต่าง ๆ  เช่น ดินน ้ ามนั กระดาษ
สี ไวใ้ห้แม่มีโอกาสร่วมท างานกับลูกในห้องเรียนและให้แม่มีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมท่ีจดัใน
โรงเรียน เช่น ช่วยหาเงินสนบัสนุนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เป็นตน้ ผลการศึกษาของเกล สรุป
การจดัโปรแกรมให้ความรู้ด้วยวิธีการเยี่ยมบา้นมีผลเป็นอย่างมากในการช่วยให้พ่อแม่และลูกมี
สัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดมากข้ึนและจะช่วยส่งเสริมการเรียนของบุตรหลานไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
  บอนสไตล์ (Bronstein, 1994) ไดศึ้กษาโปรแกรมการอบรมผูป้กครองแบบโรงเรียน
เป็นฐานท่ีมีต่อทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการตดัสินใจของผูป้กครองและเด็ก โดยการใช้
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วธีิการใหก้ารฝึกอบรมผูป้กครอง 2 วิธี ผูป้กครองกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บการสอนและส่งเสริมให้เป็นตวั
แบบของการใช้เทคนิคการตัดสินใจ และการแก้ปัญหากับเด็ก เพื่อช่วยเด็กแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั และผูป้กครองอีกกลุ่มหน่ึงไดรั้บการสอนใหใ้ชก้ารตั้งค  าถามช้ีน าในการกระตุน้ การ
แกปั้ญหาของเด็กและมีการประเมินพฤติกรรม การเขา้แทรกของครูในการสอนท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ 
กนั ผลการศึกษาพบวา่ เด็กท่ีผูป้กครองมีส่วนร่วมในโปรแกรมวิธีการแบบใดก็ตามไม่ไดใ้ชท้กัษะ
การแกปั้ญหาและทกัษะการตดัสินใจมากกว่าเด็กอ่ืน อยา่งไรก็ตามผลรวมระหว่างการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง และการเขา้แทรกแซงในระดบัต ่าของครูมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีของการใชท้กัษะ
การแก้ปัญหาและทกัษะการตดัสินใจ นอกจากน้ีผูป้กครองท่ีเป็นตวัแบบ ได้รายงานว่ามีการใช้
ทกัษะของโปรแกรมในสถานการณ์ท่ีไม่ไดมี้การอบรมสั่งสอนบ่อยข้ึนและเด็กมีปัญหานอ้ยลงหน่ึง
เดือนหลงัจากเร่ิมใช้โปรแกรมส่วนผูป้กครองในกลุ่มการตั้งค  าถามกระตุน้ รายงานผลว่าประสบ
ผลส าเร็จสูงข้ึนในการประยกุตใ์ชท้กัษะการแกปั้ญหาส่วนตวัของตน 
  ดิคเกอร์ (Dicker, 1993) ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการในการให้การศึกษาแก่ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัท่ีดอ้ยโอกาสและศึกษารูปแบบของการฝึกอบรมผูป้กครอง จากการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมี
ความตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองการให้การเล้ียงดูและพฒันาการของเด็กปฐมวยั ต่อไปน้ี 1) พฒันาการ
ทางดา้นร่างกายและการดูแลทางการแพทยข์องเด็กท่ีเจ็บป่วย 2) การอบรมเล้ียงดูทางจิตใจ การ
จดัการกบัความกลวัและความกงัวลใจของเด็กและการส่งเสริมการรับรู้ของเด็กในทางบวก 3) การ
อบรมเล้ียงดูทางดา้นสติปัญญา ความรู้เก่ียวกบัการสร้างความคิดรวบยอดพื้นฐานพฒันาการทางการ
เคล่ือนไหวและการรับรู้ พฒันาการทางด้านภาษา การวางแผนตารางการดูโทรทศัน์ และการ
ส่งเสริมพฤติกรมการแสวงหาความรู้และ 4) การอบรมเล้ียงดูทางดา้นสังคม การใช้อ านาจและ
กฎระเบียบ การเขา้สังคม การสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวท่ีอบอุ่น บทบาทของเด็กและการใช้
เวลาวา่ง 
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บทที ่ 3 

การด าเนินการวจิยั 
 

  การด าเนินการวิจยัการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและ
ทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพอ่แม่ผูป้กครองในการพฒันาเด็กระดบัปฐมวยั 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัใน
การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี และ 3) เพื่อทดลองการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบั
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  มีระเบียบวิธีการ
ด าเนินการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1  วธีิด าเนินการวจัิย 
  การด าเนินการวิจยั  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการในแผนภูมิโครงสร้าง และการ
ด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวล
สาระความรู้
ความเขา้ใจ 

ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั 

ออกแบบ 
การประยกุตใ์ช้
กระบวน การ
จิตตปัญญา
ศึกษาและเครือ 
ข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ
เฟสบุค๊ 
(Faebook) 

ทดลอง สรุปผลและ
น าเสนอผลต่อท่ีประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) น า
ผลมาปรับปรุงแลว้
จดัท าเป็นแนวทางการ
ประยกุตใ์ช้
กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาและ
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ฉบบัสมบูรณ์ 
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ดงัสาระในรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  ประมวล
ความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ทกัษะท่ีส าคญั 
ส าหรับพ่อแม่ 
ผูป้กครอง ใน
การพฒันาเด็ก
ระดบัปฐมวยั 

2. ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัใน
การส่งเสริม
ความรู้และ
ทกัษะดา้น
พฒันาการเด็ก
ระดบัปฐมวยั
ส าหรับ
ผูป้กครอง
นกัเรียน
โรงเรียน
อนุบาลเอกชน
ในจงัหวดั
นนทบุรี 

3. การออกแบบ
การประยกุตใ์ช้
กระบวน 
การจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือ 
ข่ายสงัคม
ออนไลนแ์บบ
เฟสบุ๊ค 
(Facebook)  
ในการจดัการ
ส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจและ
ทกัษะดา้น
พฒันาการของ
เดก็ระดบั
ปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครอง
นกัเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี 

4. ทดลองการประยุกต ์ 
ใ ช้ แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้
กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการจัดการ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก
ระดับปฐมวัยส าห รับ
ผู ้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น
โรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจังหวดันนทบุรี และ
น าเสนอผลการประชุม
ส น ท น า ก ลุ่ ม  Focus 
Group Dicussion เพื่อ
พิจารณาแล้วน าผลมา
สรุปและจัดท าเป็นแนว
ท า ง ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านพัฒนาการ
ของ เด็กระดับปฐมวัย 
ส า ห รั บ ผู ้ ป ก ค ร อ ง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เ อ ก ช น ใ น จั ง ห วั ด
นนทบุรีท่ีสมบูรณ์ 
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แผนภูมิแสดงล าดบัขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 
 
 
 
  

ประมวลความรู้ความเขา้ใจและ
ทักษะ ท่ีส าคัญส าหรับพ่อแ ม่ 
ผู ้ปกครองในการพัฒนา เด็ก
ปฐมวยั 
- ศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร 
ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 9 ท่าน 
 

  ศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริม
ความรู้และทักษะด้านพัฒนาการ
เดก็ระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี 

- สอบถามผูบ้ริหารและครูอาวุโสท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5-9 ปี 
และ 10 ปีข้ึนไป ในโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  

- กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจังหวดันนทบุรีท่ีได้รับ
รางวลัพระราชทาน(1 โรงเรียน) 
และกรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจังหวดันนทบุรีท่ีได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) 
ในระดบัดีมาก (5 โรงเรียน) 

 

อ อ ก แ บ บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ
เค รือ ข่ าย สั งคมออนไลน์แบบ 
Facebook ในการจัดการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน
พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย
ส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 

ทดลองการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 2 โรงเรียน 
- สรุปผลขั้นตน้ 
- จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
พิจารณาผล เสนอขอ้คิดห็นและประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้จ  านวน 4 คน 

- ปรับปรุงและสรุปผลเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ        
จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
ในการส่งเสริมความรู้และทักษะพฒันาการเด็กระดับปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดั
นนทบุรีฉบบัสมบูรณ์ 

แนวทางการประยุกต์ใชก้ระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะพฒันาการ
เด็กระดับปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี 
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ขั้นตอนท่ี  1  ประมวลความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการพฒันา
เด็กระดบัปฐมวยั  
  
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั  
 
 
 
 
 
 
   

  เป็นการประมวลขอ้ความรู้ และทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการพฒันา
เด็กระดบัปฐมวยัจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นปฐมวยัจ านวน 9 ท่าน 
  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
  เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารและแบบน าสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง    
ใช้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นปฐมวยั   
  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
  การสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบน าสัมภาษณ์ ด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ก าหนดประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ตามประเด็นการศึกษา 
  2.  จดัท าร่างแบบน าสัมภาษณ์และรายการขอ้ค าถามแต่ละประเด็น 
  3.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่านพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  
  4.  น าไปตรวจสอบความสอดคลอ้งหาค่า IOC (Item Objective Conqruence Index: 
IOC) จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้คดัเลือกขอ้รายการท่ีมีค่า IOC มากกวา่หรือ
เท่ากบั 0.75 มาใช ้ถือวา่เป็นขอ้ความรู้และทกัษะท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีเหมาะสม 
  5.  ผูว้ิจยัแกไ้ขและปรับปรุงตามค าแนะน า แลว้ปรับเป็นแบบน าสัมภาษณ์ส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูท้รงคุณวฒิุ 
   

ประมวลความรู้ความเข้าใจและทักษะท่ี
ส าคัญส าหรับพ่อแม่ ผู ้ปกครองในการ
พฒันาเดก็ระดบัปฐมวยั 
-  ศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร ต าราและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นปฐมวยั จ านวน 
9 ท่าน 
 

ประมวลรายการความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ
ท่ีส าคญั ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้ความรู้และ
ทักษะท่ีส าคัญส าหรับพ่อแม่ผูป้กครองเด็ก
ระดับปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี DPU
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 ท่าน ซ่ึงมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
  1)  จบการศึกษามหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต  
  2)  ปฏิบติัการสอนในระดบัอุดมศึกษา  
  3)  เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
      โดยผูว้ิจ ัยขอจดหมายขอความร่วมมือจากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย ์ส่งจดหมายแนะน าตวัผูว้ิจยั และประสานการก าหนดนดัหมายการสัมภาษณ์ และท าการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามท่ีไดน้ดัหมาย 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) สรุปสาระส าคญัตามประเด็นท่ีแสดงรายการขอ้ความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็ก
ระดบัปฐมวยัท่ีผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี พึงทราบและปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 

ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันในการส่งเสริม
ความรู้และทักษะด้านพฒันาการเด็ก
ระดับปฐมวัย  ส าห รับผู ้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

จงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 1  สอบถามผูบ้ริหารและครูอาวโุสท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5-9 ปี และ 10 ปีข้ึน
ไปในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี 
ส่วนท่ี 2  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน
(1 โรงเรียน)และโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) ในระดบั
ดีมาก (5 โรงเรียน) 
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ส่วนท่ี 1 การสอบถามผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอาวโุสท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5–9 ปี และ 10 ปี
ข้ึนไปในระดบัปฐมวยั ซ่ึงอยูใ่นโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
  เคร่ืองมือในการวิจยัส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูอาวุโสใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีเพื่อใชร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ความรู้และทกัษะดา้น
พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรี และสภาพปัจจุบนัในการด าเนินงานส่งเสริมความรู้ และทกัษะส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี เก็บรวบรวมจากผูบ้ริหารโรงเรียน 45 คน ครูอาวุโสท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5–9 ปี จ  านวน 45 คน และครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปีข้ึนไปอีก 45 
คน โดยการสุ่มโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ประมาณ 50% จากจ านวนโรงเรียนทั้งส้ิน 
85 โรงเรียนทั้งเขต 1 และเขต 2 ดงัรายช่ือโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.1  รายช่ือโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
ล าดับ โรงเรียน ล าดับ โรงเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

โรงเรียนพฒันวทิย ์
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวทิยา 
โรงเรียนการัญศึกษา 
โรงเรียนเทพประทานพร 
โรงเรียนธมัมสิริศึกษา นนทบุรี 
โรงเรียนสมานพิชากร 
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 
โรงเรียนศรีรัตโนภาศ 
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 
โรงเรียนเขมพิทยา 
โรงเรียนพิทกัษน์ครานุสรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
โรงเรียนอนุบาลนิตา 
โรงเรียนอนุบาลบา้นนนท ์

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา 
โรงเรียนศึกษาบณัฑิต 
โรงเรียนเทพพิทกัษ ์
โรงเรียนธนพร 
โรงเรียนปิยะฉตัร 
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางแพรก 
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลจตุัพร 
โรงเรียนอนุบาลธญัญาภรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลบา้นพฤกษา 
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 
โรงเรียนอมัพรไพศาล 
โรงเรียนอนุบาลกุลนนัท ์
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ตารางที ่3.1   (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงเรียน ล าดับ โรงเรียน 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

โรงเรียนอนุบาลมณียา 
โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี 
โรงเรียนอนุบาลวยัใส 
โรงเรียนอนุบาลสันติวนั 
โรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์ 
โรงเรียนอนุบาลอิศรานล 
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 
โรงเรียนชาญรัตน์วทิยา 
โรงเรียนประสาทวทิยา นนทบุรี 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

โรงเรียนอนุบาลโชตะนนัท ์
โรงเรียนกุมุทมาส 
โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
โรงเรียนฤกษบุตร (สะอ้ิงอนุสรณ์) 
โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวทิยา 
โรงเรียนอนุบาลจุติพรโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 

 
  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
  การสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม ด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ก าหนดประเด็นหลกัจากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นความรู้จากขั้นตอน    
ท่ี 1 
  2.  จดัท าร่างกรอบรายการขอ้ค าถาม และประเด็นและร่างเป็นแบบสอบถาม 
  3.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่านพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และน าไปทดลองใช ้(Tryout) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ
ใชจ้ริง จ  านวน 35 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ   
  4.  แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบปลายเปิด 
จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 4 ขอ้ รวบรวมขอ้มูลประเด็นความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองกบัสภาพ
ปัจจุบนัในการใหค้วามรู้กบัผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีในปัจจุบนั 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีจดหมายขอความร่วมมือจากวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูอาวุโสในโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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  2.  จดัส่งแบบสอบถาม พร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
แบบสอบถามกลบัดว้ยตนเอง  
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการกระท าขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อน ามาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จะใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพ เพศ อายุ และประสบการณ์การท างาน ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้และ
ทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแต่ละขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม 
ดงัน้ี 
  5     หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น มากท่ีสุด 
  4     หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น มาก 
  3     หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น ปานกลาง 
  2     หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น นอ้ย 
  1     หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น นอ้ยท่ีสุด  
  เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียอาศยัตามแนวทางของบุญชม  ศรีสะอาด (2545, 
น. 103) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น มากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น มาก   
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึงโรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.51  หมายถึง โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัท าในขอ้นั้น นอ้ยท่ีสุด 
  ส่วนแบบสอบถามปลายเปิด ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 
ส่วนท่ี 2 เป็นกรณีศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน 
และผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ3) ในระดบัดีมาก 
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  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
(ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก จ. หนา้ 231 ถึง 234) โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน 1 โรง คือ
โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี  
  และผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) ระดบัดีมาก  5 
โรงเรียน คือ   
  1)  โรงเรียนอนุบาลจุติพร  
  2)  โรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์  
  3)  โรงเรียนรัตนบณัฑิตศึกษา  
  4)  โรงเรียนการัญศึกษา  
  5)  โรงเรียนเทพพิทกัษ ์ 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนประสาทวิทยา นนทบุรี ผูบ้ริหารท่ีโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) ใน
ระดบัดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลจุติพร โรงเรียนอนุบาลสุรีลกัษณ์ โรงเรียนเทพ
พิทกัษ์ โรงเรียนการัญศึกษา โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา โดยผูว้ิจยัขอจดหมายขอความร่วมมือจาก
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยส่์งจดหมายแนะน าตวัผูว้ิจยั และประสานการก าหนด
นดัหมายวนัเวลาท่ีสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามเวลาท่ีนดัหมาย  (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ญ. หนา้ 330 ถึง 333) 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากสมการใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุป
สาระส าคญัตามประเด็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเนน้เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัใน
เร่ืองการจดัการส่งเสริมความรู้ส าหรับผูป้กครองในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ใน
เร่ืองบริบทของโรงเรียน จุดเด่นในการจดัการศึกษา การจดัการเรียนการสอน และการจดัให้ความรู้
กบัผูป้กครอง  
 

DPU



110 
 

ขั้นตอนท่ี 3  การออกแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก
ระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 
  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  เคร่ืองมือในการวจิยั 
  จากขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ของวธีิการวจิยั จะไดข้อ้ความรู้และทกัษะบางประการ
จากการวเิคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ  
  ผูว้ิจยัออกแบบกระบวนการใช้กระบวนการจดัการจิตตปัญญาศึกษา และเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบเฟสบุค๊ (Facebook) ผสมผสานไปดว้ยกนั โดย  
  1.  ก าหนดเป็นประเด็นความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครอง ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1  
  2.  จดัท ากรอบกิจกรรมตามล าดบัขั้นในการใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และบรรจุ
สาระตามกรอบให้ครบถ้วนโดยผสมผสานกับสาระทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค 
(Facebook) 
  3.  จดัท าก าหนดการจดัส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ตาม
กรอบเวลาในช่วงเดือนกนัยายน ถึงเดือนตุลาคม 2556 เป็นก าหนดการตั้งแต่ตน้จนจบ 
  ร่างแนวทางในการทดลองใช้จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
จดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะท่ีจ าเป็นในด้านการพฒันาการเด็กปฐมวยั ส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  

ก าหนดประเด็นความรู้และ
ทั ก ษ ะ ท่ี ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  แบบ Facebook 
โดยบูรณาการทั้ง 2 ส่วนเขา้
ด้ ว ย กั น  แ ล ะ ก า ห น ด
กิจกรรมตามล าดบั 
 

ร่างแนวทางในการทดลองการ
ประยุกต์ ใช้กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะด้านพัฒนาการเด็กระดับ
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรีจงัหวดันนทบุรี 

 

ออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ  
1)  ก ารประ ชุม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก าร
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 
2) ก าหนดการส่งข้อความรู้ทาง
เค รือข่ ายสังคมออนไลน์แบบ 
Facebook ตามก าหนดการและ
ติดตามผล 
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ขั้นตอนท่ี 4   ทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
   
  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 4  ส่วนท่ี 1   ทดลองการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในกลุ่มทดลอง ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรี คือ 1) โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 2) โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี ตาม
ก าหนดการและติดตามประเมินผลจาก Pretest–Posttest ท่ีก าหนดข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การจดัการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี โดยการด าเนินการดว้ยวิธีบูรณาการ 2 
ส่วนไปดว้ยกนั และมีการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการและวิธีการเล้ียงดูเด็กระดบั
ปฐมวยัก่อนเร่ิมด าเนินการและเม่ือเสร็จส้ินการด าเนินการ (รายละเอียดดูไดใ้นภาคผนวก ช. หน้า 
267 ถึง 272) 

ทดลองการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจ และทกัษะส าหรับพ่อแม่ผูป้กครองในการพฒันาเด็ก
ระดบัปฐมวยัในโรงเรียน 2 โรงเรียน 
- ทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาด้วย
ปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook 

- สรุปผลเบ้ืองตน้ 

- จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พิจารณา 
รายงานผลการทดลองและพิจารณาความเหมาะสมและ
ความ เป็นไปไดใ้นกระบวนการส่งเสริมความรู้และทกัษะ
ส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครอง 

- สรุปผลและปรับปรุงใหเ้ป็นแนวทางท่ีสมบูรณ์ 
 

ส รุ ป ผ ล แ ล ะ จั ด ท า เ ป็ น
แนวทางในการประยุกต์ใช้
จิ ต ต ปั ญญ า ศึ ก ษ า แ ล ะ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
การส่งเสริมความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น
พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
ส าหรับผูป้กครองนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรี 

DPU



112 
 

  ส่วนท่ี 1  เป็นการทดลองการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาในรูปแบบการประชุม
เชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจงัหวดันนทบุรี 
  ส่วนท่ี 2  เป็นการส่งขอ้ความรู้ดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี โดยผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
ตามตารางก าหนดการ 
  การด าเนินการทั้ ง 2 ส่วนใช้วิ ธีบูรณาการเข้าด้วยกันจะมีเอกสารและกิจกรรม
ประกอบดว้ย 
  1.  เลือกโรงเรียนท่ีใชใ้นการทดลอง โดยเลือกโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขต 1 และเขต 2 โดย
เขต 1 คือ โรงเรียนอนุบาลดวงใจ และเขต 2 คือโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง 
  2.  การเลือกกลุ่มผูป้กครอง เลือกจากกลุ่มท่ีสมคัรใจ และมีบญัชี Facebook เพื่อท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรมการทดลองการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบ Facebook ไดส้ะดวกและยนิดีใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
  3.  เอกสารโครงการช้ีแจงเพื่อให้เขา้ใจแนวคิดวิธีการ และสภาพรวมของการทดลอง
การประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการ
จดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั เพื่อเป็นการแจง้
ใหผู้ป้กครองรับทราบรายละเอียดในการทดลองและทราบถึงกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัร่วมกนั 
  4.  แผนด าเนินกิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาท่ีโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี
และท่ีโรงเรียนอนุบาลดวงใจตามก าหนดการ แสดงใหท้ราบถึงการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง รวมถึง
วนั และเวลาท่ีไดก้  าหนดไว ้
  5.  ก าหนดการและปฏิทินการส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
และสาระเก่ียวกับพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัใน 11 หัวข้อความรู้และ 33 ข้อความรู้ย่อย 
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
  6.  เอกสารแสดงขั้นตอนและรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 และ
คร้ังท่ี 3  
  การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 เร่ืองจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบ Facebook ซ่ึงเป็นขอ้ความรู้ครอบคลุมในเร่ืองพฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดา้นอารมณ์ 
จิตใจ พฒันาการด้านสังคม พฒันาการด้านสติปัญญา เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ตาม
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีและโรงเรียน
อนุบาลดวงใจ (ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ซ. หนา้ 273 ถึง 295) 
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  การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาครอบคลุมในเร่ือง
ทกัษะส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครองซ่ึงมีกิจกรรมทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการกอด การปลูกฝังคุณธรรม
ของลูกด้วยโลกนิทาน การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั บทบาทของพ่อแม่ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัและ
โภชนาการ สุขภาพ อนามยัของเด็กปฐมวยั โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีและโรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
(ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ซ. หนา้ 295 ถึง 311) 
  การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 สรุปขอ้ความรู้จากการส่งขอ้ความรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook และกิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาท่ีผา่นมาในการประชุม
เชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  และในการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 จะครอบคลุมสาระ
เร่ืองพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั พฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั และ
การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนปฐมวยั โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีและโรงเรียนอนุบาล
ดวงใจ แล้วสรุปในทุกเร่ือง ทั้งการประชุมเชิงปฏิบติัการและขอ้ความรู้ท่ีส่งผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook (ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ซ. หนา้ 311 ถึง 327) 
  7.  สรุปผลจากการทดลองการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี และเตรียมการน าเสนอ
ในการจดัประชุมกลุ่ม Focus Group ในล าดบัต่อไป 
  ส่วนท่ี 2  การจดัสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion เพื่อพิจารณารายงานผลการ
ทดลองและพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ในการประยกุตใ์ชก้ระบวนการส่งเสริมความรู้
และทกัษะส าหรับพอ่แม่ผูป้กครอง ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1.  เรียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาปฐมวยั ท่ีเป็นอาจารยส์อนในมหาวิทยาลยัและ
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัปฐมวยัจ านวน 9 ท่าน (ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ฌ. หนา้ 329) 
  2.  ผูว้ิจยัน าเสนอรายงานสรุปผลการทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและทกัษะดา้น
พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีต่อ
ท่ีประชุมกลุ่ม Focus Group Discussion 
  3.  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน พิจารณารายงาน ให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ให้ขอ้เสนอแนะและ
พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการน าแนวทางไปปฏิบติั ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีช่วย
ให้แนวทางในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทกัษะส าหรับผูป้กครองมีความเหมาะสม มี
ประโยชน์มากข้ึน 
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  จากนั้น น าผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ แลว้
จดัท าเป็นรายงานการวจิยัสรุปผลฉบบัสมบูรณ์เป็นแนวทางการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีต่อไป 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัซ่ึงจะน าเสนอเป็น 4 ส่วน
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
  4.1  ผลการประมวลความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับพ่อแม่
ผูป้กครองในการพฒันาเด็กระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  4.2  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก
ระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  4.3  ผลการออกแบบการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  4.4  สรุปผลจากการทดลองการประยุกตใ์ช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  และผลจากการจดั
ประชุมกลุ่ม Focus Group เพื่อประเมินและรับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปจดัท าแนวทางการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการ
จัดการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  4.5  ผลการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1  ผลการประมวลความรู้ ความเข้าใจและทกัษะทีส่ าคัญและจ าเป็นส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการ
พฒันาเด็กระดับปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
  จากการศึกษา วิ เคราะห์เอกสาร งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวฒิุ ปรากฏผลไดป้ระมวลขอ้ความรู้และทกัษะท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 4.1   ตารางแสดงประมวลขอ้ความรู้และทกัษะท่ีส าคญัตามล าดบัความส าคญั 
 
ล าดบัที่ ข้อความรู้ 

1 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
2 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
3 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
4 ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมและทกัษะส าหรับเด็ก

ปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
5 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
6 ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัของโรงเรียนส าหรับผูป้กครอง 
7 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
8 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
9 ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
10 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
11 ทกัษะ (บางประการ) ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั เช่น เร่ืองทกัษะการเล่านิทาน 

ทกัษะการกอดลูก   
 
 ตารางท่ี 4.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้ความรู้และทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยัทั้งหมด ประกอบด้วย 11 เร่ือง เม่ือก าหนดตามล าดบัความส าคญั 1–5 คือ เร่ือง 1)
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 2)ความรู้เก่ียวกบั
พฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 3)ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของ
เด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 4) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครอง 5) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
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ตารางที ่ 4.2   ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัท่ี
ผูป้กครอง   ตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
2 
3 
 
4 
5 

ความรู้เร่ืองการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
ความรู้เร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้เร่ืองการแสดงความรู้สึกทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  
การรู้ถูกรู้ผิด  
เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

1 
 
2 
3 
4 
 

ความหมายของพฒันาการดา้นอารมณ์-
จิตใจของเด็กปฐมวยั 
ฝึกเด็กใหต้อ้งรู้จกัการรอคอย  
ไม่ใชอ้ารมณ์ในการพดูคุยกบัเด็ก  
ส่ือต่างๆ ท่ีมีความรุนแรงไม่ควรให้
เด็กดู เช่น ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ท่ีมี
แนวรุนแรง 

  
 จากตารางท่ี 4.2  แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านอารมณ์  
จิตใจของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบด้วย 1) ความรู้เร่ืองการควบคุมอารมณ์
ตนเอง  2) ความรู้เร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์ 3) ความรู้เร่ืองการแสดงความรู้สึกทั้งต่อตนเอง
และผูอ่ื้น  4) การรู้ถูกรู้ผดิ 5) มีเหตุผลเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยั ก าหนด
ล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยั 2)
เด็กตอ้งรู้จกัการรอคอย 3) ไม่ใชอ้ารมณ์ในการพดูคุยกบัเด็ก 4) ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรงไม่ควรให้
เด็กดู เช่น ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ท่ีมีแนวรุนแรง  
 
ตารางที่  4.3   ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาดา้นสังคมของเด็กปฐมวยัท่ีผูป้กครอง
ตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 

1 
 
2 
 
 

ตอ้งสอนหรือฝึกใหเ้ดก็รู้จกัแบ่งปัน
ส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น  
ตอ้งฝึกใหเ้ดก็รู้จกัการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข  
 

1 
 
2 
 
 

ความหมายของพฒันาการดา้นสงัคมของ
เดก็ปฐมวยั 
ตอ้งฝึกฝนมารยาทในการรับประทาน
อาหาร   
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ตารางที ่ 4.3   (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 

3 
4 

ตอ้งฝึกใหเ้ดก็รู้จกัการรู้จกัใหอ้ภยั  
ตอ้งฝึกใหเ้ดก็รู้จกัการมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น 

3 
 
4 

 

ตอ้งหดัใหเ้ดก็รู้จกัการช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั  
ตอ้งฝึกใหเ้ดก็รู้จกัการปรับตวัอยูใ่นสงัคม  
สอนใหมี้คุณธรรมรู้จกัผิดชอบชัว่ดี 

 
 จากตารางท่ี 4.3  แสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของ
เด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) การรู้จกัแบ่งปันส่ิงของให้กบัผูอ่ื้น 2) การอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 3) การรู้จกัใหอ้ภยั 4) การมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้ 1) ความหมายของพฒันาการด้านสังคมของเด็กปฐมวยั  2) 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 3) การช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 4) การปรับตวัอยูใ่น
สังคม 5) มีคุณธรรมรู้จกัผดิชอบชัว่ดี 
 
ตารางที ่ 4.4  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยัท่ีผูป้กครอง
ตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1. 
2. 

การพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
การพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก 

1. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั 
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
การเจริญทางดา้นร่างกาย เช่นส่วนสูง น ้าหนกั
กบัเกณฑม์าตรฐาน 
สามารถเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ เช่น นัง่ ยนื วิง่ 
และกระโดดไดค้ล่องตวั สามารถเขยง่ปลายเทา้ 
วิง่ถอยหลงั กระโดดขาเดียวได ้กระโดดสลบั
เทา้ได ้
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 

  3. กลา้มเน้ือมดัเล็ก 
สามารถเปิด – ปิดฝาขวดท่ีเป็นเกลียวง่าย ๆ ได ้ 
ลากเส้นโคง้หลายรูปแบบ เช่น เส้นตรง เส้น
โคง้ และวงกลม  
หมุนลูกบิดประตูได ้ 
จบัดินสอไดถู้กตอ้ง ควบคุมน้ิวมือได ้ร้อยวสัดุ
ตามแบบได ้ตดักระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ ได ้

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีผูป้กครองต้องรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั 2) การพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ 3) การพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก 
  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกับพฒันาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดับ
ความส าคญัประกอบดว้ย 1) กลา้มเน้ือมดัใหญ่ 2) กลา้มเน้ือมดัเล็ก 
 
ตารางที่  4.5  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบับทบาทขอพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วน
ส่งเสริมพฒันาการและทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
 
2 
 
 
3 

เร่ืองการเป็นตวัอยา่งและแบบอย่างท่ี
ดีทั้งทางตรงและทางออ้มส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  
เ ร่ืองการมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ทัก ษ ะ ด้ า นภ าษ า ขอ ง เ ด็ ก อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ  
เร่ืองการกระตุน้และจูงใจใหเ้ด็กมี 
ความกระตือรือร้นในการเรียน  

1 
 
 
 
2 
 
3 

ความหมายของบทบาทขอพ่อแม่ 
ผู ้ปกครองในการ มี ส่ วนส่ ง เส ริม
พัฒนาการและทักษะส าห รับเด็ก
ปฐมวยั 
การดูแลเร่ืองความปลอดภยั  
 
การดูแลเร่ืองความสะอาดของเส้ือผา้ 
และร่างกาย  
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
   
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 

8 
 
9 
 
10 

 
 
11 

 
 
12 

 
 
 
13 

 

เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลัง
กายอยา่งสม ่าเสมอ  
เ ร่ืองการดูแลเร่ืองการพักผ่อนนอน
หลบัของเด็กใหเ้หมาะสมกบัวยั  
เ ร่ืองการเสริมสร้างบรรยากาศท่ี ดี
ภายในครอบครัว  
เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กมีกริยามารยาท
ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
เร่ืองความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมของโรงเรียน  
เ ร่ื อ งก าร มี ส่ วน ร่ วมในการสอน
คุณธรรม จริยธรรมดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง 
เร่ืองวิธีการจัดอาหารท่ีมีประโยชน์
เพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการ
อยา่งถูกตอ้งแก่เด็กระดบัปฐมวยั  
เร่ืองความส าคญัของการให้ความรัก 
ความอบอุ่นและวิธีปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและเพียงพอในโอกาสต่าง ๆ  
เร่ืองบทบาทและความส าคญัของพ่อ
แ ม่ ผู ้ ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจเด็กระดบั
ปฐมวยั  
เร่ืองบทบาทและความส าคญัของพ่อ
แ ม่ ผู ้ ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พฒันาการดา้นสติปัญญาส าหรับระดบั
ปฐมวยั 

4 
 
5 

วธีิการดูแลใหเ้ด็กมีสุขภาพแขง็แรง
ปราศจากโรคภยั  
การฝึกใหเ้ด็กอยูร่่วมในสังคมของเด็ก DPU
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 จากตารางท่ี 4.5  แสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีผูป้กครองต้องรู้เก่ียวกับบทบาทของพ่อแม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญั
ประกอบดว้ย 1) เร่ืองการเป็นตวัอยา่งและแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางตรงและทางออ้มส าหรับเด็กปฐมวยั 
2เร่ืองการมีส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาของเด็กอยา่งสม ่าเสมอ  3) เร่ืองการกระตุน้และ
จูงใจให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4) เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกายอย่าง
สม ่าเสมอ 5) เร่ืองการดูแลเร่ืองการพกัผ่อนนอนหลับของเด็กให้เหมาะสมกับวยั 6) เร่ืองการ
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในครอบครัว 7) เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กมีกริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบั
วยั 8) เร่ืองความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน 9) เร่ืองการมีส่วนร่วมสอน
คุณธรรม จริยธรรมดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง 10) เร่ืองวิธีการจดัอาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอ และมีคุณค่า
ทางโภชนาการอย่างถูกตอ้งแก่เด็กระดบัปฐมวยั  11เร่ืองความส าคญัของการให้ความรัก ความ
อบอุ่นและวิธีปฏิบติัอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในโอกาสต่าง ๆ 12) เร่ืองบทบาทและ
ความส าคญัของพอ่แม่ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจเด็กระดบัปฐมวยั13) 
เร่ืองบทบาทและความส าคญัของพ่อแม่ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาส าหรับ
ระดบัปฐมวยั 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกับบทบาทของพ่อแม่ผู ้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของ
บทบาทขอพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั 2) การ
ดูแลเร่ืองความปลอดภยั 3) การดูแลเร่ืองความสะอาดของเส้ือผา้ และร่างกาย 4) วิธีการดูแลให้เด็กมี
สุขภาพแขง็แรงปราศจากโรคภยั  5) การฝึกใหเ้ด็กอยูร่่วมในสังคมของเด็ก 
 
ตารางที่ 4.6  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ี
ผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
2 
 
3 

 

เร่ืองการคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆ  
เร่ืองการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ 
มอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดมกล่ิน 
เร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสารได้
อยา่งถูกตอ้ง  

1 
 
2 
 
3 

 

ความหมายของพฒันาดา้นสติปัญญา
ของเด็กปฐมวยั 
ไม่บงัคบัใหเ้ด็กตอ้งอ่านออกเขียนได้
ในวยัปฐมวยั  
ความรู้ของเด็กปฐมวยัจะตอ้ง
เหมาะสมกบัวยัไม่มากและนอ้ยเกินไป  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
4 เร่ืองมิติสัมพนัธ์ 4 เด็กสามารถแยกแยะความถูกตอ้งได ้

 
 จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา
ของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) เร่ืองการคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่าง ๆ 2) เร่ืองการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ มอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดมกล่ิน 3) เร่ืองการ
ใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4) เร่ืองมิติสัมพนัธ์ 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบั
ความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของพฒันาดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั 2) ไม่บงัคบัให้
เด็กตอ้งอ่านออกเขียนไดใ้นวยัปฐมวยั 3) ความรู้ของเด็กปฐมวยัจะตอ้งเหมาะสมกบัวยัไม่มากและ
นอ้ยเกินไป 4) เด็กสามารถแยกแยะความถูกตอ้งได ้
 
ตารางที่  4.7  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และแนวการจดัของ
โรงเรียนท่ีผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
 
5 
 
6 

 

เร่ืองหลกัสูตรเก่ียวกบัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียน  
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียน(แนวทางการจดัการเรียนการ
สอน)  
เร่ืองสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น  
เ ร่ื อ ง ค ว ามปลอดภัย ของ เ ด็ ก ใ น
โรงเรียน  
เร่ืองการรักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน  
เร่ืองบริการรับ–ส่งนกัเรียน  
 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 

ความหมายของการจัดการเรียนการ
สอน และแนวการจดัของโรงเรียน 
จุดเนน้ของโรงเรียน  
อตัราส่วนของครูต่อจ านวนนกัเรียน  
จ านวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน 
เร่ืองวฒิุการศึกษาและประสบการณ์
ของครูผูส้อน 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
7 
 
 
8 
 
 

 

เ ร่ื อ ง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ท่ี ถู ก ห ลั ก
โภชนาการและคุณค่าทางอาหารท่ี
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  
สภาพแวดล้อมในห้องเ รียน ( เ ช่น 
สะอาด สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
มีแสงสวา่งเพียงพอ ปลอดภยั)  

  

 
 จากตารางท่ี 4.7  แสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
และแนวการจดัของโรงเรียน ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) เร่ืองหลกัสูตรเก่ียวกบั
การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน 2) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน(แนวทางการ
จดัการเรียนการสอน) 3) เร่ืองสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น 4) เร่ืองความปลอดภยัของเด็กใน
โรงเรียน 5) เร่ืองการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน 6) เร่ืองบริการ
รับ – ส่งนกัเรียน 7) เร่ืองบริการอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการและคุณค่าทางอาหารท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยั  8) สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน (เช่น สะอาด สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ มี
อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสวา่งเพียงพอ ปลอดภยั)  
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน แนวการจดัของโรงเรียน ก าหนด
ล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของการจดัการเรียนการสอน และแนวการจดัของ
โรงเรียน 2)จุดเน้นของโรงเรียน 3) อตัราส่วนของครูต่อจ านวนนักเรียน 4) จ  านวนนักเรียนต่อ
หอ้งเรียน 5) เร่ืองวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ของครูผูส้อน 
 

ตารางที่  4.8  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้งรู้
และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 

 
เร่ืองวิธีการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือเด็ก
ท าความผดิ  

1 
 

ความหมายของการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 

เร่ืองการใหอิ้สระทางความคิดและการ
กระท า  
เร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี  
เร่ืองการช่วยให้เด็กรู้จกัการช่วยเหลือ
ตนเองไดเ้หมาะสมตามวยัของเด็ก  
เร่ืองวิธีการท่ีเหมาะสมในการชมเชย
และการใหร้างวลั เม่ือเด็กท าความดี  
เร่ืองการฝึกเด็กรู้จกัการแกปั้ญหา 

2 
3 
4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

ไม่ท าโทษเม่ือเด็กท าผดิโดยทนัที  
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเด็ก  
วธีิการสอนใหเ้ด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
การเล้ียงลูกเป็นรูปแบบอยา่งหน่ึง หาก
บกพร่องในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มกัส่งผล
ต่อพฤติกรรมของลูกในอนาคต ดงันั้น 
การเล้ียงลูกจึงควรให้ความรักความ
เขา้ใจ มีเหตุผลท่ีพอเหมาะส าหรับวยั
ของเด็ก  
การเล้ียงลูกเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ี
ช่วยใหลู้กเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

 
 จากตารางท่ี 4.8  แสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ระดบัปฐมวยั  2) เร่ืองการลงโทษเม่ือเด็กท าความผิด 3) เร่ืองการให้อิสระทางความคิดและการ
กระท า 4) เร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี 5) เร่ืองการช่วยให้เด็กรู้จกัการช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสม
ตามวยัของเด็ก  6) เร่ืองวธีิการท่ีเหมาะสมในการชมเชยและการใหร้างวลั เม่ือเด็กท าความดี 7) เร่ือง
การฝึกเด็กรู้จกัการแกปั้ญหา 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบั
ความส าคญัประกอบด้วย 1) ไม่ท าโทษเม่ือเด็กท าผิดโดยทนัที 2) เป็นแบบอย่างท่ีดีกับเด็ก 3) 
วธีิการสอนใหเ้ด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 4) การเล้ียงลูกเป็นรูปแบบอยา่งหน่ึง หากบกพร่องในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง มกัส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกในอนาคต ดงันั้น การเล้ียงลูกจึงควรให้ความรักความ
เขา้ใจ มีเหตุผลท่ีพอเหมาะส าหรับวยัของเด็ก 5) การเล้ียงลูกเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีช่วยให้ลูก
เติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
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ตารางที่  4.9  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
2 
 
3 

 

เร่ืองพฒันาการของสมองและศกัยภาพ
ทางสมอง  
เร่ืองการฝึกให้เด็กรู้จักการวิเคราะห์
และสั ง เ คร าะ ห์ ใน ส่ิ ง ต่ า งๆ  เพื่ อ
ส่ ง เส ริมพัฒนาการด้านความ คิด
สร้างสรรค ์

1 
 
2 
 

3 
 

คว ามหมา ย ขอ งพัฒน า ก า รด้ า น
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั 
วิธีการส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการคิด
ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ เสมอ  
วิ ธี ก า ร ฝึ ก ให้ ก ล้ า ตัด สิ น ใ จ แล ะ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

  
 จากตารางท่ี 4.9  แสดงให้เห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิด
สร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1)ความหมายของพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั 2) เร่ืองพฒันาการของสมองและศกัยภาพทางสมอง 3) เร่ืองการ
ฝึกให้เด็กรู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในส่ิงต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฒันาการด้านความคิด
สร้างสรรค ์
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั ก าหนด
ล าดบัของความส าคญัประกอบดว้ย 1) วิธีการส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการคิดส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ 
เสมอ 2) วธีิการฝึกใหก้ลา้ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 
ตารางที่  4.10  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็ก
ปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
 
2 
 

 

เ ร่ืองวิ ธีการพิจารณาถึงคุณค่าและ
ปริมาณอาหารและโภชนาการ ท่ี
เหมาะสม  
เร่ืองวธีิการตรวจสุขภาพ อนามยั
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

1 
 
2 
 
3 

ความหมายของโภชนาการ สุขภาพ 
และอนามยัส าหรับเด็กปฐมวยั 
การฝึกให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ี
หลากหลายและมีคุณค่าเชิงโภชนาการ 
ความรู้เก่ียวกับโรคต่างๆ ในวยัเด็ก
ปฐมวยั  
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
3 
 

4 
 
 

เร่ืองวธีิการดูแลและรักษาความสะอาด
ของร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
ความส าคญัของการจดัให้เด็กไดรั้บ
วคัซีนตามระยะ 

4 
 
 

5 
 

ความรู้ในการปรุงอาหารและกลวิธีใน
ก า รป รั บ รส ช า ติ ข อ ง อ า ห า ร ใ ห้
ตอบสนองกบัเด็กปฐมวยั 
การจัดให้เด็กระดับปฐมวัยได้ออก
ก าลงักายอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

 
 จากตารางท่ี 4.10  แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และ
อนามยัของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดับความส าคญัประกอบด้วย 1) ความหมายของโภชนาการ 
สุขภาพ และอนามยัส าหรับเด็กปฐมวยั 2) เร่ืองวิธีการพิจารณาถึงคุณค่าและปริมาณอาหารและ
โภชนาการท่ีเหมาะสม 3) เร่ืองวิธีการตรวจสุขภาพ อนามยัส าหรับเด็กปฐมวยั 4) เร่ืองวิธีการดูแล
และรักษาความสะอาดของร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั 5) ความส าคญัของการจดัให้เด็กไดรั้บวคัซีน
ตามระยะ 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กปฐมวยั ก าหนด
ล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) การฝึกใหเ้ด็กไดรั้บประทานอาหารท่ีหลากหลายและมีคุณค่าเชิง
โภชนาการ 2) ความรู้เก่ียวกบัโรคต่าง ๆ ในวยัเด็กปฐมวยั 3) ความรู้ในการปรุงอาหารและกลวิธีใน
การปรับรสชาติของอาหารให้ตอบสนองกบัเด็กปฐมวยั 4) การจดัให้เด็กระดบัปฐมวยัไดอ้อกก าลงั
กายอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 
 
ตารางที่ 4.11  ตารางแสดงประเด็นข้อความรู้เก่ียวกับพฒันาการด้านภาษาของเด็กปฐมวยัท่ี
ผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
 
2 
 

 

ความสามารถในเร่ืองการฟังของเด็ก
ปฐมวยั 
เร่ืองพฒันาการดา้นการพดูของเด็ก
ปฐมวยั  
 

1 
 
2 
 

ความหมายของพฒันาการด้านภาษา
ของเด็กปฐมวยั 
ภาษาท่ีใชก้บัเด็กตอ้งเหมาะสมกบัวยั  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
3 
 
4 
 
 

เร่ืองพฒันาการดา้นการอ่านของเด็ก
ปฐมวยั  
วธีิการส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็ก
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในเร่ืองการ
เขียน 

3 
 
4 
 
5 
 
6 

การส่ือสารกับเด็กต้องออกเสียงให้
ชดัเจน  
การฟังนิทานจะมีส่วนช่วยท่ีส าคญัใน
การพฒันาทางดา้นภาษาของเด็ก  
การช่วยให้เด็กได้ใช้ค  าพูดได้ถูกต้อง
และถูกเวลา  
การช่วยให้ เ ด็ก รู้จักใช้ค  า ท่ี แสดง
มารยาททางสังคมท่ี เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เช่น ขอโทษ ขอบคุณ และ
สวสัดี 

 
 จากตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของ
เด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ความหมายของพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก
ปฐมวยั 2) ความสามารถในเร่ืองการฟังของเด็กปฐมวยั  3) เร่ืองพฒันาการดา้นการพูดของเด็ก
ปฐมวยั 4) เร่ืองพฒันาการดา้นการอ่านของเด็กปฐมวยั 5) วิธีการส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็ก
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในเร่ืองการเขียน 
 ส่ิงท่ีผู ้ปกครองควรรู้เก่ียวกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดับ
ความส าคญัประกอบดว้ย 1) ภาษาท่ีใช้กบัเด็กตอ้งเหมาะสมกบัวยั 2) การส่ือสารกบัเด็กตอ้งออก
เสียงให้ชดัเจน 3) การฟังนิทานจะมีส่วนช่วยท่ีส าคญัในการพฒันาทางดา้นภาษาของเด็ก 4) การ
ช่วยใหเ้ด็กไดใ้ชค้  าพูดไดถู้กตอ้งและถูกเวลา 5) การช่วยให้เด็กรู้จกัใชค้  าท่ีแสดงมารยาททางสังคม
ท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ เช่น ขอโทษ ขอบคุณ และสวสัดี 
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ตารางที่ 4.12  ตารางแสดงประเด็นขอ้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
ตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองต้องรู้ ล าดบัที ่ ส่ิงทีผู่้ปกครองควรรู้ 
1 
2 
3 
 
4 
5 
 

ทกัษะการกอดลูก  
ทกัษะการเล่านิทาน  
ทกัษะการส่งเสริมหรือฝึกการคิดท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั  
ทกัษะการตดัสินใจ  
ทกัษะในการแกปั้ญหา 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 

ความหมายของทักษะท่ีเก่ียวกับการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
ทกัษะการดูแลตนเอง  
ทกัษะการสอนลูกใหเ้ป็นคนดี  
ทกัษะการอยูร่่วมในสังคม  
ทกัษะการสอนให้เด็กรู้จกัช่วยเหลือ
ตนเอง 
ทกัษะการเล้ียงดูเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 

 
 จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีผูป้กครองต้องรู้เก่ียวกับทกัษะบางประการท่ี
เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบดว้ย 1) ทกัษะการกอดลูก 2) 
ทกัษะการเล่านิทาน 3) ทกัษะการส่งเสริมหรือฝึกการคิดท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั 4) ทกัษะ
การตดัสินใจ 5) ทกัษะในการแกปั้ญหา 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัทกัษะบางประการท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
ก าหนดล าดบัความส าคญัประกอบด้วย 1) ความหมายของทกัษะท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 2) ทกัษะการดูแลตนเอง 3) ทกัษะการสอนลูกให้เป็นคนดี 4) ทกัษะการอยูร่่วมในสังคม     
5) ทกัษะการสอนใหเ้ด็กรู้จกัช่วยเหลือตนเอง 6) ทกัษะการเล้ียงดูเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
4.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
 การวจิยัในตอนน้ีเป็นการศึกษาวจิยั เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ในการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยั ด้วยการศึกษาโดยการ 1) สอบถามผูบ้ริหารและครูอาวุโสท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5–9 ปี และ10 ปีข้ึนไปในโรงเรียนอนุบาลเอกชนจงัหวดันนทบุรี และ 2) 
กรณีศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน 1 โรงเรียน 
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และโรงเรียนท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบ 3 ในระดบัดีมาก 5 โรงเรียน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 4.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดันนทบุรี จากการสอบถามผูบ้ริหารและครูอาวโุส 
 
ตารางที ่4.13  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
  

เพศ 
ผู้บริหาร ครู 10 ปีขึน้ไป ครู 5 – 9 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 4.44 1 0.74 3 2.22 10 7.41 
หญิง 39 28.89 44 32.59 42 31.11 125 92.59 

รวม 45 33.33 45 33.33 45 33.33 135 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
92.59 เป็นเพศชายร้อยละ 7.41 
 
ตารางที ่4.14  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ 
 

อายุ 
ผู้บริหาร ครู 10 ปีขึน้ไป ครู 5 – 9 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 1 0.74 - - 4 2.96 5 3.70 
ตั้งแต่ 31 – 40 ปี 9 6.67 16 11.85 18 13.33 43 31.85 
ตั้งแต่ 41 – 50 ปี 11 8.14 18 13.33 12 8.89 41 30.37 
50 ปีข้ึนไป 24 17.78 11 8.15 11 8.15 46 34.08 

รวม 45 33.33 45 33.33 45 33.33 135 100.00 
   
  จากตารางท่ี 19 พบวา่ผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามอายุ มีอายุระหวา่ง 30 ปี ร้อยละ 3.70 
อายรุะหวา่ง 31–40 ปี ร้อยละ 31.85 อายรุะหวา่ง 41–50 ปี ร้อยละ 30.37 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป 34.08 
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ตารางที ่4.15  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 10 ปีขึน้ไป ครู 5 – 9 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - - - - 4 2.96 4 2.96 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

15 11.11 37 27.41 34 25.19 86 63.70 

ปริญญาโท 26 19.26 8 5.92 7 5.18 41 30.38 
ปริญญาเอก 4 2.96 - - - - 4 2.96 

รวม 45 33.33 45 33.33 45 33.33 135 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ผูบ้ริหารและครูจ าแนกระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อย
ละ 2.93 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 63.70 ปริญญาโทร้อยละ 30.38 และปริญญาเอกร้อยละ 
2.96 
 

ตารางที ่4.16  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประสบการณ์ 
 

ประสบการณ์ 
ผู้บริหาร ครู 10 ปีขึน้ไป ครู 5 – 9 ปี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตั้งแต่ 1 – 4 ปี 18 13.33 - - 19 14.07 37 27.41 
ตั้งแต่ 5 – 9 ปี 27 20.00 - - 26 19.26 53 39.26 
10 ปีข้ึนไป - - 45 33.33 - - 45 33.33 

รวม 45 33.33 45 33.33 45 33.33 135 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.16  พบวา่ผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามประสบการณ์ ตั้งแต่ 1–4 ปี ร้อยละ 
27.41 ตั้งแต่ 5–7 ปี ร้อยละ 39.26 ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 33.33 
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ตารางที ่4.17  ตารางแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความส าคญัในการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ความเขา้ใจ และเร่ืองพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั และวิธีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 
 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 

10. 
 

11. 

การจัดให้ความ รู้และ เส ริมทักษะ ท่ีพ่อแ ม่
ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมดูแลหรือเล้ียงดู
เดก็ในระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเดก็ 
ระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกับพฒันาการด้านร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกับพฒันาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
ของเดก็ปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกับโภชนาการ สุขภาพ และอนามยั
ของเดก็ระดบัปฐมวยั 
ความรู้ท่ี เ ก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กระดับ
ปฐมวยั 
ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน 
ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองใน
การมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
คว าม รู้ เ ก่ี ย วกับพัฒน า ก า รด้ าน คว าม คิ ด
สร้างสรรคข์องเดก็ระดบัปฐมวยั 

4.71 
 
 
 4.65 

 
4.63 

 
4.60 

 
4.56 

 
4.60 

 
4.56 

 
4.65 

 
4.56 

 
4.60 

 
 

4.53 
 

0.12 
 
 

0.53 
 

0.52 
 

0.58 
 

0.54 
 

0.49 
 

0.55 
 

0.53 
 

0.59 
 

0.49 
 
 

0.59 
 

4.56 
 
 

4.57 
 

4.52 
 

4.54 
 

4.59 
 

4.56 
 

4.55 
 

4.45 
 

4.48 
 

4.44 
 
 

4.48 

0.10 
 
 

0.56 
 

0.48 
 

0.50 
 

0.49 
 

0.49 
 

0.48 
 

0.58 
 

0.52 
 

0.56 
 
 

0.60 

4.64 
 
 

4.61 
 

4.57 
 

4.57 
 

4.57 
 

4.57 
 

4.55 
 

4.55 
 

4.52 
 

4.52 
 
 

4.50 

0.07 
 
 

0.09 
 

0.09 
 

0.09 
 

0.09 
 

0.08 
 

0.09 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.09 
 
 

0.10 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.50 4.52 0.52 4.56 0.16 มากท่ีสุด 
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 ตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและครูโดยรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความส าคญัในการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัและ
วิธีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัในปัจจุบนัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ 1) การจดัให้ความรู้และเสริมทกัษะท่ีพ่อแม่
ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมดูแลหรือเล้ียงดูเด็กในระดบัปฐมวยั 2) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั 3) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยั 4) 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ ของเด็กปฐมวยั 5) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
สังคมของเด็กระดบัปฐมวยั 6) ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั 
7) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั 8) ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและ
แนวการจดัการศึกษาของโรงเรียน 9) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยั 10) 
ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 11) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยัใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.18  เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีควรเพิ่มเติม 
 

ผู้บริหาร 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน

ระดับปฐมวยั 5-9 ปี 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

1. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น 
    สมองของเด็กปฐมวยั 
2. ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมรัก

การอ่านของเด็กปฐมวยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างวินยั 

และจริยธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

4. ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารท่ี 
    เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 
5. ค ว าม รู้ เ ก่ี ย ว กับก า ร เ ป็ น

ตน้แบบท่ีดีใหก้บับุตรหลาน 
 

1. ความรู้และการส่งเสริมใน
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
งามตามแบบไทย 

2. ความรู้ในเร่ืองการใช้ค  าถาม
แบบปลายเปิดกับเด็กปฐมวยั
เพื่อต่อยอดใหก้บัลูก 

3. ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
รอบตวัเด็ก 

4. ความรู้เก่ียวกบัศิลปะ การวาด
ภาพ และระบายสี 

5. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างวินัย
ในเด็กปฐมวยั 

1. ความรู้เก่ียวกบัการรักษา 
    ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 
2. ความรู้เก่ียวกบัการสร้าง

วนิยัในเด็กปฐมวยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนาท่ี

นบัถือ 
4.ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

และธรรมชาติรอบตวั 
5. ความรู้เก่ียวกบัการด าเนิน
ชี วิ ต แ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน

ระดับปฐมวยั 5-9 ปี 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

6. ความ รู้ เ ก่ี ย วกับ คุณธรรม 
จริยธรรม 

7. ความรู้เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก
ปฐมวยั 

8. ความรู้ดา้นความรับผิดชอบ
ของเด็กปฐมวยั 

9. ความรู้เก่ียวกบัสิงแวดล้อม
รอบตวั 

6. ความรู้ในเร่ืองการตรงต่อเวลา 
และรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 

6. ความรู้เก่ียวกบัคุณธรรม
และจริยธรรม  

7. ความรู้เร่ืองการเอาใจใส่
ในปัญญาของลูกในเร่ือง
ต่างๆ 

8. ความรู้เร่ืองของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 จากตารางท่ี 4.18  สรุปเร่ืองท่ีเห็นตรงกนัคือ  
 1. เร่ืองความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก 
 2. เร่ืองความรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
 3. เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการสร้างวนิยัใหก้บัเด็กปฐมวยั 
 
ตารางที ่4.19  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพอ่แม่ ผูป้กครองควรมีทกัษะท่ีส าคญั และจ าเป็นใน
การส่งเสริมและอบรมเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งเหมาะสมส าหรับการพฒันาของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั 
 

 
ผู้บริหาร 

 

ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 5–9 ปี 

ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

1.เร่ืองทกัษะการกอดลูก 
2.เร่ืองทกัษะการเล่านิทาน 
3.เร่ืองทกัษะการคิด 
4.เร่ืองทกัษะการสอนให้รู้จกั
ช่วยเหลือตนเอง 

1.เร่ืองทกัษะในการสอนใหเ้ด็ก
รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
2.เร่ืองทกัษะการสอนให้รู้จกั
ช่วยเหลือตนเอง 
 

1.เร่ืองทักษะการสอนให้รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง 
2.เร่ืองทกัษะการกอดลูก 
3.เร่ืองทักษะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้ไดดี้ 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

 
ผู้บริหาร 

 

ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 5–9 ปี 

ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

5.เร่ืองทกัษะการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 
6.เร่ืองทกัษะการตดัสินใจ 
7. เร่ืองทกัษะการอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
8. เร่ืองทกัษะการส่ือสาร 

3.เร่ืองทกัษะการอยูร่่วมกนัใน
สังคม 
4.เ ร่ื อ ง ทั ก ษ ะ ก า ร มี ค ว า ม
รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
5. เร่ืองทกัษะการกอดลูก 
6.เร่ืองทกัษะการคิด 

4.เร่ืองทกัษะการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.เร่ืองทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
6.  เ ร่ืองทักษะในการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
7. เร่ืองทกัษะในการแบ่งปัน 

 
 จากตารางท่ี 4.19  สรุปเร่ืองท่ีเห็นตรงกนัคือ  
 1. เร่ืองทกัษะการกอดลูก 
 2. เร่ืองทกัษะการคิด 
 3. เร่ืองทกัษะการสอนใหรู้้จกัช่วยเหลือตนเอง 
 4. เร่ืองทกัษะการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ตารางที ่ 4.20   ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัหรือจดัท าในโรงเรียนในปัจจุบนั 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

 

ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนว
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
เด็กระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั 

4.65 
 

4.65 
 

4.63 

0.53 
 

0.53 
 

0.52 

4.46 
 
4.59 
 
4.55 

0.58 
 
0.49 
 
0.51 

4.56 
 
4.62 
 
4.59 

0.56 
 
0.51 
 
0.52 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ)  
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

4. 
 
 

5. 
 
6. 
 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง
ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริม
ทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจ 
ของเด็กปฐมวยั 
ความรู้เ ก่ียวกับโภชนาการ สุขภาพ และ
อนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั 
ความรู้ท่ีเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กระดับ
ปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
ความรู้ เ ก่ียวกับพัฒนาการด้านความคิด
สร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยั 

4.60 
 

 
4.60 
 
4.60 

 
4.56 
 
4.56 

 
4.56 

 
4.53 
 

0.49 
 

 
0.58 
 
0.49 

 
0.55 
 
0.54 

 
0.59 

 
0.59 
 

4.57 
 
 
4.45 
 
4.48 

 
4.52 
 
4.56 

 
4.48 

 
4.53 
 

0.56 
 
 
0.49 
 
0.60 

 
0.48 
 
0.48 

 
0.52 

 
0.51 

4.55 
 
 
4.53 
 
4.54 

 
4.51 
 
4.56 

 
4.52 

 
4.53 

0.53 
 
 
0.54 
 
0.55 

 
0.52 
 
0.51 

 
0.56 

 
0.55 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.54 4.52 0.52 4.55 0.54 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.20  ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัหรือจดัท าใน
โรงเรียนในปัจจุบนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบั จากมากไป
หาน้อย คือ ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ความรู้
เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของ
เด็กปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวยั 
ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรม
เล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบั
พฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยั ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กระดบัปฐมวยั ในระดบัมากท่ีสุด  
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ตารางที ่4.21  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัใหค้วามรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นควรมีเพิ่มเติมท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการและทกัษะของเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองในปัจจุบนั  
 

 
ผู้บริหาร 

 

ครูทีม่ีประสบการณ์การ
สอนระดับปฐมวยั 5–9 ปี 

ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

1. เร่ืองพฒันาการดา้นสมอง 
2. เร่ืองการฝึกนิสัยรักการอ่าน 
3. เร่ืองการสร้างวินยัและ

จริยธรรมกบัเด็ก 
4. เร่ืองจิตวทิยาเด็ก 
5. เร่ืองการเอาใจใส่ต่อปัญหาของ

ลูกในระดบัปฐมวยั 
6. เร่ืองการส่งเสริมความสามาร

ทางศิลปะและความคิด
สร้างสรรค ์

7. เร่ืองทกัษะการพดูของเด็ก
ปฐมวยั 

8. เร่ืองทกัษะกลา้แสดงออก 
    ของเด็กปฐมวยั 
9. เร่ืองทกัษะการคิดของเด็ก

ปฐมวยั 

1. เร่ืองการสอนใหเ้ด็กรู้จกั
วนิยัคุณธรรม-จริยธรรม 

2. เร่ืองส่งเสริมความถนดั
ของเด็ก 

3. เร่ืองการใหค้วามรัก-
ความอบอุ่นกบัเด็ก
ปฐมวยั 

4. เร่ืองการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

5. เ ร่ื อ ง ทั ก ษ ะ ก า ร รู้ จั ก
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

6. เร่ืองทกัษะการเรียนรู้
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั 

7. เร่ืองจิตวทิยาเด็ก 

1. เร่ืองการส่งเสริมความ 
    สามารถทางด้านศิลปะและ  

ความคิดสร้างสรรค ์
2. เร่ืองการให้ความรัก ความ

อ บ อุ่ น แ ล ะ ดู แ ล อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

3. เ ร่ืองการส่ง เส ริมการใช้
ทกัษะในชีวติประจ าวนั 

4. เร่ืองทกัษะการสอนให้รู้จกั
วนิยัคุณธรรมและจริยธรรม 

5. เร่ืองทกัษะการสอนให้รู้จกั
มารยาทในการพูดและการ
ฟัง 

6. เร่ืองจิตวทิยาส าหรับเด็ก 

 
 จากตารางท่ี 4.21  สรุปเร่ืองท่ีเห็นตรงกนัคือ  
 1.  เร่ืองการสร้างวนิยัและจริยธรรมกบัเด็ก 
 2.  เร่ืองจิตวทิยาเด็ก 
 3.  เร่ืองการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์
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ตารางที ่4.22  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองโรงเรียนจดั/ให้ความรู้และเสริมทกัษะท่ีพ่อแม่ 
ผูป้กครองพึงมีท่ีเก่ียวกบัการอบรมดูแล หรือเล้ียงดูเด็กในระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามราย
ขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 

2. 
3. 

การกอดลูกเพื่อแสดงความรักและสัมผสัท่ี
อบอุ่น 
การส่งเสริมทกัษะการคิดใหลู้กเสมอ 
การเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน หรือเม่ือมี
โอกาส 

4.73 
 
4.69 
4.69 

0.45 
 
0.45 
0.47 

4.61 
 

4.56 
4.48 

0.56 
 

0.59 
0.63 

4.60 
 

4.58 
4.50 

0.55 
 

0.59 
0.63 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
รวม 4.68 0.46 4.55 0.59 4.56 0.59 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.22  แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นวา่ โรงเรียนควรจดัให้
ความรู้ ส่งเสริมทกัษะท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการดูแลเด็กในระดับปฐมวยัในปัจจุบนั 
โดยรวมมีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
คือ เร่ืองการกอดลูกเพื่อแสดงความรักและสัมผสัท่ีอบอุ่น การส่งเสริมทกัษะการคิดให้ลูกเสมอ การ
เล่านิทานใหลู้กฟังก่อนนอนเม่ือมีโอกาส ในระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.23  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะท่ีโรงเรียนควรจดัเสริมให้ผูป้กครองควร
ปฏิบติัเพิ่มเติม 
 

ผู้บริหาร 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน

ระดับปฐมวยั 5–9 ปี 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

1. ทกัษะดา้นมารยาทและการ 
    ท าความเคารพ 
2. ทกัษะการสังเกตพฤติกรรม 
    และพฒันาการ 
3. ทกัษะการอยูร่่วมกนัใน 
   สังคม 

1. ทกัษะการมีภาวะผูน้ าและผู ้
    ตามท่ีดี 
2. ทกัษะการพดูและการตอบ 
    ค  าถาม 
3. ทกัษะดา้นภาษาท่ีสองและ 
    ภาษาท่ีสาม 

1. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    และผูอ่ื้น 
2. ทกัษะในการแกปั้ญหา 
3. ทกัษะดา้นคุณธรรมและ 
    จริยธรรมตามแบบไทย 
4. ทกัษะเสริมการอ่าน 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน

ระดับปฐมวยั 5–9 ปี 
ครูทีม่ีประสบการณ์การสอน
ระดับปฐมวยั 10 ปีขึน้ไป 

4. ทกัษะการตั้งค  าถามใหเ้ด็ก 
   เกิดกระบวนการคิด 
5. ทกัษะการสร้างความฉลาด 
   ใหก้บัลูก 
6. ทกัษะการดูแลช่วยเหลือเด็ก 
    ในเร่ืองของการเล่น และการ 
    เรียน 
7. ทกัษะการแกปั้ญหา 
8. ทกัษะการใหอ้ภยัเม่ือเด็กท า 
    ความผดิ 
9. ทกัษะธนาคารแห่งความดี 
10. ทกัษะการไม่เห็นแก่ตวั โต 
    ไปไม่โกง 
11. ทกัษะการรู้จกัประหยดั 
    และเก็บออม 
12. ทกัษะดา้นการตดัสินใจ 
13. ทกัษะดา้นคุณธรรมและ 
    จริยธรรม 

4. ทกัษะกระบวนการ 
    วทิยาศาสตร์ 
5. ทกัษะการปฏิบติัตนตาม 
    วฒันธรรมไทย 
6. ทกัษะการส่งเสริมดา้นวถีิ 
    ชีวติและแบบอยา่งท่ีดีในการ 
    ด ารงชีวิต 
7. ทกัษะในการดูแลสุขภาพ 
    และอนามยั 
8. ทกัษะการหยา่ร้างของพอ่แม่ 
9. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
10. ทกัษะดา้นคุณธรรม  
    จริยธรรม 
11. ทกัษะดา้นการตดัสินใจ 
12. ทกัษะการคิด 
13. ทกัษะดา้นกีฬา 
14. ทกัษะการรู้จกัประหยดั 
    และเก็บออม 
15. ทกัษะการแกปั้ญหา 

5. ทกัษะดา้นความคิด 
    สร้างสรรค ์
6. ทกัษะการรู้จกัประหยดัและ 
    เก็บออม 
7. ทกัษะการกอดและสัมผสัลูก 
8. ทกัษะเร่ืองกฎ ระเบียบของ 
    โรงเรียนท่ีควรปฏิบติั 
9.ทกัษะการส่งเสริมให ้
    ผูป้กครองเขา้ใจในหลกัสูตร 
    การสอนของเด็กปฐมวยั 
10.ทกัษะการส่งเสริมความ 
    ร่วมมือระหวา่งบา้น และ  
    โรงเรียน 
11. ทกัษะการอยูร่่วมกบับุคคล 
    อ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
12. ทักษะการมีจิตอาสาใน
เร่ือง 
    ท่ีเด็กมีความถนดั 
13. ทกัษะดา้นกีฬา 
14. ทกัษะความรับผดิชอบ 
15. ทกัษะดา้นการตดัสินใจ 
16. ทกัษะการคิด 

 จากตารางท่ี 4.23  สรุปเร่ืองท่ีเห็นตรงกนัคือ  
 1. ทกัษะการรู้จกัประหยดัและเก็บออม 
 2. ทกัษะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
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 3. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 4. ทกัษะการตดัสินใจ 
 5. ทกัษะการแกปั้ญหา 
 6. ทกัษะการคิด  
 
ตารางที่ 4.24  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการให้ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอน
และแนวการจดัการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
 
7. 

 
8. 
 
9. 

เร่ืองความปลอดภยัของเด็กในโรงเรียน 
เร่ืองสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน (เช่น สะอาด 
สวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ มี
อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเ พียงพอ 
ปลอดภยั) 
เ ร่ืองการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน 
เร่ืองบริการรับ – ส่งนกัเรียน 
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
(แนวทางการจดัการเรียนการสอน) 
เร่ืองบริการอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและ
คุณค่าทางอาหารท่ี เหมาะสมกับเด็กระดับ
ปฐมวยั 
เร่ืองหลกัสูตรเก่ียวกบัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียน 
เ ร่ืองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของ
ครูผูส้อน 
เร่ืองสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น 

4.79 
4.79 

 
 

 
4.77 

 
4.74 
4.70 

 
4.60 

 
 

4.60 
 

4.47 
 

4.33 

0.41 
0.41 

 
 

 
0.43 

 
0.44 
0.46 

 
0.54 

 
 

0.62 
 

0.55 
 

0.64 
 

4.61 
4.52 

 
 

 
4.51 

 
4.52 
4.55 
 
4.62 

 
 

4.47 
 

4.45 
 

4.24 

0.11 
0.12 

 
 

 
0.12 

 
0.11 
0.12 
 
0.13 

 
 

0.15 
 

0.13 
 

0.17 

4.70 
4.66 
 
 
 
4.64 
 
4.63 
4.62 
 
4.61 
 
 
4.53 
 
4.6 
 
4.29 

0.05 
0.06 

 
 

 
0.06 

 
0.06 
0.06 
 
0.07 

 
 

0.08 
 

0.07 
 

0.09 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.64 0.40 4.50 0.12 4.60 0.06 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.24  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้
ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบนัโดยรวมมี
ความเห็นในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ือง
ความปลอดภยัของเด็กในโรงเรียน เร่ืองสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน (เช่น สะอาด สวยงาม ส่งเสริม
การเรียนรู้และพฒันาการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสวา่งเพียงพอ ปลอดภยั) เร่ืองการรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน เร่ืองบริการรับ–ส่งนกัเรียน เร่ืองการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียน(แนวทางการจัดการเรียนการสอน)  เร่ืองบริการอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการและคุณค่าทางอาหารท่ีเหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั เร่ืองหลกัสูตรเก่ียวกบัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียน รองลงมา คือ  เร่ืองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของครูผูส้อน เร่ือง
สนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น ในระดบัมาก 
 

ตารางที ่4.25  ตารางแสดงความคิดเห็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมี
ส่วนส่งเสริมพฒันาการและทกัษะส าหรับเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาส าหรับ
ระดบัปฐมวยั 
เ ร่ืองการส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกายอย่าง
สม ่าเสมอ 
เร่ืองการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจเด็ก
ระดบัปฐมวยั 
เร่ืองการดูแลเร่ืองการพกัผอ่นนอนหลบัของเด็กให้
เหมาะสมกบัวยั 
เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กมีกริยามารยาทท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
เร่ืองการให้ความรัก ความอบอุ่นอย่างถูกตอ้งและ
เพียงพอ 
เร่ืองการจัดอาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอ และมี
คุณค่าทางโภชนาการอย่างถูกต้องแก่เด็กระดับ
ปฐมวยั 

4.77 
 

4.74 
 

4.79 
4.74 

 
4.72 

 
4.67 

 
4.67 

 
4.70 

 

0.43 
 

0.44 
 

0.47 
0.44 

 
0.45 
 
0.52 

 
0.52 
 
0.46 
 

4.65 
 

4.60 
 

4.51 
4.67 

 
4.58 
 
4.64 

 
4.61 
 
4.57 
 

0.08 
 

0.02 
 

0.09 
0.07 

 
0.09 
 
0.08 

 
0.08 
 
0.08 
 

4.71 
 

4.71 
 

4.70 
4.70 

 
4.66 
 
4.66 

 
4.64 
 
4.63 
 

0.03 
 

0.04 
 

0.04 
0.04 

 
0.04 
 
0.05 

 
0.05 
 
0.04 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 

เร่ืองการกระตุน้และจูงใจให้เด็กมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน 
เร่ืองความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ของโรงเรียน 
เ ร่ืองการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กอย่าง
สม ่าเสมอ 
เร่ืองการเป็นตัวอย่างและแบบอย่างท่ีดีทั้ งทางตรง
และทางออ้มส าหรับเดก็ระดบัปฐมวยั 
เร่ืองการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในครอบครัว 

4.67 
 

4.63 
 

4.60 
 

4.60 
 

4.51 

0.47 
 

0.54 
 

0.49 
 

0.54 
 

0.59 

4.54 
 

4.55 
 

4.59 
 

4.49 
 

4.41 

0.08 
 

0.08 
 

0.08 
 

0.09 
 

0.08 

4.60 
 

4.60 
 

4.56 
 

4.54 
 

4.46 

0.04 
 

0.04 
 

0.04 
 

0.05 
 

0.05 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

รวม 4.68 0.34 4.57 0.05 4.62 0.03 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 4.25 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพ่อ
แม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและทักษะส าหรับเด็กระดับปฐมวยัในปัจจุบัน
โดยรวม มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 
เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาส าหรับระดบัปฐมวยั เร่ืองการส่งเสริมใหเ้ด็กไดอ้อกก าลงั
กายอยา่งสม ่าเสมอ เร่ืองการสอนคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ
เด็กระดบัปฐมวยั เร่ืองการดูแลเร่ืองการพกัผ่อนนอนหลับของเด็กให้เหมาะสมกบัวยั เร่ืองการ
ส่งเสริมให้เด็กมีกริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัวยั เร่ืองการให้ความรัก ความอบอุ่นอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ เร่ืองการจดัอาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างถูกตอ้งแก่เด็ก
ระดบัปฐมวยั เร่ืองการกระตุน้และจูงใจให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน เร่ืองความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เร่ืองการพฒันาทกัษะด้านภาษาของเด็กอย่าง
สม ่าเสมอ เร่ืองการเป็นตวัอยา่งและแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางตรงและทางออ้มส าหรับเด็กระดบัปฐมวยัมี
ความเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในครอบครัว 
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ตารางที่ 4.26  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบั
ปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู 

ระดบัการ
แปลผล 

X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 

เร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี 
เร่ืองการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวยั
ของเด็ก 
เร่ืองการชมเชยและการให้รางวลั เม่ือเด็กท า
ความดี 
เร่ืองการใหอิ้สระทางความคิดและการกระท า 
เร่ืองการสอนเด็กใหรู้้จกัแกปั้ญหา 
เร่ืองการลงโทษเม่ือเด็กท าความผิด 

4.70 
4.58 

 
4.60 

 
4.53 
4.47
3.88 

0.51 
0.54 

 
0.49 

 
0.59 
0.59 
1.20 

4.60 
4.62 

 
4.52 

 
4.40 
4.42 
3.66 

0.16 
0.16 

 
0.17 

 
0.19 
0.18 
0.40 

4.65 
4.60 

 
4.56 

 
4.47 
4.44 
3.78 

0.11 
0.12 

 
0.11 

 
0.13 
0.12 
0.26 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.46 0.49 4.37 0.19 4.42 0.11 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.26  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัการให้
ความรู้เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั โดยรวมมีความเห็นในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี เร่ืองการช่วยเหลือ
ตนเองไดเ้หมาะสมตามวยัของเด็ก เร่ืองการชมเชยและการให้รางวลั เม่ือเด็กท าความดี  มีความเห็น
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ  เร่ืองการใหอิ้สระทางความคิดและการกระท า เร่ืองการสอนเด็กให้
รู้จกัแกปั้ญหา เร่ืองการลงโทษเม่ือเด็กท าความผดิ 
 
ตารางที ่4.27  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัใหค้วามรู้เร่ืองพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก
ปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 

 เร่ืองพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเลก็ 
 

4.72 
 

0.45 
 

4.73 
 

0.44 
 

4.72 
 

0.44 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ)  
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

2. เร่ืองพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 4.70 0.46 4.72 0.45 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
รวม 4.71 0.05 4.73 0.07 4.72 0.06 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.27  แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้
เร่ืองพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยัในปัจจุบนัโดยรวมมีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ เร่ืองพฒันาการกล้ามเน้ือมดัเล็ก เร่ือง
พฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที ่ 4.28  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นสังคมของเด็ก
ระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 เร่ืองการมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 
เร่ืองการแบ่งปันส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น 
 เร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหาร 
เร่ืองการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น 
เร่ืองการรู้จกัการใหอ้ภยั 

4.77 
4.74 
4.65 
4.74 
4.77 

0.43 
0.44 
0.48 
0.44 
0.43 

4.65 
4.56 
4.62 
4.65 
4.63 

0.20 
0.22 
0.20 
0.24 
0.20 

4.71 
4.65 
4.64 
4.62 
4.54 

0.13 
0.13 
0.14 
0.14 
0.13 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.13 4.63 0.08 4.68 0.04 มากทีสุ่ด 

  
 จากตารางท่ี 4.28  แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารและครู มีความเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้
เร่ืองพฒันาการด้านสังคมของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนัโดยรวมมีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ เร่ืองการมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น เร่ืองการ
แบ่งปันส่ิงของให้กบัผูอ่ื้น เร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหาร เร่ืองการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น เร่ือง
การรู้จกัการใหอ้ภยั มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.29  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ
ของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 
2. 

เร่ืองการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เม่ือมีอาการ
โกรธหรือเสียใจ 
เร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งถูกตอ้งของ
เด็ก 

4.60 
 

4.51 

0.58 
 

0.59 

4.43 
 
4.44 

0.54 
 

0.52 

4.52 
 

4.48 

0.56 
 

0.56 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

รวม 4.56 0.07 4.43 0.14 4.50 0.11 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.29 แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้
เร่ืองพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนัโดยรวมมีความเห็นในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ืองการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เม่ือมี
อาการโกรธหรือเสียใจ มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งถูกตอ้งของเด็ก 
 
ตารางที ่ 4.30  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
เด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

เร่ืองการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ มอง ฟัง 
สมัผสั ชิมรส และดมกล่ิน 
เร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เร่ืองมิติสมัพนัธ์ 
เร่ืองการคิดเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ส่ิงของต่างๆ 

4.72 
 

4.70 
4.63 
4.63 

0.50 
 

0.46 
0.58 
0.54 

4.58 
 

4.58 
4.43 
4.37 

0.26 
 

0.27 
0.29 
0.27 

4.65 
 

4.64 
4.53 
4.50 

0.18 
 

0.18 
0.22 
0.20 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.67 0.17 4.49 0.12 4.58 0.07 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.30 ตารางแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกับการจดัให้
ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั โดยรวมมีความเห็นมากท่ีสุด 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ืองการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ 
มอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดมกล่ิน  เร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เร่ืองมิติสัมพนัธ์
มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ เร่ืองการคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ส่ิงของต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 4.31  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก
ระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
2. 
3. 
4. 

เร่ืองการพดู 
เร่ืองการฟัง 
เร่ืองการอ่าน 
เร่ืองการเขียน (เพื่อเตรียมความพร้อมในระดบั
ต่อไป) 

4.65 
4.65 
4.56 
4.58 

0.48 
0.48 
0.50 
0.50 

4.65 
4.59 
4.54 
4.50 

0.24 
0.24 
0.26 
0.25 

4.65 
4.62 
4.55 
4.54 

0.18 
0.18 
0.19 
0.19 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.12 4.57 0.09 4.59 0.05 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.31  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัการให้
ความรู้เร่ืองพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั โดยรวมมีความเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ืองการพูด เร่ืองการฟัง เร่ือง
การอ่าน เร่ืองการเขียน (เพื่อเตรียมความพร้อมในระดบัต่อไป) มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.32  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้เร่ืองโภชนาการ สุขภาพ และ
อนามยัของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. เร่ืองการดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกาย 4.79 0.41 4.72 0.35 4.76 0.2 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.32  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

2. 
3. 

เร่ืองการตรวจสุขภาพและการรับวคัซีนตามระยะ 
เร่ืองคุณค่าและปริมาณท่ีเหมาะสม 

4.70 
4.60 

0.51 
0.49 

4.57 
4.42 

0.40 
0.39 

4.64 
4.51 

0.30 
0.29 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.70 0.15 4.60 0.17 4.65 0.11 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.32  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัการให้
ความรู้เร่ืองโภชนาการ สุขภาพและอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั โดยรวมมีความเห็นใน
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ เร่ืองการดูแลและ
รักษาความสะอาดของร่างกาย เร่ืองการตรวจสุขภาพและการรับวคัซีนตามระยะ เร่ืองคุณค่าและ
ปริมาณท่ีเหมาะสม มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.33  ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัให้ความรู้เร่ืองพฒันาการด้านความคิด
สร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนั จ าแนกตามรายขอ้ 
 

ล าดบั
ที ่

ข้อความรู้ 
ผู้บริหาร ครู 

รวมผู้บริหาร
และครู ระดบัการ

แปลผล 
X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1. 
2. 
 
3. 

