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การให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครอง 

หมายถึง การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเพื�อสร้างเสริม
ศกัยภาพการเลี�ยงดูเดก็ใหถู้กตอ้งมีพฒันาการที�ดี

ความหมายของคาํว่า  “ผู้ปกครอง”

หมายถึง พอ่ แม่ พี� ป้า นา้ อา คนรู้จกั หรือคนที�ไม่รู้จกัก็ได ้
ถา้คนที�กล่าวมานี�ทาํหนา้ที�ดูแลชีวิตพื�นฐาน นาํแนวทาง 
สนบัสนุน ช่วยเหลือ และแนะแนวแก่เดก็ ถือวา่บุคคลนั�นเป็น
ผูป้กครอง



ประเภทของผู้ปกครอง

ตามความหมายของคาํว่า ผูป้กครอง จะพบวา่ผูป้กครองมา
จากสถานะที�แตกต่างกนัทั�งที�เป็นผูมี้ความพร้อมจะเป็น
ผูป้กครอง และผูที้�เป็นโดยภาระหนา้ที� ดว้ยลกัษณะนี�ทาํให้
จาํแนกผูป้กครองไดอ้ยา่งนอ้ยเป็น 5 ประเภท คือ

1. ผู้ปกครองตามกฎหมาย พ่อและแม่จดัไดว้า่ เป็น
ผูป้กครองเดก็ตามกฎหมายเมื�อลูกเกิดมาพ่อแม่จะชอบหรือไม่
ชอบก็ตาม กฎหมายกาํหนดใหผู้น้ั�นตอ้งเลี�ยงดูลูกจนโตบรรลุ
นิติภาวะ สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ประกอบอาชีพได้



(ต่อ)

2. ผู้ปกครองโดยกฎหมาย หมายถึง ผูร้้องขอต่อเจา้หนา้ที�
ทางกฎหมาย เพื�อเป็นผูป้กครอง เช่น ผูที้�ขอเลี�ยงเด็กมาเป็นบุตร
บุญธรรม การขอรับเป็นผูป้กครองโดยศาลสั�ง ความสัมพนัธ์ของ
ผูป้กครองกบัเดก็โดยกฎหมายนี�  มีมากเท่ากบัผูป้กครองตาม
กฎหมายหรืออาจดีกวา่ เพราะเป็นผูป้กครองที�ตอ้งการเดก็มาดูแล 
มีความพร้อมและตั�งใจที�จะดูแลอยา่งแทจ้ริง

3. ผู้ปกครองอปุถัมภ์  เป็นผูป้กครองเลี�ยงดูเดก็ดว้ยความรู้สึก
เมตตา สงสาร เช่นผูป้กครองในสถานสงเคราะห์ ความผกูพนัเป็น
แบบผวิเผนิ ส่งที�เดก็ไดคื้อกาํลงัใจ อาจมีความรักบา้ง แต่ไม่
ทั�งหมด



(ต่อ)

4.   ผู้ปกครองทางชีวภาพ (Biological parent)  เป็นผูป้กครอง
ในยคุเทคโนโลยผีสมพนัธ์ในหลอดแกว้ มี 2 แบบ คือ แบบแรกเป็น
เจา้ของยนีส์ อีกแบบหนึ�งเป็นแบบฝากตั�งครรภ ์ ทั�ง 2 แบบมีความ
ผกูพนัทางพนัธุกรรมสูง แต่การเลี�ยงดูจะอยูก่บัผูท้าํหนา้ที�ผูป้กครอง 
ซึ� งผูต้ ั�งครรภอ์าจเป็นผูป้กครองเองหรือไม่ก็ได้

5. ผู้ปกครองโดยบังเอญิ พบไดใ้นกรณีที�เดก็หลง แลว้ตอ้งรับ
เลี�ยง พอ่แม่เดก็ตาย เดก็ถูกนาํมาฝากเลี�ยง ความเกี�ยวขอ้ง ผกูพนั
ระหวา่งเดก็และผูป้กครอง มีนอ้ยมาก แต่ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัลกัษณะ 
ส่วนบุคคลของผูป้กครอง ซึ� งอาจดีมากหรือไม่ดี