เ ร่ืองพัฒนาการของสมองและศักยภาพทาง
สมอง เร่ืองการสังเคราะห์และวิเคราะห์ในส่ิง
ต่าง ๆ 
เร่ืองของการน าความคิดไปปฏิบติั 

4.60 
4.53 

 
4.49 

0.54 
0.55 

 
0.59 

4.54 
4.44 

 
4.38 

0.37 
0.41 

 
0.43 

4.57 
4.49 

 
4.44 

0.30 
0.32 

 
0.34 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.54 0.16 4.45 0.12 4.50 0.09 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.33 แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัให้ความรู้
เร่ืองพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดบัปฐมวยัในปัจจุบนัโดยรวมมีความเห็นใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เร่ืองพฒันาการของสมอง
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และศกัยภาพทางสมอง มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ  เร่ืองการสังเคราะห์และ
วเิคราะห์ในส่ิงต่างๆ เร่ืองของการน าความคิดไปปฏิบติั 
 4.2.2  สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาเฉพาะกรณีภาคสนาม (Field Research) โรงเรียนอนุบาล
ท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน และโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  (รอบ 3) ในระดบัดีมาก 
  สรุปผลการศึกษาเฉพาะกรณีภาคสนาม (Field Research) โรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรีท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีได้รับ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) 
ในระดบัดีมาก (ดูขอ้มูลรายละเอียดการศึกษากรณีเฉพาะภาคสนามเป็นรายโรงเรียนได้ในภาค 
ผนวก ฉ. หนา้ 235 ถึง 266)  
  การจดัใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  1.  โรงเรียนจดัการให้ความรู้ในรูปของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น จดักิจกรรม
ปฐมนิเทศปีละ 1 คร้ังในเทอมตน้ก่อนเปิดภาคเรียน บางโรงเรียนจะจดัปฐมนิเทศเฉพาะนกัเรียน
ท่ีมาสมคัรใหม่หรือบางโรงเรียนจะปฐมนิเทศผูป้กครองพร้อมกนัทุกระดบัชั้น 
  2.  โรงเรียนจดัการใหค้วามรู้เร่ืองหลกัสูตรของโรงเรียน 
  3.  โรงเรียนจดัการใหค้วามรู้เร่ืองการเรียนการสอนและระเบียบวนิยั 
  4.  โรงเรียนจดัการให้ความรู้เร่ืองการดูแลเด็ก โดยเชิญวิทยาการเข้ามาบรรยายให้
ผูป้กครอง เช่น เร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยั เร่ืองพฒันาการดา้นสมองของเด็กปฐมวยั โดยเน้ือหาของ
การบรรยาย 
  5.  โรงเรียนจดัการให้ความรู้เร่ืองโรคระบาดต่าง ๆ ตามฤดูกาล โดยจดัท าเป็นจดหมาย
ข่าวหรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูป้กครองรับทราบ 
  6.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้พบปะและพูดคุยกับคุณครูประจ าชั้ นเพื่อ
ปรึกษาและแกปั้ญหาเร่ืองต่าง ๆ ของนกัเรียน 
  7.  โรงเรียนจดัท าสมุดส่ือสารระหว่างบา้นและโรงเรียน เพื่อเป็นการติดต่อส่ือสารใน
เร่ืองต่าง ๆ ของนกัเรียน เช่น สัปดาห์น้ีเด็กเรียนเร่ืองผกั ครูจะเขียนว่าเด็กเรียนเร่ืองผกั ครูให้เด็ก
รับประทานผกัและผกัชนิดไหนบ้างท่ีเด็กควรรับประทานและไม่ควรรับประทาน ซ่ึงแต่ละ
โรงเรียนจะมีแนวการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีทั้งเขียนส่ือสารทุกวนัหรือรายสัปดาห์  
  8.  โรงเรียนใหค้วามรู้โดยการเชิญวทิยากรเฉพาะทางเขา้มาให้ความรู้กบัผูป้กครองและ
นกัเรียน เช่น เชิญวิทยากรท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าขนมสอดไส้มาแสดงวิธีการท าขนมให้
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ผูป้กครองท่ีสนใจและนกัเรียนไดเ้ห็นจริงและร่วมลงมือปฏิบติัท าจริงดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนในเร่ืองความรู้ท่ีจดัให้กบัผูป้กครอง บางเร่ืองก็ยงั
ปฏิบติัไดไ้ม่ครอบคลุมมากนัก เน่ืองจากการจดักิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั บางคร้ังขาดความร่วมมือจากผูป้กครองดว้ย เน่ืองจากภาระในการท างานของ
ผูป้กครอง เช่น มาไม่ได ้ลางานไม่ได ้ และผูป้กครองมีความคาดหวงัสูงเร่ืองการเรียนการสอนว่า
เม่ือเด็กมาเรียนแลว้จะตอ้งอ่านออกเขียนได ้
 4.2.3  สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก
ระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  สรุปผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดให้ความรู้กับพ่อแม่ ผูป้กครองของ
โรงเรียนระดบัปฐมวยัในจงัหวดันนทบุรี 
  ปัจจุบนัการจดัการให้ความรู้กบัพ่อแม่ ผูป้กครองของเด็กระดบัปฐมวยั มีความส าคญั
ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดในทุกเร่ือง เน่ืองจากพ่อแม่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งออกไปท างานนอก
บา้นหรือการท่ีตอ้งเป็นพ่อแม่ตั้งแต่เยาวว์ยั  ท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
หรือเป็นการเล้ียงดูท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งให้ความรู้กบัผูป้กครอง เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผูป้กครองสามารถปฏิบติัตนได้ถูกตอ้ง และเป็นการเพิ่มทกัษะความรู้ ท าให้
สามารถมีส่วนช่วยในพฒันาการในระดบัปฐมวยัของเด็กไดอ้ย่างเหมะสมกบัวยัและช่วยเสริมใน
เร่ืองการเรียนของลูกท่ีบา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี พ่อแม่ ผูป้กครองยงัมีความเขา้ใจในระบบ
การบริหารงานของโรงเรียนมากข้ึน ช่วยให้มีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนท่ีส่งผลถึงพฒันาการของ
เด็กในความรับผดิชอบของตนไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และมีเจตคติในทางบวกต่อโรงเรียนและครู 
  สรุปไดว้า่ขอ้ความรู้และทกัษะท่ีควรจดัให้ความรู้กบัผูป้กครองควรครอบคลุมในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
  1.  การจดัให้ความรู้และเสริมทกัษะท่ีพ่อแม่ผูป้กครองพึงมีท่ีเก่ียวกบัการอบรมดูแล
หรือเล้ียงดูเด็กในระดบัปฐมวยั  
  2.  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั  
  3.  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยั      
  4.  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ ของเด็กปฐมวยั  
  5.  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั    
  6.  ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั               
  7.  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั  
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  8. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยั  
  10. ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยั  
  11.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยั 
  นอกจากนั้น ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนควรจดัเพิ่มเติมมีดงัน้ีคือ 
  1. เร่ืองทกัษะการส่งเสริมใหเ้ด็กเป็นผูใ้หแ้ละผูน้ าท่ีดี  
  2. เร่ืองทกัษะการสอนใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน  
  3. เร่ืองทกัษะในการส่งเสริมใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่าน  
  4. เร่ืองการสร้างวนิยัและจริยธรรมกบัเด็ก 
  5. เร่ืองจิตวทิยาเด็ก  
  6. เร่ืองการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ 
 
4.3 ผลการออกแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การจัดการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
  การออกแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใน
การด าเนินการใช้วิธีบูรณาการ 2 ส่วนไปดว้ยกนั โดยการส่ือสารขอ้มูลความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ตามก าหนดการ และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาเป็นระยะ ๆ คู่ขนานกนั 3 ช่วงใน 2 โรงเรียนทดลอง มีการทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการและวิธีการเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัก่อนเร่ิมด าเนินการ (Pre-test) และเม่ือ
เสร็จส้ินการด าเนินการ (Post-test) ประกอบดว้ย 
  ส่วนที ่1 เป็นการทดลองการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาในการส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะด้านพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในจงัหวดันนทบุรี 
  ส่วนที ่2 เป็นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (แบบ Facebook) ในการส่งขอ้ความรู้ดา้น
พฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรี  
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  การออกแบบในส่วนน้ีจึงประกอบดว้ยเอกสารแสดงสาระในเร่ืองต่าง ๆ  5 เร่ือง ดงัน้ี 
  1. โครงการทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของ
เด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  เป็นเอกสาร
สรุปของโครงการเพื่อให้ผูป้กครองท่ีร่วมในโครงการเขา้ใจลกัษณะของการทดลอง ในการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นหลกัการ เหตุผล วตัถุประสงคแ์ละวธีิด าเนินงาน ดงัรายละเอียดใน 4.3.1 หนา้ 150 
  2. ก าหนดการส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook และสาระ
เก่ียวกับพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัใน 11 หัวข้อความรู้และ 33 ข้อความรู้ย่อย ส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ตามก าหนดการในรายละเอียดตอนท่ี 
4.3.3 หนา้ 154-156 
  3. แผนการด าเนินงานการจดักิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนพระหฤทยั
นนทบุรีและโรงเรียนอนุบาลดวงใจ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษา 3 คร้ังตามก าหนดการในการด าเนินงานการจดักิจกรรมใน 4.3.2 หน้า 152-153 
และ 4.3.3 หนา้ 154-156 
  4. ปฏิทินส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ตามปฏิทิน ดงั
รายละเอียดในตอนท่ี 4.3.4 หนา้ 157 
  5. แผนด าเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการ ขั้นตอนรายละเอียดการประชุมเชิง
ปฏิบติัการคร้ังท่ี 1, คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ดงัรายละเอียดในตอนท่ี 4.3.5 หนา้ 158-170 ดงัต่อไปน้ี 
 4.3.1 โครงการการทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของ
เด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีมีดงัน้ี 
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โครงการ 
 

 การทดลองการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
หลกัการและเหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีส าคญัท่ีพ่อแม่ 

ผูป้กครองควรรู้และพึงปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมในการดูแลอบรมเล้ียง
ดู เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั โดยผ่านกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาและการส่งขอ้ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบ Facebook 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและผลการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรี 

วธีิด าเนินงาน แจง้โครงการและลกัษณะของโครงการ โดยใชจ้ดหมายถึงผูป้กครอง
เพื่อรับสมคัรผูป้กครองท่ีอาสาสมคัรเป็นกลุ่มทดลอง โดยผูป้กครอง
จะตอ้งมีบญัชีผูใ้ชข้อง Facebook เพื่อจะสามารถส่งและรับขอ้ความรู้
ต่าง ๆ ผ่าน Facebook และสามารถเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ
จิตตปัญญาศึกษาไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

ขั้นเตรียม  1.  เลือกผูป้กครองท่ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นวางแผน  1.  จดัท าเน้ือหาส าหรับขอ้ความรู้ 11 เร่ือง 33 หวัขอ้ยอ่ย 
   2.  จดัท าตารางส าหรับส่งขอ้มูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) 
   3.  จดัท าตารางก าหนดประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษา 
สถานท่ี   1.  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
   2.  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
วธีิติดตามและประเมินผล 1.  สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
  2.  ติดตามจากการสอบถามและแสดงความคิดเห็นจาก Facebook 
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 4.3.2  แผนการด าเนินงานการจดักิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
และโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
 
ตารางที่ 4.34  แผนการด าเนินการจดักิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สถานท่ีโรงเรียน
อนุบาลดวงใจ 
 

คร้ังที่ กจิกรรม วนั – เดือน – ปี / เวลา 
คร้ังท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 3 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ครอบคลุมสาระเก่ียวกับ
พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั 4 ดา้น  

     1) พฒันาการดา้นร่างกาย  
     2) พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
     3) พฒันาการดา้นสังคม  
     4) พฒันาการดา้นสติปัญญา 
     เพื่อส่งเสริมความรู้ผูป้กครองระดบัปฐมวยั 
2. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
    1) เร่ืองทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเช่น กิจกรรมดอกไม้

จากใจ ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการกอดลูก และการ
ปลูกฝังคุณธรรมลูกดว้ยโลกนิทาน  

     2) เร่ืองบทบาทของพอ่แม่ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
     3) เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  
     4) เร่ืองโภชนาการและสุขภาพอนามยัของเด็กปฐมวยั 
3. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
      1) เร่ืองความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  
      2) เร่ืองพฒันาการทางดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
      3) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของเด็ก

ปฐมวยั 
     สรุปและประเมินผล 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2556 
15.00–18.00 น. 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
09.00–12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 

09.00–12.00 น. 
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ตารางที่ 4.35  แผนการด าเนินการจดักิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สถานท่ีโรงเรียนพระ
หฤทยันนทบุรี 
 

คร้ังที่ กจิกรรม วนั – เดือน – ปี / เวลา 
คร้ังท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 3 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ครอบคลุมสาระเก่ียวกับ
พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั 4 ดา้น  

     1) พฒันาการดา้นร่างกาย  
     2) พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
     3) พฒันาการดา้นสังคม  
     4) พฒันาการดา้นสติปัญญา 
     เพือ่ส่งเสริมความรู้ผูป้กครองระดบัปฐมวยั 
 
2. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
    1) เร่ืองทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเช่น กิจกรรมดอกไม้

จากใจ ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการกอดลูก และการ
ปลูกฝังคุณธรรมลูกดว้ยโลกนิทาน  

     2) เร่ืองบทบาทของพอ่แม่ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
     3) เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  
     4) เร่ืองโภชนาการและสุขภาพอนามยัของเด็กปฐมวยั 
 
3. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
      1) เร่ืองความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  
      2) เร่ืองพฒันาการทางดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
      3) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของเด็ก

ปฐมวยั 
     สรุปและประเมินผล 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2556 

09.00–12.00 น. 
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 4.3.3  ก าหนดการส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook และสาระเก่ียวกบั
พฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัใน 11 หัวข้อความรู้และ 33 ข้อความรู้ย่อย ส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ณ. หน้า 334 ถึง 
369) 
 
ตารางที่ 4.36  ก าหนดการส่งขอ้ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook สาระความรู้
เก่ียวกับพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัใน 11 หัวข้อความรู้และ 33 ข้อความรู้ย่อย ส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 

วนัที ่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้งเตอืน
การเปิด 

ตดิตามผล 

25 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของการเล่านิทาน 
ตอนที ่2 การสอนลูกใหเ้กิดประสบการณ์

ชีวติโดยการใชนิ้ทานเป็นส่ือ 
ตอนที ่3 การส่งเสริมทกัษะการเล่านิทาน 

09.00 น. 
12.00 น. 

 
15.00 น. 

18.00 น. 
18.00 น. 

 
18.00 น. 

20.00 น. 
20.00 น. 

 
20.00 น. 

26 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
สติปัญญา 

ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
สติปัญญา 

ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

27 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้นร่าย
กาย 

ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้นร่างกาย 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
28 กนัยายน 

2556 
ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้นดา้น

อารมณ์และจิตใจ 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้นอารมณ์

และจิตใจ 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ) 
 

วนัที ่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้งเตอืน
การเปิด 

ตดิตามผล 

 ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 

15.00 น. 18.00 น. 20.00 น. 

29 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
สังคม 

ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้นสังคม 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
20.00 น. 

30 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 

ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 

ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

1 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั 

ตอนที ่2 ลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 

ตอนที ่3 การส่งเสริมการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

2 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการจดัการเรียน
การสอนและแนวการจดั
การศึกษา 

ตอนที ่2 ลกัษณะของการจดัการเรียนการ
สอนและแนวการจดัการศึกษา 

ตอนที ่3 การส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนและแนวการจดัการศึกษา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ) 
 

วนัที ่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้งเตอืน
การเปิด 

ตดิตามผล 

3 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการพฒันาการ
ดา้นภาษาของเด็ก 

ตอนที ่2 ลกัษณะของการพฒันาการดา้น
ภาษาของเด็ก 

ตอนที ่3 การส่งเสริมการพฒันาการดา้น
ภาษา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

4 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่1 ความหมายของบทบาทพอ่แม่
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ตอนที ่2 ลกัษณะของบทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

 ตอนที ่3 การส่งเสริมบทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

09.00 น. 
 
 

12.00 น. 
 
 

15.00 น. 
 
 
 

18.00 น. 
 
 

18.00 น. 
 
 

18.00 น. 
 
 
 

20.00 น. 
 
 

20.00 น. 
 
 

20.00 น. 
 
 
 

5 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการพฒันาการ
ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 

ตอนที ่2 ลกัษณะของการพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์

ตอนที ่3 การส่งเสริมการพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
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 4.3.4 ปฏิทินก าหนดการส่งข้อความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook และ
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
 
ตารางที ่4.37  ปฏิทินก าหนดการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
 

ข้อความรู้ 

วนัทีใ่ห้ข้อมูล 

เดือนกนัยายน เดือนตุลาคม 

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

1.ทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 1 
  

              

2.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา   2                   

3.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย     3                 

4.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ       4               

5.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสงัคม         5             

6.ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั           6           

7.ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู             7         

8.ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการอนและ               8       

   แนวการจดัการศึกษา                       

9.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก                 9     

10.ความรู้เก่ียวกบับทบาทพอ่แม่ผูป้กครองในการ 

              

  

  10   มีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ   

11.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์                     11 

 
หมายเหตุ.  วนัท่ีจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดว้ยกระบวนจิตตปัญญาศึกษา 
      คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 23 กนัยายน 2556  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
    วนัท่ี 24 กนัยายน 2556  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
      คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 กนัยายน 2556   โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี และ โรงเรียน 
           อนุบาลดวงใจ 
      คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2556    โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
       วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556   โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 
 

DPU



158 
 

 4.3.5 แผนด าเนินกิจกรรมแสดงขั้นตอนรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1, คร้ังท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 
 
ตารางที ่4.38  ขั้นตอนและรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเช่ือม
ความสัมพัน ธ์ ซ่ึ ง
กนัและกนั 

ลงทะเบียน พร้อมทั้งแจก
แบบทดสอบ Pre – test ให้
ผูป้กครองท าก่อนเร่ิมการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ผูป้กครองท าแบบทดสอบ Pre – test  
( ประมาณ 20 นาที) 

ผู้วจัิย : ท าความรู้จกัซ่ึงกนัและ
กนั โดยการพดูคุยทกัทายดว้ย
ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
ผู้ปกครอง : ทกัทายกนัและกนั
ดว้ยความเป็นกนัเอง เป็นการ
สร้างบรรยากาศแห่ง
ความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม 
ผู้วจัิย : ร่วมกนัร้องเพลง  
             “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ดงั
ดอกไมบ้าน ภูผาใหญ่กวา้ง ดงั
สายน ้าฉ ่าเยน็ ดงันภากาศ อนั
บางเบา 
 

ผู้วจัิย : ทกัทายดว้ยมิตรไมตรี (ประมาณ 5 
นาที) 
 
ผู้ปกครอง : ทกัทายซ่ึงกนัและกนัและพดูคุย
เพื่อท าความรู้จกักนั (ประมาณ 5 นาที) 
 
ร้องเพลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” ร่วมกนัพร้อม
ท าท่าประกอบเพลง (ประมาณ 5 นาที) โดยมี
การแสดงท่าทางประกอบเพลง ดงัน้ี 
1. นัง่เป็นวงกลม 
2. เอามือประสานไวบ้นอก 
3. ยา้ยมือออกดา้นขวา 
4. ชูมือทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะ แลว้ใช้
ขอ้มือมาชิดกนั น้ิวทั้ง 5 แบออกดา้นขา้ง
คลา้ยดอกไม ้

5. เปล่ียนเป็นเอามือแตะกนั น้ิวกลางแตะกนั
เป็นสามเหล่ียมเหนือศีรษะ 

 6. เอามือลงขา้งล าตวัแลว้โยกไปซา้ยและ
ขวา 

 7. ผายมือออกแลว้มาวางไวท่ี้หนา้ทอ้ง 

ขั้นตอนที ่1 : 
การสร้าง

ความสัมพนัธ์ 
 

DPU



159 
 

ตารางที ่4.38  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แบ่งปันความรู้สึก
นึกคิดและให้ ทุก
คนไดมี้ส่วนร่วมใน
การสนทนาแบบ
แบ่งปัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยและผู้ปกครอง :นั่งสมาธิ
ร่วมกันโดยการนั่งกับพื้นและ
หลับตา  พ ร้อมทั้ ง เ ปิด เพลง
หมู่บา้นพลมัเป็นเพลงประกอบ
เบาๆ เป็นเวลา 5 นาที 
ผู้วจัิย : แนะน าตนเองและ
กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ
ทดลอง 
 
วตัถุประสงคข์องการทดลองคือ 
1. เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการ
เด็กปฐมวยั โดยใชก้ระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วจัิยและผู้ปกครอง : นัง่สงบน่ิงประมาณ 5 
นาที 
 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ
ทดลองและแจกเอกสารขอ้ความรู้ 11 ขอ้ 
(ประมาณ 5 นาที) 
 1. ทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการ
อบรมเล้ียงดู 

2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ – 
จิตใจ 

5. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
6. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและ
อนามยั 

7. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
8. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและ
แนวการจดัการศึกษา 

9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของ
เด็ก 

10. ความรู้เก่ียวกบับทบาทพ่อแม่ ผูป้กครอง
ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 

11. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิด
สร้างสรรค ์

ขั้นตอนที ่2 
: ล้อมวง
สนทนา 
แบ่งปันDPU
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ตารางที ่4.38  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 ผู้ปกครอง : แนะน าตนเอง บอก
ช่ือ – นามสกุลของตนเองและ
บอก ชั้นเรียนของลูก 

ผู้ปกครอง : ผูป้กครองแนะน าตนเอง (คนละ
ประมาณ 2 นาที) 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แลกเปล่ียนความรู้
แล ะแสดงคว า ม
คิดเห็น 

ผู้ วิ จั ย  : เ ปิ ดประ เด็ น
เก่ียวกบัเฟซบุ๊คในประเด็นท่ีว่า
ปัจจุบันเฟซบุ๊คเป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีความสะดวก
มาก เราสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น แสดงเป็นรูปภาพ 
เ ช่นวิ ดีโอก็ได้ สามารถเพิ่ม
เพื่อนได้มากข้ึนเร่ือยๆ ตามท่ี
ต้องการเราเรียกว่า “เครือข่าย
สังคมออนไลน์” 
ผู้วิจัย : เปิดประเด็นเก่ียวกับ
ข้อคว าม รู้ทั้ ง  1 1  ข้อ  ( จ า ก
เ อกส า ร ท่ี แ จ ก )  ว่ า มี ค ว า ม
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็น
ในหัวขอ้เร่ืองการใช้เฟซบุ๊คใน
การส่งขอ้ความรู้นั้น ผูป้กครอง
รู้สึกอย่างไร และข้อความรู้ทั้ง 
11 ข้อ ผู ้ปกครองมีความคิด
อย่างไร ต้องการเพิ่มหรือลด
อะไรบา้ง 
ผู้วิจัย : เปิดประเด็นเก่ียวกับ
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัเฟสบุค๊ และ
ขอ้ความรู้ 11 ขอ้ (ประมาณ 5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัขอ้ความรู้ 11 
ขอ้ (ประมาณ 5 นาที) 
   
 
ผู้ปกครอง : พดูคุยถึงเฟซบุค๊ และขอ้ความรู้ 
11 ขอ้ (ประมาณ 2 นาที) 
 
 
 
 
 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัพฒันาการทั้ง 4 
ดา้น (ประมาณ 3 นาที) 

 

ขั้นตอนที ่3 : 
สุนทรียสนทนา 
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ตารางที ่4.38  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

สุนทรียสนทนา 
(ต่อ) 
 

พฒันาการดา้นร่างกาย 
พฒันาการดา้นอารมณ์–จิตใจ 
พฒันาการดา้นสังคม 
พฒันาการดา้นสติปัญญา 
ประเด็นการพดูคุยจะอยูใ่นเร่ือง 
ความหมาย 
ลกัษณะของพฒันาการ 
การส่งเสริมพฒันาการแต่ละ
ดา้น 
ผู้ปกครอง : พดูคุยถึงพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้นตามประสบการณ์ของ
ผูป้กครอง โดยแบ่งหวัขอ้
สนทนาเป็น 
1. ผูป้กครอง 7 คนคุยเร่ือง
พฒันาการดา้นร่างกาย 
2. ผูป้กครอง 7 คนคุยเร่ือง
พฒันาการดา้นอารมณ์ 
3. ผูป้กครอง 8 คน คุยเร่ือง
พฒันาการดา้นสังคม 
4. ผูป้กครอง 8 คน คุยเร่ือง
พฒันาการดา้นสติปัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง :พดูคุยถึงพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
(คนละประมาณ 2 นาที) 
 
 

หมายเหตุ.  ทุกคร้ังท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดูให ้“ยกมือ” ก่อนจะพดูทุกคร้ัง 
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ตารางที ่4.38  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เปิดใจซ่ึง
กันและกันรวมถึง
แสดงความรู้สึกนึก
คิด 
 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นวา่  จากการ
ท่ี ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น ต า ม
กระบวนการจิตตปัญญาทุก
ขั้นตอนแลว้ ขอใหผู้ป้กครองได้
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด ใ น ส่ิ ง ท่ี
ผู ้ปกครองต้องการสะท้อน
เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีได้พูดคุยมา 
เช่น Facebook , ขอ้ความรู้ 11 
เร่ือง และพฒันาการทั้ง    4 ดา้น 
ซ่ึงร่วมวงสนทนาในคร้ังน้ีโดย
ใหพ้ดูอยา่งเปิดใจซ่ึงกนัและกนั 
 
ผู้ปกครอง : พดูเปิดใจและ
แสดงความคิดเห็น (สะทอ้น
ความคิด) 
 
ผู้วจัิย : กล่าวสรุปสาระจาก
กิจกรรมในคร้ังน้ีและกล่าว
ขอบคุณผูป้กครองท่ีมาร่วม
กิจกรรมในวนัน้ี 
 
ปิดการประชุม 
 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นจากการท ากิจกรรม
ทุกขั้นตอน (ประมาณ 5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : สะทอ้นความคิด 
                    (ประมาณ 2 นาที) 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวขอบคุณ 
 
 
 

 

ขั้นตอนที ่4 : 
สะท้อนความคิด 
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ตารางที ่4.39  ขั้นตอนและรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเช่ือม
ความสัมพัน ธ์ ซ่ึ ง
กนัและกนั 

ลงทะเบียนร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 

 

ผู้วิจัย : ท าความคุน้เคยกนั โดย
การพดูคุยทกัทายดว้ยใบหนา้ยิม้
แยม้แจ่มใส 
ผู้ปกครอง : ทกัทายกนัและกนั
ด้วยความเป็นกันเอง เป็นการ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ห่ ง
ความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม 
ผู้วจัิย : จดักิจกรรม  

“ปรบมือส่งใจ” 
 

ผู้วจัิย : ทกัทายดว้ยมิตรไมตรี (ประมาณ 
5 นาที) 
 
ผู้ปกครอง : ทักทายซ่ึงกันและกันและ
พูดคุยเพื่อท าความรู้จักกัน (ประมาณ 5 
นาที) 
 
ผู้วิจัย : ให้ผูร่้วมกิจกรรมทุกคนยืนเป็น
วงกลมแล้วปรบมือ เ ป็นจังหวะดัง น้ี           
(ประมาณ 5 นาที) 
    1) คนท่ี 1 ปรบมือ 1 คร้ังแล้วส่งมือให้
ไปยงัคนท่ี 2  คนท่ี 2 ปรบมือ 1 คร้ังแลว้
ส่งมือไปยงัคนท่ี 3 คนท่ี 3 ปรบมือ 1 คร้ัง 
แลว้ส่งให้คนท่ี 4 คนท่ี 4 ปรบมือ 1 คร้ัง
แล้วส่งต่อไปย ังคนท่ี 5 คนท่ี 5 ท าใน
ท านองเดียวกนักบัคนท่ี 1–4 และนบั 1–4 
รอบใหม่จนครบทั้งวง 
    2) ประสานสายตากบัคนท่ีตอ้งการส่ง
มือให้แลว้ปรบมือส่งให้คนท่ีตอ้งการ คน
รับปรบมือแล้วท าในท านองเดียวกันจน
ครบทั้งวง 
   3) ปรบมือส่งต่อให้เพื่อนจนครบทุกคน 
เพื่อเป็นการประสานความเป็นกนัเอง 
 

 

ขั้นตอนที ่1 : 
การสร้าง

ความสัมพนั
ธ์ 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แบ่งปันความรู้สึก
นึกคิด และให้ทุก
คนมี ส่วนร่วมใน
การสนทนา 

 
ผู้วจัิยและผู้ปกครอง : นัง่สมาธิ
ร่วมกนัโดยการนัง่กบัพื้นและ
หลบัตา พร้อมทั้งเปิดเพลง
หมู่บา้นพลมัประกอบเบาๆ เป็น
เวลา 5 นาที 
 
ผู้วจัิย : สาธิตทกัษะท่ีผูป้กครอง
ควรปฏิบติัได ้
1. “ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการ
กอด” 
2. “การปลูกฝังคุณธรรมลูกดว้ย
โลกนิทาน” 
3. การจดัดอกไมด้ว้ยใจ 

 
ผู้ปกครอง : ทดลองจดัดอกไม้
ดว้ยใจ 

 
ผู้วจัิยและผู้ปกครอง : นัง่สงบน่ิง 
(ประมาณ 5  นาที) 
 
 
 
 

ผู้วจัิย : สาธิตทกัษะทั้ง 3 ทกัษะ 
(ประมาณ 30 นาที) 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : ทดลองการจดัดอกไมด้ว้ยใจ 
(ประมาณ 25 นาที) แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
10 คน 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 : 
ล้อมวงสนทนา 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แลกเปล่ียนความรู้
แล ะแสดงคว า ม
คิดเห็น 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
กิจกรรมในวนัน้ี 
 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็น
ในเร่ือง 
1. ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการ
กอด 
2. การปลูกฝังคุณธรรมลูกด้วย
โลกนิทาน 
3. การจดัดอกไมด้ว้ยใจ 
 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
สาระเร่ือง 
บทบาทของพ่อแม่ในการเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั 
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
 โภชนาการและสุขภาพอนามยั
เด็กปฐมวยั 
 
 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบักิจกรรมใน
วนัน้ี (ประมาณ 5  นาที) 
 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรมในวนัน้ี (ประมาณ 2 นาที) 
 
 
 
 
 
 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัและโภชนาการของเด็กปฐมวยั 
(ประมาณ 5 นาที) 

 
หมายเหตุ. ทุกคร้ังท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดูให ้“ยกมือ” ก่อนจะพูดทุกคร้ัง 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่3 : 
สุนทรีย
สนทนา 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เปิดใจซ่ึง
กันและกันรวมถึง
แสดงความรู้สึกนึก
คิด 
 

ผู้วิจัย : เปิดประเด็นว่าจากการท่ีได้
สาธิตกิจกรรมในวนัน้ีและขอ้ความรู้
ตามขั้นตอนแล้ว ขอให้ผูป้กครอง
สะทอ้นความคิด ในส่ิงท่ีผูป้กครอง
ตอ้งการสะทอ้นเก่ียวกบั 
    1.“ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการ
กอด”  
    2.“การปลูกฝังคุณธรรมลูกด้วย
โลกนิทาน” 
     และต่อดว้ยบทบาทของพ่อแม่ใน
การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั   การอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยั  โภชนาการและ
สุขภาพอนามยัเด็กปฐมวยั 
    3. การจดัดอกไมด้ว้ยใจ 
 
ผู้ปกครอง : พดูแบบเปิดใจและ
แสดงความคิดเห็น (สะทอ้น
ความคิด) 
 
ผู้วิจัย : กล่าวสรุปสาระจากกิจกรรม
ใ น ค ร้ั ง น้ี แ ล ะ ก ล่ า ว ข อ บ คุ ณ
ผูป้กครองท่ีมาร่วมกิจกรรมในวนัน้ี 
 
ปิดการประชุม 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นจากการท า
กิจกรรมทุกขั้นตอน (ประมาณ 5 
นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : สะทอ้นความคิด 
                    (ประมาณ 2 นาที) 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวขอบคุณ 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที ่4 : 
สะท้อนความคิด 
 DPU
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ตารางที ่4.40  ขั้นตอนและรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการ
เช่ือม
ความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั 

ลงทะเบียนร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ
คร้ังท่ี 3 

 

ผู้วิจัย : พูดคุยทกัทายดว้ยใบหน้ายิ้ม
แยม้แจ่มใส 
ผู้ปกครอง : ทกัทายกนัและกนัด้วย
ค ว าม เ ป็ นกัน เ อ ง  เ ป็ นก า รส ร้ า ง
บรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม 
ผู้วจัิย : ร่วมกนัร้องเพลง  
             “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ดัง่ดอกไม้
บาน ภูผาใหญ่กวา้ง ดั่งสายน ้ าฉ ่ าเย็น 
ดงันภาอากาศ อนับางเบา 
 

ผู้วจัิย : ทกัทายดว้ยมิตรไมตรี 
(ประมาณ 5 นาที) 
ผู้ปกครอง : ทักทายซ่ึงกันและกัน
และพูด คุย เพื่ อท าความ รู้จักกัน 
(ประมาณ 5 นาที) 
ผู้วิจัย : ร้องเพลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ร่วมกันพร้อมท าท่าประกอบเพลง   
(ประมาณ 5 นาที) โดยมีการแสดง
ท่าทางประกอบเพลง ดงัน้ี 
1. นัง่เป็นวงกลม 
2. เอามือประสานไวบ้นอก 
3. ยา้ยมือขวาออกทางดา้นขวา 
4. ชูมือทั้ งสองข้างข้ึนเหนือศีรษะ 
แล้วใช้ขอ้มือมาชิดกนั น้ิวทั้ง 5 แบ
ออกดา้นขา้งคลา้ยดอกไม ้
5 .  เ ป ล่ี ย น เ ป็ น เ อ า มื อ แต ะ กัน 
น้ิวกลางแตะกันเป็นสามเหล่ียม
เหนือศีรษะ 
 6. เอามือลงข้างล าตัวแล้วโยกไป
ซา้ยและขวา 
 7. ผายมือออกขา้งล าตวัแลว้มาวาง
ไวท่ี้หนา้ทอ้งเบาๆ 
 
 

 

ขั้นตอนที ่1 : 
การสร้าง

ความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.40  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เพื่ อ เ ป็นก า ร
แบ่งปันความรู้สึก
นึกคิดและให้ทุก
คนมีส่วนร่วมใน
การสนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยและผู้ปกครอง :นัง่สมาธิร่วมมือ
โดยการนั่งกบัพื้นและหลบัตา พร้อม
ทั้งเปิดเพลงหมู่บา้นพลมัประกอบเบาๆ 
เป็นเวลา 5 นาที 
 
 
 
 
 
ผู้วจัิย : สรุปถึงขอ้ความรู้ท่ีไดส่้งผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน 6 
เร่ือง18 ขอ้ยอ่ย 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : พดูคุย แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้ความรู้ 6 ขอ้ ท่ีไดส่้งผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ 
Facebook 

ผู้วจัิยและผู้ปกครอง : นัง่สงบน่ิง
(ประมาณ  5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวถึงขอ้ความรู้ 6 ขอ้ 
(ประมาณ 5 นาที) 
  
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : ผูป้กครองแสดงความ
คิดเห็น (คนละประมาณ 2 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ.  ทุกคร้ังท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดูให ้“ยกมือ” ก่อนจะพดูทุกคร้ัง 
 

ขั้นตอนที ่2 : 
ล้อมวง
สนทนา 

แบ่งปันความรู้ DPU
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ตารางที ่4.40  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

  
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แลกเปล่ียนความรู้
แล ะแสด งค ว า ม
คิดเห็น 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
พฒันาการและการเล้ียงดูเด็กระดบั
ปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้ความรู้ 6 ขอ้จาก
ประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
 
ผู้วิจัย : สรุปเก่ียวกบัการทดลองเชิง
ปฏิบัติก ารโดยใช้กระบวนการ     
จิตต ปัญญาและ เค รือ ข่ายสั งคม
ออนไลน์ทั้ง 3 คร้ัง 
 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
พฒันาการและการเล้ียงดูเด็กระดบั
ปฐมวยั และขอ้ความรู้ 6 ขอ้ ดงัน้ี 
(ประมาณ 5 นาที) 
1. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ
และอนามยั 
2. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
3. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนและแนวการจดัการศึกษา 
 4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
ภาษาของเด็ก 
5. ความรู้เก่ียวกบับทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 
6. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์
 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็น  
(คนละประมาณ 2 นาที) 
 
 
 
ผู้วจัิย : สรุปการทดลองทั้ง 3 คร้ัง 
 (ประมาณ 5 นาที) 
 
 

ขั้นตอนที ่3 : 
สุนทรียสนทนา 
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ตารางที ่4.40  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เปิดใจซ่ึง
กันและกันรวมถึง
แสดงความรู้สึกนึก
คิด 

ผู้วิจัย : เปิดประเด็นวา่จากการท่ีได้
ทดลองเชิงปฏิบติัการโดยใชร้ะบวน
การจิตตปัญญาและเครือข่ายสังคม
อ อ น ไ ล น์ ทั้ ง  3 ค ร้ั ง แ ล้ ว  ใ ห้
ผูป้กครองสรุปและพดูคุยเปิดใจ 
 
 
ผู้ปกครอง : พูดเปิดใจและแสดง
ความคิดเห็น (สะทอ้นความคิด) 
 
 
 
ผู้วิจัย : กล่าวขอบคุณผูป้กครองท่ี
มาร่วมกิจกรรมทั้ ง 3 คร้ัง และขอ
ความร่วมมือในการท าแบบทดสอบ 
Pretest - Posttest 

ผู้วิจัย : เปิดประเด็นการทดลองเชิง
ปฏิบติัการทั้ง 3 คร้ัง (ประมาณ 5 
นาที) 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง :พดูเปิดใจและแสดงความ
คิดเห็น (สะท้อนความคิด) (คนละ
ประมาณ 2 นาที) 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวขอบคุณ และขอรับ
แบบทดสอบ Pretest – Posttest ท่ี
ผูป้กครองท าเสร็จแลว้ 

 

ขั้นตอนที ่4 : 
สะท้อนความคิด 
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 การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 ครอบคลุมเร่ืองจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ขอ้ความรู้ในเร่ืองพฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดานอารมณ์ จิตใจ 
พฒันาการดา้นสังคม พฒันาการดา้นสติปัญญา เพื่อส่งเสริมความรู้ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลดวงใจ และโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  (ดูบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 ใน
ภาคผนวก ซ. หนา้ 273 ถึง 295)  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 ผู ้ปกครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความเป็น
กลัยาณมิตรซ่ึงกนัและกนั บรรยากาศเป็นกันเอง ผูป้กครองทุกคนกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในวงสนทนาผูป้กครองมีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อมเปิดใจให้กวา้ง 
สะทอ้นความคิดจากส่ิงท่ีตนเองคิด ท าใหเ้ป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ไดรั้บความรู้จากประสบการณ์
จากผูป้กครองทุกคน 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 ครอบคลุมเร่ืองทกัษะท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองพึงมี ทกัษะ
สัมผสัแห่งรักด้วยการกอด การปลูกฝังคุณธรรมของลูกด้วยโลกนิทาน การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
บทบาทของพ่อแม่ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั และโภชนาการ สุขภาพ อนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั  
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ และโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี (ดูบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 
ในภาคผนวก ซ. หนา้ 295 ถึง 311) 
 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 ผูป้กครองให้ความสนใจกบัการสาธิตทกัษะการ
กอด ทกัษะการเล่านิทาน และทกัษะการจดัดอกไมจ้ากใจเป็นอย่างดี หลงัจากสาธิตแลว้ ลอ้มวง
สนทนาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองพฒันาการของเด็กปฐมวยั ซ่ึงผูป้กครองสนทนาดว้ยความ
สงบน่ิง และปฏิบติัตามข้อตกลงของวงสนทนาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสิทธิภาพท าใหว้งสนทนาด าเนินไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 ครอบคลุมสรุปขอ้ความรู้จากการส่งขอ้ความรู้ผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook และกิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาท่ีผา่นมาในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  และในการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 จะครอบคลุม
สาระเร่ืองพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั พฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
และการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนปฐมวยั  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีและโรงเรียนอนุบาล
ดวงใจ แล้วสรุปในทุกเร่ือง ทั้งการประชุมเชิงปฏิบติัการและขอ้ความรู้ท่ีส่งผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook (ดูบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 ในภาคผนวก ซ. หน้า 311      
ถึง 327) 
 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 เป็นการสรุปขอ้ความรู้ท่ีส่งผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบติัการจิตตปัญญาศึกษาท่ีผ่านมา เป็นการลอ้มวงสนทนาสรุปถึง
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ขอ้ความรู้ ส่ิงท่ีผูป้กครองไดค้วามรู้ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัในเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์พฒันาการดา้นภาษา และการจดัการเรียนการสอน ผูป้กครองให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคน แลกเปล่ียนประสบการณ์ดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และเป็นการ
ของคุณผูป้กครองทุกท่านท่ีไดม้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการทั้ง 3 คร้ังอยา่งสม ่าเสมอ      
                                                                              
4.4 สรุปผลจากการทดลองการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบ Facebook ในการจัดการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี และผลจากการจัดประชุมกลุ่ม 
Focus Group เพื่อประเมินและรับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปจัดท าแนวทางการประยุกต์ใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการจัดการส่งเสริม
ความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจังหวดันนทบุรี 
 จากการทดลองประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ในการจัดการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเด็กระดับปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีตามก าหนดการท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ สรุปผลไดด้งัน้ี 
 4.4.1 สาระความรู้ท่ีใหก้บัผูป้กครองครอบคลุมมี 11 เร่ืองดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.41  ขอ้ความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

 

ล าดบัที ่ ข้อความรู้ 

1 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
2 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
3 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
4 ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมและทกัษะส าหรับเด็ก

ปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
5 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
6 ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัของโรงเรียนส าหรับผูป้กครอง 
7 ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
8 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 

DPU



173 
 

ตารางที ่4.41  (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ข้อความรู้ 

9 ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
10 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
11 ทกัษะท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั เช่น เร่ืองทกัษะการเล่านิทาน ทกัษะ

การกอดลูก 
 
 4.4.2  การใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
 กระบวนการจิตตปัญญามีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความสัมพนัธ์ 
   ขั้นตอนท่ี 2 ลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 
   ขั้นตอนท่ี 3 สุนทรียสนทนา 
   ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นความคิด 
 4.4.3  ผลการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook  
  หวัขอ้ในการส่งขอ้ความรู้ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเร่ืองพฒันาการของเด็กปฐมวยั
เป็นไปตามก าหนด (ดูรายละเอียดก าหนดการในภาคผนวก ด. หนา้ 370 ถึง 412)  
  ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลดวงใจท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมกด LIKE อยู่ระหว่าง    
10-23 คร้ัง และแสดงความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 1-20 ความคิดเห็น (ดูรายละเอียดสรุปการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในภาคผนวก ต. หนา้ 413 ถึง 427) และ
ตอบรับโดยการกด LIKE ในเร่ืองท่ีเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  2. ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
  4. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  5. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  6. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  7. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  8. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
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  10. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  11. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามล าดบัเร่ืองจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอามรณ์ จิตใจ 
  4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  5. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  6. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  7. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  8. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
  10. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  11. ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
  ผูป้กครองโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมกด LIKE อยู่
ระหว่าง 10–18 คร้ัง และแสดงความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 1-10 ความคิดเห็น (ดูรายละเอียดสรุปการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในภาคผนวก ต. หนา้ 427 ถึง 439) 
และกด LIKE ในเร่ืองท่ีเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  3. ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  5. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
  6. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  7. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  8. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  9. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  10. ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 

DPU



175 
 

  11. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามล าดบัเร่ืองจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
  2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  4. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  5. ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  6. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  7. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  8. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
  10. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  11. ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
  โดยรวมผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีส่วนร่วมกด LIKE อยูร่ะหวา่ง 10–23 
คร้ัง และแสดงความคิดเห็นอยูร่ะหวา่ง 1-20 ความคิดเห็น (ดูรายละเอียดสรุปการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในภาคผนวก ต. หน้า 439 ถึง 451) และเม่ือรวมทั้ง
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีปรากฏว่ากด LIKE ในเร่ืองท่ี
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  3. ความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
  5. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  6. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  7. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  8. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  9. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  10. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
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  11. ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
ส่วนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามล าดบัเร่ืองจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1. ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
  3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
  4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
  5. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
  6. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
  7. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
  8. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
  9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
  10. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
  11. ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งการใหจ้ดัเพิ่มเติม คือ 
  1. เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กพิเศษ 
  2. เร่ืองการท าโทษเม่ือเด็กกระท าผดิ 
  3. เร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยัโดยคุณแม่เล้ียงเด่ียว 
  4. เร่ืองเม่ือเด็กตอ้งการซ้ือของเล่นราคาแพงและซ้ือบ่อยๆ 
 4.4.4 ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของผูป้กครองเก่ียวกับการส่งเสริมทกัษะ
พฒันาการ โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
   ผลการศึกษาความรู้ ความเขา้ใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะพฒันาการ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที่  4.42  แสดงค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้ ความเขา้ใจ

ของผูป้กครอง เก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะพฒันาการ โรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระ
หฤทยันนทบุรี 
 
   

ข้อความรู้ท่ี 
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลงัการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

อนุบาล
ดวงใจ 

พระหฤทัย 
นนทบุรี 

รวม 
2 โรงเรียน 

อนุบาล
ดวงใจ 

พระหฤทัย 
นนทบุรี 

รวม 
2 โรงเรียน 

X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

1.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็ก
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 

4.25 0.76 4.82 0.45 4.54 0.61 4.90 0.31 4.97 0.18 4.94 0.25 

2.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครอง 

4.39 0.70 4.80 0.48 4.60 0.59 4.89 0.33 4.97 0.18 4.93 0.26 

3.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครอง 

4.53 0.73 4.47 0.63 4.50 0.68 4.93 0.25 4.93 0.25 4.93 0.25 

4.ความรู้เก่ียวกับบทบาท
ของพ่อแม่ ผู ้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
ทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย
ส าหรับผูป้กครอง 

4.63 0.56 4.97 0.81 4.80 0.69 4.94 0.18 5.00 0.00 4.97 0.09 

5.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ด้านส ติ ปัญญาของ เ ด็ ก
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 

4.69 0.53 4.72 0.55 4.71 0.54 4.97 0.18 4.92 0.19 4.95 0.19 

6.ความรู้เ ร่ืองการจัดการ
เรียนการสอนและแนวการ
จัดของโรงเรียนส าหรับ
ผูป้กครอง 

4.34 0.77 4.59 0.52 4.47 0.65 4.83 0.35 4.80 0.37 4.82 0.36 
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ตารางที ่ 4.42   (ต่อ) 
 
   

ข้อความรู้ท่ี 
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลงัการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

อนุบาล
ดวงใจ 

พระหฤทัย 
นนทบุรี 

รวม 
2 โรงเรียน 

อนุบาล
ดวงใจ 

พระหฤทัย 
นนทบุรี 

รวม 
2 โรงเรียน 

X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. X   S.D. 

7.ความรู้เก่ียวกบัการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวัยส าหรับ
ผูป้กครอง 

4.51 0.11 4.60 0.65 4.56 0.38 4.86 0.51 4.93 0.25 4.90 0.38 

8.ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
โภชนาการ สุขภาพและ
อนามัยของ เด็กปฐมวัย
ส าหรับผูป้กครอง 

4.78 0.05 4.32 0.79 4.55 0.42 4.90 0.32 4.79 0.39 4.85 0.36 

9.ความรู้เก่ียวกับความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั
ส าหรับผูป้กครอง 

4.60 0.62 4.20 0.78 4.40 0.70 4.93 0.25 4.68 0.47 4.81 0.36 

1 0 .  ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
พัฒนาการด้านภาษาของ
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ส า ห รั บ
ผูป้กครอง 

4.37 0.85 4.73 0.58 4.55 0.72 4.83 0.38 4.93 0.25 4.88 0.32 

11. ทักษะท่ีเ ก่ียวกับการ
อบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวยั 

4.07 0.87 4.73 0.45 4.40 0.66 4.69 0.47 4.90 0.31 480 0.39 

รวม 4.47 0.59 4.63 0.61 4.51 0.06 4.88 0.32 4.89 0.26 4.89 0.09 

 
  จากตารางท่ี 4.42  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาล
ดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีในระยะก่อนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการพบวา่ความรู้ 
ความเขา้ใจของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีมีความรู้ 
ความเขา้ใจส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัเพิ่มข้ึนในทุกขอ้ความรู้ โดยขอ้ความรู้
ท่ีผู ้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึนมากท่ีสุดได้แก่ ความรู้เก่ียวกับบทบาทของพ่อแม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและทกัษะส าหรับเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง   
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ตารางที่  4.43   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเขา้ใจของผูป้กครอง เก่ียวกบัการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและทกัษะส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  ในระยะก่อนการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
และหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 

คะแนน n Mean S.D. t df p. 
ก่อนการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ 

60 4.51 .06 26.542* 29 .000 

หลงัการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ 

60 4.89 .09    

       
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.43 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเขา้ใจของผูป้กครอง เก่ียวกบั
การส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  ในระยะก่อนการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ และหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เท่ากบั 4.55 และคะแนนเฉล่ียหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการเท่ากบั 4.89 จากผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลดวงใจและโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี มี
ความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
4.5 ผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 การสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ผูท้รงคุณวุฒิได้เสนอแนะในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 1) เร่ืองของหลกัการและเหตุผลท่ีระบุในโครงการท่ีใชป้ระกอบการช้ีแจงผูป้กครองท่ีมี
ส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัการ ควรปรับขยายให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 2) ระยะเวลาในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ควรจดัให้ยืดหยุ่นไดพ้อสมควร เพื่อจะไดเ้พิ่มเวลาท่ีจ าเป็นได ้ผูป้กครองจะ
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นไดม้ากข้ึน 3) การสาธิตการกอดในบางสถานการณ์อาจใชตุ้๊กตาหรือ
หมอนประกอบแทนบุคคลได ้4) กิจกรรมแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปล่ียนให้ยืดหยุ่นได ้ 5) ใน
ขั้นตอนและรายละเอียดเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ควรเพิ่มช่องของการประเมินผล 
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ตารางที่  4.44  ตารางแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ต่อการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
 
ข้อ รายการ ค่าเฉลีย่ 
1. ผลการทดลองกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 4.63 
2. การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์แบบ Facebook ในการส่งขอ้ความรู้ มีความเหมาะสมเพียงใด 4.75 
3. ขอ้ความรู้ทั้ง 11 ขอ้ 33 ขอ้ยอ่ย คลอบคลุมเน้ือหาพฒันาการเด็กปฐมวยัเพียงใด 4.88 
4. เวลาท่ีใชใ้นการทดลองกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 4.00 
5. ก าหนดในการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์แบบ Facebook มีความเหมาะสม

เพียงใด 
4.75 

รวม  4.60 

 
 จากตารางท่ี 4.44  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อการประยุกตใ์ช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดับปฐมวยั ส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ไดค้่าเฉล่ียทั้งหมดอยูร่ะดบัมาก (4.00–4.88)  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1) เพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการ
พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั  
 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
 3) เพื่อทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
 สรุปผลการวจิยั อภิปรายและขอ้เสนอแนะในรายงานการวจิยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1  ผลการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการ
พฒันาเด็กระดบัปฐมวยั 
  ผลการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการ
พฒันาเด็กปฐมวยั ครอบคลุมหวัขอ้ความรู้และทกัษะส าคัญท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของเด็กระดบั
ปฐมวยัมีดงัน้ี 
  ขอ้ความรู้ท่ีผูป้กครองควรรู้  
  1) ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู   
  2) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา   
  3) ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู   
  4) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ   
  5) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม   
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  6) ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั   
  7) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย   
  8) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก    
  9) ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา   
  10) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์   
  11)ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผู ้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองควรรู้และปฏิบติัได ้  
  1) ทกัษะการกอดลูก 
  2) ทกัษะการเล่านิทาน 
  3) ทกัษะการส่งเสริมหรือฝึกการคิดท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั 
  4) ทกัษะการตดัสินใจ 
  5) ทกัษะการแกปั้ญหา 
  6) ทกัษะการดูแลตนเอง 
  7) ทกัษะการสอนลูกใหเ้ป็นคนดี 
  8) ทกัษะการอยูร่่วมกนัในสังคม  
  9) ทกัษะการสอนใหเ้ด็กรู้จกัช่วยเหลือตนเอง 
 5.1.2  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี จากการสอบถาม
ผูบ้ริหารและครูอาวุโสในโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-9 ปี และ 10 ปีข้ึน
ไป และจากการศึกษากรณีเฉพาะจากโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานและ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 3) ในระดบัดีมาก ถึงสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรี ผลปรากฏวา่ 
  ผูบ้ริหารและครูอาวุโสให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดในทุกข้อความรู้และจาก
กรณีศึกษา  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการให้ความรู้กับผูป้กครองในโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรีมีดงัต่อไปน้ี   
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  1) โรงเรียนจดัให้ความรู้ในรูปของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น จดักิจกรรม
ปฐมนิเทศปีละ 1 คร้ังในเทอมตน้ก่อนเปิดภาคเรียน บางโรงเรียนจะจดัปฐมนิเทศเฉพาะนกัเรียน
ท่ีมาสมคัรใหม่หรือบางโรงเรียนจะปฐมนิเทศผูป้กครองพร้อมกนัทุกระดบัชั้น  
  2) โรงเรียนจดัใหค้วามรู้เร่ืองหลกัสูตรของโรงเรียน 
  3) โรงเรียนจดัใหค้วามรู้เร่ืองการเรียนการสอนและระเบียบวินยั   
  4) โรงเรียนจดัใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลเด็ก โดยเชิญวิทยาการเขา้มาบรรยายให้ผูป้กครอง 
เช่น เร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยั เร่ืองพฒันาการดา้นสมองของเด็กปฐมวยั  
  5) โรงเรียนจดัให้ความรู้เร่ืองโรคระบาดต่าง ๆ ตามฤดูกาล โดยจดัท าเป็นจดหมายข่าว
หรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูป้กครองรับทราบ   
  6) โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดพ้บปะและพดูคุยกบัคุณครูประจ าชั้นเพื่อปรึกษา
และแกปั้ญหาเร่ืองต่าง ๆ ของนกัเรียน   
  7) โรงเรียนจดัท าสมุดส่ือสารระหว่างบา้นและโรงเรียน เพื่อเป็นการติดต่อส่ือสารใน
เร่ืองต่าง ๆ ของนกัเรียน เช่น สัปดาห์น้ีเด็กเรียนเร่ืองผกั ครูจะเขียนว่าเด็กเรียนเร่ืองผกั ครูให้เด็ก
รับประทานผกัและผกัชนิดใดบา้ง  ท่ีเด็กควรรับประทานและไม่ควรรับประทาน ซ่ึงแต่ละโรงเรียน
จะมีแนวการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีทั้งเขียนส่ือสารทุกวนัหรือรายสัปดาห์    
  8) โรงเรียนให้ความรู้โดยการเชิญวิทยากรเฉพาะทางมาให้ความรู้กบัผูป้กครองและ
นกัเรียน เช่น เชิญวิทยากรท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าขนม แสดงวิธีการท าขนมให้ผูป้กครองท่ี
สนใจและนักเรียนได้เห็นจริงและร่วมลงมือปฏิบัติท าจริงด้วยกัน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 5.1.3  ผลของการทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบั
ปฐมวยั ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  5.1.3.1  กระบวนการด าเนินกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาส าหรับการส่งเสริมความรู้ ความ
เขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรีประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความสัมพนัธ์ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 
  ขั้นตอนท่ี 3 สุนทรียสนทนา 
  ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นความคิด (ดูรายละเอียดประกอบไดใ้นบทท่ี 4) 
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  5.1.3.2  ผลการทดลองใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรี 
  ปรากฏวา่ผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกด LIKE อยูร่ะหวา่ง 10–23 คร้ัง และแสดงความ
คิดเห็นอยูร่ะหวา่ง 1-20 ความคิดเห็น และในการส่งขอ้ความรู้ให้กบัผูป้กครอง ปรากฏวา่ผูป้กครอง
ตอบรับโดยการกด LIKE และร่วมแสดงความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 5.1  ตารางแสดงการกด LIKE เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจงัหวดันนทบุรี  
 

ล าดับที ่ เรียงล าดับการกด LIKE จากมากไปหาน้อย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 

 
ตารางที ่ 5.2  ตารางแสดงความคิดเห็น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จงัหวดันนทบุรี 
 

ล าดับที ่ เรียงล าดับการแสดงความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 
1 
2 

ทกัษะท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ เรียงล าดับการแสดงความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย 
ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคม 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก 
ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
ความรู้เก่ียวกับบทบาทพ่อแม่ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและ
ส่งเสริมทกัษะ 
 

 
 ส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งการใหจ้ดัเป็นขอ้ความรู้เพิ่มเติมคือ 
 1) เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กพิเศษ   
 2) เร่ืองการท าโทษเม่ือเด็กกระท าผดิ   
 3) เร่ืองการดูแลเด็กปฐมวยัโดยคุณแม่เล้ียงเด่ียว   
 4) เร่ืองเม่ือเด็กตอ้งการซ้ือของเล่นราคาแพงและซ้ือบ่อย ๆ 
 5.1.3.3  ผลการทดสอบความรู้จาก Pre-test และ Post-test ปรากฏผล ค่าคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบก่อนมีส่วนร่วมในการทดลอง X   เท่ากบั 4.51 และ S.D. เท่ากบั 0.06 และค่าเฉล่ีย

จากการทดสอบหลงัเสร็จส้ินการทดลองไดค้่า X   เท่ากบั 4.89 และ  S.D. เท่ากบั 0.09 

 5.1.3.4 ในการทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี จากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ และการส่ง
ขอ้ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ผลการวิจยัพบว่า ขอ้ความรู้และทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองควรมีและปฏิบติัได ้มีทั้งหมด 11 ขอ้ การประยุกตใ์ชก้ระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษามี 4 ขั้นตอน คือ สร้างความสัมพนัธ์ ลอ้มวงสนทนา สุนทรียสนทนา และสะทอ้น
ความคิด 
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 ผลการทดลองประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook การส่งขอ้ความรู้
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ปรากฏวา่ผูป้กครองใหค้วามสนใจในระดบัมาก 
 ผลจากการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเป็นคู่มือ แนวทางในการประยุกต์ใชก้ระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา และเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของโรงเรียน หรือหน่วยงานในสังกัดอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจ (ดูรายละเอียดได้ใน
ภาคผนวก ถ. หนา้ 452 ถึง 475) 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
 5.2.1. ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในดา้นพฒันาการของเด็ก
ระดบัปฐมวยั  
  จากการวิจยัพบว่าสาระโดยสรุปประกอบดว้ย 11 ขอ้ความรู้ดงัน้ี 1) ความรู้เก่ียวกบั
พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง  2) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 3) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก
ระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 4) ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วน
ส่งเสริมและทกัษะส าหรับเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 5) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
สติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 6) ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนว
การจดัของโรงเรียนส าหรับผูป้กครอง 7) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครอง 8) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 
9) ความรู้เก่ียวกับโภชนาการ สุขภาพ และอนามัยของเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง              
10) ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครอง 11) ทกัษะท่ีเก่ียวกบั
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั เช่น เร่ืองทกัษะการเล่านิทาน ทกัษะการกอดลูก ขอ้ความรู้ทั้งหมดอยู่
ในระดบัมาก และมากท่ีสุด ทั้งน้ีขอ้ความรู้ทั้งหมดครอบคลุมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็กปฐมวยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงการอบรมเล้ียงดู และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยัมีความส าคญัมาก เน่ืองจาก
เด็กในวยัน้ีตอ้งการการเรียนในส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ประสบการณ์การเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 การอบรมสร้างเสริมพฒันาการทุกดา้น ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยัไดเ้จริญเติบโตเต็มศกัยภาพในช่วง
อายน้ีุ จะเป็นรากฐานท่ีดีท่ีจะใหเ้ขาไดเ้จริญเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น
ท าเป็น 
  5.2.1.1  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวยันั้น ผลการวิจยัพบว่า
พฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็กและพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบั (ศศิลกัษณ์   ขยนักิจ, และคณะ, 2546, น. 40) ท่ีกล่าวไวว้า่ เด็กสามารถกระโดดสูงได้
ดี กระโดดขา้มวตัถุเล็ก ๆ โดยมีเท้าขา้งหน่ึงน าหน้า เดินถอยหลงัไดอ้ย่างรวดเร็ว เดินตามจงัหวะ
เพลงได ้ลงบนัไดสลบัเทา้ เดินต่อเทา้เป็นเส้นตรงโดยไม่ลม้ วิ่งไดค้ล่องแคล่ว ควบคุมการวิ่ง หยุด
วิ่ง และเล้ียวไดดี้ ส่วนกลา้มเน้ือมดัเล็กสามารถร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได ้ป้ันดินน ้ ามนัแลว้คลึงเป็น
เส้นยาว ๆ ได ้ต่อไมบ้ล็อกเป็นรูปตึกได ้สามารถสร้างบล็อกท่ีซบัซ้อน และต่อภาพตดัต่อได ้10–15 
ช้ิน  
  ลกัษณะของพฒันาการดา้นร่างกายน้ีจะแสดงให้เห็นว่า เด็กมีพฒันาการไดเ้หมาะสม
และเป็นไปตามวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 31) ก าหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงถือ
เป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วคื้อ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมี
จิตใจท่ีดีงาม ใช้กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรงและไดค้ล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนั         
มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม ช่ืนชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติั
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใชภ้าษา
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวยั มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวยั มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ 
  5.2.1.2  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า
เร่ืองการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เม่ือมีอาการโกรธหรือเสียใจมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดใน
เร่ืองของพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Dickinson (2006) ไดก้ล่าว
ไวว้่า เด็กในวยัน้ี มกัจะคิดถึงตวัเองเป็นส าคญั ไม่อดทน ขาดเหตุผล โกรธก็ร้องให้ ดีใจก็หวัเราะ 
ถูกขดัใจก็ไม่พอใจ เด็กในระยะน้ีตอ้งการก าลงัใจและการยกยอ่งชมเชย การพฒันาอารมณ์ของเด็ก
ในวยัน้ีควรช่วยให้เด็กรู้จกัปรับอารมณ์ให้มัน่คง เบิกบาน ร่าเริง รู้จกัอดทน รู้จกัเวลา ระเบียบวินยั 
ไม่เอาแต่ใจตนเอง รวมทั้ง Li (2000) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัไว้
วา่ ผูป้กครองตอ้งใหค้วามรัก ความเอาใจใส่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงานใหแ้ก่เด็ก ฝึกให้
เด็กมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และแสดงความรักต่อผูอ่ื้นและสร้างความรู้สึกปลอดภยั มัน่คง ไม่ให้เด็ก
ตกอยูใ่นความหวาดกลวัหรือวติกกงัวล  
  พฒันาการด้านอารมณ์–จิตใจ ของเด็กปฐมวยั เด็กวยัน้ีตอ้งการความรัก ความอบอุ่น 
การเอาใจใส่ของคนรอบขา้ง พ่อแม่ ผูป้กครองจึงตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กเกิดความ
มัน่คงทางอารมณ์ เม่ือเด็กมีพฒันาการทางอารมณ์ท่ีดี เด็กก็จะสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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  5.2.1.3  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่เร่ืองการอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้น เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
สังคม โดยผูป้กครองควรท่ีจะส่งเสริมเร่ืองการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั(ทิศนา  แขมมณี, 
2545) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความสัมพนัธ์อยา่งอบอุ่นภายในครอบครัวจะช่วยให้เด็กรู้จกัสร้างมิตรภาพกบั
ผูอ่ื้นและรักษาไมตรีไวไ้ดน้าน วิธีท่ีพ่อแม่จะช่วยให้ลูกมีพฒันาการทางสังคมคือ สร้างบรรยากาศ
เป็นกนัเองกบัลูก ท าใหบ้า้นเป็นศูนยก์ลางท่ีเด็ก ๆ จะท ากิจกรรมท่ีสนใจได ้นอกจากน้ี จะตอ้งหมัน่
ฝึกฝนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ลูกและให้ก าลงัใจลูกเสมอ เวลาท่ีเขาตอ้งการก าลงัใจ (สุวรรณา ไช
ยะธน, 2548, น. 48) ไดเ้สนอทกัษะทางดา้นสังคมท่ีส าคญัไวห้ลายทกัษะ เช่น ควรให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเองทีละเล็กทีละนอ้ย ให้โอกาสให้เด็กเล่นคนเดียวบา้ง เล่นกบัผูอ่ื้นบา้ง ให้เด็กช่วยท างานบา้น 
ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้ด็กปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
  การส่งเสริมพฤติกรรมดา้นสังคมท่ีมีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยัมีหลายวิธีการ 
วิธีการปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กวยัน้ี เช่น การชมเชย วิธีการจดักิจกรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ ร่วมมือ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทาง
สังคมท่ีควรส่งเสริมใหเ้กิดกบัเด็กปฐมวยั 
  5.2.1.4  ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่
การใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ มอง ฟัง สัมผสั ชิมรสและดมกล่ินมีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุดของพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Jackson (2006) ไดก้ล่าว
ไวว้่า เด็กในวยัน้ีสามารถจ าแนกความเหมือน ความต่างของส่ิงต่าง ๆ ได ้สามารถเปรียบเทียบสี 
ขนาดรูปร่างน ้าหนกั กล่ิน รส สัมผสั ปริมาณและสามารถเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆ ได ้ดงันั้นพฒันาการ
ทางด้านสติปัญญา จะตอ้งทราบถึงความสามารถทางสติปัญญาของเด็กว่าอยู่ในระดบัใด เรียนรู้
อะไรไดบ้า้ง  และในเร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น Dickinson (2006) ไดก้ล่าว
ไวว้่า เด็กในวยัน้ีมีความช่างพูด อยากรู้อยากเห็น อยากหยิบโน่นฉวยน่ี และมีค าถามอยูต่ลอดเวลา 
ผูใ้หญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองท า ลงมือปฏิบัติจริงโดยจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กในวยัน้ี และควรพยายามตอบค าถามของเด็กเท่าท่ีท าได ้ควรเปิด
โอกาสให้เด็กได้สังเกตส่ิงต่าง ๆ โดยการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นออกมาเป็นค าพูดจากการ
ซกัถาม เล่านิทาน สนทนาหนา้ชั้น เล่นละคร รวมถึงการหดัรับฟังส่ิงต่าง ๆ อยา่งตั้งใจ 
  พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กมาจากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กไดล้งมือกระท า
จากประสบการณ์ท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการกระตุน้ให้เด็กเกิดการคิด ซ่ึงจะท า
ใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นสติปัญญาสมวยั 
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  5.2.1.5  ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองพึงมี
เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู ผลการวิจยัพบว่า ในเร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี มีความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วราภรณ์  รักวจิยั, 2540, น. 38-39) ท่ีกล่าวไวว้า่ การฝึกใหลู้กเป็นคนท่ีมี
ความประพฤติดีมีจรรยามารยาทและรู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม เช่น ฝึกลูกให้แสดง
ความเคารพ บิดามารดาและผูใ้หญ่ การพูดและการแสดงกิริยาท่าทางของพ่อแม่ ควรเป็นไปตาม
แบบอยา่งและมารยาทท่ีดี เพื่อลูกจะไดดู้เป็นแบบอยา่ง ฝึกลูกให้มีการแต่งกาย การกินอยูอ่ยา่งง่าย 
ๆ แต่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทย ฝึกให้ลูกไดมี้โอกาสร่วมตอ้นรับแขก และ
ร่วมสังคมในโอกาสอนัควร การฝึกอบรมใหลู้กมีพฒันาการและเจริญเติบโตข้ึนมา ในลกัษณะท่ีพ่อ
แม่คาดหวงัไวน้ั้น พ่อแม่ตอ้งมีความอดทนใจเยน็และให้เวลากบัลูกในการฝึกหดั การปฏิบติัต่อลูก 
ๆ หรือฝึกหดัลูกนั้นเป็นการฝึกหดัทุกวนั   
  พอ่แม่ตอ้งมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัตนต่อลูกในทางท่ีสมควร รักลูกอยากให้ลูก
เป็นคนดีมีความสามารถก็ต้องมีความอดทนท่ีจะฝึกเขา อย่าใช้อารมณ์กับลูกเป็นอนัขาด เช่น 
บางคร้ังลูกท าอยา่งน้ีได ้แต่ต่อมาท าไม่ไดเ้พราะพอ่แม่อารมณ์ไม่ดี เพราะเด็กจะสับสน เกิดความไม่
เขา้ใจในการกระท าของตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นผลท าให้ลูกขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และมกัจะตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้นเสมอ 
 5.2.2.  สภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
  ผลการวจิยัดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการ
ของเด็กระดบัปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี พบว่า 
การจดัให้ความรู้และเสริมทกัษะท่ีพ่อแม่ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กในระดับ
ปฐมวยัมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) ท่ีก าหนดไวว้า่ การ
จดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และมาตรา 9 (6) การจดัระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน อีกทั้งมาตรา 13 (1) พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง มีสิทธิไดรั้บ
สิทธิประโยชน์การสนบัสนุนจากภาครัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการให้
การศึกษาแก่ลูก หรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล การมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบัโรงเรียน เป็นการ
สร้างคุณค่าการศึกษาให้กบัเด็ก และเป็นการสร้างคุณค่าให้สังคม เพราะหมายถึงการให้ส่วนร่วม
ของผูป้กครองท่ีมีต่อครูและโรงเรียน ในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาเด็กให้เจริญเติบโต และพฒันา
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ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ซ่ึงจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาท่ีดีแก่
ลูกหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล 
 5.2.3  ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  5.2.3.1  ผลการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะ
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
  ผลการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ในการด าเนินการ
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีนั้น กระบวนการจิตตปัญญาช่วยให้ผูป้กครองเกิดการ
เรียนรู้อย่างแทจ้ริง เปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งสามารถพฒันาตนเองจากภายในสู่ภายนอก เกิดการ
เรียนรู้ท่ีชดัเจน จากการใช้เวลาใคร่ครวญตามความเป็น ซ่ึงกระบวนการจิตตปัญญาช่วยให้ผูร่้วม
กิจกรรมเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองจากภายใน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ (เสน่ห์ เสาวพนัธ์, 2554, น. 10) ท่ีกล่าวไวว้่าจิตตปัญญาศึกษาคือ กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจ
อยา่งใคร่ครวญ โดยผลการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เขา้ถึงความเจริญ
สูงสุดของชีวติ ท าใหเ้ปล่ียนมุมมองของโลกและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง ดว้ยเหตุและปัจจยั ดว้ยการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งกลัยาณมิตรบนฐานชีวิตจริง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (จิรัฐกาล พงศ์ภค
เธียร, 2550, น. 20) ซ่ึงไดส้รุปความหมายของจิตตปัญญาศึกษาไวว้า่ คือการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาภายใน
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งไตร่ตรองใคร่ครวญ ไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้ศาสตร์ตามท่ีผูเ้รียน
สนใจ สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล ท าให้เขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้น ท าให้จิตขยายกวา้งออกจากขอบเขตของความเป็นตวัตน เกิดความรักความเมตตา เกิดปัญญา
และการตระหนกัรู้ในตนเอง 
  และผลการวิจัยพบว่าการด าเนินการตามขั้นตอนซ่ึงประกอบไปด้วยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ ลอ้มวงสนทนาแบ่งปันความรู้ สุนทรียสนทนา สะทอ้นความคิด โดยทั้ง 4 ขั้นตอน 
ช่วยใหผู้ป้กครองเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงกระบวนการจิตตปัญญาจะช่วยให้ผูร่้วมกิจกรรมเกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองจากภายในดงัน้ี 
  การสร้างความสัมพนัธ์ จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ทกัทาย
ดว้ยความเป็นกนัเอง เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Miller (1994) ท่ีกล่าววา่ จิตต
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ปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการสอนโดยการบอกกล่าวความรู้จากบุคคลหน่ึง สู่อีกบุคคลหน่ึง ส่งผล
ให้ผูเ้รียนเกิดปัญญาญาณ สามารถพฒันาตนเองจากภายในสู่ภาพนอก เกิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ถ่อง
แทแ้ละค่อนขา้งถาวร ทั้งน้ีแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดน้ าเขา้สู่ประสบการณ์อย่าง
ลึกซ้ึงและใช้เวลาใคร่ครวญตามความเป็นจริง จากลกัษณ์พื้นฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยกระบวนการของจิตตปัญญาศึกษา ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จะ
เช่ือมัน่ในตนเองและตอบสนองต่อปัญญาญาณของตนเอง ทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้จากตวัตนและ
ประสบการณ์ตรง 
  การล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองมีสมาธิมากข้ึน มี
ความเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจะร่วมแบ่งปันความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิชญา  ผิวค า (2553) 
กล่าวไวว้า่จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ดว้ยหวัใจ เนน้พฒันาดา้นในเพื่อก่อให้เกิดการตระหนกัรู้
ถึงคุณค่าของสรรพส่ิง ลดอคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนนอ้มต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วน
ร่วมสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล เป็นการท่ีท าให้กลุ่มคนท่ี
แตกต่างหลากหลายไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  
  สุนทรียสนทนา จากผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองมีสติ สงบน่ิง รับฟังผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน ไม่
มีอคติต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุษณีย ์  อนุรุทธ์วงศ์ (2545) ท่ีกล่าวไวว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งหมดของมนุษย ์โดยท่ีแต่ละบุคคลมีวิธีการเรียนรู้ดว้ยการ
รับรู้สัมผสัท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัไป บางคนมีปฏิกิริยากบัการฟังมากกวา่ บางคนเรียนรู้ไดดี้
ดว้ยการมอง หรือบางคนจ าเป็นตอ้งลงมือสัมผสักระท า 
  สะทอ้นความคิด ผลจากการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองเปิดใจให้กนัและกนั ท าให้บรรยากาศ
ในการสนทนาผอ่นคลาย มีความผูกพนัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wang (2006) กล่าวไวว้่า
การสะท้อนความคิดเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายนอกท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัประสบการณ์
ภายในของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีการสะทอ้นความคิดเป็นกระบวนการตรวจสอบและส ารวจภายใน 
เพื่อประเมินสถานการณ์ การสะทอ้นความคิดมี 3 ลกัษณะ คือ การสะท้อนเน้ือหา การสะทอ้น
กระบวนการ และสะทอ้นหลกัฐานต่าง    
  5.2.3.2 ผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะส าหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี  
  ผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูป้กครองมีความรู้และทกัษะมากข้ึนจาก
ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะพฒันาการโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรี พบว่าผูป้กครองของโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรีและโรงเรียนอนุบาล
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ดวงใจมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะพฒันาการเด็กปฐมวยัเพิ่มข้ึนจากการส่ือสาร
ผา่น Facebook  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Seguin and Seguin (1995) ท่ีกล่าวไวว้า่การน าเอาส่ือ
ออนไลน์หรือ Social Media มาใชใ้นการศึกษานั้น สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ากคุณลกัษณะท่ี
ดี เช่น มีความเป็นอิสระและลดขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและสถานท่ี,เกิดการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ หรือ
การเรียนรู้รายบุคคล สามารถท่ีจะรับข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดเ้องบ่อยคร้ังตามความตอ้งการในเน้ือหาสาระท่ีเรียน ง่ายต่อการน าเสนอในเชิง
เน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ทั้งทางภาพและเสียง (visual and 
auditory) เกิดสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้จากการประยุกต์ใช้เป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual Class) 
และ เกิดการส่ือสารโดยตรงแบบสองทางระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนั (Bi directional) 
  
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  ผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการน าผลวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 5.3.1 จากผลการวจิยัพบวา่ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีส าคญัส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครองดา้น
พฒันาการเด็กปฐมวยัมีข้อความรู้ทั้งหมด 11 ข้อความรู้ครอบคลุมเน้ือหาในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรน าข้อความรู้ทั้ง  11 
ขอ้ความรู้ไปจดัท าเป็นคู่มือการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
และโรงเรียนอนุบาลในสังกดัอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.3.2 จากผลการวจิยัพบวา่ การใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้และทกัษะ
ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีนั้น กระบวนการจิตตปัญญา
ช่วยให้ผูป้กครองเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งสามารถพฒันาตนเองจาก
ภายในสู่ภายนอก เกิดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน จากการใช้เวลาใคร่ครวญตามความเป็นจริง ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีสามารถน ามาให้ความรู้กบัผูป้กครองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัและน ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
ไปใชใ้นการใหค้วามรู้เร่ืองต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียน ครูและผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยัและระดบั
อ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.3.3 จากผลการวิจยัพบวา่ ผลการทดลองประยุกต์ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
โดยการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook พบวา่ผูป้กครองให้ความสนใจใน
ระดบัมาก ดงันั้น โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนอนุบาลในสังกดัอ่ืน ๆ ท่ีมีความพร้อมควร
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองผ่านเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์แบบ Facebook อยา่งจริงจงั เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ 
Facebook มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยดัเงินและเวลา 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ดลองการประยุกตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ในการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะส าหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ี
ผูส้นใจสามารถน ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การใช้กระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาในการแกปั้ญหาทางการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เป็นตน้ 
  2. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัท่ีทดลองใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ดงันั้น 
ผูส้นใจท่ีจะใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะให้แก่ผูป้กครอง สามารถท่ี
จะเปล่ียนแปลงรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหมี้ความทนัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 เร่ือง การประมวลข้อความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นในการส่งเสริมความรู้ 

และทักษะด้านพฒันาการเดก็ปฐมวยั ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
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1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ ์ ประธานหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
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6. ดร.ซิสเตอร์จารุณี กิจบาํรุง ผูบ้ริหารโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบน าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาระดบัปฐมวยั 
เร่ือง ความรู้และทักษะด้านพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวยัที่ควรส่งเสริม 
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
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Code                                                                                                    No.  

 

 

 

 

 
การวิจยัเร่ือง  การทดลองใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยั สําหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1   ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ตอนที ่2   คาํถามนาํในการสัมภาษณ์เร่ืองการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั สาํหรับผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลในจงัหวดันนทบุรี 
 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่......................................................................................โทร
.......................................................... 
ผู้สัมภาษณ์ นางจรวยพร แดงโชติ 
 
 

แบบน าสัมภาษณ์ 
( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) 

การประมวลข้อความรู้และทกัษะทีส่ าคญัและจ าเป็นบางประการ 
เพือ่การส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเดก็ปฐมวยัส าหรับผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
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สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ................สถานท่ี....................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา..........................................น. เลิกสัมภาษณ์ เวลา...............................................น. 
รวมระยะเวลาในการสัมภาษณ์...............................................ชัว่โมง...........................................นาที 
     1.    กลุ่ม / ประเภทของความรู้เกีย่วกบัพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัส าหรับผู้ปกครองควร

ครอบคลุมในเร่ืองใดบ้าง 
  

เร่ืองท่ีควรครอบคลุม 
1…………………………………………… 

2…………………………………………… 

3…………………………………………… 

4…………………………………………… 

5…………………………………………… 

6…………………………………………… 

7…………………………………………… 

8…………………………………………… 

9…………………………………………… 

10…………………………………………… 

11…………………………………………… 

12…………………………………………… 

 
เร่ืองท่ีควรเพิ่มเติม 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  ……………………………………………………………………………….…………………... 
3.  …………………………………………………………………………………………………... 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  ..…………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอ้เสนอแนะ (อ่ืน ๆ)   ระบุ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ขอใหล้าํดบัตามความสาํคญั 1 – 5 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอ้เสนอแนะ (อ่ืน ๆ)   ระบุ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2.  ความรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทีผู่้ปกครองควรรู้

ควรเข้าใจ มีอะไรบ้าง 
ส่ิงท่ีควรรู้ควรเขา้ใจ 
1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………………………………………… 

6……………………………………………… 

7……………………………………………… 

8……………………………………………… 

9……………………………………………… 

10……………………………………………… 

11……………………………………………… 

12……………………………………………… 
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ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของโรงเรียนท่ีท่านเห็นสมควรเพิ่มเติมในเร่ืองใดบา้ง 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะ (อ่ืน ๆ)   ระบุ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

3.  ความรู้เกีย่วกบับทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ

ส าหรับเด็กระดับปฐมวยั ทีผู่้ปกครองต้องรู้ มีอะไรบ้าง 

เร่ืองเก่ียวกบับทบาทของผูป้กครองท่ีต้องรู้ 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 

6.  …………………………………………………………………………………………………… 
7.  …………………………………………………………………………………………………… 
8.  …………………………………………………………………………………………………… 
9.  …………………………………………………………………………………………………… 
10 …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

DPU



212 
 

ท่านเห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองทุกคนต้องรู้ ใหร้ะบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบับทบาทของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ
สาํหรับเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

4.  ความรู้ และทกัษะบางประการทีเ่กีย่วกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และ
ควรรู้ มีอะไรบ้าง 
 

ตอ้งรู้ ควรรู้ 

1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 

3…………………………………………………… 

4…………………………………………………… 

5…………………………………………………… 

1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 

3…………………………………………………… 

4…………………………………………………… 

5…………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรู้การอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้งรู้และควรรู้  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ทักษะบางประการที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองต้องรู้และปฏิบัติได้
ถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วยทกัษะอะไรบ้าง ระบุตามล าดับ  
 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัทกัษะบางประการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยัท่ีผูป้กครองตอ้ง
รู้และปฏิบติัไดถู้กตอ้งเหมาะสมอ่ืน ๆ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านร่างกายของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควรรู้ มี
อะไรบ้าง 
 
ท่านเห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองต้องรู้ ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
5.1…………………………………………………………………………………………………… 
5.2…………………………………………………………………………………………………… 
5.3…………………………………………………………………………………………………… 
5.4…………………………………………………………………………………………………… 
5.5…………………………………………………………………………………………………… 
 
ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กระดบัปฐมวยัท่ีควรรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านสังคมของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควรรู้ มี
อะไรบ้าง 
 
ส่ิงท่ีต้องรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
6.1…………………………………………………………………………………………………… 
6.2…………………………………………………………………………………………………… 
6.3…………………………………………………………………………………………………… 
6.4…………………………………………………………………………………………………… 
6.5…………………………………………………………………………………………………… 
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ท่านเห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้ในเร่ืองใดบา้งท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั  
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านอารมณ์–จิตใจของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควรรู้ มี
อะไรบ้าง 
 
ส่ิงท่ีต้องรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสําคญั 5 
อยา่ง 
7.1…………………………………………………………………………………………………… 
7.2…………………………………………………………………………………………………… 
7.3…………………………………………………………………………………………………… 
7.4…………………………………………………………………………………………………… 
7.5…………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านเห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยั  
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
8.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควรรู้ มี
อะไรบ้าง 
ส่ิงท่ีต้องรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
8.1…………………………………………………………………………………………………… 
8.2…………………………………………………………………………………………………… 
8.3…………………………………………………………………………………………………… 
8.4…………………………………………………………………………………………………… 
8.5…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้ในเร่ืองใดอีกบา้งท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั  
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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9.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านภาษาของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควรรู้ มี
อะไรบ้าง 
 
ส่ิงท่ีต้องรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
9.1…………………………………………………………………………………………………… 
9.2…………………………………………………………………………………………………… 
9.3…………………………………………………………………………………………………… 
9.4…………………………………………………………………………………………………… 
9.5…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เร่ืองใดอีกบา้งท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร  
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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10.  ความรู้เกีย่วกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามัยของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และควร
รู้ มีอะไรบ้าง 
ส่ิงท่ีต้องรู้ทางดา้นโภชนาการของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
10.1………………………………………………………………………………………………… 
10.2………………………………………………………………………………………………… 
10.3………………………………………………………………………………………………… 
10.4………………………………………………………………………………………………… 
10.5………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่ิงท่ีควรรู้ทางดา้นโภชนาการของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
10.1………………………………………………………………………………………………… 
10.2………………………………………………………………………………………………… 
10.3………………………………………………………………………………………………… 
10.4………………………………………………………………………………………………… 
10.5………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่ิงท่ีต้องรู้ทางดา้นสุขภาพและอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
10.1………………………………………………………………………………………………… 
10.2………………………………………………………………………………………………… 
10.3………………………………………………………………………………………………… 
10.4………………………………………………………………………………………………… 
10.5………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่ิงท่ีควรรู้ทางดา้นสุขภาพและอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
10.1………………………………………………………………………………………………… 
10.2………………………………………………………………………………………………… 
10.3………………………………………………………………………………………………… 
10.4………………………………………………………………………………………………… 
10.5………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัความรู้ดา้นโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กระดบัปฐมวยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

11.  ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับปฐมวยัทีผู่้ปกครองต้องรู้และ
ควรรู้ มีอะไรบ้าง 
ส่ิงท่ีต้องรู้ทางดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยั ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
11.1………………………………………………………………………………………………… 
11.2………………………………………………………………………………………………… 
11.3………………………………………………………………………………………………… 
11.4………………………………………………………………………………………………… 
11.5………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่านเห็นวา่ส่ิงท่ีผูป้กครองควรรู้เก่ียวกบัพฒันาการของสมองและศกัยภาพของสมองของเด็กปฐมวยั
เร่ืองใดบา้ง ระบุตามลาํดบัความสาํคญั 5 อยา่ง 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรู้พฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัปฐมวยัสําหรับ
ผูป้กครอง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (IOC) 
เกีย่วกบัการทดลองใช้กระบวนการจติตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวยั 

ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (IOC) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแบบนาํสัมภาษณ์การประมวลขอ้ความรู้และ
ทกัษะดา้นพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูระดบัปฐมวยัท่ีควรส่งเสริมสาํหรับผูป้กครองนกัเรียน
อนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 
ขอ้   คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ   ผลรวมของคะแนน IOC = ∑R ผลการ 
ความ คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5   ∑R  N พิจารณา 
รู้ 
 

 1 1  0  1  1  1    4  0.80 สอดคลอ้ง 
 2 1  1  1  1  1    5  1.00 สอดคลอ้ง 
 3 1  1  1  0  1    4  0.80 สอดคลอ้ง 
 4 1  1  1  1  1    5  1.00 สอดคลอ้ง 
 5 1  1  0  1  1    4  0.80 สอดคลอ้ง 
 6 1  1  1  1  1    5  1.00 สอดคลอ้ง 
 7 1  1  0  1  1    4  0.80 สอดคลอ้ง 
 8 1  1  1  1  1    5  1.00 สอดคลอ้ง 
 9 1  1  1  0  1    4  0.80 สอดคลอ้ง 
 10 1  1  1  1  1    5  1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบสอบถามผู้บริหารและครูอาวุโส 

เกีย่วกบัการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวยั 

ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
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Code                                                                                                    No.  