ความสําคญัของผู้ปกครอง

 เหตุผลสําคญัของผู้ปกครอง คือ เดก็จะเจริญเป็นผูใ้หญ่
แบบไดนั�น นอกจากพนัธุกรรมแลว้ การเลี�ยงดูเป็นส่วนหนึ�งที�
จะทาํใหเ้ดก็เป็นคนอยา่งไร คิดอยา่งไร ลกัษณะอยา่งไร เดก็
เรียนรู้โดยตรงมาจากผูป้กครอง และครอบครัวที�ใหก้ารเลี�ยงดู 
สิ�งที�ผูป้กครองกระทาํ หรือแสดงออก มีอิทธิพลต่อพฒันาการ
ของเดก็เพราะ

1. ผูป้กครองเป็นแบบอยา่งของเดก็ ที�เดก็พร้อมจะ
เลียนแบบไม่ว่า ผูป้กครองจะตั�งใจหรือไม่ก็ตาม



(ต่อ)

2. ผูป้กครองเป็นผูบ้อกหรืออธิบายวา่ เดก็ควรทาํหรือไม่
ทาํอะไร

3. ผูป้กครองเป็นผูก้าํหนดกฎระเบียบของบา้นให้ถือ
ปฏิบติั

4. ผูป้กครองใชร้ะบบการใหร้างวลัและโทษ โดยไม่
คาํนึงถึงเหตุผลวา่ทาํไม

5. ผูป้กครองเป็นผูใ้ชเ้ทคนิคในการกาํหนดการกระทาํ
ของเดก็ดว้ย การพดูกระแทกหรือใชเ้หตุผลชกัจูง



(ต่อ)

6. ผูป้กครองใชสิ้�งแวดลอ้มอยา่งฉลาด ในการสร้าง
อิทธิพลกบัเดก็ ไม่วา่จะเป็นของเล่น เสื�อผา้ อุปกรณ์การเรียนรู้
ที�จะทาํใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งที�คิด

ดว้ยวิธีการของผูป้กครองดงักล่าว เป็นกลวิธีที�จูงใจให้
เดก็อยูใ่นระบบ และพฒันาไปอยา่งที�ผูป้กครองตอ้งการ



บทบาทของผู้ปกครองในการอบรมเลี�ยงดูเดก็

สมัพนัธภาพที�ดีระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ มีผลต่อเดก็ในทุก ๆ 
ดา้น เดก็สามารถเรียนรู้ ทาํงาน และเล่นกบัเพื�อนไดอ้ยา่งมั�นใจและ
มีความสุข หากไดรั้บการสนบัสนุนที�ดี บทบาทของผูป้กครองใน
การอบรมเลี�ยงดูเดก็จะเป็นทั�งผูเ้ลี�ยงดู ผูส่้งเสริมพฒันาการ และผูใ้ห้
การศึกษา

บทบาทของผู้เลี�ยงดู เดก็เกิดมาดว้ยพื�นฐานกาํเนินต่างกนั การ
เรียนรู้ต่างกนั แต่สิทธิของเดก็ที�ตอ้งไดรั้บการเลี�ยงดูเท่ากนั การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตดว้ยการตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
ร่างกาย ทั�งอาหาร การพกัผอ่น เครื�องนุ่งห่ม การไดรั้บภมิูคุม้กนัโรค 
การยอมรับทางจิตใจ การปรับตวัเขา้กบัสงัคม รวมถึงการส่งเสริม
การเรียนรู้และพฒันาทางสติปัญญา



(ต่อ)

บทบาทของผู้ส่งเสริมพฒันาการ ผูป้กครองเป็นผูเ้ลี�ยงดูใหเ้ดก็
เจริญเติบโตขึ�นในสงัคมอยา่งสมบูรณ์ทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสงัคม การใหค้วามรักความอบอุ่นแก่เดก็ ผูป้กครองจึง
เป็นผูเ้อื�ออาทรแก่เดก็ ใหก้ารยอมรับเดก็และสนองตอบเดก็ ดว้ย
กาํลงัใจ ผูป้กครองจะทาํทุกวิธีที�จะทาํใหเ้ดก็ที�เลี�ยงนั�น เจริญเติบโต
อยา่งมีคุณภาพ