 

 

 

 
ค าช้ีแจง 

1. การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีสําคญัและ
จาํเป็นสาํหรับพอ่แม่ผูป้กครองท่ีเก่ียวกบัพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กระดบัปฐมวยั
และศึกษาสภาพปัจจุบนัในการส่งเสริมความรู้และทกัษะสําหรับผูป้กครองนกัเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัสภาพการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้น
พฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัสําหรับผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
จงัหวดันนทบุรี 

ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี เม่ือท่านตอบ
แบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะไปขอรับเอกสารจากท่านดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณใน
ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 

   
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

นางจรวยพร   แดงโชติ 
นกัศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการศึกษา 

วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

แบบสอบถาม  
(ส าหรับผู้บริหารและครูอาวุโส) 

 

เกีย่วกบัการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัส าหรับผู้ปกครอง
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
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แบบสอบถาม 
(ส าหรับผู้บริหารและครูอาวุโส) 

 

ตอนที ่ 1  :  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 1.  เพศ   (     )   ชาย    (     )   หญงิ 
 2.  อายุ   (     )   ต ่ากว่า 30 ปี   (     )   31 – 40 ปี 
  (     )   41 – 50 ปี    (     )   51 ปีขึน้ไป 
 3.  ระดับการศึกษา 
  (     )   ต ่ากว่าปริญญาตรี   (     )   ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 
  (     )   ปริญญาโท   (     )   ปริญญาเอก 

4.   ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    
  (     )   1 – 4 ปี    (     )   5 – 9 ปี 

(     )   10 ปีขึน้ไป 
 5.  ประสบการณ์การสอนของครูผู้สอนในระดับปฐมวัย รวมระยะเวลาที่ท าการสอนมา
ทั้งหมด ทั้งจากในโรงเรียนปัจจุบันและโรงเรียนระดับปฐมวยัอืน่ ๆ (ถ้ามี) (ข้อนีส้ าหรับครูผู้สอน
เท่าน้ัน) 
  (     )    5 – 9  ปี    (     )    10 ปีขึน้ไป 
 

ตอนที ่ 2  :  แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครอง
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 

 ข้อ 1. ในการจดัใหค้วามรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป้กครอง ในเร่ืองพฒันาการของ
เด็กระดบัปฐมวยั และวธีิการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัปฐมวยันั้น ท่านเห็นว่า  เร่ือง
ต่อไปนีเ้ป็นส่ิงทีส่ าคัญหรือจ าเป็นส าหรับผู้ปกครองมากน้อยเพยีงใด 

  ค าช้ีแจง  :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตามความเป็นจริงในแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบ  
                   ความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี้ 

5 หมายถึง  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นั้น มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นั้น มาก 
3 หมายถึง  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นั้น ปานกลาง 
2 หมายถึง  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นั้น น้อย 
1 หมายถึง  ส่ิงท่ีผูป้กครองควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้นั้น น้อยทีสุ่ด           
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ข้อความรู้ 

ความเห็นเกี่ยวกบั
ความส าคัญหรือจ าเป็น
ส าหรับผู้ปกครอง 
(ระดับความเห็น) 

5 4 3 2 1 

1.ความรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 
     ของโรงเรียน 

     

2. ความรู้เกีย่วกบับทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการมีส่วนส่งเสริม 
    พฒันาการและส่งเสริมทกัษะส าหรับเด็กระดับปฐมวัย 

     

3. ความรู้ ทีเ่กี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวัย      
4. ทกัษะ(บางประการ) ที่เกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั      
5. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านร่างกายของเด็กระดับปฐมวยั      
6. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านสังคมของเด็กระดับปฐมวยั      
7. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านอารมณ์ – จิตใจของเด็กระดับปฐมวยั      
8. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวยั      
9. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านภาษาของเด็กระดับปฐมวยั      
10. ความรู้เกีย่วกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามัยของเด็กระดับปฐมวยั      
11. ความรู้เกีย่วกบัพฒันาการด้านความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ระดบัปฐมวยั      
12. เร่ืองอืน่ ๆ ทีค่วรมีเพิม่เติม (โปรดระบุ) 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ 2   ท่านเห็นวา่พอ่แม่ผูป้กครองควรมีทกัษะท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการส่งเสริมและการอบรมเล้ียงดูท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมสาํหรับการพฒันาของเด็กระดบัปฐมวยัในเร่ืองใดบ้าง โปรดระบุ เช่น (ทกัษะการกอด
ลูก ทกัษะการเล่านิทาน ทกัษะการคิด ทกัษะสอนลูกใหเ้ป็นคนดี ทกัษะการใหค้วามรัก ทกัษะการดูแล
ตนเอง ทกัษะการสอนลูกให้ช่วยเหลือตนเอง ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะในการแกปั้ญหา ทกัษะการอยู่
ร่วมกนัในสังคม ฯลฯ ) 

 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อ 3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี โรงเรียนของท่านได้ปฏิบัติหรือจัดท า ให้กบั
ผู้ปกครองในแต่ละเร่ือง มากนอ้ย เพียงใด 

 
ค าช้ีแจง  :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีแสดงตามความเป็นจริงในแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบ  
หากโรงเรียนของท่านไม่ไดป้ฏิบติัในขอ้ใด ใหขี้ด / ลงในขอ้ท่ีไม่ไดป้ฏิบติั  
 
                   ความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี้ 

5 หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํในขอ้นั้น มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํในขอ้นั้น มาก 
3 หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํในขอ้นั้น ปานกลาง 
2 หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํในขอ้นั้น น้อย 
1 หมายถึง  โรงเรียนของท่านไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํในขอ้นั้น น้อยทีสุ่ด  
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ข้อความรู้ 
ความเห็นเกี่ยวกบัระดับที่
ปฏิบัติในโรงเรียนของท่าน 

ไม่ได้
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. โรงเรียนจัด/ให้ความรู้  เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1.1 เร่ืองหลกัสูตรเก่ียวกบัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน       
1.2 เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 
      (แนวทางการจดัการเรียนการสอน) 

      

1.3 เร่ืองสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น       
1.4 เร่ืองความปลอดภยัของเด็กในโรงเรียน       
1.5 เร่ืองการรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบ  
      เรียบร้อยของโรงเรียน 

      

1.6 เร่ืองบริการรับ-ส่งนกัเรียน       
1.7 เร่ืองบริการอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการและคุณค่าทาง 
      อาหารท่ีเหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั 

      

1.8 สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน ( เช่น สะอาด สวยงาม  
      ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก  
      มีแสงสวา่งเพียงพอปลอดภยั) 

      

1.9 เร่ืองวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ของครูผูส้อน       
2. การให้ความรู้เกีย่วกบับทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีส่วน  ส่งเสริมพฒันาการและทกัษะ
ส าหรับเด็กระดับปฐมวยั 
2.1 เร่ืองการเป็นตวัอยา่งและแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางตรงและ 
      ทางออ้มสาํหรับเด็กระดบัปฐมวยั 

      

2.2 เร่ืองการพฒันาทกัษะดา้นภาษาของเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ       
2.3 เร่ืองการกระตุน้และจูงใจใหเ้ด็กมีความกระตือรือร้นใน   
     การเรียน 

      

2.4 เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กไดอ้อกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ       
2.5 เร่ืองการดูแลเร่ืองการพกัผอ่นนอนหลบัของเด็กให ้
       เหมาะสมกบัวยั 
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ข้อความรู้ 
ความเห็นเกี่ยวกบัระดับที่
ปฏิบัติในโรงเรียนของท่าน 

ไม่ได้
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
2.6 เร่ืองการสร้างเสริมบรรยากาศท่ีดีภายในครอบครัว       
2.7 เร่ืองการส่งเสริมให้เด็กมีกริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัวยั       
2.8 เร่ืองความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

      

2.9 เร่ืองการสอนคุณธรรม จริยธรรม       
2.10 เร่ืองการจดัอาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอ และมีคุณค่าทาง 
       โภชนาการอยา่งถูกตอ้งแก่เด็กระดบัปฐมวยั 

      

2.11 เร่ืองการใหค้วามรัก ความอบอุ่นอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ 

      

2.12 เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจเด็กระดบั
ปฐมวยั 

      

2.13 เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาสาํหรับระดบั
ปฐมวยั 

      

3. การจัด/ให้ความรู้ ทีเ่กี่ยวกับการอบรมเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั 
3.1 เร่ืองการลงโทษเม่ือเด็กทาํความผดิ       
3.2 เร่ืองการให้อิสระทางความคิดและการกระทาํ       
3.3 เร่ืองการปลูกฝังมารยาทท่ีดี       
3.4 เร่ืองการช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมตามวยัของเด็ก       
3.5 เร่ืองการชมเชยและการใหร้างวลั เม่ือเด็กทาํความดี       
3.6 เร่ืองการสอนเด็กให้รู้จกัแกปั้ญหา       
4. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับพฒันาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั 
4.1 เร่ืองพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่       
4.2 เร่ืองพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก       
5.  การจัด/การให้ความรู้ที่เกี่ยวกบัพฒันาการด้านสังคมของเด็กระดับปฐมวยั 
5.1 เร่ืองการแบ่งปันส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น       
5.2 เร่ืองการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น       
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ข้อความรู้ 
ความเห็นเกี่ยวกบัระดับที่
ปฏิบัติในโรงเรียนของท่าน 

ไม่ได้
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
5.3 เร่ืองการรู้จกัการให้อภยั       
5.4 เร่ืองการมีนํ้าใจต่อผูอ่ื้น       
5.5 เร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหาร       
6. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับพฒันาการด้านอารมณ์ – จิตใจของเด็กระดับปฐมวยั 
6.1 เร่ืองการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เม่ือมีอาการโกรธหรือ 
      เสียใจ 

      

6.2 เร่ืองการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งถูกตอ้งของเด็ก       
7. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวยั 
7.1 เร่ืองการคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ส่ิงของต่าง ๆ        
7.2 เร่ืองการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ มอง ฟัง สัมผสั ชิม 
      รสและดมกล่ิน 

      

7.3 เร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       
7.4 เร่ืองมิติสัมพนัธ์       
8. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับพฒันาการด้านภาษาของเด็กระดับปฐมวยั 
8.1 เร่ืองการฟัง       
8.2 เร่ืองการพดู       
8.3 เร่ืองการอ่าน       
8.4 เร่ืองการเขียน (เพื่อเตรียมความพร้อมในระดบัต่อไป)       
9. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพ และอนามัยของเด็กระดับปฐมวยั 
9.1 เร่ืองคุณค่าและปริมาณท่ีเหมาะสม       
9.2 เร่ืองการตรวจสุขภาพและการรับวคัซีนตามระยะ       
9.3 เร่ืองการดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกาย       
10. การจัด/ให้ความรู้ทีเ่กี่ยวกับพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับปฐมวัย 
10.1 เร่ืองพฒันาการของสมองและศกัยภาพทางสมอง       
10.2 เร่ืองการสังเคราะห์และวเิคราะห์ในส่ิงต่าง ๆ       
10.3 เร่ืองของการนาํความคิดไปปฏิบติั       
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11. การจัด/ให้ความรู้เร่ืองอื่น ๆ ทีเ่ห็นว่าควรมีเพิม่เติมทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการและทกัษะของ
เด็กระดับปฐมวยั ส าหรับผู้ปกครอง (โปรดระบุ) 
1………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้อความรู้ 
ความเห็นเกี่ยวกบัระดับที่
ปฏิบัติในโรงเรียนของท่าน 

5 4 3 2 1 

 12.การที่โรงเรียนจัด/ให้ความรู้และเสริมทกัษะทีพ่่อแม่ ผู้ปกครองพงึมีทีเ่กีย่วกบัการอบรมดูแล หรือ
เลีย้งดูเด็กในระดับปฐมวยั 
12.1 การเล่านิทานใหลู้กฟังก่อนนอน หรือเม่ือมีโอกาส      
12.2 การกอดลูกเพื่อแสดงความรักและสัมผสัท่ีอบอุ่น      
12.3 การส่งเสริมทกัษะการคิดใหลู้กเสมอ      

 
 

ข้อ 4. ในเร่ืองทกัษะ(บางประการ) ที่โรงเรียนควรจัดเสริมให้กบัผู้ปกครองปฏิบัติ ควรเพิ่มเติม
อะไรบา้ง โปรดระบุ 

 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน      
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ภาคผนวก จ 
 

แบบน าสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้รับรางวลัพระราชทาน 
และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (รอบ 3) 
ในระดบัดมีาก  

เร่ืองสภาพปัจจุบันในการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
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Code                                                                                                    No.  

 

 

 

 

การวจัิยเร่ือง  สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวัย ส าหรับ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1   ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ตอนที ่2   คาํถามนาํเก่ียวกบัจุดเด่นท่ีทาํใหโ้รงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทานกบัโรงเรียนท่ี
ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) (สมศ.) (รอบ 3) ในระดบัดีมาก 
  

ตอนที ่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่....................................................................................โทร............................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์ นางจรวยพร แดงโชติ 
 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี...........เดือน..............................พ.ศ................สถานท่ี........................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลา....................................น. เลิกสัมภาษณ์ เวลา.....................................................น. 
รวมระยะเวลาในการสัมภาษณ์.......................................ชัว่โมง.................................................นาที 

แบบน าสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน  
และผู้บริหารโรงเรียนทีไ่ด้รับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
(สมศ.) (รอบ 3) ในระดับดีมาก 
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1. บริบทของโรงเรียน มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2. จุดเด่นในการจดัการศึกษาของแต่ละโรงเรียน มีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

3. สภาพการจดัใหค้วามรู้กบัผูป้กครองของแต่ละโรงเรียน มีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4.   ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินงานของแต่ละโรงเรียน มีการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
       5.   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฉ 

 

รายงานกรณศึีกษาโรงเรียนพระราชทาน 1 โรงเรียน และโรงเรียนทีไ่ด้รับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน 

คุณภาพการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ในระดบัดมีาก จ านวน 5 โรงเรียน 
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รายงาน 
 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีได้รับรางวลัพระราชทานของ
โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี 
บริบท 
 โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 14/7 หมู่ท่ี 3 ตาํบล
บางสีทอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 E-mail: psv@prasartvidnon.comWebsite : 
www.prasartvidnon.com ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดรั้บรางวลัพระราชทานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2549 
ระดบัก่อนประถมศึกษา เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2527 โดยมีพนัตาํรวจเอกเสนาะ  โตตาบ และนาง
จนัทรา  โตตาบ เป็นผูก่้อตั้งบนท่ีดินมรดก ซ่ึงท่านไดเ้สียสละอุทิศท่ีดินน้ีเป็นโรงเรียนสอนวชิา
สามญัภายใตป้ณิธาน “การศึกษาจะช่วยพฒันาคนเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมการใหเ้กิดความเจริญแก่ชาติ ทั้ง
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งพฒันาจิตใจ (ชีวิตสังคม)” และเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของ
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากท่านเห็นวา่นกัเรียนอาํเภอบางกรวยตอ้งเดินทางเขา้ไป
เรียนในกรุงเทพ จึงตั้งโรงเรียนใหช่ื้อวา่ “ประสาทวทิยานนทบุรี” แปลวา่ “ใหว้ชิาท่ีนนทบุรี” เปิด
ทาํการสอนเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2527 โรงเรียนไดด้าํเนินการมาจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 19 ปี โดย
ปัจจุบนันางสุจิตรา  โตตาบ เป็นผูรั้บใบอนุญาตและผูอ้าํนวยการ ยงัยดึมัน่ในปณิธานของท่านผู ้
ก่อตั้ง เปิดสอนระดบัอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดบัประถมปีท่ี 6 มีอาคาร 3 อาคาร อาคารแรกเป็นอาคาร
ระดบัอนุบาลโดยเฉพาะ อาคารหอ้งสมุด และอาคารท่ีเป็นห้องเรียนระดบัประถมศึกษา มีโรง
อาหาร 1 โรง มีห้องประกอบ เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งวทิยาศาสตร์ หอ้งดนตรี หอ้งศิลปะ 
หอ้งสมุด มีสนามเด็กเล่น บริเวณโรงเรียนร่มร่ืน สะอาดเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก 
 โรงเรียนประสาทวิทยามีนักเรียนทั้ งหมด 649 คน ระดับอนุบาล 205 คน ระดับ
ประถมศึกษา 444 คน มีครูทั้งหมด 58 คน ครูผูช่้วย 15 คน ครูพิเศษ 9 คน นกัการภารโรง 5 คน 
สัดส่วนของครูต่อเด็ก 20 : 1 ภาระสอนของครูหรือผูเ้ล้ียงดูเด็กโดยเฉล่ียสัปดาห์ 20 : 1  
 

ชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สภาพโดยรอบเป็นชุมชน เป็นพื้นท่ีทาํ
การเกษตรปลูกไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั พืชสวนอ่ืน ๆ และหมู่บา้นจดัสรร โรงเรียนตั้งอยูทิ่ศเหนือ
ของอาํเภอบางกรวย อยู่ห่างจากอาํเภอประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลบางสีทอง และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคญั และเป็นประโยชน์ เช่น แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัต่อยาเสพติด  
แหล่งเริงรมย ์ แหล่งการพนนัมอมเมาเยาวชน นกัเรียนท่ีมาเรียนมาจากหลากหลายพื้นท่ี เน่ืองจาก

DPU

mailto:psv@prasartvidnon.com


238 
 

การเดินทางสะดวก ประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ อาชีพ
ทัว่ไป คือ ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ และพนกังานเอกชน 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 1) หตัถกรรม การนวดกดจุดแกอ้าการและผอ่นคลาย 2) เคร่ืองป้ันดินเผา 
3) การผลิตปุ๋ยจากวสัดุธรรมชาติ 4) พืชไร่สวนผสม ธรรมชาติศึกษา 
 ปรัชญาของโรงเรียน รู้หนา้ท่ี เรียนดีเด่น เนน้สามคัคี มีคุณธรรม 
 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนพหุนวตักรรม 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน นกัเรียนพหุพฒันา 
 

สรุปยอดของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 1/1 19 17 36 

อนุบาลปีท่ี 1/2 18 15 33 

อนุบาลปีท่ี 2/1 14 16 30 

อนุบาลปีท่ี 2/2 20 12 32 

อนุบาลปีท่ี 3/1 20 20 40 

อนุบาลปีท่ี 3/2 17 17 34 

รวม 108 97 205 

แหล่งท่ีมา : สถิตินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนรางวลัพระราชทานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2549 ระดบัก่อน
ประถมศึกษาขนาดกลาง 

2. โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนแกนนาํการจดัหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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3. โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานระดับชมเชยประถ มศึกษาขนาดใหญ่ประจาํปี
การศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 

4. โรงเรียนไดรั้บโล่ผา่นการนาํเสนอผลงานดีเด่น (Best Practice) ระดบัดีเยี่ยม ประจาํปี
การศึกษา 2552 เร่ืองโครงการรักษสุ์ขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

5. โรงเรียนรางวลัโล่ชนะเลิศการประกวด “โรงเรียนเอกชนดีเด่น” ของสํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประจาํปีการศึกษา 2551 

6. โรงเรียนได้รับคดัเลือกจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงัหวดันนทบุรี ให้เป็นโรงเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาของจังหวดั
น น ท บุ รี  ซ่ึ ง เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีการศึกษา 2554 

7. โรงเรียนได้รับรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชรดีเด่น ประจาํปีการศึกษา 
2551 เขตสาธารณสุข ศูนยอ์นามยัท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุข 

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่าง การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยเร่ิมสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 

1. English Adventure (EA) การสอนภาษาองักฤษดว้ยบทเรียนสําเร็จรูปของ Yale ชาว
อิสราเอล 

2. Math System หลกัสูตรดนตรีคีรีบูน เพื่อพฒันาอจัฉริยภาพดา้นคณิตศาสตร์ควบไปกบั
ดนตรี 

3. O-miles การเรียนวทิยาศาสตร์ดว้ยการต่อ Lego เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
4. หลกัสูตรดิน ทราย ไม ้นํ้า การสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมของเด็กพิเศษ 

 
ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 
 ด้านผู้เรียน โรงเรียนให้ความสําคญักบัพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของเด็กปฐมวยั คือ ร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เด็กมีพฒันาการกายสมวยั มีการวางแผนกาํหนดนโยบาย 
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนไว ้เช่น โครงการรักษสุ์ขภาพ มีการชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสู ตรวจ
สุขภาพฟัน เล็บ ผม ร่างกาย รวมถึงกิจกรรมกินผกัเพื่อสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมประจาํวนัจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมกลางแจง้ เคล่ือนไหว
และจงัหวะ เตน้ ร้องเพลงตามจงัหวะดนตรี เช่น เสริมกิจกรรมคีรีบูน จีเนียสมิวสิค ให้เด็กไดพ้ฒันา
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ร่างกายไปพร้อมกบัการเตน้การทาํ และเด็กไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสนาม ทาํใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเน้ือเล็ก
และใหญ่ ฝึกการเดินบนกระดานทรงตวั ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง ดูแลตนเองให้ปลอดภยั
ได ้รวมถึงพฒันาดา้นอารมณ์ – จิตใจสมวยั กิจกรรมส่งเสริมทางดา้นอารมณ์ – จิตใจ ไดแ้ก่ บทบาท
สมมติ ร้องเพลง ศิลปะ วาดภาพ ติดปะ ฉีก ป้ันดินนํ้ามนั กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลให้เด็กมีอารมณ์ – 
จิตใจสมวยั ส่วนด้านสังคม กิจกรรมส่งเสริม คือ โครงการจดักระบวนการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยการพาผูเ้รียนไปเรียนรู้เก่ียวกบัแหล่งโบราณสถาน สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้โรงเรียน 
กิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี ให้เด็กได้เลือกเล่น ตดัสินใจเล่นตามมุมท่ีเด็ก
ตอ้งการ เล่นร่วมกบัเพื่อน และรู้จกัแบ่งปัน กิจกรรมทศันศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติให้เด็กได้
สาํรวจ และสรุปผลจากส่ิงท่ีพบเห็นโดยการเล่าเร่ืองและจากภาพ โดยช่วยกนัทาํงานเป็นกลุ่ม ส่งผล
ให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ ปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ดา้นสติปัญญา 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านสติปัญญา เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมครัวน้องน้อย ฝึกการ
ทาํอาหารให้เด็ก ไดใ้นเร่ืองของชัง่ ตวง กิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
วาดภาพ ระบายสีตามจินตนาการอยา่งอิสระ เกมการศึกษา บทบาทสมมติ โดยครูเล่านิทาน และให้
เด็กร่วมกนัแสดงบทบาทสมมติ ส่งผลให้เด็กมีความใฝ่รู้ รวมถึงกิจกรรมรักการอ่าน เด็กสนใจใน
การอ่าน เด็กยืมหนังสือไปให้ผูป้กครองช่วยอ่านให้ฟังท่ีบา้น เขา้มุมหนังสือ สามารถเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ได ้กิจกรรมต่างๆ จะส่งผลให้เด็กมีการเรียนรู้ มีความคิดรวบ
ยอด มีพื้นฐานการพฒันาการทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขกบัการเรียนรู้ 
 ด้านครู ครูมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีความมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอน พฒันาตนเองแสวงหาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง จากการเข้าอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน และแนวทางการดูแลเด็ก
ปฐมวยัอยา่งถูกวิธี การปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวยั การทาํวิจยัในชั้นเรียน เทคนิคการเล่านิทาน จน
ครูเกิดประสิทธิภาพในดา้นส่งเสริมการเรียนการสอน ซ่ึงทาํให้ครูสามารถสอนผูเ้รียนให้มีทกัษะ
พื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้น และมีความรู้พื้นฐานสมวยั 
 ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์ มีภาวะผูน้าํมีความรู้ความสามารถทั้งดา้นวชิาการและ
การบริหาร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันา มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการ
ปกครอง มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัต่าง ๆ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอาํนาจจดัโครงสร้างการบริหาร ให้มีผูรั้บผิดชอบครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน ส่งเสริม
การทาํงานเป็นทีม มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและร่วมมีบทบาทสําคญัใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่การวางแผนจนถึงร่วมประเมินและนาํผลประเมินไปวางแผน
พฒันา ตลอดจนสร้างขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากร  
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การจัดการศึกษาระดับอนุบาล 
              โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ไดน้าํปรัชญา รู้หนา้ท่ี เรียนดีเด่น เนน้สามคัคี มีคุณธรรม 

วสิัยทศัน์ 
“ภายในปี 2556 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผูน้าํนวตักรรมทางการศึกษา แนวใหม่ตาม
แนวทางพหุปัญญา เพื่อพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพสูงสุดครบถว้น มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551” เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ของโรงเรียนทั้ง
เร่ืองนวตักรรม การศึกษาท่ีนาํมาใชใ้นโรงเรียนเกิดประสิทธิผล โดยส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรู้ผา่น
นวตักรรมทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นระบบสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง มีระบบการบริหารจดัการส่ือเทคโนโลยี
ของนวตักรรมทางการศึกษาท่ีโรงเรียนนาํมาใชมี้คุณภาพอย่างแทจ้ริง จดักิจกรรมโดยจดักิจกรรม
ต่างๆ จะเร่ิมตั้งแต่ระดบัอนุบาล เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมนกัเรียนให้เกิดคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตยสุ์จริต นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามแนวทางพหุ
ปัญญาแห่งการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ จากการดาํเนินงานทาํใหโ้รงเรียนกาํหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
คือ “โรงเรียนพหุนวตักรรม” (Multi Innovations School)  และอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “นกัเรียน
พหุพฒันา” (Multi Development Students) ซ่ึงโรงเรียนมีโครงการพฒันาเอกลกัษณ์ และเอกลกัษณ์
ของโรงเรียนท่ีดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 4 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการจดักระบวนการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
โครงการ 4 ดี และโรงเรียนนาํนวตักรรมการเรียนรู้สมยัใหม่มาดาํเนินการพฒันานกัเรียนให้มีผล
การพฒันาโดยองคร์วม ไดแ้ก่ 1. Karee   boon Genius Music 2. My First English Adventure 3. O-
miles (Multi-Thinking) 4. Maths world System 5. Maths Practice / Maths Lab ซ่ึงนวตักรรมท่ี
โรงเรียนนาํมาใชส้ามารถพฒันาเด็กไดต้ั้งแต่ระดบัอนุบาลจะแตกต่างจากเด็กประถมศึกษาในเร่ือง
ความยากง่ายเท่านั้น 
  
การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 
 1. โรงเรียนพ่อแม่ เชิญผูป้กครองมาคุยกบัคุณครู และครูเป็นผูส้าธิตเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น 
การเล่านิทาน การพดูออกเสียงท่ีชดัเจน เพื่อท่ีพอ่แม่นาํไปปฏิบติัไดท่ี้บา้น 
 2. กิจกรรมพาพ่อแม่เขา้วดั เป็นกิจกรรมของครอบครัวท่ีส่งเสริมวฒันธรรมไทย โดยมี
การจดักิจกรรม ดงัน้ี 
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  2.1 ทางโรงเรียนมีจดหมายแจง้ผูป้กครองวา่เป็นโครงการส่งเสริมวฒันธรรม โดยการ
เดินทางไปทาํกิจกรรมและค้างคืนท่ีวดั ให้ผูป้กครองตอบกลับว่ามีใครต้องการไปบ้าง ไปกับ
โรงเรียนหรือเดินทางไปเองก็ได ้ 
  2.2 เดินทางออกจากโรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี เวลา 6.00 น. (มีจาํนวนผูป้กครอง
ท่ีเดินทางในโครงการน้ี 60 ครอบครัว) ถึงวดัเขาวง (ถํ้ านารายณ์) ตั้งอยู่ท่ี 62 /1 หมู่ 5 ต.เขาวง อ.
พระพุทธบาท จ.สระบุรี เม่ือถึงวดัแลว้ฟังเทศน์ก่อนถวายเพลพระทั้งวดั (อาหารจากการนาํไปของ
ผูป้กครอง) หลงัจากนั้นผูป้กครองพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  2.3 เวลา 14.00 น. หลวงตาเทศน์ให้พ่อแม่ ผูป้กครองฟังเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว การ
ดูแลลูก การเล้ียงลูกใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และเร่ืองของครอบครัวท่ีมีความสุขพอ่ แม่ ลูก 
  2.4 แบ่งกลุ่มผูป้กครองแลว้มีพระนาํให้ผูป้กครองและครอบครัวเดินจงกลม โดยเดิน
เป็นกลุ่มพอ่ แม่ ลูกเดินพร้อมกนั หลงัจากนั้นครอบครัวทุกครอบครัวพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  2.5 ก่อนนอนสวดมนต ์โดยทางวดัจะมีเป็นเรือนไทยทุกครอบครัวจะกางมุง้ 
  2.6 วดัรุ่งข้ึนต่ืนนอน ใส่บาตรตอนเช้า (ผูป้กครองจะสามารถซ้ืออาหารได้จาก
ร้านอาหารหน้าวดั) พระจะตกัอาหารฉันก่อน ท่ีเหลือจะเป็นอาหารเช้าสําหรับผูป้กครองและลูกๆ 
(ขา้วก้นบาตร) สอนให้เด็กรู้ถึงคุณค่าของอาหาร ตอ้งรับประทานให้หมด รู้จกัประหยดั อดออม 
และเพียงพอ หลังจากพระท่านฉันแล้วท่านจะให้ศีลให้พร ต่อจากนั้ น คุณครูของโรงเรียนจะ
แบ่งกลุ่มตามระดบัชั้นแลว้แจง้ผลการเรียนของลูกๆ ทุกระดบัชั้น กิจกรรมน้ีเร่ิมตั้งแต่ระดบัอนุบาล 
– ประถมศึกษา หลงัจากรับผลการเรียนแลว้ทุกครอบครัวร่ําลากนั เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก (ครอบครัว) ต่อครอบครัว และโรงเรียนแลว้เดินทางกลบัจงัหวดันนทบุรีโดย
สวสัดิภาพ 

3. Open Mind   
 1. เปิดเทอมวนัแรกของลูก โรงเรียนให้ผูป้กครองเขา้มาเรียนร่วมกบัลูกไดค้ร่ึงวนั 
เพื่อใหผู้ป้กครองทราบวา่โรงเรียนมีการจดักิจกรรมอะไรบา้ง 
 2. ประชุมผูป้กครอง (ก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์) โดยประชุมเฉพาะนักเรียนใหม่ 
เพื่อใหพ้อ่ แม่ รู้ถึงแนวการสอนของโรงเรียน หลกัสูตร ขอ้ควรปฏิบติัของพ่อแม่ เม่ือลูกมาโรงเรียน 
ความร่วมมือกบัโรงเรียน และเชิญวิทยากรคุณหมอจนัทร์เพญ็ ชูประภาวลัย ์มาให้ความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองสมองของเด็กปฐมวยั 
 3. ก่อนปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 เชิญผูป้กครองมาพบกบัครูประจาํชั้นเพื่อสรุปพฒันาการ
ของเด็กใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบจาก 1 ภาคเรียนท่ีผา่นมา 
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 4. ก่อนปิดเทอมภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ 1 เดือน เชิญผูป้กครองมาเพื่อรับการแนะแนว 
หากผูป้กครองตอ้งการใหลู้กเรียนต่อท่ีอ่ืน (ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1) และแนะแนวนกัเรียนท่ีจบ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะเรียนต่อท่ีไหน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีการบริหารานแบบกระจายอาํนาจ ให้บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันคิด 
ตดัสินใจ และปฏิบติังานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินงาน โดยการแบ่งการบริหารเป็น 4 
ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ให้ครูรับผิดชอบต่องาน
ของตนเอง รวมถึงผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานการดูแลบุคลากรอย่างเป็นมิตร จึงทาํให้
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบการศึกษาจะดีไดจ้ะตอ้งมีการจดัองคค์วามรู้ท่ีดีดว้ยองคค์วามรู้ท่ีดีตอ้งเช่ือมโยงถึงกนั 
โรงเรียน พอ่แม่ ชุมชนเป็นวฏัจกัรเป็นกฎของธรรมชาติ การให้ความรู้กบัเด็กก็เหมือนกบัให้ความรู้
กบัผูป้กครอง เพราะทุกอยา่งจะเช่ือมโยงกนัเองโดยธรรมชาติ 
 

รายงาน 

 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน สมศ. รอบ 3) ใน
ระดบัดีมากของโรงเรียนอนุบาลจุติพร 
 
บริบท 
 

 โรงเรียนอนุบาลจุติพร ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐา น
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ) ในระดับดีมาก และได้รับรางว ัล
พระราชทานในปีการศึกษา 2548 สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ดาํเนินการสอนโดยนางสาวปรางค์สิมา  ทวีศรี  ผูรั้บใบอนุญาต นางผ่องศรี ทวีศรี ผูจ้ดัการ  นาง
พรพรรณ  มากล่ิน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีเน้ือท่ี 375 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลงั มีห้องเรียน
ทั้งหมด 6 ห้องโรงอาหาร 2 หลงั ห้องประกอบการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องธุรการ ห้องประชุม ห้องสมุด 
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ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะโรงเรียนตั้งอยู่ท่ี 59/229 หมู่
บา้นเมืองทองธานี ถนนแจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
E-mail address : jutipornschool@yahoo.com, website : http://www.jutiporn.ac.th, 
Facebook : http://www.facebook.com/jutipornkindergarten 
 โรงเรียนอนุบาลจุติพร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียน 98 คน เปิดสอนระดบัเนอสเซอร่ี
ถึงอนุบาลปีท่ี 3 มีครู 25 คน ผูห้ญิง 23 คน ผูช้าย 2 คน พนกังานแม่บา้น 3 คน สัดส่วนของจาํนวน
นกัเรียน : ครู 20 : 1 ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย 22 ชัว่โมง / สัปดาห์ มีรถรับส่งนกัเรียน 1 คนั 
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน อบอุ่น สวยงาม ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีเคร่ืองเล่น
สนามท่ีทนัสมยั ปลอดภยั สีสันสวยงาม พื้นสนามปูดว้ยหญา้เทียม 

ชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ลกัษณะชุมชน เป็นชุมชนเมือง อยูใ่น
หมู่บา้นเมืองทองธานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การบริการและ
การเกษตร สภาพชุมชนเป็นท่ีพกัอาศยั มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ มีสถานท่ีราชการ วดั ธนาคาร สนามกีฬา ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั ร้านคา้
ต่างๆ มากมาย 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได้แก่ อาชีพต่างๆ ของทอ้งถ่ิน การป้ันภาชนะดินเผาต่างๆ มีการเชิญ
วทิยากรทอ้งถ่ินมาสอนเร่ืองของการทาํอาหาร 
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่ ห้องท่ีแสดงสินคา้ของเมืองทองธานี ห้างสรรพสินคา้ ตลาด
รวมใจกองทพัอากาศ เกาะเกร็ด สถานท่ีราชการต่างๆ  
 
 ปรัชญาของโรงเรียน มุ่งส่งเสริมดา้นพฒันาการ และปูพื้นฐานดา้นความรัก 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน ลูกอนุบาลจุติพร วนิยัดี มีมารยาท ฉลาดคิดสร้างสรรค์ 
 
เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ประจาํปี 2548 และครูรักษา
ช่ือเสียงและผลงานของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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สรุปยอดรวมนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 1 (ช่ือหอ้งชมพู)่ 10 8 18 

อนุบาลปีท่ี 1 (ช่ือหอ้งนอ้ยหน่า) 9 9 18 

อนุบาลปีท่ี 2 (ช่ือหอ้งมะม่วง) 6 8 14 

อนุบาลปีท่ี 2 (ช่ือหอ้งกลว้ยหอม) 7 7 14 

(ต่อ) 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 3 (ช่ือหอ้งส้มโอ) 13 4 17 

อนุบาลปีท่ี 3 (ช่ือหอ้งมงัคุด) 10 7 17 

รวม 55 43 98 

ท่ีมา : สถิตินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 

 ด้านผู้เรียน ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี และมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัโครงการ
และกิจกรรม เช่นโครงการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยดา้นกิจกรรหนูนอ้ยมารยาทงาม มีมารยาทในการ
พดู การฟัง กิจกรรมหนูนอ้ยใฝ่รู้ รักธรรมชาติ ดา้นอนามยัมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ดา้น
การอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดั กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย รวมถึง
พฒันาให้เด็กมีนํ้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีพฒันาการสมวยั รู้จกัดูแลสุขภาพ
สุขอนามยั ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผูอ่ื้น 

DPU



246 
 

 ด้านครู มีครูครบตามเกณฑ์ และครูประจาํชั้นมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา
การศึกษาปฐมวยัทุกคน และครูท่ีสอนวิชาเฉพาะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ
นั้นๆ มีการอบรมพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการสอน และการจดัทาํหลกัสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอนยดึแนวทฤษฎีพหุปัญญา และแบบโครงงาน (Project Approach) 
 ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารยึดปรัชญาของโรงเรียนท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาการและปูพื้นฐานดา้น
ความรัก มีแนวคิดส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกคนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นกัเรียนพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ศกัยภาพ และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคต ดว้ยความตระหนกัว่าการส่งเสริมพฒันาการของ
นกัเรียนปฐมวยัควรจะตอ้งส่งเสริมคือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธร
มรวมถึงผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถจดัองค์กร โครงสร้าง 
และการบริหารไดอ้ยา่งครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย มีการจดักิจกรรมอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ มีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเ้รียน และท้องถ่ิน
นอกจากน้ีมีการลงทุนงบประมาณในทรัพยากร บุคคล และวทิยากรแหล่งเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2556-2560 : 23) 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 
 ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีการส่งเสริมความสามารถและความถนดัเป็นรายบุคคล 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญาของ Dr.Howard Gardner ซ่ึงได้ให้
ความสําคญักบัการเห็นคุณค่าของปรัชญาทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นดนตรี ดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ดา้นมิติสัมพนัธ์ ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการเขา้ใจ
ตนเองและดา้นธรรมชาติ ซ่ึงทฤษฎีน้ีเช่ือวา่มนุษยมี์ความเฉลียวฉลาด หรือมีพฒันาการไดห้ลายดา้น 
แต่ละด้านจะมีความแตกต่างกนัและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ซ่ึงปัญญาแต่ละด้านน้ีสามารถ
พฒันาให้ดียิ่งข้ึน ได้ผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ นอกจากน้ียงัสามารถใช้ปัญญาในด้านท่ีเด่นมา
พฒันาและปรับปรุงในด้านท่ีดอ้ยได้อีกดว้ย หลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนจุติพร จึงไดส้นบัสนุนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากตนเอง จากผูอ่ื้น และจากการปลูกฝังความสนใจ
ใฝ่รู้และอยากเรียนใหแ้ก่เด็ก เพื่อให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพ มีความมัน่ใจในตนเอง และยอมรับ และ
ช่ืนชมในความสามารถของผูอ่ื้น และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โรงเรียนอนุบาล
จุติพรได้ปรับใช้แนวทฤษฎีพหุปัญญาเข้ากับการเรียนการสอนแบบโครงงาน (The Project 
Approach) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึง ผา่นแหล่งการเรียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
จากการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การสร้างสรรค์ผลงาน และการสรุปเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ 
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 ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิด และมีทกัษะท่ีดีในการเรียนรู้ ดังนั้น การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเป็นการผสมผสานกนัระหว่างการส่งเสริมความถนัด
เฉพาะทาง และการปูพื้นฐานทางการคิด โดยครูเช่ียวชาญเฉพาะทาง และครูปฐมวยั นอกจากน้ี
โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจรรมการเรียนการสอน การส่งเสริม
และติดตามความก้าวหน้าของเด็ก และการจัดอบรมให้คาํแนะนําแก่ผูป้กครอง เพื่อส่งเสริม
พฒันาการและปัญญาทั้ง 8 ดา้นของเด็ก ให้พฒันาอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพ และโรงเรียนไดจ้ดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตร English Program โดยมีชาวต่างชาติเขา้มาสอนภาษาองักฤษ ไดมุ้่งเนน้ให้
เด็กสนุกสนานกบักิจกรรมและฝึกให้เด็กฟัง พูดมีสําเนียงการพูดภาษาองักฤษไดช้ัดเจนเหมือน
เจา้ของภาษา 
 
การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 
  สภาพการจดัความรู้ใหก้บัผูป้กครอง โรงเรียนมีจดัให้ความรู้กบัครูปกครองให้กบั
ผูป้กครองปีละ 4 คร้ัง 1) การปฐมนิเทศ กฎระเบียบ วิธีการสอน การดูแลเด็ก ระเบียบทัว่ไปของ
โรงเรียน การเตรียมตวัลูกก่อนเขา้เรียน  2) เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัและ เชิญ
วทิยากรท่ีเป็นทนัตแพทยม์าใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง รวมถึงตรวจสุขภาพฟันในช่องปากปีละ 2 คร้ัง 
และตรวจสุขภาพทัว่ไป  3) สร้างเครือข่ายผูป้กครอง การใหค้วามรู้ในเร่ืองของการเรียนต่อในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4) ทศันศึกษา การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจดัเป็น
การให้ความรู้ท่ีผสมผสานไปกบัการสอนแบบโครงงาน โดยให้ผูป้กครองเขา้มาเป็นวิทยากร เช่น 
ทาํอาหาร เพื่อให้ผูป้กครองไดท้ราบถึงหลกัปฏิบติั อาหารท่ีมีประโยชน์สําหรับเด็กระดบัปฐมวยั 
ทุกกิจกรรมผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนไดดี้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองซกัถามถึง
ปัญหา การเล้ียงดูเด็กปฐมวยัไดทุ้กเวลา หากผูป้กครองมีปัญหาหรือขอ้สงสัย และให้ความรู้ในเร่ือง
จิตวิทยาการเล้ียงดูลูก เม่ือลูกมีปัญหา และการส่งเสริมเด็กในดา้นสติปัญญา รวมถึงการปฏิบติัตน
ของผูป้กครองท่ีมีต่อเด็ก หากมีขอ้ปลีกยอ่ยก็จะส่งเป็นจดหมาย และส่งทาง Facebook ของโรงเรียน
ท่ีใหผู้ป้กครองเขา้มาเป็นเครือข่าย 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการดาํเนินงานของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนท่ีตอ้งประสาน
และมีความสัมพนัธ์กนั คือ ครู ผูป้กครองและตวัเด็ก 

1. ครู ทางโรงเรียนมีความเห็นวา่ ครูตอ้งทาํงานดว้ยความสบายใจและมีความสุข มี 
ค่าตอบแทนท่ีดี มีปัญหาอะไรโรงเรียนสามารถช่วยไดก้็จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยยึดหลกัว่า
เด็กจะเก่งไดก้็ตอ้งพฒันาครู และใหค้รูมีความสุขก่อน 

2. ผูป้กครอง ไดส่ิ้งท่ีคาดหวงัวา่เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีข้ึน รวมถึงการดูแลท่ีดี และการ 
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อบรมสั่งสอนเด็กใหเ้ป็นคนเก่งและคนดี เป็นกนัเอง มีความจริงใจต่อกนัทั้งโรงเรียน ครูและตวัเด็ก 
3. ตวัเด็ก มีพฒันาการท่ีดีสมวยั เป็นเด็กฉลาด เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มี 

พฒันาการท่ีดีทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กนั คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาไป
พร้อม ๆ กนั 
 

รายงาน 

 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน สมศ. รอบ 3) ใน
ระดบัดีมากของโรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์ 
 
บริบท 
 

 โรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์ เป็นโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขท่ี 101/919 
หมู่บา้นซ่ือตรง ซอย 10/1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลไทรมา้ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 e-mail 
:Sureelux_school@hotmail.com website:www.sureeluxschool.com สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีดร.กาณฑ์ณารัตน์   ศรีวิชยั  เป็นผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ เปิด
สอนระดับอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับอนุบาลปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุญาตใ ห้เปิดสอน
หลกัสูตรภาษาองักฤษ (English Program) และในปีการศึกษา2552 ไดส้อนเสริมภาษาจีนกลาง จึง
เป็นโรงเรียน 3 ภาษา โรงเรียนอนุบาลสุรียล์กัษณ์ ประกอบด้วยอาคารเรียน 1 หลงั 2 ชั้น ชั้นล่าง
เป็นห้องอาหาร ห้องธุรการ ห้องพกัครู และห้องเรียน ส่วนชั้นบนเป็นห้องเรียน ห้องประกอบการ
เรียน เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด หอ้งดนตรี ห้องส่ือการเรียนการสอน มีสนามเด็กเล่น บริเวณ
โรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน การจดัอาคารสถานท่ีสวยงามเหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั บรรยากาศใน
โรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่นมีภาพปูนป้ัน การทาํรูปภาพนิทานเร่ืองต่างๆ มีส่วนหยอ่มท่ีสวยงาม 
มีสวนสัตวจ์าํลองสัตวบ์ก สัตวน์ํ้า ลว้นแลว้แต่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่การพฒันาคุณภาพเด็กทั้งส้ิน 
 โรงเรียนมีนกัเรียนทั้งหมด 88 คน มีนกัเรียนระดบัอนุบาลปีท่ี 1 จาํนวน 2 ห้อง อนุบาลปีท่ี 
2 จาํนวน 2 หอ้ง อนุบาลปีท่ี 3 จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนครู 12 คน ครูชาวจีน 2 คน ครูฟิลิปปินส์ 3 คน 
ครูผูห้ญิง 16 คน ครูผูช้าย 1 คน เจา้หนา้ท่ีนกัการภารโรง 6 คน สัดส่วนของครูต่อนกัเรียน 20 : 1 
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ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั มีอาคารตึกแถว หมู่บา้นจดัสรร
อยูจ่าํนวนมาก ประชากรมีอาชีพพนกังาน ธุรกิจเอกชน รับราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจและคา้ขาย 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน วดัไทรมา้ สวนทุเรียน สวนกลว้ยไม ้เกาะเกร็ด วดัสวนแกว้ 
แม่นํ้าเจา้พระยา 

 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน ส่ือสารไดส้ามภาษา 
 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน อบอุ่นเหมือนบา้น 
 

สรุปยอดรวมนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 1 /1 8 12 20 

อนุบาลปีท่ี 1 /2 5 12 17 

อนุบาลปีท่ี 2/1  7 8 15 

อนุบาลปีท่ี 2/2 8 7 15 

อนุบาลปีท่ี 3 9 12 21 

รวม 37 51 88 

 
ท่ีมา : สถิตินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
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เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของโรงเรียน 
 1. ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาท่ีปลอดภยั น่าอยูน่่าเรียน 
 2. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ ปีการศึกษา 2554 
 3. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศการแข่งขนัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554 
 4. ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 5. ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดี 
 
 โครงการ / กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน 
 1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
 2. โครงการรู้จกัใช ้รู้จกัเก็บ (Selling by Doing) 
 3. โครงการรักการอ่าน 
 4. โครงการสอนภาษาจีน และภาษาองักฤษสาํหรับผูป้กครองวนัเสาร์ 
 

ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 

 ด้านผู้เรียน ผูเ้รียนมีพฒันาการครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น และความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
มีผลการพฒันาตามจุดเนน้ จุดเด่น เพื่อสะทอ้นเป็นอตัลกัษณ์ คือ ส่ือสารไดส้ามภาษา และ
เอกลกัษณ์ คือ อบอุ่นเหมือนบา้น (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 2555 – 2559 : 42) มีผลการดาํเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โครงการ 
หนูนอ้ยรักการอ่าน กิจกรรม Selling By Doing เด็กรู้จกัเลือกซ้ือของท่ีจาํเป็นมีประโยชน์ และรู้จกั 
ใช้เงิน (การซ้ือ-ขาย 3 ภาษา) มุ่งเน้นการรู้จกัใช้ รู้จกัเก็บ และกิจกรรมทกัทาย 3 ภาษาในช่วงเช้า
ก่อนเขา้ห้องเรียน มีผลงานเด็กติดอยู่ทัว่ไปทุกจุด จะมีคาํศพัท์ทั้ง 3 ภาษาติดอยู่ทุกแห่ง จึงเป็น
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 ด้านครู ครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ครูมีความมุ่งมัน่
อุทิศตนในการพฒันาเด็ก และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองจากการอบรมและศึกษาต่อ ครูทาํตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี แสดงความรักความเอ้ืออาทรต่อเด็กอยา่งเท่าเทียมกนั ครูมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ผูป้กครอง และชุมชน รวมถึงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั 
 ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการในระดบั
ปฐมวยัเป็นอย่างดีตามระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั การปฏิรูป
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การศึกษาท่ีดี (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน; 2555 – 
2559:43) ผูบ้ริหารจดัใหมี้การพฒันาโดยกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จดัทาํแผนพฒันา
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา จดัระบบสารสนเทศตามระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวมถึงจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน และพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยดาํเนินโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการ
พฒันาบุคลากร และสวสัดิการครู โครงการพัฒนาผูเ้รียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานท่ี จึงทาํให้โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือถือของชุมชนและ
ผูป้กครอง 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 

 โร ง เ รี ย น อนุ บ าล สุ รี ลัก ษ ณ์  จัด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ฐ ม วัย  โ ด ย ใ ช้หลัก สู ตร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นตามบริบทของโรงเรียน คือ หลักสูตรบูรณาการ 3 ภาษา ท่ี
เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของเด็กไทย โดยจดัให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน 3 ภาษาสู่สากล มีพฒันาดา้น
คุณลกัษณะท่ีดีไดต้ามท่ีหลกัสูตรของโรงเรียนกาํหนดไวใ้ห้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ
ของผูเ้รียน เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ 3 ภาษาและมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน มีจิตสาธารณะรวมทั้งให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชน ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ทกัษะการเรียนรู้ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรท่ีโรงเรียนกาํหนดไวคื้อ มิติการศึกษา 3 
ดา้นคือ 1)พุทธนิสัย 2)จิตนิสัย 3)ทกัษะนิสัย และผ่านการประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไดเ้หมาะสมกบัวยั รวมถึงเด็กมีความคิดสร้างสรรค ์
ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวนิยั สามารถดาํเนินชีวติ 
 
การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 

1. โครงการปฐมนิเทศปีละ 1 คร้ัง ภาคเรียนท่ี 1 หลงัเปิดเทอมแลว้ 1 สัปดาห์ สาระท่ี 
ใหก้บัผูป้กครอง เร่ืองของการเรียนการสอน 3 ภาษา ผูป้กครองควรปฏิบติัอยา่งไร สอนลูกอยา่งไร
เก่ียวกบัการเรียน 3 ภาษา เชิญวทิยากร เช่น คุณหมอหรือนกัจิตวิทยามาให้ความรู้เก่ียวกบัเด็กในแต่
ละปี เร่ืองการใหค้วามรู้จะเปล่ียนไปทุก ๆ ปี 

2. บา้นพบโรงเรียนปีละ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ก่อนปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1  1 สัปดาห์ เพื่อรับผล 
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การเรียนและสรุปพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของนกัเรียน คร้ังท่ี 2 ก่อนปิดเทอมภาคเรียนท่ี 2  1 เดือน เพื่อ
แนะแนวเก่ียวกบัการเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษา 

3. ผูป้กครองสามารถมาปรึกษาได ้หากเด็กมีปัญหาใหค้รูช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้น เช่น 
 เร่ืองเด็กกา้วร้าว พดูจาไม่ไพเราะ ไม่รับประทานผกั หรือไม่ด่ืมนม 

4. มีสมุดส่ือสารถึงผูป้กครองทุกสัปดาห์ หากผูป้กครองมีปัญหาอะไรแลว้ไม่ไดม้าพบครู 
ท่ีโรงเรียนก็สามารถเขียนลงสมุดส่ือสาร และครูก็จะตอบผูป้กครองในทุก ๆ สัปดาห์ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการแบบกระจายอาํนาจ ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยคิด ช่วยทาํ
และร่วมกนัปฏิบติั แลว้นาํผลมาปรับปรุง มีการทาํงานเป็นทีม มีการดูแลครูแบบกลัยาณมิตร ดุจ
เสมือนญาติ ช่วยเหลือกันและกัน มีขวญัและกําลังใจในการทํางาน มีเงินหมุนเวียนให้ครูท่ี
เดือดร้อนนําไปใช้ได้ก่อน ไม่เกินคนละ 15,000 บาท (แล้วหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือน) มี
กิจกรรมงานเล้ียงให้ครูได้ผ่อนคลายเทอมละ 1 คร้ัง จึงทาํให้บุคลากรมีความรักในองค์กร ซ่ึง
นาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร 
 

 รายงาน 

 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน สมศ. รอบ 3) ใน
ระดบัดีมากของโรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา 
 
บริบท 
 โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ท่ี 42/619 หมู่ 3 ต.บางสีทอง อ.
บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 website : http : www.rattanaschool.com สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนางสาวมณี  อุดมศรี เป็นผูรั้บใบอนุญาตและ
ผูจ้ดัการ และนางอรัญญา   อุดมศรี เป็นผูอ้าํนวยการ เปิดสอนระดบัเนอสเซอร์ร่ี ระดบัปฐมวยัและ
ระดบัประถมศึกษา อยูใ่นหมู่บา้นเยาวพรรณ ติดต่อกบัอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวสิาหกิจ พร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทั้ งชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ให้ความเช่ือมั่นสถานศึกษา ส่งบุตรหลานมาสู่
สถานศึกษาเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีนกัเรียนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โรงเรียนมีเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งาน 10 
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ตารางวา มีหอ้งเรียนทั้งหมด 28 หอ้ง ปฐมวยั 9 หอ้ง ประถมศึกษา 19 ห้อง โรงเรียนเร่ิมเปิดสอนใน
ระดบัชั้นอนุบาล ในปี พ.ศ.2539 และเปิดเพิ่มระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในปีพ.ศ.2541 ปัจจุบนั
เปิดสอนระดับเนอสเซอร์ร่ีถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียนระดับปฐมวยั 233 คน นักเรียน
ระดบัประถมศึกษา 547 คน รวมทั้งส้ิน 780 คน มีครูระดบัปฐมวยั 9 คน ระดบัประถมศึกษา 19 คน 
ครูพิเศษ 4 คน เป็นครูผูห้ญิง 30 คน ครูผูช้าย 6 คน นักการภารโรง 7 คน สัดส่วนของจาํนวน
นกัเรียน : ครู = 21:1 ภาระสอนงานของครู เฉล่ีย 22 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โรงเรียนประกอบดว้ยอาคาร
เรียน 2 อาคาร อาคารระดับปฐมวยัเป็นอาคารชั้ นเดียว ส่วนอาคาร 4 ชั้ นเป็นอาคารระดับ
ประถมศึกษา มีสระวา่ยนํ้าและหอ้งประกอบการเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
นาฏศิลป์ หอ้งธุรการ หอ้งประชุม หอ้งสมุด หอ้งพยาบาล หอ้งพสัดุ 

ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ ของกลุ่มพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม หมู่บา้น
เยาวพรรณ เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คลองสวยนํ้ าใส ได้จากนํ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ และการปลูก
ดอกดาหลา และขิงแดงของลุงปราศรัย อาจกลว้ย ท่ีสวนในซอยวดับางออ้ยชา้ง 
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีมากมายหลายแห่ง เช่น วดัเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซ่ึงเป็นวดั
หลวง มีอายุกวา่ 200 ปี อุทธยานกาญจนาเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั วดับางออ้ยชา้ง มีประติมากรรมท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่
การเรียนรู้ วดัสังฆทาน นอกจากน้ียงัมีคลองนํ้ าใส (คลองวดัแดง) ท่ีใช้นํ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพแก้ไข
ปัญหานํ้าเสียไดดี้มาก 
 
  ปรัชญาของโรงเรียน การเรียนรู้  คู่คุณธรรม 
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน ยิม้ใส   ไหวส้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



254 
 

สรุปยอดรวมนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 1/1 13 18 31 

อนุบาลปีท่ี 1/2 14 14 28 

อนุบาลปีท่ี 1/3 17 11 28 

อนุบาลปีท่ี 2/1 9 14 23 

อนุบาลปีท่ี 2/2 11 14 25 

อนุบาลปีท่ี 2/3 15 10 25 

อนุบาลปีท่ี 3/1 8 17 25 

อนุบาลปีท่ี 3/2 16 7 23 

อนุบาลปีท่ี 3/3 15 10 25 

รวม 118 115 233 

ท่ีมา : สถิตินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 

 1. เกียรติบตัรชนะเลิศการแข่งขนัเทควนัโด ยุวชนชิงแชมป์ตา้นภยัยาเสพติดหญิง 
อาย ุ7-9 ปี สายนํ้าตาลกลุ่ม A (เด็กหญิงสโรชิน สงวนนอก) 
 2. เกียรติบตัรผูส้อบได้คะแนนยอดเยี่ยมอนัดบั 1 ของจงัหวดันนทบุรี ในการ
ทดสอบความรู้วิชาภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2549 (เด็กชายจกัรภทัร สวสัดิ
เรือง) 
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 3. เกียรติบตัรจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน first class inner of 
English language speech competition grade level 1 and 2 
 4. เกียรติบตัรจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “Silver” ในการ
แข่งขนั Public Speaking Contest 
 5. เกียรติบตัรจากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 โรงเรียนผา่นเกณฑ์
การประเมินตามโครงการโรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียน “ระดบัดีมากทุกดา้น” ปีการศึกษา 2550 
 
นวตักรรมและส่ิงดีเด่น รวมทั้งการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้เ้รียนร่วมกนัอนุรักษ ์“ดนตรีไทย” โดยจดัเวลาเรียนทั้งใน
เวลาท่ีเรียนทุกคน และนอกเวลาเรียนสําหรับนกัเรียนท่ีสนใจ ประกอบดว้ย วงปีพาทย ์เคร่ืองสาย 
ขลุ่ย องักะลุง กลองยาว ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรักความหวงแหน และช่วยกนัสืบทอดมรดกด้าน
ดนตรีไทยไดอ้ยา่งชดัเจน (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 2556-
2560 : 44) 
 
ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 

ด้านผู้เรียน ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพจิตท่ีดี มีความสนใจ 
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการในทุก ๆ ดา้นของเด็กปฐมวยั 
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยโรงเรียนไดด้าํเนินการจดั
โครงการ / กิจกรรมท่ีสําคญัไดแ้ก่ โครงการหนูน้อยกบัศิลปะสร้างสรรค์ โครงการพฒันาความรู้ 
โครงการวดัและประเมินพฒันาการเรียนรู้ โครงการหนูน้อยประพฤติงามตามวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา กิจกรรมแข่งขนักีฬาสี ซ่ึงแต่ละ
โครงการและกิจกรรมจะครอบคลุมให้ผูเ้รียน มีทกัษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่-เล็ก ทกัษะการใช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวยั ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน
ตามพฒันาการเด็กปฐมวยัไดทุ้กดา้น 

ด้านครู ครูมีวฒิุการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายให ้
รับผิดชอบ มีจาํนวนครูเพียงพอ มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน) มีการจดัทาํแผนปฏิบติัประจาํปี โดยโรงเรียนดาํเนินการจดัโครงการและกิจกรรม เช่น 
โครงการพฒันาบุคลากร จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัทาํแผน การจดัประสบการณ์ ส่งเสริมให้
ครูมีการพฒันาตนเอง โดยการเขา้อบรม สมนา มีการดูงาน การทาํวิจยัในชั้นเรียน ทาํให้ครูมีความรู้
ความสามารถ และจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ โดยยดึปรัชญาของ 
โรงเรียน คือ การเรียนรู้ คู่คุณธรรม และอตัลกัษณ์ ยิ้มใส ไหวส้วย และอุทิศตนในการทาํงาน มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
มีส่ือการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และสามารถส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกบั
ชุมชนในการพฒันาการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจใน
การบริหาร 
 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 
 

 โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา จัดการศึกษาระดับปฐมวยัครอบคลุมถึงระดับเนอสเซอร์ร่ี 
ระดบัอนุบาลปีท่ี 1 – อนุบาลปีท่ี 3 โดยใชห้ลกัสูตรการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546 โดย
การปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร มีการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหว กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเกมการศึกษา มีการใช้
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้แบบ Project Approach มาใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มี
การบูรณาการกิจกรรมหลกั ผา่นการเล่น มีระบบการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูล มี
โครงการวดัและประเมินผลพฒันาการ มีโครงการนิเทศการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มีระบบการ
ดูและและช่วยเหลือผูเ้รียน มีโครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ โครงการภาษาน่ารู้ โครงการหนู
นอ้ยรักการอ่าน โครงการหนูนอ้ยกบัศิลปะสร้างสรรค ์โครงการรักษภ์าษาไทย กิจกรรมวนัแม่ วนั
แห่เทียน มีกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน มี
กิจกรรมประชาธิปไตย และวินยันกัเรียน โครงการหนูนอ้ยประพฤฒิตนตามวฒันธรรมไทย มีการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน และ
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาการตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ  
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การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 
 

 โรงเรียนมีการจดัการในดา้นการใหค้วามรู้กบัผูป้กครองในเร่ืองหลกั ๆ ปีละ 2 คร้ัง คือ  
1. การปฐมนิเทศในภาคเรียนท่ี 1 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 โดยจะใหค้วามรู้กบั 

ผูป้กครองในเร่ืองหลกัสูตรของโรงเรียน การเรียนการสอน ระเบียบวินยัของโรงเรียน การดูแลเด็ก
ระดบัปฐมวยัเม่ือมาโรงเรียน และการปรับตวัของเด็กระดบัปฐมวยัเม่ือมาโรงเรียนในระยะแรกของ
การเปิดเทอม 

2. ประชุมแนะแนวสาํหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการไปสอบเขา้ศึกษาในโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยให ้
สาระกบัผูป้กครองในเร่ืองช่ือของโรงเรียน ท่ีตั้ง เวลาเปิดรับสมคัรนกัเรียน เบอร์โทรศพัท ์โบวช์วั
ของโรงเรียนต่าง ๆ มาแจกให้ผูป้กครอง เพื่อให้ผูป้กครองติดต่อกบัโรงเรียนได ้และเขา้ไปเยี่ยมชม
โรงเรียนตามท่ีตอ้งการ 

3.   เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขมาให้ความรู้กบัผูป้กครองในเร่ืองสุขภาพ อนามยั หรือ
โรคติดต่อท่ีกาํลงัระบาดอยูใ่นขณะนั้น และตรวจสุขภาพใหก้บัเด็กทุกคน 

4.   หากมีโรคระบาดเช่น โรคมือ เทา้ ปาก ทางโรงเรียนจะมีจดหมายถึงผูป้กครอง และแผน่
พบัเร่ืองอาการของโรค วธีิสังเกต และรักษาสาํหรับเด็ก 
 ส่วนเร่ืองการใหค้วามรู้ในดา้นอ่ืน ๆ จะให้เม่ือผูป้กครองมีปัญหาเก่ียวกบัลูกเป็นรายบุคคล 
เช่น หากเด็กคนใดมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ หรือเร่ืองพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ก็สามารถปรึกษากับ
โรงเรียนไดเ้ป็นรายบุคคล เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือดูแลเด็กท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพเป็นพิเศษ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

 1.  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการอาํนวยการสถานศึกษา มีบทบาทใน
การกาํหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารสถานศึกษา 
 2.  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
 3.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 4.  บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
 5.  มีการนิเทศการเรียนการสอน โดยผูบ้ริหารเขา้ไปดูการสอนของครูในเวลาเรียน ตั้งแต่
เร่ิมตน้สอนจนจบกระบวนการสอน และบนัทึกขอ้ดี ขอ้ท่ีควรปรับปรุง แลว้ใหค้รูนาํไปปรับปรุง 
 6.  มีการจดักิจกรรมทางดา้นวิชาการ เป็นการจดักิจกรรมผลงานของเด็กปฐมวยัท่ีทาํในแต่
ละสัปดาห์ โดยจดัวางหรือแขวนไวเ้ป็นส่วนของปฐมวยัให้เด็ก ๆ ชม และช่ืนชมในผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
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 7.  ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งหลากหลาย เช่น กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา กิจกรรมวนั
พ่อ กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมวนัลอยกระทงโดยร่วมกนัทาํกระทงกบัคุณครู ทาํให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
 8.  ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา เช่น อนามยัเขา้มาตรวจสุขภาพฟันให้
เด็กปฐมวยั 
 
 

รายงาน 

 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน สมศ. รอบ 3) ใน
ระดบัดีมากของโรงเรียนเทพพิทกัษ ์
 
บริบท 
 

 โรงเรียนเทพพิทกัษ ์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 55/5 หมู่ 5 หมู่บา้นพฤกษา 3 ซอย 
49 ต.บางคูวดั อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี Website : www.theppitakschool.com บนเน้ือท่ี 3 ไร่ 1 งาน 
80.5 ตารางวา ในปีการศึกษา 2545 จดัการศึกษาชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 ต่อมาในปี 2546 โรงเรียนได้
ขยายการจดัการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  โดยมีนายสุเทพ นิลน้อย เป็นผูรั้บใบอนุญาต 
นางนปภา นิลน้อย เป็นผูจ้ดัการ อาคารสถานท่ี โรงเรียนมีอาคารเรียน 1 หลงั มีห้องเรียน 15 ห้อง 
โรงอาหาร 1 หลัง และห้องประกอบการต่างๆ คือ ห้องธุรการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ หอ้งพยาบาล หอ้งดนตรี และหอ้งศูนยส่ื์อ 
 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ นอกจากจะได้รับประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบ 3 ปีการศึกษา 2555 แล้ว ยงัเป็น
โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทาน (ชมเชย) ปีการศึกษา 2553 จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 251 คน 
ระดับอนุบาล 88 คน ระดับประถมศึกษา 168 คน มีครูระดับอนุบาล 3 คน ครูผูช่้วย 2 คน ครู
ระดบัประถมศึกษา 10 คน มีครูผูห้ญิงทั้งหมด 15 คน ผูช้าย 2 คน นกัการภารโรง 6 คน  
 สภาพชุมชนมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม มีลาํคลองรายรอบ พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํ
การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป รับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งเรียนรู้ คือ วดัเต็มรักสามคัคี วดัมะ
สง สถานีอนามยับางคูรัด 
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 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได้แก่ การทาํนาขา้วและนาผกับุง้ สวนผลไม ้ทาํผลิตภณัฑ์จากเคร่ือง
หนงั เป็นสินคา้ OTOP 

 
 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อพฒันารากแกว้แห่งชีวติ  
 อตัลกัษณ์ของโรงเรียน รอยยิม้พิมพใ์จ ไหวถู้กวธีิ วจีเพราะพร้ิง 
 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมรู้รักไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

สรุปยอดรวมนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 1  10 16 26 

อนุบาลปีท่ี 2 12 15 27 

อนุบาลปีท่ี 3 18 17 35 

รวม 40 48 88 

ท่ีมา : สถิตินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 
เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของโรงเรียน 
 1. โรงเรียนได้รับรางวลัดีเด่นการประกวดห้องสมุดระดบัประถมศึกษาขนาดกลางตาม
โครงการส่งเสริมการอ่านของสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2549 
 2. ได้รับการรับรอง “สุขาสะอาดได้มาตรฐาน” และเป็นสุดยอดสุขาแห่งปีของจงัหวดั
นนทบุรี ประจาํปี 2549 
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ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 

 ด้านผู้เรียน ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทกัษะในการทาํงาน 
รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ – ดนตรี และกีฬา มีความรู้ 
และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) โรงเรียนมีการดาํเนินการโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการธนาคารความดี กิจกรรม
คุณธรรมนาํไทย ฝึกการนั่งสมาธิ การกราบ การไหว ้การมีวินัย ทาํให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 ด้านครู ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอนไดต้าม
หลกัสูตร และสามารถวเิคราะห์หลกัสูตรสู่การนาํไปใช ้มีการทาํแผนการจดัการการเรียนรู้ มีการทาํ
วจิยัในชั้นเรียน รวมถึงนาํเทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ือการสอนมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการวดัและประเมินผล จดัผลตามสภาพจริง รวมถึงครูมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามวิชาเอก 
และโท ครูของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นครูเครือข่ายและครูต้นแบบตามโครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้สู่ครูตน้แบบ 

 ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีการจดัองคก์ร
โครงสร้าง และการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัพื้นฐาน) มี
การพฒันาระบบการจดัการศึกษา มีการกระจายอาํนาจ เป็นประชาธิปไตย มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
นกัเรียนและผูป้กครอง บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) สนบัสนุนให้
ครูไดรั้บการพฒันาครูสู่มาตรฐานวชิาชีพ รวมถึงผูบ้ริหารมีตาํแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รวมถึงไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณผูท้าํคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวฒันธรรมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ประจาํปี 2554 และตาํแหน่ง
นายกสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ซ่ึงทาํคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาสในด้านส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 

 โรงเรียนเทพพิทกัษ์ จดัการศึกษาโดยใช้หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546 โดยนาํ
หลกัสูตรมาบูรณาการใหมี้ความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน โดยมีแนวคิดวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินตอ้งมีคุณค่า
กบันกัเรียน และตอ้งเร่ิมจากตวัเด็กและส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัเด็ก โดยการบูรณาการเป็นโครงงาน เป็น
ทกัษะการปฏิบติัจริง เช่น โครงงานการทาํขนมครก เด็กจะไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยเร่ิมจากการผสม
แป้ง ใส่แป้งลงเบา้จนครบ และแคะขนมครกเอง โดยทุกขั้นตอนจะมีครูคอยดูแลและช่วยเหลือการ
ปฏิบติัจริง นาํหน่วยการเรียนการสอนมาปรับเป็นโครงงานสร้างสรรค ์เช่น โครงการวิถีพุทธ จดัให้
เด็กฟังธรรมะทุกวนัศุกร์ สวดมนตไ์หวพ้ระทุกเชา้และก่อนนอนกลางวนั เพื่อให้เด็กมีทกัษะชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย รวมถึงให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
โดยโรงเรียนดาํเนินโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริม ไดแ้ก่ โครงการสร้างสรรคผ์ลงาน โครงการ
สัปดาห์แสนสนุกสุดหรรษาท่ีจดัการเรียนรู้การสอนท่ีบูรณาการ 6 กิจกรรมหลกั การจดัการเรียน
การสอนแบบโครงงาน เร่ิมจากระดบัอนุบาลปีท่ี 1 – 3 โครงงานจะมีความยากง่ายแตกต่างกนัไป 
โครงงานทุกโครงงานเป็นงานท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก การศึกษานอกสถานท่ีและห้องเรียน และมี
การเรียนภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติ และภาษาจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อสู่
อาเซียนในปี 2558 
 
การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 
 1. ปฐมนิเทศปีละ 2 คร้ัง ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 (เป็นการประชุมในชั้นเรียน) 
หลงัจากเปิดเทอมแลว้ 1 สัปดาห์ เก่ียวกบัเร่ืองระเบียบของโรงเรียน หลกัสูตรการจดัการเรียนการ
สอน แนวปฏิบติัของโรงเรียนท่ีมีต่อตวัเด็ก และเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญด้านเด็กมาบรรยายให้
ผูป้กครองฟังเร่ืองเก่ียวกบัเด็ก ในแต่ละภาคเรียนเร่ืองของการบรรยายจะแตกต่างกนัไป 
 2. ประชุมชั้นเรียน (ประชุมกลุ่มย่อย) เชิญผูป้กครองมาพบครูประจาํชั้น พูดคุยเก่ียวกบั
พฒันาการของเด็ก และช่วยกันแก้ไขหากเด็กคนใดมีปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาทางด้าน
พฤติกรรม 
  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ผูบ้ริหารอุทิศตนในการงานทั้งงานการบริหารโรงเรียน และงานขององค์กรภายนอกท่ีทาํ
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ไดรั้บการเชิดชูเกียรติในหลายๆ ดา้น เช่น มีตาํแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดันนทบุรี ไดรั้บเกียรติยศเป็นผูด้าํรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม 
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และบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจําปี 2551  ได้รับ
พระราชทานโล่เกียรติคุณ “ครอบครัวไทยมีสุข ประจาํปี 2554” สภาสตรีแห่งชาติ จากสมเด็กพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และไดรั้บเกียรติบตัร เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครู
ดี” ระดบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ประจาํปี 2554 ในฐานะเป็นผูป้ฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชา ชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภาปี 2555 ทาํให้มีเครือข่ายมากมายเป็นท่ียอมรับ
จากชุมชนในจงัหวดั จึงทาํให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้ามาช่วยเหลือเม่ือทางโรงเรียนขอความ
ช่วยเหลือ เช่น ตอ้งการวทิยากรมาใหค้วามรู้กบัเด็ก ครู และผูป้กครอง หรือการจดัทศันศึกษาให้กบั
เด็กนอกสถานท่ีก็จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารมีจิตใจท่ีดีงาม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีต่อ
ผูร่้วมงาน มีความเป็นกลัยาณมิตร จึงทาํให้มีความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งผูบ้ริหาร คณะครู และ
ส่งผลมาสู่เด็กและนกัเรียน จึงทาํใหโ้รงเรียนประสบความสาํเร็จในการบริหารงานทุกๆ ดา้น 
  
 
ข้อเสนอแนะ   
 โรงเรียนควรให้ความรู้กับผูป้กครองในทุกๆ ด้านของพฒันาการเด็กปฐมวยั คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผูป้กครองเม่ือลูก
ตอ้งมาโรงเรียน ผูป้กครองตอ้งพฒันาลูกไปพร้อมๆ กบัโรงเรียน เพื่อเด็กจะไดเ้จริญเติบโตอย่าง
สมวยั ส่ิงสําคญั คือ ผูบ้ริหารและครูจะตอ้งทุ่มเทอย่างจริงจงัท่ีจะร่วมดูแลและแกไ้ขพฤติกรรมท่ี
บกพร่องของเด็กในทุกๆ ดา้น 
 

รายงาน 

 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน สมศ. รอบ 3) ใน
ระดบัดีมากของโรงเรียนการัญศึกษา 
 
บริบท 
 

 โรงเรียนการัญศึกษา เป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 8 ถนน
พิบูลสงคราม ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 www.karun.ac.th สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนางสาวสมปอง  ทพัภะพยคัฆ ์เป็นผูรั้บ
ใบอนุญาต และผูจ้ดัการ และนายนรเศรษฐ์  ชุมวงศ์ เป็นผูอ้าํนวยการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
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อนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการในเขตอาํเภอเมืองนนทบุรี มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 
อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง คือ 1) อาคารสิกขภารนุสรณ์ 7 ชั้น ประกอบด้วย 
ห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ 50 ห้อง มีสนามกีฬาอยู่บนดาดฟ้า 2) อาคารมาเรียน เป็นอาคารไม ้4 
ชั้น ติดคลองบางตะนาวศรี ประกอบดว้ยหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ 11 ห้อง มีห้องประชุมยอ่ย 1 
ห้อง ห้องเรียนระดบัชั้นอนุบาลอยู่ชั้น 2 3) อาคารมีปล้ืม 2 ชั้น ประกอบดว้ยสระว่ายนํ้ า และห้อง
ดนตรีสากล 4) อาคารสมปอง  ทัพภะพยัคฆ์ เป็นอาคารสูง 4 ชั้ น ติดถนนพิบูลสงคราม 
ประกอบดว้ยห้องเรียน และห้องปฏิบติัการ 17 ห้อง 5) พิพิธภณัฑ์บา้นบางตะนาวศรี เป็นอาคาร
เรือนไทยสองชั้น ชั้นล่างเป็นหอ้งปฏิบติัการพลศึกษา ชั้นบนจดัเป็นแหล่งเรียนรู้พิพิธภณัฑ์บา้นบาง
ตะนาวศรี 6) สนามดา้นหลงัโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และมีสนามเด็กเล่น 2 สนาม 
 มีห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง ระดบัอนุบาล 17 ห้อง ระดบัประถมศึกษา 30 ห้อง มีนกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล 442 คน ระดบัประถมศึกษา 998 คน รวม 1,440 คน จาํนวนครูประจาํชั้นระดบั
อนุบาล 17 คน ครูผูช่้วย 17 คน ระดบัอนุบาลเป็นครูผูห้ญิงทั้งหมด ครูระดบัประถมศึกษา 64 คน 
ผูช้าย 23 คน ผูห้ญิง 41 คน นกัการภารโรง 10 คน สัดส่วนของจาํนวนนกัเรียน : ครู 20 : 1 ภาระงาน
สอนของครูโดยเฉล่ีย 20 ชัว่โมง / สัปดาห์ (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553) 
 

ลกัษณะชุมชน โรงเรียนอยูใ่กลเ้ขตชุมชน ตลาด และส่วนราชการ สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียน มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นจดัสรร และธุรกิจขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พุทธ อาชีพหลกัคือ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 250,000 บาท/
ปี จาํนวนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 คน ประเพณี/วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปคือ ประเพณีการ
ทาํบุญในเทศกาลต่างๆ วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวนัสงกรานต์ แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน สวนเกษตร เคร่ืองป้ันดินเผา วนันครอินทร์ วดักาํแพง วดัวมุิตยาราม 

 
 ปรัชญาและอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ใฝ่หาความรู้   ควบคู่คุณธรรม 
 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน   วชิาการเป็นเลิศ   ก่อเกิดคุณธรรม 
 
 

เกยีรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
 

 1. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย จากงานมหกรรมการศึกษา
เอกชน ปีการศึกษา 2555 
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 2. ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน การประกวด Best Practice Project proach เร่ืองการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้กระบวนการคิด จากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 
2555 

สรุปยอดรวมนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 1 /1 14 11 25 

อนุบาลปีท่ี 1 /2 12 15 27 

อนุบาลปีท่ี 1/3 16 9 25 

อนุบาลปีท่ี 1/4 13 12 25 

อนุบาลปีท่ี 1/5 12 19 31 

อนุบาลปีท่ี 2/1  13 14 27 

อนุบาลปีท่ี 2/2 8 16 24 

อนุบาลปีท่ี 2/3 11 11 22 

อนุบาลปีท่ี 2/4 9 18 27 

อนุบาลปีท่ี 2/5 8 8 16 

อนุบาลปีท่ี 2/6 10 7 17 
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 (ต่อ) 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาลปีท่ี 3/1 16 21 37 

อนุบาลปีท่ี 3/2 18 16 34 

อนุบาลปีท่ี 3/3 21 15 36 

อนุบาลปีท่ี 3/4 18 17 35 

อนุบาลปีท่ี 3/5 9 10 19 

อนุบาลปีท่ี 3/6 7 8 15 

รวม 215 227 442 

แหล่งท่ีมา : สถิติของโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงเรียน 

 ด้านผู้เรียน ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ท่ีดี มีความสนใจด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
แกปั้ญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้น ผูเ้รียนสนใจใฝ่
รู้รักการอ่าน และพฒันาตนเอง มีทกัษะในการเรียน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยโรงเรียนได้
ดาํเนินการโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาเด็ก ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนการัญสู่วดั  โครงการ
กีฬาสี รวมถึงพฒันาทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์ มีทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ ได้
เหมาะสมกบัวยัตามพฒันาการทุกดา้น 

 ด้านครู ครูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม สอนตรงตามวิชาเอก /โท และความถนดัไดรั้บการ
พฒันาในวิชาท่ีสอนตามกาํหนด มีจาํนวนครูเพียงพอ มีความเขา้ใจเป้าหมายของการจดัการศึกษา
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ปฐมวยั รวมถึงการจดัทาํแผนจัดประสบการณ์ จดักิจกรรมสอดคล้องกับพฒันาการผูเ้รียน จดั
ส่ิงแวดล้อมท่ีปลุกเร้า จูงใจให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เต็มศกัยภาพ และจดักิจกรรมให้เด็กเล่นอย่าง
สร้างสรรค ์(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน) โรงเรียน
ไดด้าํเนินโครงการ/ จดักิจกรรมส่งเสริมท่ีสําคญั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาบุคลากร จดักิจกรรมค่าย
คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนสู่วดัและวดัสู่โรงเรียน กิจกรรมดูงานปฐมวยั ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ 
กิจกรรมสัมมนา / ทศันศึกษานอกสถานท่ี ทาํให้ครูสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายตาม
แผนพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ เป็นท่ียอมรับของชุมชนรอบๆ สถานศึกษา จึงไดรั้บ
การสนบัสนุนจากผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยดีเสมอมา มีการใช้ระบบการบริการจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน โดยหลกัการกระจายอาํนาจ การบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบ และดาํเนินงานโดยใช้
หลกัของของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โครงการแบ่งเป็นฝ่าย 5 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายธุรการ 2) ฝ่าย
กิจการนกัเรียน 3) ฝ่ายอาคารสถานท่ี 4) ฝ่ายแผนงานประกนัคุณภาพ 5) ฝ่ายวิชาการ โดยจดัให้มี
หวัหนา้หมวด และกลุ่มสาระการงาน คณิตศาสตร์ สังคม พละศึกษา ภาษาองักฤษ ดนตรี ภาษาไทย 
ใหทุ้กหมวดรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีของครู (ระดบัประถมศึกษา) ส่วนระดบัอนุบาลจะแบ่งครูเป็น
ระดบั เช่น หวัหนา้ระดบัอนุบาลดูแลดา้นอนุบาล รวมทั้งการเรียนการสอน แต่จะประชุมวางแผน
ทาํงานร่วมกบัระดบัประถมศึกษา และจะทาํกิจกรรมร่วมกนั นอกจากกิจกรรมนั้นๆ เด็กอนุบาลไม่
สามารถทาํกิจกรรมไดก้็จะแยกออกมาทาํกิจกรรมเฉพาะอนุบาล นอกจากนั้น ยงัดาํเนินงานโดยใช้
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาเป็นตวัจกัรสําคญัในการดาํเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ผูเ้รียน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รวมถึงผูบ้ริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการทาํงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวิสัยทศัน์ 
มีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผูน้าํทางวิชาการ ทาํให้การบริหารมีประสิทธิผล เป็น
ท่ีพึงพอใจของชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 

 โรงเรียนการัญศึกษามีการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปี 2 546 
โดยเนน้ใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึง
การจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม เช่น กิจกรรมสร้างสรรค ์กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรม
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เกมการศึกษา กิจกรรมวงกลม กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมเสรี  รวมถึงผูเ้รียน
สนใจ และกระตือรือร้นในการทาํ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยจดัโครงการหนูนอ้ย
วิทยาศาสตร์ เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น เร่ืองจมและลอยของไข่ กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมเล่าข่าวหน้าห้องเรียน จากการพบเห็นในสถานท่ีต่างๆ ของ
นกัเรียน ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะรวมถึงพฒันาการทุกดา้นไดเ้หมาะสมกบัวยั มีทกัษะการสังเกต 
สํารวจ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ มีความรู้เร่ืองของตน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และธรรมชาติรอบ
ตวัเอง กิจกรรมส่งเสริมทกัษะท่ีโรงเรียนจดัคือ กิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พาเด็กไปนอกสถานท่ี
เพื่อให้เด็กเห็นสภาพจิรง และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมถึงผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
และแกปั้ญหาได ้มีคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมการทาํอาหาร เช่น ทาํขนมบวัลอย เด็กไดป้ฏิบติั
จริงดว้ยการทาํกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ 
จากกิจกรรมทดลอง และการทาํงานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 
 
การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 
 
  โรงเรียนมีการให้ความรู้กบัผูป้กครอง โดยจดัในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
เช่น 
 1. กิจกรรมประชุมผูป้กครองจดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 จะจดัก่อนเปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1  โดย
เชิญผูป้กครองทั้งนกัเรียนใหม่และนกัเรียนเก่ามาประชุมร่วมกนั แบ่งเป็นระดบัชั้นอนุบาลจะเร่ิม
ประชุมช่วงเช้า ส่วนระดับประถมศึกษาเร่ิมประชุมช่วงบ่าย โดยทางโรงเรียนจะช้ีแจงเก่ียวกับ
นโยบายของโรงเรียนแต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน ฝ่ายวิชาการเร่ืองการเรียนการสอน ฝ่าย
ธุรการค่าธรรมเนียมการเรียน เร่ืองการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และผลงานในปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา ฝ่ายอนุบาลจะมีวทิยากรมาบรรยายเร่ืองเก่ียวกบัสมองของเด็กปฐมวยัท่ีผูป้กครองควรรู้ และ
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจะจดัเสริมให้กบัเด็ก หลงัจากประชุมร่วมกนัแลว้ ผูป้กครองจะพบกบัครู
ประจาํชั้นของนักเรียนแต่ละห้อง เพื่อเป็นการรู้จกัและพูดคุยกับครูประจาํชั้น และแจกปฏิทิน
วชิาการของโรงเรียนใหก้บัผูป้กครอง 
 2. กิจกรรมประชุมผูป้กครองคร้ังท่ี 2 ส่วนของอนุบาล ผูบ้ริหารและครูจะสรุปผลงาน
กิจกรรมว่าเด็กมีผลงานและกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ มีผลการปฏิบติัอยา่งไรบา้ง เพื่อจะได้
ดาํเนินการต่อเน่ืองในภาคเรียนท่ี 2 ต่อไป และแนะแนวสําหรับเด็กอนุบาลท่ีตอ้งการสอบเขา้เรียน
ต่อในระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนในเครือคาทอลิค 
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 3. เสียงตามสายทุกเชา้ โรงเรียนจะประกาศเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองของโรค
ระบาดท่ีเกิดกบัเด็กให้ผูป้กครองฟังทุกเช้า เช่น การระบาดของไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก 
รวมถึงมีแผน่พบัการรักษาและอาการของโรคอยา่งละเอียดใหผู้ป้กครองทุคนไดรั้บทราบ 
 4. มีสมุดส่ือสารระหวา่งบา้นและโรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กบัผูป้กครอง เช่น ถา้เด็ก
ไม่รับประทานผกัหรือด่ืมนม ครูก็จะมีวิธีแนะนาํผูป้กครองวา่ควรทาํอยา่งไรบา้ง รวมถึงครูบนัทึก
ขอ้ควรปฏิบติัของพ่อ แม่ เม่ืออยูบ่า้นเพื่อให้พ่อ แม่ไดป้ฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัหน่วยของการเรียน 
เช่น เรียนเร่ืองผกั ใหเ้ด็กนาํผกัมาคนละชนิด ผกัอะไรก็ได ้และให้พ่อ แม่ทาํอาหารท่ีมีผกัชนิดต่างๆ 
ให้ลูกรับประทานท่ีบา้น เพื่อเด็กจะได้พฒันาไปพร้อมๆ กนั รวมถึงวรสารท่ีทางโรงเรียนส่งถึง
ผูป้กครองจะเป็นวรสารของโรงเรียน ช่ือว่า “สานสัมพนัธ์การัญศึกษา” จะเป็นวรสารท่ีแจ้งข่าว
กิจกรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัหรือการทาํความดีของครูและนกัเรียน รวมถึงคอลมัท่ีให้ความรู้
เป็นเกร็ดความรู้ท่ีใหก้บัผูป้กครอง โดยวรสารจะแจกใหก้บัผูป้กครองทุกคนปีละ 4 ฉบบั 
 5. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางโรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครองท่ีเป็นเครือข่ายท่ีมีอาชีพ
หมอ ตาํรวจ ธนาคาร มาให้ความรู้กบัครู ผูป้กครอง และนกัเรียน โดยโรงเรียนจะเชิญผูป้กครองมา
ให้ความรู้ตามหน่วยของการเรียน เช่น เด็กเรียนการจราจร ก็จะเชิญตาํรวจมาอธิบายว่าการจราจร
เป็นอยา่งไร ตาํรวจมีหนา้ท่ีอะไร เด็กๆ จะตอ้งปฏิบติัตนให้ถูกตามกฎหมายจราจร เช่น เดินขา้ถนน
ทางมา้ลาย สะพานลอย หรือเรียนเร่ืองอาหารดีมีประโยชน์ก็เชิญผูป้กครองท่ีทาํขนมไทย เช่น ขนม
สอดไส้ มาปฏิบติัใหน้กัเรียนเห็นจริงและลงมือปฏิบติัทาํจริงๆ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
 กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัใหพ้อ่แม่ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนคือ  
 1. โครงงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น เชิญผูป้กครองเขา้มาทาํขนม หรืออาหารร่วมกบัเด็กๆ 
การปลูกผกัชนิดต่างๆ การทาํยาEM 
 2. โครงการกีฬาสี เชิญให้ผูป้กครองเขา้มาแข่งขนักีฬาระหว่างครูและผูป้กครอง และชม
การแข่งขนักีฬาของเด็กๆ 
 3. กิจกรรมวนัแม่ – วนัพอ่ เชิญผูป้กครองเขา้มาร่วมกิจกรรม 
 4. กิจกรรมวนัปีใหม่ เชิญผูป้กครองนาํอาหารมาตกับาตรร่วมกบัเด็กและโรงเรียน โดย
โรงเรียนนิมนตพ์ระสงฆ ์9 รูป เพื่อทาํบุญร่วมกนั 
 5. วนัเกียรติยศ เป็นการมอบประกาศเกียรติบตัรสําหรับเด็กท่ีเรียนดีทั้งระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษา นกัเรียนท่ีเรียนดีหอ้งละ 1 คน ทาํความดีคือ นกัเรียนท่ีช่วยเหลือกิจกรรมนอกสถานท่ี 
เช่น ประกวด แข่งขนั หรือเป็นนกักีฬา นกัดนตรี และเชิญผูป้กครองมาเพื่อเป็นกาํลงัใจให้กบัเด็กท่ี
ไดรั้บเกียรติยศ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 1. ไดรั้บความร่วมมือจากครูและบุคลากรทุกคน โดยครูมีงานท่ีตอ้งปฏิบติัอยูจ่ริงอยูแ่ลว้ จึง
ทําให้ครูมีความชํานาญในอาชีพของตน ซ่ึงก่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดี จึงทาํใหโ้รงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีเช่ือถือของชุมชนและผูป้กครอง 
 2. โรงเรียนใหค้วามสําคญักบัตวัครู มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือครูมีคุณภาพเด็กจะมี
คุณภาพไปดว้ย 
 3. มีการกระจายอาํนาจ ทาํให้ดูแลครูไดท้ัว่ถึง และมีประสิทธิภาพในการทาํงาน จึงทาํให้
โรงเรียนประสบความสาํเร็จในทุกๆ ดา้น 
 4. มีความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีระหว่างผูบ้ริหาร – ครู – ผูป้กครอง ให้ความช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 
 5. ผูป้กครองมีความศรัทธา และเช่ือถือในโรงเรียน ผูบ้ริหาร และครู 
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ภาคผนวก ช 

 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดวชิา พฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียน มีจาํนวน 20 ขอ้  
ใหเ้ลือกตอบขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

 
1. พฒันาการของเด็กวยั 3 – 5 ปีในข้อใดส าคัญทีสุ่ด 

ก. เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม  
ข. เด็กเร่ิมอยากรู้อยากเห็น  

ค. การเจริญเติบโตทางสติปัญญามากท่ีสุด 
ง. เด็กสามารถพดูตอบโตไ้ดดี้ข้ึน 
 

2. เด็กวยั 3-5 ขวบ ควรมีความสามารถทางกายต่อไปนี ้ยกเว้นข้อใด 
ก. เด็กสามารถวิง่และหยดุไดท้นัที 
ข. เด็กควบคุมการขบัถ่ายได ้ 

ค. เด็กป่ันจกัรยาน 2 ลอ้ได ้ 
ง. เด็กสามารถติดกระดุมได ้ 
 

3. เด็กชายกาฟิวอายุ 5 ขวบ ไปห้างสรรพสินค้ากบัแม่อยากได้ของเล่น แต่แม่ไม่ให้ซ้ือ ให้ท่านคิดว่า
เด็กชายกาฟิวจะแสดงออกในข้อใด ตามลกัษณะเด่นของอารมณ์ในวยั 3-5 ขวบ 

ก. ยนืน่ิง และไม่เดินต่อ 
ข. ร้องไห้เสียงดงั กระทืบเทา้ 

ค. เช่ือฟังตามคาํบอกของแม่  
ง. ร้องไห้เงียบ ๆ 
 

4. ปัจจัยการเลีย้งดูในข้อใดที่ส่งเสริมต่อพฒันาการของเด็กวยั 3-5 ขวบน้อยทีสุ่ด 
ก. ผูดู้แลใหโ้อกาสเด็กไดรั้บประทานอาหารดว้ยตนเอง  
ข. ผูดู้แลเฝ้าดูเด็กขณะปีนตน้ไมอ้ยา่งใกลชิ้ด  
ค. ผูดู้แลพาเด็กไปพบปะเด็กอ่ืนบา้งตามโอกาส  

ง. ผูดู้แลปฏิบติัตามตารางการดูแลท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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5. เด็กวยั 3-5 ขวบ ทีช่อบพูดเกนิความเป็นจริง มีสาเหตุจากข้อใด  
ก. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 

ข. เดก็เกิดการเลียนแบบจากผูใ้หญ่   
ค. เด็กโกหกและสร้างเร่ืองเอง 
ง. เด็กเรียกร้องความสนใจจากผูใ้หญ่ 
 

6. การช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญาเด็กวยั 3-5 ขวบ ข้อใดทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  
ก. ผูดู้แลใหเ้ด็กฝึกระบายสีตามแบบแผนท่ีกาํหนดไว ้  
ข. ใหเ้ด็กเรียนพิเศษดา้นการเขียน การคิดเลข เป็นตน้  

ค. ผูดู้แลใหเ้ด็กต่อเติมเร่ืองจากนิทานท่ีเล่าใหฟั้ง 
ง. ผูดู้แลใหเ้ด็กไดดู้โทรทศัน์อยา่งอิสระ 

 
7. เด็กวยั 3-5 ขวบ จะมีน า้หนักเพิม่เฉลีย่ปีละเท่าใด 

ก. 4.5 - 5 กิโลกรัม  
ข. 3.5 - 4 กิโลกรัม   
ค. 2.5 - 3 กิโลกรัม 

 ง. 1.5 - 2 กิโลกรัม 
 
8. เด็กวยั 3-5 ขวบ จะเร่ิมสนใจสังคมในกลุ่มใดมากทีสุ่ด  
ก. เพื่อน  

ข. พี่เล้ียงหรือครู  
ค. พอ่แม่ 
ง. ญาติพี่นอ้ง 
 

9. ลกัษณะการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กวยั 3-5 ขวบ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใด 
ก. เด็กจะปรับเปล่ียนอารมณ์ไดดี้  
ข. เด็กจะไม่แสดงอารมณ์อยา่งตรงไปตรงมา  
ค. เด็กจะแสดงออกอยา่งเปิดเผย  

ง. ขอ้ ก. และ ค. ถูก 
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10. พฤติกรรมทีไ่ม่พบในเด็กวยั 3-5 ขวบ คือข้อใด 
ก. เรียบร้อยวา่นอนสอนง่าย  

ข. กา้วร้าวเม่ือถูกขดัใจ   
ค. ชอบปฏิเสธและทาํตรงขา้มกบัส่ิงท่ีบอก  
ง. เม่ือทะเลาะกบัเพื่อนมกัโกรธง่ายหายเร็ว 
 

11. ทกัษะใดทีพ่่อแม่ควรปฏิบัติในเร่ืองการให้ความรักกบัลูกมากทีสุ่ด 
ก. ทกัษะการกอด  

ข. ทกัษะการร้องเพลง   
ค. ทกัษะการคิด 
ง. ทกัษะการเล่านิทาน 
 

12. เด็กวยั 3-5 ขวบ จะมีพฒันาการด้านภาษาได้ดีจากข้อใด 
ก. การฟังนิทาน  

ข. การพดูคุยกบัผูใ้หญ่   
ค. การพดูคุยกบัเพื่อน 
ง. การร้องเพลง 

 
13. เมื่อท่านต้องการให้ลูกเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลท่านควรศึกษาในเร่ืองใดทีส่ าคัญทีสุ่ด  

ก. เร่ืองอาหาร  
ข. เร่ืองครู   

ค. เร่ืองหลกัสูตร 
ง. เร่ืองอาคารสถานท่ี 
 

14. ในทุก ๆ เช้าน้องการ์ตูนอายุ 5 ขวบ ยงัไม่แต่งตัวทั้ง ๆ ทีต่ื่นนอนนานแล้ว แต่ยงัอ้อยอิง่ ท าให้แม่
อาจไปท างานสาย ดังน้ัน ค าพูดทีแ่ม่ควรพูดกบัลูกคือข้อใด 
ก. ลูกแต่งตวัไม่เคยเสร็จทนัเวลาเลยนะ 
ข. ทาํไมเร่ืองง่าย ๆ แค่น้ีลูกถึงทาํไม่ได ้

ค. ลูกยงัไม่แต่งตวัเลย แม่ตอ้งการใหลู้กแต่งตวัให้เสร็จภายใน 10 นาทีน้ี 
ง. เห็นไหม ดูลูกขา้งบา้นซิ เขาต่ืนแต่งตวัแต่เชา้เลย 
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15. อาหารในข้อใดทีม่ีประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กวยั 3-5 ขวบ  
 ก. ขนมปังทาเนย 
 ข. แกงจืดวุน้เส้นไม่ใส่ผกั 
 ค. น่องไก่ทอด 
      ง. ผดับล็อกโคล่ีใส่หมู 
 
16. ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพฒันาเด็กในช่วง

วยัใด 
 ก. ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี 
      ข. ตั้งแต่แรกเกิดถึงหา้ปี 
 ค. ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามปี 
 ง. ตั้งแต่สามปีถึงหกปี  
 
17. นับปากเปล่าได้ถึง 20 เป็นคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอายุกีปี่ 
 ก. 3 ปี 
 ข. 4 ปี 
      ค. 5 ปี 
 ง. 6 ปี 
 
18. การจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ต้องบูรณาการในด้านใดบ้าง 
 ก. ทกัษะ ภาษา และความคิด 
 ข. ทกัษะ ภาษา และพฤติกรรม 
 ค. สาระการเรียนรู้ ตวับ่งช้ี 
      ง. ทกัษะและสาระการเรียนรู้ 
 
19. กจิกรรมประจ าวนัทีต้่องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเน่ืองนานกว่ากี่นาที 
 ก. 5 นาที 
      ข. 10 นาที 
 ค. 15 นาที 
 ง. 30 นาที 
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20. การป้ันดินเหนียว และใช้สีเทยีนเป็นการพฒันาด้านใด 
 ก. ภาษา 
 ข. กลา้มเน้ือใหญ่ 
      ค. กลา้มเน้ือเล็ก 
 ง. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
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ภาคผนวก ซ 

 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง จติตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook คร้ังที่ 1 , คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
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ผลการทดลอง คร้ังที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์  (Facebook) ข้อความรู้ในเร่ืองพัฒนาการทางด้านร่างกาย  พัฒนาการทางด้านอารมณ์-

จิตใจ  พัฒนาการทางด้านสังคม  พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้ปกครอง

นักเรียนระดับปฐมวยั  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 

 

การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ิมเวลา 15.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 30 คน เป็นผูป้กครอง

ของเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงใจ เม่ือผูป้กครองมาถึงไดใ้ห้ผูป้กครองทาํแบบทดสอบใชเ้วลา

ทาํคนละ 20 นาที ผูว้ิจยัเร่ิมตน้เชิญผูป้กครองทุกท่านเขา้ห้องประชุมและนัง่เป็นวงกลมบนพื้นใน

ห้องประชุม  ผูป้กครองทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยดี ผูว้ิจยั (นางจรวยพร  แดงโชติ) อธิบายถึง

รายละเอียดของการทาํวิจัยในเร่ืองของจิตตปัญญาศึกษาให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฟัง โดยอธิบายถึง

กิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ ขั้นตอนในการทาํกิจกรรม รวมถึงกติกาในระหวา่งทาํกิจกรรม  

 ผูว้ิจยัเร่ิมจากการแนะนาํประวติัส่วนตวัคร่าวๆ และอธิบายถึงคาํว่าจิตตปัญญาศึกษาวา่คือ

อะไร และผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพื่อประโยชน์ในด้านใด ผูว้ิจยัช้ีแจงความแตกต่างของคาํว่า “จิต

ปัญญา” และคาํวา่ “จิตตปัญญา” ซ่ึงคาํวา่ จิตตปัญญา คือ การเปล่ียนแปลงภายในท่ีเป็นไปในทางท่ี

ดีข้ึน การมีสมาธิมากข้ึน รู้จกัตวัเองมากข้ึน  การฟังบุคคลอ่ืนพูดโดยไม่มีข้อโต้แยง้ภายในใจ 

นอกจากน้ียงัรวมถึงการพูดโดยไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน หรือรู้สึกไม่ดี โดยการทาํจิตตปัญญานั้นไม่

อิงกบัศาสนา  เม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจในส่ิงท่ีผูว้ิจยัอธิบายแล้ว ผูว้ิจยัจึงขอเร่ิมเขา้สู่กิจกรรม

ตามลาํดบั 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างความสัมพนัธ์ 

 

เป็นกิจกรรมท่ีทําให้ผู ้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็งต่อกัน เป็นการ

ปลดปล่อยจิตใจใหเ้บาและสบายท่ีสุด โดยผูว้จิยัเลือกใชเ้พลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” โดยผูว้ิจยัทาํท่าทาง

ประกอบเพลงให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดู และทาํท่าทางไปพร้อม ๆ กนั ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างตั้งใจทาํ

และมีสีหนา้ยิม้แยม้ เม่ือจบเพลงแลว้ทุกคนรู้สึกเบาสบาย 
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ข้ันตอนที ่ 2  ล้อมวงสนทนา แบ่งปันความรู้ 

 

เป็นการนัง่สมาธิ เพื่อใหจิ้ตใจสงบ ไม่วอกแวก และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อพร้อมท่ีจะรับฟัง

ผูอ่ื้น ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่ขดัสมาธิ แลว้ใช้น้ิวโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมาติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้ง

สองลงบนหัวเข่าแล้วหลับตาทําสมาธิเป็นเวลา 3 นาที ผู ้วิจ ัยใช้เพลงของหมู่บ้าน PLUM  

BLOSSOM  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ผูว้จิยัใหลื้มตา ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้สึกสงบ และสบายใจ 

ผูว้ิจยัช้ีแจงเพิ่มเติมกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการทดลอง เพื่อให้ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่าย

สังคมออนไลน์คู่ขนานกนั (ผูว้ิจยัแจกเอกสารหวัขอ้ความรู้ทั้ง 11 ขอ้) เพื่อประโยชน์สําหรับพ่อแม่ 

ผูป้กครองของเด็กในระดบัปฐมวยั โดยขอ้ความรู้ทั้งหมดนั้นมี 11 ขอ้ ขอ้ความรู้เหล่าน้ีไดม้าจาก

การวิจยัในขั้นตอนก่อนเข้าสู่การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาน้ี และ

รายละเอียดประกอบแต่ละหัวข้อ จะแจ้งให้ผู ้ปกครองได้รับทราบโดยส่งข้อความรู้ผ่านทาง 

Facebook ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัตั้งกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในช่ือกลุ่ม “จิตตปัญญา กลุ่มหน่ึง” (กลุ่ม

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ) โดยจะมีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมอยูใ่นกลุ่มทั้งหมดจาํนวน 30 คน 

 

ข้ันตอนที ่ 3  สุนทรียสนทนา 

 

 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงความคิดเห็นในมุมมองของแต่ละคนในเร่ืองของส่ือออนไลน์ 

โดยเฉพาะ Facebook ในโลกปัจจุบนัท่ีเกือบทุกคนสามารถใชส่ื้อออนไลน์ไดส้ะดวกรวดเร็วมาก

ข้ึน โดยผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อ Facebook ท่ี

ผูว้จิยันาํเอาส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) มาใชใ้นการส่งขอ้ความรู้ให้กบัผูป้กครองนั้น ผูป้กครอง

เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนแนะนาํตวัเองก่อนสั้น ๆ เพื่อท่ีจะเป็น

การสร้างความรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน โดยให้แนะนาํช่ือตวัเอง ช่ือลูกและระดบัชั้นท่ีลูกกาํลงัศึกษา

อยู่ และก่อนท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเร่ิมแนะนําตวั ผูว้ิจยัได้แจ้งกติกาในการพูดหรือเสนอความ

คิดเห็นว่า จะมีแจกนัดอกไมใ้ห้ผูท่ี้ตอ้งการพูด โดยขอให้ยกมือข้ึนก่อนแลว้แจกนัดอกไมน้ั้นจะ
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เล่ือนไปอยูต่รงหนา้ผูพ้ดูและในขณะท่ีมีผูพู้ดอยูน่ั้น ผูอ่ื้นก็จะตอ้งตั้งใจฟังและไม่มีการโตแ้ยง้ใด ๆ 

และรับฟังดว้ยใจท่ีสงบ 

 ผูว้จิยัถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวา่มีผูใ้ดอาสาแนะนาํตวัเป็นคนแรก เม่ือผูป้กครองท่านหน่ึงยก

มือข้ึนจึงส่งแจกนัไปให้ วางไวห้นา้ผูพู้ดตามลาํดบัการยกมือแนะนาํตวัจนครบทุกคน เม่ือแนะนาํ

ตวัเองเรียบร้อยแลว้ ทุกคนจะเร่ิมรู้จกักนัมากข้ึน บรรยากาศในการสนทนาจะเร่ิมมีความเป็นกนัเอง

มากข้ึน ผูว้ิจยัได้เสนอประเด็นท่ีตอ้งการให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช ้

Facebook ในปัจจุบนั และความเห็นในการท่ีผูว้ิจยันาํ Facebook มาใช้ส่งขอ้ความรู้ในการวิจยัท่ี

เก่ียวกบัพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั โดยยงัคงใชก้ติกาเดิม คือ ยกมือแลว้แจกนัดอกไมจ้ะเล่ือน

ไปหาและวางขา้งหนา้ของผูท่ี้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น 

   

คุณแม่น้องเพนนี  : 

ขอ้ดีของ Facebook ก็คือมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารและการตั้งคาํถามทัว่ ๆ 

ไป สามารถอพัเดตข่าวสารไดต้ลอดเวลา ส่วนขอ้เสีย คือ ข่าวสารหรือขอ้มูลบางอยา่งไม่น่าเช่ือถือ

และไม่เป็นความจริง 

 

คุณแม่น้องโรนิน  : 

ขอ้เสียของ Facebook คือการโฆษณาขายสินค้า เป็นขอ้มูลท่ีเด็กไม่สามารถคดักรอง

ขอ้ความจากการโฆษณาได ้เม่ือเด็กไม่มีภาวะในการตดัสินใจ แลว้ไปซ้ือมาใชโ้ดยไม่ไดส้อบถาม

จากผูใ้หญ่อาจเกิดผลเสียต่อตวัเด็กได ้

 

คุณแม่น้องปันปัน  :    

คิดว่างานวิจยัช้ินน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองเป็นอย่างมาก สะดวกในการรับรู้

ข่าวสารทัว่ไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัเป็นทางหน่ึงท่ีสามารถติดต่อกบัเพื่อนเก่าท่ีไม่ไดเ้จอกนัมา

นาน แต่ขอ้เสียสําหรับเด็กวยัรุ่น คือ การใช้ในทางท่ีผิด เพราะFacebook เป็นช่องทางท่ีสามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสรเสรี ไม่มีการกลัน่กรองคาํพดู อาจมีคาํหยาบคาย 
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คุณแม่น้องมะจัง  : 

 คิดว่าเป็นเร่ืองท่ีดีมากสําหรับผูป้กครองท่ีตอ้งทาํงานและกลบับา้นดึก Facebook เป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีผูป้กครองสามารถรับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียนไดท้นัที โดยท่ีไม่ตอ้งรอกลบัมาอ่าน

จดหมายท่ีบา้นในตอนเยน็ นอกจากน้ียงัเป็นผลดีต่อทางโรงเรียน คือ ลดการใชก้ระดาษและเอกสาร

ไดอี้ก เป็นการลดค่าใชจ่้ายของทางโรงเรียนอีกวิธีหน่ึงดว้ย ส่วนขอ้เสียเห็นดว้ยกบัคุณแม่ทุกท่าน 

เพราะเด็กไม่มีวฒิุภาวะในการตดัสินใจไดเ้ท่ากบัผูใ้หญ่ 

 

คุณแม่น้องดาด้า  :   

Facebook ทาํให้รับขอ้มูลของทางโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ในเวลาทาํงานก็

สามารถเปิดดูได ้และใชเ้วลาไม่มาก สามารถโตต้อบไดท้นัที  

 

คุณแม่น้องเนม  :   

Facebook มีประโยชน์เน่ืองจากคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลา เม่ือเปิดดูก็จะไดค้วามรู้จากการส่ง

รูปภาพหรือความรู้จากโรงเรียน 

 

คุณแม่น้องลนีา  :   

 เป็นการดีเพราะบางคร้ังความรู้เก่ียวกบัเด็กก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไร ถา้ได้รับความรู้จาก

โรงเรียนจะเป็นการสะดวกสาํหรับคุณแม่มาก 

 

คุณแม่น้องอาร์ตี ้ :   

Facebook สะดวกมาก เพราะทุกคนมีโทรศพัท ์สามารถเปิดดูและอ่านไดเ้ลย เวลาทาํงานก็

เปิดดูไดแ้ละใชเ้วลาไม่มาก 

 

คุณแม่น้องซูกสั  : 

 Facebook ทนัสมยัมากค่ะ การรับข่าวสาร ขอ้มูลรวดเร็วมาก เม่ือก่อนตอ้งกลบัมาถึงบา้น

ก่อน เพื่ออ่านจดหมายของโรงเรียน แต่ปัจจุบนัไม่ตอ้งแลว้ รับรู้ข่าวสารไดเ้ลย ทนัใจดี 
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คุณแม่น้องอาร์ต  : 

 ท่ีทาํงานคุณแม่ไกลจากบา้นมาก ใช้เวลาเดินทางไปและกลบันานมาก แต่ถา้ใช ้Facebook 

ในการติดต่อส่ือสารจะสะดวกมาก ติดต่อไดทุ้กเวลา 

 

คุณแม่น้องยายย่า  : 

 คุณแม่งานยุ่งมากทั้งวนั แต่ก็สามารถเปิดโทรศพัท์ดูไดท้นัที หากโรงเรียนส่งขอ้ความมา

เราสามารถรับรู้ไดเ้ลย และไม่ตอ้งเสียเงินในการใชโ้ทรศพัท ์

 

คุณแม่น้องออกสั  : 

 ในปัจจุบนัพ่อแม่มีภารกิจมากในหน่ึงวนั ทาํให้การดูแลลูกได้ไม่เต็มท่ี ถ้าโรงเรียนมี

ขอ้ความรู้ใหก้็เป็นการไดเ้พิ่มความรู้ของพอ่แม่ 

 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปประเด็นของ Facebook วา่ในยุคปัจจุบนัสามารถส่งขอ้ความรู้ รูปภาพ 

แสดงความคิดเห็นไดท้นัที และไมอ้งเสียเงินในการใช้ Facebook สําหรับเด็กโตควรมีผูป้กครอง

คอยควบคุมดูแลดว้ย และประโยชน์ของ Facebook โดยส่วนใหญ่คือไดแ้ชร์ความรู้ให้กบัผูอ่ื้น และ

ในขณะเดียวกนัเราก็สามารถรับขอ้ความรู้มาจากผูอ่ื้นไดด้ว้ย สําหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีน่าจะเป็น

ประโยชน์มากท่ีสุดสาํหรับพอ่แม่ ผูป้กครองของเด็กในระดบัปฐมวยั 

 

ผูว้ิจยัไดแ้จง้เร่ืองการสมคัรเขา้ร่วมกลุ่มใน Facebook โดยใชช่ื้อกลุ่มว่า “จิตตปัญญากลุ่ม

หน่ึง” (โรงเรียนอนุบาลดวงใจ) และได้แจง้วนั เวลาในการส่งขอ้ความรู้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทราบ 

ผูว้จิยัจะส่งขอ้ความรู้ทั้งส้ิน 11 วนั ๆ ละ 3 ตอน โดยจะส่งเป็นเวลา คือ คร้ังท่ี 1 เวลา 9.00 น. คร้ังท่ี 

2 เวลา 12.00 น. คร้ังท่ี 3 เวลา 15.00 น. จะมีการเตือนให้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทราบอีกคร้ัง เวลา 18.00 น. 

และเวลา 20.00 น.ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลใน Facebook มาสรุปผลสําหรับขอ้ความรู้ท่ีไดส่้งไป

ในวนันั้นๆ  ผูว้ิจยัแจง้ว่าขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มเปิดเขา้ไปกด Like หรืออ่านข้อความรู้ แล้วตอบ

ขอ้ความกลบัมา หรือหากมีขอ้คาํถามใดๆ ให้ถามเขา้มาไดเ้ลย แลว้ผูว้ิจยัจะไปคน้ควา้หาคาํตอบมา

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกลุ่มไดรั้บทราบอีกคร้ังหน่ึง 
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เม่ือสรุปประเด็น Facebook เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอหวัขอ้ในการสนทนา

ต่อไป คือ จะพดูกนัถึงพฒันาการของลูกๆ ในทุกๆ ดา้น โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ชร์ความรู้จาก

ประสบการณ์จริงในการเล้ียงลูก โดยเปิดประเด็นในพฒันาการทั้ง 4 ด้าน คือ 1. พฒันาการด้าน

ร่างกาย 2. พฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ 3. พฒันาการดา้นสังคม 4. พฒันาการดา้นสติปัญญา 

 

คุณแม่น้องมะจัง :     

 มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 แต่จะติดไอแพดมาก จะเล่นตลอดเวลา และไม่สนใจทุกส่ิง

รอบตวั เวลาเห็นของเล่นขา้งนอกก็ไม่สนใจ คุณแม่สังเกตพฤติกรรมลูกตอนเขา้โรงเรียน วา่ลูกไม่

ค่อยส่ือสารกบัคุณครูหรือกบัเพื่อน ๆ เพราะคิดวา่ลูกเคยไดรั้บการส่ือสารดา้นเดียวจากไอแพด และ

ดูการ์ตูนตลอดเวลา  คุณพ่อเล้ียงลูกโดยให้ลูกเล่นแต่ไอแพท และคุณพ่อก็จะนั่งทาํงานอยู่หน้า

คอมพิวเตอร์ตลอดวเลา  คุณแม่จะตอ้งเรียกลูกกลบัคืนมา โดยหาส่ิงเร้าในดา้นอ่ืน ๆ มาทดแทนการ

เล่นไอแพด แต่ให้ลูกเล่นเป็นเวลาหลงัทานขา้ว น้องก็เร่ิมดีข้ึนและมีสมาธิมากข้ึน คุณแม่ดูแลลูก

ใกลชิ้ดมากข้ึน  และคอยติดตามวา่นอ้งเล่นอะไร และคุยกบัคุณพ่อให้ใส่ใจนอ้งมากข้ึน คุยกบันอ้ง

มากข้ึนดว้ย 

 

คุณแม่น้องโรนิน  :   

 การให้รางวลักบัโรนิน จะเอาปฏิทินมาให้นอ้งดู และตกลงกนัว่า ถา้ช่วยทาํงานบา้นคุณ

แม่จะใหติ้ดสติกเกอร์ลงบนปฏิทิน และสอนลูกให้นบัวนัท่ี เช่น วนัน้ีวนัอะไร มีเลขอะไรบา้ง และ

ถา้ไดส้ะสมสต๊ิกเกอร์ถึง 10 ดวงให้เอามาแลกของรางวลักบัคุณแม่ไดเ้ลย ไม่ทราบว่าคุณแม่ทาํผิด

หรือเปล่า  

 

ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด ถา้คุณพ่อคุณแม่จะให้ของรางวลักบัลูก แต่อย่าให้บ่อย

จนเกินไปและการให้แต่ละคร้ังนั้นควรจะมีโอกาสในการให้ดว้ย การให้รางวลัไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

ส่ิงของอาจเป็นรอยยิม้หรือการกอดก็ได ้
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คุณแม่น้องเคลยี  :   

 การมีลูกทาํให้ใจเยน็มากข้ึน ซ่ึงคุณแม่คิดว่าลูกเป็นแบบทดสอบท่ีดีท่ีสุดของเรา คุณแม่

รู้สึกเสียใจเพราะเคยตีมือลูกตอน 2 ขวบ ต่อมาคุณแม่จึงเปล่ียนวิธีการทาํโทษลูก เพราะคุณแม่ไดดู้

รายการซุปเปอร์แนนน่ี แลว้รู้สึกวา่เด็กฝร่ังอารมณ์เยอะกวา่เด็กไทยมาก แต่ซุปเปอร์แนนน่ีสามารถ

ปราบเด็กด้ือไดด้ว้ยวธีิท่ีเราก็คิดไม่ถึง คุณแม่จึงลองเอามาปรับใชก้บัการเล้ียงนอ้งเคลียบา้งโดยการ

ท่ีให้ลูกนัง่หันหน้าเขา้ผนงั โดยกาํหนดระยะเวลาตามอายุ น้อง ซ่ึงวิธีน้ีทาํให้น้องดีข้ึน ส่วนเร่ือง

การซ้ือของ นอ้งอยากไดข้องคร้ังท่ี 1 แม่บอกไม่ได ้คร้ังท่ี 2 แม่บอกไม่ได ้ถา้มีคร้ังท่ี 3 แลว้นอ้งยงั

ด้ืออยากไดข้องนั้นอยู ่ใหดึ้งลูกเขา้มากอด ลูกจะรู้สึกใจเยน็ข้ึน แลว้อธิบายดว้ยเหตุผลวา่ทาํไมถึงยงั

ซ้ือไม่ได ้เม่ือนอ้งเขา้ใจในเหตุผลแลว้ จึงพานอ้งกลบับา้น 

 

คุณแม่น้องโมเดล  :   

 คุณแม่อยากเรียนรู้ท่ีจะสงบเวลาลูกอยากไดข้องเล่น นอ้งตอ้งการเอาชนะคุณแม่ และคุณ

แม่ก็ตอ้งการเอาชนะนอ้งเช่นกนั คุณแม่จึงตอ้งพยายามทาํใจใหเ้ยน็ท่ีสุด จะทาํให้อยูอ่ยา่งมีความสุข 

ตอ้งพยายามรับฟังคาํพดูของลูกดว้ย 

 

คุณแม่น้องซูกสั  :   

 นอ้งซูกสัเป็นหลานคนเดียว และเป็นเด็กคนเดียวในบา้นจะโดนตามใจมาก มี แต่คุณแม่ท่ี

ไม่ยอมตามใจ และพยายามบอกให้ทุกคนไม่ตอ้งตามใจ เวลาคุณแม่ดุ นอ้งซูกสัจะบอกวา่ “ทุกคน

อมมะนาวโตๆ ดว้ย” แต่นอ้งชอบออกมาถีบจกัรยาน 3 ลอ้ตอนเยน็ ๆ คุณยายก็ตามใจ 

 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างหวัเราะข้ึนพร้อมกนั เพราะเวลาอยูท่ี่บา้นก็จะไดย้ินคาํสั่งแบบน้ีจาก

ลูกของตนเองเหมือนกนั ผูว้ิจยัจึงเสริมจากประเด็นน้ีว่า การอมมะนาวก็ถือว่าเป็นเทคนิคหน่ึงท่ี

คุณครูจะนํามาใช้เม่ือตอ้งการให้เด็กเงียบและฟังคาํสั่ง โดยคุณครูแต่ละคนต่างก็จะมีเทคนิคท่ี

แตกต่างกนัออกไป 
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คุณแม่น้องอาร์ตี ้ :   

 ตั้งแต่มาโรงเรียนรู้สึกวา่นอ้งอารมณ์ดีข้ึน กลบับา้นร้องเพลงให้ฟังทุกวนั เม่ือก่อนคุณแม่

ดุนอ้งจะเสียงดงัมาก แต่เด๋ียวน้ีถา้คุณแม่ดุ นอ้งก็จะรีบบอกทนัทีวา่ “คุณแม่อยา่ดุสิ”  

 

คุณแม่น้องนะโม  :  

  แม่จะคอยถามวา่วนัน้ีคุณครูสอนอะไรมาบา้ง  และนอ้งจะเล่าให้ฟังตอนนัง่มอเตอร์ไซค์

กลบับา้นดว้ยกนั คุณแม่รู้สึกวา่ นอ้งพฒันาข้ึนมาก  เม่ือก่อนนอ้งไม่ค่อยอยากไปโรงเรียน แต่ตอนน้ี

จะชอบเล่าถึงเพื่อน รักเพื่อน คิดถึงเพื่อน บางคร้ังนอ้งก็จะทะเลาะกบัน้องชาย  หลงัจากพูดคุยกบั

คุณครู นะโมจะรักน้องมากข้ึน ส่วนเร่ืองซ้ือของก็จะเป็นเยอะ คุณแม่จะบอกว่า “วนัน้ีคุณแม่ไม่มี

ตงัคน์ะ” คุณแม่จะถามวา่ “แลว้คุณครูสอนว่าอย่างไรนะ ถา้หนูยงัไม่ไดข้องเล่นตอนน้ี” คุณแม่คิด

วา่ยงัเป็นคุณแม่มือใหม่ก็จะสอนน้องไดไ้ม่มาก ส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองส่ิงรอบตวั  และจะปล่อยให้

นอ้งแสดงความคิดเห็นวา่นอ้งตอ้งการอะไร  คุณแม่จะตามนอ้งมากกวา่ นอ้งจะชอบเสนอความเห็น

อาจจะถูกหรือไม่ถูก แต่ไดแ้ชร์ความคิดกนั นอ้งอยูท่ี่โรงเรียนมีเพื่อนมาก นอ้งอยากไปโรงเรียนทุก

วนั  คุณแม่มกัจะขอความช่วยเหลือจากคุณครูบ่อย ๆ นะคะ 

 

คุณแม่น้องนาเดีย  :    

 คุณแม่คิดวา่โรงเรียนมีส่วนสาํคญัอยา่งมากสาํหรับลูก  เพราะถือเป็นบา้นหลงัท่ีสอง นอ้ง

นาเดียอยากไปโรงเรียนทุกวนัเหมือนกนั เพราะ เวลาปลุกจะไม่เคยงอแง เวลาไปเท่ียวต่างจวัหวดั

กนั นอ้งจะบอกคุณพอ่วา่ตอ้งรีบกลบันะ เพราะพรุ่งน้ีตอ้งไปโรงเรียน นอ้งนาเดียชอบและรักเพื่อน 

รักคุณครูมาก 

 

คุณแม่น้องเอย  :    

 เราตอ้งพยายามแลกเปล่ียนกนัระหว่างแม่กบัลูก เพราะคุณแม่มีโอกาสคุยกบัครูแค่ผ่าน

ตวัหนงัสือเท่านั้น ซ่ึงคุณแม่คิดว่าบางคร้ัง การแลกเปล่ียนกบัลูกน่าจะดีกวา่  โดยถามลูกทุกวนัว่า

วนัน้ีทาํอะไรบา้งตอนท่ีอยูโ่รงเรียน เม่ือลูกเล่าให้ฟังคุณแม่ก็สามารถรับรู้ไดว้า่ลูกเป็นอยา่งไรเวลา

อยูก่บัคุณครูและเพื่อน ๆ ส่วนเร่ืองการทาํโทษ โดยการให้อมมะนาว หรือหนัหนา้เขา้กาํแพงคุณแม่
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ก็ทาํวิธีน้ีดว้ยเช่นกนั  และคร้ังต่อไปน้องก็บอกว่า “หนูจะไม่ทาํแลว้ค่ะ”  ซ่ึงคุณแม่จะลงโทษแนว

เดียวกบัโรงเรียน เพื่อจะไดเ้ป็นแนวเดียวกนั 

 

 ผูว้จิยั จะนาํเสนอแนะวา่โรงเรียนเป็นส่ิงสําคญัก็จริง  แต่ท่ีสําคญัท่ีสุดน่าจะอยูท่ี่บุคลากร

ของโรงเรียน และตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ย พฒันาการทุกอยา่งท่ีเกิดแก่เด็กจะส่งผล

ต่อบุคลิกภาพของเด็กในอนาคตดว้ยเช่นกนั 

 

คุณแม่น้องลนีา  :    

 นอ้งเป็นเด็กท่ีมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสอยู่แลว้ นอ้งชอบเล่นไอแพดเหมือนกนั แต่ก็จะชอบดู

การ์ตูนภาษาองักฤษดว้ย  ชอบทาํการบา้นและชอบให้นา้สอนเพิ่มเติมให้ แต่จะด้ือมากเพราะน้อง

เป็นลูกคนเดียวทุกคนตอ้งดูแลและเอาใจใส่เคา้ จึงทาํใหไ้ม่ค่อยรู้จกัการแบ่งปัน เวลาออกไปเล่นกบั

เพื่อนนอกบา้น ก็จะเล่นแรง ๆ ชอบออกคาํสั่งกบัเพื่อนว่าตอ้งทาํอย่างน้ีนะ ทาํอย่างนั้นนะ ทาํให้

เพื่อนหนีเขา้บา้นหมด นอ้งก็จะพยายามเดินไปเล่นกบัเพื่อนเอง แม่ก็จะคอยสอนน้องเสมอวา่อย่า

ออกคาํสั่งกบัเพื่อนนะ อยา่บงัคบัเพื่อน เพราะน้องมีนิสัยชอบบงการ และจดัการทุกอย่างให้เพื่อน 

เพื่อนแถวบา้นก็จะไม่ชอบเล่นกบันอ้งลีนา  แม่ก็จะคอยปลอบนอ้งเสมอวา่ ไม่เป็นไรลูก เราเล่นคน

เดียวก็ไดน้ะ  แต่เพื่อนเล่นของนอ้งลีนาจะมีนอ้งอาลีฟห์คนเดียวท่ีจะยอมทาํตามเพราะนอ้งจะเล็ก

กวา่และยงัไม่รู้เร่ือง ส่วนเร่ืองซ้ือของนอ้งจะรู้มากข้ึนวา่รอแม่เงินเดือนออกใช่มั้ย จึงจะไดข้องเล่น 

คุณแม่เป็นกงัวลเร่ืองของน้องว่าจะเป็นเด็กท่ีเขา้สังคมยาก เพราะบางคร้ังคุณยายก็จะคอยเขา้ขา้ง

ตลอดเวลา ถา้มีใครแกลง้หรือพดูกบัลีนาไม่ดี คุณยายก็จะบอกวา่ใครวา่ลีนาเด๋ียวยายจะจดัการให ้

 

 ผูว้ิจยัเสนอแนะว่า ในกรณีน้ีถือวา่นอ้งลีนามีภาวะความเป็นผูน้าํสูง  มัน่ใจในตนเอง ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีดีท่ีคุณแม่ตอ้งให้นอ้งคงภาวะผูน้าํไว ้แต่คุณแม่ตอ้งอธิบายให้ลูกฟังวา่ ถา้เราออกคาํสั่งกบั

เพื่อนมากไป เพื่อนจะไม่เล่นดว้ยและจะไม่รักเรานะ นอกจากน้ีผูป้กครองจะตอ้งตอบในส่ิงท่ีลูก

ซักถาม  เพราะถ้าเราไม่ตอบลูกก็จะเขา้ใจว่าส่ิงนั้นถูกตอ้งแล้ว และจดจาํในส่ิงท่ีผิด เด็ก ๆ จะ

เป็นไปตามสภาพครอบครัว เล้ียงลูกแบบไหนก็จะไดแ้บบนั้น โรงเรียนเป็นเพียงส่วนช่วยพฒันา

และส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ๆ เท่านั้น 
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ขั้นตอนที ่ 4  สะท้อนความคิด 

 

 เม่ือถึงเวลาท่ีสมควรแลว้สําหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ผูว้ิจยัจึงไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมช่วยสรุปถึงส่ิงท่ีเราไดพ้ดูคุยกนัในทุก ๆ ประเด็นของวนัน้ี 

 

คุณแม่น้องเคลยี  :    

 กิจกรรมวนัน้ีดีมากค่ะ รู้สึกชอบมาก 

 

คุณแม่น้องโมเดล  :    

 ปกติทาํงานอยู่ท่ีบา้นไม่ค่อยไดพู้ดคุยกบัใคร เคยคิดว่าท่ีลูกเราเป็นแบบน้ีผิดปกติหรือ

เปล่า แต่พอไดม้าแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในวนัน้ีแลว้ ทาํให้รู้ว่าลูกเราก็ไม่ต่างกบัเด็กคนอ่ืน 

และทาํใหรู้้วา่วธีิปฏิบติัของแม่ไม่เหมือนกนั แต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกนั การพดูคุยกนัวนัน้ีทาํให้

ประเมินลูกไดใ้นระดบัหน่ึงวา่ด้ือเหมือนเด็กทัว่ไป รู้สึกดีกบักิจกรรมน้ี เพราะไดแ้ชร์ประสบการณ์

ตรงกบัผูป้กครองท่านอ่ืนๆ ดว้ย 

 

คุณแม่น้องนะโม  :   

 รู้สึกดีใจ เพราะโดยส่วนตวัแลว้ชอบฟังความเห็นของคนอ่ืนๆ และอยากรู้จกัเด็กทุกคนวา่

เป็นยงัไง และทาํให้เรียนรู้วิธีการจากแม่ทุกคน และทาํยงัไงให้ลูกดีข้ึน กิจกรรมน้ีดี ถา้จบวิจยัแลว้

น่าจะมีกิจกรรมน้ีต่อเน่ือง ชอบค่ะ 

 

คุณแม่น้องมะจัง  :   

 ดีใจท่ีได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเล้ียงลูก คุณแม่มีวิธีปฏิบติัต่างกันแต่เป้าหมาย

เดียวกนัคือ ตอ้งการให้ลูกเป็นคนดีอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ดีใจท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัน้ี 

เพราะมีประโยชน์มากต่อคุณพอ่คุณแม่ทุกคน 
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คุณแม่น้องซาเนียร์  :   

 อยากขอบคุณคุณครูท่ีให้น้องได้เรียนท่ีน่ี เพราะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว

เดียวกนั คือ คุณครูท่ีน่ีไม่ไดดู้แลเฉพาะลูก แต่ดูแลรวมไปถึงครอบครัวของลูกดว้ย ส่วน Facebook 

ก็ช่วยให้มีความสนิทสนมกบัผูป้กครองท่านอ่ืนในห้องเดียวกนั น้องไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียว แต่

กลา้แสดงออกดว้ย คุณแม่คิดวา่นอ้งผกูพนักบัโรงเรียนมากเพราะพดูถึงโรงเรียนตลอด 

 

คุณแม่น้องกันดั้ม  :   

 กิจกรรมน้ีดีมาก เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูป้กครอง ไดแ้ชร์ประสบการณ์ซ่ึง

กนัและกนั 

 

คุณแม่น้องกาฟิวส์  :   

 Facebook เป็นส่ิงท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั ไดรั้บขอ้มูลรวดเร็ว สะดวกสําหรับพ่อแม่ท่ีมีเวลา

นอ้ยเม่ือถึงเวลาอนัสมควรแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปถึงส่ิงท่ีพูดคุยเก่ียวกบัพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของ

ลูก ๆ ว่า เด็กในวยัปฐมวยั ส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดในเด็กวยัน้ี คือ พฒันาการทั้ง 4 ดา้นจะตอ้งพฒันาไป

ดว้ยกนั ถา้ขาดดา้นใดดา้นหน่ึง เด็กจะเป็นคนท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้น จึงควรพฒันาทุกดา้นไปพร้อม ๆ 

กนั 

  

เวลา 17.50 น. ผูว้ิจยัปิดวงสนทนาในวนัน้ี และได้ทาํการนัดวนัและเวลากับผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมต่อในคร้ังต่อไป ผูว้จิยักล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

 

ผลการทดลอง คร้ังที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Facebook) ข้อความรู้ในเร่ืองพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 

จิตใจ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้ปกครอง

นักเรียนระดับปฐมวยั โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 
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การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ิมเวลา 13.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 30 คน เป็นผูป้กครอง

ของเด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  

 เร่ิมตน้ประชุมโดยผูว้ิจยัเชิญผูป้กครองทุกท่านนัง่เป็นวงกลมบนพื้นในห้องประชุม ผูว้ิจยั           

(นางจรวยพร  แดงโชติ) อธิบายถึงรายละเอียดของการทาํวิจยัในเร่ืองของจิตตปัญญาศึกษาให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฟัง โดยอธิบายถึงกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ ขั้นตอนในการทาํกิจกรรม รวมถึงกติกาใน

ระหวา่งทาํกิจกรรม  

 ผูว้ิจยัเร่ิมจากการแนะนาํประวติัส่วนตวัคร่าว ๆ และอธิบายถึงคาํวา่จิตตปัญญาศึกษาวา่คือ

อะไร และผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพื่อประโยชน์ในด้านใด ผูว้ิจยัช้ีแจงความแตกต่างของคาํว่า “จิต

ปัญญา” และคาํวา่ “จิตตปัญญา” ซ่ึงคาํวา่ จิตตปัญญา คือ การเปล่ียนแปลงภายในท่ีเป็นไปในทางท่ี

ดีข้ึน การมีสมาธิมากข้ึน รู้จกัตวัเองมากข้ึน  การฟังบุคคลอ่ืนพูดโดยไม่โตแ้ยง้ นอกจากน้ียงัรวมถึง

การพูดโดยไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน หรือรู้สึกไม่ดี เป็นการทาํกิจกรรมโดยตอ้งนัง่บนพื้นเท่านั้น น่ี

คือเสน่ห์อยา่งหน่ึงของจิตตปัญญา เม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจในส่ิงท่ีผูว้ิจยัอธิบายแลว้ ผูว้ิจยัจึงขอ

เร่ิมเขา้สู่กิจกรรมตามลาํดบั 

 

ขั้นตอนที ่1 การสร้างความสัมพนัธ์ 

 

 เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมรู้สึกผอ่นคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็ง เป็นการปลดปล่อยจิตใจ

ใหรู้้สึกเบาและสบาย โดยผูว้จิยัเลือกใชเ้พลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” โดยผูว้จิยัใหท้าํท่าทางประกอบเพลง

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํท่าทางไปพร้อม ๆ กนัเม่ือจบเพลงแลว้ทุกคนจะรู้สึกเบาสบาย 

 

ขั้นตอนที ่2 ล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 

 

 เป็นการทาํสมาธิ โดยน่ิงสงบเพื่อให้จิตใจสงบ ไม่วอกแวก และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อ

พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมขั้นต่อไป ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่สมาธิ แลว้ใชน้ิ้วโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมา

ติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้งสองลงบนหวัเข่าแลว้หลบัตาน่ิงสงบทาํสมาธิเป็นเวลา 3 นาที ผูว้ิจยัใชเ้พลง
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ของหมู่บา้น PLUM  BLOSSOM เป็นเพลงเบา ๆ  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ให้ลืมตาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะ

รู้สึกสงบ และสบายใจ 

 

 ผูว้ิจยัช้ีแจงเพิ่มเติม กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการทดลอง เพื่อให้ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั โดยกระบวนการจิตตปัญญาและเครือข่ายสังคมออนไลน์

คู่ขนานกนั (ผูว้จิยัแจกเอกสารหวัขอ้ความรู้ทั้ง 11 ขอ้)  เพื่อประโยชน์สําหรับพ่อแม่ ผูป้กครองของ

เด็กในระดับปฐมวยั โดยข้อความรู้ทั้งหมดนั้นมี 11 ข้อ ข้อความรู้เหล่าน้ีได้มาจากการวิจยัใน

ขั้นตอนก่อนจะเขา้สู่การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาน้ี และรายละเอียด

ประกอบต่ละหวัขอ้จะแจง้ใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ โดยส่งขอ้ความรู้ผา่นทาง Facebook ท่ีผูว้ิจยัได้

จดัตั้ งกลุ่มของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในช่ือกลุ่ม “จิตตปัญญากลุ่มสอง” (กลุ่มโรงเรียนพระหฤทัย

นนทบุรี) โดยจะมีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมอยูใ่นกลุ่มทั้งหมดจาํนวน 30 คน  

 

ขั้นตอนที ่3  สุนทรียสนทนา 

 

 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงความคิดเห็นในมุมมองของแต่ละคนในเร่ืองของส่ือออนไลน์

โดยเฉพาะ Facebook ในโลกปัจจุบนัท่ีเกือบทุกคนสามารถใช้ส่ือออนไลน์ไดส้ะดวกรวดเร็วมาก

ข้ึน โดยผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อ Facebook ท่ี

ผูว้จิยันาํเอาส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) มาใชใ้นการส่งขอ้ความรู้ให้กบัผูป้กครองนั้น ผูป้กครอง

เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนแนะนาํตวัเองก่อนสั้น ๆ  เพื่อท่ีจะเป็น

การสร้างความรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน โดยให้แนะนาํช่ือตวัเอง ช่ือลูกและระดบัชั้นท่ีลูกกาํลงัศึกษา

อยู่ และก่อนท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเร่ิมแนะนาํตวั ผูว้ิจยัไดแ้จง้ถึงกติกาในการพูดหรือเสนอความ

คิดเห็นว่า จะมีแจกนัดอกไมใ้ห้ผูท่ี้ตอ้งการพูดโดยขอให้ยกมือข้ึนก่อนแล้วแจกนัดอกไมน้ั้นจะ

เล่ือนไปอยูต่รงหนา้ผูพู้ดและในขณะท่ีมีผูพู้ดอยูน่ั้น ผูอ่ื้นก็จะตอ้งตั้งใจฟังและไม่มีการโตแ้ยง้ใดๆ 

และรับฟังดว้ยใจท่ีสงบ 
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 ผูว้จิยัถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวา่มีผูใ้ดอาสาแนะนาํตวัเป็นคนแรก เม่ือผูป้กครองท่านหน่ึงยก

มือข้ึนจึงส่งแจกนัไปให ้วางไวห้นา้ผูพ้ดูตามลาํดบัการยกมือแนะนาํตวัจนครบทุกคน  เ ม่ือแนะนํา

ตวัเองเรียบร้อยแลว้ ทุกคนจะเร่ิมรู้จกักนัมากข้ึน  บรรยากาศในการสนทนาจะเร่ิมมีความเป็นกนัเอง

มากข้ึน ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอประเด็นท่ีตอ้งการให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช ้

Facebook ในปัจจุบนั และความเห็นในการท่ีผูว้ิจยันาํ Facebook มาใช้ส่งขอ้ความรู้ในการวิจยั ท่ี

เก่ียวกบัพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั โดยยงัคงใชก้ติกา คือ ยกมือแลว้แจกนัดอกไมจ้ะเล่ือนไป

หาและวาขา้งหนา้ของผูท่ี้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น 

 

คุณแม่น้องน า้หอม :   

 สําหรับ Facebook ในปัจจุบัน ถ้าเป็นเร่ืองความรู้เก่ียวกับเด็กในระดับปฐมวยัก็จะมี

ประโยชน์มากต่อผูป้กครอง และตวัเด็กเองดว้ย เพราะผูป้กครองในโรงเรียนหลายท่านมกัจะแชร์

ขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์และเป็นความรู้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยจะมีกลุ่มของ

คุณแม่เด็กๆ ในโรงเรียนเอง หรือเป็นกลุ่มของคุณแม่ของลูก ๆ ท่ีอยู่ในห้องเดียวกนั คุณแม่น้อง

นํ้าหอมยกตวัอยา่งการแชร์ขอ้มูลของคุณแม่ท่านหน่ึงในเร่ืองของการทาํแป้งโด ซ่ึงผูป้กครองหลาย

ท่านก็ชอบและเห็นวา่เป็นประโยชน์จริงๆ แต่การเล่น Facebook สําหรับเด็กในช่วงวยัรุ่นน่าจะเป็น

อนัตรายอย่างมาก เพราะเด็กในช่วงวยัน้ีมกัจะมีความคิดท่ีไม่เหมือนผูใ้หญ่ และยงัอยู่ในวยัคึก

คะนอง จึงจาํเป็นท่ีผูป้กครองตอ้งดูแลเอาใจใส่ในขณะท่ีลูกกาํลงัเล่น Facebook อยูด่ว้ย 

 

คุณแม่น้องพลอย :    

 สาํหรับตวัคุณแม่เองเป็นประโยชน์มาก เน่ืองจากคุณพอ่ตอ้งเดินทางไปทาํงานทีต่างจงัหวดั

บ่อยๆ Facebook จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถติดต่อพูดคุยกนัได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าโทรศพัท ์

และสามารถส่งรูปภาพความน่ารักของลูกใหคุ้ณพอ่ไดดู้ดว้ย 

 

คุณแม่น้องโซน่ี :       

 ส่วนใหญ่มกัจะใช ้Facebook ในการทาํงานมากกวา่ เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็วนอกจากน้ี

ยงัรู้สึกพอใจในการใช ้Facebook เพราะทางโรงเรียนไดท้าํการอพัโหลดรูป กิจกรรมของลูกมาให้ดู
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ในระหวา่งท่ีคุณแม่กาํลงัทาํงานอยูด่ว้ย คุณแม่จึงสามารถเห็นความเคล่ือนไหวของลูกเวลาท่ีอยูก่บั

คุณครูและเพื่อนๆ ท่ีโรงเรียน แต่คุณแม่ก็รู้สึกกงัวลใจวา่ในอนาคตเม่ือลูกโตข้ึน คุณแม่ยงัไม่มีวิธีท่ี

จะควบคุมดูแลลูกให้เล่นในเวลาท่ีกาํหนด คุณแม่แจง้วา่ถา้งานวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีการหรือแนวทางใดท่ี

เป็นประโยชน์ใหช่้วยเสนอแนะใหท้ราบดว้ย 

 

คุณแม่น้องเมย์ :       

 โดยส่วนตวัจะไม่ค่อยไดเ้ล่นบ่อยมากนกั แต่ถา้มีโอกาสเล่น Facebook ก็จะเล่นพร้อมกบั

ลูกๆ เลยเพราะในขณะนั้นคุณแม่สามารถท่ีจะอธิบายในส่ิงท่ีลูกสงสัย หรือสอนให้ลูกรู้ในส่ิงท่ีลูก

ไม่เขา้ใจไดท้นัที และเม่ือมีใครแชร์ความรู้ผ่านเขา้มาทาง Facebook คุณแม่ก็จะอ่านให้ลูกฟังและ

สามารถเตือนลูกในส่ิงท่ีเป็นอนัตรายได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตวัเองของเด็กในระดบั

หน่ึงดว้ย  

 

 เม่ือคุณแม่นอ้งเมยพ์ูดจบแลว้ ผูว้ิจยัไดถ้ามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวา่มีใครท่ีตอ้งการแสดงความ

คิดเห็นอีกบา้ง และเม่ือไม่มีใครแสดงความคิดเห็น ผูว้จิยัจึงไดท้าํการสรุปประเด็นของ Facebook วา่

ในยคุปัจจุบนั Facebook สาํหรับผูป้กครองหรือผูใ้หญ่ จะมีประโยชน์มากเพราะเราจะหาความรู้จาก 

Facebook ไดจ้ากการแชร์ขอ้ความการส่งความรู้ แต่สําหรับเด็กโตควรมีผูป้กครองคอยควบคุมดูแล

ดว้ย และประโยชน์ของ Facebook โดยส่วนใหญ่คือไดแ้ชร์ความรู้ให้กบัผูอ่ื้น และในขณะเดียวกนั

เราก็สามารถรับข้อความรู้มาจากผูอ่ื้นได้ด้วย สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมองว่าจะเป็น

ประโยชน์มากท่ีสุดสาํหรับพอ่แม่ ผูป้กครองของเด็กในระดบัปฐมวยั 

 

คุณแม่น้องน า้หอม :  

 การส่งขอ้ความรู้ตามท่ีผูว้ิจยัได้แจ้งมาข้างตน้นั้น คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

เพราะขอ้ความรู้ท่ีผูว้ิจยัจะส่งมานั้นสามารถเปิดอ่านไดต้ลอดเวลา เพราะเป็นขอ้ความรู้ท่ีส่งมาให้

เฉพาะคนท่ีเขา้ร่วมในกลุ่มจิตตปัญญาเท่านั้น 
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 ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการแจง้เร่ืองการสมคัรเขา้ร่วมกลุ่มใน Facebook โดยใชช่ื้อกลุ่มวา่      “จิตต

ปัญญากลุ่มสอง” และได้แจ้งวนั เวลาในการส่งข้อความรู้ให้ผูเ้ข้าร่วมกลุ่มทราบ ผูว้ิจยัจะส่ง

ขอ้ความรู้ทั้งส้ิน 11 วนัๆ ละ 3 ตอน โดยจะส่งเป็นเวลา คือ คร้ังท่ี 1 เวลา 9.00 น. คร้ังท่ี 2 เวลา 

12.00 น. คร้ังท่ี 3 เวลา 15.00 น. จะมีการเตือนใหผู้เ้ขา้ร่วมกลุ่มทราบอีกคร้ัง เวลา 18.00 น. และเม่ือ

เวลา 20.00 น.ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลใน Facebook มาสรุปผลสําหรับขอ้ความรู้ท่ีไดส่้งไปใน

วนันั้นๆ  ผูว้ิจยัแจง้วา่ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มเปิดเขา้ไปอ่านพร้อมทั้งกด Like หรืออ่านขอ้ความรู้ แลว้

ตอบขอ้ความกลบัมา หรือหากมีขอ้คาํถามใดๆ ให้ถามเขา้มาไดเ้ลย ผูว้ิจยัจะไปคน้ควา้หาคาํตอบมา

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกลุ่มไดรั้บทราบ และตอบคาํถามทุกคาํถามของผูป้กครอง 

 

 เม่ือสรุปประเด็น Facebook เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัจึงได้เปิดประเด็นในหัวข้อการ

สนทนาต่อไป คือ เราจะพดูกนัถึงพฒันาการของลูกๆ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ 

ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา โดยใหผู้ป้กครองแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงในการเล้ียง

ลูก 

 

คุณแม่น้องเฟรม :     

 เวลาท่ีลูกอยูท่ี่บา้นมกัจะพูดคุยและมีการแสดงออกเยอะมาก แต่พอมาอยู่ท่ีโรงเรียนทาํไม

ถึงไม่กลา้แสดงออก ไม่พูดและเงียบมากเกินไป คุณแม่อยากให้ช่วยแนะนาํหรือหา วิธีในเร่ืองของ

การเขา้สังคมและการปฏิบติัตวัของลูกเม่ืออยูน่อกบา้น 

 

คุณแม่น้องโซน่ี :  

 ลูกชายคนโตอยู่ชั้ นอนุบาลปีท่ี 3 ช่ือน้องยูโรก็เป็นเหมือนกับน้องเฟรม มักจะกล้า

แสดงออก เวลาอยู่ท่ีบ้าน สามารถเดินไปซ้ือของได้เอง ทาํทุกอย่างได้ด้วยตวัเอง แต่เวลาอยู่ท่ี

โรงเรียน กลบัเรียบร้อยมาก ซ่ึงพฤติกรรมผิดกบัท่ีบา้น ส่วนน้องโซน่ี อนุบาลปีท่ี 1 อยูท่ี่โรงเรียน

คุณแม่บอกวา่นอ้งซ่ามาก แต่เวลาอยู่ท่ีบา้นกลบัเงียบและเรียบร้อยมาก คุณแม่ไม่เขา้ใจพฤติกรรม

ของลูก 2 คนท่ีแตกต่างกันมาก (นํ้ าเสียงของคุณแม่เหมือนกงัวลว่าลูกเราแปลกกว่าเด็กคนอ่ืนรึ

เปล่า) 
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คุณแม่น้องโซน่ี :  

 ลูกชายกลา้แสดงออกมากในเร่ืองของการซ้ือของ เช่น เดินไป 7-11 กลา้ท่ีจะหยิบของ ไป

ถามพนกังานวา่ “ของช้ินน้ีแพงมั้ย” ซ่ึงคุณแม่ตอ้งคอยส่งสัญญาณกบัพนกังานว่าให้บอกว่า “แพง

มาก” 

 

คุณแม่น้องนะโม :       

 ตอนน้ีนอ้งอายุ 5 ขวบ 8 เดือนแลว้ แต่ไม่ค่อยยอมทาํตามท่ีคุณแม่บอก เช่น เวลากลบัถึง

บา้นบอกใหส้วสัดีผูใ้หญ่ท่ีเจอก็ไม่ยอมสวสัดี เดินเลยไปเฉย ๆ ไม่สนใจ 

 

คุณแม่น้องมิวสิค :  

 ก็เป็นเหมือนกนั ตอนน้ีนอ้งอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 1 ค่ะ 

 

คุณแม่น้องแพร :   

 แนะนําวิธีการของตนเองท่ีสามารถใช้ได้ผลมาแล้ว เพราะเม่ือก่อนน้ีน้องแพรก็มี 

พฤติกรรมแบบเดียวกบัน้องนะโมและน้องมิวสิค คือ เม่ือตอ้งการให้ลูกยกมือไหวใ้คร คุณแม่ก็

จะตอ้งยกมือไหวใ้หลู้กดูเป็นตวัอยา่งแลว้กล่าวคาํวา่สวสัดีค่ะไปพร้อมกนัดว้ย 

 

 ผูว้ิจยัแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในบางคร้ังอาจสอนไดห้รือสอดแทรกไดโ้ดยผา่นการ

เล่านิทาน หรืออาจแต่งนิทานข้ึนมาใหม่ไดเ้ลยตามแต่สถานการณ์ในตอนนั้นๆ  

 

คุณแม่น้องเฟรม :      

  แต่การเล่านิทานตามสถานการณ์ในตอนนั้ น บางคร้ังก็เป็นปัญหาเน่ืองจากคุณแม่จาํ    

ไม่ไดว้า่ในวนันั้นไดเ้ล่าเร่ืองอะไรไปบา้ง แต่ลูกก็รบเร้าอยากจะฟังเร่ืองเหมือนวนันั้นอีกคร้ัง แต่คุณ

แม่ก็จาํไม่ไดแ้ลว้วา่วนันั้นเล่าเร่ืองอะไร พอเล่าไม่เหมือนเดิมนอ้งก็จะรู้สึกวา่แม่ไม่สนใจ 
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 ผูว้จิยัเสนอแนะวา่นอกจากการเล่านิทานแลว้ อาจจะสอนผา่นการดูการ์ตูนก็ได ้แต่ควรเป็น

การ์ตูนประเภทท่ีมีภาพสวยๆ เป็นเร่ืองเบาๆ และอยา่ให้เด็กดูการ์ตูนท่ีมีความรุนแรงเด็ดขาด เพราะ

อาจจะมีผลต่อจิตใจของเด็กในอนาคตได ้

 

คุณแม่น้องโซน่ี :       

 ถามว่าเคยมีวิจยับ้างมั้ยว่าเวลาท่ีเด็กหลบัไปแล้ว เด็กฝันจริงหรือเปล่า เพราะคุณแม่เคย    

เล่านิทานเร่ืองเก่ียวกบัหมาป่าให้ลูกฟังเกือบทุกวนั เม่ือลูกต่ืนข้ึนมาแลว้ก็เล่าให้ฟังว่าหนูฝันร้าย 

โดนหมาป่าไล่กดั คุณแม่จึงแกปั้ญหาโดยการใหลู้กสวดมนตก่์อนเขา้นอน และเม่ือสวดมนตแ์ลว้ลูก

ก็บอกวา่เม่ือคืนหนูฝันดี หนูไดเ้จออุลตร้าแมน ไดเ้จอแองก้ีเบิร์ดในฝันดว้ย 

 

คุณแม่น้องเกต็ :  

 ลูกอายุ 3 ขวบ แต่มีนิสัยเอาแต่ใจตวัเองมาก ชอบร้องไห้กระทืบเทา้ และร้องไม่ยอม หยุด 

คุณแม่จึงตีแรงมากเพราะบอกใหห้ยดุร้องก็ไม่หยดุกลบัยิง่ร้องไหเ้สียงดงักวา่เดิม คุณแม่จึงตบท่ีปาก

จนเลือดออก และรู้สึกเสียใจมาก ไม่แน่ใจว่าสาเหตุท่ีน้องเป็นแบบ เพราะว่าคุณพ่อตามใจมาก

เกินไปดว้ยหรือเปล่า เพราะทุกคร้ังท่ีนอ้งเร่ิมร้องไห้คุณพ่อจะรีบเขา้มาโอ๋ แต่ถา้คุณแม่เดินหนีนอ้ง

ก็จะยิ่งร้องเสียงดงักวา่เดิมอีกค่ะ(พฤติกรรมของคุณแม่จะเครียดเม่ือพูด เพราะลูกทาํอะไรไม่ไดด้งั

ใจแม่) 

 

คุณแม่น้องน า้หอม:   

 น้องหอมก็มีพฤติกรรมแบบน้ีเหมือนกนั คุณแม่จึงปล่อยให้ไปนั่งคนเดียว แต่น้องก็ยงั

ร้องไห้ไม่ยอมหยุด คุณแม่ก็จะปล่อยให้น้องร้องจนหมดแรงไปเอง แลว้จึงค่อยเขา้ไปคุยกนัดว้ย

เหตุผล ซ่ึงนอ้งก็จะยอมฟังคุณแม่มากข้ึน แต่บางคร้ังก็จะยงัมีด้ืออยูบ่า้งเพราะจะมีคุณยายกบัคุณป้า

คอยเขา้ขา้งและตามใจตลอดเวลา 
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คุณแม่น้องโซน่ี :  

 น้องโซน่ีก็มีพฤติกรรมแบบน้ี แต่ส่วนใหญ่จะรุนแรงกว่าน้ี คือ พอไม่ได้ในส่ิงท่ีตวัเอง

ตอ้งการจะขวา้งปาขา้วของทิ้งทนัที มกัจะปาใส่คุณแม่และคนอ่ืนๆ ดว้ย ยิง่ถา้บอกให้หยุดก็จะยิ่งทาํ

พฤติกรรมนั้นมากข้ึนกว่าเดิม แต่คุณแม่เคยอ่านหนงัสือแลว้ในหนงัสือบอกว่า เด็กจะไม่ฟังคาํว่า 

“อย่า” หรือ “หยุด” และเม่ือเด็กไดย้ินคาํเหล่าน้ีเด็กก็จะทาํทนัทีในส่ิงท่ีห้ามทนัที ดงันั้น เม่ือห้าม

แลว้ไม่ฟังให้ส่งเสริมให้ทาํไปเลย เด็กก็จะหยุดทาํไดเ้อง เช่น เม่ือเด็กร้องไห้ไม่ยอมหยุดให้คุณแม่

บอกวา่ “ร้องไปเลยอยา่หยดุนะ” เด็กจะหยดุร้องไหท้นัที 

 

คุณแม่น้องพลอย :   

 นอ้งชอบซ้ือของเล่นหรือซ้ือของท่ีไม่จาํเป็น แต่พอซ้ือมาแลว้กลบัไปเล่นและไม่สนใจอีก

เลย มีวธีิแกไ้ขอยา่งไรคะ สามารถตีไดม้ั้ย 

 

 ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่การตีลูกนั้นควรจะเลือกทาํเป็นวิธีสุดทา้ย เพราะเม่ือเราตีเคา้จะไม่เขา้ใจ

วา่ทาํไมถึงโดนตี แต่เม่ือจะตอ้งตีจริงๆ ก็ควรจะตีเบาๆ แลว้ตอ้งรอจงัหวะอธิบายถึงเหตุผลให้เด็ก

ฟังดว้ยวา่เพราะอะไรถึงโดนคุณแม่ตี  เพื่อท่ีเคา้จะไดเ้ขา้ใจวา่เคา้โดนตีเพราะเคา้ทาํผิดจริงๆ แลว้จะ

ลดการทาํแบบนั้นซํ้ าอีก การตีอยา่งรุนแรงและอาจจะมีผลทางดา้นอารมณ์-จิตใจของเด็กเป็นอยา่ง

มาก 

 

คุณแม่น้องบุ๊ค :      

 นอ้งอาย ุ3 ขวบ เรียนอยูอ่นุบาลปีท่ี 1 มีพฤติกรรมต่อตา้น และไม่ยอมพูด ซ่ึงคุณพ่อกบัคุณ

แม่ก็พูดเก่งด้วยกนัทั้งคู่ แต่น้องกลบัไม่ค่อยพูดกบัใครเลย คุณแม่ไม่แน่ใจว่าน้องมีพฒันาการท่ี

ผิดปกติหรือไม่ น้องมีพฤติกรรมชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยสนใจคนอ่ืน และเม่ือมีใครเขา้มาทกัก็จะ

เดินหนีไปเลย นอ้งพูดไดบ้า้งนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาํสั้น ๆ หรือเรียกช่ือส่ิงของท่ีตวัเอง

ชอบ   เช่น เห็นรถวิง่ผา่นมาก็จะพดูคาํวา่ “รถ” เท่านั้น 
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 ผูว้ิจยัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบางทีนอ้งอาจจะยงัเขา้สังคมไม่เป็น เน่ืองจากคุณแม่บอกว่า

นอ้งเคยอยู่ต่างจงัหวดักบัคุณตาคุณยายมาตั้งแต่เกิด เพิ่งจะเขา้มาอยู่กบัคุณพ่อคุณแม่เม่ือตอนน้อง

อายุได ้2 ขวบคร่ึง และผูว้ิจยัยงัเสนอแนะว่าคุณแม่อาจจะตอ้งไปปรึกษาคุณหมอ  เพราะถา้น้องมี

ปัญหาเร่ืองพฒันาการท่ีชา้มากกวา่เด็กในวยัเดียวกนั เราจะยงัสามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  ซ่ึงคุณหมอ

ก็จะมีวธีิท่ีสามารถจะวดัไดว้า่เด็กมีความบกพร่องในพฒันาการดา้นไหนบา้งหรือเปล่า  

 

คุณแม่น้องวนิเนอร์  :   

 ยกตวัอย่างของลูกชายคนโตให้ฟังว่า น้องอายุ 2 ขวบคร่ึงก็ยงัไม่พูดเหมือนกัน จึงตอ้ง        

พาไปปรึกษาคุณหมอ ซ่ึงคุณหมอก็จะวดัพฒันาการเบ้ืองตน้และวดั IQ ใหด้ว้ย 

 

คุณแม่น้องบุ๊ค :       

 ถา้ไปหาหมอแลว้ไดผ้ลใช่มั้ยคะจะไดพ้าไปช่วงปิดเทอม 

 

คุณแม่น้องวนิเนอร์  :   

 เพื่อใหคุ้ณแม่สบายใจวา่ลูกของเราไม่ไดเ้ป็นอะไรก็น่าจะพาไปปรึกษาคุณหมอจะดีกวา่ จะ

ไดท้ราบถึงวธีิการดูแลลูกท่ีถูกตอ้งดว้ย 

 

คุณแม่น้องพลอย :    

 ลูกมีมนุษยสัมพนัธ์ดีเกินไป ชอบพูดคุยกบัคนอ่ืน ชอบถามช่ือและทกัทายทุกคนท่ีรู้จกั    

ลูกผดิปกติมั้ยคะ เพราะคุณแม่กลวัวา่คนอ่ืนจะรําคาญพฤติกรรมของลูกเรา 

 

คุณแม่น้องโซน่ี :     

 ลูกเขียนตามกาํแพงบา้นเตม็ไปหมด แกไ้ขอยา่งไรดีคะ 
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 ผูว้จิยัเสนอแนะวา่คุณแม่ควรสร้างกรอบให้กบัลูก โดยมีกระดานไวทบ์อร์ด 1 อนัแขวนไว้

ในบา้น และบอกนอ้งวา่ถา้อยากจะเขียนหรือวาดรูปให้เขียนไดเ้ฉพาะบนกระดานน้ีเท่านั้นจะช่วย

การสร้างวนิยัใหก้บัตวันอ้งเองดว้ย 

 

คุณแม่น้องน า้หอม :  

 อยากทราบถึงวธีิทาํใหเ้ด็กมีสมาธินานข้ึน ตอ้งใหเ้ด็กทาํอะไรคะ 

 

คุณแม่น้องโซน่ี :     

 น้องมีพฤติกรรมอยากได้ของมากกว่าคนอ่ืน คือ เวลาไปซ้ือขนมถ้าพี่ ซ้ือ 1 ช้ินน้องก็     

จะตอ้งซ้ือ 2 ช้ิน คือตอ้งมากกวา่พี่เสมอ แต่เวลานอ้งไปกบัคุณพ่อคุณแม่คนเดียว ก็จะบอกวา่จะซ้ือ

ไปฝากพี่ดว้ย แต่ของนอ้งตอ้งมากกวา่นะ ผูว้จิยัมีวธีิแกไ้ขอยา่งไรบา้งคะ 

 

คุณแม่น้องโซน่ี :    

 พฤติกรรมล่าสุดของน้อง คือ พี่ซ้ือ CD การ์ตูน 1 แผ่น น้องก็จะตอ้งซ้ือ 2 แผ่นคุณพ่อก็     

อนุญาตให้ซ้ือได้ ปรากฏว่าแผ่นท่ีอยากได้ไม่มี น้องก็ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหน และ

จะตอ้งเอาใหไ้ด ้อธิบายอยา่งไรก็ไม่ฟัง จนคุณพอ่ตอ้งพาไปหาซ้ือใหจ้นได ้

 

 ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่ในกรณีน้ีตอ้งอธิบายให้นอ้งเขา้ใจวา่นอ้งจะซ้ือ 2 แผน่ไม่ได ้เม่ือพี่ซ้ือ 1 

แผ่นน้องก็ตอ้งไดเ้ท่ากนั และถา้ไม่มีก็ตอ้งรู้จกัการรอคอย คือตอ้งพยายามอธิบายเหตุผลให้เขา้ใจ

ควบคู่กนัไปดว้ย 

 

ขั้นตอนที ่ 4 สะท้อนความคิด 

 

 ผูว้ิจ ัยได้ขอให้ผู ้ปกครองสรุปถึงส่ิงท่ีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้คุยกันมาทั้ งหมดเก่ียวกับ

พฒันาการของเด็กในทุก ๆ ดา้น 
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คุณแม่น้องว ี :    

 การใช ้Facebook ในการส่งขอ้ความรู้ใหน้ั้น คิดวา่ดีมาก เพราะสะดวกและรวดเร็ว 

 

คุณแม่น้องกานต์  :   

 คุณแม่ทาํงานบางคร้ังตอ้งไปต่างจงัหวดัก็สามารถรู้ข่าวสารความรู้ทาง Facebook ได ้    

ดว้ย ชอบมากค่ะ  

 

คุณแม่น้องเมย์  :    

 เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก เพราะสะดวกและรวดเร็ว เวลาทาํงานก็สามารถเปิดดูได ้และทาํงาน

ไปดว้ยได ้ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

คุณแม่น้องไอดี  :    

 ขอ้ความรู้ท่ีไดม้าแสดงความคิดเห็นทาํให้ไดค้วามรู้ และรับรู้วา่ลูกเราก็เหมือนกนัเด็กอ่ืน

ทัว่ไป ซ่ึงฟังแลว้ก็มีพฤติกรรมคลา้ยๆ กนั ทาํใหรู้้สึกสบายใจมากข้ึน และเกิดประโยชน์มากค่ะ 

 

คุณแม่น้องพลอย  :  

 ชอบกิจกรรมน้ีค่ะ เพราะทําให้ได้มีการแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนๆ ท่ีเป็นคุณแม่     

เหมือนๆ กนั สนุกมากค่ะ 

 

คุณแม่น้องไตเติล้  :  

 อยากให้มีกิจกรรมแบบน้ีต่อเน่ืองไปอีก เพราะพฒันาการของเด็กนั้นจะเปล่ียนแปลงไป     

ตลอดเวลา บางคร้ังเราก็ไม่ทราบวา่จะตอ้งรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของลูกอยา่งไร กิจกรรมน้ีจึง

เป็นกิจกรรมทางเลือกท่ีจะรับรู้ถึงวธีิการดูแลลูกใหไ้ดดี้ และมีคุณภาพดว้ย 
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คุณแม่น้องแตงโม  :  

 ขอ้ความรู้ทั้งหมดถือเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นสําหรับพฒันาการของเด็กในวยัน้ี จึงถือเป็นเร่ือง      

ท่ีดีท่ีจะมีผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้กบัเรา โดยท่ีเราไม่ตอ้งไปหาซ้ือหนงัสือมาอ่านค่ะ 

 

คุณแม่น้องกนัดั้ม  :   

 ช่องทางในการให้ความรู้ผา่นทาง Facebook ถือเป็นช่องทางท่ีสะดวกมากค่ะ สามารถรับรู้

ขอ้ความรู้ไดต้ลอดเวลา และทุกสถานท่ีดว้ย ดูแลว้ไม่ใช่เร่ืองท่ียุง่ยากค่ะ 

 

 เม่ือผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้สรุปการสนทนาเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัจึงได้ร่วมสรุปกิจกรรม

สําหรับวนัน้ีว่าในปัจจุบนัเด็กสมยัใหม่มีส่ิงเร้าอยู่รอบตวัมากข้ึน อาจจะด้วยเทคโนโลยีหรือส่ือ

ออนไลน์ต่างๆ จึงเป็นผลทาํให้เด็กในยุคปัจจุบนัขาดความอ่อนโยน ผูว้ิจยัเสนอทางเลือกท่ีจะ

ส่งเสริมในดา้นจิตใจให้กบัเด็กในยุคสมยัน้ี โดยแนะนาํให้พาเด็กไปเท่ียวสวนสัตว ์เพราะเราจะ

สามารถปลูกฝังความคิดให้กบัเด็กในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมได ้เช่น การให้อาหารสัตว ์

การเดินชมธรรมชาติท่ีร่มร่ืน จะทาํใหเ้ด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยนข้ึน 

 

 เวลา 15.45 น. ผูว้ิจยัปิดวงสนทนาในวนัน้ี และได้ทาํการนัดวนัและเวลากบัผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมต่อในคร้ังต่อไป ผูว้จิยักล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

 

ผลการทดลองคร้ังที่  2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพึงมี กิจกรรมจัด

ดอกไม้จากใจ ทักษะสัมผัสแห่งรักด้วยการกอด การปลูกฝังคุณธรรมของลูกด้วยโลกนิทาน การ

เลีย้งดูเด็กปฐมวยั บทบาทของพ่อแม่ในการเลีย้งดูเด็กปฐมวัย และโภชนาการ สุขภาพ  อนามัยของ

เด็กระดับปฐมวยั  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ิมเวลา 09.00 น. ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจาํนวน 30 คน เป็น

ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลดวงใจเร่ิมตน้โดยผูว้ิจยัเชิญผูป้กครองทุก

ท่านนัง่เป็นวงกลมบนพื้นในห้องประชุม ผูป้กครองทุกท่านให้ความร่วมมือดว้ยดี โดยผูว้ิจยั (นาง
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จรวยพร  แดงโชติ) ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมผอ่นคลาย และอธิบายถึงกิจกรรมตามขั้นตอน รวมถึง

กติการะหวา่งทาํกิจกรรม 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างความสัมพนัธ์ 

 

  เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ผูเ้ข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็งต่อกัน เป็นการ

ปลดปล่อยจิตใจให้เบาและสบายท่ีสุด โดยผูว้ิจยัเลือกกิจกรรม “ตบมือส่งใจ” ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมร่วมกนัตบมือ ดงัน้ี  1) ตบมือเป็นจงัหวะและนบั 1 2 3 4 และตบมือต่อๆ กนัไป 1-4 ต่อไป

เร่ือย ๆ จนครบทุกคน (รอบวง)โดยการตบมือตอ้งเป็นจงัหวะท่ีใกลเ้คียงกนั 2) ตบมือแลว้ส่งให้

เพื่อน (โดยยื่นมือไปหาคนท่ีเราตอ้งการส่งให้) ในวงกลมใครก็ไดท่ี้เราตอ้งการให้เพื่อนตบมือต่อ  

3) ตบมือแลว้ส่งต่อใหเ้พื่อนในวงกลมจนครบทุกคน เพื่อเป็นการประสานความเป็นกนัเอง 

 

ขั้นตอนที ่ 2  ล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้  

  

 เป็นการนัง่สมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายท่ียงัเกร็งตึง ให้เราได้

กลบัมาดาํรงอยู่กบัสติตวัเอง และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อพร้อมท่ีจะทาํกิจกรรม  ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมนัง่สมาธิโดยใชน้ิ้วโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมาติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้งสองลงบนหวัเข่าแลว้หลบัตา

ทาํสมาธิเป็นเวลา 3 นาทีผูว้ิจยัใชเ้พลงของหมู่บา้น PLUM  BLOSSOM  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ให้ลืม

ตา ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้สึกสงบ และสบายใจผูว้ิจยัไดท้าํการช้ีแจงเพิ่มเติมต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมว่า  

สาํหรับกิจกรรมในวนัน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเรียกวา่ “จดัดอกไมจ้ากใจ” โดยกระบวนการจิตตปัญญานั้น

เป็นส่ิงท่ีเราสามารถทาํผา่นกิจกรรมหลายอยา่งซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะทาํโดยผา่นจากตวัเราไปถึงผูอ่ื้น 

เช่น การป้ันดินนํ้ามนั การวาดภาพ  สาํหรับกิจกรรมการจดัดอกไมน้ั้นเป็นการสะทอ้นความสุขจาก

ใจ เพราะดอกไม้เป็นส่ิงท่ีดีและสวยงาม ดอกไม้ทาํให้เรามีความสุข สดช่ืนและสดใส ผูว้ิจ ัย

เปรียบเทียบกิจกรรมในวนัน้ีเหมือนการเล้ียงลูกของเรา โดยใช้ดอกไมเ้ป็นตวัแทน คือ ดอกไมจ้ะ

เป็นส่ือถึงการเล้ียงดูลูก และให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเขา้ใจตรงกนัว่า ดอกไม้ท่ีเราจะทาํการจดันั้น 

เปรียบเสมือนการเล้ียงลูกของเรานัน่เอง จากนั้นผูว้ิจยัจึงให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 
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เพื่อดูตวัอย่างและขั้นตอนในการจดัดอกไม ้โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมทาํการสาธิตกิจกรรมการจดัดอกไม้

ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ มีผ้า กรรไกร กระดาษ เม่ือได้อุปกรณ์แล้วน าไปวางในมุมท่ีตนเอง

ชอบมากท่ีสุด กระดาษท่ีน ามานัน้เปรียบเสมือนถงัขยะ เพ่ือรองรับก่ิงไม้หรือใบไม้ท่ีเราจะท าการ

ตดัออกต าแหน่งท่ีวางแจกนันัน้ต้องค านึงถึงผู้ ท่ีจะเข้ามาช่ืนชมด้วย ลองคิดว่าเม่ือจดัดอกไม้แล้ว

จะท าอยา่งไรให้ผู้ ท่ีมองเห็นมีความสดช่ืนและเบกิบาน 

 2. น าผ้าท่ีเราเลือกไว้เดนิไปท่ีดอกไม้แล้วมองดดูอกไม้ทกุๆ ดอก จะพบว่าดอกไม้จะเป็น

ผู้ เลือกเรา ไมใ่ชเ่ราเป็นผู้ เลือกดอกไม้ เม่ือพบดอกไม้ดอกท่ีเลือกเราแล้วหยิบดอกไม้ขึน้มาแล้ววาง

ไว้บนผ้า เพ่ือเป็นการรักษาพลงัชีวิตของดอกไม้ น าดอกไม้มาท่ีโต๊ะท่ีเราวางอปุกรณ์ ดอกไม้จะต้อง

มาก่อนแจกัน เปรียบเสมือนพลงัชีวิตจะต้องมาก่อน วตัถุจึงจะตามมาทีหลงั เม่ือวางดอกไม้ไว้ท่ี

โต๊ะแล้วเราจึงค่อยเลือกแจกันใบท่ีเราถูกใจ โดยท่ีเราไม่ต้องค านึงถึงดอกไม้ท่ีเราได้เลือกไว้แล้ว 

เม่ือได้แจกันมาแล้วให้เราพิจารณาแจกนัดวู่ามมุไหนหรือด้านใดของแจกนัท่ีดสูวยท่ีสดุ เพราะแต่

ละมมุของแจกนัอาจจะมองดแูล้วสวยงามตา่งกนั 

 3. ตกัน า้จากถังน า้เพ่ือน าไปใส่ในแจกัน แจกันอยู่ตรงไหนให้น าน า้ไปเติมท่ีตรงนัน้ ไม่