บทบาทของผู้ให้การศึกษา ผูป้กครองคือครูคนแรกของเดก็ การ
เลี�ยงดแูละส่งเสริมเป็นงานส่วนหนึ�ง นบัแต่ฝึกการถ่ายปัสสาวะ 
อุจจาระ การแต่งตวัดว้ยตนเอง การอบรมมารยาทสงัคม การถ่ายทอด
ทางวฒันาธรรมการสร้างเจตคติที�ดีต่อเพื�อน และการปรับตวัเขา้กบั
สงัคม ซึ�งเดก็จะเรียนรู้ทั�งโดยการเลียนแบบและการสั�งสอนของ
ผูป้กครอง



ความหมายของการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

การศึกษาสําหรับผู้ปกครอง หมายถึง การพฒันาความรู้ 
เจตคติ และทกัษะของการเป็นผูป้กครองที�เป็นระบบ เพื�อการ
เลี�ยงดูอบรมสั�งสอนเดก็ สร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว และ 
การปฏิบติัตนในบทบาทของพ่อแม่ในครอบครัวและสังคม

การให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครอง เป็นกระบวนการของ
การจดัการศึกษาที�กาํหนดขึ�น เพื�อช่วยใหผู้ป้กครองมีความรู้
เพิ�มพนูเกี�ยวกบัพฒันาการเดก็ และใชว้ิธีการเลี�ยงเดก็ใหเ้ดก็ดี
ขึ�น



(ต่อ)

การใหก้ารศึกษาสาํหรับครอบครัว หมายถึง การช่วยให้
สมาชิกในครอบครัวมีความเขา้ใจถึงความสาํคญัของบทบาท
ของแต่ละบุคคลในครอบครัวที�มีต่อพฒันาการและการศึกษา
ของเดก็ การแกปั้ญหากบัเดก็ที�เกิดขึ�น



ความเชื�อพื�นฐานการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

การศึกษาสาํหรับผูป้กครองเป็นวิธีการหนึ�งที�นาํมาใช้
ภายใตค้วามเชื�อ 2 ประการ ดงันี�

1. ความเชื�อเกี�ยวกบัผูป้กครอง เป็นปรัชญาของการศึกษา
สาํหรับผูป้กครอง ที�เชื�อวา่การศึกษาสาํหรับผูป้กครองถูกจดั
ใหมี้ขึ�น โดยใชพ้ื�นฐานความเชื�อ 5 ประการ คือ

ผูป้กครองสามารถเรียนได ้จริง ๆ แลว้การเป็น
ผูป้กครองนี� มิไดเ้กิดจากสัญชาติญาณ แต่ตอ้งมาจากความ
เขา้ใจที�ถ่องแท ้ดว้ยการเห็นประสบการณ์



(ต่อ)

ผูป้กครองตอ้งการเรียนรู้

ผูป้กครองสามารถเรียนรู้ไดดี้ที�สุด ถา้เป็นเรื�องใกลต้วั
และเกี�ยวขอ้งกบัเดก็

ผูป้กครองสามารถเรียนรู้ไดดี้ที�สุด จากบุคคลอื�น
โดยเฉพาะผูเ้ชี�ยวชาญและเพื�อน

ผูป้กครองมีวิถีการเรียนรู้เป็นของตนเอง



(ต่อ)
2. ความเชื�อเกี�ยวกบัเดก็ โดนเนน้ถึงเดก็กบัการเป็นผูใ้หญ่และ

ความสามารถของเดก็ที�ตอ้งการพึ�งพา ดงันี�
เดก็คือคนที�ผูใ้หญ่ซึ�งหมายถึง ผูป้กครองทาํหนา้ที�ตกแต่งให้

เป็นผูใ้หญ่ในอนาคต เดก็จะมีลกัษณะบุคลิก อารมณ์ และสงัคม เป็น
อยา่งไร เกิดมาจากการเลี�ยงดูจองผูป้กครองที�ใหก้ารดแูล

เดก็เป็นอินทรียว์ตัถุที�ตอ้งมีการเลี�ยงดูและสนบัสนุนระยะยาว
เดก็คือสิ�งที�ตอ้งพึ�งพาผูใ้หญ่ โดยเฉพาะวยั 6 ขวบแรกเป็นวยัที�

พฒันาการของความคิดอยา่งไม่เป็นรูปธรรม ซึ�งความงอกงามทาง
ปัญญามาจากการไดเ้รียนรู้ที�ถกูตอ้งจากผูใ้หญ่

เดก็เป็นสมบติัของสงัคม มีสิทธิที�จะไดรั้บการเลี�ยงดทีู�ดีและ
ถกูตอ้งจากพอ่แม่



จุดประสงค์ของการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

1. สร้างเสริมความรู้ของผูป้กครองเกี�ยวกบัธรรมชาติและ
พฒันาการของเดก็ ซึ� งการมีความรู้ที�ถูกตอ้งจะช่วยให้
ผูป้กครองเขา้ใจพฤติกรรมเดก็ และสามารถส่งเสริมพฒันาการ
ของเดก็ตามวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

2. สร้างเสริมความเขา้ใจบทบาทของผูป้กครองและ
อิทธิพลของครอบครัวที�มีต่อเดก็ ตวัแบบมีความสาํคญัต่อการ
เรียนรู้ของเดก็มาก เดก็สามารถซึมซบัพฤติกรรมตน้แบบมา
เป็นของตวัเอง ผูป้กครองจึงมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเดก็
มาก



(ต่อ)

3. สร้างเจตคติที�ถูกตอ้งในการเลี�ยงดูเดก็ ปัญหาทางจิต
สังคมของเดก็เป็นผลพวงมาจากการเลี�ยงดู เจตคติของการเลี�ยง
ดูมีความสําคญัต่อเดก็มาก ถา้ผูเ้ลี�ยงดูมีเจตคติที�ไม่ดีเมื�อเดก็โต
ขึ�นก็จะกลายเป็นบุคคลที�เป็นปัญหาของสังคม

4. สร้างความมั�นใจใหก้บัผูป้กครองในการดูแลเดก็ ครูใน
ฐานะผูมี้ความรู้ความสามารถโดยตรงทั�งทางดา้นเดก็ จิตวิทยา
พฒันาและการศึกษา จะสามารถใหแ้นวทางแก่ผูป้กครอง เพื�อ
สร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง และเกิดความมั�นใจในการเลี�ยงดูลูก
หรือเดก็ของตน โดยเฉพาะผูป้กครองวยัรุ่น 



(ต่อ)

5. สร้างความร่วมมือในการพฒันาเดก็ หรือบาํบดัรักษา 
ผูป้กครองตอ้งรับรู้ต่อกลไกปัญหาและพฒันาการของเดก็ เพื�อการ
สร้างเสริมเดก็ที�ถกูตอ้ง ถา้เป็นการบาํบดัรักษาของผูป้กครองตอ้งให้
ความร่วมมือกบัทีมสุขภาพ ในการดูแลเดก็และส่งเสริมเดก็ใหมี้
พฒันาการอยา่งถูกตอ้งตามแผนการรักษา เช่น การฝึกเดก็ ออทิสติค

การศึกษาสาํหรับผูป้กครอง เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่
ผูป้กครองที�มีจุดประสงค ์เพื�อพฒันาทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรม 
ของการเป็นผูป้กครองที�เกิดจากความเขา้ใจที�ดีเกี�ยวกบัพฒันาการ
ของเดก็ปฐมวยั ดว้ยการใหก้ารศึกษาที�ออกแบบมาเพื�อใหผู้ใ้หญ่
สามารถเป็นผูป้กครองที�ดีขึ�น



การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง เป็นกิจกรรมของการใช้
เทคนิคทางการศึกษากระตุน้ใหผู้ป้กครองเรียนรู้ และพฒันาวธีิการ
เลี�ยงดูเด็ก ดว้ยความเขา้ใจถึงพฒันาการและพฤติกรรมตามวยัของ
เดก็อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการและทฤษฎี



การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองจดัขึ�นเป็นครั� งแรกใน
โรงพยาบาลโดยกมุารแพทยแ์ละพยาบาลไดร่้วมกนัจดัโครงการการ
ฝึกอบรมผูป้กครอง ใหมี้ความรู้และฝึกทกัษะปฏิบติัการใหก้ารดูแลแก่ 
เดก็ป่วยและออกเยี�ยมบา้น เพื�อเป็นการช่วยเหลือผูป้กครองในการดูแล
เดก็ที�บา้น การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองในระยะเริ�มตน้เนน้การ
สอนเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ การใหอ้าหารเดก็ การเลี�ยงดู แลว้ขยาย
ไปสู่การจดัการศึกษาเกี�ยวกบัจิตวิทยา ซึ� งต่อมาไดพ้ฒันาไปเป็นการ
อบรมผูป้กครองในโรงเรียน โดยเกิดจากความร่วมมือของครูและ
ผูป้กครอง

พฒันาการการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



การศึกษาสาํหรับผูป้กครองเป็นกิจกรรมของหน่วยงาน ที�ทาํ
หนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้กครองและเดก็จดัขึ�น เพื�อส่งเสริมคุณภาพ
เดก็ดว้ยการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองดว้ยวธีิการต่าง ๆ ทั�งความรู้
ทางตรงและทางออ้มดว้ยการจดั การศึกษาซึ�งภารกิจการศึกษา
สาํหรับผูป้กครองประกอบดว้ยงานอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ

ภาระกิจการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



การเตรียมเป็นผู้ปกครอง การเป็นหญิงหรือชาย ไม่ได้
หมายความวา่มีความพร้อมที�จะเป็นพ่อเป็นแม่ บางคนเดก็เกินไป 
บางคนขาดความรู้ความเขา้ใจบทบาท ซึ� งการเตรียมเป็น
ผูป้กครอง จะช่วยใหคู่้แต่งงานหรือผูที้�ตอ้งการมีครอบครัว หรือ
ครอบครัวที�มีบุตรคนแรก ไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัแผนการมีสมาชิก 
ครอบครัว ภารกิจ บทบาทหนา้ที�ของผูป้กครองในการเลี�ยงดู 
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก การพฒันามนุษยส์ัมพนัธ์ การสร้าง
บรรยากาศครอบครัวที�ดี และวธีิแกปั้ญหาในครอบครัว 

(ต่อ)



การเพิ�มศักยภาพผู้ปกครอง ตอ้งการเพิ�มพนูประสบการณ์ของการ
เป็นผูป้กครอง รวมทั�งผูป้กครองที�มีปัญหาการเลี�ยงดูเดก็ใหส้ามารถ
เขา้ใจเดก็โดยเนน้พฒันาการเดก็ จิตวิทยา และการเขา้ถึงปัญหาของเดก็

การสนับสนุนผู้ปกครองในการสอนเด็กที�บ้าน การจดัการศึกษา
สาํหรับผูป้กครองจะเป็นวิธีหนึ�งที�ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจถึงงานวิชาการ 
มาตรฐานการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมสาํหรับเดก็ที�
แทจ้ริง รวมทั�งวิธีการจดัหลกัสูตรที�เหมาะสม การสอนของผูป้กครอง
จะไม่สอนเฉพาะการบา้นเดก็ แต่ผูป้กครองตอ้งสอนใหเ้ดก็ตอ้งรู้
หนงัสือหากตอ้งการใหเ้ดก็เรียนที�บา้น

(ต่อ)



1. การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็แรกคลอด เป็นการจดั
การศึกษาเกี�ยวกบัการเตรียมการเป็นครอบครัว วิธีการเลี�ยงดูเดก็อ่อน 
การใหน้ม การใหอ้าหารเสริม การตรวจสุขภาพ และการใหภู้มิคุม้กนั
การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองเดก็แรกคลอดมกัจะทาํให้
โรงพยาบาลหรือศนูยบ์ริการสุขภาพแม่และเดก็ ส่วนใหญ่จะเป็น
ภารกิจของพยาบาล หรือแพทยที์�ใหบ้ริการ

2. การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษา
ที�มีจุดประสงคเ์พื�อส่งเสริมความรู้ และสร้างความเขา้ใจใหแ้ก
ผูป้กครองเกี�ยวกบัพฒันาการเดก็ การส่งเสริมพฒันาการ และช่วยให้
เดก็บรรลุศกัยภาพตามวยั

ประเภทการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



3. การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กวยัเรียน การจดัการศึกษา
แก่ผูป้กครองสาํหรับเด็กวยัเรียนจะมุ่งใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมใน
การเป็นผูท้บทวนความรู้ การเป็นผูช่้วยสอนและการเขา้ร่วมเป็นผู ้
จดัโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียน งานการศึกษาสาํหรับ
ผูป้กครองเดก็วยัเรียนเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูป้กครองใน
ดา้นการส่งเสริมการเรียนของเดก็เป็นหลกั

4. การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กวยัรุ่น เป็นการใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองที�มีเดก็เริ�มเขา้สู่วยัรุ่นจนถึงอุดมศึกษา ปัญหาและ
ขอ้ความรู้จะเนน้ถึงปัญหาเฉพาะของวยัรุ่น เช่น การติดบุหรี�  และ
การตั�งครรภใ์นวยัเรียน

(ต่อ)



1. ผู้ปกครองวยัรุ่น เป็นผูป้กครองกลุ่มแรกที�ตอ้งไดรั้บ
การศึกษาสาํหรับผูป้กครอง เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเลี�ยง
ดูบุตร เป็นการลดความกงัวลใจใหก้บัผูป้กครองวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก 
และเป็นการสร้างความมั�นใจในการเลี�ยงดูเดก็ดว้ย

2. ผู้ปกครองที�เพกิเฉยต่อการเลี�ยงดูเดก็ ผูป้กครองบางคนมาใส่
ใจต่อการเลี�ยงดูเดก็ใหดี้ ปล่อยใหเ้ดก็เจริญเติบโตตามยถากรรม หรือ
ตามระเบียบวธีิของโรงเรียน โดยมาใส่ใจ ทาํใหเ้ดก็เรียนรู้และ
เจริญเติบโตโดยไม่มีการดูแลอบรมสั�งสอน ผูป้กครองกลุ่มนี�ตอ้งมี
การกระตุน้ใหก้าํลงัใจ และชี�ประเดน็ความเป็นผูป้กครอง และ
ชี�ใหเ้ห็นวา่เขาเป็นผูป้กครองที�ดีได้

ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมาย



3. ผู้ปกครองที�ขาดสมรรถนะการเลี�ยงดูเด็ก สมรรถนะเป็น
ความรู้ตามความสามารถ และเจตคติ ผูป้กครองบางคนคิดวา่ตน
เลี�ยงลูกเก่งและดีแต่ลืมสิ�งที�ล่าสมยัแลว้ตนยงันาํมาปฏิบติัทั�งที�
โลกวิวฒัน ์และเจริญกา้วหนา้มากทั�งทางวิทยาศาสตร์และสังคม 
การใหก้ารศึกษาผูป้กครองจะช่วยใหผู้ป้กครองกลุ่มนี� มีความ
เขม้แขง็ในบทบาทผูป้กครอง และมีความทนัสมยัในการดูและเดก็

4. ผู้ปกครองที�เด็กมปัีญหาเฉพาะ เช่น เดก็เจบ็ป่วย เดก็พิการ 
เดก็มีปัญหาสุขภาพ หรือแมแ้ต่เดก็ที�มีปัญญาเลิศ มีความสามารถ
พิเศษกจ็ดัไดว้า่เป็นกลุ่มผูป้กครองที�มีปัญหาเฉพาะ ที�ตอ้งการ
ศึกษาสาํหรับผูป้กครอง

(ต่อ)



เดก็ปฐมวยัที�ตอ้งการเรียนรู้ความจริงที�มีอยูร่อบตวั มีความ
สนใจต่อธรรมชาติ และบุคคลใกลชิ้ดกบัครอบครัว จึงเป็นแหล่ง
หล่อหลอมการเรียนรู้เบื�องตน้สาํหรับเด็ก ผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บ
ความรู้เกี�ยวกบัทกัษะในการอบรมเลี�ยงดูเดก็ รวมทั�งวธีิการแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมที�เกิดขึ�นตามวยัของเดก็

การสนบัสนุนผูป้กครอง เป็นบริการที�รัฐในหลายประเทศที�
จดัขึ�นเพื�อช่วยเหลือผูป้กครอง ที�ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
เช่น มีรายไดต้ ํ�า ขดัสนหรือเดก็มีปัญหาสุขภาพ ลกัษณะการ
สนบัสนุน จาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ

ลกัษณะการจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



1. การสนับสนุนโดยการสงเคราะห์ด้านการเงินของรัฐ เช่น 
ไดเ้งินทุนการศึกษา ใหเ้รียนฟรี และใหเ้งินกู้

2. การสนับสนุนด้วยการให้ความรู้ เช่น โครงการการเรียนรู้
หนงัสือสาํหรับผูใ้หญ่ การสอนภาษาใหก้บัผูป้กครอง อีกทางหนึ�ง
เป็นการใหข้อ้ความรู้แก่ผูป้กครอง เกี�ยวกบัเรื�องการดูแล  การเป็น
ผูป้กครองที�มีคุณภาพ และความรู้อื�น ๆ เกี�ยวกบัเด็กดว้ย

(ต่อ)



หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัแม่และเดก็ จะดาํเนินการงาน
ดา้นการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง เช่น คลินิกเดก็ โรงพยาบาล หน่วยงาน
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข รับผดิชอบใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอนามยัแม่
และเดก็ การใหค้าํแนะนาํแก่มารดาในการเลี�ยงดูเดก็ทั�งทางตรงและ
ทางออ้ม อีกหน่วยงานหนึ�ง คือ กรมประชาสงเคราะห์ ดาํเนินงาน
การศึกษาสาํหรับผูป้กครอง โดยเฉพาะ เดก็เลก็ในชุมชนแออดั

การศึกษาสาํหรับผูป้กครองในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั�ง
ภาครัฐและเอกชน งานบริการส่วนใหญ่ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองโดยตรง 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข บริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กี�ยวกบัเดก็

หน่วยงานและองคก์ารที�จดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างสรรคว์ชิาการ บา้นเป็นแหล่งพฒันา
ความเป็นคน เพื�อใหก้ารพฒันาทั�ง 2 ดา้นเป็นไปพร้อมกนั โรงเรียน
และบา้นจึงตอ้งร่วมมือกนัในการที�จะรังสรรคเ์ดก็ใหเ้ป็นคนที�
สมบูรณ์ที�สุด



คุณภาพของโรงเรียนปฐมวยัจะดีไดต้อ้งมีผูป้กครองมามี
ส่วนร่วมในการจดัการกบัเดก็ โรงเรียนไม่สามารถสอนเดก็โดย
แยกเดก็ออกจากครอบครัว เดก็ควรไดรั้บการเรียนรู้ร่วมกนัทั�ง
โรงเรียนและผูป้กครอง ผูป้กครองมีความหวงัวา่ครูดี คือ ผูที้�จะ
ช่วยไดเ้มื�อมีปัญหาเกิดขึ�น และผูป้กครองยงัเชื�อวา่ครู คือ ผูที้�รู้
เรื�องเดก็มากที�สุด

สิ�งที�เกิดจากความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง คือ 
คุณค่าของความสัมพนัธ์ของผูป้กครองกบัโรงเรียนก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ผูป้กครอง นกัเรียน และโรงเรียน คือ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน



1. ผูป้กครองและโรงเรียนไดเ้รียนรู้ซึ�งกนัและกนั เกี�ยวกบั
สถานการณ์ทางบา้นและโรงเรียนของเดก็

2. ผูป้กครองและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบั
พฒันาการเดก็ การสอนเด็ก หลกัสูตรและการดาํเนินการร่วมมือ
เชิงบริหารงานการศึกษาร่วมกบัครูและโรงเรียน

3 . โรงเรียนสามารถใชโ้อกาส การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
กบัโรงเรียนในการจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง ทั�งดา้นการ
เลี�ยงดู ดา้นการพฒันาการการร่วมกนัแกปั้ญหาเดก็จากการเลี�ยงดู
และสิ�งแวดลอ้ม

(ต่อ)