ควรน าแจกนัไปเตมิท่ีก๊อกน า้หรือถงัน า้  เพราะทกุยา่งก้าวในการเดินไปตกัน า้และเติมน า้ จะท าให้

จิตของเราอยูก่บัตวัเองมากท่ีสดุ เติมน า้ 8 ใน 10 ส่วนของแจกนั ไม่ควรเติมจนเต็มแจกนัหรือเติม

น้อยเกินไป 

 4. เม่ือเตมิน า้เรียบร้อยแล้ว หยิบดอกไม้ท่ีเราเลือกไว้มาพิจารณาอีกครัง้ โดยชดูอกไม้ขึน้

แล้วยืดแขนออกไปจนสดุ แขนตัง้ตรงขนานกบัพืน้ จบัดอกไม้หลวมๆ ไม่แน่นจนเกินไป ดอกไม้จะ

หนัมมุท่ีสวยท่ีสดุมามองเราเอง 

 5. ท าการตกแตง่ดอกไม้ โดยตดัก้านและใบท่ีเราคิดว่าไม่สวยและเกะกะออกไป เม่ือตดั

หรือตกแต่งจนเป็นท่ีพอใจแล้ว ให้เช็คดอกไม้อีกครัง้ ถือดอกไม้แล้วยืดแขนออกไปให้สุด

เหมือนเดมิเพ่ือดวูา่ดอกไม้จะโน้มไปทางไหน เม่ือเราคดิวา่ดอกไม้นีส้วยท่ีสุดแล้ว จึงน าลงไปใส่ใน

แจกนัโดยไมต้่องจดัหรือตกแตง่ใดๆ อีก ดอกไม้จะหนัไปตามทิศทางท่ีเค้าต้องการเอง 

 6. ถ้าเราพิจารณาดดูอกไม้ท่ีเราจดัเรียบร้อยแล้ว คิดว่าดอกไม้ในแจกนัดโูดดเด่ียว และ

ต้องการเพ่ือน เราก็สามารถเติมดอกไม้เพิ่มเติมลงไปในแจกนัได้ โดยท าตามขัน้ตอนเดิม  ส าหรับ
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การเลือกดอกไม้นัน้เม่ือเราตดัสินใจเลือกดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งแล้ว ควรหยิบดอกไม้ดอกนัน้

ทนัทีโดยไม่ต้องลงัเล ส่วนวิธีการตกแต่งดอกไม้นัน้ เราควรเลือกตดัแตใ่นส่วนท่ีจ าเป็นจะต้องตดั

ออกเท่านัน้ ข้อคิดท่ีส าคญั คือ “ยิ่งเราถนอมดอกไม้มากเท่าใด ดอกไม้ดอกนัน้ก็จะอยู่กับเราได้

นานท่ีสดุ” 

 7. เม่ือท าทุกขัน้ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บอุปกรณ์ทุกอย่าง และท าความสะอาดให้

เรียบร้อย หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมแล้วผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคนมีความสขุ สดช่ืนและสบายใจ 

 เม่ือการสาธิตขั้นตอนเสร็จส้ินแล้ว ผูว้ิจยัจึงเชิญผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจดัดอกไม ้โดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 10 ท่าน โดยทาํตามขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดส้าธิตให้ดู สําหรับกิจกรรมน้ีเม่ือทาํเสร็จ

ส้ินครบทุกกลุ่มแลว้ ผูว้จิยัจึงเชิญผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลบัมานัง่เป็นวงกลมตามแบบเดิม โดยผูว้ิจยัได้

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ดูแสดงความคิดเห็นการจดัดอกไมจ้ากใจ 

 

ข้ันตอนที ่ 3  สุนทรียสนทนา 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมต่อไป ผูว้ิจยัได้พูดคุยกับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสรุปถึงข้อความรู้ท่ี

ส่งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผูร่้วมกิจกรรมได้พูดคุยกันว่า การส่งผ่านข้อความรู้น้ีเป็น

กิจกรรมท่ีดีมาก เพราะไดรั้บความรู้มากจากขอ้ความท่ีส่งมา ทาํให้รู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อน เกิด

ประโยชน์มาก รวมถึงสะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลตามเวลาท่ีกําหนดไว ้ทาํให้สามารถเปิดดู

ขอ้ความไดต้ามเวลา มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูว้ิจยัดว้ย ทาํให้ไดเ้พิ่ม

ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นเป็นการพูดคุยเก่ียวกบักิจกรรม “ดอกไมจ้ากใจ” ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไดบ้อกกล่าวถึงความรู้สึกท่ีไดท้าํกิจกรรมน้ี 

 

คุณแม่น้องบอส  :    

 ชอบกิจกรรมน้ีมาก เพราะทาํให้เราคิดถึงลูกว่าเราควรจะเลือกให้เคา้เดินไปในทิศทาง

ไหนท่ีสวยงาม และประสบความสาํเร็จในอนาคตได ้
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คุณแม่น้องลีนา  :    

 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เราคิดได้ว่าในอนาคตเราจะตอ้งเล้ียงดูลูกแบบใดจึงจะ

เหมาะสม ควรใหส่ิ้งใดในปริมาณท่ีเพียงพอต่อลูก  

 

คุณแม่น้องเอย  :    

 ดีมากค่ะ เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เราไดอ้ยูก่บัตวัเองมากข้ึน คิดถึงคนรอบขา้งมากข้ึน จิตใจ

สงบและสบายมากค่ะ 

 

คุณแม่น้องเนม  :     

 จริงๆ กิจกรรมน้ี น่าจะสามารถนําไปทํากับตัวเองได้บ่อยๆ เพราะจะฝึกฝนให้เรา

กลายเป็นคนใจเยน็มากข้ึน คิดทุกอยา่งดว้ยความรอบคอบมากยิง่ข้ึนค่ะ 

 

คุณแม่น้องออม  : 

 ชอบมากค่ะ เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เรารู้จกัการใช้ความคิดให้รอบคอบมากยิ่งข้ึน รู้จกัการ

ไตร่ตรองก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรลงไป และคิดถึงผลในอนาคตท่ีเราจะไดรั้บ 

 

คุณแม่น้องอาร์ตี ้ : 

 สดช่ืนข้ึนมากทีเดียวค่ะ เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเบิกบานมาก สมองปลอดโปร่งใจสบาย

ข้ึน มีความสุขมากๆ ค่ะ 

 

คุณแม่น้องดาด้า  : 

 ทาํกิจกรรมน้ีแลว้เร่ิมคิดถึงตวัเองมากข้ึน คิดถึงคนรอบขา้งมากข้ึน ชอบมากค่ะ 

 

คุณแม่น้องยายย่า  : 

 ทาํใหจิ้ตใจผอ่นคลาย รู้สึกใจเยน็มากข้ึน รู้สึกถึงความอ่อนโยนของดอกไม ้จากกิจกรรม

น้ีสอนใหเ้รารู้วา่ เราไม่ใช่ผูเ้ลือกเสมอไป  
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คุณแม่น้องโมเดล  : 

 ดอกไมท้าํใหจิ้ตใจเราอ่อนโยนข้ึนเยอะเลยค่ะ ไดท้ราบถึงวิธีท่ีจะทาํให้ใจเราสงบลงเวลา

ท่ีลูกงอแงแลว้ ตอ้งนาํไปใชท่ี้บา้นบา้งค่ะ 

 

คุณแม่น้องเคลยี  : 

 เคยแต่เป็นผูเ้ลือกเพียงอย่างเดียว วนัน้ีรู้แลว้ค่ะว่าเวลาท่ีตอ้งมีใครมาเลือกเราบา้งรู้สึก

อยา่งไร ไม่น่าเช่ือนะคะวา่ดอกไมเ้คา้ก็เลือกเราได ้ใจตรงกนัจริงๆ ค่ะ 

 

 คุณแม่น้องอาร์ต  : 

 เป็นกิจกรรมท่ีสวยงามมากค่ะ ตอนน้ีมองไปทางไหนก็ดูมีความสุขไปหมด พอจิตใจ

สบายมองไปทางไหนก็สบายตาไปดว้ยค่ะ 

 

คุณแม่น้องขวญั  : 

 กิจกรรมน้ีคงตอ้งนาํกลบัไปใชท่ี้บา้นบา้ง เพราะเราจะไม่ยอมให้โลกของเราสวยงามอยู่

คนเดียว ขอแบ่งปันใหค้นรอบตวัเรามองโลกแลว้สวยเหมือนเราบา้ง  

 

คุณแม่น้องตุลลกัษณ์  : 

 คิดถึงลูกค่ะ เพราะถา้เราคิดว่าดอกไมท่ี้เราเลือกเป็นลูกของเรา ก็ทาํให้คุณแม่ทราบวิธี

ดูแล และทนุถนอมลูกของเราแลว้ มองเห็นอนาคตท่ีสวยงามในอนาคตใหเ้คา้ไดเ้ลยค่ะ 

  

 เม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสรุปส่ิงท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ขา้สู่การทาํ

กิจกรรมต่อไป คือ การเล่านิทาน โดยนิทานท่ีผูว้ิจยัเล่าให้ฟังนั้น จริง ๆ แลว้ก็เป็นนิทานปรัมปรา 

ซ่ึงไม่วา่จะเล่าต่อกนัมาก่ียคุก่ีสมยั นิทานนั้นก็ทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกมีความสุขทุกคร้ัง บทสรุปของนิทานท่ี

ผูว้จิยัเล่านั้น ไดส้อนใหทุ้กคนเป็นคนดี โดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจฟัง

อย่างมีความสุข ซ่ึงการเล่านิทานน้ีผูว้ิจยัไดท้าํกิจกรรมต่อเน่ืองไปจนถึงทกัษะในการกอด คือ ให้
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีอายุน้อยกว่า นอนหนุนตกัผูท่ี้มีอายุมากกว่า แล้วผูว้ิจยัได้ทาํการร้องเพลง

กล่อมลูกพร้อมกบัลูบศีรษะ ไล่ลงไปท่ีหวัไหล่และหลงั เปรียบเสมือนเรากาํลงักล่อมให้ลูกของเรา

นอนหลบั เม่ือจบกิจกรรมน้ีแลว้ผูว้จิยัไดส้รุปทกัษะดงักล่าว 

 

 

ขั้นตอนที ่ 4  สะท้อนความคิด 

 

 ผูว้ิจยัได้ขอให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสรุปถึงส่ิงท่ีทุกท่านได้รับในวนัน้ีและให้ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมไดพ้ดูคุยกนัเร่ืองการเล่านิทาน และการกอด 

 

คุณแม่น้องกันดั้ม  : 

 ไดท้ราบวิธีการกอดลูกท่ีถูกตอ้งแลว้ค่ะ ปกติเวลาอยู่ท่ีบา้นเรากอดกนัทุกวนัอยู่แลว้ แต่

ไม่รู้ว่าลูกจะรับรู้ได้มั้ยว่าเรารักเคา้มากแค่ไหน วนัน้ีจะกลบัไปกอดลูกเหมือนทุกวนั แต่เปล่ียน

วธีิการกอดใหม่ค่ะ 

 

คุณแม่น้องออกสั  : 

 ชอบค่ะ กิจกรรมวนัน้ีดีมากๆ ทุกกิจกรรมเลย ได้รู้ถึงวิธีการดึงดูดความสนใจของลูก

หลายๆ วธีิ จะลองนาํไปใชดู้ค่ะ 

 

คุณแม่น้องซูกสั  : 

 กิจกรรมดีๆ แบบน้ีตอ้งนาํกลบัไปใช้ท่ีบา้นบ่อยๆ ค่ะ จะไดเ้พิ่มความสุขให้กนัและกนั

มากข้ึนอีก 

 

คุณแม่น้องนะโม  : 

 เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นเป็นขั้นตอนไดช้ดัเจนวา่ เราจะเล้ียงดูลูกของเราอยา่งไรให้

เคา้เป็นเด็กท่ีมีจิตใจอ่อนโยนมากข้ึน 
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คุณแม่น้องอาร์ตี ้ : 

 การเล่านิทานทาํให้เด็กมีจินตนาการมากข้ึน สามารถทาํให้เด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยนข้ึนได้

ดว้ยค่ะ 

 

คุณแม่น้องโมเดล  : 

 ปกติน้องโมเดลไม่ค่อยชอบให้เล่านิทานให้ฟัง เพราะชอบดูการ์ตูนมากกว่า วนัน้ีได้

เทคนิคท่ีจะทาํใหเ้คา้สนใจแลว้ค่ะ จะลองเอาไปใชก้บันอ้งโมเดลนะคะ  

 

คุณแม่น้องซาเนียร์ 

 นอ้งซาเนียร์ชอบฟังนิทานมากค่ะ เวลาคุณแม่เล่าเร่ืองอะไรเคา้ก็ฟังไดห้มด บางคร้ังก็มี

นิทานท่ีแต่งเองบา้ง น้องซาเนียร์สามารถจาํนิทานทุกเร่ืองท่ีคุณแม่เล่าได ้มีบา้งนอ้งท่ีแต่งตอนจบ

แบบใหม่ๆ ใหคุ้ณแม่ฟังดว้ย มีความสุขดีค่ะ 

 

 ผูว้จิยัไดส้รุปการทดลองวนัน้ีวา่ 

ผู้วจัิย  :   

 การกอดลูกนั้นไม่ได้เป็นเพียงการกอดกนัตามธรรมดา แต่เป็นการสัมผสัทางร่างกายท่ี

ลึกซ้ึงและอบอุ่นท่ีสุดเท่าท่ีลูกจะสามารถรับรู้และสัมผสัไดถึ้งความรักท่ีแม่ส่งมอบมาให้ การกอด

นั้นเป็นสัมผสัแรกท่ีมีค่ามากท่ีสุดจากคนท่ีเป็นแม่ และเป็นการทาํใหลู้กไดรั้บรู้วา่ร่างกายท่ีลูกไดม้า

นั้นเป็นร่างท่ีสําคญัและมีค่ามากท่ีสุด การสัมผสัลูก รักลูกจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกอดเท่านั้น แต่

เป็นการมอบสัมผสัแห่งรักใหก้บัลูกของเราดว้ย 

 เวลา 12.00 น. ผูว้ิจยัปิดวงสนทนาในวนัน้ี และได้ทาํการนัดวนัและเวลากบัผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมต่อในคร้ังต่อไป ผูว้จิยักล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

 

ผลการทดลองคร้ังที่  2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพึงมี กิจกรรมจัด

ดอกไม้จากใจ ทักษะสัมผัสแห่งรักด้วยการกอด การปลูกฝังคุณธรรมของลูกด้วยโลกนิทาน การ
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เลีย้งดูเด็กปฐมวยั บทบาทของพ่อแม่ในการเลีย้งดูเด็กปฐมวัย และโภชนาการ สุขภาพ  อนามัยของ

เด็กระดับปฐมวยั  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 

 

เร่ิมการประชุมเชิงปฏิบติัการเวลา 13.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 30 คน เป็นผูป้กครอง

ของเด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  

 เร่ิมต้นประชุมโดยผูว้ิจ ัยเชิญผูป้กครองทุกท่านนั่งเป็นวงกลมบนพื้นในห้องประชุม 

ผูป้กครองทุกท่านใหค้วามร่วมมือดว้ยดี โดยผูว้จิยั (นางจรวยพร  แดงโชติ) ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

เร่ิมผอ่นคลายดว้ยการทาํกิจกรรมตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างความสัมพนัธ์ 

 

 เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ผูเ้ข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็งต่อกัน เป็นการ

ปลดปล่อยจิตใจให้เบาและสบายท่ีสุด โดยผูว้ิจยัเลือกกิจกรรม “ตบมือส่งใจ” ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมร่วมกนัทาํการตบมือ 1) ตบมือเป็นจงัหวะและนบั 1 2 3 4 และตบมือต่อๆ กนัไป 1-4 ต่อไป

เร่ือย ๆ รอบวง 2) ตบมือแลว้ส่งให้เพื่อน (โดยยื่นมือไปหาคนท่ีเราตอ้งการส่งให้) ในวงกลมใครก็

ไดท่ี้เราตอ้งการใหเ้พื่อนตบมือต่อ3) ตบมือแลว้ส่งต่อใหเ้พื่อนในวงกลมจนครบทุกคน 

 

ข้ันตอนที ่ 2  ล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้  

 

 เป็นการนัง่สมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายท่ียงัเกร็งตึง ให้เราได้

กลบัมาดาํรงอยู่กบัสติตวัเอง และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อพร้อมท่ีจะทาํกิจกรรม  ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมนัง่สมาธิโดยใชน้ิ้วโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมาติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้งสองลงบนหวัเข่าแลว้หลบัตา

ทาํสมาธิเป็นเวลา 3 นาทีผูว้ิจยัใชเ้พลงของหมู่บา้น PLUM  BLOSSOM  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ผูว้ิจยั

ใหลื้มตา ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้สึกสงบ และสบายใจผูว้ิจยัไดท้าํการช้ีแจงเพิ่มเติมต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

วา่  สาํหรับกิจกรรมในวนัน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเรียกวา่ “จดัดอกไมจ้ากใจ” โดยจิตตปัญญานั้นมีส่ิงท่ีเรา

สามารถทาํผ่านกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะทาํโดยผ่านจากตวัเราไปถึงผูอ่ื้น เช่น 
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การป้ันดินนํ้ ามนั การวาดภาพ  สําหรับกิจกรรมการจดัดอกไมน้ั้นเป็นการสะทอ้นความสุขจากใจ

ของเราออกมา เพราะดอกไมเ้ป็นส่ิงท่ีดีและสวยงาม ดอกไมท้าํให้เรามีความสุข สดช่ืนและสดใส 

ผูว้จิยัเปรียบเทียบกิจกรรมในวนัน้ีเหมือนการเล้ียงลูกของเรา โดยใชด้อกไมเ้ป็นตวัแทน คือ ดอกไม้

จะเป็นส่ือถึงการเล้ียงดูลูก และให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจตรงกนัว่า ดอกไมท่ี้เราจะทาํการจดันั้น 

เปรียบเสมือนลูกของเรานัน่เอง จากนั้นผูว้ิจยัจึงให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั่งในท่าท่ีสบายท่ีสุด เพื่อดู

ตวัอย่างและขั้นตอนในการจดัดอกไม ้โดยผูว้ิจยัได้เร่ิมทาํการสาธิตกิจกรรมการจดัดอกไมต้าม

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มีผา้ กรรไกร กระดาษ เม่ือเลือกไดแ้ลว้นาํอุปกรณ์ไปวางในมุม

ท่ีตวัเองชอบมาก ท่ีสุด กระดาษท่ีนาํมานั้นเปรียบเสมือนถงัขยะ เพื่อรองรับก่ิงไมห้รือใบไมท่ี้เราจะ

ทาํการตดัออกตาํแหน่ง ท่ีวางแจกนันั้นตอ้งคาํนึงถึงผูท่ี้จะเขา้มาช่ืนชมดว้ย ลองคิดวา่เม่ือจดัดอกไม้

แลว้จะทาํอยา่งไรใหผู้ท่ี้มองเห็นมีความสดช่ืนและเบิกบาน 

 2. ถือผา้ท่ีเราเลือกไวเ้ดินไปท่ีดอกไมแ้ลว้มองดูดอกไมทุ้กๆ ดอก จะพบวา่ดอกไมจ้ะเป็น

ผูเ้ลือกเรา ไม่ใช่เรา เป็นผูเ้ลือกดอกไม ้เม่ือพบดอกไมด้อกท่ีเลือกเราแลว้หยิบดอกไมข้ึ้นมาแลว้วาง

ไวบ้นผา้ เพื่อเป็นการรักษาพลงัชีวติของดอกไม ้นาํดอกไมม้าท่ีโต๊ะท่ีเราวางอุปกรณ์ ดอกไมจ้ะตอ้ง

มาก่อนแจกนัเปรียบเสมือนพลงัชีวติจะตอ้งมาก่อน วตัถุจึงจะตามมาทีหลงั เม่ือวางดอกไมไ้วท่ี้โต๊ะ

แลว้เราจึงค่อยเลือกแจกนัใบท่ีเราถูกใจ โดยท่ีเราไม่ตอ้งคาํนึงถึงดอกไมท่ี้เราไดเ้ลือกไวแ้ลว้ เม่ือได้

แจกนัมาแลว้ให้เราพิจารณาแจกนัดูวา่ มุมไหนหรือดา้นใดของแจกนัท่ีดูสวยท่ีสุด เพราะแต่ละมุม

ของแจกนัอาจจะมองดูแลว้สวยงามต่างกนั 

 3.  ตกันํ้ าเพื่อนาํไปใส่ในแจกนั แจกนัอยู่ตรงไหนให้นาํนํ้ าไปเติมท่ีตรงนั้น ไม่ควรนาํ

แจกนัไปเติมท่ีก๊อกนํ้ าเพราะทุกย่างก้าวในการเดินไปตกันํ้ าและเติมนํ้ า จะทาํให้จิตของเราอยู่กบั

ตวัเองมากท่ีสุด เติมนํ้า 8 ใน 10 ส่วนของแจกนั ไม่ควรเติมจนเตม็แจกนัหรือเติมนอ้ยเกินไป 

 4.  เม่ือเติมนํ้าเรียบร้อยแลว้ หยิบดอกไมท่ี้เราเลือกไวม้าพิจารณาอีกคร้ัง โดยชูดอกไมข้ึ้น

แลว้ยกแขนออกไปจนสุด แขนตั้งตรงขนานกบัพื้น จบัดอกไมห้ลวมๆ ไม่แน่นจนเกินไป ดอกไมจ้ะ

หนัมุมท่ีสวยท่ีสุดมามองเราเอง 

 5.  ทาํการตกแต่งดอกไม ้โดยตดักา้นและใบท่ีเราคิดวา่ไม่สวยและเกะกะออกไป เม่ือตดั

หรือตกแต่งจนเป็นท่ีพอใจแล้ว ให้เช็คดอกไม้อีกคร้ัง ถือดอกไม้แล้วยืดแขนออกไปให้สุด
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เหมือนเดิมเพื่อดูวา่ดอกไมจ้ะโนม้ไปทางไหน เม่ือเราคิดวา่ดอกไมน้ี้สวยท่ีสุดแลว้ จึงนาํลงไปใส่ใน

แจกนัโดยไม่ตอ้งจดัหรือตกแต่งใด ๆ อีก ดอกไมจ้ะหนัไปตามทิศทางท่ีเคา้ตอ้งการเอง 

 6.   ถา้เราพิจารณาดูดอกไมท่ี้เราจดัเรียบร้อยแลว้ คิดวา่ดอกไมใ้นแจกนัดูโดดเด่ียว และ

ตอ้งการเพื่อน เราก็สามารถเติมดอกไมเ้พิ่มเติมลงไปในแจกนัได ้โดยทาํตามขั้นตอนเดิม สําหรับ

การเลือกดอกไมน้ั้นเม่ือเราตดัสินใจเลือกดอกไมด้อกใดดอกหน่ึงแล้ว ควรหยิบดอกไมด้อกนั้น

ทนัทีโดยไม่ตอ้งลงัเล ส่วนวิธีการตกแต่งดอกไมน้ั้น เราควรเลือกตดัแต่ในส่วนท่ีจาํเป็นจะตอ้งตดั

ออกเท่านั้น ขอ้คิดท่ีสาํคญั คือ “ยิง่เราถนอมดอกไมม้ากเท่าใด ดอกไมด้อกนั้นก็จะอยูก่บัเราไดน้าน

ท่ีสุด” 

 7.  เม่ือทาํทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บอุปกรณ์ทุกอย่าง และทาํความสะอาดให้

เรียบร้อย หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุข สดช่ืนและสบายใจเม่ือ

การสาธิตขั้นตอนเสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัจึงเชิญผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํการจดัดอกไม ้โดยแบ่งออกเป็น

กลุ่มๆ ละ 5 ท่าน โดยทาํตามขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดส้าธิตให้ดู จากนั้นผูว้ิจยัจึงเชิญผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

กลบัมานัง่เป็นวงกลมตามแบบเดิม โดยผูว้จิยัไดท้าํการสรุปกิจกรรมการจดัดอกไมแ้ละให้ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมกล่าวถึงความรู้สึกในการทาํกิจกรรมดงักล่าว 

 

ข้ันตอนที ่ 3  สุนทรียสนทนา 

 

 เป็นการพูดคุยเก่ียวกบักิจกรรม “ดอกไมจ้ากใจ” ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดบ้อก

กล่าวถึงความรู้สึกท่ีไดท้าํกิจกรรมน้ี 

 

ผู้วจัิย  :   

การจดัดอกไมต้ามแนวทางจิตตปัญญานั้น ทุก ๆ การกระทาํและทุกย่างกา้วจะตอ้งทาํไป

อยา่งชา้ๆ ทุกอยา่งตอ้งอยูก่บัตวัเอง มีจิตใจอยูก่บัดอกไม ้การเดินไปและเดินกลบันั้นเปรียบเสมือน

การเดินจงกรม เพราะการเดิน คือ ส่ิงท่ีเราทาํกบัตวัเราเอง การจดัดอกไมส่ื้อไดถึ้งความสุขท่ีเราจะ

อยู่ด้วยกนั การเลือกดอกไมก้็เหมือนกบัการท่ีเรามีลูก 1 คน เราจะส่งเสริมลูกอย่างไร การท่ีเรา

พิจารณาแจกนั หรือการเติมนํ้ าในแจกนัตอ้งเหมาะสม ไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป ทุกส่ิงคือส่ิงท่ี
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เราชอบเราตอ้งการให้เป็นแบบไหน เราควรมองดูความสมดุลและความพอดีเป็นหลกั ความหมาย

ของผา้ คือ การดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั ความหมายของ

กรรไกร คือ การดูแล ตกแต่งก่ิงเพื่อความสวยงาม 

 

คุณแม่น้องพลอย  :  

ชอบกิจกรรมน้ีมาก เพราะทาํให้เราคิดถึงลูกวา่เราควรจะเลือกให้เคา้เดินไปในทิศทางไหน

ท่ีสวยงาม และประสบความสาํเร็จในอนาคตได ้

 

คุณแม่น้องน า้หอม  :  

เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เราคิดได้ว่าในอนาคตเราจะต้องเล้ียงดูลูกแบบใดจึงจะ

เหมาะสม ควรใหส่ิ้งใดในปริมาณท่ีเพียงพอต่อลูก  

 

คุณแม่น้องโซน่ี  :  

ดีมากค่ะ เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เราไดอ้ยู่กบัตวัเองมากข้ึน คิดถึงคนรอบขา้งมากข้ึน จิตใจ

สงบและสบายมากค่ะ 

 

คุณแม่น้องไตเติล้  : 

 คุณแม่รู้สึกไดถึ้งความสวยงาม ความสงบน่ิง และทาํใหเ้ราใจเยน็ข้ึนค่ะ 

 

คุณแม่น้องไอดี  : 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งดอกไมก้บัลูกแลว้ รู้สึกว่าเด็กเหมือนดอกไมท่ี้อ่อนแอ ถา้เราเล้ียง

ลูกของเราเป็นอยา่งดี ใหค้วามรักและทนุถนอมเคา้อยา่งท่ีสุด เคา้ก็จะอยูก่บัเราตลอดไป 

 

คุณแม่น้องแตงโม  : 

 ปกติเวลาจดัดอกไม้ก็จะจัดอย่างรวดเร็ว ไม่ค่อยคาํนึงถึงว่าดอกไม้จะชํ้ า หรือจะเป็น

อยา่งไร คิดแค่วา่จดัใหเ้สร็จก็พอแลว้ จากน้ีไปคงตอ้งคิดใหม่ทาํใหม่แลว้ค่ะ 
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คุณแม่น้องเฟรม  : 

 ดอกไมเ้ปรียบเสมือนส่ือของส่ิงท่ีสวยงาม ทาํให้รู้สึกดีและคุณแม่รู้สึกรักลูกเพิ่มมากข้ึนอีก

ค่ะ 

คุณแม่น้องบุ๊ค  :    

จริงๆ กิจกรรมน้ี น่าจะสามารถนาํไปทาํกบัตวัเองไดบ้่อย ๆ เพราะจะฝึกฝนให้เรากลายเป็น

คนใจเยน็มากข้ึน คิดทุกอยา่งดว้ยความรอบคอบมากยิง่ข้ึนค่ะ 

 

 กิจกรรมต่อมาผูว้ิจ ัยอยากให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุยกันเก่ียวกับเร่ืองการเล้ียงลูก 

บทบาทของพ่อแม่ รวมไปถึงโภชนาการ อาหาร และสุดทา้ยการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

ว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคิดอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคาํนึงถึงเร่ืองใด เช่น สถานท่ี 

หลกัสูตรหรือครูผูส้อน ผูว้ิจยัเสนอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกนัแชร์จากประสบการณ์ตรงของ

ตวัเองไดเ้ลย 

 

ผู้วจัิย  :    

จากขอ้ความรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส่้งให้ทาง Facebook ไม่ทราบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็น

อยา่งไรบา้งคะ 

 

คุณแม่น้องพลอย  :  

ก็ไดอ่้านและไดน้าํมาใช ้และส่งเสริมให้กบัลูกบา้ง เม่ือก่อนไม่เขา้ใจเร่ืองการส่งเสริมเร่ือง

กลา้มเน้ือ แต่ตอนน้ีพอเขา้ใจแลว้ก็พยายามทาํตามค่ะ 

 

คุณแม่น้องน า้หอม  :  

ไดค้วามรู้เพิ่มเติมในกระบวนการคิดมากข้ึนค่ะ เม่ือก่อนเร่ืองบางเร่ืองไม่ค่อยไดคิ้ดถึง แต่

พอไดรั้บความรู้แลว้ ก็นาํมาคิดก่อนปฏิบติัน่ะค่ะ 
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คุณแม่น้องโซน่ี  :   

ไม่ทราบวา่ทาํไมเราตอ้งคอยตอบคาํถามลูกไม่จบ คือ พอเคา้ถามคาํถามมา เราตอบไปแลว้ 

ก็จะมีคาํถามต่อเน่ืองวา่ “ทาํไม” ต่อไปอีก มนัเป็นคาํถามไม่รู้จบน่ะค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจวา่เป็นคาํพูดท่ี

ติดปากเคา้หรือเปล่า 

คุณแม่น้องกานต์  :  

คุณแม่ว่าเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีเด็กชอบถาม เพราะมีทฤษฎีของต่างประเทศบอกไวว้่า การตั้ ง

คาํถามของเด็กเป็นการสร้างกระบวนการทางความคิด ยิ่งมีคาํถามมากเท่าไหร่จะเป็นการสร้างรอย

หยกัในสมองมากข้ึน เพียงแต่วา่การตอบคาํถามของเรานั้น เม่ือตอบไปแลว้คาํตอบของเรานั้นตรง

กบัความคิดของเคา้หรือเปล่า จึงเป็นท่ีมาของการตั้งคาํถามไม่รู้จบน่ะค่ะ 

 

คุณแม่น้องเฟรม  :    

การเรียนหอ้งแอร์กบัหอ้งพดัลม มีผลต่อสมาธิมั้ยมีผลกบัการเรียนหรือเปล่า 

 

คุณแม่น้องบุ๊ค  :   

คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะ เพราะเด็กจะตอ้งมีการปรับตวัตลอดเวลา ช่วงแรกๆ อาจจะมี

ปัญหาบา้ง แต่เม่ือเรียนไปเร่ือยๆ  และเด็กปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดแ้ลว้ ก็ไม่น่าจะมีผลกบั

การเรียนหนงัสือของนอ้งนะคะ 

 

คุณแม่น้องเฟรม  :  

 คือ คุณแม่คิดว่าห้องพดัลม จะมีเสียงจากรอบขา้งเขา้มาตลอดเวลา จะทาํให้สมาธิของลูก

ลดลงไป ถา้เรียนหอ้งแอร์หอ้งมนัจะเงียบทาํใหลู้กมีสมาธิดีกวา่ 

 

คุณแม่น้องโซน่ี  :  

 สภาพบรรยากาศ หรือหอ้งเรียนก็มีส่วนในการเรียนนะคะ ถา้เปล่ียนไปเรียนห้องแอร์ก็ตอ้ง

เปล่ียนเพื่อนร่วมหอ้งใหม่ เปล่ียนสภาพแวดลอ้มใหม่ทั้งหมด อาจไม่ใช่เร่ืองดีนกั เพราะความสุขใน

การเรียนของเด็กจะลดลง จริงๆ แลว้สําหรับเด็ก เม่ือความสุขอยู่ท่ีไหนสมาธิของเด็กก็จะอยูท่ี่นัน่
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แหละค่ะ และคุณแม่ต้องถามน้องด้วยว่า น้องอยากเรียนห้องแบบไหน และเรียนกับใครจะมี

ความสุขในการเรียนมากกวา่กนั  

 

ผู้วจัิย  :   

ผูว้จิยัขอให้พูดคุยกนัเร่ืองโภชนาการและอาหารเลยนะคะ ไม่ทราบวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

เวลาทาํอาหารใหลู้กทานจะขอความเห็นจากลูกก่อนมั้ยคะ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่บอกวา่ “มกัจะถามลูกก่อนวา่ วนัน้ีจะทานอะไรกนัดี” 

 

คุณแม่น้องน า้หอม  :    

ลูกทานยากมากและมกัจะเลือกทานอาหาร ส่วนใหญ่ก่อนจะทาํอาหารก็มกัจะถามลูกก่อน

เสมอว่าจะทานอะไร เพราะลูกไม่ค่อยชอบทานผกั แต่อยู่ท่ีโรงเรียนผกัเป็นช้ินๆ ลูกทานได้ พอ

กลบัมาบา้นนิดเดียวก็เข่ียออกแลว้ค่ะ 

 

คุณแม่น้องมีน  :   

บางคร้ังน่าจะอยู่ท่ีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม บางคร้ังถึงกบัตอ้งทาํทุกอย่างให้เป็น

รูปร่าง เช่น รูปสัตวห์รือรูปดอกไม ้บางทีคุณแม่ตอ้งบดผกัใส่ลงไปในอาหารดว้ย 

 

คุณแม่น้องเฟรม  :  

คุณแม่ชอบทุกวนัพุธมากค่ะ เพราะท่ีโรงเรียนมีกิจกรรม “วนัทานผลไม”้ โดยทางโรงเรียน

จะใหเ้ด็กๆ นาํผลไมม้าจากท่ีบา้น แลว้ให้เอามาแบ่งปันกนัทาน อยา่งนอ้ยก็ไดฝึ้กให้เด็กไดรู้้จกัการ

แบ่งปัน การรอคอยและไดฝึ้กการมีระเบียบวนิยัไปดว้ย 
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ขั้นตอนที ่ 4  สะท้อนความคิด 

 

ผู้วจัิย  :   

อยากใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดรั้บจากการพดูคุยในกิจกรรมน้ีค่ะ 

 

คุณแม่น้องบุ๊ค  :   

ชอบกิจกรรมน้ีมากค่ะ เพราะเราสามารถนาํไปปรับใชก้บัลูกของตนเองไดเ้ยอะมาก 

 

คุณแม่น้องวปิครีม  :    

เป็นกิจกรรมท่ีดีค่ะ เพราะน้องอยู่ อ. 1 อยู่ท่ีบ้านเป็นเด็กท่ีไม่ยอมปรับตัว แต่พอมาท่ี

โรงเรียนนอ้งสามารถทาํไดต้ั้งหลายอยา่ง 

 

คุณแม่น้องพลอย  :  

คุณแม่ชอบตอนทาํสมาธิน่ะค่ะ เพราะในชีวิตประจาํวนัไม่เคยทาํสมาธิเลย พอไดน้ัง่แลว้ 

แค่ 3 นาทีก็ทาํใหเ้รารู้สึกสงบได ้ใจเยน็ข้ึนน่ิงมากข้ึนดว้ย 

 

คุณแม่น้องกานต์  :  

ชอบกิจกรรมน้ีมากค่ะ เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกๆ คนอ่ืนๆ ว่า

เหมือนกบัลูกเราหรือไม่ กิจกรรมน้ีช่วยคุณแม่ไดเ้ยอะจริงๆ  

 

คุณแม่น้องเฟรม  :  

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี ทาํให้คุณแม่ไดท้ราบนะคะวา่ จริงๆ แลว้คุณครูทาํอะไรหลายๆ 

อยา่งใหก้บัลูกของเรา คือถา้ไม่มีกิจกรรมน้ีคุณแม่ก็จะไม่ทราบเลยวา่ลูกเราเก่งแบบน้ีไดอ้ยา่งไร 

 

 เม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสรุปส่ิงท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ขา้สู่การทาํ

กิจกรรมต่อไป คือ การเล่านิทาน โดยนิทานท่ีผูว้จิยัเล่าใหฟั้งนั้น จริงๆ แลว้ก็เป็นนิทานปรัมปรา ซ่ึง
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ไม่วา่จะเล่าต่อกนัมาก่ียุคก่ีสมยั นิทานนั้นก็ทาํให้ผูฟั้งรู้สึกมีความสุขทุกคร้ัง บทสรุปของนิทานท่ี

ผูว้จิยัเล่านั้น ไดส้อนใหทุ้กคนเป็นคนดี โดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจฟัง

อย่างมีความสุข ซ่ึงการเล่านิทานน้ีผูว้ิจยัได้ทาํกิจกรรมต่อเน่ืองไปจนถึงทกัษะการกอด คือ ให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีอายุน้อยกว่า นอนหนุนตกัผูท่ี้มีอายุมากกว่า แล้วผูว้ิจยัได้ทาํการร้องเพลง

กล่อมลูกพร้อมกบัลูบศีรษะ ไล่ลงไปท่ีหวัไหล่และหลงั เปรียบเสมือนเรากาํลงักล่อมให้ลูกของเรา

นอนหลบั เม่ือจบกิจกรรมน้ีแลว้ผูว้จิยัไดส้รุปทกัษะดงักล่าววา่ 

 

ผู้วจัิย  :   

การกอดลูกนั้นไม่ได้เป็นเพียงการกอดกนัตามธรรมดา แต่เป็นการสัมผสัทางร่างกายท่ี

ลึกซ้ึงและอบอุ่นท่ีสุดเท่าท่ีลูกจะสามารถรับรู้และสัมผสัไดถึ้งความรักท่ีแม่ส่งมอบมาให้ การกอด

นั้นเป็นสัมผสัแรกท่ีมีค่ามากท่ีสุดจากคนท่ีเป็นแม่ และเป็นการทาํใหลู้กไดรั้บรู้วา่ร่างกายท่ีลูกไดม้า

นั้นเป็นร่างท่ีสําคญัและมีค่ามากท่ีสุด การสัมผสัลูก รักลูกจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกอดเท่านั้น แต่

เป็นการมอบสัมผสัแห่งรักให้กบัลูกของเราดว้ย และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกล่าวถึงกิจกรรมการเล่า

นิทานและการกอดลูก 

 

คุณแม่น้องบุ๊ค  :  

 การเล่านิทานทาํใหเ้ด็กเกิดจินตนาการมาก เด็กส่วนใหญ่มกัจะชอบฟังนิทาน 

 

คุณแม่น้องเฟรม  : 

 คุณแม่ชอบเล่านิทานใหน้อ้งฟังทุกคืนเลยค่ะ  

 

คุณแม่น้องพลอย  : 

 วนัน้ีคุณแม่ไดเ้ทคนิคในการเล่านิทานในเร่ืองของนํ้าเสียงและท่าทางในการเล่าดว้ยค่ะ 
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คุณแม่น้องวปิครีม  :   

 ในการเล่านิทานคุณแม่ว่าผูเ้ล่าตอ้งเล่าอย่างต่อเน่ือง และไม่พูดขาดตอน นํ้ าเสียงตอ้งฟัง

แลว้ต่ืนเตน้เร้าใจนะคะ เด็กๆ จึงจะใหค้วามสนใจ 

 

คุณแม่น้องมิวสิค  :  

 คุณแม่คิดวา่การเล่านิทานนั้นจะเป็นเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้จะสอนใหลู้กเป็นคนดี 

เวลา 16.00 น. ผูว้ิจยัขออนุญาตปิดวงสนทนาในวนัน้ี และไดท้าํการนดัวนัและเวลากบั

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่อในคร้ังต่อไป ผูว้จิยักล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 
 

ผลการทดลอง คร้ังที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Facebook) เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับปฐมวัย พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กระดับ
ปฐมวยั และเร่ืองการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของเด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลดวงใจ 

 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ิมเวลา 9.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 30 คน เป็นผูป้กครอง

ของเด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลดวงใจ ผูว้จิยัเชิญผูป้กครองทุกท่านนัง่เป็นวงกลมบน
พื้นในห้องประชุม ผูว้ิจยั (นางจรวยพร  แดงโชติ) โดยอธิบายถึงกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ ขั้นตอนใน
การทาํกิจกรรม รวมถึงกติกาในระหวา่งทาํกิจกรรม  
  
ขั้นตอนที ่1 การสร้างความสัมพนัธ์ 
 
 เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมรู้สึกผอ่นคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็ง เป็นการปลดปล่อยจิตใจ
ให้รู้สึกเบาและสบาย โดยผูว้ิจยัเลือกใชเ้พลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” โดยผูว้ิจยัและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํ
ท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆ กนัเม่ือจบเพลงแลว้ทุกคนจะรู้สึกเบาสบาย 
 
ขั้นตอนที ่2 ล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 
 
 เป็นการทาํสมาธิ โดยน่ิงสงบเพื่อให้จิตใจสงบ ไม่วอกแวก และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อ
พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมขั้นต่อไป ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่สมาธิ แลว้ใชน้ิ้วโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมา
ติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้งสองลงบนหวัเข่าแลว้หลบัตาน่ิงสงบทาํสมาธิเป็นเวลา 3 นาที ผูว้ิจยัใชเ้พลง
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ของหมู่บา้น PLUM  BLOSSOM เป็นเพลงเบาๆ  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ให้ลืมตาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะ
รู้สึกสงบ และสบายใจ 
 
ขั้นตอนที ่3  สุนทรียสนทนา 
 
ผู้วจัิย  : 
 จากขอ้ความรู้ท่ีผูว้จิยัไดส่้งใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาง Facebook นั้น ผูว้ิจยัขอให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความรู้ต่างๆ โดยยงัคงใชก้ติกาเดิม คือ เม่ือตอ้งการพูดให้
ยกมือแลว้แจกนัดอกไมจ้ะเล่ือนไปหาและวางขา้งหน้าของผูท่ี้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น รวมถึง
พูดคุยถึงเร่ืองการจัดการเรียนการสอน และแนวการจัดการศึกษาพัฒนาการทางด้านภาษา 
พฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 
คุณแม่น้องเคลยี  : 
 ยอมรับค่ะวา่ขอ้ความท่ีไดรั้บจากทาง Facebook นั้นมีประโยชน์มาก เพราะในบางคร้ังการ
เล้ียงลูกหรือดูแลลูกของเราจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตบา้ง เราก็จะตอ้งไปหาอ่านเอง บางที
ส่ิงท่ีหามาไดม้นัก็ไม่ตรงกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการรู้ ส่วนขอ้ความของผูว้ิจยัท่ีส่งมาให้นั้นพออ่านแล้ว
เขา้ใจไดง่้ายมาก เหมือนมากจากประสบการณ์ตรงท่ีผูว้ิจยัไดเ้จอมา เราสามารถนาํมาปรับใชก้บัเรา
ไดใ้นหลายๆ มุมมอง แต่จริงๆ แลว้ส่ิงหน่ึงท่ีเรารู้เพิ่มข้ึนก็คือ เด็กส่วนใหญ่พฤติกรรมของเด็กก็จะ
คลา้ยๆ กนั 
 
คุณแม่น้องลนีา  : 
 ขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บมีความรู้มากค่ะ จริงๆ แลว้ก็ไม่ไดอ่้านทั้งหมดแต่ในส่วนท่ีไดอ่้านนั้นก็
สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัลูกบา้ง อยา่งเช่นเร่ืองของสังคม นอ้งลีนาเป็นเด็กไม่ค่อยชอบเขา้สังคม ไม่
ชอบอยูก่บัคนเยอะๆ เวลาคุณแม่จะพาไปหาคุณปู่ กบัคุณยา่ นอ้งลีนาก็จะมีอาการทนัที คือจะบ่นวา่
ง่วงนอนบา้ง ไม่สบายบา้ง แลว้พอไปเจอคุณปู่ กบัคุณยา่ก็จะไม่ค่อยยอมไหว ้และชอบแอบอยูข่า้ง
หลงัคุณแม่ ส่วนการแสดงออกทางอารมณ์นั้นเวลานอ้งลีนาไม่พอใจอะไรก็จะโวยวายทนัที คุณแม่
จึงพยายามอ่านขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัดา้นอารมณ์ และทาํความเขา้ใจว่าน้องเป็นแบบน้ีเพราะอะไร
แลว้จึงค่อยๆ นาํขอ้ความรู้นั้นไปปรับใชบ้า้งค่ะ 
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คุณแม่น้องออม  : 
 ตอนเชา้นอ้งออมมาโรงเรียนร้องไห้ทุกวนัเลยค่ะ  งอแงมาตลอดตั้งแต่ตอนกิจกรรมวนัแม่ 
ตอนออกจากบา้นก็ไม่เป็นอะไร พูดคุยกนัมาดีๆ ตลอดทาง แต่พอใกลถึ้งโรงเรียนก็จะร้องไห้ทุกที 
คุณแม่ไม่รู้วา่เป็นเพราะอะไร จริงๆ คุณแม่ก็ไม่ไดซี้เรียสอะไรมากนกั เพียงแต่ไม่เขา้ใจวา่ทาํไมเคา้
ตอ้งร้องไหทุ้กวนั อยากใหเ้คา้มีอารมณ์แจ่มใสเวลามาถึงโรงเรียนตอนเชา้บา้ง หรือจะเป็นเพราะวา่
นอ้งออมเคา้รู้สึกวา่คุณแม่มีเวลาใหเ้คา้นอ้ยไปหรือเปล่าคะ 
 
คุณแม่น้องเอย  : 
 เร่ืองร้องไห้มาโรงเรียนตอนเชา้นอ้งเอยก็เป็นเหมือนกนัค่ะช่วงท่ีมีกิจกรรมวนัแม่ ร้องไห้
ทุกเชา้เป็นอย่างน้ีอยู่ประมาณ 2 อาทิตยน่์ะค่ะ คุณแม่ตอ้งคอยพูดกบันอ้งเอยตลอดเวลา อธิบายกนั
อยู่นานมากกว่าน้องเอยจะเขา้ใจ เป็นไปได้มั้ยคะว่าน้องเอยจะคิดว่าทาํไมเพื่อนๆ มีแม่มาส่งท่ี
โรงเรียนทุกวนั แต่คุณแม่ของน้องเอยไม่เคยมาส่งท่ีโรงเรียนเลย โดยปกติน้องเอยก็ไม่เคยมีนิสัย
งอแง เอาแต่ใจตวัเองนะคะ แต่ช่วงนั้นคุณแม่คุมอารมณ์น้องไม่ได้เลย ตอ้งโทรมาปรึกษาคุณครู
บ่อยๆ ดว้ยวา่ให้ช่วยอธิบายให้น้องเขา้ใจค่ะ บางคร้ังเวลาในการทาํความเขา้ใจเร่ืองบางอย่างของ
เด็กอาจจะใชเ้วลาไม่เท่ากนันะคะ บางคนอาจตอ้งใชเ้วลานานมากกวา่จะทาํความเขา้ใจได ้แต่บาง
คนก็ใชเ้วลาแค่นิดเดียวก็สามารถเขา้ใจอะไรไดง่้ายๆ  
 
คุณแม่น้องอาร์ตี ้ : 
 ความคิดสร้างสรรค์ของน้องอาร์ต้ีเกิดจากจินตนาการของเด็ก เช่น ลูกชายจะพูดเร่ืองท่ีเคา้
ชอบและแต่งเร่ืองตามความคิดของลูกและเล่าใหแ้ม่ฟัง 
 
คุณแม่น้องนาเดีย  : 
 นอ้งนาเดียก็จะร้องไหอ้ยูช่่วงหน่ึงเหมือนกนัค่ะ คือช่วงเปิดเทอมใหม่ ๆ นอ้งจะบอกคุณแม่
ตลอดวา่ “ไม่อยากไปโรงเรียนเลย หนูกลวั Tr.Adam” พอคุณแม่รู้สาเหตุก็พยายามคุยกบันอ้งนาเดีย
และอธิบายใหน้อ้งฟัง นอกจากน้ีคุณแม่ก็ยงับอกคุณครูให้ช่วยกนัอธิบายให้นอ้งเขา้ใจดว้ย ไม่นาน
ค่ะนอ้งก็สามารถมาโรงเรียนโดยไม่ร้องไหเ้ลย และไม่กลวัใครแลว้ดว้ย 
 
คุณแม่น้องออม  : 
 คุณแม่เคยอ่านหนงัสือเล่มหน่ึง มีเน้ือหาประมาณวา่ เด็กท่ีมีพฤติกรรมแบบน้ีทุกวนั น่าจะมี
ผลมาจากท่ีบา้นมีความเปล่ียนแปลง เช่น คุณพ่อหรือคุณแม่ไม่อยู่บา้นหลายวนัเพราะไปทาํงาน 
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หรือท่ีบา้นอาจจะมีสมาชิกใหม่ เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมใหม่ ซ่ึงพออ่านแล้วคุณแม่รู้สึกว่าท่ี
บา้นเราก็ไม่ไดมี้อะไรเปล่ียนแปลงเลย แต่ทาํไมนอ้งออมก็ยงัคงมีพฤติกรรมแบบนั้นอยู ่ 
 
ผู้วจัิย  : 
 บางทีน้องออมอาจจะฝังใจก็ได้ค่ะว่าตั้ งแต่กิจกรรมวนัแม่ เค้ามีคุณแม่มาอยู่กับเค้าท่ี
โรงเรียนดว้ย แต่พอวนัอ่ืนไม่มีคุณแม่ก็เลยรู้สึกใจเสีย เด็กบางคนร้องไห้แค่นิดเดียวแลว้ก็สามารถ
เล่นไดต้ามปกติ ผูว้จิยัคิดวา่พฤติกรรมแบบน้ีน่าจะเป็นอาการออ้นคุณแม่ตอนเชา้มากกวา่ค่ะ 
 
คุณแม่น้องออกสั  : 
 เด็กในวยัน้ีเร่ืองอารมณ์เป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสุด เราต้องคอยปรับเปล่ียนการกระทาํตาม
อารมณ์ของเด็กตามไปดว้ย เช่น เร่ืองของการไหว ้บางวนัถา้เด็กอารมณ์ดีเคา้อยากจะยกมือไหวเ้รา
เอง แต่บางวนัถ้าเค้ารู้สึกไม่มีความสุขเค้าก็ไม่อยากไหวเ้ราแล้ว คุณแม่ก็ตอ้งหมัน่พูดคุยกบัลูก
บ่อยๆ ตอ้งคอยสร้างเหตุผลให้กบัเคา้บา้ง สร้างความไวใ้จ ความเช่ือใจให้เคา้ เพราะเด็กในวยัน้ี
อารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายมากๆ บางคร้ังอารมณ์คลา้ยเด็กวยัรุ่นเลยนะคะ 
 
คุณแม่น้องตุลลกัษณ์  : 
 เวลาท่ีน้องร้องไห้แลว้กลั้นหายใจจนหนา้เขียว ปากเขียวเป็นช่วงอารมณ์ท่ีเคา้ไม่อยากทาํ
อะไรแลว้โดนบงัคบัใหท้าํหรือเปล่าคะ เม่ือก่อนนอ้งตุลลกัษณ์เป็นแบบน้ีบ่อยมาก แต่ตอนน้ีนอ้งโต
ข้ึนแลว้อาการแบบน้ีก็หายไปแลว้ค่ะ แต่คุณแม่ก็ยงัหว ัน่ใจอยูว่า่พฤติกรรมแบบน้ีอาจจะกลบัมาอีก
ไดม้ั้ยคะ ส่วนเร่ืองของการเขา้สังคม หรือไปเจอผูใ้หญ่แลว้ไม่ค่อยยกมือไหว ้คุณแม่ว่าอาจจะเป็น
เพราะเคา้ฝังใจวา่ผูใ้หญ่คนน้ีเคยดุเคา้ก็เลยไม่อยากเขา้ใกล ้
 
คุณแม่น้องโรนิน  :  
 ภาษาของเด็กแรกๆ จะเร่ิมพูดฟังไม่ค่อยเข้าใจ แต่คุณแม่พยายามปรับคาํพูดให้เคา้รู้ว่า
หมายความวา่อะไร และเล่านิทานใหลู้กฟังบ่อยๆ  
 
คุณแม่น้องปันปัน  : 
 คุณแม่มีลูก 2 คนค่ะ ซ่ึงสองคนน้ีมีความแตกต่างกนัมาก คนโตเล้ียงง่ายมากไม่เคยมีปัญหา
อะไรเลย ส่วนนอ้งคนเล็กตอนน้ีอายุ 4 ขวบแลว้ยงัไม่ยอมพูดเลย ภาวะทางอารมณ์ของนอ้งคนเล็ก
ดูแลยากมากๆ คือคุณพอ่และคุณแม่ตอ้งคอยเอาใจตลอดเวลา ถา้เราขดัใจหรือไม่ยอมตามใจเคา้ก็จะ
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ร้องไห้ไม่ยอมหยุด บางทีก็ทิ้งตวัลงไปนอนกบัพื้นตรงนั้นเลย พฤติกรรมแบบน้ีเคา้จะทาํบ่อยมาก 
คุณแม่ก็เลยตอ้งยอมเค้าตลอด ด้วยพฤติกรรมแบบน้ี นอกจากคุณพ่อและคุณแม่แล้วคนท่ีได้รับ
ผลกระทบไปด้วยก็คือพี่คนโต เพราะเคา้ก็ตอ้งพลอยตามใจน้องไปด้วย คุณแม่ตอ้งคอยพูดและ
อธิบายเหตุผลให้เคา้ตลอดวา่ทาํไมพี่ถึงตอ้งยอมน้อง ซ่ึงบางคร้ังพี่ก็เขา้ใจดี แต่ก็มีบางทีท่ีเคา้ก็ไม่
ยอมเขา้ใจเหมือนเคา้ก็นอ้ยใจวา่ทาํไมนอ้งตอ้งไดทุ้กอยา่งตลอด ซ่ึงก็ทาํให้คุณแม่ค่อนขา้งกงัวลใจ
อยา่งมาก เพราะบางคร้ังไม่รู้วา่จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิไหน 
 
คุณแม่น้องออกสั  : 
 การเลือกโรงเรียนของลูก คุณแม่เลือกจากวธีิสอนของโรงเรียนท่ีไม่สร้างความเครียดให้กบั
ลูก เช่น สอนมากเกินไปและจะดูหลักสูตรของโรงเรียนว่าสอนแบบไหน รวมถึงสถานท่ีว่า
ปลอดภยัหรือไม่ คุณครูใจดีหรือเปล่า 
 
คุณแม่น้องเคลยี  : 
 กรณีแบบน้ีคุณแม่เคยเจอในรายการโทรทศัน์นะคะ คือ อาการท่ีร้องไห้แลว้ลงไปนอนกบั
พื้นอยา่งน้ี หมายถึง เคา้สามารถเรียนรู้ไดว้า่ถา้เคา้อยากไดอ้ะไรแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ ถา้แสดงอาการแบบ
น้ีเด๋ียวเคา้ก็จะไดทุ้กอยา่ง ซ่ึงมีวธีิการแกไ้ข คือ ถา้ลูกแสดงอาการแบบน้ีเม่ือไหร่ให้คุณแม่ปล่อยไป
เลย ไม่ตอ้งสนใจเดินหนีไปแต่ตอ้งคอยแอบดูอยูห่่างๆ เด๋ียวเคา้ก็จะเรียนรู้ต่อไปไดว้า่การทาํแบบน้ี
ไม่ไดผ้ลแลว้ 
 
คุณแม่น้องนะโม  : 
 จริงๆ แลว้เด็กๆ เคา้ก็เป็นเหมือนกนัทุกคนน่ะค่ะ มีดีบา้ง มีด้ือบา้งแลว้แต่อารมณ์ สําหรับ
คุณแม่ก็จะพยายามแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้ากบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น จะไม่ค่อยคิดไปไกล
เพราะมนัจะทาํให้เรารู้สึกกังวลใจโดยไม่จาํเป็น ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเล่นกับลูก พูดคุยกับลูก
ตลอดเวลาอยูแ่ลว้ คุณแม่ชอบถามลูกวา่วนัน้ีลูกทาํอะไรบา้งท่ีโรงเรียน ชอบให้ลูกเล่าให้ฟัง เพราะ
จะทาํใหคุ้ณแม่รู้วา่ลูกคิดอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร  
 
คุณแม่น้องดาด้า  : 
 หน้าท่ีแม่น่ีเหน่ือยมากเลยนะคะ เพราะงานนอกบา้นหรืองานในบา้นก็ตอ้งทาํ ลูกก็ตอ้ง
เล้ียงตอ้งดูแลใหดี้ท่ีสุด 
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ผู้วจัิย  : 
 บทบาทหน้าท่ีของแม่ค่อนขา้งหนกัจริง ๆ ค่ะ เพราะในแต่ละวนัเราก็ตอ้งแสดงบทบาทท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยปกติวฒันธรรมของคนไทย คือ แม่มีหนา้ท่ีตอ้งเล้ียงลูกนะคะ 
 
คุณแม่น้องเนม  : 
 นอ้งเนมก็ด้ือเหมือนกบัเด็กคนอ่ืนๆ น่ะค่ะ อารมณ์เปล่ียนแปลงทุกวนัไม่เคยซํ้ า คุณแม่ว่า
เร่ืองด้ือถือเป็นเร่ืองปกติ เป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเด็กทัว่ๆ ไป อยู่ท่ีว่าจะด้ือมากหรือน้อยเท่า
นั้นเอง 
 
คุณแม่น้องเคลยี  : 
 เป็นไปได้มั้ยคะว่าจากน้ีอยากให้ผูว้ิจยัส่งขอ้ความรู้ให้ต่อไปเร่ือยๆ ทุกวนัศุกร์ก็ได้ค่ะ 
เพราะคุณแม่วา่มนัมีประโยชน์มากทีเดียว และคุณแม่จะไดไ้ม่ตอ้งไปหาอ่านจากท่ีอ่ืน แลว้เราก็จะ
ไดแ้ชร์ประสบการณ์ของตนเองไดด้ว้ยค่ะ และคุณแม่ก็ชอบอ่านขอ้เสนอแนะของคุณแม่ท่านอ่ืนๆ 
ดว้ย 
 
คุณแม่น้องซูกสั  : 
 นอ้งซูกสัชอบนาํส่ิงท่ีปฏิบติัท่ีโรงเรียนไปใชก้บัท่ีบา้นดว้ยค่ะ เช่น การสวดมนตก่์อนทาน
อาหาร เคา้จะให้ทุกคนพนมมือก่อนแลว้ก็พูดตามเคา้ ซ่ึงทุกคนก็ตอ้งทาํตามถา้ไม่ทาํก็จะงอน แลว้
น้องซูกสัก็จะเป็นเด็กข้ีกงัวลมากค่ะ มกัจะเครียดตลอดเวลายิ่งเวลาใกลจ้ะสอบเคา้ก็จะกลวัว่าจะ
สอบไม่ได ้หรือบางทีรถโรงเรียนมาชา้ก็จะกงัวลวา่ทาํไมรถตูย้งัไม่มาซกัที ซ่ึงปัญหาน้ีคุณแม่แกไ้ม่
หายซกัที ตอ้งคอยบอกคอยปลอบกนัตลอดเวลา แลว้ตอ้งคอยหาเหตุผลมาอธิบายใหเ้คา้ฟังทุกคร้ัง 
 
คุณแม่น้องกนัดั้ม  : 
 ชอบโรงเรียนน้ีเพราะไม่สอนมากเกินไป ก่อนพาลูกเขา้เรียนก็ดูมาหลายโรงเรียน แต่ชอบ
ท่ีน่ีเพราะสะอาด คุณครูพดูเพราะ ดูแลว้มีความปลอดภยัและมีเพื่อนบา้นแนะนาํมาค่ะ 
 
คุณแม่น้องอาร์ตี ้ : 
 ตอนน้ีนอ้งอาร์ต้ีก็ดีข้ึนบา้งนิดหน่อยในเร่ืองของอารมณ์ เม่ือก่อนจะโวยวายทุกเร่ืองไม่ได้
ดงัใจเม่ือไหร่ก็จะกร๊ีดทนัที คุณแม่ก็พยายามอธิบายให้เคา้เขา้ใจแต่เหมือนเคา้ก็จะไม่ค่อยฟังจะ
งอแงแลว้เดินหนีคุณแม่ไปเลยก็มีค่ะ 
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คุณแม่น้องดาด้า  : 
 คุณแม่ว่าน้องชอบมีพฤติกรรมเลียนแบบนะคะ อย่างเช่นเวลาดูการ์ตูนเคา้ก็จะจาํแล้วก็
นาํมาทาํเลียนแบบ ซ่ึงคุณแม่ตอ้งพยายามเรียนรู้ไปกบัเคา้ดว้ย นัง่ดูการ์ตูนดว้ยกนัเพราะเวลาเคา้ถาม
อะไรมาคุณแม่จะไดต้อบคาํถามเคา้ได ้ถา้ไม่ตอบเคา้ก็จะไม่เขา้ใจว่าทาํไมเราไม่ตอบเคา้แลว้ก็จะ
งอนคุณแม่ไปเลยก็มี นอกจากน้ีคุณแม่รู้สึกว่าเวลาท่ีเราอยู่กบัลูก ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งทาํกบัน้องดาด้า
ตลอดเวลา คือ ตอ้งยิม้กบัเคา้เสมอจะไม่ทาํหนา้บ้ึงใส่กนั การฟังเพลงก็เป็นส่วนหน่ึงนะคะท่ีจะทาํ
ใหแ้จ่มใสข้ึนไดจ้ริงๆ 
 
 ขั้นตอนที ่ 4 สะท้อนความคิด 
 
ผู้วจัิย  : 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านทาํให้ผูว้ิจยัเห็นวา่เร่ืองพฤติกรรม
ดา้นอารมณ์ของเด็กนั้นสําคญัมากเพียงใด ผูว้ิจยัขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกนัแสดงความคิดเห็น
ว่า ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้อะไรและคิดอะไร คุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไร ขอให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสะทอ้นความคิดอยา่งเปิดใจซ่ึงกนัและกนั 
  
คุณแม่น้องเคลยี  : 
 ก็ไดแ้นวทางและความรู้ไปปรับใช้กบัลูกเยอะมาก ๆ เลยค่ะ แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคุณแม่ว่า
ขอ้ความรู้หลายๆ ขอ้สามารถสอนตวัเองได ้ทาํให้เราเขา้ใจลูกมากข้ึน สามารถเบรคอารมณ์ของ
ตวัเองไดแ้ละวธีิการลดความโกรธท่ีดีท่ีสุดตอนน้ี คือ ทกัษะในการกอดค่ะ ส่วนขอ้ความรู้ทั้งหมดท่ี
ไดรั้บถือเป็นของแถมนะคะ 
 
คุณแม่น้องโรนิน  : 
 ช่วงน้ีไม่ค่อยมีเวลาไดเ้จอลูกๆ ตอ้งคอยถามพฤติกรรมจากคุณยายตลอดเวลาวา่ เด็กๆ เป็น
อยา่งไรกนับา้ง ซ่ึงคาํตอบท่ีไดจ้ากคุณยาย คือ ยงัด้ือเหมือนเดิม คุณแม่ก็จะใชว้ิธีการโทรศพัทม์าคุย
กบัลูกบ่อยๆ พยายามหาเหตุผลมาอธิบายให้เขา้ใจ ซ่ึงก็ไดผ้ลบา้งนิดหน่อยค่ะ แต่ช่วงท่ีคุณแม่ตอ้ง
ไปทาํงานต่างจงัหวดัพฤติกรรมของนอ้งโรนินจะเปล่ียนไปตลอดเวลา คือ บางทีก็อารมณ์แรงมาก ๆ 
บางอารมณ์ก็รักนอ้งห่วงนอ้งเหลือเกิน คุณแม่ก็ตอ้งคอยปรับอารมณ์ให้โรนินตลอด ส่วนคุณยายก็
จะคอยเล่านิทานให้ฟังแล้วก็จะค่อย ๆ สอนผ่านการเล่านิทานนัน่แหละค่ะ สําหรับขอ้ความรู้ใน 
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Facebook นั้นมีบางอยา่งท่ีนาํไปใชก้บัโรนินได ้บางคร้ังเวลาคุณแม่สอนเคา้ก็อาจจะตอ้งใชเ้สียงดงั
บา้ง ใชค้าํพดูดุๆ หรือตอ้งขู่กนับา้งน่ะค่ะ เคา้ถึงจะยอมน่ิงได ้
 
คุณแม่น้องปันปัน  : 
 ขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บจากผูว้ิจยันั้น บางอย่างก็จะตรงกบัพฤติกรรมของลูกเรา มีบางแนวทาง
สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงๆ โดยไม่ตอ้งคดักรองเลย แต่บางแนวทางอาจจะตอ้งนาํไปปรับเปล่ียนบา้ง
ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกเรา 
 
คุณแม่น้องนะโม : 
 ขอ้ความรู้ทั้งหมดมีประโยชน์มากค่ะ สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัทีโดยท่ีไม่ตอ้งคิดเลย 
 
คุณแม่น้องนาเดีย  : 
 จากขอ้ความรู้ท่ีได้รับเป็นประโยชน์จริงๆ เหมือนมีท่ีให้คาํปรึกษาค่ะ นอกจากน้ีก็ยงัมี
ความรู้จากประสบการณ์ของคุณแม่ท่านอ่ืนๆ ดว้ย ทาํให้เราสามารถรับมือกบัลูกไดใ้นทุกรูปแบบ
และทุกสถานการณ์ คุณแม่คิดวา่มองเห็นภาพของลูกทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตเลยค่ะ 
 
คุณแม่น้องลนีา  : 
 ชอบอ่านขอ้ความรู้จากใน Facebook นะคะเพราะมีประโยชน์มาก ๆ โดยส่วนตวัจะไม่ได้
เล้ียงลูกดว้ยอารมณ์อยู่แล้ว คุณแม่ชอบกอด ชอบหอมแกม้ลูก บางทีคุณแม่ไปทาํงานคุณพ่อก็จะ
เล้ียงลูกเองพากนัไปเท่ียว 2 คนโดยไม่ตอ้งรอให้คุณแม่ว่าง ขอ้ตกลงของท่ีบา้นเรา จะตกลงกนัว่า
เวลาท่ีลูกด้ือ คนไหนดุลูกคนนั้นก็จะตอ้งเป็นคนโอ๋ลูก และตอ้งอธิบายเหตุผลท่ีตอ้งดุเคา้ดว้ย 
 
คุณแม่น้องออม  : 
 ดีค่ะสําหรับขอ้ความรู้ท่ีผูว้ิจยัส่งมาให้ พออ่านแลว้รู้สึกว่ามนัครอบคลุมในทุก ๆ ดา้นเลย
เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ 
 
คุณแม่น้องโมเดล  : 
 อ่านขอ้ความรู้ท่ีผูว้จิยัส่งใหแ้ลว้เพลินดีค่ะ บางทีทาํงานเครียด ๆ ก็จะเปิดอ่านแลว้ก็จะเลือก
จาํส่ิงท่ีเราจะนาํไปปฏิบติักบัลูกในวนัน้ี จาํไปวนัละขอ้หรือสองขอ้แลว้ค่อยๆ ปรับใชไ้ปเร่ือยๆ ก็
สนุกดีค่ะ 
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คุณแม่น้องอาร์ตี ้ : 
 ชอบมากค่ะอยากให้ผูว้ิจยัส่งขอ้ความดีๆ แบบน้ีไปอีกเร่ือย ๆ เพราะเราไม่ไดน้าํไปใชค้น
เดียว บางอยา่งเราก็นาํไปแชร์บอกกบัเพื่อนคนอ่ืนๆ ดว้ยค่ะ 
 
คุณแม่น้องอัน๋  : 
 เม่ือก่อนเป็นคนไม่ค่อยสนใจกบัขอ้มูลประเภทน้ีเท่าไหร่ แต่พอไดล้องเขา้มาอ่านขอ้ความรู้
เหล่าน้ีดูแลว้ ทาํให้รู้ว่ามนัเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีบางคร้ังเราก็นึกไม่ถึงหรือมองขา้มไปบา้ง ถือว่าเป็น
ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ 
 
ผู้วจัิย  : 
 อารมณ์ของเด็กในวยัน้ีเป็นช่วงการเร่ิมตน้เท่านั้นค่ะ ผูว้ิจยัเคยพูดไวน้ะคะวา่ “ถา้เราเล้ียง
ลูกแบบไหน เราก็จะไดลู้กแบบนั้นค่ะ” การเล้ียงลูกมี 3 แบบนะคะ แบบท่ี 1 เล้ียงลูกแบบปล่อยปละ
ละเลย คือ อยากทาํอะไรก็ทาํ อยากอยูต่รงไหนก็อยู ่อยากกินอะไรก็กินหรือจะไม่กินพ่อแม่ก็ไม่ได้
วา่อะไร ซ่ึงถา้เราเล้ียงลูกแบบน้ี เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะเป็นคนลม้เหลว เป็นเด็กท่ีไม่มีระเบียบวินยั ทาํ
อะไรก็ไม่สาํเร็จ แบบท่ี 2 เล้ียงลูกแบบคาดหวงั คือ พ่อแม่วางอนาคตไวใ้ห้ลูกหมดแลว้วา่ตอ้งเรียน
อะไร เรียนจบทาํงานอะไร ตอ้งเดินไปตามเส้นทางท่ีพ่อแม่กาํหนดไว ้ไม่สามารถคิดหรือตดัสินใจ
อะไรเองได้ เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะรู้สึกล้มละลาย เพราะเด็กทาํแต่ส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบ ทุกอย่างท่ีทาํ
เพราะทาํตามท่ีพอ่แม่บอก ส่วนแบบท่ี 3 เล้ียงลูกแบบประชาธิปไตย คือ ใหลู้กไดคิ้ดและเลือกทาํใน
ส่ิงท่ีตนเองชอบ โดยมีพอ่แม่คอยดูแล ประคบัประคองไปดว้ย เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะเป็นเด็กท่ีเติบโตมา
อยา่งมีคุณภาพ พื้นฐานจากอารมณ์ของเด็กส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นฐานของพ่อแม่นัน่เอง ถา้เราทาํใจ
เยน็แลว้ปัญหาทุกอยา่งก็จะไม่เกิดข้ึนแน่นอนค่ะ 
 
 เวลา 12.00 น. ผูว้ิจยัปิดวงสนทนาโดยกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือกบังานวิจยัคร้ังน้ี หลงัจากปิดวงสนทนาผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํแบบทดสอบ โดย
ใชเ้วลาคนละ 20 นาที 
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ผลการทดลอง คร้ังที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook) เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับปฐมวัย พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กระดับ
ปฐมวัย และเร่ืองการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของเด็กระดับปฐมวัย  โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี 

 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ิมเวลา 9.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 30 คน เป็นผูป้กครอง

ของเด็กนักเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี ผูว้ิจยัเชิญผูป้กครองทุกท่านนั่งเป็น
วงกลมบนพื้นในห้องประชุม ผูว้ิจยั (นางจรวยพร  แดงโชติ) อธิบายถึงรายละเอียดของการทาํวิจยั
ในเร่ืองของจิตตปัญญาศึกษาใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฟัง โดยอธิบายถึงกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ ขั้นตอนใน
การทาํกิจกรรม รวมถึงกติกาในระหวา่งทาํกิจกรรม  
  
ขั้นตอนที ่1 การสร้างความสัมพนัธ์ 
 
 เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมรู้สึกผอ่นคลาย ไม่เครียดและไม่เกร็ง เป็นการปลดปล่อยจิตใจ
ใหรู้้สึกเบาและสบาย โดยผูว้จิยัเลือกใชเ้พลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” โดยผูว้จิยัใหท้าํท่าทางประกอบเพลง
ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํท่าทางไปพร้อมๆ กนัเม่ือจบเพลงแลว้ทุกคนจะรู้สึกเบาสบาย แจ่มใส 
 
ขั้นตอนที ่2 ล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 
 
 เป็นการทาํสมาธิ โดยน่ิงสงบเพื่อให้จิตใจสงบ ไม่วอกแวก และทาํใจให้เป็นกลางเพื่อ
พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมขั้นต่อไป ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่สมาธิ แลว้ใชน้ิ้วโป้งกบัน้ิวช้ีนาํมา
ติดกนัเป็นจีบ วางมือทั้งสองลงบนหวัเข่าแลว้หลบัตาน่ิงสงบทาํสมาธิเป็นเวลา 3 นาที ผูว้ิจยัใชเ้พลง
ของหมู่บา้น PLUM  BLOSSOM เป็นเพลงเบาๆ  เม่ือครบ 3 นาทีแลว้ให้ลืมตาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะ
รู้สึกสงบ และสบายใจ 
 
ขั้นตอนที ่3  สุนทรียสนทนา 
 
ผู้วจัิย  : 
 จากข้อความรู้ท่ีผูว้ิจ ัยได้ส่งให้กับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook นั้ น ผูว้ิจ ัยอยากให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกนัแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความรู้ต่างๆ และขอ้ความรู้เร่ืองการเรียนการ
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สอนและแนวทางการจดัการศึกษาเร่ืองพฒันาการทางด้านภาษา และพฒันาการด้า นความคิด
สร้างสรรค ์โดยยงัคงใชก้ติกาเดิม คือ ผูท่ี้ตอ้งการพูดยกมือข้ึนแลว้แจกนัดอกไมจ้ะเล่ือนไปหาและ
วางขา้งหนา้ของผูท่ี้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น 
 
คุณแม่น้องน า้หอม  : 
 จากในทุกขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บจาก Facebook คุณแม่คิดวา่ดีมาก ๆ เลยค่ะ บางเร่ืองเราสามารถ
นาํไปปรับใช้กับลูกได้ในชีวิตประจาํวนั บางเร่ืองคุณแม่ก็ไม่เคยทราบมาก่อนหรือบางเร่ืองเรา
อาจจะไม่ได้คิดหรือคิดว่าไม่จาํเป็นสําหรับลูก แต่พออ่านข้อความรู้แล้วทาํให้เรารู้ว่าเร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ บางทีเราก็ไม่ควรมองขา้ม เพราะบางเร่ืองท่ีเราไม่ไดส้นใจอาจมีผลในอนาคตของเคา้ได ้
ส่วนเร่ืองการจดัดอกไมคุ้ณแม่คิดวา่ดีมากๆ ค่ะ กิจกรรมน้ีทาํให้เราคิดอะไรไดม้ากข้ึน ทาํอะไรช้า
ลงแลว้ไตร่ตรองทุกเร่ืองก่อนท่ีจะทาํ 
 
คุณแม่น้องเฟรม  : 
 จากท่ีคุณแม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกคร้ัง คุณแม่รู้สึกว่าใจเย็นข้ึนเยอะเลย ยอมรับว่า
เม่ือก่อนน้ีเป็นคนท่ีซีเรียสกบัลูกในทุกๆ เร่ือง เครียดกบัอนาคตของเคา้ แลว้ก็จะกลวัไปหมดทุก
อยา่ง อยากให้ลูกเรียนหนงัสือเพียงอยา่งเดียว เรียนพิเศษตลอด แต่พอไดม้าร่วมกิจกรรมแลว้ รู้สึก
เลยว่าการเรียนรู้ของลูกไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถพาลูกไปทาํ
กิจกรรมขา้งนอกบา้นบา้งก็ได ้ซ่ึงผลตอบรับท่ีกลบัมาคือ ลูกบอกวา่ “หนูชอบจงัเลยค่ะ” เราเห็นวา่
ลูกมีความสุขและสนุกกบักิจกรรมทุกอยา่งท่ีคุณแม่ทาํร่วมกบัเคา้ดว้ย 
 
คุณแม่น้องไอดี  : 
 คุณแม่ชอบอ่านข้อความรู้ท่ีได้รับจากผูว้ิจยัมากค่ะ และท่ีชอบมากท่ีสุดน่าจะเป็นเร่ือง
พฒันาการดา้นสังคม เพราะเม่ือก่อนน้ีลูกจะเป็นคนข้ีอายมากๆ พาไปไหนไม่ค่อยทกัทายใคร ไม่
ยอมยกมือไหวใ้คร คอยหลบคอยแอบอยู่ขา้งหลงัคุณแม่ตลอด ไม่ชอบทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น
เพราะเคา้อาย แต่คุณแม่ก็ไดน้าํขอ้ความรู้จากผูว้จิยัมาลองปฏิบติัตามดูบา้ง ไดผ้ลค่ะลูกเร่ิมเขา้สังคม
ได ้พดูคุยกบัคนอ่ืนบา้ง อาจจะยงัไม่มากมายเท่าไหร่นกัแต่ก็ถือวา่ดีท่ีสุดสาํหรับคุณแม่แลว้ค่ะ 
 
คุณแม่น้องโซน่ี  : 
 ก่อนจะพาลูกเข้าโรงเรียนไปดูมาหลายๆ โรงเรียน แต่ชอบท่ีน่ีเพราะเป็นสัดส่วนดี ไม่
ปะปนกบัเด็กโตและเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ลูกๆ ก็ชอบดว้ย 
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คุณแม่น้องแพร  : 
 โรงเรียนมีความปลอดภยั การสอนอยูใ่นระดบักลางๆ ใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง คุณแม่พอใจ
กบัสภาพของโรงเรียน และชอบท่ีน่ีค่ะจึงใหลู้กมาเขา้เรียน 
 
คุณแม่น้องมีน  : 
 ข้อความรู้ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ทั้ งท่ีบ้านและใช้สอนเด็กๆ ท่ีโรงเรียนได้ด้วยค่ะ 
เม่ือก่อนหลกัการพวกน้ีคุณแม่ก็รู้อยูแ่ลว้ และรู้หมดแลว้ดว้ย แต่บางอยา่งเราไม่เคยนาํมาปฏิบติัจริง 
สาํหรับลูกสาวคนโตคุณแม่ไม่ค่อยห่วงเร่ืองการเขา้สังคมเพราะเคา้คงซึมซบัไปจากคุณแม่ค่อนขา้ง
เยอะ เวลาทาํอะไรก็จะเร็วไปหมดทุกอย่าง ส่วนกิจกรรมการจดัดอกไม้เป็นกิจกรรมท่ีดีมากๆ 
กิจกรรมน้ีทาํให้คุณแม่รู้ว่าการทาํอะไรให้ช้าลงมีผลดีต่อตวัเองอย่างไร เม่ือก่อนเวลาจะทาํอะไรท่ี
ตอ้งเสร็จใหท้นัเวลาจะรีบทาํอยา่งรวดเร็ว แต่ไม่ค่อยไดคิ้ดถึงผลท่ีตอบรับกลบัมา แต่เด๋ียวน้ีก่อนจะ
ทาํอะไรทุกคร้ังเราจะท่องไวเ้สมอว่า “ทาํให้ช้าๆ นะ” เพราะเราจะมีเวลาอยู่กับตวัเอง อยู่กับ
ความคิดของตวัเองมากข้ึน  
 
คุณแม่น้องบุ๊ค  : 
 ส่ิงท่ีไดรั้บจากขอ้ความรู้ คือ ไดเ้พิ่มเติมความรู้ของตวัเองจากส่ิงท่ีเราเคยรู้อยูแ่ลว้ แต่บาง
เร่ืองท่ีเรารู้อาจจะยงัไม่ลึกซ้ึงมากนกั โดยส่วนตวักบัลูกชายก็ไดน้าํขอ้ความรู้ท่ีผูว้ิจยัส่งมาไปใชบ้า้ง
แต่ก็ยงัไม่สาํเร็จทั้งหมด เพราะคุณแม่ทราบดีวา่บางเร่ืองและบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลา แต่คุณแม่ก็จะ
พยายามค่ะ โดยรวมแลว้คุณแม่ชอบกิจกรรมน้ีทั้งหมดน่ะค่ะ 
 
คุณแม่น้องนะโม  : 
 ชอบขอ้ความรู้ทั้งหมดมากๆ ค่ะ จริงๆ ก่อนหนา้น้ีคุณแม่ก็อ่านและศึกษาขอ้มูลในการเล้ียง
ลูกค่อนขา้งเยอะนะคะ แต่เน้ือหาจากผูว้ิจยัทั้งหมดช่วยตอกย ํ้าให้คุณแม่รู้วา่ส่ิงท่ีคุณแม่เคยคน้ควา้
มามนัถูกตอ้งจริงๆ ส่วนในเร่ืองของการพาลูกไปทาํกิจกรรมนอกบา้นนั้น คุณแม่ยอมรับเลยว่าไม่
เคยมีโอกาสพาลูกไปไหนเลย เพราะคุณพ่อไม่ค่อยยอมให้ไปไหนกนัเองตามลาํพงั คุณพ่อกงัวลไป
หมดทุกเร่ืองน่ะค่ะ คุณแม่ก็เลยใช้วิธีการอยู่กบัลูกให้ไดม้ากท่ีสุด พูดคุยซักถาม มีเล่านิทานบา้ง 
เพื่อใหเ้คา้ไดโ้ตต้อบกบัเราเสมอ 
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คุณแม่น้องมีน : 
 คุณแม่ชอบพาลูกๆ ไปเท่ียวกนัแบบลุยๆ นะคะ ข้ึนรถเมลบ์า้ง รถแทก็ซ่ีบา้ง โดยไม่เคยตอ้ง
รอใหคุ้ณพอ่ขบัรถพาไป เพราะถา้รอเราก็คงไม่ตอ้งไปเท่ียวท่ีไหนเลย เคยพาลูกข้ึนรถเมล์ปรากฏวา่
ลูกคนโตชอบมาก เคา้ต่ืนเตน้และดีใจ มีคาํถามกบัเราตลอดเวลาตั้งแต่ข้ึนรถเลยทีเดียว คุณแม่รู้สึก
วา่บางทีการทาํอะไรท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนเดิมทาํให้ลูกรู้สึกสนุกสนานมากกวา่ท่ีจะนัง่ดูโทรทศัน์
อยูท่ี่บา้น พอลูกมีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขเหมือนกนัค่ะ และคุณแม่คิดวา่มนัเป็นประสบการณ์ท่ี
สอนใหเ้คา้เรียนรู้ไดเ้หมือนกนันะคะ 
 
คุณแม่น้องมิวสิค  : 
 คุณแม่คิดว่าเร่ืองภาษาเป็นส่ิงสําคญั อยากให้ลูกพูดอย่างถูกตอ้ง คุณแม่คุณพ่อตอ้งเป็น
แบบอยา่ง คอยแกไ้ขใหลู้กพดูใหถู้กตอ้ง 
 
คุณแม่น้องเฟรม  : 
 น้องฟิล์มกบัน้องเฟรมก็เป็นเหมือนกนัค่ะ คุณแม่เคยพาข้ึนรถเมล์ไปเท่ียวกนัใกล้ๆ  บา้น 
ปรากฏวา่ลูกชอบมาก เล่าใหทุ้กคนในบา้นฟังอยูเ่ป็นอาทิตยเ์ลย เด๋ียวน้ีเวลาพาไปนอกบา้นลูกมกัจะ
ถามทุกคร้ังวา่ เม่ือไหร่แม่จะพาข้ึนรถเมลอี์ก คุณแม่รู้สึกไดว้า่เคา้ไดเ้รียนรู้กบัสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ 
ตวันัน่แหละค่ะ 
 
คุณแม่น้องนะโม  : 
 จริงๆ แลว้คุณแม่ก็อยากพาลูกๆ ไปเท่ียวโดยการข้ึนรถเมล์เหมือนกนั แต่ปัญหาของคุณแม่
ก็คือ คุณพ่อไม่ยอมเปิดใจท่ีจะให้เราพาลูกออกไปเท่ียวกนัแบบน้ี เพราะเคา้เป็นห่วงและเป็นกงัวล
กบัลูกมาก และคุณพอ่ก็กลวัวา่คุณแม่จะดูแลลูกไม่ได ้
 
คุณแม่น้องน า้หอม  : 
 เคยลองให้ลูกไปขอกบัคุณพ่อบา้งมั้ยคะ เพราะนอ้งนํ้ าหอมเวลาเคา้อยากไปไหน เคา้จะมา
บอกคุณแม่ก่อนแลว้คุณแม่ก็จะให้เคา้ไปขอกบัคุณพ่อเอง เพื่อท่ีเคา้จะไดมี้การพูดคุยกบัคุณพ่อบา้ง 
คุณพอ่ก็จะรู้สึกมีความสุขท่ีลูกเขา้มาขอ มาออ้นคุณพอ่ คุณแม่ลองใชว้ธีิน้ีดูสิคะ 
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ผู้วจัิย  : 
 สังคมในปัจจุบนัน้ี บทบาทของคุณพอ่ในการเล้ียงลูกยงันอ้ยเกินไปน่ะค่ะ ส่วนใหญ่คุณพ่อ
จะรู้สึกวา่หนา้ท่ีของคุณพ่อคือหาเงินมาเล้ียงครอบครัว จึงไม่ค่อยมีเวลาวา่งพาลูกออกไปเท่ียว ทุก
เร่ืองและทุกอยา่งจึงยกให้เป็นหนา้ท่ีของคุณแม่เพียงคนเดียวค่ะ แต่ความรักและความเป็นห่วงลูกก็
ไม่น้อยไปกว่าคุณแม่หรอกค่ะ เพียงแต่คุณพ่อจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่านั้ นเอง มีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกมั้ยคะ 
 
คุณแม่น้องไตเติล้  : 
 ถา้จะพูดถึงขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บคุณแม่วา่ทุกขอ้ความรู้ค่อนขา้งสมบูรณ์ในเร่ืองการเล้ียงดูลูก
นะคะ คุณแม่วา่ดีมากๆ เลยค่ะ 
 
คุณแม่น้องแตงโม  : 
 ชอบขอ้ความรู้ทุกขอ้เลยค่ะ เพราะคุณแม่นาํไปใชก้บัลูกท่ีบา้นและก็ไดผ้ลทุกขอ้เลยค่ะ 
 
คุณแม่น้องมิวสิค  : 
 ขอ้ความรู้ใน Facebook คุณแม่วา่ดีมากค่ะ เพราะคุณแม่สามารถนาํไปบอกต่อกบัเพื่อนๆ 
ไดอี้กดว้ย ถือเป็นการแบ่งปันความรู้กนัไดดี้ทีเดียว  
  
ขั้นตอนที ่ 4 สะท้อนความคิด 
 
ผู้วจัิย  : 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านทาํให้ผูว้ิจยัเห็นวา่การเล้ียงดูเด็ก
ในวยัน้ีสาํคญัมากเพียงใด ต่อไปผูว้จิยัจะขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การทดลองทาํกิจกรรมทั้ง 3 คร้ังวา่มีผลดีต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งไรบา้ง 
 
คุณแม่น้องอาร์มี่  : 
 ก็ได้แนวทางและความรู้ไปปรับใช้กบัลูกเยอะมากๆ เลยค่ะ แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคุณแม่
สามารถสอนตวัเองได ้ทาํให้เราเขา้ใจลูกมากข้ึน และไดว้ิธีการลดความโกรธท่ีดีท่ีสุด คือ การกอด
ค่ะ  
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คุณแม่น้องไตเติล้  : 
 ขอ้ความรู้บางอย่างก็จะตรงกบัพฤติกรรมของลูกเรา สามารถนําไปใช้ได้จริงๆ แต่บาง
แนวทางอาจจะตอ้งนาํไปปรับเปล่ียนบา้งใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกน่ะค่ะ 
 
คุณแม่น้องนะโม : 
 ขอ้ความรู้ทั้งหมดมีประโยชน์มากค่ะ สามารถนาํไปใช้ได้ทนัทีโดยท่ีไม่ตอ้งคิดเลย โดย
ส่วนตวัคุณแม่ไม่ค่อยชอบอ่านหนงัสือเพราะมนัดูเยอะและนานมากกว่าจะอ่านจบ ถา้ขอ้ความรู้
สั้นๆ แบบน้ีคุณแม่สามารถอ่านไดค้่ะ  
 
คุณแม่น้องแพร  : 
 เหมือนมีท่ีปรึกษาเพิ่มค่ะ เพราะเม่ือก่อนน้ีเวลามีปัญหาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครหรือแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งไร แต่ตอนน้ีไม่กงัวลกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกแลว้ค่ะ สบายใจข้ึนมากทีเดียวขอบคุณ
ผูว้จิยัมากๆ กบัความรู้ท่ีแบ่งปันมาใหค้่ะ 
 
 คุณแม่น้องแตงโม  : 
 ชอบอ่านขอ้ความรู้จากใน Facebook นะคะเพราะมีประโยชน์มากๆ ยิ่งอ่านบ่อยๆ ยิ่งรู้สึก
เหมือนเราเป็นคนเก่งข้ึนทุกวนั ไม่วา่ลูกจะมารูปแบบไหนเราสามารถรับมือไดห้มดเลยค่ะ 
 
คุณแม่น้องกนัดั้ม  : 
 ดีค่ะสําหรับขอ้ความรู้ท่ีผูว้ิจยัส่งมาให้ พออ่านแลว้รู้สึกว่ามนัครอบคลุมในทุกๆ ดา้นเลย
เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ ขออนุญาตผูว้จิยันาํไปแบ่งปันใหก้บัเพื่อนๆ บา้งนะคะ 
 
คุณแม่น้องพลอย  : 
 เม่ือก่อนเป็นคนเครียดกบัเร่ืองลูกมาก กงัวลไปหมดทุกอย่าง แต่ตอนน้ีพอมีปัญหาอะไร
ข้ึนมาคุณแม่ก็จะหาขอ้มูลจากในขอ้ความรู้ของผูว้ิจยัทนัที ดีค่ะรวดเร็วทนัใจไม่ตอ้งไปหาขอ้มูล
จากในหลายๆ ท่ี ขอบคุณผูว้จิยัมากๆ นะคะ 
 
คุณแม่น้องน า้มนต์  : 
 อยากให้ผูว้ิจยัส่งขอ้ความดีๆ แบบน้ีอีกนะคะ  เพราะคุณแม่ไม่ไดน้าํไปใชค้นเดียว แต่คุณ
แม่นาํไปแบ่งปันใหก้บัเพื่อนคนอ่ืนๆ ดว้ยค่ะ 

DPU



331 
 

คุณแม่น้องน า้หอม  : 
 เป็นขอ้ความรู้ท่ีมีประโยชน์มากๆ ค่ะ คุณแม่อ่านแลว้รู้สึกเหมือนไดศึ้กษาขอ้ความรู้เหล่าน้ี
ไปในตวัดว้ย ขอบคุณสาํหรับขอ้มูลดีๆ น้ีนะคะ 
 
คุณแม่น้องบุ๊ค  : 
 ขอ้ความรู้ทั้งหมดยิ่งอ่านยิ่งชอบ ยิ่งอ่านยิ่งเขา้ใจมากข้ึน เขา้ใจลูกและเขา้ใจตวัเองมากข้ึน 
สามารถนาํไปปฏิบติัได ้และก็ไดผ้ลดว้ยค่ะ 
 
คุณแม่น้องมีน  : 
 ชอบทุกกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัให้ปฏิบติัค่ะ ทุกคร้ังท่ีมาร่วมกิจกรรมก็มีความสุขกลบัไปทุกคร้ัง
เลย อยากใหมี้กิจกรรมดีๆ แบบน้ีอีกนะคะ จะไดช้วนเพื่อนมาบา้ง ขอบคุณค่ะ 
 
ผู้วจัิย  : 
 สําหรับเด็กในวยัน้ีอารมณ์ของเด็กถือเป็นช่วงการเร่ิมตน้เท่านั้นค่ะ “ถา้เราเล้ียงลูกแบบ
ไหน เราก็จะไดลู้กแบบนั้นค่ะ” การเล้ียงลูกมี 3 แบบนะคะ แบบท่ี 1 เล้ียงลูกแบบปล่อยปละละเลย 
คือ อยากทาํอะไรก็ทาํ อยากอยูต่รงไหนก็อยู ่อยากกินอะไรก็กินหรือจะไม่กินพ่อแม่ก็ไม่ไดว้า่อะไร 
ซ่ึงถา้เราเล้ียงลูกแบบน้ี เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะเป็นคนลม้เหลว เป็นเด็กท่ีไม่มีระเบียบวินยั ทาํอะไรก็ไม่
สําเร็จ แบบท่ี 2 เล้ียงลูกแบบคาดหวงั คือ พ่อแม่วางอนาคตไวใ้ห้ลูกหมดแล้วว่าตอ้งเรียนอะไร 
เรียนจบทาํงานอะไร ตอ้งเดินไปตามเส้นทางท่ีพ่อแม่กาํหนดไว ้ไม่สามารถคิดหรือตดัสินใจอะไร
เองได ้เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะรู้สึกลม้ละลาย เพราะเด็กทาํแต่ส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบ ทุกอยา่งท่ีทาํเพราะทาํ
ตามท่ีพ่อแม่บอก ส่วนแบบท่ี 3 เล้ียงลูกแบบประชาธิปไตย คือ ให้ลูกได้คิดและเลือกทาํในส่ิงท่ี
ตนเองชอบ โดยมีพ่อแม่คอยดูแล ประคบัประคองไปดว้ย เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะเป็นเด็กท่ีเติบโตมา
อย่างมีคุณภาพ อารมณ์ของเด็กส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นฐานของพ่อแม่นั่นเอง ถ้าเราทาํใจเย็นแล้ว
ปัญหาทุกอยา่งก็จะไม่เกิดข้ึนแน่นอนค่ะ 
 
 เวลา 12.00 น. ผูว้ิจยัปิดวงสนทนาโดยกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือกบังานวิจยัคร้ังน้ี หลงัจากปิดวงสนทนาแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํแบบทดสอบ 
โดยใชเ้วลาคนละ 20 นาที 
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ภาคผนวก ฌ 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการจดักลุ่มสนทนา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการจัดสัมมนากลุ่ม 

 

ล าดับที ่ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.จรรยา  ช่ืนเกษม อาจารยป์ระจาํสาขาการศึกษาพิเศษ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

2. ผศ. ดร.วารุณี สกุลภารักษ ์ อาจารยป์ระจาํสาขาการศึกษาปฐมวยั 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

3. ดร.ปรียานุช สถาวรมณี ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลสีชมพู 

4. อาจารยจิ์นตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษา 

5. อาจารยเ์ตือนใจ นนัทกิจ ผูบ้ริหารโรงเรียนดรุณรัตน์ศึกษา 

6. อาจารยต์อ้งจิตต ์ จิตดี ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ ์

7. อาจารยชู์ศรี  สัตยานนท์ ผูบ้ริหารโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์

8. ผศ.ดร.ศศิพนัธ์  เป๋ียนเป่ียมสิน อาจารยป์ระจาํสาขาการศึกษาปฐมวยั 

9. อาจารยธ์นพร  เอ่ียมสมุทร อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุบาลเทพารักษ ์
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ภาคผนวก ญ 

 

ส าเนาหนังสือประกอบการวจิยั 
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ภาคผนวก ณ 

 

ข้อความรู้ 11 ข้อใหญ่ 33 ข้อความรู้ย่อย 

ในการส่งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 
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กจิกรรมที ่1 : เร่ืองทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

กจิกรรมที ่1.1 การเล่านิทาน 

ให้ความรู้วนัที ่25 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 เด็กทุกยุคทุกสมยัชอบฟังการเล่านิทานและการเล่าเร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กระดบั
ปฐมวยั และระดบัปฐมศึกษาชอบฟังนิทานและเล่าเร่ืองกนัมาก แมว้่าเน้ือเร่ืองของนิทานจะ
เปล่ียนไปตามยคุตามสมยัก็ตาม 

 นิทานและการเล่าเร่ืองหมายถึง เร่ืองราวท่ีเล่าต่อๆ กนัมาเป็นเวลานานแลว้ การเล่านิทาน
และการเล่าเร่ืองก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและใหค้วามรู้เพื่อใหเ้ป็นคนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข และบางคร้ังก็สอดแทรกเพื่อสอนใจไปดว้ย 

 การเล่านิทานและการเล่าเร่ืองเป็นศิลปะของการใช้ภาษาท่ีดียิ่ง เพราะถือว่าในการเล่า
นิทานนั้นผูเ้ล่าจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการเล่าท่ีดี จึงจะประสบความสําเร็จ 
จุดประสงคอ์ยา่งหน่ึงของการเล่านิทาน คือ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาของนกัเรียน ซ่ึงรวมทั้ง
การฟังและการพูด และเด็กจะตอ้งฝึกการจดจาํความต่อเน่ืองของเร่ืองติดตามแนวการคิดเรียนรู้คาํ
ใหม่ และเสริมประสบการณ์ของตนไดดี้ยิง่ข้ึนดูเพิ่มเติม 
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กจิกรรมที ่1 : เร่ืองทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

กจิกรรมที ่1.2 การสอนให้ลูกเกดิประสบการณ์ชีวติโดยใช้นิทานเป็นส่ือ 

ให้ความรู้วนัที ่25 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 พอ่แม่ควรสร้างความเช่ือมัน่ และสอนลูกใหเ้กิดประสบการณ์ชีวติโดยใชนิ้ทานเป็นส่ือ

โดยสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 1.การเล่านิทานให้เด็กฟัง หานิทานง่ายๆ มีภาพประกอบสวยงาม เล่าใหฟั้งเวลาก่อนนอน 

 2.การเล่านิทานจากประสบการณ์ เช่น เก่ียวกบันางฟ้า บา้นตุก๊ตา 

 3.การเล่านิทานจากภาพโดยใหเ้ด็กดูภาพ แลว้เล่าเร่ืองเก่ียวกบัภาพโดยพอ่แม่สามารถแต่ง

เติมส่ิงท่ีจะสอนลูกลงไปในนิทานได ้

 4.เล่าจากจินตนาการ ความคิดคาํนึงใหข้อ้คิด เม่ือเล่านิทานจบแลว้ควรสอนเด็กไปดว้ย 

 5.เม่ือเล่าเร่ืองราวจบแลว้ เปิดโอกาสใหเ้ด็กพูดคุยซกัถามในส่ิงท่ีเด็กคิดและสงสัย 
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กจิกรรมที ่1 : เร่ืองทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

กจิกรรมที ่1.3 การส่งเสริมทักษะการเล่านิทาน 

ให้ความรู้วนัที ่25 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 
 

 
 

 นิทานท่ีเหมาะกบัความตอ้งการ ความสนใจของเด็ก จะช่วยส่งเสริมพฒันาการและการ

เรียนรู้ของเด็กอยา่งมาก นิทานมีประโยชน์และคุณค่าต่อเด็กมากมายดงัน้ี 

 1. ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์ ให้เด็กไดรั้บความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิด

ความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ดผูเ้ล่ามากข้ึน 

 2. ส่งเสริมพฒันาการทางภาษา ทกัษะการคิด จินตนาการ ฝึกสมาธิในการฟัง การถ่ายทอด

เร่ืองราวใหผู้อ่ื้นฟังได ้

 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตลอดจนลกัษณะนิสัยอนัดีงามให้เกิดข้ึนกบัเด็ก 

 4. ปลูกฝังการรักการอ่าน ซ่ึงเด็กเล็กๆ จะเป็นการอ่านจากรูปภาพก่อนแลว้จึงพฒันามา

เป็นคาํประโยคต่างๆ  

 5. ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา ความรู้ต่างๆ จะแฝงอยูใ่นนิทาน ทาํให้เด็กเรียนรู้โดย

ไม่รู้ตวั 

 6. ช่วยปรับพฤติกรรมเด็กให้เด็กมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือ ความมี

ระเบียบวนิยั ความสามคัคีดูเพิ่มเติม 
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กจิกรรมที ่2 : เร่ืองพฒันาการด้านสติปัญญา 

กจิกรรมที ่2.1 ความหมายของพฒันาการด้านสติปัญญา 

ให้ความรู้วนัที ่26 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการดา้นสติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิง

ต่างๆ กบัตนเอง การรับรู้ การสังเกต จดจาํ มีเหตุผล ความสามารถในการแกปั้ญหา ตลอดจนการ

แสดงออกดว้ยการใชภ้าษาหรือความหมายและการกระทาํ 
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กจิกรรมที ่2 : เร่ืองพฒันาการด้านสติปัญญา 

กจิกรรมที ่2.2 ลกัษณะของพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั 

ให้ความรู้วนัที ่26 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีสามารถใชส้ัญลกัษณ์แทนส่ิงของ วตัถุ และสถานท่ีได ้ รู้จกัเช่ือมโยง

คาํพูดกบัการกระทาํเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั สํารวจส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกนัและ

ต่างกนัได ้ เรียนรู้จากการสังเกต และเลียนแบบผูอ่ื้น จาํแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้า 

พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํช้ีแนะ สามารถฟังเร่ืองราวและถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นฟังได ้

บอกช่ือ นามสกุล และอายุของตนเอง สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดมาก

ข้ึน และสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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กจิกรรมที ่2 : เร่ืองพฒันาการด้านสติปัญญา 

กจิกรรมที ่2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ให้ความรู้วนัที ่26 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 เด็กวยัน้ีช่างพูด อยากรู้อยากเห็น และมีคาํถามเกิดข้ึนตลอดเวลา การส่งเสริมพฒันาการ

ดา้นสติปัญญาของเด็กทาํไดโ้ดย 

 1. การจดัประสบการณ์พื้นฐานให้กบัเด็ก โดยให้เด็กไดเ้ล่นหรือทาํในส่ิงท่ีเด็กสนใจ เพื่อ

เป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก 

 2. การแนะนาํของเล่นท่ีเป็นประโยชน์จะช่วยการเรียนรู้ทางภาษา คณิตศาสตร์ หรือ

วทิยาศาสตร์ 

 3. การจดัประสบการณ์ในการสํารวจ คน้ควา้ ทดลองให้กบัเด็ก โดยจดัอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองเล่นใหก้บัเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากการสัมผสั 

 4. การพดูคุยกบัเด็กเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีน่าสนใจและควรเรียนรู้ 

 5. การเล่านิทาน ท่องกลอนสั้น เพื่อความสนุกสนานและสอนเด็กโดยให้เด็กดูนิทานหรือ

ภาพประกอบ 

 6. การพาเด็กออกไปเรียนรู้ประสบการณ์นอกบา้น  เช่น พาไปซ้ือของ ทศันศึกษาใน

สถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 
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 กจิกรรมที ่3 : เร่ืองพฒันาการด้านร่างกาย 

กจิกรรมที ่3.1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 

ให้ความรู้วนัที ่27 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการดา้นร่างกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการทรงตวัในอิริยาบถ

ต่างๆ และการเคล่ือนไหวโดยใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ เช่น การวิ่ง การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม การปีนป่าย

และการวา่ยนํ้ า รวมถึงการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กในการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การจบัส่ิงของ การขีด

เขียน การป้ันดินนํ้ามนั การระบายสี รวมถึงการใชมื้อในการร้อยวสัดุต่างๆ  
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กจิกรรมที ่3 : เร่ืองพฒันาการด้านร่างกาย 

กจิกรรมที ่3.2 ลกัษณะของพัฒนาการด้านร่างกาย 

ให้ความรู้วนัที ่27 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 ธรรมชาติของเด็กในวยัน้ีจะอยูไ่ม่น่ิง เด็กในวยัน้ีควรมีความกระฉบักระเฉง ร่าเริงแจ่มใส 

ช่างเล่น ช่างคุย ไม่นัง่จบัเจ่าอยูต่ามมุมห้อง เด็กวยัน้ีกลา้มเน้ือต่างๆ ยงัไม่แข็งแรงในการทรงตวั 

การเดินจะดูเกง้กา้ง เกะกะ หกลม้ง่าย มือมกัจะปัดหรือกวาดเอาของบนโต๊ะลม้หรือจบัอะไรดูไม่

เหมาะเจาะ การทาํงานต่างๆ ก็ยงัไม่ประณีตเท่าท่ีควร  
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กจิกรรมที ่3 : เร่ืองพฒันาการด้านร่างกาย 

กจิกรรมที ่3.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

ให้ความรู้วนัที ่27 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 การส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย  

 

 1. การใหเ้ด็กไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่า สะอาดถูกหลกัอนามยัแก่เด็กอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของเด็ก 

 2. การใหเ้ด็กไดน้อนหลบัพกัผอ่นอยา่งเพียงพอคืนละ 8 – 10 ชัว่โมง และออกกาํลงักาย

อยา่งเหมาะสม 

 3. การใหเ้ด็กไดรั้บวคัซีนต่างๆ ตามท่ีแพทยก์าํหนด 

 4. การใหเ้ด็กฝึกการขบัถ่ายเป็นเวลา 

 5. การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดใ้ชก้ลา้มเน้ือใหญ่และเล็ก เพื่อการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

โดยการให้เล่นของเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั 

 6. การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็กใหส้ะอาด รวมทั้งการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
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กจิกรรมที ่4 : เร่ืองพฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

กจิกรรมที ่4.1 ความหมายของพฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

ให้ความรู้วนัที ่28 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ หมายถึง ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก 

เช่น รัก ชอบ โกรธ กลวั เกลียด ไม่พอใจ ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซ้ึง และควบคุม

การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเม่ือเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้าง

ความรู้สึกดีๆ กบัตนเองและผูอ่ื้น 
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กจิกรรมที ่4 : เร่ืองพฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

กจิกรรมที ่4.2 ลกัษณะของพฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

ให้ความรู้วนัที ่28 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 การแสดงออกท่ีเด่นชดัท่ีปรากฏให้สามารถเห็นไดท่ี้เก่ียวกบัพฒันาการทางอารมณ์และ

จิตใจของเด็กในวยัน้ีมกัจะแสดงออกในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. สนใจท่าทางการแสดงออก 

 2. สนใจเด็กเล็กกวา่ อยากมีนอ้ง 

 3. เร่ิมฝันร้าย และฝันร้ายบ่อยข้ึน 

 4. มีหลายอารมณ์ความรู้สึก 

 5. มีความกลวัจากจินตนาการท่ีสร้างข้ึน คนหรือสัตวท่ี์มีหนา้ตาแปลกผิดธรรมดา จะทาํ

ใหเ้ด็กรู้สึกไม่สบายใจ 

 6. ข้ีโมโห อิจฉาเป็น แข่งขนั แยง่ชิงความรักความสนใจจากพอ่แม่ 

 7. แสดงออกถึงความรักอยา่งเด่นชดั เช่น หวงพ่อแม่ ต่อตา้นอาํนาจของแม่ แต่ก็จะแสดง

ความรักต่อพอ่แม่อยา่งเปิดเผยทั้งคาํพดูและท่าทาง 

 8. จะพฒันาความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพอ่แม่ เพราะอยากใหมี้คนรักและยอมรับตวัเอง 
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กจิกรรมที ่4 : เร่ืองพฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

กจิกรรมที ่4.3  การส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ให้ความรู้วนัที ่28 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 เด็กวยัน้ีมกัคิดถึงตนเองเป็นสําคญั ไม่อดทน ขาดเหตุผล โกรธ มกัจะร้องไห้ดีใจ จะ

หวัเราะ ไม่พอใจเม่ือถูกขดัใจ การส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ทาํไดด้งัน้ี 

 1. ใหค้วามรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นกบัเด็ก อยา่สมํ่าเสมอ เช่น การกอด อุม้ชู ให้เด็ก

รู้สึกอบอุ่น มองโลกในแง่ดี 

 2. ใชค้าํพดูท่ีอ่อนโยนกบัเด็ก อธิบายขอ้สงสัยอยา่งมีเหตุผล 

 3. การใหค้าํชมเชย เม่ือเด็กทาํความดีหรือทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

 4. สอนใหเ้ด็กรู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองไดท้ั้งดา้นร่างกาย และอารมณ์ จิตใจ 

 5. ฝึกใหเ้ด็กมีอารมณ์มัน่คง ยิม้แยม้แจ่มใส ไม่หงุดหงิดง่าย 
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กจิกรรมที ่5 : เร่ืองพฒันาการด้านสังคม 

กจิกรรมที ่5.1 ความหมายของพฒันาการด้านสังคม 

ให้ความรู้วนัที ่29 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการทางด้านสังคม หมายถึง การแสดงออกของเด็กทางด้านพฤติกรรม เพื่ อให้

สังคมยอมรับ เม่ือเด็กสามารถปรับตวัเขา้สังคมไดจ้ะทาํให้เกิดความสุข เกิดการเรียนรู้จากสังคม

นอกบา้น และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข การเขา้สังคมของเด็กในวยัน้ีจะเป็นการสร้าง

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต 
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กจิกรรมที ่5 : เร่ืองพฒันาการด้านสังคม 

กจิกรรมที ่5.2 ลกัษณะของพัฒนาการด้านสังคม 

ให้ความรู้วนัที ่29 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการทางด้านสังคมเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หญ่และเพื่อนๆ ใน

ระยะแรกของเด็กวยัปฐมวยั เด็กมกัชอบเล่นคนเดียว แต่เม่ือโตข้ึนก็จะเร่ิมเล่นกบัเพื่อนๆ มากข้ึน 

ทั้งน้ีพฒันาการทางดา้นสังคมมกัจะข้ึนอยูก่บัการอบรมของครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กอาศยัอยู ่

ถา้เด็กไดรั้บความรักความอบอุ่นจากพอ่แม่อยา่งเพียงพอเด็กจะมีความสุขและปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได้

เป็นอยา่งดี แต่ถา้เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ใชอ้าํนาจ หรือถูกขู่ ถูกทาํโทษอยูต่ลอดเวลา ทาํให้

เด็กเกิดความหวาดกลวั เด็กจะหลีกเล่ียงการเขา้อยูใ่นสังคมทั้งกบัผูใ้หญ่และเพื่อนๆ ในวยัเดียวกนั 

ถา้เด็กมีพฤติกรรมแบบน้ีผูใ้หญ่ควรให้ความช่วยเหลือโดยการใชแ้รงเสริมดว้ยการชมเชย เม่ือเห็น

เด็กเล่นกบัเพื่อน ทาํใหเ้ด็กเร่ิมผอ่นคลายและกลา้เขา้สังคมได ้
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กจิกรรมที ่5 : เร่ืองพฒันาการด้านสังคม 

กจิกรรมที ่5.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

ให้ความรู้วนัที ่29 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 
 

 
 

 1. การแสดงความรัก ความห่วงใยและการดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ด การปฏิบติัต่อเด็กอยา่ง

เหมาะสมจะทาํใหเ้ด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข การดูแล

เด็กอยา่งใกลชิ้ด และการปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัของเด็กแต่ละ

คน ช่วยใหเ้ด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  

 2. การอบรมเล้ียงดูเด็กในบรรยากาศของความอบอุ่น จะช่วยสร้างสังคมท่ีดีกบัเด็กและ

เป็นสังคมท่ีอบอุ่น เป็นมิตร ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กิดเป็นสังคมท่ีเด็กตอ้งการ  

 3. สมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือกนัและแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ย

สันติวธีิ จะช่วยใหเ้ด็กเกิดทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสงบสุข  

 4. การสนับสนุนให้เด็กปฐมวยัได้มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกับบุคคลต่างๆ ได้รับรู้

ความรู้สึก และการกระทาํของผูอ่ื้น การใหก้าํลงัใจจะช่วยใหพ้ฒันาการทางสังคมของเด็กเป็นไปได้

ราบร่ืนข้ึน  

 5. เด็กวยัน้ีจะเร่ิมทุกส่ิงอยา่งจากตวัเองไปสู่ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นรอบตวั การเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นทีละนอ้ย จะทาํใหส้ามารถพฒันาเด็กไดง่้ายข้ึน 
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กจิกรรมที ่6 : เร่ืองพฒันาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

กจิกรรมที ่6.1 ความหมายของพฒันาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

ให้ความรู้วนัที ่30 กนัยายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 โภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีรับประทานแลว้ ร่างกายสามารถนาํไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในดา้นการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทาํให้ร่างกายแข็งแรง 

สุขภาพอนามยั หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถดาํรงชีพอยู่

ในสังคมไดด้ว้ยดี 
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กจิกรรมที ่6 : เร่ืองพฒันาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

กจิกรรมที ่6.2 ลกัษณะของพัฒนาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

ให้ความรู้วนัที ่30 กนัยายน 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 สําหรับเร่ืองของโภชนาการ ก็คือเร่ืองของอาหารการกิน และเม่ือพูดถึงเร่ืองกินของเด็ก 

ความสนใจของพ่อแม่มกัเพ่งไปท่ีเร่ือง “คุณค่าทางโภชนาการ” ของอาหาร เพราะอาหารยอ่มมีผล

ต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย นอกจากตวัอาหารแล้ว ยงัมีองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกอย่างคือ 

“พฤติกรรมการกิน” ท่ีมีผลต่อการกาํหนดนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โดยการสะสมของ

พฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนนบัตั้งแต่มือแรกในชีวิตของลูก พฤติกรรมการกินต่างๆ ท่ีพ่อแม่ หรือคนเล้ียงดู 

ไดก้าํหนดใหเ้ขาทั้งท่ีรู้ตวัและไม่ตั้งใจ จะมีผลต่อการกาํหนดนิสัยของเขาในวนัขา้งหนา้อยา่งฝังราก

ลึกเลยทีเดียว ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแ้ก่ กรรมพนัธ์ุ Hormone และท่ีสําคญั

คือ ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โภชนาการ ท่ีอยูอ่าศยั เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุขภาพทัว่ไป รวมถึง

อารมณ์หรือจิตใจของเด็ก 
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กจิกรรมที ่6 : เร่ืองพฒันาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

กจิกรรมที ่6.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านโภชนาการ สุขภาพ และอนามัย 

ให้ความรู้วนัที ่30 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 น. 
 

 
 

 ธรรมชาติการรับรสของคนเราไม่เหมือนกนั พ่อแม่ไม่ควรใช้ความรู้สึกหรือความชอบ

ของตวัเองเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจเร่ืองการกินของลูก จะสังเกตว่าเด็กเลือกท่ีจะไม่กินผกั 

เพราะมีรสไม่ถูกปาก แต่เด็กจะชอบกินอาหารประเภทแป้ง หรือไขมนัท่ีมาในรูปของอาหารกรอบๆ 

ท่ีทอดนํ้ ามนัซ่ึงมีแคลอร่ีสูง ดงันั้นจะบงัคบัให้เด็กกินผกัมากๆ เด็กจะฝืนและต่อตา้น นอกจากน้ี

ปริมาณอาหารท่ีเด็กแต่ละคนกินจะไม่เท่ากนั พ่อแม่มกัชอบเปรียบเทียบกบัลูกคนอ่ืน ซ่ึงจะทาํให้

เด็กต่อตา้นมากข้ึน 

 เร่ืองของการเบ่ืออาหารในเด็กนั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ เด็กจะไม่กินไปสักม้ือ หรือบางม้ือ

กินไดน้้อย พ่อแม่ก็ควรจะกงัวลเกินไป ม้ือต่อไปเด็กก็จะกินชดเชยเอง ไม่ตอ้งไปขวนขวายหา

อาหารเสริมพิเศษให้กิน อีกอย่างความเครียดของพ่อแม่ ก็อาจส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กได ้

นอกจากน้ีแลว้เวลาท่ีเด็กไม่สบายก็จะกินอาหารไดน้อ้ยอยูแ่ลว้ อยา่งเช่น เป็นไขห้วดั เด็กก็จะกิน

ขา้วไดน้อ้ยกวา่ปกติ คนเป็นหวดัก็ยอ่มเบ่ืออาหารเป็นธรรมดา หลงัจากหายแลว้เขาก็จะสามารถกิน

ไดต้ามปกติ ดงันั้นพอ่แม่ก็ไม่ควรเป็นกงัวลเกินไป 
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กจิกรรมที ่7 : เร่ืองการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

กจิกรรมที ่7.1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

ให้ความรู้วนัที ่1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั หมายถึง การให้ความรัก ความอบอุ่น แนะนาํสั่งสอนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็กท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้รวมถึงการดูแลในเร่ืองอาหาร สุขภาพ 

และความเป็นอยู่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเด็กตลอดจนการดูแลส่งเสริมให้เด็กได้มี

พฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใหเ้หมาะสมกบัวยั 
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กจิกรรมที ่7 : เร่ืองการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

กจิกรรมที ่7.2 ลกัษณะของการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

ให้ความรู้วนัที ่1 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 การอบรมเล้ียงดูเด็กวยัน้ีเป็นงานท่ีหนกัตอ้งอาศยัความอดทน ความพยายาม เพราะการ

อบรมเล้ียงดูจะเป็นไปไดต้ามเป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความพร้อมและการยอมรับ

การอบรมเล้ียงดูนั้นๆ ความเหมาะสมของการอบรมเล้ียงดูท่ีจะนํามาใช้กบัเด็กแต่ละคนย่อม

แตกต่างกนัไปตามสภาพและความพร้อมทางกายและจิตใจของเด็ก บางคร้ังพ่อแม่ผูป้กครองอาจจะ

ตอ้งปรับปรุงวธีิการเล้ียงดูหลายวธีิมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเล้ียงดูเด็กดว้ย การอบรมเล้ียงดูมี 3 

แบบ คือ 

 1. การอบรมเล้ียงดูแบบปกป้อง เป็นการอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองให้ความดูแลเอา

ใจใส่เด็กมากเป็นพิเศษท่ีคนไทยโดยทัว่ไปมกัเรียกวา่ “ไข่ในหิน” พ่อแม่จะคอยปกป้องไม่ให้เด็ก

ไดรั้บความกระทบกระเทือนเลยทั้งทางกายและจิตใจ เด็กท่ีเคยไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบปกป้อง

มกัขาดความพร้อมท่ีจะต่อสู้ดว้ยตนเอง ชอบท่ีจะพึ่งพาผูอ่ื้นเสมอ ไม่เป็นตวัของตวัเอง แต่เด็ก

เหล่าน้ีจะเป็นเด็ก “หวัอ่อน” สอนง่ายอบรมง่าย เช่ือฟังผูใ้หญ่ ไม่ด้ือดึง เด็กประเภทน้ีมกัจะปรับตวั
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เขา้กบัผูใ้หญ่ไดดี้ แต่กบัเพื่อนๆ รุ่นเดียวกนัมกัจะเป็นท่ีรําคาญ เพราะเพื่อนๆ ไม่อยากท่ีจะเป็นภาระ

ดูแลเด็กประเภทน้ี เด็กจึงมกัจะรู้สึกโดดเด่ียว มีเพื่อนน้อย เก็บตวั มีความหวาดกลวัต่อ

สภาพแวดลอ้มง่าย 

 2. การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวดมีความแตกต่างจากการ

อบรมเล้ียงดูแบบปกป้องในด้านตรงกันขา้มเลยทีเดียว พ่อแม่จะมีความเขม้งวดกับภารกิจใน

ชีวิตประจาํวนั ตลอดจนความคิด ความเช่ือ และการกระทาํต่างๆ ของเด็กเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่

ทาํให้เด็กเกิดความหวาดกลวั ไม่กล้าและไม่แน่ใจในการตดัสินใจกระทาํส่ิงต่างๆ ลักษณะ

พฤติกรรมของเด็กท่ีได้รับการอบรมแบบน้ี อาจจะแสดงออกไดใ้นสองลกัษณะ คือ มีความ

หวาดกลวั ไม่กลา้ตดัสินใจ และอีกประเภท คือ กลา้ตดัสินใจอยา่งบา้บ่ิน ลกัษณะพฤติกรรมทั้งสอง

ประการท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ต่อไปในอนาคต 

เด็กท่ีไดรั้บการอบรมแบบเขม้งวดน้ี จะเป็นเด็กท่ีเคร่งครัดปฏิบติัตามระเบียบวินยัเพราะไม่กล้า

ตดัสินใจกระทาํด้วยตนเอง แต่บางคร้ังเม่ือถึงคราวจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองท่ีไม่มีระเบียบใดๆ 

รองรับก็จะทาํไม่ได ้ส่วนพวกท่ีตดัสินใจอยา่งบา้บ่ินก็จะไม่สนใจระเบียบวินยัเลยโดยจะใชต้นเอง

เป็นหลกั กระทาํตามท่ีตนเองชอบ ละเลยกฎระเบียบ 

 3. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย เป็นการอบรมท่ีให้อิสระในการกระทาํแก่เด็ก เด็ก

จะได้มีความคิดความอ่านตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดาํรงชีวิตใน

สังคมปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามการฝึกประชาธิปไตยให้แก่เด็กตอ้งพึงระลึกถึงการสร้างความเขา้ใจ

เร่ืองของประชาธิปไตยให้เด็กเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เช่น การท่ีจะให้เด็กรู้วา่ตนมีสิทธิท่ีจะทาํอะไรๆ 

ได ้ก็ตอ้งบอกใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยวา่ การมีสิทธิเช่นนั้นเขาจะตอ้งมีหนา้ท่ีพึงปฏิบติัอยา่งไรบา้งเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงสิทธินั้นๆ โดยทัว่ไป การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมกัจะทาํกนัอยา่งไม่ถูกตอ้ง คือ 

แทนท่ีจะทาํความเขา้ใจกบัเด็ก ทาํขอ้ตกลงให้ยอมรับกนัเสียก่อน กลบัปล่อยให้เด็กทาํอะไรตาม

ความชอบใจ จนในท่ีสุดเด็กจะเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง จะเอาอะไรตอ้งให้ไดอ้ยา่งใจ ถา้ไม่ไดก้็จะ

ประทว้งแสดงความไม่พอใจ ซ่ึงถา้พอ่แม่กล่าว เด็กก็จะอา้งวา่พอ่แม่ไม่ใหอิ้สระ ไม่มีประชาธิปไตย 

แสดงใหเ้ห็นวา่เด็กยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองประชาธิปไตยดีพอ 
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กจิกรรมที ่7 : เร่ืองการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

กจิกรรมที ่7.3 การส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

ให้ความรู้วนัที ่1 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 ในการส่งเสริมการอบรมเล้ียงดูเด็กวนัน้ี พ่อแม่จะตอ้งให้การดูแลในเร่ืองของอาหารให้

ถูกหลกัโภชนาการ และเอาใจใส่เร่ืองเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายให้สะอาดและพอเพียง เสริมการออก

กาํลงักายใหเ้ด็กเกิดความสนุกและเพลิดเพลิน เอาใจใส่ต่อการพกัผอ่นให้เด็กไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มท่ี

และพอเพียง แมก้ระทัง่ในเร่ืองของการป้องการโรคต่างๆ ตลอดจนการระวงัอุบติัเหตุท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัเด็กการให้ความรักความอบอุ่นท่ีเพียงพอ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในบา้น เช่น รดนํ้ า

ตน้ไม ้ทาํความสะอาดบา้นดว้ยกนัตลอดจนการสอนใหเ้ด็กรู้จกัวฒันธรรมประเพณีไทย มารยาทใน

การเขา้สังคม ให้รู้กาลเทศะ มารยาทในการรับประทานอาหาร ปลูกฝังการอยูร่วมในสังคม พ่อแม่

เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเล่นของเด็ก เช่น ในการวาดภาพ

ระบายสี หนงัสือนิทาน หรือแมก้ระทัง่การพาเด็กๆ ไปเท่ียวนอกสถานท่ี เช่น สวนสัตว ์วดั สถานท่ี

ควรเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็กเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง พ่อแม่ตอ้งเป็นท่ีพึ่งของเด็ก

ได ้เม่ือเด็กอยูด่ว้ยแลว้รู้สึกอบอุ่น คอยแนะนาํแกไ้ขให้เด็กรู้วา่ส่ิงไหนดี ส่ิงไหนไม่ดี แต่ตอ้งให้เด็ก

ตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งมีอิสระตลอดจนการเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
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กจิกรรมที ่8 : เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

กจิกรรมที ่8.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

ให้ความรู้วนัที ่2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 การศึกษาของเด็กตั้งแต่ 0 – 6 ปี เป็นวยัของการวางพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่เด็กใน

ระยะเร่ิมต้น ซ่ึงเราถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก เพราะถ้าหากว่าสามารถวางพื้นฐานให้เด็กได ้

ดาํเนินงานโดยมีเจตคติท่ีถูกตอ้ง มีนิสัยท่ีดีให้แก่เด็กตามความสามารถและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

ก็จะทาํใหเ้ด็กพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีทุกดา้น 
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กจิกรรมที ่8 : เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

กจิกรรมที ่8.2 ลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

ให้ความรู้วนัที ่2 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 การท่ีพฒันาเด็กก่อนวยัเรียน จะบรรลุถึงผลสาํเร็จไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจ

จากทุกฝ่าย นบัตั้งแต่ครอบครัว รัฐบาล เอกชน โรงเรียน สถานเล้ียงเด็ก ชุมชน รวมทั้งจากพ่อแม่

เด็ก ครู หรือผูดู้แลเด็ก ทั้ งน้ีเพราะการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละช่วงวยันั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียด 

จะต้องได้รับความเอาใจใส่ ความเข้าใจและความสนใจต่อพัฒนาการของเด็กทุกขั้ นตอน 

เพราะฉะนั้นการพฒันานั้นจะตอ้งอาศยัการกระทาํท่ีต่อเน่ืองกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและทุกฝ่าย

จะตอ้งร่วมมือประสานงานกนัโดยใกลชิ้ดดว้ย 
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กจิกรรมที ่8 : เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

กจิกรรมที ่8.3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

ให้ความรู้วนัที ่2 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 การจดัการศึกษาจะประสบความสําเร็จไดน้ั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งโรงเรียนและบา้น กล่าวคือ พ่อแม่ ผูป้กครองและครูจะตอ้งร่วมมือกนั ทั้งน้ี เพราะทั้ง

สองฝ่ายลว้นเป็นส่วนท่ีสําคญัต่อชีวิตและการศึกษาของเด็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 

ผูป้กครองในการจดัการศึกษาจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก และนอกเหนือจากนั้น

คือ ระดบัความสําเร็จของโรงเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองตั้งแต่ระดบั

ปฐมวยัจะส่งผลดีต่อเด็กในระยะยาว 

 พ่อแม่ ผู ้ปกครองและครูล้วนมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและการ

เจริญเติบโตของเด็ก พ่อแม่ ผูป้กครองมีความรู้ต่างๆ มากมายท่ีจะช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํแก่ครู 

และโรงเรียนในทางตรงกนัขา้ม ครูก็มีความรู้ต่างๆ มากมายท่ีจะให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือแก่พ่อแม่ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นและสาํคญัมากท่ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งตระหนกัในบทบาทและคุณค่าของตน

ท่ีมีต่อเด็ก รวมตลอดถึงเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ครูจะมีบทบาทท่ีสําคญัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของพอ่แม่ ผูป้กครองในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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กจิกรรมที ่9 : เร่ืองพฒันาการด้านภาษาของเด็ก 

กจิกรรมที ่9.1 ความหมายของพฒันาการด้านภาษาของเด็ก 

ให้ความรู้วนัที ่3 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการทางดา้นภาษา หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจเร่ือง คาํสั่ง ความหมายของ

คาํพดู ตลอดจนมีความสามารถในการส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
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กจิกรรมที ่9 : เร่ืองพฒันาการด้านภาษาของเด็ก 

กจิกรรมที ่9.2 ลกัษณะของพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก 

ให้ความรู้วนัที ่3 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 ภาษาเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นส่ือกลางช่วยให้รับรู้ ตลอดจนมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีภาษาเป็นส่ือท่ีช่วยใหเ้กิดการแสดงออก และเป็นส่ิงท่ีแสดงออก

ถึงพฒันาการดา้นสมองตลอดจนความคิดสร้างสรรคต่์างๆ ดงันั้น เด็กจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกให้

พฒันาทางดา้นการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัระเบียบของสังคม ทกัษะทางดา้นภาษา

ประกอบดว้ย ทกัษะ 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ กรฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทกัษะการฟัง การอ่าน

เป็นการรับขอ้มูล และทกัษะการพูด การเขียนเป็นการส่งขอ้มูล ทกัษะทางภาษาทุกทกัษะ ตอ้งผา่น

กระบวนการคิด ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้ดา้นภาษา จะตอ้งคลอบคุลมทกัษะภาษาทุกทกัษะ 

เน่ืองจากทุกทกัษะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั จากทกัษะทางภาษาไดท้กัษะหน่ึงมีความ

บกพร่องอาจส่งผลใหท้กัษะทางภาษาอ่ืน ๆ มีความบกพร่องตามไปดว้ย 
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กจิกรรมที ่9 : เร่ืองพฒันาการด้านภาษาของเด็ก 

กจิกรรมที ่9.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก 

ให้ความรู้วนัที ่3 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 1. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารด้วยการเรียนรู้คาํศพัท์ การใช้
ประโยค และการลาํดบัการเล่าเร่ือง 

 2. ส่งเสริมการเรียนรู้หนงัสือ ซ่ึงไดแ้ก่ การรู้จกัการอ่าน การเขียนและรักการอ่าน 
 3. ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยการฝึกและสร้างความคุน้เคยกับ
ตวัหนงัสือ การใชห้นงัสือ และการแสดงความคิดเห็น 

 4. กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะทางดา้นภาษา ไดแ้ก่ การเล่านิทาน กาเล่นบทบาทสมมุติ การ
สนทนาและพดูคุยกบัเด็ก 

 5. การส่งเสริมส่ิงแวดล้อม และพฒันาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีมี
กฎเกณฑแ์ละกติกาท่ีแน่นอน เด็กจะไดรั้บความสนุกสนานและไดรั้บความรู้ไปดว้ย เป็นการฝึกการ
ใชเ้หตุผล พฒันาดา้นสติปัญญา 
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กจิกรรมที ่10 : บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

กจิกรรมที ่10.1 ความหมายบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่4 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 บทบาทของพอ่แม่ในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั หมายถึง การมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ เล้ียงดู 

อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี พ่อแม่ตอ้งเป็นพ่อแม่ท่ีดี นอกจากจะให้การอบรมเล้ียงดูแลว้ ตอ้งให้

ทั้งความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ จดัสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีให้กบัเด็ก 

ช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีในทุกๆ ดา้น และเด็กสามารถเติบโตต่อสู้กบัชีวิตและความเปล่ียนแปลง

ของสังคม สามารถแกปั้ญหาได ้และอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
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กจิกรรมที ่10 : บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

กจิกรรมที ่10.2 ลกัษณะบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่4 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 ครอบครัวถือเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม อนัประกอบดว้ยพ่อ แม่ ลูก และถือเป็นส่วน

หน่ึงของทรัพยากรมนุษยท่ี์สําคญั การพฒันาสังคมและประเทศชาติ ทรัพยากรมนุษยห์รือเรียกกนั

วา่ “คน” นั้นเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ พอ่แม่ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงดู

ลูก สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่าง ๆ ตามพฒันาการในแต่ละวยั พ่อแม่ คือ ผูอ้ยูใ่กลชิ้ดและมี

หนา้ท่ีหลกัในการเล้ียงดูลูกให้เจริญเติบโต ให้การศึกษา อบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีหลกัการ

และเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีรู้จกัข่มใจตนเองมีความอดทน อดกลั้น อดออม พร้อมท่ีจะ

เผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเขม้แข็ง เพื่อให้ลูกนั้นสามารถดาํรงชีวิตและอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทาํประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศไดใ้นอนาคต อยา่งไรก็ตาม ครอบครัว

ท่ีทาํนา้ท่ีไดดี้ ไม่จาํเป็นตอ้งมีความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวท่ีให้ความอบอุ่นกบัลูก มีเวลา

ไถ่ถามสารทุกขสุ์ขดิบของกนัและกนั ลูกจะสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมี

คุณภาพในอนาคต 
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กจิกรรมที ่10 : บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

กจิกรรมที ่10.3 การส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่4 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 1. การอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งคอยสอดส่องไม่ให้เด็ก

ประพฤติตนเสียหาย เขา้ใจเด็ก เอาใจใส่ในเร่ืองการเรียน เป็นกาํลงัใจใหบุ้ตรหลานในเร่ืองการเรียน 

ช่วยช้ีแนะเด็กให้ดาํเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้ง จดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นให้เหมาะสม และประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้ด็กไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม 

 2. ไม่ปล่อยปละละเลยในพฤติกรรมท่ีไม่ดีของเด็ก เด็กหลายคนท่ีลม้เหลวในเร่ืองการ

เรียน เพราะพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ ยุ่งกบัการทาํมาหากินจนลืมเร่ืองสําคญัอ่ืนๆ เร่ิมจากเด็กไม่ทาํ

การบา้น ไม่สนใจเรียน ไม่ทบทวนบทเรียน และทางพอ่แม่ไม่สนใจ ไม่กวดขนั จึงทาํให้เรียนไม่ทนั

เพื่อน เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน จนในท่ีสุดก็ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายทั้งกบัตนเองและครอบครัว 
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 3. พอ่แม่ควรหาโอกาสพบปะสนทนากบัครู เพื่อถามข่าวคราว ความกา้วหนา้ทางดา้นการ

เรียนและความประพฤติของเด็ก ทางโรงเรียนอาจจะขอใหพ้อ่แม่ดูแลเด็กเป็นพิเศษในบางเร่ือง หรือ

อาจร่วมกนัหารือถึงแนวทางปรับปรุงแกไ้ขความประพฤติ หากพ่อแม่ไดรั้บเชิญให้ไปโรงเรียนเพื่อ

ปรึกษาหารือกบัครู จะตอ้งถือวา่เป็นเร่ืองสําคญั ตอ้งรีบไปพบครู อยา่ปล่อยให้มีปัญหาจนสายเกิน

แก ้

 4. พ่อแม่ควรให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กอยา่งเพียงพอ พ่อแม่ควรให้ความรัก ความ

อบอุ่น ความเอาใจใส่ ความสนใจ และความเขา้ใจแก่เด็กอยา่งเพียงพอ การติดตามผลการเรียนและ

ความประพฤติ พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาในทุกเร่ือง คอยติดตามให้คาํแนะนาํท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็น

ประโยชน ์ช่วยพฒันากล่อมเกลาใหเ้ด็กมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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กจิกรรมที ่11 : เร่ืองพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

กจิกรรมที ่11.1 ความหมายของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่5 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

 

 
 

 พฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมอง ซ่ึงมี

ความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม จนนาํไปสู่การคิดคน้และสร้าง

ส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ 
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กจิกรรมที ่11 : เร่ืองพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

กจิกรรมที ่11.2 ลกัษณะของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่5 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

 

 
 

 ความคิดสร้างสรรคมี์ความแตกต่างกบัความฉลาดคือ ในการวดัความฉลาดวดักนัท่ีการ

ทดสอบไอคิวมีลกัษณะเฉพาะคือ มีคาํตอบเดียว เป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง แต่ลกัษณะของความคิด

สร้างสรรคน์ั้นคือ การมีคาํตอบหลายคาํตอบ สําหรับคาํถามเดียวกนั ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นการ

คิดส่ิงใหม่ๆ ดว้ยวิธีท่ีแตกต่าง ทาํให้มีทางออกของปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ เป็นการมองความ

เป็นไปไดข้องการแกปั้ญหาท่ีกวา้งมากข้ึน ถึงแมว้า่คนท่ีสร้างสรรคส่์วนใหญ่มกัค่อนขา้งฉลาด แต่

อาจไม่จริงเสมอไปท่ีคนฉลาดจะมีความคิดสร้างสรรค ์ความคิดสร้างสรรคช่์วยในการคิดแกปั้ญหา 

สร้างความสนใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ซ่ึงแสดงออกโดยการศึกษาคน้ควา้ ทดลองและยงัก่อให้เกิด

จินตนาการ ทาํใหเ้กิดมุมมองใหม่ ๆ จึงเป็นทางเลือกท่ีสังคมตอ้งการ ความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งเกิด

การสร้างส่ิงแปลกใหม่ นาํไปประยุกตใ์ชไ้ด้ และมีความเหมาะสม สอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีมี 

ความคิดสร้างสรรคจึ์งกลายเป็นบุคคลท่ีสําคญัและสังคมตอ้งการ  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะ

ของความคิดส่วนบุคคลท่ีสามารถคิดไดอ้ยา่งหลากหลายและคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
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กจิกรรมที ่11 : เร่ืองพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

กจิกรรมที ่11.3 การส่งเสริมพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ในการมีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

ให้ความรู้วนัที ่5 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 1. ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัการถาม และสนใจต่อคาํถามของเด็ก 

 2. เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 3. ส่งเสริมใหเ้ด็กไดรู้้จกัใชจิ้นตนาการและความสามารถของตนเอง 

 4. กระตุน้ใหเ้ด็กกลา้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาในวถีิท่ีสร้างสรรค์ 

 5. สอนใหเ้ด็กไดรู้้จกัคิด คิดเป็น คิดหลาย ๆ แง่ และสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 

 6. จดัสภาพหอ้งเรียนใหดู้แปลกใหม่เสมอ 

 7. ไม่ควรกาํหนดรูปแบบความคิดและบุคลิกภาพของเด็กมากเกินไป 

 8. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งอิสระ 

 9. สนบัสนุนใหเ้ด็กแสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 10. นาํวธีิการสอนท่ีกระตุน้ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองSee more 
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ภาคผนวก ด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPU



375 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook  จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ วนัที ่25 กนัยายน 2556 

 
เร่ือง  ทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการเล่านิทาน 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ariko   Yoosara  : นอ้งซาเนียร์ก็ชอบให้เล่านิทานให้ฟังค่ะ เคา้จะตั้งใจฟังมาก คอยมองปาก

เราเวลาแม่เล่า ไม่รู้วา่ตอนเรียนตั้งใจอยา่งน้ีหรือเปล่า อิอิ 
สุรพศั   ทามิน  : การเล่านิทานของเด็กๆ เป็นการท่ีเด็กไดใ้ชจิ้นตนาการของเคา้ค่ะ 
สุรพศั   ทามิน  : คุณแม่เล่านิทานให้ลูกฟังจนตอนน้ีลูกจาํนิทานท่ีแม่เล่า มาเล่าให้แม่ฟัง

แลว้ค่ะ ความจาํของเด็กดีมากๆ ค่ะ 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   เห็นดว้ยค่ะวา่การเล่านิทานนอกจากไดค้วามเพลิดเพลินแลว้ ยงัมี

ประโยชน์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และ  คติสอนใจในการ
ดาํรงชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงเน้ือหาของนิทานอาจจะเปล่ียนแปลงไปบา้งตาม
ยุคตามสมยั แต่ก็ยงัคงสอดแทรกความรู้ไว ้ ทาํให้การเล่านิทานก็เป็น
เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการสั่งสอนและเตือนใจเด็กๆ ไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

Noi   Jarouyporn  : การเล่านิทานเป็นการแสดงความรัก ความเอาใจใส่ต่อเด็กอีกแบบหน่ึงนะ
คะ 

Kanoknaree  Sanpolmuang  :   นิทานเป็นเคร่ืองมือเพิ่มความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว และทาํ
ให้เด็กจินตนาการเก่ียวกับพฤติกรรม อารมณ์ของแต่ละตวัละครมา
ประกอบกบัชีวติประจาํวนั 

อญัชล ี  เกษไชย  : เห็นดว้ยค่ะ นิทานยงัใหข้อ้คิดคติสอนใจท่ีดี และยงัไดค้วามอบอุ่นความ 
  ใกลชิ้ดกบัลูกและยงัไดเ้ห็นเด็กแสดงความคิดกลา้พดูกลา้แสดงออก 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   มีไหมคะท่ีเด็กจะไม่ชอบนิทาน 
Pattheera   Patty  : เห็นดว้ยค่ะครูแม่หน่อย เพราะรุ้งเล่าให้เคา้ฟังตั้งแต่เล็กๆก่อนนอน จน

ตอนน้ีนอ้งเคลียร์เล่าให้แม่ฟังตามจินตนาการเคา้ไดแ้ลว้ค่ะ แต่ก็จะปนๆ
กนัหลายเร่ืองนะคะ  
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Mamuay   Phoonsawad  :   นอ้งบอสจะชอบใหแ้ม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนค่ะ และจะชอบให้ตวั
ละครเป็นตวั Lego ทั้งหมด เวลาแม่เล่าก็จะสมมุติเหตุการณ์จากส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริงแต่เปล่ียนเป็นตวั lego อย่างเช่น เม่ือคืนน้ีน้องบอสอยากฟัง
นิทานตาํรวจจบัผูร้้าย แม่ก็จะบอกนอ้งบอสก่อนวา่ตาํรวจเป็นตาํรวจ lego
นะ มีรถตาํรวจ lego สามารถแปลงร่างเป็นเรือ lego ได ้มีปืน lego แลว้โจร
ก็เป็นโจร lego พร้อมบรรยายทุกอยา่งท่ีเป็น lego ให้ฟัง น้องบอสก็
จินตนาการแลว้จะเสริมวา่ขาดนัน่ ขาดน่ี ตอ้งเป็นแบบน้ี แลว้พอจบนอ้ง
บอสก็จะชอบพดูวา่ "อยา่งมีความสุข" "จบ นอน" 

Mamuay   Phoonsawad  : นิทานนอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีสนุก ฟังแลว้เพลินเพลิดแลว้ ยงัมีมุมท่ี
สอนใหเ้ด็กให้รู้จกัคิด กลา้แสดงออก รวมถึงความสุขท่ีไดแ้สดงออกมา
ในเวลาท่ีฟังดว้ยค่ะ 

สุนิสา   สุโขทยั  :  การท่ีเราเล่านิทานใหลู้กฟังเป็นส่ิงท่ีดีค่ะและเราสามารถนาํส่ิงท่ีอยูร่อบตวั
เรามาเปล่ียนเป็นนิทานสอนลูกไดค้่ะ 

Sriwaraporn   Meeanan  : ค่ะการเล่านิทานทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขก่อนนอน
รวมทั้งเกิดจินตนาการค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  :  แต่บางคร้ังการท่ีเล่านิทานท่ีโหดเกินไปก็ทาํใหเ้กิดเป็นฝันร้ายไดน้ะคะ 
Dadear  Dear  :   การเล่านิทานเป็นการสร้างจินตนาการท่ีดีค่ะ 
Satri   Boonrod  :   การเล่านิทานทาํใหลู้กๆมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์
Chadapa   Jultanai  :   ส่วนใหญ่เห็นตั้งใจฟังกนันะคะ ยิง่ถา้คนเล่า เล่าไดดี้ก็ยิง่สนุก 
Noi   Jarouyporn  :  ขอบคุณทุกคาํถามคาํตอบรวมถึงการแสดงความคิดเห็นนะค่ะ 
Sugus  Toon  :  นอ้งซูกสัจะหยิบหนงัสือมากลางเล่าเป็นนิทานให้แม่นัง่ฟังคุณแม่ถึงไดรู้้

วา่นอ้งก็จินตนาการเก่งเหมือนกนัค่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :   ลูกๆ มีความสุขท่ีได้ฟังแม่เล่านิทานก่อนนอนค่ะวนัน้ีเล่าเร่ืองกุ๋ งก๋ิงไป

เท่ียวสวนสัตวค่์ะไดรู้้วา่ในสวนสัตวมี์สัตวม์ากมายมีหลายชนิด 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่ 2 การสอนลูกให้เกดิประสบการณ์ชีวติโดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
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ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pattheera   Patty  : ของชอบลูกเคลียร์เลยค่ะ รุ้งจะตอ้งถามเคา้ต่อแบบ what when why how  
  เลยค่ะเพื่อเช็ควา่เคา้คิดยงัไง และเขา้ใจเร่ืองราวมากนอ้ยแค่ไหนค่ะ 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   ส่วนใหญ่คุณแม่จะเล่าเป็นนิทานท่ีแต่งข้ึนเอง จากการใช้

ชีวิตประจาํวนั แต่เปล่ียนตวัละครเป็นสัตวท่ี์น่ารักๆ และก็แลกเปล่ียนกนั 
จากท่ีเขาเคยฟังแต่เรา หลงัๆ ก็เร่ิมเล่าบา้ง จากนั้นแนวคิดต่างๆ ก็ตามมา
เยอะแยะ จนคนฟังนั่งอมยิ้มและหัวเราะกับส่ิงท่ีเขาถ่ายทอดมา "มี
ความสุข" มากมาย 

Ngaesai   Jomjakkra  :   สงสัยว่าถา้หากเราเล่านิทานท่ีเหมือนไม่มีในชีวิตจริง เป็นลกัษณะเทพ
นิยายชวนฝันจะช่วยให้เด็กสามารถต่อยอดจินตนาการเพิ่มเติมได ้หรือจะ
ทาํใหเ้ด็กติดอยูใ่นโลกความฝันคะ ขอบคุณค่ะ 

Dadear  Dear  :   นอ้งดาดา้ ชอบฟังมากค่ะ และชอบซกัถามตามความสงสัย 
Ngaesai   Jomjakkra  :   ของต่ายเองจะมีนิทานชุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม เช่นเร่ือง ศีล 5 คาํกลอน  
  พระพุทธเจา้ ชุด การผจญภยัของพระพุทธเจา้ โรนิน โรนนัชอบมากแต่

 เราก็ไม่รู้วา่เด็กๆจะเขา้ใจในเน้ือหาทั้งหมดท่ีเราตอ้งการส่ือไหม แต่จาก
การอ่านใหฟั้งและถามกลบั โรนินค่อนขา้งเขา้ใจทั้งหมดค่ะ แต่ไม่ค่อยจะ
ปฏิบติัตาม  

Noi   Jarouyporn  :  เป็นปกติของเด็กค่ะ เช่ือฟัง เขา้ใจ แต่จะปฏิบติัตามเด๋ียวเดียว 
Noi   Jarouyporn  :   แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเรารู้ไดคื้อเด็กสามารถเรียนรู้จากส่ีท่ีเราเล่าไดค้่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  :   นิทานท่ีเล่าให้ฟังก่อนนอนเกือบทุกคืน (ถา้ไม่มีเร่ืองเรียกร้องจากนอ้ง

บอส) จะเป็นเร่ืองลูกหมู 3 ตวั ท่ีมีทั้งความสนุก จินตนาการ ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความอดทน ความพยายาม ความมีนํ้ าใจ และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :    การอ่านนิทานส่งเสริมสุขนิสัยเร่ือง กุ๋งก๋ิง ปวดฟัน ให้ฟังจะทาํให้เด็กเห็น
วา่การท่ีกุ๋ งก๋ิงกินลูกอมแลว้ลืมแปรงฟันทาํใหป้วดฟันและฟันผ ุ

Kitty   Arty  :   คุณแม่ไม่ค่อยได้เล่านิทานให้น้องอาร์ต้ีฟังนะคะ เพราะน้องจะชอบดู 
YouTube รถไฟ รถตกัดิน สัตวต่์าง ตอนน้ีกาํลงัฮิตมากหลงัจากท่ีพาไปดู
ไดโนเสาร์มา ก็จะดูแต่ ไดโนเสาร์ก่อนนอน สงสัยคุณแม่ตอ้งเร่ิมเบ่ียงเบน
ความสนใจของนอ้งมาเป็นนิทานสนุกๆ บา้งดีกวา่ 
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Chadapa   Jultanai  :    บางคร้ังก็ง่วงแสนง่วงนะค่ะ แต่เพื่อลูกก็ตอ้งอดทนค่ะ เพราะผลท่ีไดรั้คุม้
ค่าค่ะ 

Sriwaraporn   Meeanan  : ค่ะนิทานเป็นเร่ืองราวท่ีดีท่ีเด็กๆ ไดฟั้งแลว้มีความสุขและต่ืนเตน้และ
ลูกก็จะชอบใหเ้ราซ่ึงเป็นแม่เล่าเร่ืองเดิมๆ ค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :    Ngaesai. Jomjakkra  การเล่านิทานท่ีไม่มีในชีวิตจริงเป็นลกัษณะเทพ
นิยาย ให้เด็กฟัง คิดวา่เด็กสามารถต่อยอดไดค้่ะ เพราะเด็กมีจินตนาการ
ต่อเน่ืองอยูแ่ลว้เคา้สามารถจะเล่าเร่ืองต่อจากเราไดเ้ป็นเร่ืองราวเลยค่ะ แต่
พอเด็กโตข้ึนเร่ือยๆเด็กจะเรียนรู้ไดเ้องวา่เร่ืองไหนจริง เร่ืองไหนไม่จริง
ค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  ขอบคุณทุกท่านท่ีแสดงความคิดเห็น 
สุรพศั   ทามิน  :  เด็กๆ ฟังนิทานไม่เบ่ือเลยค่ะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมทกัษะการเล่านิทาน 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Dadear  Dear  : เล่านิทานทุกวนัค่ะ ตามดว้ยการสวดมนตก่์อนนอน แต่ทาํไม นอ้งดาดา้ 

ยงัซนมากๆ สงสัยคงเป็นวยัท่ีซนมากๆ ค่ะ 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   เห็นดว้ยค่ะ เพราะส่ิงท่ีเขาเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองราวก็อยูใ่นเน้ือหา

ของนิทาน ถา้เร่ืองไหนมีส่ิงท่ีเขาสนใจก็จะดูมีเน้ือหาท่ีหนา้ติดตาม และดู
มีความสุขกบัเร่ืองราวเหล่านั้น บางทีตวัหนงัสือบรรยายอีกอยา่ง และเขา
สามารถพดูเป็นเร่ืองราวท่ีเขาเห็นจากภาพได ้(ยงัอ่านหนงัสือไม่ออก) 

Kanoknaree  Sanpolmuang  :  เหมือนกนัค่ะ แต่ก็น่ารัก 
Mamuay   Phoonsawad  :  เห็นดว้ยค่ะ การเล่านิทานมีส่วนทาํให้ความสัมพนัธ์ของแม่กบัลูกได้

ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน นิทานบางเร่ืองมีรูปภาพการกอดของแม่กบัลูก ลูกก็
มกัจะแสดงออกเลียนแบบภาพ ทาํใหลู้กไดรั้บความอบอุ่นดว้ยค่ะ 

Noi   Jarouyporn  : เด็กเกิดจินตนาการจากการไดฟั้งนิทานนะค่ะ 
Noi   Jarouyporn  : ขอบคุณทุกคาํถามและทุกคาํตอบนะค่ะ 
สุรพศั   ทามิน  :   นอกจากนิทานก่อนนอนแลว้ก็ยงัมีสวดมนตก่์อนนอนและกราบแม่ก่อน 
  นอนดว้ยค่ะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 25  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  ทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการเล่านิทาน 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ลูกสาวชอบฟังนิทานมากให้เล่าก่อนนอนทุกวนัเคยเล่าเร่ืองวา่แม่เจา้หญิง

ตายเขาถามวา่ทาํไมเราตอ้งตายดว้ยกลวัแม่จะตายเลยอธิบายนานเลยคะ 
Ningit  Supa  :    ผา่นไปหลายวนัเขาขอพรพระวา่อยา่ใหแ้ม่ตายนะเลยคิดวา่เด็กจาํไดดี้มาก

เร่ืองท่ีจะเล่าเลยตอ้งคิดนานเพราะแต่งเร่ืองเอง 
Pichayapa  Pua  :   Ningit Supa เหมือนวยัน้ีจะเป็นแบบเดียวกนัเลยค่ะคุณแม่น้องพลอย 

นํ้าหอมก็กลวัเร่ืองตาย คอยถามวา่คุณยายกบัแม่ไม่ตายไดม้ั้ย ก็เลยบอกวา่
ถา้เราดูแลสุขภาพดีๆ ก็อยูก่บัหนูไดน้านๆเลย ก็ดูคลายกงัวลไปบา้ง 

Pichayapa  Pua  :   โดยส่วนตวัชอบหานิทานท่ีเป็นคาํคลอ้งจองมาอ่านให้ฟัง บ่อยเขา้นํ้ าหอม
ก็ท่องไดเ้องแลว้ค่ะ หรือนิทานท่ีมีประโยคซํ้ าๆ พอเล่าถึงตรงท่ีตอ้งตอบ
ประโยคเดิมๆ ก็ถามเคา้ เคา้ก็จะเล่าตอบมา ก็ดีค่ะ เช็คไดว้า่ลูกตั้งใจฟัง 
และเขา้ใจเร่ืองราวดี 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 การสอนลูกให้เกดิประสบการณ์ชีวติโดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pichayapa  Pua  :  พยายามอ่านใหฟั้งทุกคืน หรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาส บางคร้ังลูกอาจหยบิ

หนงัสืออ่ืนๆ เช่น การ์ตูน หรือนิตยสารมาถามวา่น่ีอะไร ก็อ่านใหฟั้งและ
คุยถึงความสนใจของเคา้ค่ะ 

สมัครมอเตอร์แอร์ สามโคก  :   ขอแชร์ใหเ้พื่อนๆ นะค่ะ 
 
  

DPU

https://www.facebook.com/ningit.supa


380 
 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมทกัษะการเล่านิทาน 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
ศิริปรียา   ประพาลา  :   ทาํไงดีค่ะเล่านิทานใหฟั้งแต่ลูกไม่ยอมฟัง 
Pichayapa  Pua  :   ตอ้งใหเ้คา้เป็นคนเลือกเร่ืองท่ีจะฟังเองก่อนค่ะ เด๋ียวก็จะชอบมากๆ เอง 

พาไปร้านหนงัสือ ใหเ้ลือกเองเลย อาจมีลิมิตคร้ังละไม่เกิน 3 เล่มค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :   เห็นดว้ยนะค่ะ ใหลู้กเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเอง แรกๆอาจสนใจนอ้ยแต่

หลานคร้ังน่าจะเร่ิมสนใจมากข้ึนนะค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :   ขอบคุณทุกคาํตอบและทุกคาํถามนะค่ะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ วนัที่  26  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการด้านสติปัญญา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสติปัญญา 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn   Meeanan  : เป็นความรู้ท่ีดีมากค่ะจะนาํไปปฏิบติักบัลูกทั้ง7ขอ้ค่ะ 
Kitty   Arty  : ขอบคุณมากเลยนะคะ คุณแม่ทาํบ่อยค่ะขอ้ 6 นอ้งชอบมากเลย และเรียนรู้

ไดเ้ร็วดว้ยค่ะ คุณแม่จะนาํหวัขอ้อ่ืนๆ ไปทาํใหน้อ้งมีพฒันาการดา้นต่างๆ
ค่ะ 

Satri   Boonrod  : ดีมากทุกเร่ืองเลยคะมีบางเร่ืองท่ีคุณแม่ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้คะและจะปฏิบติั
ใหค้รบทุกขอ้คะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :  ขอบคุณมากค่ะ เป็นการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาไดดี้มากจะ
นาํไปปฏิบติัใหค้รบทุกขอ้เลยค่ะ 

Noi   Jarouyporn  : การถามของเด็กวา่ อะไร ทาํไม เป็นคาํถามท่ีกระตุน้การคิดค่ะ 
Noi   Jarouyporn  : ขอบคุณทุกท่านท่ีแสดงความคิดเห็นนะค่ะ 
สุรพศั   ทามิน  :  ขอ้ 6 และ 7 คุณแม่ใชบ้่อยค่ะและจะนาํขอ้ต่างๆไปใชด้ว้ยค่ะ 
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Achi  Paew  :    การท่ีลูกถามเพราะอยากรู้ หากเราตอบอะไรไปลูกก็จะจาํ เพราะฉะนั้น
ตอ้งตอบความจริง จะไดฝึ้กลูกเป็นคนไม่โกหก ขอ้ 7 คุณแม่ใชทุ้กวนัเลย 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสติปัญญา    
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 17 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Mamuay   Phoonsawad  :  สามารถแยกสีท่ีเหมาะกบัเพศไดด้ว้ยค่ะ เวลาท่ีนอ้งบอสอาบนํ้าแม่จะมี

ผา้เช็ดตวัหลายสี หลายแบบ แลว้มีเยน็วนัหน่ึงแม่เอาผา้เช็ดตวัสีม่วงมาพนั
ตวัให้นอ้งบอส เคา้บอกแม่ทนัทีค่ะวา่ "หนูไม่เอาสีม่วง เป็นสีของผูห้ญิง 
ผูช้ายตอ้งสีฟ้า" 

Mamuay   Phoonsawad  :  แม่ไม่ค่อยมีหลกัการอะไรนะคะ ส่วนใหญ่มีแต่เร่ืองเล่าให้ฟังนะคะ  

Sriwaraporn   Meeanan  :  การเล่นของลูกก็เป็นการพฒันาสติปัญญาไดด้ว้ยค่ะเพราะลูกจะเรียนรู้

จากการเล่นค่ะน้องออกสัลูกสาวชอบชวนคุณแม่เล่นขายของโดยตวันอ้ง

จะเป็นแม่คา้และใหคุ้ณแม่เป็นคนซ้ือค่ะ ถา้คุณแม่ไม่เล่นก็จะงอนค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :  เห็นดว้ยค่ะครูเป้ิลนอ้งเยยีรกบันอ้งยายยา่จะใหแ้ม่เป็นซ้ือเหมือนกนั 
Noi   Jarouyporn  :  ดีค่ะคุณแม่เป็นการเล่าประสบการณ์ตรงแชร์ประสบการณ์กนัค่ะขอบคุณ

นะค่ะ 

สุรพศั   ทามิน  :  นอ้งนาเดียชอบเล่นเป็นคุณครูค่ะ(เลียนแบบแม่เป้ิล) 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pattheera  Patty  : เด๋ียวจะกลบัมาคอมเมน้ทน์ะคะ  
สุรพศั   ทามิน  :  เด็กช่วงปฐมวยัช่างสังเกต ช่างจดจาํ ช่างซกั ช่างถามค่ะ ถามจนบางคร้ัง

หาคาํตอบแทบไม่ไดเ้ลยค่ะ 
Sriwaraporn   Meeanan  : การพูดคุยกบัลูกและการฝึกให้ลูกไดคิ้ด ไดส้ังเกตไดแ้กปั้ญหาในการ

เล่นและการทาํกิจกรรมต่างๆโดยคุณแม่คอยแนะนาํส่ิงท่ีถูกและฝึกให้เด็ก
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มีเหตุผลเป็นการพฒันาให้ลูกเกิดการเรียนรู้ท่ีดีและมีพฒันาการด้าน
สติปัญญาสมวยัค่ะ 

สุรพศั   ทามิน  :  เห็นดว้ยท่ีสุดค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสจะชอบดู youtube ท่ีเป็นเหมือนโฆษณาของเล่น Cars และจะ

จาํมาเลียนแบบเวลาท่ีเล่นอยูก่บัของเล่น และจะพดูเป็นภาษาองักฤษ (ท่ีไม่
รู้เร่ือง) แต่ฟังรู้เร่ืองเป็นบางคาํ แต่สําเนียงค่อนขา้งใชไ้ดเ้ลยค่ะ จะพูดและ
ทาํท่าทางเหมือนท่ีเห็น วา่รถคนัน้ีประกอบดว้ยอะไรบา้ง และจะเป็นเด็กท่ี
หูดีมาก เวลาท่ีบา้นเปิดทีว ีตาไม่เคยดู แต่จะหนัมาบา้ง แต่ท่ีสําคญัสามารถ
จาํสโลแกนของโฆษณาไดเ้กือบหมดค่ะ และจะชอบถามเก่ียวกบัร่างกาย 
โดยเฉพาะเส้นเลือด เส้นเอ็น ผิวหนงั บางคร้ังแม่ก็จะตอบไม่ถูกเพราะมนั
ซบัซอ้นค่ะ 

วรรณา  สังข์สนิท  :   ขอบคุณทางโรงเรียนนะคะท่ีมีสาระดีดีมาให้อ่านตลอด สําหรับเด็กช่วงน้ี
กาํลังจดจาํรายละเอียดในส่ิงต่างๆ ได้เป็นอย่างดีคะเป็นส่ิงท่ีเด็กกาํลัง
เลียนแบบและทาํตาม อยากใหท้างโรงเรียนนาํสาระดีดีมาใหอ่้านอีก 

Satri   Boonrod  :  เห็นด้วยคะน้องจะสังเกตและจําเร่ืองรา วต่างๆจากนิทานหรือจาก
เหตุการณ์ท่ีพบเห็นมาเล่าใหฟั้งไดค้ะ 

Yimmy  Nuttaya  :   นอ้งกนัดั้มก็จะมีพฒันาการดา้นสติปัญญาท่ีเห็นไดช้ดัค่ะ นอกเหนือจาก
การสังเกต และจดจาํ ช่างซกัช่างถามแลว้ ยงัมีดา้นภาษามกัจะมีคาํพดู
แปลกๆ ใหม่ๆ และทาํใหคุ้ณแม่ไดท่ึ้งอยูบ่่อยๆ ค่ะ 

Folke Folke Loveyou  :   เห็นดว้ยอยา่งยิง่เลยค่ะ นอ้งฉลาดข้ึนแยอะเลย สติปัญญาไวมากค่ะ 
Pattheera  Patty  :   เห็นดว้ยค่ะ เด็กๆ ควรไดเ้รียนรู้จากประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดส้ํารวจ เล่น

ทดลอง คน้พบส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก 
ตดัสินใจ ใชภ้าษาส่ือความหมาย ไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดเ้ล่นกบั
เพื่อน กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเองและสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และคิดวา่การท่ีจะพฒันาดา้นสติปัญญา
ไดดี้มากน้อยแค่ไหนนั้นตอ้งมาจากพื้นฐานสภาพจิตใจวา่เด็กพร้อมท่ีจะ
รับมั้ย คือเคา้ตอ้งมีความสุขในการเรียนรู้ดว้ยค่ะ  

N’Name Prachumchom  :  ส่วนตวัของคุณแม่คิดวา่ความจาํของนอ้งเนมช่วงน้ีจะจดจาํส่ิงต่างๆ ท่ี
อยูร่อบๆตวั อยา่งเวลาขบัรถไปบา้นคุณยาย นอ้งเนมสามารถบอกเส้นทาง
ท่ีจะไปบา้นคุณยายได ้และนอ้งเนมชอบท่ีจะซกัถามในส่ิงท่ีเคา้ไม่รู้ ถาม
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คร้ังเดียวสามารถจาํไดว้า่อะไรเป็นอะไร ถา้สัญญาอะไรไวน้อ้งเนมจะทาํ
ตามสัญญาโดยไม่มีขอ้ต่อรอง 

อญัชล ี  เกษไชย  :  กิจกรรมร้องเพลงภาษาองักฤษเตน็ประกอบเพลงเป็นอีกวิธีท่ีไดจ้ดจาํ ได้
พฒันาการทั้งร่างกายและจิตใจ ไดภ้าษา ไดค้วามสนุกเพลิดเพลินเหมือน
กิจกรรมก่อนเคารพธงชาติท่ีโรงเรียนคุณครูค่ะ 

Therdkiat  Wannajak  :  เด็กวยัน้ีมีความจาํเป็นเลิศเลยค่ะ เรียนรู้และจดจาํไดเ้ร็วมากค่ะ 
Noi   Jarouyporn  :  ขอบคุณทุกท่านนะค่ะท่ีเขา้มาแชร์ความรู้กนัค่ะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 26  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการด้านสติปัญญา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสติปัญญา 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ไดรั้บขอ้ความแลว้คะ 
Pensiri  Boonchan  :   ไดอ่้านขอ้ความแลว้ค่ะ 
Juju  Jubu  :    คุณแม่สังเกตว่าปีน้ีน้องมีพฒันาการทางสติปัญญามากข้ึนค่ะ น้องช่าง

สังเกต ช่างซกั ช่างถาม จนบางคร้ังตอบกนัไม่ไหวเลยค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :  พฒันาการดา้นสติปัญญาเด็กสามารถเปรียบเทียบส่ิงของต่างๆไดต้ามวยั

นะคะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสติปัญญา    
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ลูกชอบวาดภาพสถานท่ีต่างๆแลว้มาเล่าใหแ้ม่ฟัง 
Noi  Jarouyporn  : เด็กชอบเลียนแบบและชอบสาํรวจส่ิงรอบตวัเอง 
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เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 17 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Siripim   Sirisantisakul  :   ลูกสาวชอบซกัถามเร่ืองต่าง ๆ ตลอดเวลาเลยค่ะ  
Pensiri  Boonchan  :    ลูกชายตอ้งถามวา่ทาํไมตลอดอธิบายแลว้ก็ยงัถาม ทาํไม 
Noi  Jarouyporn  :   เด็กสามารถเล่นบทบาทสมมติไดจ้ากอาชีพต่างๆนะค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :    ขอบคุณนะค่ะ 
Pichayapa  Pua  :  อาชีพยอดฮิตในบทบาทสมมุติของลูกสาวคือคุณหมอค่ะ รักษาทุกอย่าง 

ตั้งแต่คุณยายจนถึงลูกสุนัขเลย เวลาไปพบแพทยจ์ะตอ้งขอคุณลุงหมอ
จบัๆ แตะๆ หูฟังดว้ย  

Noi  Jarouyporn  : ดีค่ะคุณแม่ช่วยส่งเสริมทศันคติท่ีดีกบัอาชีพหมอเคา้ก็อาจมีความฝันใน
อาชีพน้ีนะค่ะ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  27  กนัยายน  2556 
 
เร่ือง  พฒันาการด้านร่างกาย 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pattheera  Patty  :  เด๋วมาเมน้ทน์ะคะคุณครูขา 
Satri  Boonrod  :  ลูกๆ จะชอบมากกบัการไดอ้อกกาํลงักายและเล่นเคร่ืองเล่นต่างคะ 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   เห็นดว้ยค่ะ ท่ีบา้นเราคุณแม่คุณลูกบา้พลงั ชอบห้อยโหน ทรงตวั

กนัทุกวนั (แบบระมดัระวงันะคะ) วิ่งและข่ีจกัรยาน วนัแรกท่ีเห็นเขาข่ี
จกัรยาน2 ลอ้ไดคุ้ณแม่ตกใจ ทาํไมมนัเร็วจงั แต่ก็ดีใจ ครอบครัวเราถา้คุณ
แม่มีเวลาก็จะไม่พลาดการใชพ้ลงัเพื่อสร้างความสนุกสนานกนัเลยค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสชอบปีนป่ายและกระโดดมากค่ะ เวลาท่ีลงบนัได จะกระโดด
ลง และชอบกระโดดบนท่ีนอน เอาหมอนมากองรวมกนัแลว้จะกระโดด
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ขา้ม และนอ้งบอสบอกวา่นอ้งบอสกาํลงั Free Running อยู ่แต่ท่ีเห็นในรูป
เป็นเหตุการณ์ท่ีตอ้งระวงัค่ะ แม่เอาโซ่คลอ้งประตูไวเ้พื่อไม่ให้น้องบอส 
ออกไปขา้งนอกเอง แต่พอแม่หนัหลงัเปิดประตูบา้นเท่านั้นแหละค่ะ นอ้ง
บอสปีนเอาโซ่ออก 

Yimmy  Nuttaya  :  เหมือนนอ้งกนัดั้นเลยค่ะ ชอบกระโดดลงมาจากเตียง ตอ้งคอยเตือนอยู ่
  เป็นประจาํ เด็กๆ แขง็แรงกนัจริงๆ ค่ะ 

Pattheera  Patty  :  ยิง่ช่วงวยัน้ีเป็นวยับา้พลงัเลยค่ะ ทั้งวนัจนบางที แม่อยา่งรุ้งอยากแปลงร่าง
เป็นนางยกัษเ์พราะเหน่ือยมาก แต่ก็แอบดีใจท่ีลูกแขง็แรงค่ะ  

Sriwaraporn   Meeanan  :  ค่ะการท่ีเด็กได้เล่นกลางแจ้งเล่นเคร่ืองเล่นสนามก็เป็นการพฒันา
ร่างกายอยา่งลูกสาวท่ีบา้นจะชอบออกกาํลงักายป่ันจกัรยาน ตีแบดและวิ่ง
เล่นทุกวนักลา้มเน้ือขาจะแขง็แรงมากค่ะ 

N’Name Prachumchom  :  นอ้งเนมก็เป็นเหมือนกนัค่ะ เปิดเพลงแลว้ชอบกระโดดตามเพลงบนท่ี
นอน เอากน้ลงกระแทกกบัท่ีนอน เวลาคุณแม่นอนชอบกระโดดโถมเขา้
ใส่ ชอบเล่นแรง นึกวา่นอ้งเนมเป็นอยูค่นเดียว 

Rungsiya  Siriwathanakul  : ลูกๆ ใครบา้งคะ คุณๆ แม่รายงานตวัหน่อยมั้ยคะ ลูกสาวน่ารักจงั 
Terdkiat  Wannajak  :  นอ้งมะจงัก็ชอบกระโดดทบัคุณพ่อคุณแม่เหมือนกนัค่ะ บางทีอารมณ์ดี

มากๆ ก็จะกระโดดเอากน้กระแทกกบัท่ีนอน พอตวัเด้งข้ึนมาก็หัวเราะ
ชอบใจใหญ่เลยค่ะ ชอบใหเ้ราโยนข้ึนบนฟ้า เล่นผาดโผนค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  การกระโดดบนเตียงเรียกวา่ลม้บนฟูก แลว้คุณพ่อหรือคุณแม่ก็จะกอดรัด
ฟัดเหวีย่งบนเตียงแค่นึกภาพก็เป็นความสุขของลูกและครอบครัวแลว้ค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  การออกกาํลงักายจะเป็นประเภทไหนก็เป็นการพฒันากลา้มเน้ือของลูก
นะคะ 

Noi   Jarouyporn  :  นอ้งบอสครับจบัแน่นๆ นะครับ มีภาพประกอบดว้ย ขอบคุณครับ 
Chadapa  Jultanai  :    เร่ืองขีดเขียนน่ีชอบจริงๆ เลยค่ะ ท่ีบา้นมีจิตรกรรมฝาผนงัเตม็ไปหมดเลย 
สุรพศั   ทามิน  :    นาเดียชอบกระโดดบนท่ีนอนสปริงมากค่ะ ถา้ไปเล่นเคร่ืองเล่นก็ชอบเล่น

เคร่ืองเล่นสปริงกระโดดค่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :    ยวิ เยยีร์และยายยา่ชอบวิง่เล่นไล่จบักนัและชอบเล่นเตน้แข่งกนัค่ะ 
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เร่ืองย่อยตอนที ่2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้านร่างกาย  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi   Jarouyporn  : เด็กวยัน้ีจะตอ้งเร่ิมมีกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงข้ึนนะค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  :  น้องบอสชอบวิ่ง กระโดด บา้งคร้ังอาจจะกะระยะพลาด และหกล้ม

ก่อนถึงท่ีหมาย เน่ืองจากกล้ามเน้ือไม่แข็งแรงใช่มั้ยคะ แล้วจะมีวิธีการ
กระตุ้นหรือทาํให้กล้ามเน้ือส่วนต่างๆของร่างกายแข็งแรงมากข้ึนได้
อยา่งไรบา้งค่ะ นอกจากการวิง่เล่น ป่ันจกัรยาน การกระโดด ค่ะ 

Rungsiya  Siriwathanakul  : สระนํ้าสะอาดน่าเล่นมากๆค่ะ 
Terdkiat  Wannajak  :  นอ้งมะจงัยงัชอบให้อุม้อยูเ่ลยค่ะ อยา่งน้ีเป็นเพราะเคา้ข้ีเกียจเดินเอง หรือ

อยากใหเ้ราเอาใจเคา้เหมือนตอนเคา้เป็นเด็กๆอยูค่ะ 
สุรพศั   ทามิน  :  เห็นลูกเล่นไม่มีเหน่ือยแต่แม่เหน่ือยแทนค่ะ 
Noi   Jarouyporn  : การเล่นของเด็กกลางแจง้จะเป็นการพฒันาทางดา้นร่างกายกลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ การวิ่งแล้วล้มหรือกระโดดแล้วล้มไม่ได้แสดงว่ากล้ามเน้ือไม่
แข็งแรงแต่การเล่นกลางแจ้งของเด็กจะเป็นการพฒันากล้ามเน้ืออย่าง
ต่อเน่ืองค่ะ 

Noi   Jarouyporn  : นอ้งมะจงัคงอยากให้คุณแม่อุม้มากกว่าเพราะการอุม้เคา้เคา้คงรู้สึกอบอุ่น
เหมือนคุณแม่กอดไวต้ลอด. แต่ควรให้นอ้งเดินจะดีกวา่เพราะวยัของเคา้
ตอ้งวิง่และเดินไดอ้ยา่งคล่องตวัแลว้นะค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  คุณแม่ค่ะเด็ก วยัน้ีมีพลงัมากค่ะใชพ้ลงัอยา่งไรก็ไม่หมดค่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :    เด็กวยัน้ีไม่มีเหน่ือยเล่นไดท้ั้งวนัค่ะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Dadear dear  :   นอ้งดาดา้ ชอบกระโดด และวิ่งเล่นตามวยั เป็นเหมือนการออกกาํลงักาย

ไปในตวั 
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Rungsiya  Siriwathanakul  : แลว้ถา้จะควบคุมเร่ืองอาหารให้ครบห้าหมู่ตอ้งหลอกล่ออย่างไรดี
คะ ขอคาํแนะนาํสักหน่อยค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  :  นอ้งบอสจะมีปัญหา  1.เร่ืองการทานค่ะ จะไม่ทานหมู แต่จะชอบทาน
ลูกช้ิน ยา่เลยทาํลูกช้ินให้ทานเองค่ะ แต่จะมีอาหารเสริม เช่น นํ้ ามนัตบั
ปลาและนํ้ามนัปลา แบรนดเ์ด็ก แบบน้ีจะไดผ้ลกบัสุขภาพมั้ยคะ 2.และอีก
เร่ืองท่ีมีปัญหาคือการนอนดึกค่ะ เพราะนอ้งบอสจะรอนอนพร้อมกบัแม่
ค่ะ บางทีแม่กลบัดึกถึงเกือบ4ทุ่มเลย แต่แม่ก็จะพยายามให้นอนให้เร็ว
และนานท่ีสุด ตอนเชา้นอ้งจะต่ืนเวลา 7โมงเชา้ทุกวนัค่ะ แต่ก็ไม่เคยงอแง
นะคะ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของนอ้งมั้ยคะ 2.1).และแม่เคยไดย้ินมา
วา่ตอ้งใหเ้ด็กนอนตั้งแต่2ทุ่ม และตอ้งใหห้ลบั สนิทไม่เกิน2ทุ่มคร่ึง 
เพราะจะมีสารการเจริญเติบโตหลัง่ช่วงเวลาน้ี จนถึง 4ทุ่ม (จะหลัง่ในเวลา
นอน) แต่แม่แอบสงสัยวา่แลว้เวลาไทยกบัต่างประเทศก็จะต่างกนั แลว้ถา้
ตอนน้ีเด็กไทยกาํลงันอน แต่ต่างประเทศท่ีกาํลงัสวา่งอยูห่ล่ะ แม่เลยไม่
แน่ใจวา่ตอ้งนอน 2 ทุ่มจริงรึเปล่าคะ 

Terdkiat  Wannajak  :  นอ้งมะจงัเป็นอีกคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการทานอาหาร นอ้งทานขา้วค่อนขา้ง
ยาก ทานแต่อนัเดิมๆ ท่ีตวัเองชอบ และไม่ทานผกัเลยค่ะ มีวิธีไหนท่ีจะ
ช่วยให้นอ้งชอบทานผกัข้ึนบา้งมั้ยคะ แต่ดีท่ีชอบทานผลไมค้่ะ ส่วนเร่ือง
การเล่นคุณแม่พยายามฝึกให้น้องป้ันดินนํ้ ามนัและร้อยลูกปัดทุกวนัเพื่อ
ฝึกกลา้มเน้ือมดัเล็กและฝึกสมาธิค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  เด็กไม่ทานผกัเป็นเร่ืองปกติค่ะ ตอ้งหลอกล่อ ทานมะเขือเทศแกม้แดง 
ทานผกัโขมแข็งแรงเหมือนป๊อปอาย หรืออาจจะให้ลูกช่วยทาํกบัขา้วแลว้
รับทานฝีมือตวัเองค่ะ 

Noi   Jarouyporn  :  นอ้งมะจงัอาจตม้เป็นซุปหันผกัช้ินเล็กตม้เป่ือยๆมทาํให้น้องทานไดง่้าย
ข้ึนนะค่ะ 

สุรพศั   ทามิน  :  นาเดียทานง่ายค่ะแต่ทานไดไ้ม่มากและจะทานบ่อยค่ะ 

Chadapa  Jultanai  :   ปฏิบติฺัไดค้รบทุกขอ้เลยค่ะ เวน้อยู่เร่ืองเดียวคือการรับประทานอาหาร
นอ้งเชา้จะเลือกรับประทานแต่ของท่ีชอบและไม่รับประทานผกั มีอยูว่นั
หน่ึงถามนอ้งเชา้วา่ วนัน้ีท่ีโรงเรียนหนูรับประทานขา้วกบัอะไรค่ะ นอ้ง
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บอกวา่ "ผดัผกักาดขาว" เมนูน้ีเคยไดท้าํจริงหรือเปล่าคะคุณครู ถูกใจคุณ
แม่มากๆเลยค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :   นอ้งเยียร์กบันอ้งยายยา่ทานขา้วนอ้ยจะทาํอยา่งไรให้นอ้งทานขา้วไดม้าก
ข้ึนค่ะขอบคุณค่ะ 

Noi   Jarouyporn  : ทาํค่ะแค่เป็นแกงจืดผกักาดขาว ก็โอเคนะคะใกลเ้คียง 

Noi   Jarouyporn  : คุณแม่อาจใหน้อ้งช่วยทาํกบัขา้ว อาหารมีสีสรรทาํใหเ้ด็กอยากทานค่ะ 

Sugus  Toon  :  นอ้งซูกสั ทานนอ้ยมากแต่ถา้ขา้วมนัไก่จะทานไดเ้ยอะค่ะ ผกัก็ทานแต่
ตาํลึงไม่ ยอมทานอย่างอ่ืนเลย น้องจะอ้างนู้นอา้งน้ีตลอดเช่น ทาน
แตงกวาก็จะบอกวา่กินแลว้ปวดหูค่ะ คุณแม่ก็ไม่เขา้ใจเลย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 27  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการด้านร่างกาย 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Peerapat  Kaewplang  :  ลูกชายผมชอบข่ีจกัรยานมากครับ ตอนเยน็กลบัถึงบา้นตอ้งชวนผม

ออกไปข่ีจกัรยานดว้ยทุกวนั วนัไหนท่ีฝนตกจะหันมาบอกว่า "วนัน้ีฝน
แกลง้กสัจงัอีกแลว้"  

Pichayapa  Pua  :   ท่ีบ้านหน้าท่ีพฒันากล้ามเน้ือมัดใหญ่และการทรงตัวเป็นของคุณพ่อ 
พฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กเป็นของคุณแม่เองค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :  ดีค่ะช่วยกนัพฒันาลูกทั้งคุณพอ่และคุณแม่ 
 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้านร่างกาย  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 10 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
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Juju  Jubu  : เห็นดว้ยค่ะ ลูกชายตวัแสบของคุณแม่ไม่เคยอยูน่ิ่งเลยค่ะ ซนมาก ทาํของท่ี
บา้นพงัอยูบ่่อยๆ แต่ก็น่ารักนะคะ 

Ningit  Supa  :    ไดค้วามรู้จากขอ้มูลท่ีส่งใหว้า่ลูกเราก็ปกติเหมือนเด็กทัว่ไปเป็นไปตามวยั
ของเขา 

Pichayapa  Pua  :  ถึงจะหยิบจบัอะไรยงัไม่มัน่คงนัก แต่ลูกสาวก็ชอบอาสาตวัเองท่ีจะ
ช่วยเหลือคนรอบขา้งในบา้น ก็ถือวา่เป็นการฝึกเร่ืองจิตอาสาไปค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :  ดีค่ะช่วยกนัใหเ้ด็กมีนํ้าใจต่อผูอ่ื้น 
Sasitorn  Tana  :  เวลาลูกทาํของในมือหล่นหรือหกล้มดว้ยความตกใจแม่ก็มีเผลอดุลูกไป

บา้ง แต่เม่ือไดส้ติหายตกใจมองหนา้ลูกแม่รู้เลยวา่เคา้รู้สึกไม่ดีกบัคาํท่ีแม่ดุ
เคา้แลว้แม่ก็จะกล่าวคาํขอโทษลูกพร้อมกบัอธิบายเหตุผลวา่ทาํไมแม่ตอ้ง
ดุลูก อยากทราบวา่แม่ทาํแบบน้ีตอ้งแกไ้ขตวัเองอย่างไรคะใครมีคาํตอบ
บา้ง ขอบคุณมากค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Juju  Jubu  :  ขอ้มูลดีมากเลยค่ะ ทาํให้คุณแม่ทราบพฒันาการของเด็กๆ ได้เยอะเลย 

ขอบคุณนะคะท่ีใหข้อ้มูลดีๆ อยา่งน้ี  
Jim  Parabutara  : จากท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีไดรั้บขอ้มูลดีๆเยอะมากๆ ค่ะ 

Jim  Parabutara  : จริงๆ แลว้การท่ีเป็นคุณแม่ในยคุ2013น้ีการเล้ียงดูลูกเป็นอะไรท่ียากมากๆ
คุณแม่เลยเล้ียงลูกสาวแบบสมยัใหม่ค่ะแต่ท่ีวนัน้ีไม่ได้เสนอเพราะว่า
ตวัเองหลอดลมอกัเสบค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  ค่ะเป็นความรู้ท่ีดีมากค่ะโดยปกติคุณแม่ก็จะตอ้งเตรียมอาหารเชา้ให้ลูก
ทุกวนัเพราะอาหารเช้าสําคญัมากๆได้ความรู้วนัน้ีก็จะเลือกอาหารท่ีมี
คุณค่าใหก้บัลูกค่ะ 

Pichayapa  Pua  : เห็นดว้ยค่ะวา่อาหารเชา้สําคญัมาก แรกๆตอน อ.1 ก็ยอมทานแต่นม แต่
เด๋ียวน้ียอมทานอาหารตอนเชา้ทุกวนัแลว้ แม่ดีใจจงั 

Noi  Jarouyporn  : เด็กๆ จะแขง็แรงก็เร่ิมจากอาหารดว้ยค่ะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  28  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
สุนิสา   สุโขทยั  :    พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจเป็นส่ิงสาํคญัค่ะ นอ้งอาร์ตมีหลายอารมณ์ใน

แต่ละวนัท่ีแตกต่างกนัไป ในตอนน้ีอารมณ์ยงัไม่คงท่ีค่ะ 
Sugus  Toon  :    ค่ะ นอ้งซูกสั ก็หลายอารมณ์ และตวันอ้งเองก็จะรู้ดว้ยวา่เคา้อยูใ่นอารมณ์

ไหนค่ะ 
Sriwaraporn   Meeanan  :  ค่ะอารมณ์ของเด็กจะละเอียดอ่อนมากจะเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์อยา่งผูว้จิยับอก เช่น บางวนัก็จะง่ายบอกอะไรก็เช่ือฟังบางวนั
ก็ไม่ยอมไม่เช่ือฟังเพราะฉะนั้นคุณแม่อยา่งเราตอ้งหาเหตุผลและกิจกรรม
ท่ีทาํใหคุ้ณลูกอารมณ์ดีค่ะ 

Kanoknaree  Sanpolmuang  :   ค่ะ ยอมรับวา่เปล่ียนแปลงเร็วมาก จนบางทีเราปรับอารมณ์ไม่ทนั 
Satri  Boonrod  :  ค่ะ ลูกสาวจะมีอารมณ์หลายอารมณ์มากในวนัเดียวกนัทั้งแสนงอนและ

หงุดหงิดง่ายเม่ือไม่ไดด้ัง่ใจคุณแม่ปรับตวัตามไม่ทนัเลยค่ะ 
สุรพศั   ทามิน  :    อย่าวา่แต่เด็กมีหลายอารมณ์เลยค่ะผูใ้หญ่อย่างเราๆบางคร้ังยงัย ั้งอารมณ์

ไม่ไดเ้ลย มีหลายอารมณ์เหมือนกนั 
อญัชล ี  เกษไชย  :  ค่ะ เด็กจะมีหลายอารมณ์ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนถา้แยง่ของกนัก็จะ

ไม่พอใจและโกรธกนั 
Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสก็มีหลายอารมณ์ค่ะ รัก ก็แสดงออกชดัเจน คือ กอดรัดฟัด

เหวีย่งเลย โกรธ ก็แสดงออกชดัเจน จะเดินหนีและหนัหนา้เขา้กาํแพงและ 
จะไม่ยอมพูดดว้ย แต่เวลาท่ีคิดไดเ้คา้ก็จะกลบัมางอ้แม่และขอโทษ จะ
บอกใหแ้ม่ยิม้ โอ๋หนูหน่อยสิ และยงัมีอีกหลายอารมณ์ค่ะ 
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เร่ืองย่อยตอนที ่2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ  
เวลาส่ง   12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pattheera  Patty  :   นอ้งเคลียร์มีทุกขอ้เลยค่ะ แต่เร่ืองสนใจนอ้งเล็กๆจะมากท่ีสุด ทุกวนัน้ีตอ้ง

เอาตุก๊ตานอ้งจ๋ามากอดอุม้ เล้ียงนอ้งทุกวนัค่ะ 
N’Name  Prachumchon  :   ขอ้7-8 ตรงมากเลยค่ะ นอ้งเนมเล่นๆอยูก่็จะวิ่งมาหอมแม่ รักแม่ สัก

พกันึงก็จะต่อตา้นแม่กบัพี่ไม่ใหพ้ี่เขา้ใกลแ้ม่ (ขนาดห่างกนั12ปี) 
Sriwaraporn  Meanan  :   ค่ะนอ้งออกสัก็เหมือนกนัเคยร้องไห้จะเอานอ้งพอคุณแม่เอาตุ๊กตามาก็

ไม่ยอมบอกไม่เอานอ้งตุก๊ตาจะเอานอ้งเป็นๆ เพราะวา่เพื่อนๆ มีนอ้งค่ะแต่
พอสักพกัก็บอกคุณแม่วา่ไม่อยากมีนอ้งแลว้ค่ะเหมือนผูว้ิจยัให้ความรู้มา
ขอ้ 4 ค่ะวา่เด็กมีหลายอารมณ์รู้สึกค่ะ 

Satri  Boonrod  :   เห็นดว้ยคะในเฉพาะขอ้ท่ี 6 กบัขอ้ท่ี 7 จะแสดงออกเห็นชดัเจนวา่ถา้เอาใจ
นอ้งมากกวา่ก็จะเร่ิมต่อตา้นและจะหวงแม่เม่ือเวลาท่ีมีคนมาเขา้ใกลค้ะ 

Chadapa  Jultanai  :   การแสดงออกดงักล่าว นอ้งเชา้มีครบเลยค่ะโดยเฉพาะสนใจเด็กท่ีเล็กกวา่ 
แต่ขอ้ 11 นอ้งเชา้ไม่ติดส่ิงของใดๆ เลยค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  :  ติดส่ิงของบางอยา่ง เห็นดว้ยมากเลยค่ะ เพราะติดมานานมากแลว้ แต่
การแสดงความรักของส่ิงน้ีจะชดัมากข้ึนค่ะ สังเกตจากเม่ือก่อนจะไม่หอม
ไม่ซ๊ืดกนัมากเท่าไหร่ แต่เด๋ียวน้ีก่อนจากกนัไปอาบนํ้า(เป็นเวลาท่ีตอ้งแยก
เพราะหมอนเน่าจะเปียก ถา้เป็นเวลาอ่ืนจะเอามาวางขา้งๆ) จะตอ้งกอด
หอม และบอกวา่"นอ้งเน่ รออยูต่รงน้ีนะ อยา่ไปไหนล่ะ เด๋ียวพี่บอสมา" 
แสดงออกถึงความเป็นห่วงและความรักเป็นอยา่งมากค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  :  ส่วนความรักท่ีแสดงต่อแม่น่ีมีตลอดค่ะ ไดทุ้กโอกาส ทุกสถานท่ี ทุก
เวลาทั้งกอดทั้งฟัดแม่เลยค่ะ 

สุรพศั   ทามิน  :  นอ้งนาเดียหวงแม่ค่ะไม่อยากใหแ้ม่มีนอ้งหรือคุยเล่นกบัเด็กคนอ่ืนค่ะ 
Sugus  Toon  :  นอ้งซูกสั ไม่อยากมีนอ้งกลวัจะไม่มีใครรักเคา้และถา้ใครไดส้นใจเด็กคน

ไหนจะมีอาการงอนและคาํพดูไม่พอใจแสดงออกอยา่งเห็นไดช้ดัค่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :  นอ้งเยยีร์กบันอ้งยายยา่อยากมีนอ้งและชอบเล่นกบัเด็กเล็กๆ เอาใจและหา

ของเล่นใหน้อ้งค่ะ 
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เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 19 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :   ค่ะจะเอาความรู้ท่ีไดใ้นวนัน้ีไปปฏิบติักบัลูกทั้ง5ขอ้เลยค่ะโดยทุกวนัน้ี

ก็ทาํอยูแ่ลว้ก็จะทาํใหม้ากยิง่ข้ึนค่ะ 
Satri  Boonrod  :    คะเป็นความรู้ท่ีใหม่แลว้คุณแม่จะนาํไปปฏิบติัตามทุกขอ้นะค่ะทุกขอ้ 
Kitty  Arty  :    คุณแม่ก็เร่ิมการเปล่ียนแปลงอารมณ์ตวัเองกับคุณลูกในหลายๆข้อค่ะ

เพราะคุณแม่รู้สึกวา่เราดุเสียงดงัๆ และตีลูก ทาํให้ ลูกไม่มีความมัน่ใจใน
ตวัเองค่ะ ขอบคุณนะคะ สาํหรับส่ิงดีๆ ท่ีมอบใหก้นั 

สุรพศั   ทามิน  :  ทุกขอ้ใหป้ระโยชน์มากเลยค่ะ จะนาํไปใชค้่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :  ขอ้ 4 คุณครูหน่อยช่วยยกตวัอยา่งวา่ควรจะพูดอยา่งไงและมีวิธีแบบไหน

บา้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ทุกขอ้จะนาํไปปฏิบติัค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :   การให้รางวลักบัเก็ดเม่ือเด็กทาํความดีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงของเสมอไป

อาจเป็นการกอดหรือรอยยิม้ท่ีจริงใจท่ีเตม็ไปดว้ยความรักก็ไดค้่ะ 
Rungsiya  Siriwathanakul  :   เห็นดว้ยทุกประการค่ะ อ่านและจะจาํ จาํและจะทาํ ทาํและจะ

นาํไปบอกต่อเพื่อประโยชน์สูงสุดเด็กไทยเราจะตอ้งดียิ่งๆข้ึนค่ะ ล่าสุด
เห็นข่าวท่ีเด็กไทยอ่านเขียนไทยไดร้ะดบัอนุบาลดว้ย น่ากลวัค่ะ 

วรรณา   สังข์สนิท  :  ขอบคุณสําหรับความรู้ดีดีท่ีครูหน่อยเสนอมานะคะยงัไงจะนาํไปปฏิบติั
ตามคาํแนะนาํนะคะ 

Mamuay   Phoonsawad  : พยายามโพสเมน้ทน้ี์หลายรอบ แต่ไม่ยอมอพัค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  : ขอบคุณทุกคาํแนะนาํและทุกกิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาทุกๆ ดา้น

นะ คะ 
เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  การกอดถือเป็นแสดงความรัก บางคร้ังการกอดยงัเป็นการปลอบโยนให้

ลูกรู้สึกปลอดภยัดว้ยเช่นกนัค่ะขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณ
แม่นะคะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 28  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noi  Jarouyporn  :  อารมณ์เด็กวยัน้ีเด็กยงัควบคุมอารมณ์ไดบ้า้งเท่านั้น 
Pichayapa  Pua  :   มีคาํถามค่ะ เด็กวยัน้ีจะไวกบัอารมณ์ทุกคนไหมคะ ลูกสาวเป็นคนข้ี

นอ้ยใจมาก แต่ท่ีโรงเรียนกลบัไม่เป็นนะคะ แต่กบัคนใกลชิ้ดโดยเฉพาะ

คุณแม่น่ีล่ะค่ะ จะพูดหรือทาํอะไรผิดไปจากเดิมไม่ไดเ้ลย จะน้อยใจ 

เสียใจ ตอ้งกอด ตอ้งปลอบ 

นิรพนัธ์  จิรสัชฌกร  :   แต่น้องวินเนอร์ชอบเปิดเพลงให้ฟังอยู่บ่อยๆตั้งแต่อยู่ในทอ้งอาจเป็นไป

ไดไ้หมค่ะลูกออกมาเป็นเด็กอารมณ์ดีชอบร้องเพลงเวลาเพลินกนัไปเร่ือย

ค่ะ 
 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 11 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Sriwaraporn  Meanan  : ลูกสาวเป็นเด็กกลา้แสดงออกชอบเตน้ชอบร้องเพลงและชอบเล่นขาย
ของวนัน้ีไดค้วามรู้12ขอ้เก่ียวกบัการแสดงออกของเด็กเป็นความรู้ท่ีดีมาก
สาํหรับคุณแม่ทุกๆคนค่ะ 

Pichayapa  Pua  : นํ้ าหอมน่ีมีครบทุกขอ้ท่ีกล่าวมาเลยค่ะ โดยเฉพาะเร่ืองสนใจท่าทางการ
แสดงออก และอาการหวงแม่น่ีมีมากเลยค่ะ 

Sasitorn  Tana  :  นะโมเป็นเด็กผูช้ายท่ีชอบตุ๊กตามากเลย และทุกๆ หวัขอ้ท่ีกล่าวมาใช่เลย
ค่ะ 
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Sasitorn  Tana  :   และขอขอบคุณ ขอ้ท่ี9 ค่ะเป็นความรู้ใหม่ของคุณแม่จริงๆ ท่ีผา่นมาคุณแม่

เขา้ใจตรงกนัขา้มมาตลอดเลย 

น้องอาร์มี่ พีม่ิวสิค  :   คุณแม่มีลูกสองคนอยู่ในข่วงปฐมวยัทั้งคู่ อายุห่างกนัสองปี สังเกตเห็น
พฤติกรรมต่างๆ ไดต้รงตามท่ีคุณครูกล่าวไว ้ซ่ึงในเร่ืองของการแสดงออก
ทางอารมณ์น้องเล็กวยั 3 ขวบ จะแสดงชดัเจนมาก ส่วนพี่วยั 5 ขวบ 
สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ เม่ือก่อนเคยมีปัญหาทางดา้นแสดงออกทาง
อารมณ์ (ขอ้ 7) ท่ีมากเกินไปของนอ้งเล็ก คุณแม่ใชว้ิธีการจดัการอารมณ์
ของน้องดว้ยการให้เคา้รู้จกัอารมณ์ของตนเองในเวลานั้น พฤติกรรมท่ี
ตนเองทาํ และใหเ้คา้คิดวา่ดี หรือไม่ มีผลเสียอยา่งไร และทาํอยา่งไรถึงจะ
ดี ไม่ใช่คร้ัง สองคร้ังไดผ้ล แต่ใชร้ะยะเวลาสักระยะ ตอนน้ีนอ้งจดัการกบั
อารมณ์ของตวัเองไดดี้มากข้ึนค่ะ 

Pensiri  Boonchun  :   นอ้งยโูร 5 ขวบ ค่อนขา้งเอาแต่ใจมากกวา่นอ้งโซน่ี 3 ขวบ แต่ก็มีเหตุผล
ถา้ช้ีแจงใหดี้แต่ตอ้งมีนํ้าตาไหลก่อนฟังเสมอ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 

เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Ningit  Supa  :   ท่ีบา้นก็กอดกนับ่อยๆ พ่อแม่ลูก แต่ช่วงน้ีจะหวงแม่ค่ะไม่อยากกอดและ
หอมพ่อแม่จะแกลง้กอดพ่อเด๋ียวก็จะวิ่งมากอดดว้ย อบอุ่นดี ส่วนการชม 
ถา้เขาทาํดีจะชมเขาดูเขาจะภูมิใจมาก 

น้องอาร์มี่ พีม่ิวสิค  : เห็นดว้ยมากๆ ค่ะ กอดทาํให้รับรู้ไดว้า่เรารักกนั กอดทาํให้อารมณ์โกรธ
เบาบางลงได ้ กอดกนัทาํให้เกิดพลงั เกิดกาํลงัใจ เรากอดกนัเป็นกิจวตัร 
เม่ือเวลาลูกทะเลาะกนั จะจบัแยก แม่จะกอดเขา้ดา้นหลงัหลงัของลูกท่ี
แสดงพฤติกรรมรุนแรง เขาก็จะเยน็ลงค่ะจากนั้นจะให้ปรับความเขา้ใจกนั 
และกระตุน้ใหลู้กกอดกนัทุกคร้ัง กอดกนับ่อยๆ รู้สึกวา่ลูกอ่อนโยนข้ึนค่ะ 
(ความรู้สึกส่วนตวันะคะ) ส่วนเร่ืองการเสริมแรงบวกนั้น นอกจากคาํชม
แลว้ทางครอบครัวใชว้ิธีการสะสมดาวแห่งความดีดว้ย เช่น ถา้สะสมดาว
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ครบจาํนวน เราจะไดไ้ปเท่ียวกนั หรือเป็นส่ิงของ (แต่ไม่ควรใชบ้่อยค่ะ) 
กรณีน้ีทางบา้นเราใชเ้พื่อตอ้งการสร้างแรงจูงใจให้เด็กแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมค่ะ  

Pichayapa  Pua  :  ใชด้าวเด็กดีเหมือนกนัเลยค่ะ แต่น่ีใชก้บัการแปรงฟันวนัละสองคร้ัง ไม่
งั้นอิดๆ ออดๆ 

น้องอาร์มี่ พีม่ิวสิค  : พอเขาไดเ้ขาก็ปล้ืมใจ แม่ก็ดีใจนะคะ ถูกใจทั้งคู่เลย  

Siripim  Sirisantisakul  : การกอดสาํหรับเด็กๆ มีความหมายมากเลยค่ะ  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  29  กนัยายน  2556 
 

เร่ือง พฒันาการด้านสังคม 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสังคม 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสค่อนขา้งเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย และค่อนขา้งกลา้แสดงออก 

Mamuay   Phoonsawad  : กบัวยัเดียวกนันะคะ 

Noi  Jarouyporn  :    การเขา้สังคมของเด็กวยัน้ี เด็กจะรู้จกัถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ถา้เด็กสามารถเขา้
สังคมไดท้าํใหเ้ด็กมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  : นอ้งมะจงัค่อนขา้งข้ีอาย เราจะมีวธีิไหนฝึกใหเ้คา้กลา้แสดงออกข้ึนบา้งมั้ย
คะ ขอบพระคุณมากค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  : แม่กบัพอ่จะพาลูกไปทาํบุญทุกเดือนค่ะใหม่ๆก็จะวุน่วายค่ะตอนน้ีดีข้ึน 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสังคม  

เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
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วรรณา  สังข์สนิท  :  อยากให้เด็กๆเข้าสังคมกับผูอ่ื้นให้ได้คะเพราะบางคร้ังเขาชอบเอาใจ
ตนเองและไม่ยอมรับฟังเหตุผลไม่ทราบวา่มีคาํแนะนาํใหน้าํมาปฏิบติัหรือ
ป่าวคะ 

Mamuay   Phoonsawad  : เวลาท่ีน้องบอสกลบัจากโรงเรียนจะตอ้งมาหาแม่ท่ีทาํงานก่อน น้อง
บอสจะเจอกบัผูใ้หญ่เยอะมาก (ซ่ึงไม่มีเด็กวยัเดียวกนั) และผูใ้หญ่ก็จะมี
หลายแบบ หลายอารมณ์ ทั้งชอบแกลง้ ชอบแหย ่ ดุ ใจดี ลองเชาว ์ และ
รวมถึงการพดูจาท่ีไม่เหมาะ เช่น ก ูมึง แต่นอ้งบอสก็รับไดทุ้กสถานการณ์ 
แต่บางคร้ังก็โกรธ ร้องไห้ แต่ถา้ไม่พอใจหรือไม่ชอบใจก็มกัจะแสดง
ออกมาให้เห็นชดัเจน โดยการตวาดหรือแสดงท่าทางโดยการปัดมือและ
ไล่ไปไกลๆ เลยไป แต่แม่ก็พยายามสอนนอ้งให้ระวงัเร่ืองการแสดงออก 
อารมณ์ เร่ืองความเหมาะสม คาํพูดท่ีรุนแรง พยายามทาํให้นอ้งใจเยน็และ
บอกเหตุผลค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :   การอยูใ่นสังคมของเด็กทาํใหเ้กิดการแบ่งปัน การรู้จกัรอคอยนะค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :   เม่ือเด็กวยัน้ีมีอารมณ์อะไรเคา้จะแสดงอารมณ์นั้นอยา่งเปิดเผย ดงันั้นเม่ือ
เด็กเขา้สังคมอารมณ์ของเด็กก็จะปรับไปตามส่ิงเร้า สังคมจะช่วยในการ
เรียนรู้ 

Mamuay   Phoonsawad  : ขอบคุณค่ะ 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  น้องมะจงัยงัไม่ค่อยเล่นกบัเพื่อนเลยค่ะ แต่เคา้จะชอบท่ีท่ีมีเด็กเล่นกนั
เยอะๆ แต่ก็ไม่เขา้ไปเล่นกบัเพื่อนจะเล่นอยูห่่างๆแต่สนุกอยูค่นเดียว แบบ
 น้ีมีปัญหามั้ยคะ แต่เคา้เป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนและไม่กา้วร้าวค่ะ แต่ก็
 มีบ้างบางคร้ังท่ีร้องไห้เอาแต่ใจเวลาท่ีไม่ได้ดั่งใจตามประสาเด็กค่ะ
ขอบคุณทุกความรู้และคาํแนะนาํดีๆ นะคะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม 

เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 23 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noi  Jarouyporn  :   ครอบครัวท่ีอบอุ่นเด็กจะแจ่มใสสมวยัและไม่มีความเครียด 
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Mamuay   Phoonsawad  : แม่จะเล้ียงนอ้งบอสแบบสบาย ออกแนวตามใจ แต่ก็ไม่ใช่ทุกเร่ือง แต่
บางคร้ังแม่ก็จะถูกมองจากสายตาคนอ่ืนวา่ "เล้ียงลูกตามใจเกินไป เด๋ียว
อีกหน่อยมนัก็เคยตวั" บางทั้งทาํให้แม่คิด (น่ีตกลงเราเล้ียงลูกไม่เป็น
ใช่มัย๊เน่ียะ) เพราะแม่เป็นคุณแม่ Sensitive อะไรนิดอะไรหน่อย ก็ร้องไห้
ไวก่้อนค่ะ พูดอะไรเก่ียวกบัลูกแลว้เสียงสั่น นํ้ าตาจะไหล ยิ่งพอมีคน
ตาํหนิตวัเองเร่ืองลูกจะรู้สึกผดิมาก คืนนั้นนอนไม่หลบัค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :  แม่นอ้งยวิ นอ้งเยยีร์และยายยา่จะเล้ียงแบบปล่อยใหเ้คา้ทาํในส่ิงท่ีอยากจะ
ทาํแต่จะคอยดูถา้ส่ิงไหนไม่ควรทาํก็จะบอกเหตุผลใหฟั้งค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  สังคมของเด็กแรกๆเลยนะคะคุณแม่คิดวา่ท่ีบา้นโดยไดพ้ดูคุยกบับุคคล
ในครอบครัวไดเ้ล่นและไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัเหมือนท่ีผูว้ิจยัให้ความรู้มา
ทั้ง 6 ขอ้ถา้คุณพ่อคุณแม่ฝึกคุณลูกไดคุ้ณลูกก็จะอยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุขค่ะ 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  : ท่ีบา้นเพิ่งมีน้องเบบ๋ีเป็นสมาชิกคนใหม่ คุณแม่จะคอยบอกน้องมะจงั
เสมอตั้งแต่เบบ๋ียงัอยูใ่นทอ้งวา่นอ้งมะจงัเป็นพี่ชายแลว้หนูตอ้งรักนอ้งสาว
ใหม้ากและคอยดูแลนอ้งนะครับ ถึงเราจะมีนอ้งแลว้หม่ามา้ก็ยงัรักพี่มะจงั
มากๆ เหมือนเดิม พอนอ้งเกิดมาเคา้ก็รักน้องมาก ใครขอก็ไม่ให้ค่ะ ถือ
เป็นโชคดีของคุณแม่ค่ะท่ีพี่มะจงัไม่รังแกและไม่อิจฉานอ้งค่ะ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 29  กนัยายน  2556 
 

เร่ือง  พฒันาการด้านสังคม 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสังคม 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noysri  pert-pleng  :   พยายามพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นหลายๆ สถานท่ี การไดไ้ปร่วม
กิจกรรมพบปะผูค้น ทาํให้เขากลา้ท่ีจะทกัทายคนอ่ืนก่อน และไม่เก็บตวั
จนเกินไป 
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นิรพนัธ์  จิรสัชฌกร  : เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือผูอ่ื้นเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจเม่ือ
ไดรั้บคาํชมเชยโดยเฉพาะจากพอ่แม่ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะพฒันาการด้านสังคม    
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noysri pert-pleng  :  ส่วนใหญ่นอกจากสังคมท่ีโรงเรียนแลว้ ลูกยงัไดส้ัมผสัสังคมในกลุ่มของ
เพื่อนแม่ สังคมท่ีโบสถ์วนัอาทิตย์ สังคมขา้งบา้น ทาํให้เขาตอ้งรู้จกั
ปรับตวัไปเร่ือยๆ เหมือนกนั 

Ningit  Supa  :   ตอนเล็กๆเล้ียงลูกเวลาลูกไม่สบายอาเจียน มกัปลอบลูกว่าไม่เป็นไรลูก 
ลูกจะไม่ ร้องไห้งอแง หรือเวลามีอะไรท่ีทาํให้เขาเสียใจ ก็จะบอกว่าไม่
เป็นไรปัญหาทุกอยา่งแกไ้ขไดลู้ก บางคร้ังก็มีมาบอกวา่เพื่อนไม่เล่นดว้ย
เพื่อนโกรธ เลยบอกลูกวา่ งั้นพรุ่งน้ีลองไปคุยกับเพื่อนใหม่ว่ามาเล่นกับ
เราไหม ตอ้งรู้จกัแบ่งปันกนั ลูกตอ้งฟังเพื่อนบา้ง(ลูกตวัเองพูดเก่ง จน
มาก)แม่คิดว่าเพื่อนคงลืมแลว้ละวา่โกรธลูก (อยากให้ลูกอยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข มองโลกในแง่ดีค่ะ) 

นิรพนัธ์  จิรสัชฌกร  : เป็นพฒันาการกลา้มเน้ือมือประสานสัมพนัธ์กนัในการทาํกิจกรรมไดใ้ห้
เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองในการปฏิบติัจริง 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 19 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noi  Jarouyporn  :  เด็กวยัน้ีจะสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยค่ะ 

Pichayapa  Pua  :  ทุกวนัน้ีถา้ทานขา้วพร้อมหนา้กนั นํ้ าหอมจะขอเป็นคนรินนํ้ าให้ทุกคนใน
โตะ๊ คงเพราะอยากเล่นนํ้าดว้ย และอยากใหมี้คนช่ืนชมเวลาตวัเองทาํดีค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :  ดีค่ะเพราะเด็กวยัน้ีเม่ือทาํความดีก็อยากไดค้าํชม 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจวนัที ่ 30  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  โภชนาการ สุขภาพ อนามัย 
เวลาส่ง  9.00 น. 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสไม่ค่อยทานขา้วค่ะ ทานยาก แต่จะทานไดก้็ตอ้งให้ดู youtube 

หรือดูการ์ตูน ก็จะทานไดเ้ยอะข้ึน และแม่จะตอ้งคอยป้อน ถา้แม่ไม่ป้อนก็
จะไม่ทานค่ะให้ทานเองก็ไม่เอาค่ะ ส่วนผลไมช้อบทานผลไมร้สเปร้ียว 
ส้ม แอปเป้ิล มะม่วง เชอร์ร่ี สตรอเบอร์ร่ี แต่เป็นเด็กท่ีแปลกมาก ไม่ชอบ
ทานช็อกโกแลตค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการดูเเลเร่ืองอาหารใหก้บัลูกเพิ่มข้ึนค่ะดีมากๆ ค่ะ 
เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  เวลาอยู่ท่ีบา้นหรือออกไปทานขา้วขา้งนอกน้องมะจงัทานขา้วเยอะมาก

ค่ะ แต่เวลาอยูท่ี่โรงเรียนนอ้งไม่ยอมทานเลย กลุม้ใจมากค่ะ ทาํยงัไงให้
นอ้งทานขา้วร่วมกบัเพื่อนๆท่ีโรงเรียนไดค่้ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 พฤติกรรมการกนิของเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Yimmy  Nuttaya  :   นอ้งกนัดั้มไม่ค่อยทานขา้วเลยค่ะ คุณแม่กลุม้ใจมาก กวา่จะทานหมดแต่

ละม้ือเหน่ือยกนัเลยทีเดียวค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  : โอ ้แลว้ถา้นอ้งมีพฤติกรรมการกินท่ีผิดตั้งแต่แรกแลว้ ณ ตอนน้ีพอจะ

แกนิ้สัยหรือพฤติกรรมน้ีไดห้รือไม่คะ มากนอ้ยเพียงใดค่ะ 
Sriwaraporn  Meanan  :   ค่ะอาหารและการรับประทานของเด็กเป็นส่ิงสําคญัมากคุณแม่จะโชค

ดีนิดนึงค่ะท่ีลูกสาวทานอาหารไดห้ลากหลายในตอนเช้าก่อนไปทาํงาน
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คุณแม่ก็จะเตรียมอาหารเช้าให้ลูกทุกวนัค่ะแต่บางวนัก็มีนะคะท่ีงอแง 
วนัน้ีก็ไดค้วามรู้จากผูว้จิยัเพิ่มข้ึนเป็นความรู้ท่ีดีมากค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :  ลูกสาวทั้งสองคนทานขา้วชา้กวา่จะหมดจานไดต้อ้งใชเ้วลา ถา้อาหารถูก
ปากก็จะทานหมดเร็ว 

Satri  Boonrod  :  คะ ลูกสาวจะไม่ค่อยทานเน้ือสัตวช์อบทานแต่ผกัและผลไมม้ากเลยค่ะ 
อาหารเช้าคุณแม่มกัจะด่ืมนมกบัทานขนมปังค่ะไม่ยงังั้นจะงอแงไม่ยอม
ทานอะไรเลย พอม้ือต่อไปก็จะเป็นผูว้จิยัเขียนมาค่ะ 

  
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   ขอรับความรู้ไวเ้ยอะๆ เลยนะคะ.. 
Sriwaraporn  Meanan  :   เป็นความรู้ท่ีดีสาํหรับคุณแม่มากค่ะ 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   ตอนเล็กๆ ก็บดของมีประโยชน์ให้กินค่ะ เม่ือโตข้ึนแลว้เร่ิมเลือก 

(ยกเวน้เวลาจะซ้ือของเล่นค่ะ) แต่ก็จะพยายามให้มากท่ีจะนาํแต่ส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ใหเ้ขารับประทานค่ะ ขอบคุณมากคะสาํหรับขอ้มูล 

วรรณา  สังข์สนิท  :    เป็นความรู้ท่ีดีมากคะอยา่งไงจะนาํไปใชน้ะคะ 
Mamuay   Phoonsawad  : รู้สึกดีมากจริงๆ ค่ะ เพราะแม่ยอมรับวา่ แม่เป็นกงัวลเร่ืองการกินของ

นอ้งบอสมาก เลยทาํให้แม่สรรหาอาหารเสริมมาให้น้องเยอะมาก เพื่อ
กระตุน้การทานให้ไดเ้ยอะข้ึน เพราะนอ้งจะตวัเล็กมากดว้ยค่ะ แม่กลวั
นอ้งโตไม่ทนัเพื่อนค่ะ แต่พอไดอ่้านแลว้ก็หายกงัวลใจค่ะ ขอบคุณนะคะ
สาํหรับคาํแนะนาํค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  : เยอะจนยา่บอกวา่ ลูกอ่ิมอาหารเสริมแลว้มั้ง เลยไม่กินขา้วค่ะ 
อญัชล ี  เกษไชย  :  ขอบคุณมากค่ะท่ีใหค้วามรู้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 30  กนัยายน  2556 

 
เร่ือง  โภชนาการ สุขภาพ อนามัย 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi  Jarouyporn  :   เด็กจะมีร่างกายแข็งแรง ร่างกายสมส่วน อาหารเป็นส่ิงสําคญัมากท่ีจะทาํ

ใหร่้างกายแขง็แรง 
Pichayapa  Pua  : ขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะ มีประโยชน์จริงๆ สามารถนําไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้และไดผ้ลดว้ยค่ะ  
Sasithon  Tana  : น้องมีขอ้แมต้ลอดเวลาในการทานอาหาร อา้งทุกอย่างท่ีนึกได ้ตอ้งคอย

หลอกล่อกนัทุกวถีิทางเชียวค่ะ 

Pichayapa  Pua  : ขออนุญาตแชร์ขอ้มูลต่อนะคะ เพราะขอ้มูลมีประโยชน์มาก 
 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 พฤติกรรมการกนิของเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 17 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Pichayapa  Pua  :  ตอ้งขอบคุณคุณครูและคุณครูพี่เล้ียงทั้ง อ.1 อ.2 ท่ี รร.เลยค่ะ เพราะมีส่วน

ช่วยอยา่งมากในการปรับพฤติกรรมเล่ียงกินผกัของนํ้ าหอม ปัจจุบนัทาน
ผกัไดห้ลายชนิดข้ึนแลว้ค่ะ 

Sasithon  Tana  :  พอคุณแม่ไดอ่้านเน้ือหาของตอนน้ีแลว้ ทาํให้คุณแม่คิดข้ึนมาวา่ถา้จะให้
ลูกทานผกัแบบท่ีลูกไม่รู้ตวัแต่ลูกมารู้ทีหลงั อาจจะทาํให้ลูกเกิดความรู้สึก
ไม่ดีก็ไดว้า่ทาํไมแม่ตอ้งหลอกเคา้ ต่อไปก็คงจะตอ้งพูดคุยกบัลูกดว้ยเหตุ
และผลให้มากข้ึนกวา่เดิมจะไดรู้้สึกดีทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะ เพราะคุณ
แม่เช่ือเหลือเกินค่ะวา่จะมีผลกระทบกบัลูกอยา่งฝังรากลึก อยา่งท่ีอาจารย์
วา่ไวใ้นเน้ือหาดงักล่าว ขอบพระคุณมากๆ นะคะ 
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Ningit  Supa  :   นอ้งพลอยก็ไม่ชอบทานผกัแม่ก็แอบผสมให้ทานเหมือนกนัท่ีทานง่ายแค
รอท ผกักาดขาว 

Noi  Jarouyporn  :   พฤติกรรมการกินของเด็กก็จะมาจากพฤติกรรมการกินของครอบครัว
นั้นๆ 

Noi  Jarouyporn  :   การพูดชกัชวนให้ลองทานอาหารท่ีเด็กไม่เคยทานหรือไม่ชอบ อาจพูด
โนม้นา้ววา่ทานแลว้แขง็แรงเหมือนคุณพอ่ และหล่อเหมือนพี่เจม (จิ) นะ 

น้องอาร์มี่ น้องมิวสิค  :   ช่วงแรกๆ นอ้งไม่ทานผกัท่ีเป็นช้ินๆ บอกวา่เหม็นและขม เราเนน้วิธีสร้าง
แรงจูงใจแทน เช่น การเพิ่มรสชาติ รูปร่างของอาหารและผกั เช่น บร็อก
โคล่ี แม่เลยใช่วิธีเอาผกันัน่มาตม้ก่อนแลว้จึงนาํมาผดั น้องทานไดดี้ค่ะ 
บางทีใชว้ิธีทาํให้ผกัยุย่ เช่น ตุ๋น หรือซอยเป็นช้ินเล็กๆ นอ้งก็ทานไดดี้ข้ึน
ค่ะ นอกจากน้ีใชว้ธีิใหน้อ้งมีส่วนร่วมในการทาํอาหาร แต่งอาหาร เขาก็จะ
ภูมิใจและทานไดค่้ะ 

Pichayapa  Pua  :   น่ารักจงัเลยค่ะ  

น้องอาร์มี่ น้องมิวสิค  :   ขอบคุณค่ะคุณแม่ สามแม่ลูกไดช่้วยกนัออกแบบ เลือกสีบา้ง สนุกดีจะ้  

Noi  Jarouyporn  :   ดีค่ะคุณแม่มีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจและวิธีประกอบอาหารท่ีดีมาก
เลยค่ะ 

น้องอาร์มี่ น้องมิวสิค  :   ขอบคุณค่ะคุณครู 
 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi  Jarouyporn  :  เด็กไม่ทานผกัอาจใชก้ารปรุงอาหารท่ีมีสีสันชวนรับประทานไดน้ะคะ 

Ningit  Supa  :  คุณแม่พยายามส่งเสริมให้น้องกินผกัทุกคร้ังท่ีมีโอกาสเลยค่ะ ไดผ้ลบา้ง
ไม่ไดผ้ลบา้ง แต่นอ้งก็ยอมแต่โดยดี  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  1  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  การอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 19 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Kanoknaree  Sanpolmuang  :   ชอบมากค่ะ..ท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมเก่ียวกบัพุทธศาสนา ทาํให้

เด็กๆ ไดซึ้มซบัศิลปวฒันธรรมไทย และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน... 
Sriwaraporn  Meanan  :  พอ่แม่มีบทบาทในการอบรมล้ียงดูลูกเป็นอยา่งมากคุณแม่จะเอาความรู้

ดีๆ ไปปฏิบติักบัลูกค่ะ 
Sugus  Toon  :    ใช่ค่ะ ทวดชอบทาํบุญ นอ้งซูกสัเลยชอบทาํบุญเหมือนกนั 
Mamuay   Phoonsawad  : พอ่แม่มีส่วนสาํคญัมากในการอบรมเล้ียงดูลูกค่ะ พ่อแม่เหมือนไอดอล

ของลูกๆ เลยค่ะ เวลาท่ีเราใชค้าํพูดท่ีดีกบัลูก ลูกก็จะพูดกบัเราดีและอ่อน
น้อม แต่ถ้าเราพูดใส่อารมณ์หรือแสดงท่าทางไม่ดี เคา้ก็จะเรียนแบบ
พฤติกรรมนั้นค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะการเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :   จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยันาํความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูลูกทั้ง3แบบมาให้

ทาํให้คุณแม่มีความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงลูกมากข้ึนและก็รู้ว่าตอนน้ี
คุณแม่เล้ียงลูกแบบไหนค่ะ 

Mamuay   Phoonsawad  : ขอบคุณสาํหรับขอ้มูลนะคะ 
Noi  Jarouyporn  :    การเล้ียงลูกท่านอยากไดลู้กแบบไหนค่ะ 
เทอดเกยีรติ  วรรณจักร  :  เม่ือก่อนคุณแม่เล้ียงนอ้งมะจงัแบบไข่ในหินเลยค่ะ คอยตามใจตลอด 

จนพกัหลงัๆ มาเร่ิมสังเกตไดว้่าลูกไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเราชอบอุม้เคา้
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มากจนเกินไปทาํให้เคา้เคยตวัไม่อยากเดินเอง พอวิ่งก็จะลม้เร็วกว่าเด็ก
ทัว่ไปในวยัเดียวกนั หรือถา้มีเด็กคนอ่ืนมารังแกน้องมะจงั คุณแม่ก็จะเร่ิม
รู้สึกไม่ดีแลว้ ซ่ึงจริงๆแลว้มนัเป็นเร่ืองปกติของเด็ก จึงตอ้งเร่ิมใจแข็งและ
ดีมากท่ีนอ้งเขา้ใจ ยิ่งช่วงคุณแม่ตั้งทอ้งนอ้งคนท่ีสองพี่มะจงัก็จะชอบพูด
วา่ หม่ามา้อุม้ไม่ไหวหม่ามา้มีนอ้งครับ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Chadapa   Jultanai  :    เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่งค่ะ ในเร่ืองหลีกเล่ียงการตีท่ีรุนแรง เด็กก็คือเด็ก เขา

ยงัไม่รู้ว่าส่ิงใดควรหรือไม่ควร จึงเป็นหน้าท่ีของพ่อและแม่ท่ีจะตอ้ง
แนะนาํ สั่งสอน และทาํเป็นตวัอย่างให้ลูกเห็น การตีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใดๆ มีแต่จะปลูกฝังความรุนแรงกา้วร้าวใหก้บัเด็ก 

เทอดเกยีรติ  วรรณจักร  : เด็กคือผา้ขาวท่ีบริสุทธ์ิ คุณแม่เช่ือวา่เราเล้ียงเคา้ยงัไงเคา้ก็จะเป็นอยา่งนั้น
ค่ะ ถา้เราเล้ียงดูเคา้ดว้ยความรักความอบอุ่นลูกก็จะเป็นเด็กดีมีเหตุผลไม่
กา้วร้าวค่ะ อีกอยา่งหน่ึงท่ีสําคญัคือท่ีบา้นพยายามพานอ้งมะจงัไปทาํบุญ
ทุกคร้ังท่ีมีเวลาว่างค่ะ ช่วยสอนให้น้องรู้จกัการเผื่อแผ่ และน้องก็ชอบ
ชวนไปวดัมากๆเลยค่ะ นอ้งสวดมนตไ์ดต้ั้งแต่ยงัไม่สองขวบเลยค่ะ 

Siripim  Sirisantisakul  :   คุณลูกชอบชวนคุณแม่ไปทาํบุญและเล้ียงปลาท่ีวดัมากเลยค่ะ ในทุกๆ 
วนัหยดุก็จะชวนกนัไปทาํบุญกนัแถวๆ บา้นหรือบางคร้ังก็พาเคา้ไปทาํบุญ
ท่ีต่างจงัหวดัและก็ได้พบเจอสถานท่ีแปลกใหม่ หรือบางทีก็พบกับ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยค่ะ  ลูก ๆ มกัจะมีคาํถามใหม่ๆ มาถาม
หลงัจากท่ีไปพบเจอสถานท่ีๆ ไม่เคยไปค่ะ 

อญัชล ี  เกษไชย  :  ขอบคุณค่ะ การส่งเสริมการอบรมเล้ียงดูเด็กใหค้วามรู้เป็นประโยชน์มาก 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 1  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  การอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ขอ้มูลมีความรู้มากค่ะ แม่สามารถนาํไปใชใ้นส่วนท่ีขาด ลดในส่วนท่ี

เกินไปบางคร้ังแม่ต้องปรับความเขา้ใจใหม่ว่า ส่ิงท่ีแม่หวงัดีกับลูก 

บางคร้ังมากไปอาจสร้างความเสียใจให้กบัลูกได ้ เป็นความจาํในส่วนลึก
ได ้ไม่ใชค้วามรุนแรงจนเกินไปค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะการเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

สมัครมอเตอร์แอร์ สามโคก  :   ขอบคุณสําหรับสาระท่ีดี ไดแ้ง่คิดทีดีทั้ง3ขอ้เลยค่ะ ตอนน้ีคุณแม่ก็
พยายามจะใหอิ้สระในการตดัสินใจของลูกๆแต่จะคอยช้ีแนะค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :    การอบรมเล้ียงดูเด็กวยัน้ีมีสามแบบท่านอยากลูกแบบไหนค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :    ดีค่ะการให้ลูกตดัสินใจเองเป็นการฝึกการรับผิดชอบและตอ้งเคารพการ
ตดัสินใจของลูกดว้ยค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi  Jarouyporn  :   การอบรมเล้ียงดูพอ่แม่ตอ้งเอาใจใส่ต่อลูกในทุกๆดา้นนะค่ะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  2  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Satri  Boonrod  :  เร่ืองของการจดัการเรียนการสอนเป็นเร่ืองสําคญัมากค่ะ คุณแม่ก็เนน้เร่ือง
น้ีเป็นอนัดบัแรกๆ เหมือนกนั 

Mamuay   Phoonsawad  : เม่ือก่อนไม่เคยทราบเลยวา่มนัจาํเป็นกบัลูกของเราหรือเปล่า แต่พอได
อ่านความรู้ดีๆ แบบน้ีแล้ว รู้เลยค่ะว่าเราต้องเน้นเร่ืองน้ีมากๆ เพื่อใน
อนาคตนอ้งบอสจะไดเ้ก่งๆ  

อญัชล ี เกษไชย  :   คุณแม่ค่อนขา้งเป็นห่วงเร่ืองการเรียนหนงัสือของน้องพอสมควร เพราะ
บางคร้ังเราไม่รู้วา่ส่ิงท่ีเราเลือกให้เคา้มนัดีท่ีสุดมั้ย แต่ตอนน้ีไม่ค่อยกงัวล
แลว้ค่ะเพราะเรารู้วา่เราไดเ้ลือกโรงเรียนท่ีดีใหก้บัลูกแลว้ 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  น้องมะจงัชอบไปโรงเรียนมากข้ึนแลว้ค่ะ คงเป็นเพราะโรงเรียนดี การ
เรียนการสอนก็ดี ทาํใหน้อ้งสนใจเรียน 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :  เป็นความรู้ท่ีดีต่อคุณแม่มากๆค่ะจะไดน้าํความรู้น้ีไปบอกต่อกบัคุณแม่

ท่านอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  บางทีเร่ืองน้ีผูป้กครองบางท่านอาจไม่ให้ความสนใจ แต่คุณแม่มกัจะถาม
จากเพื่อน ๆ หรือคนรู้จกัว่าต้องไปเรียนท่ีไหนถึงจะดี คุณแม่ว่าคุยกับ
คุณครูก็ไดค้่ะเราจะไดแ้นวทางท่ีดีดว้ย 

อญัชล ี เกษไชย  :    เป็นความรู้ท่ีดีมาก ขอบคุณค่ะ 
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เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 12 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Yimmy Nuttaya  :  ขอบคุณนะคะ ทาํให้ไดรู้้แนวทางของการจดัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนอีก

แยอะเลยค่ะ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 2  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ลูกมีความรู้มาจากโรงเรียนค่อนขา้งเยอะ นัน่หมายถึงวา่การเรียนการสอน

ของโรงเรียนอยูใ่นเกณฑดี์หรือเปล่าคะ 
Sriwaraporn  Meanan  :   คุณแม่คิดว่าน่าจะมีส่วนอย่างมากค่ะ เพราะถา้โรงเรียนไม่มีการเรียน

การสอนท่ีดีแลว้ ลูกของเราก็จะไม่เก่งแบบน้ีนะคะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :   หลกัสูตรของแต่ละโรงเรียนก็สําคญัมากทีเดียว เพราะถา้โรงเรียนไม่

เน้นให้เด็กเรียนรู้ เด็กก็คงจะไม่ไดอ้ะไรเลย อาจไม่ตอ้งถึงกบัอ่านออก
เขียนได ้แต่ตอ้งรู้จกัส่ิงแวดลอ้มรอบตวับา้งน่ะค่ะ 
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Pitchayapa Pua   :   ขอบคุณสําหรับแง่คิดและขอ้ความรู้ดีๆ ทั้งหมดนะคะ เพราะคุณแม่คิดว่า
ทุกๆ เร่ืองมนัสําคญัต่อลูกของเราจริงๆ ถา้มีความรู้ใหม่ๆ ส่งมาให้อีกนะ
คะ ชอบอ่านมากๆ ค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Siripim  Sirisantisakul  :  ช่วยให้คุณแม่ไดท้ราบถึงขอ้มูลการส่งเสริมไดม้ากเลยทีเดียวค่ะ จะ

ไดช่้วยส่งเสริมอีกแรงหน่ึงค่ะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  3  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการทางด้านภาษา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
สุนิสา  สุโขทยั  :   ขอบคุณค่ะสาํหรับขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :  ภาษาฝึกการคิดของเด็กๆนะค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  : ดา้นภาษาของน้องบอสยงัมีพูดไม่ถูกตอ้ง จะพูดสลบักนัระหว่างคาํ 

และบางคาํนอ้งยงัไม่เขา้ใจความหมาย เวลานอ้งนาํมาใชก้็จะไม่ถูกตอ้งฟัง
แลว้จะตลกๆ แต่สาํหรับเด็กก็จะน่ารัก แต่แม่ไม่ไดม้องขา้มส่ิงน้ีนะคะ แม่
จะคอยบอกว่าคาํน้ีมีความหมายว่าอะไรและ สอนวิธีใช้ในประโยคให้
นอ้งค่ะ และจะพูดเป็นตวัอยา่งให้ฟังค่ะ วา่ใชแ้บบน้ีค่ะ เพื่อให้นอ้งเขา้ใจ
ความหมายและใชใ้หถู้กตอ้งค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  ภาษาสําคญักบัเด็กมากค่ะเพราะลูกจะเรียนรู้ภาษาหรือคาํต่างๆ จาก
การสนทนาพูดคุยกบัคุณพ่อคุณแม่สังคมสมยัน้ี บางคร้ังคุณพ่อคุณแม่มี
งานเยอะก็จะปล่อยลูกไวก้บัทีวปีล่อยไวก้บัไอแพดหรือส่ือต่างๆทาํให้เด็ก
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เกิดการเรียนรู้ทางภาษาค่ะลูกสาวท่ีบ้านท่ีได้คุณยายดูแลตอนเด็กๆ 
คุณยายก็จะชวนพูดคุยร้องเพลงกล่อมทาํให้ลูกสาวพูดเร็วและพูดเก่งมาก
ค่ะความรู้ท่ีผูว้จิยัใหเ้ก่ียวกบัภาษาดีมากค่ะเหมาะกบัคุณแม่ทุกๆคนค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 19 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :  วนัน้ีไดค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะทางภาษาคือทกัษะการฟัง การพูดการ

อ่านและการเขียน ท่ีบา้นคุณแม่ก็จะเนน้การฟังและการพดูใหก้บัลูกพอลูก
เขา้เรียนอนุบาลคุณลูกก็จะพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนท่ีโรงเรียน
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่คิดว่าสถาบนัท่ีจะส่งเสริมให้ลูกมีทกัษะภาษาทั้ง4
ทกัษะไดดี้คือครอบครัวและโรงเรียนอนุบาลค่ะ ลูกสาวเรียนโรงเรียน
อนุบาลดวงใจคุณครูก็จะมีโครงการภาษาวนัละคาํให้กบัลูกไดเ้รียนรู้ทุก
สัปดาห์ค่ะ 

Yimmy  Nuttaya  :    ภาษามหัศจรรยส์ําหรับเด็กจริวๆ  ค่ะ ไม่น่าเช่ือเลยค่ะว่าตวัแค่น้ีจะ
สามารถรับรู้ภาษาไดพ้ร้อมกนัไดที้ละหลายภาษา 

อญัชล ี เกษไชย  :    พอ่แม่และคุณครูมีส่วนส่งเสริมพฒันาให้เด็กมีทกัษะภาษาทั้ง 4 ทกัษะได้
ดี ขอบคุณค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :   การเขียนของเด็กปฐมวยัไม่ควรเร่งเด็กมากเกินไป 
Noi  Jarouyporn  :   เด็กปฐมวยัสามารถเรียนไดส้ามภาษาพร้อมๆกนันะค่ะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 23 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :  ความรู้ท่ีผูว้ิจยัให้มาทั้ง5ขอ้มีประโยชน์ในการดูแลลูกและส่งเสริมให้

ลูกมีพฒันาการทางภาษาท่ีดีมากค่ะ 
Satri  Boonrod  :    ขอบคุณคะเป็นความรู้ท่ีดีมากคะ 
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อญัชล ี เกษไชย  :    การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาทั้ง 5 ขอ้เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์มากค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

Noi  Jarouyporn  :   การเล่านิทานใหเ้ด็กฟังก็เป็นการส่งเสริมทางดา้นภาษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 3  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการทางด้านภาษา 
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   เด็กๆเวลาเรียกหรือบอกอะไรเหมือนจะไม่ฟังเราแต่รู้เร่ืองหมด ทาํน่ิงๆ 
Sriwaraporn  Meanan  :   คุณแม่คิดวา่อารมณ์ของเด็กๆก็มีผลในการเรียนรู้ภาษานะคะ 
 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :   การพฒันาดา้นภาษาเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับลูกมากคุณแม่ก็ชวนลูกพูดคุย

ทุกๆเร่ืองทุกๆเวลาท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่นเม่ือลูกเล็กๆท่ียงัคุยไม่ไดก้็จะ
เป็นคนคุยให้ลูกฟังร้องเพลงบา้งเล่านิทานบา้งจนตอนน้ีลูกโตข้ึนเขาก็จะ
เป็นคนพดูคนถามและเล่าเร่ืองต่างๆ ใหคุ้ณแม่ฟังค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการทางด้านภาษา 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
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ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Siripim  Sirisantisakul  :  นอ้งแกม้หอมเป็นเด็ก 2 ภาษาค่ะ คุณแม่ปลูกฝังการใชภ้าษาไทยและ

ภาษาองักฤษควบคู่กนัไปตั้งแต่น้องอายุ 9 เดือนค่ะ ส่ิงท่ีช่วยให้นอ้งไม่
สับสนในภาษาทั้ง 2 คือนิทานและการทาํกิจวตัรต่างๆ ร่วมกนัเป็น 2 
ภาษาเลยค่ะ โดยเฉพาะการทาํอาหารค่ะ นอ้งจะชอบมากเลยค่ะ  

Noi  Jarouyporn  :  เด็กสามารถเรียนไดส้ามภาษาในวยัปฐมวยันะค่ะ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  4  ตุลาคม  2556 
 

เร่ือง  บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั  
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั  

เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 19 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
N’Name  Prachumchon  :  ขอบคุณค่ะ. สาํหรับขอ้มูลดีๆ 
Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งเนมกบัแม่น่ารักมากเลยค่ะ 
Mamuay   Phoonsawad  : แม่เช่ือวา่ พ่อแม่ทุกคนรักลูกและตอ้งการสั่งสอนลูกให้ลูกทุกคนเป็น

คนดีให้อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข แต่บางคร้ังสังคมก็แตกต่างกนัทาํให้
ลูกๆ ตอ้งปรับตวัและตอ้งรู้จกัผดิ ถูกดว้ยค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  ค่ะคุณพอ่คุณแม่ทุกคนรักลูกและอยากใหลู้กเป็นเด็กดีค่ะขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ใหม้าจึงเป็นความรู้ท่ีดีมากสําหรับบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในการอบรม
เล้ียงดูลูก 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะบทบาทของพ่อแม่ในการเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Mamuay   Phoonsawad  : อ่านแลว้คิดไปถึงอนาคตเลยค่ะ ขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํนะคะ 
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Mamuay   Phoonsawad  : ครอบครัวเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดค่ะ แต่ชอบตรงน้ีค่ะ "ไม่จาํเป็นตอ้งมี
ความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวท่ีให้ความอบอุ่นกบัลูก มีเวลาไถ่
ถามสารทุกขสุ์ขดิบของกนัและกนั ลูกจะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต" ถา้หากทุกคนในครอบครัวไม่
คุยกนัก็คงจะไม่มีความสุข อยา่งแน่นอนค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :  ทั้ง4ขอ้ความรู้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ดีมากๆค่ะเป็นบทบาทท่ีดีท่ีควร

ส่งเสริมลูกค่ะ 
Noi  Jarouyporn  :  พอ่แม่ควรตอ้งดูแลทั้งทางดา้นร่างกายจิตใจและการเรียน 
Mamuay   Phoonsawad  : เร่ืองการเรียนแม่ถือเป็นเร่ืองสําคญันะคะ เพราะถา้น้องสนใจเรียน

ตั้งแต่ตอนน้ีจะทาํให้น้องเกิดความเคยชิน และท่ีสําคญัคนเราจะตอ้ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต หยุดน่ิงไม่ได ้เพราะโลกหมุนรอบตวัเองตลอดเวลา เกิด
การเปล่ียนแปลงไดต้ลอด ดงันั้นเราตอ้งรู้ทุกเร่ืองท่ีเราควรรู้ เพื่อนาํมา
พฒันาตวัเราเอง เพื่อคนรอบขา้งและสังคมค่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  ค่ะคุณแม่ก็เห็นความสาํคญัของการดูแลลูทั้งทางดา้นร่างกายจิตใจและ
การเรียนเพื่อฝึกใหลู้กรู้หนา้ท่ีและให้ลูกเกิดการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอและ
เหมาะสมกบัวยัของเขาค่ะ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 4  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั  
เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั  

เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
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Ningit  Supa  :   ขอบคุณสาํหรับขอ้มูลนะคะ มีประโยชน์กบัคุณแม่จริง ๆ ค่ะ มีแง่คิดและ
สาระท่ีดีๆ ทุกอยา่งเลยค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะบทบาทของพ่อแม่ในการเลีย้งดูเด็กระดับปฐมวยั  
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi  Jarouyporn  : เด็กจะมีอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีเพราะมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 

    
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 
เวลาส่ง  15.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 18 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Noi  Jarouyporn  :  พอ่แม่ควรตอ้งสนใจลูกเสมอทั้งการดูแลดา้นสุขภาพและการเรียน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง ) 
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  5  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
AC Pairush Reathairat Pakdeeuthon  :  ลีนาชอบมีความคิดสร้างสรรคบ์่อยๆ ค่ะจนบางคร้ังคุณ

แม่ก็คาดไม่ถึงค่า  
Jocel  Patam :   You're doing good Christine.keep up the good work 

Satri  Boonrod  :   ความคิดสร้างสรรคข์องลูกก็มาจากจินตนาการท่ีตนเองตอ้งการอยา่งนอ้ง
ขวญัก็จะออกมาจากวาดภาพต่างๆคะ 
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Mamuay   Phoonsawad  : นอ้งบอสชอบวาดรูปมากเลยค่ะโดยเฉพาะรูปรถ จะวาดเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัเมือง มีแม่นํ้า ตน้ไม ้และรถเยอะมากค่ะ และจะชอบต่อบล็อค ต่อ
Lego เป็นรูปรถต่างๆ ดว้ยค่ะ 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  นอ้งมะจงัชอบเล่นดินนํ้ ามนัค่ะ แต่ยงัป้ันไม่ค่อยเก่ง จะชอบให้คุณแม่ป้ัน
การ์ตูนตวัท่ีเคา้ชอบใหค้่ะ 

Sriwaraporn  Meanan  :  การท่ีเด็กไดพ้ฒันาทางดา้นความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิด
ของสมองของเด็กท่ีดีมากๆ ค่ะและคุณแม่คิดว่ากิจกรรมท่ีลูกได้แสดง
ความคิดสร้างสรรคม์ากท่ีสุดก็คือกิจกรรมศิลปะโดยคุณแม่จะให้ลูกไดท้าํ
กิจกรรมศิลปะโดยผ่านการเล่นค่ะน้องออกสัชอบวาดภาพชอบเล่นขาย
ของและชอบป้ันแป้งคุณแม่ก็จะพานอ้งกวนแป้งเองบา้งค่ะ ส่วนใหญ่จะ
เป็นเสาร์ อาทิตย ์

อญัชล ี เกษไชย  :  นอ้งยายยา่กบันอ้งเยยีรชอบเล่นป้ันดินนํ้ามนัค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :  ค่ะเป็นความรู้ท่ีดีต่อคุณแม่มากๆค่ะจะไดน้าํความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติักบั

ลูกนอ้งมะจงัชอบเล่นรถเป็นชีวิตจิตใจ เคา้จะจาํไดท้ั้งหมดวา่คนัไหนช่ือ

อะไร และถา้คนัไหนหายเคา้ก็จะรู้ก่อนคุณแม่อีกค่ะทั้งๆ ท่ีคุณแม่เป็นคน

คอยเก็บของเล่นให้ อยา่งน้ีเคา้เป็นคนช่างสังเกตุมั้ยคะ และนอ้งชอบถาม

มากๆ แต่บางคร้ังก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีเป็นความรู้เสมอไปค่ะ ขอบคุณสําหรับ

ความรู้ดีๆ นะคะ 

อญัชล ี เกษไชย  :    เป็นความรู้ท่ีดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง   15.00 น.  
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 17 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
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Satri  Boonrod  :    ท่ีผูว้ิจยักล่าวมาทั้งหมดคุณแม่ก็ฝึกให้นอ้งปฏิบติัเองถา้ไม่ไดคุ้ณแม่ก็จะ
บอกทางออ้มใหน้อ้งคิดเองทาํเองผดิถูกแลว้ค่อยบอกท่ีหลงัคะ 

Chadapa   Jultanai   :    ขอเสนอความคิดเห็นในขอ้ท่ี1ค่ะ เด็กๆ มกัอยากรู้ ช่างพูดช่างคุย จึงทาํให้
เกิดคาํถามมากมาย จนบางคร้ัง คุณพ่อ คุณแม่อาจรู้สึกรําคาญ เบ่ือท่ีจะ
ตอบ ดงันั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์คุณพ่อ 
คุณแม่จะตอ้งไม่รู้สึกแบบนั้น เพราะจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการของลูก
ไดค้่ะ ความรู้ทั้ง10ขอ้น้ีคุณแม่จะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางกบัลูกค่ะ 

เทดิเกยีรติ   วรรณจักร  :  เม่ือก่อนคุณแม่ค่อนขา้งเขม้งวดเร่ืองการระบายสีของนอ้งมะจงัวา่อยา่ให้
ลน้ออกจาดออกจากเส้นนะ แล้วมีคร้ังนึงน้องระบายเลอะออกมาจนสี
ผสมกนัจนกลายเป็นอีกสีหน่ึง นอ้งก็ไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง หลงัจากนั้นคุณ
แม่ก็ไม่ค่อยเขม้งวดมากเท่าไหร่แต่ก็ตอ้งคอยดูเร่ือยๆค่ะ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง ) 
โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี  วนัที ่ 5  ตุลาคม  2556 

 
เร่ือง  พฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง  9.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Ningit  Supa  :   ลูกมีความคิดสร้างสรรคแ์บบแปลก ๆ เยอะค่ะ คุณแม่ชอบให้เคา้คิดอะไร

ดว้ยตวัเองค่ะ เพราะบางคร้ังก็ตลกดี 
Sriwaraporn  Meanan  :   คุณแม่คิดวา่ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กๆก็มีผลในการเรียนรู้นะคะ 
 
เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง  12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 17 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 
Sriwaraporn  Meanan  :   การพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงสําคญัสําหรับลูกมากคุณแม่

ก็ชวนลูกพดูคุยและทาํกิจกรรมร่วมกนัอยูบ่่อยๆ ค่ะ 
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เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เวลาส่ง  15.00 น.  
มีผู้เข้าร่วมกจิกรมกด LIKE จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองทีแ่สดงความคิดเห็น 

Noi  Jarouyporn  :  เด็กสามารถเรียนรู้ไดจ้ากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเคา้เอง
ค่ะ 
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ภาคผนวก ต 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
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สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่ 27 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง                         ทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง                     09.00 น. 

เร่ืองย่อตอนที ่1      ความหมายของการเล่านิทาน 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมเปิดอ่านและกด LIKE จ านวน 20 คน  แสดงความคิดเห็น  20  คน 

                              ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี  การเล่านิทาน

นอกจากให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินแลว้  ยงัมีประโยชน์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  

รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว และทาํให้เด็กเกิดจินตนาการสามารถนําเอา

พฤติกรรมอารมณ์ของตวัละครมาประกอบกนันาํมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้และยงัสอน

ใหเ้ก็ดรู้จกัคิด กลา้แสองออก มีความสุขในการฟังนิทาน เด็กชอบท่ีจะฟังนิทานก่อนนอนเสมอ  

 

เร่ืองย่อตอนที่ 2       การสอนลูกให้เกดิประสบการณ์ชีวติโดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 

เวลาส่ง                     12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมเปิดอ่านและกด LIKE  จ านวน 18 คน  แสดงความคิดเห็น  15 คน 

                                 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  การเล่านิทานท่ีแต่ง

ข้ึนเอง จากในชีวิตประจาํวนั  แต่เปล่ียนตวัละครเป็นสัตวท่ี์น่ารัก และแลกเปล่ียนกนั จากท่ีเด็กเคย

ฟัง เด็กจะเร่ิมเล่าเองบ้าง จากนั้นก็จะมีคาํถามตามมามากมาย  บางคร้ังก็จะเล่านิทานท่ีเก่ียวกับ

ศีลธรรม เป็นเร่ืองศีล 5  คาํกลอน ชุดการผจญภยัของพระพุทธเจา้  เด็กจะชอบและตั้งคาํถามว่า 

ทาํไม อะไรเสมอ นิทานก่อนนอนของเด็กส่วนมากจะเล่าเร่ืองลูกหมู 3 ตัวท่ีมีความสนุก 

จินตนาการ ความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน ความพยายาม ความมีนํ้ าใจ และการอยู่ร่วมกนัใน

สังคม นิทานท่ีอ่านแลว้ส่งเสริมเร่ืองสุขนิสัย เร่ืองกุ๋ งก๋ิงปวดฟัน เล่าให้เด็กฟังแลว้ทาํให้เด็กเห็นว่า

การท่ีกุ๋ งก๋ิงกินลูกอมแลว้ลืมแปรงฟัน ทาํให้ปวดฟันและฟันผุ นิทานเป็นเร่ืองราวดีๆท่ีเด็กฟังแลว้มี

ความสุข ต่ืนเตน้ เด็กๆมกัจะเล่าเร่ืองเดิมๆ เด็กๆจะฟังนิทานไดบ้่อยๆโดยไม่เบ่ือเลย 
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เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมทกัษะการเล่านิทาน 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน  แสดงความคิดเห็น  7  คน 

                                  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  เด็กวยัน้ีจะเรียนรู้

จากเน้ือหาของนิทาน ถา้เร่ืองไหนเด็กชอบและสนใจ แลว้คอยติดตามอย่างตั้งใจ ดูมีความสุขกบั

เร่ืองราวเหล่านั้น และการเล่านิทานทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อแม่ลูกไดใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน 

นิทานบางเร่ืองมีรูปภาพการกอดของแม่กบัลูก ลูกก็มกัแสองออกโดยการเลียนแบบภาพ มากอดแม่

ทาํใหลู้กไดรั้บความอบอุ่นดว้ย 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา(กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่ 26 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง                        พฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง                    09.00 น. 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของการพฒันาการด้านสติปัญญา 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน 22  คน    แสดงความคิดเห็น  8  คน 

                            ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เป็นความรู้ท่ีดีมาก และ

สามารถนําไปปฏิบติักับลูกได้ทุกข้อ บางเร่ืองยงัไม่ได้นําไปปฏิบติักับลูก จะได้นาํไปปฏิบติัมี

ประโยชน์มาก การถามของเด็กท่ีมกัจะถามวา่ อะไร ทาํไม เป็นการกระตุน้ความคิดของเด็ก ทาํให้

เด็กคิดหาคาํถามท่ีตนเองตอ้งการ การท่ีลูกถามเพราะอยากรู้ ซ่ึงเป็นวยัของเด็ก ในวยัน้ีหากเราคอย

ป้อนอะไรไปเด็กก็จะจดจาํ เพราะฉะนั้นพอ่แม่จะตอ้งตอบความจริง  จะไดฝึ้กลุกใหพ้ดูแต่ความจริง 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       ลกัษณะของพฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง                    12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  17  คน  แสดงความคิดเห็น   6 คน 
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                                     ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  สรุปไดด้งัน้ี  เด็กวยัน้ีสามารถแยกสี

ไดต้ามเพศดว้ย เช่น เวลาอาบนํ้ าให้ลูก เอาผา้เช็ดตวัสีม่วงมาให้ลูก ( ผูช้าย ) ลูกจะบอกทนัทีวา่ ไม่

เอา เพราะสีม่วงเป็นของผูห้ญิง  ผูช้ายตอ้งใช้สีฟ้า  การเล่นของลูกก็เป็นการพฒันาดา้นสติปัญญา  

เพราะลูกจะเรียนรู้จากการเล่น  เด็กบางคนชอบเล่นขายของ  โดยเล่นเป็นบทบาทสมมติ  โดยให้

ตวัเองเป็นคนขาย  แลว้ใหคุ้ณแม่เป็นคนซ้ือ  บางคนก็ชอบเล่นเป็นคุณครู 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3      การส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง                   15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  14  คน แสดงความคิดเห็น  14  คน 

                                    ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นสรุปไดด้งัน้ี  เด็กในวยัปฐมวยั เป็นวยัท่ี

ข่างสังเกต ช่างจดจาํ ช่างซกัถาม ถามจนบางคร้ังหาคาํตอบแทบไม่ได ้ แต่การพูดคุยกบัลุกเป็นการ

ฝึกใหลุ้กคิดเป็น รู้จกัสังเกต รู้จกัการแกปั้ญหา  ในการเล่นรวมถึงการทาํกิจกร.รมต่างๆ โดยมีพ่อแม่

คอยเป็นผูแ้นะนาํ และฝึกให้เด็กมีเหตุผล เป็นการพฒันาให้ลูกเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และมีพฒันาการ

ดา้นสติปัญญาไดอ้ยา่งสมวยั เด็กวยัน้ีควรไดเ้รียนรู้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดส้ํารวจ  เล่น  ทดลอง  

คน้พบส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง  ไดมี้โอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตดัสินใจ  ใช้ภาษาส่ือความหมาย  ใช้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดเ้ล่นกบัเพื่อน กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และ

สามารถอยู่ร่วมในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  และการท่ีเด็กจะมีพฒันาการดา้นสติปัญญาไดดี้มาก

นอ้ยแค่ไหนนั้น ตอ้งมาจากพื้นฐานสภาพจิตใจว่าเด็กพร้อมท่ีจะรับหรือไม่ เด็กตอ้งมีความสุขใน

การเรียน แต่เด็กวยัน้ีมีความจาํเป็นเลิศและสามารถจดจาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา(กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  27 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง                         พัฒนาการด้านร่างกาย 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของพฒันาการทางร่างกาย 

เวลาส่ง                    09.00 น. 
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มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  16  คน แสดงความคิดเห็น 16  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยรวมสรุปได้ดงัน้ี เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ี

ชอบออกกาํลงักาย เดิน วิ่ง เล่นเคร่ืองเล่นสนาม ห้อยโหน รู้จกัการทรงตวั ข่ีจกัรยาน 2 ลอ้ได ้บาง

คนชอบปีนป่าย กระโดด ข้ึนลงบนัได กระโดดบนท่ีนอน เด็กวยัน้ีมีพลงัมากและแข็งแรง การท่ีเด็ก

ไดอ้อกกาํลงักายทุกชนิดเป็นการพฒันากลา้มเน้ือของเด็กในทุกๆส่วน 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       เร่ืองลกัษณะของพฒันาการทางร่างกาย 

เวลาส่ง                    12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  16  คน แสดงความคิดเห็น  9  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีจะตอ้งเร่ิมมี

กลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงเพิ่มข้ึนตามวยั บางคร้ังจะวิ่ง กระโดด และหกลม้ได ้ การวา่ยนํ้ าเป็นการกระตุน้

ให้กลา้มเน้ือส่วนต่างๆของเด็กแข็งแรงเพิ่มข้ึนในทุกส่วน  การเล่นกลางแจง้ของเด็กจะเป็นการ

พฒันาร่างกกายทางด้านกล้ามเน้ือมดัใหญ่ ส่วนกล้ามเน้ือมดัเล็กเด็กสามารถหยิบจบัส่ิงของได ้ 

เปิด-ปิดประตูได ้ร้อยลูกปัดได ้และลากเส้นตรง เส้นโคง้ได ้

 

เร่ืองย่อตอนที ่3       เร่ืองการส่งเสริมพฒันาการทางด้านร่างกาย 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  18  คน  แสดงความคิดเห็น  12  คน 

                                ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยรวมสรุปได้ดังน้ี  เด็กวยัน้ีจะมี

ร่างกายท่ีแข็งแรงได ้นอกจากการออกกาํลงักายกลางแจง้ และในร่มแลว้  ส่วนส่งเสริมท่ีสําคญัอีก

ดา้นหน่ึง คือ อาการของเด็ก  หากเด็กไม่ได้รับอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการแล้ว  เด็กไม่

สามารถมีร่างกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์ได ้ เด็กบางคนไม่รับประทานเน้ือสัตว ์และผกั  พ่อแม่จึง

เสริมดว้ยอาหารเสริม เช่น แบรนดเ์ด็ก  และนํ้ามนัตบัปลา รวมถึงการนอนดึกของเด็ก อาจทาํให้เด็ก

พกัผ่อนไม่เพียงพอ  การส่งเสริมพฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กวยัน้ี  เด็กต้องได้รับอาหาร

เพียงพอ  พกัผอ่นเหมาะสม  ใหเ้ด็กไดเ้ล่นและใชท้ั้งกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กอยา่งเหมาะสม 
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สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  28  กนัยายน  2556 

 

เร่ือง                         พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง                     09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  14  คน แสดงความคิดเห็น  8  คน 

                                 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  พฒันาการดา้น

อารมณ์ จิตใจของเด็กวยัน้ีมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง  อารมณ์ของเด็กวยัน้ีจะละเอียดอ่อนและ

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น บางวนัอารมณ์ดี พูดบอกอะไรก็จะฟังและทาํตาม ถา้วนัไหน

อารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ยอมฟังและทาํตามท่ีพอ่แม่บอก เด็กจะมีอารมณ์เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แต่จะ

โกรธง่าย หายเร็ว และสามารถเล่นกบัเพื่อนได้ต่อไป เด็กบางคนจะรู้สึกกลวั กลวัคนไม่รัก กลวั

เพื่อนไม่เล่นดว้ย 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2      การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง                   12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE  จ านวน  18 คน แสดงความคิดเห็น  10  คน 

                           ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  การแสดงออกของ

เด็กวยัน้ี มกัแสดงออกในส่ิงท่ีตนเองชอบหรือไม่ชอบ เช่น จะสนใจนอ้งเล็กๆ ก็เอาตุ๊กตามาอุม้ มา

กอด แสดงอารมณ์รักนอ้ง เล้ียวนอ้ง แสดงออกทั้งความรัก เช่นรักแม่ หอมแกม้แม่ ไม่ยอมให้พี่เขา้

ใกลแ้ม่ (เพราะหวงแม่) เด็กบางคนติดส่ิงของ เช่น หมอน ตุ๊กตา เด็กจะแสดงความรักส่ิงของของ

ตนเอง บางคนไม่อยากมีนอ้งเพราะกลวัคนจะไม่รักตนเอง 
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เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  19 คน  แสดงความคิดเห็น  11  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี เป็นขอ้ความรู้ท่ี

ไดค้วามรู้มากในทุกๆขอ้  พ่อแม่สามารถนาํไปปฏิบติัต่อเด็กได ้บางคร้ังการดุเด็กเสียงดงัๆ ทาํให้

เด็กเกิดความไม่มัน่ใจในตนเอง การชมเชยหรือการให้รางวลักบัเด็กไม่จาํเป็น ตอ้งเป็นส่ิงของเสมอ

ไป อาจเป็นรอยยิม้ของพ่อแม่หรือการกอดลูกแสดงความรักอยา่งจริงใจ และยงัเป็นการกอดลูก ให้

ลูกรู้สึกปลอดภยัดว้ย 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  29  กนัยายน 2556 

 

เร่ือง                         พฒันาการทางด้านสังคม 

เร่ืองย่อตอนที ่ 1      ความหมายของการพฒันาการด้านสังคม 

เวลาส่ง                    09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE   จ านวน  15  คน แสดงความคิดเห็น  5  คน 

                               ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีจะเขา้

กบัคนอ่ืนไดง่้ายและสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งท่ีตนเองตอ้งการ การเขา้สังคมของเด็กวยัน้ี เด็กจะ

รู้สึกถอ้ยทีถอ้ยอาศยั เด็กสามารถเขา้สังคมได ้ทาํใหเ้ด็กมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       ลกัษณะของพฒันาการทางด้านสังคม 

เวลาส่ง                     12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  18  คน แสดงความคิดเห็น  6  คน 

                                ผูเ้ขา้รวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมสรุปไดส้รุปดงัน้ี  การอยูใ่น

สังคมของเด็กวยัน้ี  ทาํให้เด็กรู้จกัแบ่งปัน การรู้จกัการรอคอย  รวมถึงเด็กมีอารมณ์อย่างไรก็จะ

แสดงออกอยา่งนั้น อยา่งเปิดเผย เม่ือเด็กเขา้สังคมเด็กจะปรับตวัเองตามส่ิงเร้า สังคมจะช่วยในการ
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เรียนรู้ เด็กบางคนชอบอยู่คนเดียว เก็บตวัยงัไม่สามารถเขา้สังคมได ้ตอ้งเปิดโอกาสให้เดกไดเ้ล่น

กบัเพื่อนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3      การส่งเสริมพฒันาการทางด้านสังคม 

เวลาส่ง                    15.00  น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE   จ านวน  23  คน แสดงความคิดเห็น  5  คน 

                                ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปได้ดังน้ี  ครอบครัว

อบอุ่นเด็กจะแจ่มใส เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสังคมแบบหน่ึง  เด็กไม่เครียด การฝึกให้

เด็กช่วยเหลือตนเองได ้ทาํให้เด็กรู้สึกภูมิใจตนเอง  รวมถึงการให้เด็กเล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบั

เพื่อนๆหรือครอบครัว เป็นการสนบัสนุนให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น รวมถึงการแสดงความ

รักของครอบครัว  พอ่แม่มีความรักใหก้นัเด็กก็อยูใ่นบรรยากาศท่ีดี ทาํให้เด็กแจ่มใสมีความสุข และ

อยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่ 30 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง                         โภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เวลาส่ง                     09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE จ านวน  18  คน แสดงความคิดเห็น  3  คน 

                                     ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีเป็น

ช่วงท่ีจะไม่ค่อยชอบขา้ว รับประทานยาก บางคนไม่ตกัขา้วทานดว้ยตนเองตอ้งให้พ่อแม่คอยป้อน 

และเด็กไม่รับประทานอาหารท่ีบา้น ถา้ออกนอกบา้นจะทานไดม้ากข้ึน อาจเป็นดว้ยบรรยากาศใน

การรับประทาน ทาํใหเ้ด็กสามารถรับประทานอาหารไดม้ากข้ึน 
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เร่ืองย่อตอนที ่2      พฤติกรรมการกนิของเด็กระดับปฐมวัย 

เวลาส่ง                   12.00  น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน 20  คน แสดงความคิดเห็น  5  คน 

                              ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  เด็กวยัน้ีมีพฤติกรรม

การรับประทานอาหารยากมาก  ไม่รับประทานผกัและผลไม่ รับประทานช้า ใช้เวลามากในการ

รับประทานอาหาร เด็กบางคนก็สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด และไม่เลือกรับประทาน

อาหาร พอ่แม่ตอ้งมีจิตวทิยาในการชกัชวน  ใหเ้ด็กๆรับประทานอาหารอาจจดัเป็นสีสันสวยงามเพื่อ

เร้าความสนใจให้เด็กอยากรับประทานหรืออาจให้เด็กช่วยทาํอาหาร ให้เด็กชิมฝีมือของตนเอง ทาํ

ใหเ้ด็กรับประทานอาหารไดม้ากข้ึน 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3      การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เวลาส่ง                   15.00  น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน 20  คน แสดงความคิดเห็น  7  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภารรวมสรุปไดด้งัน้ี ตอนเล็กๆ ก็จะ

หาอาหารท่ีมีประโยชน์ เช่น ตบั ผกัมาบดรวมกนัแลว้ป้อนลูก แต่พอโตข้ึนลูกจะเลือกทานอาหาร 

และทานยากมากข้ึน แต่ก็จะอธิบายถึงประโยชน์ของอาการให้ลูกฟัง ทาํให้ลูกยอมรับประทานเป็น

บางอยา่ง เม่ือลูกไม่ยอมทานขา้วแม่จึงตอ้งหาอาหารเสริมมาให้ลูก เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกทาน

ขา้วไดม้ากข้ึน 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา(กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่ 1  ตุลาคม  2556 

 

เร่ือง                         การอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของการเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

เวลาส่ง                    09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  19 คน แสดงความคิดเห็น  4  คน 
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                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  การฝึกให้เด็กมี

กิจกรรมเก่ียวกบัพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดป้ฏิบติัอยู ่เช่น กิจกรรมเขา้พรรษา พาเด็ก

ไปทาํบุญถวายเทียนท่ีวดั ทาํใหเ้ด็กๆไดซึ้มซบัศิลปวฒันธรรมไทย  และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน ถา้พ่อแม่

ชอบอะไรแลว้พาลูกๆไปดว้ย เด็กจะซึมซับแบบนั้น เช่น ถา้พ่อแม่ชอบทาํบุญ เขา้วดั เด็กจะชอบ

แบบนั้น พอ่แม่เป็นส่วนสาํคญัในการอบรมเล้ียงดูลูก พอ่แม่เป็นเหมือนแบบอยา่งของลูก เวลาท่ีพ่อ

แม่ใชค้าํพดูท่ีดีกบัลุก ลูกก็จะพดูดีดีตอบและอ่อนนอ้ม แตถ้า้พอ่แม่พดูไม่ดีมีอารมณ์ ลูกก็จะโตต้อบ

เลียนแบบพฤติกรรมของพอ่แม่ 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2      ลกัษณะการเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง                    12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  13  คน แสดงความคิดเห็น  4  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  การอบรมเล้ียง

ดูเด็ก มีทั้งหมด  3 แบบ ทาํให้พ่อแม่มีความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูมากข้ึน และรู้วา่จะตอ้งเล้ียง

ลูกแบบไหน เม่ือก่อนเล้ียงลูกแบบไข่ในหิน คอยตามใจตลอดเวลา ต่อมาระยะหลงัๆ จะสังเกตว่า 

ลูกไม่ค่อยแข็งแรง เพราะชอบอุ้ม เลยทาํให้ลุกไม่อยากเดิน พอวิ่งก็ล้มเร็วกว่าเด็กทัว่ๆปในวยั

เดียวกนั ซ่ึงอาจเป็นการเล้ียงดูท่ีทะนุถนอมมากเกินไปเลยทาํให้ลูกไม่แข็งแรง เพราะไม่ตอ้งทาํ

อะไรดว้ยตนเอง 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง                     15.00  น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  18  คน  แสดงความคิดเห็น  4  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  ควรหลีกเล่ียง

การตีท่ีรุนแรงเด็ก  ก็คือเด็กบางคร้ังเด็กยงัไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ ส่ิงไหนควรทาํและส่ิงไหนไม่

ควรทาํ  จึงเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีจะตอ้งแนะนาํ  สั่งสอน  และทาํตวัเป็นตวัอย่างให้ลูกเห็น  เป็น

แบบอยา่งท่ีดี  การตีลูกไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ มีแต่จะปลูกฝังความรุนแรง กา้วร้าวให้กบัเด็ก  

เด็กคือผา้ขาวท่ีบริสุทธ์ิ  เราเล้ียวอย่างไร ลูกก็จะเป็นอย่างนั้น  ถา้เล้ียงดว้ยเหตุผล  ด้วยความรัก 
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ความอบอุ่น  ลูกก็จะเป็นคนดีมีเหตุผล ไม่กา้วร้าว ควรฝึกฝนให้ลูกรู้จกัการเผื่อแผ่ สอนสวดมนต์

ไหวพ้ระก่อนนอน การพาเด็กๆออกไปเท่ียวนอกสถานท่ีทาํให้เด็กไดพ้บกบัส่ิงแปลกใหม่  ต่ืนตา  

ต่ืนใจ  ทาํใหเ้ด็กเกิดคาํถามมากมาย มีคาํถามใหม่ๆเป็นการสร้างกระบวนการคิดใหเ้ด็กดว้ย 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  2  ตุลาคม  2556 

 

เร่ือง                         การจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

เร่ืองย่อตอนที ่1       ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง                     09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  14  คน  แสดงความคิดเห็น  4  คน 

                                 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี  จากการท่ีลูกมา

เขา้โรงเรียนอนุบาลดวงใจ ไดม้าศึกษาและดูสถานท่ีแลว้ชอบใจมาก ดูแลว้มีความปลอดภยั ร่มร่ืน 

โรงเรียนมีการจดับริเวณโรงเรียนไดเ้ป็นสัดส่วน 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       หลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง                    12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  20  คน  แสดงความคิดเห็น  3  คน 

                            ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  เร่ืองการเรียนการสอน

ของโรงเรียน ไดถ้ามจากคนรู้จกัมาบา้งวา่โรงเรียนน้ีมีการเรียนการสอนอยา่งไร และมาดูหลกัสูตร

การสอนของโรงเรียนแลว้พอใจมาก เพราะไม่เร่งเด็กเกินไป หลกัสูตรเหมาะสมกบัวยัของเด็ก และ

มีการเพิ่มเติมในเร่ืองของภาษาองักฤษดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกควรไดรั้บรู้จากการเรียนภาษาองักฤษดว้ย 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  12  คน  แสดงความคิดเห็น  1  คน 
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                            ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยกล่าวขอบคุณท่ีใหข้อ้มูลท่ีดีๆ ทาํให้

ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  3  ตุลาคม  2556 

 

เร่ือง                        พฒันาการด้านภาษา 

เร่ืองย่อตอนที ่1      ความหมายของพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง                   09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  22  คน แสดงความคิดเห็น  4 คน 

                              ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  ภาษาฝึกการคิดของ

เด็ก ด้านภาษาเด็กบางคนยงัพูดไม่ชัด จะสลับคํากันระหว่างคํา และบางคาํเด็กยงัไม่เข้าใจ

ความหมาย แต่เด็กสามารถพูดได้ ฟังแล้วรู้สึกน่ารัก ผูใ้หญ่จะขาํและหัวเราะ  บางคนจะพุด

เลียนแบบเด็ก เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง  พ่อแม่ตอ้งสอนให้เด็กรู้วา่คาํน้ีตอ้งพูดอย่างไร พูดเป็น

ตวัอย่างให้เด็กฟังอย่างถูกตอ้งและอธิบายให้เด็กฟังและเขา้ใจความหมายของแต่ละคาํ  ภาษามี

ความสําคญักบัเด็กวยัน้ีมาก เพราะเด็กจะเรียนรู้ภาษาหรือคาํต่างๆ จากการสนทนาพูดคุยกบัพ่อแม่

หรือคนในครอบครัว บางคร้ังพอ่แม่มีงานและภาระยุง่ๆก็จะปล่อยใหลู้กดูทีวีหรือเล่นไอแพค ทาํให้

เด็กส่ือสารดา้นเดียวไม่ไดโ้ตต้อบไม่ไดพู้ดคุย จึงอาจทาํให้เด็กพูดรัวหรือไม่พูด ให้เด็กมีพฒันาการ

ทางดา้นภาษาชา้กวา่เด็กในวยัเดียวกนั จึงควรพูดคุยกบัลูกสมํ่าเสมอชวนลูกร้องเพลง ท่องคาํคลอ้ง

จอง ก็เป็นฝึกพฒันาดา้นภาษาได ้

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       ลกัษณะของพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง                     12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  19  คน แสดงความคิดเห็น  5  คน 

                              ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี  วนัน้ีได้รับความรู้

เก่ียวกบัทกัษะทางดา้นภาษา คือ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเนน้การฟังและการ
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พดูใหลู้กในเบ้ืองตน้ เม่ือลูกเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล ลูกสามารถมีพฒันาการทางภาษา ดา้นการ

อ่านและเขียนได้เหมาะสมกบัวยั ภาษามหัศจรรยส์ําหรับเด็กวยัน้ีจริงๆเพราะไม่น่าเช่ือว่าเด็กตวั

เล็กๆ จะสามารถรับรู้ภาษาไดห้ลายภาษา พอ่แม่และครูมีส่วนมากในการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา

ใหก้บัเด็กระดบัปฐมวยั การอ่านการเขียนของเด็กปฐมวยัไม่ควรเช่ือเด็กมากเกินไป เด็กอาจยงัไม่มี

ความพร้อมไดไ้ม่มากนกั 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3      การส่งเสริมพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง                   15.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  23  คน แสดงความคิดเห็น  4 คน 

                              ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมสรุปได้ดังน้ี การส่งเสริม

พฒันาการทางภาษาคือ ทกัษะการพูด ทกัษะการฟัง การอ่านและทกัษะการเขียน การเล่านิทานให้

เด็กฟังก็เป็นการส่งเสริมทางดา้นภาษาอยา่งหน่ึงท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กอยากพดูและโตต้อบ 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook จิตตปัญญา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ  วนัที่  4  ตุลาคม  2556 

 

เร่ือง                        บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เร่ืองย่อตอนที ่1     ความหมายของบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

เวลาส่ง                  09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  19  คน แสดงความคิดเห็น  4  คน 

                              ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น  โดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี   ขอบคุณสําหรับ

ขอ้ความดีๆ เช่ือวา่พอ่แม่ทุกคนรักลูก และตอ้งการสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข แต่บางคร้ังสังคมก็แตกต่างกนัทาํใหลู้กๆตอ้งปรับตวัอยูบ่่อยๆ และตอ้งรู้จกัผดิและถูกตอ้ง 

 

เร่ืองย่อตอนที ่2       ลกัษณะบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง                     12.00 น.  
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ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน 14  คน แสดงความคิดเห็น  2  คน 

                                ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  อ่านแลว้คิดไปถึง

อนาคต  ขอบคุณสําหรับคาํแนะนาํดีๆ ครอบครัวเป็นส่วนสําคญัท่ีสุด ชอบตรงท่ี “ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

ความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวท่ีให้ความรัก ความอบอุ่นลูก มีเวลาไถ่ถามสารทุกขสุ์ขดิบ

ของกนัและกนั  ลูกจะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีคุณภาพในอนาคต” ถา้

หากคนในครอบครัวไม่พุดกนัก็คงไม่เกิดความสุขอยา่งแน่นอน 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  18  คน แสดงความคิดเห็น  4 คน 

                               ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  ขอ้ความรู้ทั้ง 4 ขอ้ดี

มากเป็นบทบาทท่ีดี ควรส่งเสริมลูก พ่อแม่ตอ้งเล้ียงดูลูกให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึง

สนใจการเรียนของลูกๆให้เหมาะสมกบัวยั การเรียนถือเป็นเร่ืองสําคญั  เพราะถา้เด็กสนใจเรียน

ตั้งแต่ตอนน้ี จะทาํให้เด็กเกิดความเคยชินและท่ีสําคญั คนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต หยุดน่ิงไม่ได ้

ดงันั้น เด็กตอ้งรู้ทุกเร่ืองท่ีควรรู้  เพื่อนาํมาพฒันาตวัเด็กเอง รวมถึงการฝึกให้เด็กรู้จกัหน้าท่ีของ

ตนเอง ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มหน่ึง) 

โรงเรียนอนุบาลดวงใจ วนัที่ 5 ตุลาคม 2556 

 

เร่ือง พฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  15  คน แสดงความคิดเห็น  7  คน 
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 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี  พฒันาการด้าน

ความคิดสร้างสรรค ์ทางครอบครัวจะให้ลูกคิดอะไรดว้ยตนเองเสมอ ละจะรับฟังความคิดเห็นของ

ลูก และพาลูกไปเท่ียวนอกบา้นเสมอ ใหลู้กไดเ้ห็นอะไรท่ีแปลกใหม่ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  21  คน แสดงความคิดเห็น  2  คน 

 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี  ความคิด

สร้างสรรค์ช่วยในการคิดและตดัสินใจของเด็ก การท่ีเด็กชอบคิดคน้และประดิษฐ์ส่ิงใหม่ พ่อแม่

ควรใหก้าํลงัใจและชมเชย เพราะเป็นการคิดเบ้ืองตน้ของลูก 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  17  คน แสดงความคิดเห็น  3  คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี  เด็กวยัน้ีมีความคิด

เป็นของตนเอง หากจะทกัทว้งตอ้งมีเหตุผลให้เด็ก และตอ้งคอยตั้งคาํถาม ความสนใจของเด็กเป็น

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ควรกาํหนดให้เด็ก

ตอ้งเล่นอะไรตามท่ีพอ่แม่ตอ้งการ ควรใหอิ้สระกบัการเล่นและความตอ้งการของเด็กเอง 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่25 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง ทกัษะทีผู่้ปกครองพงึมีเกี่ยวกบัการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการเล่านิทาน 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  16  คน แสดงความคิดเห็น  4  คน 
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 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ลูกชอบฟังนิทานมาก

ใหเ้ล่าใหฟั้งก่อนนอน เคยเล่าเร่ืองท่ีเล่าให้ฟังเจา้หญิงตาย ลูกถามทาํไมตอ้งตายดว้ยกลวัแม่ตาย พ่อ

แม่เลยตอ้งอธิบายหาเหตุผลให้ลูก ผ่านไปหลายวนัลูกขอพรพระว่าอยา่งให้แม่ตายเลย เด็กวยัน้ีจะ

จดจาํเร่ืองราวต่างๆ ท่ีพอ่แม่หรือเด็กพบเห็นเองไดเ้ป็นอยา่งดี และจะแสดงความรู้สึกกบัส่ิงท่ีเด็กได้

พบเห็น 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2  การสอนลูกให้เกดิประสบการณ์ชีวติโดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี พยายามเล่านิทานให้

ฟังทุกเดือนหรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาส บางคร้ังลูกหยิบหนงัสืออ่ืนๆเช่น การ์ตูนหรือนิตยสารมาถามวา่

น่ีอะไร ก็อ่านใหฟั้งและพดูคุยกบัลูกในส่ิงท่ีลูกสนใจ ทาํใหเ้ด็กอบอุ่นและมีความสุข 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3  การส่งเสริมทกัษะการเล่านิทาน 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน แสดงความคิดเห็น 4 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เล่านิทานให้ลูกฟัง 

แต่ลูกไม่ยอมฟัง ในคร้ังแรกตอ้งให้ลูกเป็นคนเลือกนิทานเองวา่ชอบเร่ืองไหน และตอ้ให้เด็กพร้อม

ท่ีจะฟัง พาเขา้ร้านหนงัสือ พดูคุยวา่หนงัสือมีรูปสวยงาม มีตวัสัตวน่์าสนใจมาก แรกๆ ลูกอาจสนใจ

เพียงเล็กนอ้ย ต่อๆ ไปลูกน่าจะเร่ิมสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะควรหาหนงัสือท่ีมีรูปภาพสีสันสวยงาม 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่26 กนัยายน 2556 
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เร่ือง พฒันาการด้านสติปัญญา 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  21  คน แสดงความคิดเห็น  4  คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีช่างสังเกต 

ช่างซกัถาม พฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กวยัน้ี เด็กสามารถเปรียบเทียบส่ิงของต่างๆ ไดต้ามวยั 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  14  คน แสดงความคิดเห็น  2  คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดงัน้ี ลูกชอบวาดภาพ

สถานท่ีต่างๆ ท่ีพอ่แม่พาไปเท่ียว แลว้เล่าเป็นเร่ืองราวใหพ้อ่แม่ฟังเสมอ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน  17  คน แสดงความคิดเห็น  6  คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี ลูกเป็นเด็กชอบ

ซกัถามตลอดเวลา เด็กวยัน้ีมกัมีคาํถามว่าอะไร ทาํไม บ่อยๆ ดงันั้น พ่อแม่จะตอ้งคอยตอบคาํถาม

ของลูก เพราะคาํตอบของพ่อแม่เป็นการกระตุน้ให้เด็กเกิดกระบวนการคิดพร้อมทั้งเด็กวยัน้ีชอบ

เล่นบทบาทสมมติ โดยกาํหนดตวัเองเป็นแม่แลว้คนอ่ืนเป็นลูก หรือเล่นเป็นอาชีพต่างๆ เช่น หมอ 

พยาบาล และครู 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่27 กนัยายน 2556 
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เร่ือง พฒันาการด้านร่างกาย 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 

 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี ลูกชายชอบข่ี

จกัรยานมาก ตอนเยน็ๆ จะตอ้งชวนออกไปข่ีจกัรยานทุกวนั หากวนัไหนฝนตกลูกจะผดิหวงัท่ีไม่ได้

ข่ีจกัรยาน การพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น การวิ่ง การทรงตวับนไมก้ระดาน การปีนป่ายห้อย

โหน หรือกีฬาท่ีตอ้งใชพ้ลงัมากๆ จะเป็นหนา้ท่ีของพ่อ แต่เป็นการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก 

เช่น ป้ันดินนํ้ามนั ตดักระดาษ เก็บของเขา้ท่ี ช่วยเหลือตนเองในการใส่เส้ือผา้ ขีดเขียนเส้นตรง เส้น

โคง้ และเขียนตามรอยประจะเป็นหน้าท่ีของแม่ ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือกนัในครอบครัว โดยพ่อแม่

ช่วยกนัพฒันาลูก ทาํใหเ้ป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2  ลกัษณะของพฒันาการด้านร่างกาย 

เวลาส่ง 12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 10 คน แสดงความคิดเห็น 5 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีจะมีพลงัมาก 

ไม่อยูน่ิ่ง ซุกซน แต่ยงัหยบิจบัอะไรไม่มัน่คงนกั เช่น ยกนํ้ าก็จะหกบา้ง แต่ชอบอาสาทาํอะไรให้กบั

คนอ่ืน เวลาลูกทาํอะไรหล่นหรือหก แม่มกัจะดุลูก แต่พอไดส้ติหายตกใจแลว้มองหนา้ลูก เคา้มอง

แม่แลว้รูสึกว่าแม่ดุทาํไม แม่จึงตอ้งขอโทษลูก พร้อมอธิบายว่าทาํไมแม่ตอ้งดุลูก เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ี

กล้ามเน้ือต่างๆ ยงัไม่แข็งแรง ลูกจึงหยิบอะไรยงัไม่มัน่คง เป็นเพราะวยัของเด็กกาํลงัเร่ิมพฒันา

กลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรงมากข้ึน 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3  การส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย 

เวลาส่ง 15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 6 คน 
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 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ขอ้มูลท่ีส่งมาดีมาก

เลย ทาํให้พ่อแม่ไดรั้บทราบถึงพฒันาการของเด็กๆ ในวยัน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัการเล้ียงดูเด็ก

แบบสมยัใหม่เป็นการเล้ียงดูท่ียากมากข้ึน อาหารก็เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมพฒันาการดา้น

ร่างกาย โดยเฉพาะอาหารเชา้สาํคญัมาก เพราะเด็กตอ้งวิง่ซุกซนและออกกาํลงัตลอดเวลา 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่28 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีจะยงัควบคุม

อารมณ์ของตนเองไดไ้ม่ดีนกั เด็กจะแสดงอารมณ์เม่ือโกรธ กลวั เสียใจ หรือนอ้ยใจหากไม่ไดส่ิ้งท่ี

ตนเองตอ้งการ หากลูกไดฟั้งเพลงตั้งแต่แม่เร่ิมตั้งทอ้งเพลงท่ีเปิดให้ลูกฟังทาํให้ลูกในทอ้งซึมซบัได ้

เม่ือลูกคลอดออกมาทาํใหลู้กเป็นคนอารมณ์ดีเสมอ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 11 คน แสดงความคิดเห็น 6 คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี ลูกเป็นคนกล้า

แสดงออก ชอบร้องเพลง และเล่นบทบาทสมมติ เล่นขายของ วนัน้ีไดรั้บขอ้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั

พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ เป็นขอ้ความรู้ท่ีมีประโยชน์มาก พ่อแม่มีลูก 2 คน อายุห่างกนั 2 ปี 

สังเกตพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกว่าน้องอายุ 3 ขวบ จะแสดงอารมณ์ชดัเจนมาก โกรธ กลวั 

เสียใจ แต่พี่อายุ 5 ขวบ สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ เม่ือก่อนเคยมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ของนอ้ง

อายุ 3 ขวบ มีวิธีจดัการอารมณ์ของนอ้งโดยให้เคา้รู้จกัอารมณ์ของตนเองในเวลานั้นๆ พฤติกรรมท่ี
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ตนเองทาํ และให้ลูกคิดวา่ดีหรือไม่มี มีผลเสียอยา่งไร และทาํอยา่งไรถึงจะดี ไม่ใช่คร้ังสอนคร้ังจะ

ไดผ้ล แต่ตอ้งใชเ้วลาสักระยะ ตอนน้ีลูกจดัการกบัอารมณ์ของตวัเองไดดี้มากข้ึนแลว้ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน แสดงความคิดเห็น 5 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดงัน้ี การกอดลูกทาํให้

รับรู้ไดว้า่เรารักกนั กอดกนัให้อารมณ์โกรธเบาบางลง กอดกนัทาํให้เกิดพลงั เกิดกาํลงัใจ กอดกนั

ทุกวนัเม่ือเวลาลูกทะเลาะกนัจะจบัแยก แม่จะกอดดา้นหลงัของลูกท่ีแสดงพฤติกรรมรุนแรง ลูกก็จะ

เยน็ลง จากนั้นจะใหป้รับความเขา้ใจกนั และกระตุน้ให้ลูกกอดกนัทุกคร้ัง กอดกนับ่อยๆ รู้สึกวา่ลูก

อ่อนโยนข้ึน ส่วนเร่ืองการเสริมแรงบวกนั้น นอกจากคาํชมแลว้ทางครอบครัวใชว้ิธีการสะสมดาว

แห่งความดีดว้ย เช่น สะสมดาวครบจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้เราจะไดไ้ปเท่ียวกนัหรือเป็นส่ิงของ(แต่ก็

ไม่ควรบ่อย) ทั้งน้ีเม่ือตอ้งการสร้างแรงจูงใจให้เด็กแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเหมาะสม การ

กอดมีความหมายสําหรับลูกมาก การกอดทาํให้ลูกไดรั้บความรักความอบอุ่น ส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้น

ออกทางดา้นอารมณ์ของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่29 กนัยายน 2556 

 

เร่ือง พฒันาการด้านสังคม 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านสังคม 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี การพาลูกๆ ไปเรียนรู้

ร่วมกบัผูอ่ื้นหลายๆ สถานท่ี รวมถึงการไปร่วมกิจกรรม พบปะผูค้นทาํให้เด็กเขา้สังคมได ้กลา้ท่ีจะ
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ทกัทายผูอ่ื้น พูดคุย ไม่เก็บตวั เป็นการฝึกให้เด็กรู้จกัการช่วยเหลือผูอ่ื้น เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ

เม่ือไดรั้บคาํชมเชยจากผูอ่ื้นหรือพอ่แม่ 

 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสังคม 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ีการเขา้สังคมของลูก 

นอกจากลูกไดเ้ขา้สังคมในโรงเรียนแลว้ ลูกยงัไดส้ัมผสัสังคมในกลุ่มของเพื่อนแม่ สังคมท่ีโบสถ์

วนัอาทิตย ์สังคมขา้งบา้น ทาํให้ลูกรู้จกัปรับตวัไดดี้ข้ึนเร่ือยๆ ตอนเล็กๆ เวลาเล้ียงลูกๆ ไม่สบาย 

อาเจียน มกัปลอบลูกวา่ไม่เป็นไร ลูกจะไม่ร้องงอแง หรือเวลามีอะไรท่ีทาํให้เขาเสียใจก็จะบอกว่า

ไม่เป็นไร ปัญหาทุกอยา่งแกไ้ขได ้บางคร้ังลูกก็มาบอกวา่เพื่อนไม่เล่นดว้ย เพื่อนโกรธ เลยบอกลูก

วา่งั้นพรุ่งน้ีลองไปคุยกบัเพื่อนใหม่วา่เล่นกบัเราไหม ตอ้งรู้จกัแบ่งปันกนั และตอ้งฟังเพื่อนดว้ยแลว้

ลูกจะสนุก และมีความสุข 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 19 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กวยัน้ีจะสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได ้และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย ทุกวนัถา้ทานขา้วพร้อมกนั ลูกจะเป็นคนริน

นํ้าใหทุ้กคนในโตะ๊อาหาร(คงอยากเล่นนํ้าดว้ย) และอยากใหมี้คนช่ืนชมเวลาลูกทาํดี 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่30 กนัยายน 2556 
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เร่ือง โภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน แสดงความคิดเห็น 4 คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี เด็กจะมีร่างกาย

แขง็แรง ร่างกายสมส่วน อาหารเป็นส่ิงสาํคญัมากท่ีจะทาํใหเ้ด็กแขง็แรงและสมบูรณ์ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 พฤติกรรมการกนิของเด็กระดับปฐมวยั 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 17 คน แสดงความคิดเห็น 10 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี โรงเรียนมีส่วนสําคญั

พอๆ กบัครอบครัว เพราะลูกสามารถกินผกัไดห้ลากหลาย เร่ิมจากการมาโรงเรียน การให้เด็กไดรั้บ

ประทานผกัโดยท่ีเด็กไม่รู้ว่ารับประทานผกัอะไร เม่ือลูกมารู้ทีหลงัอาจทาํให้เด็กเสียความรู้สึกว่า

ทาํไมตอ้งหลอกเคา้ ควรตอ้งพูดคุยกบัลูกดว้ยเหตุผล ประโยชน์ของผกั ผลไม ้หากเด็กรู้สึกไม่ดีกบั

การกินผกั อาจมีผลกระทบกับเด็กอย่างฝังรากลึกได้ พฤติกรรมการกินของเด็กจะข้ึนอยู่กับ

พฤติกรรมการกินของครอบครัวนั้นเป็นพื้นฐาน ช่วงแรกๆ ลูกไม่ทานผกั บอกวา่เหม็นและขม แม่

ตอ้งสร้างแรงจูงใจ เช่น การเพิ่มรสชาติ รูปร่างของอาหารและผกั เช่น บล็อกโคล่ี เลยใชว้ิธีเอาผกัมา

หัน่และตม้ก่อนจึงนาํมาผดั ลูกทานไดดี้ข้ึน บางคร้ังใชว้ิธีทาํให้ผกัยุย่ เช่น ตุ๋น หรือหัน่เป็นช้ินเล็กๆ 

นอกจากน้ียงัใช้วิธีให้ลูกมีส่วนร่วมในการทาํอาหาร แต่งอาหาร เขาจะภูมิใจและทานผกัไดดี้มาก

ข้ึน 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ อนามัย 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กไม่รับประทาน

ผกัอาจใชว้ธีิปรุงอาหารท่ีมีสีสันชวนรับประทาน 
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สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่1 ตุลาคม 2556 

 

เร่ือง การอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 14 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ขอ้มูลท่ีส่งมาไดรั้บ

ความรู้มาก สามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นส่วนท่ีขาด ลดในส่งท่ีเกิน และตอ้งทาํความเขา้ใจบางเร่ือง

ใหม่ ส่ิงท่ีหวงัดีกบัลูกบางคร้ังอาจมากไป หรือสร้างความเสียใจใหก้บัลูกได ้

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ขอบคุณสําหรับส่ิง

ดีๆ ไดแ้ง่คิดท่ีดีมาก จะใหอิ้สระกบัลูกในการตดัสินใจมากข้ึน แต่จะคอยช้ีแนะอยูใ่กล้ๆ  

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี การอบรมเล้ียงดูพอ่

แม่ตอ้งเอาใจใส่ต่อลูกในทุกๆ ดา้น 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่2  ตุลาคม 2556 
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เร่ือง การจัดการเรียนการสอนและแนวการจัดการศึกษา 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 22 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดงัน้ี โรงเรียนควรเป็น

สถานท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีความปลอดภยัและมีส่ิงแวดลอ้มสะอาด 

ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 หลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดงัน้ี เร่ืองการเรียนการ

สอนจะดูในเร่ืองของหลกัสูตรเป็นหลกั ท่ีไม่เร่งลูกมากจนเกินไป ให้ลูกมีความสุขท่ีจะเรียนรู้ ให้

ลูกเรียนรู้ผา่นการเล่น และจากประสบการณ์จริง 

 

เร่ืองย่อตอนที ่3       การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

เวลาส่ง                    15.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด  LIKE  จ านวน  13  คน  แสดงความคิดเห็น  1  คน 

                            ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยกล่าวขอบคุณท่ีใหข้อ้มูลท่ีดีๆ และจะ

ช่วยส่งเสริมดว้ย 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่3 ตุลาคม 2556 
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เร่ือง พฒันาการด้านภาษา 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ีอารมณ์ของเด็กจะมี

ผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 21 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี พฒันาการดา้นภาษา

เป็นส่ิงท่ีสําคญัสําหรับลูกมาก พ่อแม่ควรชวนลูกพูดคุยทุกๆ เร่ือง รวมถึงเม่ือทาํกิจกรรมร่วมกนั 

เช่น เม่ือลูกยงัเล็กๆ อยู่ลูกยงัพูดคุยได้ไม่คล่อง อาจร้องเพลงและเล่านิทานให้ลูกฟังเพื่อเป็นการ

กระตุน้ใหลู้กคิดและอยากพดู 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านภาษา 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 15 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ลูกเป็นเด็ก 2 ภาษา 

คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ครอบครัวปลูกฝังการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัไป

ตั้งแต่ 9 เดือน ส่ิงท่ีทาํให้ลูกไม่สับสนทั้ง 2 ภาษา คือ นิทานและการทาํกิจวตัรต่างๆ ร่วมกนัเป็นทั้ง 

2 ภาษาเลย โดยเฉพาะการทาํอาหารลูกจะชอบมาก 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่4 ตุลาคม 2556 
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เร่ือง บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดังน้ี ขอบคุณสําหรับ

ขอ้มูล มีประโยชน์กบัคุณแม่จริงๆ มีสาระแง่คิดดีๆ  

 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 20 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี เด็กจะมีอารมณ์ดี 

สุขภาพจิตดี เพราะมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 18 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี พ่อแม่ควรตอ้งสนใจ

ลูกเสมอทั้งการดูแลดา้นสุขภาพและการเรียน 

 

สรุปการเกบ็รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จิตตปัญญาศึกษา (กลุ่มสอง) 

โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี วนัที ่5 ตุลาคม 2556 

 

เร่ือง พฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เร่ืองย่อยตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  09.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 13 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน 
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 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี ลูกจะใช้จิตนาการ

มาก โดยผ่านการเล่นตวัต่อ (เลโก)้ ตอนแรกพ่อแม่จะทาํให้ดูก่อนเพื่อเป็นการกระตุน้จินตนาการ 

และลูกจะสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองแลว้สามารถดดัแปลงเป็นรูปร่างอ่ืนๆ ได ้พ่อแม่จะคอยเอาใจใส่

ต่อความคิดแปลกๆ ของลูกและจะคอยชมเชย 

เร่ืองย่อยตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  12.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 17 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปไดด้งัน้ี การเล่านิทานจะเป็น

กระบวนอย่างง่ายในการสอนเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นนิทานจากหนังสือภาพหรือ

นิทานท่ีพอ่แม่แต่งข้ึนมาเอง แลว้ลองสับเปล่ียนใหลู้กเป็นฝ่ายเล่าดูบา้ง 

 

เร่ืองย่อยตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เวลาส่ง  15.00 น. 

มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกด LIKE จ านวน 16 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน 

 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นโดยรวมสรุปได้ดงัน้ี เด็กจะมีความคิด

แปลกๆ ใหม่ๆไดอ้ยูต่ลอดเวลาจากส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั และจะสามารถถ่ายทอดความคิด

ของตวัเองไดอ้ยา่งง่ายๆ ผา่นการวาดภาพ เราควรกระตุน้และพฒันาเด็กอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
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ตารางสรุปการกด Like ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 

 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
1 ทกัษะท่ีผู้ปกครองพงึมีเก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดู

เดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการเลา่นิทาน 
ตอนท่ี  2 การสอนลูกให้เกิดประสบการณ์ชีวิต
โดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมทกัษะการเลา่นิทาน 

 
 

20 
18 

 
15 

 
 

10 
12 

 
15 

2 พฒันาการด้านสติปัญญา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้าน
สตปัิญญา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา 

 
22 

 
17 
14 

 
8 
 
13 
16 

3 พฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้าน
ร่างกาย 
ตอนท่ี 3 เร่ืองการสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย 

 
16 
16 
18 

 
14 
14 
12 

4 พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 1 คว ามหมายขอ งพัฒนา กา ร ด้ า น
อารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 

 
14 

 
18 
19 

 
16 

 
12 
11 
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
5 พฒันาการด้านสงัคม 

ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

 
15 
18 
23 

 
15 
12 
7 

6 โภชนาการ สขุภาพ อนามยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของโภชนาการ สขุภาพ 
อนามยั 
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการกินของเด็กระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมโภชนาการ สขุภาพ อนามยั 

 
18 

 
20 
20 

 
12 

 
10 
10 

7 การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวยั 
ตอนท่ี  2 ลกัษณะการเลีย้งดเูดก็ระดบัปฐมวยั  
ตอนท่ี 3  การส่ ง เส ริมการอบรมเ ลี ย้งดู เด็ก
ปฐมวยั 

 
19 

 
13 
18 

 
11 

 
17 
12 

8 การจัดการ เ รียนการสอนและแนวการจัด
การศกึษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการจดัการเรียนการ
สอน 
ตอนท่ี 2 หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน 

 
 
14 
20 
12 

 
 
16 
10 
18 

 

 

 

DPU
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
9 พฒันาการทางด้านภาษา 

ตอนท่ี 1 ความหมายของพัฒนาการทางด้าน
ภาษา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้านภาษา 

 
22 
19 
23 

 
8 
11 
7 

10 บทบาทของพอ่แมใ่นการอบรมเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั  

ตอนท่ี 1 ความหมายของบทบาทของพอ่แมใ่น
การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั  
ตอนท่ี 2 ลกัษณะบทบาทของพอ่แมใ่นการเลีย้ง
ดเูดก็ระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
19 

 
14 

 
18 

 
11 

 
16 

 
12 

 

11 พฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

 
15 

 
21 

 
17 

 
15 

 
9 
 
13 
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ตารางสรุปการกด Like ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 

 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
1 ทกัษะท่ีผู้ปกครองพงึมีเก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดู

เดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการเลา่นิทาน 
ตอนท่ี  2 การสอนลูกให้เกิดประสบการณ์ชีวิต
โดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมทกัษะการเลา่นิทาน 

 
 

16 
21 

 
15 

 
 

14 
9 
 

15 

2 พฒันาการด้านสติปัญญา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้าน
สตปัิญญา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา 

 
21 

 
14 
17 

 
9 
 

16 
13 

3 พฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้าน
ร่างกาย 
ตอนท่ี 3 เร่ืองการสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย 

 
15 
10 
16 

 
15 
20 
14 

4 พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 1 คว ามหมายขอ งพัฒนา กา ร ด้ า น
อารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 

 
15 

 
11 
14 

 
15 

 
19 
16 
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
5 พฒันาการด้านสงัคม 

ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

 
16 
13 
19 

 
14 
17 
11 

6 โภชนาการ สขุภาพ อนามยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของโภชนาการ สขุภาพ 
อนามยั 
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการกินของเด็กระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมโภชนาการ สขุภาพ อนามยั 

 
22 

 
17 
15 

 
8 
 

13 
15 

7 การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวยั 
ตอนท่ี  2 ลกัษณะการเลีย้งดเูดก็ระดบัปฐมวยั  
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
14 

 
13 
16 

 
16 

 
17 
14 

8 การจัดการ เ รียนการสอนและแนวการจัด
การศกึษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการจดัการเรียนการ
สอน 
ตอนท่ี 2 หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน 

 
 

22 
16 
13 

 
 

8 
14 
17 

9 พฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพัฒนาการทางด้าน
ภาษา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้านภาษา 

 
18 
21 
15 

 
12 
9 

15 
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีกด 

Like 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี

ไม่ได้กด Like 
10 บทบาทของพอ่แมใ่นการอบรมเลีย้งดเูดก็

ปฐมวยั  

ตอนท่ี 1 ความหมายของบทบาทของพอ่แมใ่น
การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั  
ตอนท่ี 2 ลกัษณะบทบาทของพอ่แมใ่นการเลีย้ง
ดเูดก็ระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
16 

 
20 

 
18 

 
14 

 
9 
 

12 
 

11 พฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

 
13 

 
17 

 
16 

 
7 
 

13 
 

14 
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ตารางสรุปการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์  โรงเรียนอนุบาลดวงใจ 

 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

1 ทกัษะท่ีผู้ปกครองพงึมีเก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดู
เดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการเลา่นิทาน 
ตอนท่ี  2 การสอนลูกให้เกิดประสบการณ์ชีวิต
โดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมทกัษะการเลา่นิทาน 

 
 

20 
15 

 
7 

 
 

10 
15 

 
23 

2 พฒันาการด้านสติปัญญา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้าน
สตปัิญญา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา 

 
8 
 

6 
14 

 
22 

 
24 
16 

3 พฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้าน
ร่างกาย 
ตอนท่ี 3 เร่ืองการสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย 

 
16 
9 

12 

 
14 
21 
18 

4 พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 1 คว ามหมายขอ งพัฒนา กา ร ด้ า น
อารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 

 
8 
 

10 
11 

 
22 

 
20 
19 
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

5 พฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

 
5 
6 
5 

 
25 
24 
25 

6 โภชนาการ สขุภาพ อนามยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของโภชนาการ สขุภาพ 
อนามยั 
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการกินของเด็กระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมโภชนาการ สขุภาพ อนามยั 

 
3 
 

5 
7 

 
27 

 
25 
23 

7 การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวยั 
ตอนท่ี  2 ลกัษณะการเลีย้งดเูดก็ระดบัปฐมวยั  
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
4 
 

4 
4 

 
26 

 
26 
26 

8 การจัดการ เ รียนการสอนและแนวการจัด
การศกึษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการจดัการเรียนการ
สอน 
ตอนท่ี 2 หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน 

 
 

4 
3 
1 

 
 

26 
27 
29 
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

9 พฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพัฒนาการทางด้าน
ภาษา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้านภาษา 

 
4 
5 
4 

 
26 
25 
26 

10 บทบาทของพอ่แมใ่นการอบรมเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั  

ตอนท่ี 1 ความหมายของบทบาทของพอ่แมใ่น
การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั  
ตอนท่ี 2 ลกัษณะบทบาทของพอ่แมใ่นการเลีย้ง
ดเูดก็ระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
4 
 

2 
 

4 

 
26 

 
28 

 
26 

 

11 พฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

 
7 
 

2 
 

3 

 
23 

 
28 

 
27 
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ตารางสรุปการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์  โรงเรียนพระหฤทยันนทบุรี 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

1 ทกัษะท่ีผู้ปกครองพงึมีเก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดู
เดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการเลา่นิทาน 
ตอนท่ี  2 การสอนลูกให้เกิดประสบการณ์ชีวิต
โดยการใช้นิทานเป็นส่ือ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมทกัษะการเลา่นิทาน 

 
 

4 
2 
 

4 

 
 

26 
28 

 
26 

2 พฒันาการด้านสติปัญญา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้าน
สตปัิญญา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา 

 
4 
 

2 
6 

 
26 

 
28 
24 

3 พฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านร่างกาย 
ตอนท่ี 2 เร่ืองลกัษณะของพฒันาการด้าน
ร่างกาย 
ตอนท่ี 3 เร่ืองการสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย 

 
3 
5 
6 

 
27 
25 
24 

4 พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 1 คว ามหมายขอ งพัฒนา กา ร ด้ า น
อารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 2 การแสดงออกทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 

 
3 
 

6 
5 

 
27 

 
24 
25 

 

DPU
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(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

5 พฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการด้านสงัคม 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

 
2 
3 
3 

 
28 
27 
27 

6 โภชนาการ สขุภาพ อนามยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของโภชนาการ สขุภาพ 
อนามยั 
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการกินของเด็กระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมโภชนาการ สขุภาพ อนามยั 

 
4 
 

10 
2 

 
26 

 
20 
28 

7 การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวยั 
ตอนท่ี  2 ลกัษณะการเลีย้งดเูดก็ระดบัปฐมวยั  
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
1 
 

3 
1 

 
29 

 
27 
29 

8 การจัดการ เ รียนการสอนและแนวการจัด
การศกึษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของการจดัการเรียนการ
สอน 
ตอนท่ี 2 หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน 

 
 

2 
2 
1 

 
 

28 
28 
29 

 

 

 

 

DPU



455 
 

(ต่อ) 

 
ล ำดับ
ที่ 

 
ข้อควำมรู้ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
แสดงควำม
คิดเหน็ 

จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้แสดง
ควำมคิดเหน็ 

9 พฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพัฒนาการทางด้าน
ภาษา 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้านภาษา 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้านภาษา 

 
2 
1 
2 

 
28 
29 
28 

10 บทบาทของพอ่แมใ่นการอบรมเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั  

ตอนท่ี 1 ความหมายของบทบาทของพอ่แมใ่น
การอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั  
ตอนท่ี 2 ลกัษณะบทบาทของพอ่แมใ่นการเลีย้ง
ดเูดก็ระดบัปฐมวยั 
ตอนท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

 
1 
 

1 
 

1 

 
29 

 
29 

 
29 

 

11 พฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 1 ความหมายของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 2 ลกัษณะของพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตอนท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาการทางด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

 
2 
 

1 
 

1 

 
28 

 
29 

 
29 
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ภาคผนวก ถ 
 

คู่มือ 

การประยุกต์ใช้กระบวนการจติตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
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คู่มือ 

 
 

การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 

 

โดย 

นางจรวยพร   แดงโชติ 

 

วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิต 

28  พฤศจิกายน  2556 
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ค าน า 

 

 คู่มือน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมความรู้และทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยัสําหรับ

ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงใจในจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้โรงเรียนอนุบาล

เอกชนในจงัหวดันนทบุรีสามารถนาํเอาขั้นตอนของการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาและ

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแนวทางนาํไปใช้กบัโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 เน้ือหาสาระสําคญัของคู่มือน้ี ประกอบดว้ย ความรู้ท่ีสําคญัสําหรับพ่อแม่ ผูป้กครองใน
การส่งเสริมการให้ความรู้กบัผูป้กครอง แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา วิธีบูรณาการกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา และการส่งความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา และการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา วิธีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สาํหรับโรงเรียนในการส่งเสริมการใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง 
 
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าคู่มือน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาและการ

ประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอยา่งดี 

 

   จรวยพร   แดงโชติ 
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สารบัญ 

  หน้า 

คาํนาํ 
ความรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับพอ่แม่ ผูป้กครองในการส่งเสริมการใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง 475 
ตารางแสดงขอ้ความรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับพ่อแม่ ผูป้กครองในการส่งเสริมการใหค้วามรู้ 
กบัผูป้กครอง            476 
ตวัอยา่งปฏิทินกาํหนดการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook    477 
ตวัอยา่งตารางกาํหนดการส่งขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 478 
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 481 
วธีิบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการส่งความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แบบ Facebook 482 
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชก้ระบวนการ 
จิตตปัญญาศึกษา 483  
แผนการดาํเนินการจดักิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 485 
ตวัอยา่งแสดงขั้นตอน และรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบติัการ คร้ังท่ี 1 486 
วธีิการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์สาํหรับโรงเรียนในการส่งเสริมการใหค้วามรู้ 
กบัผูป้กครอง 491 
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แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการจติตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์แบบ Facebook 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี 
 

บทน า 

 

 ความสําคญัของการจดัการศึกษาปฐมวยั  การอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาแก่เด็ก

ปฐมวยั มีความสาํคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั  ประสบการณ์

การเรียนรู้จะผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 จากบิดามารดา คนรอบขา้งและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้

เกิดพฒันาการท่ีเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ  พฤติกรรม  อุปนิสัย และการเติบโตของสมองท่ีมีผล

ต่อสติปัญญา และความสามารถ เพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึง 6 ปี ระบบประสาทและ

สมองจะเจริญเติบโตในอตัราสูงท่ีสุด คือ ประมาณ 80% ของผูใ้หญ่ปกติ การอบรมเล้ียงดูอยา่งถูก

วิธีและการสร้างเสริมพฒันาการทุกดา้นให้แก่เด็กปฐมวยัไดเ้จริญเติบโตเต็มศกัยภาพในช่วงอายุน้ี 

จะเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้เขาไดเ้จริญเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลาด คิด

เป็น ทาํเป็น และมีความสุขได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ครอบครัว  การอบรมเล้ียงดูอย่างถูกต้อง

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาศกัยภาพจึงเป็นรากฐาน

สาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของเด็กปฐมวยั  

 การจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยัจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีดีและเหมาะสมกบัอาย ุ 

จึงสามารถกระตุ้นและสนับสนุนการเจริญเติบโต ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อสติปัญญาและความ

ประพฤติของเด็ก ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการคิด การประพฤติตน และสุขภาพของวงจรชีวิตของคน

คนนั้น ๆ ประสบการณ์ท่ีได้รับในช่วงปฐมวยัจะมีผลท่ีทาํให้เด็กสามารถรับรู้จนกล่าวไดว้่า เด็ก

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากประสบการณ์ท่ีได้รับในช่วงปฐมวยั  การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม

สาํหรับเด็กปฐมวยัจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เพราะเด็กในวยัน้ีจะมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ เจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านสติปัญญา  จึงเป็นความจําเป็นท่ีจะต้องจัด
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ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแก่เด็ก เพื่อกระตุน้ให้เกิดพฒันาการดา้นต่างๆ ให้เด็กไดเ้จริญเติบโตเต็ม

ตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคนไป  

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการวิจยัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครอง 

พบวา่ ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน คือ  1) การมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 2) นกัเรียนท่ีพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีความสนุกสนานกบัการเรียน และครูเอาใจใส่ต่อนกัเรียนมาก

ข้ึน เพราะผูป้กครองได้ติดต่อกับครูบ่อยๆ นักเรียนส่วนมากมีความรู้สึกว่า การมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวมีประโยชน์ต่อตวัเขา คือรู้วา่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวให้ความสนใจต่อการศึกษา

ของเขาและความสาํเร็จในการเรียน  

 ผลท่ีเกิดข้ึนกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง คือ 1) พ่อ แม่ ผูป้กครองจาํนวนมากไดเ้พิ่มทกัษะและ

ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาทัว่ไปสําหรับผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่เพียงแต่

เพิ่มพูนทกัษะเท่านั้น แต่ไดท้าํให้เขาสามารถช่วยเร่ืองการเรียนของลูกท่ีบา้นไดด้ว้ย นอกจากน้ีพ่อ

แม่ผูป้กครองยงัมีความเข้าใจในระบบการบริหารโรงเรียนมากข้ึน 2) พ่อ แม่ ผูป้กครองมี

ความสัมพนัธ์และเจตคติในทางบวกต่อโรงเรียนและครู ทาํใหมี้ “บรรยากาศเปิด” ท่ีทุกฝ่ายสามารถ

ถกปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร กาํหนดปัญหา

และความตอ้งการของตนเอง และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ถา้หากสามารถบริหารการมีส่วน

ร่วมไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ การบริหารก็จะเกิดเป็นผลดี มีประสิทธิภาพ  

 พ่อ แม่ ผูป้กครองจึงเป็นบุคคลท่ีสําคัญ มีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั ซ่ึงเป็นบุตร หลานของตน ดงันั้น พ่อแม่ ผูป้กครองจึงตอ้งมี

ความรู้ ทกัษะทางดา้นพฒันาการเด็กปฐมวยัเพื่อท่ีจะสามารถเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ดา้นให้แก่

ลูก ๆ  

 

 ความรู้ทีส่ าคัญส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมการให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 

 

 การส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านพฒันาการเด็กปฐมวยัสําหรับผูป้กครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยให้การให้ความช่วยเหลือเด็กในระดบัปฐมวยั ตั้งแต่ระยะแรก
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เร่ิม ต่อเน่ืองและเป็นผลต่อไปในอนาคต การสร้างความรู้ และความเขา้ใจให้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง

เป็นหนทางสู่ความเขา้ใจท่ีตรงกนัในแนวทางการพฒันาเด็กระหวา่งบา้นและโรงเรียน 

 การให้การศึกษาท่ีเหมาะสม จะทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นพ่อแม่มีความรู้เก่ียวกบัการ

อบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยัและมีทกัษะบางประการท่ีสําคญั 

และจาํเป็นในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัเพิ่มข้ึน เป็นการให้บทบาทของผูป้กครองใน

การเป็นครูของเด็ก  เป็นการใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป้กครองทางดา้นการอบรมเล้ียงดู และสอนลูกให้

ถูกวิธี  เสริมผูป้กครองให้มีความมัน่ใจและมีความสามารถในการส่งเสริมพฒันาการของลูกไดถู้ก

ทางช่วยใหเ้กิดผลในทางบวกในพฒันาการของเด็กซ่ึงสร้างใหเ้กิดความต่อเน่ือง และการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาเด็กระหวา่งบา้นและโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประเด็นความรู้ท่ีสําคญัท่ีได้จากการวิจยัในขั้นตน้น้ี ประกอบด้วยสาระสําคญัดงัใน

ตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงข้อความรู้ทีส่ าคัญ ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริม 

การให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 

ล าดับที ่ ข้อความรู้ 
1 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
2 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
3 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสังคมของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
4 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
5 ความรู้เก่ียวกบับทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริมและทกัษะสําหรับเด็ก

ปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
6 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
7 ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนและแนวการจดัของโรงเรียนสาํหรับผูป้กครอง 
8 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
9 ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพ และอนามยัของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 

10 ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็กปฐมวยัสาํหรับผูป้กครอง 
11 ทกัษะ (บางประการ) ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั เช่น เร่ืองทกัษะการเล่านิทาน 

ทกัษะการกอดลูก   
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 แต่ละข้อความรู้เหล่าน้ี จะประกอบด้วยประเด็นปลีกย่อยท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการ 

วธีิการอบรมเล้ียงดู และทกัษะสาํคญั ๆ ท่ีผูป้กครองพึงมี เพื่อช่วยในการพฒันาเด็กในระดบัปฐมวยั

ได้อย่างเหมาะสม ดังปฏิทินกําหนดการและตารางประกอบท่ีใช้กํากับหัวข้อกําหนดการส่ง

ขอ้ความรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ใน 11 หัวขอ้ความรู้และ 33 ขอ้ความรู้ยอ่ย

สาํหรับผูป้กครองนกัเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีในการวจิยัดงัน้ี 

ตัวอย่าง ปฏิทนิก าหนดการส่งข้อความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

ขอ้ความรู้ 

วนัท่ีใหข้อ้มูล 

เดือนกนัยายน เดือนตุลาคม 

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

1.ทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 1 

  

              

2.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสติปัญญา   2                   

3.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นร่างกาย     3                 

4.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ       4               

5.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นสงัคม         5             

6.ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ สุขภาพและอนามยั           6           

7.ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู             7         

8.ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการอนและแนวการ               8       

   จดัการศึกษา                       
9.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษาของเด็ก                 9     

10.ความรู้เก่ียวกบับทบาทพอ่แม่ผูป้กครองในการ 

              

  

  10   
มีส่วนส่งเสริมพฒันาการและส่งเสริมทกัษะ   

11.ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์                     11 
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ตัวอย่าง ตารางก าหนดการส่งข้อความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook  สาระความรู้

เกีย่วกบัพฒันาการของเด็กระดับปฐมวยัใน 11 หัวข้อความรู้และ 33 ข้อความรู้ย่อย ส าหรับ

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรี 

 

วนัที่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้ง
เตือน
การเปิด 

ติดตาม
ผล 

25 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของการเล่านิทาน 
ตอนที ่2 การสอนลูกใหเ้กิด
ประสบการณ์ชีวติโดยการใชนิ้ทานเป็น
ส่ือ 
ตอนที ่3 การส่งเสริมทกัษะการเล่า
นิทาน 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

26 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
สติปัญญา 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
สติปัญญา 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

27 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
ร่ายกาย 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
ร่างกาย 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 
15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

 

 

 

DPU



465 
 

วนัที่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้ง
เตือน
การเปิด 

ติดตาม
ผล 

28 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

29 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
สังคม 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
สังคม 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
สังคม 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

30 กนัยายน 
2556 

ตอนที ่1 ความหมายของพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 
ตอนที ่2 ลกัษณะของพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 
ตอนที ่3 การส่งเสริมพฒันาการดา้น
โภชนาการ สุขภาพ และอนามยั 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

1 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการอบรมเล้ียง
ดูเด็กปฐมวยั 
ตอนที ่2 ลกัษณะของการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั 
ตอนที ่3 การส่งเสริมการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
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วนัที่ สาระความรู้ เวลา 
แจ้ง
เตือน
การเปิด 

ติดตาม
ผล 

2 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการจดัการ
เรียนการสอนและแนวการจดัการศึกษา 
ตอนที ่2 ลกัษณะของการจดัการเรียน
การสอนและแนวการจดัการศึกษา 
ตอนที ่3 การส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนและแนวการจดัการศึกษา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

3 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการพฒันาการ
ดา้นภาษาของเด็ก 
ตอนที ่2 ลกัษณะของการพฒันาการ
ดา้นภาษาของเด็ก 
ตอนที ่3 การส่งเสริมการพฒันาการดา้น
ภาษา 

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 

4 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของบทบาทพอ่แม่
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 
ตอนที ่2 ลกัษณะของบทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 
 ตอนที ่3 การส่งเสริมบทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 

09.00 น. 
 
 

12.00 น. 
 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 
 

18.00 น. 
 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 
 

20.00 น. 
 
 

20.00 น. 

5 ตุลาคม 2556 ตอนที ่1 ความหมายของการพฒันาการ
ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ตอนที ่2 ลกัษณะของการพฒันาการ
ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ตอนที ่3 การส่งเสริมการพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์

09.00 น. 
 

12.00 น. 
 

15.00 น. 

18.00 น. 
 

18.00 น. 
 

18.00 น. 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
 

20.00 น. 
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 แนวคิดส าคัญเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา 

 

   ปรัชญาแนวคิดเร่ืองจิตตปัญญาศึกษา  (Contemplative Education) เร่ิมต้นข้ึนใน

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1974 ท่ีมหาวิทยาลยันาโรปะ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เพื่อตอบ

โจทยว์ิกฤติปัญหาของสังคมยุคสมยัใหม่  โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ (contemplation) 

ลกัษณะเฉพาะคือมีการสร้างกระบวนการข้ึนใหม่ (reconstruction) โดยบูรณาการกระบวนการ การ

ปฏิบติั และเคร่ืองมือเพื่อพฒันาทางจิตและปัญญาจากภายในดว้ยวธีิการเฉพาะของศาสนาและความ

เช่ือต่างๆ ในอดีต โดยปรับให้คุณค่าใหม่ต่อกระบวนการเรียนรู้และพฒันาดา้นในของผูเ้รียนใน

สังคมยุคสมยัใหม่  เป็นการปฏิบติัเชิงจิตตปัญญาในการศึกษา หมายถึงการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ

สืบคน้  สํารวจภายในจิตใจของตนเอง การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงและการรับฟังดว้ยใจท่ีเปิด

กวา้ง  ซ่ึงนาํไปสู่การตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง เกิดการหยัง่รู้  มีจิตใจเปิดกวา้ง  สามารถยอมรับความ

หลากหลายจากการตระหนกัรู้และเขา้ใจในตนเอง  และส่งผลให้ไดเ้กิดความช่ืนชมในคุณค่าของ

ประสบการณ์ของผูอ่ื้นไดด้ว้ยเช่นกนั  

  ในประเทศไทย มีกลุ่มจิตวิวฒัน์  เป็นกลุ่มขบัเคล่ือนสังคมสู่จิตสํานึกใหม่ (New 

Consciousness) มีส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะใชก้ระบวนการเชิงจิตตปัญญาศึกษา

ในการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ไดร้วมตวักนัเป็นเครือข่ายจิตตปัญญา

ศึกษา (Contemplative Education Network)ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย ศาสตราจารย ์สุมน อมรวิวฒัน์ 

ให้ความหมายไว ้ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพฒันาในจิตใจ 

เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา  มี

จิตสํานึกต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยง นาํมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล  จิตตปัญญา

ศึกษาจึงเป็นวิธีการแนวใหม่ท่ีช่วยให้คนในยุคสมยัใหม่  ไดส้ัมผสักบัการเขา้ถึงส่ิงสูงสุด หรือการ

เข้าถึงความจริง  ความดี ความงาม พบกับอิสรภาพ ความสุข และความรักท่ีไม่ยึดตัวเองเป็น

ศูนยก์ลาง ดว้ยการเจริญสติในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการในการ “ปฏิวติั

จิตสํานึก (Consciousness Revolution)”  ซ่ึงศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา  (Contemplative Education 

Center) มหาวทิยาลยัมหิดลขบัเคล่ือนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่น้ี  

DPU



468 
 

  จิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education) จึงเป็นการศึกษาท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจ

จากดา้นในของตนเอง  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งไตร่ตรองใคร่ครวญ ดว้ยการรู้จิตของ

ตวัเองแลว้เกิดปัญญา เขา้ถึงความจริง ความดี ความงาม  ทาํให้เปล่ียนมุมมองเก่ียวกบัโลกและผูอ่ื้น 

มีความสุขและความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละธรรมชาติ  อนัเป็นไปเพื่อชีวติและการอยูร่่วมกนัท่ีดี เนน้

การศึกษาจากการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ความคิดประสบการณ์ จากสุนทรียสนทนา จากการ

สะทอ้นความคิดความเขา้ใจ จากการเรียนรู้  จากธรรมชาติและจิตตภาวนา เนน้ความลึกในจิตใจ  มี

ความสงบและเกิดปัญญาในตนเอง ผลการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตวัเอง 

(Transformative Learning) สามารถปฏิบติัสามารถเรียนรู้และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล ทาํ

ให้เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ทาํให้จิตขยายกวา้งออกจากความเป็นตวัตน เกิดความรักความเมตตา เกิด

ปัญญาและการตระหนกัรู้ในตนเองดว้ยตนเองได ้

 สรุปไดว้า่จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้จากภายในดว้ย

ใจอยา่งใคร่ครวญ โดยมีการปลูกฝังความตระหนกัรู้ การไตร่ตรอง ความเมตตา การมีจิตสํานึกร่วม 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัให้เกิดการพฒันาจากภายใน ท่ีทาํให้เขา้ใจ รู้จิตของตวัเองแล้วเกิด

ปัญญาและสามารถเช่ือมโยงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

วธีิการบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและการส่งความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ 

Facebook 

 

  การประยกุตใ์ชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะดา้นพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั สาํหรับ

ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล ขั้นตอนในการดาํเนินการมีดงัน้ี 

 1. กาํหนดประเด็นความรู้และทกัษะ ท่ีจะประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ แบบ Facebook โดยบูรณาการทั้ง 2 ส่วนเขา้ดว้ยกนั คือ 1) การจดัประชุม

เชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด และ 2) กาํหนดการส่งขอ้ความรู้

ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบบ Facebook ตามกาํหนดการ และติดตามผล 
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 2. จดัทาํกรอบกิจกรรม ตามลาํดบัขั้นในการใชก้ระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และบรรจุ
สาระตามกรอบให้ครบถ้วนโดยผสมผสานกับสาระทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค 
(Facebook) 
 3. จดัทาํกาํหนดการจดัส่งขอ้ความรู้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook สาระ
เก่ียวกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั ตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด (ในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม 2556 
) และดาํเนินการตามกาํหนดการตั้งแต่ตน้จนจบ 
  4  จดัประชุมปฏิบติัการโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาตามกาํหนดการและแผน
ดาํเนินกิจกรรมโดยผสมผสานกบัเน้ือหาสาระท่ีส่งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล แลว้สรุปผล 
 5. สรุปผลและจัดทําแนวทางการประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะด้านพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั สําหรับ
ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาล แลว้นาํผลไปปรับปรุง พฒันาการดาํเนินในโอกาสต่อไป 
 
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา 
 
 การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในท่ีน้ี เน้นให้ความสําคัญต่อมิติ

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ เนน้การพฒันาในจิตใจ เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้โดย

ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา  สามารถเช่ือมโยง หรือนาํมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่ง

สมดุล  น้อมเอาประสบการณ์การเรียนรู้เขา้มาสัมพนัธ์กบัชีวิตของผูเ้รียน เพื่อพฒันาด้านในของ

จิตใจ เพื่อการพฒันาท่ีเนน้ดา้นใน กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในท่ีน้ีมี 4 ขั้นตอนประกอบดว้ย  

1) การสร้างความสัมพันธ์  2) การตั้งวงแบบล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ 3) การด าเนินการแบบ

สุนทรียสนทนา และ 4.) สะท้อนความคิด  ดงัน้ี 

 

 1  การสร้างความสัมพนัธ์ เป็นการทาํกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดความเป็นมิตร มีความรู้สึกท่ีดี

ต่อกัน เกิดความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน มีความมัน่ใจและกล้าแสดงออกมาจากจิตใจ ลดอคติ 

ยอมรับซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม

ธรรมชาติเพื่อนมนุษยแ์ละสังคมส่วนรวมได ้
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 2  การตั้งวงแบบล้อมวงสนทนาแบ่งปันความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีเร่ิมการสนทนาโดยการ

สงบน่ิง เพื่อนาํความรู้สึกสู่ความสงบและการอยู่กบัปัจจุบนั วิธีน้ีจะช่วยให้คนเขา้มาอยู่ในกรอบ

ความคิดของวงสนทนาและมัน่ใจว่าตนเองกาํลงัอยู่กบัปัจจุบนั ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ผูเ้ขา้

ลอ้มวงสนทนาแนะนาํตนเอง บอกช่ือตนเองอยา่งสั้น  ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมแบ่งปันความรู้สึกนึกคิด และ

ทาํใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการลอ้มวงสนทนา 

 

 3  การด าเนินการแบบสุนทรียสนทนา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นกลัยาณมิตร โดยการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้โลกทศัน์และชีวทศัน์ของแต่ละคนเร่ิมจากการรับฟังโดยอาการน่ิงสงบ มีสติช่วย

ให้มีการย ั้งคิด มีความคิดทางบวก เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมจากภายใน เสริมพลงัจิต ลด

ความเห็นแก่ตวั รู้จกัรับฟังผูอ่ื้นได้มากข้ึน เป็นกระบวนการขดัเกลาทางจิตใจท่ีเช่ือมโยงกบัการ

เรียนรู้จากภายนอกรอบตวั โดยไม่มีการตดัสินใจเร่ืองท่ีไดฟั้งมา 

 

 4  การสะท้อนความคิด ก่อนจบวงสนทนาจะเป็นการสะท้อนการคิดว่าผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมมีความรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร โดยการสะทอ้นความคิดออกมาจากใจ เปิดใจให้กนัและ

กนั 

 

 ดงัตวัอย่างแผนดาํเนินการ และแผนดาํเนินกิจกรรม ท่ีแสดงขั้นตอนรายละเอียดการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการ ต่อไปน้ี 
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แผนด าเนินการจัดกจิกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สถานทีโ่รงเรียนอนุบาล...... 

คร้ังที่ กจิกรรม วนั – เดือน – ปี / เวลา 
คร้ังท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังท่ี 2 

 
 
 
 
 

 
 

คร้ังท่ี 3 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ครอบคลุมสาระเก่ียวกับ
พฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั 4 ดา้น  
     1) พฒันาการดา้นร่างกาย  
     2) พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
     3) พฒันาการดา้นสังคม  
     4) พฒันาการดา้นสติปัญญา 
     เพื่อส่งเสริมความรู้ผูป้กครองระดบัปฐมวยั 
 
2. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
    1) เร่ืองทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมีเช่น กิจกรรมดอกไม้
จากใจ ทกัษะสัมผสัแห่งรักดว้ยการกอดลูก และการปลูกฝัง
คุณธรรมลูกดว้ยโลกนิทาน  
     2) เร่ืองบทบาทของพอ่แม่ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
     3) เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  
     4) เร่ืองโภชนาการและสุขภาพอนามยัของเด็กปฐมวยั 
 
3. การประชุมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
      1) เร่ืองความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  
      2) เร่ืองพฒันาการทางดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
      3) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของเด็ก
ปฐมวยั 
     สรุปและประเมินผล 
 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2556 
15.00 – 18.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
09.00 – 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 
09.00 – 12.00 น. 
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ตัวอย่าง  แสดงขั้นตอนและรายละเอยีดของการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที ่1 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
เช่ือมความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั 

ลงทะเบียน พร้อมทั้งแจกแบบทดสอบ Pre – 
test ใหผู้ป้กครองทาํก่อนเร่ิมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

ผูป้กครองทาํแบบทดสอบ Pre – 
test  
( ประมาณ 20 นาที) 

ผู้วจัิย : ทาํความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั โดยการ
พดูคุยทกัทายดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
ผู้ปกครอง : ทกัทายกนัและกนัดว้ยความเป็น
กนัเอง เป็นการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสัมพนัธ์ท่ีงดงาม 
ผู้วจัิย : ร่วมกนัร้องเพลง  
             “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ดงัดอกไมบ้าน ภู
ผาใหญ่กวา้ง ดงัสายนํ้าฉํ่าเยน็ ดงันภากาศ อนั
บางเบา 
 

ผู้วจัิย : ทกัทายดว้ยมิตรไมตรี 
(ประมาณ 5 นาที) 
 
ผู้ปกครอง : ทกัทายซ่ึงกนัและกนั
และพดูคุยเพื่อทาํความรู้จกักนั 
(ประมาณ 5 นาที) 
 
ร้องเพลง “ดัง่ดอกไมบ้าน” 
ร่วมกนัพร้อมทาํท่าประกอบเพลง 
(ประมาณ 5 นาที) โดยมีการแสดง
ท่าทางประกอบเพลง ดงัน้ี 
1. นัง่เป็นวงกลม 
2. เอามือประสานไวบ้นอก 
3. ยา้ยมือออกดา้นขวา 
4. ชูมือทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะ 
แลว้ใชข้อ้มือมาชิดกนั น้ิวทั้ง 5 แบ
ออกดา้นขา้งคลา้ยดอกไม ้
5. เปล่ียนเป็นเอามือแตะกนั 
น้ิวกลางแตะกนัเป็นสามเหล่ียม
เหนือศีรษะ 
 6. เอามือลงขา้งลาํตวัแลว้โยกไป
ซา้ยและขวา 
 7. ผายมือออกแลว้มาวางไวท่ี้หนา้
ทอ้ง 

ขั้นตอนที ่1 : 

การสร้าง

ความสัมพนัธ์ 
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วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แบ่งปันความรู้สึก
นึกคิดและใ ห้ ทุ ก
คนไดมี้ส่วนร่วมใน
การส นทนาแบ บ
แบ่งปัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วจัิยและผู้ปกครอง :นัง่สมาธิร่วมกนัโดย
การนั่งกับพื้นและหลับตา พร้อมทั้ งเปิด
เพลงหมู่บา้นพลมัเป็นเพลงประกอบเบาๆ 
เป็นเวลา 5 นาที 
ผู้วจัิย : แนะนาํตนเองและกล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องการทดลอง 
 
วตัถุประสงคข์องการทดลองคือ 
1. เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วจัิยและผู้ปกครอง : นัง่สงบน่ิง
ประมาณ 5 นาที 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง
การทดลองและแจกเอกสาร
ขอ้ความรู้ 11 ขอ้ (ประมาณ 5 
นาที) 
 1. ทกัษะท่ีพอ่แม่ผูป้กครองพึงมี
เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
2. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
สติปัญญา 
3. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
ร่างกาย 
4. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
อารมณ์ – จิตใจ 
5. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
สังคม 
6. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ 
สุขภาพและอนามยั 
7. ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู 
8. ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนและแนวการจดัการศึกษา 
9. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
ภาษาของเด็ก 
10. ความรู้เก่ียวกบับทบาทพ่อแม่ 
ผูป้กครองในการมีส่วนส่งเสริม
พฒันาการและส่งเสริมทกัษะ 
11. ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์

ขั้นตอนที ่2 

: ล้อมวง

สนทนา 

แบ่งปันDPU
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 ผู้ปกครอง : แนะนําตนเอง บอกช่ือ – 
นามสกุลของตนเองและบอก ชั้นเรียนของ
ลูก 

ผู้ปกครอง : ผูป้กครองแนะนาํ
ตนเอง (คนละประมาณ 2 นาที) 

 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แลกเปล่ียนความรู้
แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็น 

ผู้วิจัย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัเฟซบุ๊คใน
ประเด็นท่ีว่าปัจจุบนัเฟซบุ๊คเป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีความสะดวกมาก เรา
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดง
เป็นรูปภาพ เช่นวิดีโอก็ได้ สามารถเพิ่ม
เพื่อนไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ ตามท่ีตอ้งการเรา
เรียกวา่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
ผู้วิจัย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัขอ้ความรู้ทั้ง 
11 ข้อ (จากเอกสารท่ีแจก) ว่ามีความ
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
ผู้ปกครอง : แสดงความคิดเห็นในหัวขอ้
เร่ืองการใชเ้ฟซบุ๊คในการส่งขอ้ความรู้นั้น 
ผูป้กครองรู้สึกอย่างไร และขอ้ความรู้ทั้ง 
11  ข้อ  ผู ้ปก ครองมี ควา มคิดอย่า งไ ร 
ตอ้งการเพิ่มหรือลดอะไรบา้ง 
ผู้วิจัย : เปิดประเด็นเก่ียวกบัพฒันาการทั้ง 
4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
เฟสบุค๊ และขอ้ความรู้ 11 ขอ้ 
(ประมาณ 5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
ขอ้ความรู้ 11 ขอ้ (ประมาณ 5 
นาที) 
   
 
ผู้ปกครอง : พดูคุยถึงเฟซบุค๊ และ
ขอ้ความรู้ 11 ขอ้ (ประมาณ 2 
นาที) 
 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นเก่ียวกบั
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น (ประมาณ 3 
นาที) 

 

 

ขั้นตอนที ่3 : 

สุนทรียสนทนา DPU
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ตารางแสดงขั้นตอนและรายละเอยีด(ต่อ) 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

สุนทรียสนทนา 
(ต่อ) 
 

พฒันาการดา้นร่างกาย 
พฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจ 
พฒันาการดา้นสังคม 
พฒันาการดา้นสติปัญญา 
ประเด็นการพดูคุยจะอยูใ่นเร่ือง 
ความหมาย 
ลกัษณะของพฒันาการ 
การส่งเสริมพฒันาการแต่ละ
ดา้น 
ผู้ปกครอง : พดูคุยถึงพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้นตามประสบการณ์ของ
ผูป้กครอง โดยแบ่งหวัขอ้
สนทนาเป็น 
1. ผูป้กครอง 7 คนคุยเร่ือง
พฒันาการดา้นร่างกาย 
2. ผูป้กครอง 7 คนคุยเร่ือง
พฒันาการดา้นอารมณ์ 
3. ผูป้กครอง 8 คน คุยเร่ือง
พฒันาการดา้นสังคม 
4. ผูป้กครอง 8 คน คุยเร่ือง
พฒันาการดา้นสติปัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง :พดูคุยถึงพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
(คนละประมาณ 2 นาที) 
 
 

 

หมายเหตุ : ทุกคร้ังท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดู ให ้“ยกมือ” ก่อนจะพดูทุกคร้ัง 
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ตารางแสดงขั้นตอนและรายละเอยีด (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ กจิกรรม พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เปิดใจซ่ึง
กันและกันรวมถึง
แสดงความรู้สึกนึก
คิด 
 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นวา่  จากการ
ท่ี ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น ต า ม
กระบวนการจิตตปัญญาทุก
ขั้นตอนแลว้ ขอใหผู้ป้กครองได้
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด ใ น ส่ิ ง ท่ี
ผู ้ป ก ค ร อ ง ต้อง ก า ร ส ะ ท้อ น
เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีได้พูดคุยมา 
เช่น Facebook , ขอ้ความรู้ 11 
เร่ือง และพฒันาการทั้ง    4 ดา้น 
ซ่ึงร่วมวงสนทนาในคร้ังน้ีโดย
ใหพ้ดูอยา่งเปิดใจซ่ึงกนัและกนั 
 
ผู้ปกครอง : พดูเปิดใจและ
แสดงความคิดเห็น (สะทอ้น
ความคิด) 
 
ผู้วจัิย : กล่าวสรุปสาระจาก
กิจกรรมในคร้ังน้ีและกล่าว
ขอบคุณผูป้กครองท่ีมาร่วม
กิจกรรมในวนัน้ี 
 
ปิดการประชุม 

 
ผู้วจัิย : เปิดประเด็นจากการทาํกิจกรรม
ทุกขั้นตอน (ประมาณ 5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง : สะทอ้นความคิด 
                    (ประมาณ 2 นาที) 
 
 
ผู้วจัิย : กล่าวขอบคุณ 
 
 
 

 

ขั้นตอนที ่4 : 

สะท้อนความคิด DPU
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วธีิการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับโรงเรียนในการส่งเสริมการให้ความรู้กบัผู้ปกครอง 

 

  การส่ือสาร ส่งต่อ แลกเปล่ียน สาระความรู้และขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์

แบบ Facebook เป็นวธีิการท่ีสามารถเลือกมาใชใ้นการส่ือสาร แลกเปล่ียน ใหค้วามรู้กบัผูป้กครองท่ี

สะดวก รวดเร็ว ประหยดัทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูป้กครองสามารถเปิดรับและส่ือสารกบัทาง

โรงเรียน รับความรู้และตอบสนองในเร่ืองต่างๆ ไดค้่อนขา้งสะดวก ได้ทุกเวลาและโอกาส ทั้งท่ี

บา้นและท่ีทาํงาน รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆโต้ตอบกับทางโรเรียนได้ โดยผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

นั้น สะดวก มีประโยชน์ ประหยดัทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในชุมชนเมืองใหญ่ เมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่น หรือชุมชนท่ีกา้วหน้า พ่อแม่ผูป้กครองมกัจะมีความพร้อมสูง หรือโรงเรียนมี

ความพร้อมในการดาํเนินโครงการร่วมกับผูป้กครอง เพื่อประโยชน์ลูกหลานของตน ซ่ึงอาจ

ดาํเนินการไดโ้ดย 

 1. โรงเรียนส่งเสริมให้ผูป้กครองมีบญัชีผูใ้ช้ Facebook โดยโรงเรียนให้ความรู้ในเร่ือง

ของการสมคัรเป็นสมาชิก Facebook โดยส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งเตรียมก่อนการสมคัรคือ ตอ้งสมคัร

อีเมล เช่น hotmail, gmail, yahoo หรืออีเมลใด ๆ ก็ได ้ 

 2. การเลือกกลุ่มผูป้กครองท่ีสมคัรใจ และมีบญัชี Facebook เพื่อท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการ

ทดลองกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ร่วมกบัโรงเรียน ในระยะแรก เนน้สําหรับผูท่ี้ด้

สะดวกและยนิดีใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook 

 3. จดัทาํเอกสารเผยแพร่โครงการ ช้ีแจงเพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคิดวธีิการ และภาพรวมของการ

ทดลองการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ในการจดัการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ

และทกัษะดา้นพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั เพื่อใหผู้ป้กครองรับทราบรายละเอียดในการ

ดาํเนินงานและทราบถึงกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัร่วมกนั ดงัตวัอยา่ง ประเด็นขอ้ความรู้ท่ีสําคญั สาํหรับ

พอ่แม่ ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กระดบัปฐมวยั ปฏิทินกาํหนดการส่งขอ้ความรู้

ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ Facebook ตารางกาํหนดการส่งขอ้ความรู้ ฯลฯ ในตอนตน้ 

สาํหรับวธีิสมคัรใชเ้ครือข่ายสังคมแบบเฟซบุค๊ ดาํเนินการดงัน้ี 
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 1) เขา้ไปท่ี www.facebook.com 
 2) ในส่วนของ “ลงทะเบียน” ให้กรอกขอ้มูลส่วนตวัให้ครบถว้น เพื่อสมคัรสมาชิก เช่น 
ช่ือ นามสกุล อีเมล ์รหสัผา่น เพศ วนัเดือนปีเกิด 
 3) คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
 4) กรอกตวัอกัษรตามท่ีเห็นในช่อง “ค าที่อยู่ในกรอบคือ : (ถา้อ่านชุดอกัษรท่ีให้มาคร้ัง
แรกไม่ชดั สามารถเปล่ียนชุดอกัษรได ้โดยคลิกท่ี “ลองใช้ค าอืน่”) 
 5) จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
 6) Step 1 : ขั้นตอนน้ีจะให้ “ค้นหา” เพื่อนท่ีเป็นสมาชิกของ Facebook เพียงแค่กรอก 
“อีเมล์ของคุณ” และ “รหัสผ่านของอีเมล์” นั้น จากนั้นก็คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหาเพื่อน” เพื่อให้ระบบทาํ
การคน้หาเพื่อนท่ีเป็นสมาชิกของ Facebook จากสมุดท่ีอยู ่(Address Book) ในอีเมล์ของคุณ แต่ถา้
ยงัไม่ตอ้งการคน้หาเพื่อน ก็ขา้มขั้นตอนน้ีไปได ้โดยคลิกท่ีลิงก ์“ข้ามขั้นตอนนี”้ 
 7) Step 2 : ขั้นตอนน้ีจะใหก้รอก “ข้อมูลส่วนตัว” ซ่ึงใน Facebook จะมีแบบฟอร์มขอ้มูล
ต่าง ๆ มาให้กรอก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั นายจา้ง บริษทั และขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงจะกรอก
ทั้งหมดหรือกรอกบางส่วนก็ได ้เม่ือกรอกแลว้ ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกและด าเนินการต่อ” เพื่อไปยงั
ขั้นตอนต่อไป หรือถา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะกรอกขอ้มูล ก็สามารถคลิกท่ีลิงก์ “ข้าม” เพื่อไปสู่ขั้นตอน
ต่อไปก็ไดเ้ช่นกนั 
 8) Step 3 : ขั้นตอนน้ี จะใหใ้ส่ “รูปประจ าตัว” (Profile Picture) ซ่ึงสามารถเลือกภาพโดย 
“อัพโหลดรูปภาพ” จากไฟล์ภาพถ่ายท่ีคุณมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจะถ่ายภาพใหม่โดย 
“ถ่ายรูป” ดว้ยกลอ้งเวบ็แคม ซ่ึงในท่ีน้ีเลือกใชว้ธีิ “อพัโหลดรูปภาพ” โดยการคลิกท่ีลิงก ์“อัพโหลด
รูปภาพ” 
 9) คลิกท่ีปุ่ม “Choose File” เพื่อทาํการเลือกรูปภาพ 
 10) จากนั้น เลือกไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการแลว้คลิก “Open” 
 11) รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฏ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “บันทกึและด าเนินการต่อ” 
 12) หลงัจากจบขั้นตอน Step 3 แลว้ Facebook จะแสดงหนา้ “ยินดีต้อนรับคุณ (ช่ือของ
คุณ) xxx เข้าสู่ Facebook”  ก่อนท่ีจะดาํเนินการขั้นต่อไป ใหคุ้ณไปเช็คอีเมล์ท่ีคุณใชล้งทะเบียนกบั 
Facebook ก่อน เพื่อยนืยนัการลงทะเบียนใชบ้ริการใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
 13) เม่ือเขา้ไปท่ีอีเมล์ ให้เลือกฉบบัท่ีมาจาก Facebook โดยมีหัวขอ้ (Subject) วา่ “การ
ยืนยันอีเมล์ส าหรับติดต่อ Facebook” (Facebook Account Confirmation) เม่ือคลิกเขา้ไป จะพบ
ลิงกท่ี์ใชใ้นการยนืยนั ให ้“คลกิทีล่งิก์” ดงักล่าวเพื่อยนืยนัการลงทะเบียนใชบ้ริการ 
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 14) เม่ือคลิกท่ีลิงก์นั้นแลว้ ท่ีหนา้ Facebook จะมีหนา้ต่างเล็ก ๆ พร้อมขอ้ความวา่ “บัญชี
ผู้ใช้ได้รับการยนืยนัแล้ว” ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” เพื่อทาํการปิดหนา้ต่างดงักล่าว 

 

ส่วนวธีิติดตามและประเมินผล จะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องโครงการ การดาํเนินงาน เป้าหมายการ

ประเมิน การสะทอ้นความคิดของพอ่แม่ผูป้กครอง ผูร่้วมโครงการ แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะนิยมใช้

วธีิ  

 

1. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 2. ติดตามจากการสอบถามและแสดงความคิดเห็นจาก Facebook 
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ประวติัการศึกษา    ปริญญาตรี ปี 2528  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัครูสวนดุสิต 
ปริญญาโท  ปี 2542 การศึกษามหาบณัฑิต 
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มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ 
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