พ่อแม่คือครูคนแรกของมนุษย ์นบัแต่แรกเกิดการกอดรัดของ
แม่ สัมผสัของพ่อเป็นการสอนที�ซึมซบัใหเ้ดก็รับรู้ถึงความผกูพนั
ทางสังคมที�ทางครอบครัวมีต่อกนั ความเอาใจใส่ของแม่การ
ช่วยเหลือดูแลของพ่อ ต่างเป็นบทบาทที�เดก็เรียนรู้ไดท้ั�งทางตรง
และทางออ้ม ประกอบกบัคาํสอนของพ่อแม่ ทาํใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้
ตลอดเวลา พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนบุคคลผูท้าํหนา้ที�ครูใหแ้ก่ลูก 
เมื�อเดก็ตอ้งเขา้โรงเรียน กมิ็ไดห้มายความวา่บทบาทหนา้ที�
ภาระกิจของพ่อแม่ในการสั�งสอนเลี�ยงดูลูกจะหมดสินไป แต่ยงั
ตอ้งสานสายใยใหต่้อเนื�องจากทางโรงเรียนสู่บา้น

หนา้ที�ของโรงเรียนในการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง



ผูป้กครองมีอิทธิพลต่อเด็กดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 
การที�เด็กไปโรงเรียนเดก็ยงัคงอยูภ่ายใตบ้ริบทผูป้กครอง 
ครอบครัวและสิ�งแวดลอ้มที�บา้น การดูแล การกระทาํ และปัญหา
ต่าง ๆ ของผูป้กครอง เด็กมีส่วนรับรู้ หากผูป้กครองเขา้ใจและใช้
วธีิการเลี�ยงดูที�ถูกตอ้ง ยอ่มเกิดผลดีกบัเดก็ โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยั
ที�ตอ้งพฒันาที�ดีที�สุด คอมนิอุส เปสตาลอสซี และเฟรอเบล ต่าง
ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาแก่ผูป้กครองวา่เป็นทางที�จะนาํไปสู่
การพฒันาเดก็ที�สมบูรณ์ในระบบการศึกษาปฐมวยั

การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองในโรงเรียน



การใหค้วามรู้สาํหรับผูป้กครองจึงมีความหมายมาก สามารถ
ทาํใหโ้รงเรียนเชื�อมสานแนวคิดทางทฤษฎีสู่การปฏิบติั โดย
ผูป้กครองของเดก็ไดรั้บความรู้ที�ถูกตอ้ง โรงเรียนสามารถดาํเนิน
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความร่วมมือจากผูป้กครอง 
ทาํใหก้ารพฒันาเดก็สู่เป้าหมายของการศึกษาปฐมวยัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและตรงประเดน็

(ต่อ)



โรงเรียนคือหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนพฒันาของประเทศ ดว้ยการจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้ขา้ศึกษา แต่โรงเรียนมิไดท้าํหนา้ที�เฉพาะการสอนเท่านั�น โรงเรียน
ตอ้งทาํหนา้ที�ดแูลเดก็ดว้ย ทั�งที�เป็นการดูแลเดก็โดยตรงที�โรงเรียน 
และดแูลเดก็ทางออ้มดว้ยการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง การใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองเป็นบทบาทหนา้ที�หนึ�งของโรงเรียนที�จะตอ้งพฒันาให้
เป็นที�เชื�อถือไดแ้ก่สงัคม การใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบั
โรงเรียนมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะการกระตุน้ผูป้กครองดว้ยการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่ผูป้กครองที�มีคุณภาพสูงสุดใหเ้กิดขึ�นในโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงานการศึกษาและสถาบนัต่าง ๆ

บทบาทของโรงเรียน



1. จดัจา้งบุคคลที�มีประสบการณ์การสอนผูใ้หญ่มาบริการ 
และดาํเนินการกิจกรรมการศึกษาสาํหรับผูป้กครองที�ทางโรงเรียน
จดัขึ�น

2. จดัเวลาใหส้าํหรับการจดักิจกรรมกรณีส่วนร่วม และ
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั

3. จดังบประมาณและสถานที�ใหพ้อเพียง และสอดคลอ้งกบั
รูปแบบ วธีิการ หรือกิจกรรมการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง ที�จะ
เป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรม การมีส่วนร่วมของผูป้กครองกบั
โรงเรียน หรือเป็นการจดัหลกัสูตรเพื�อการบริการอยา่งเจาะจง

บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน



4. การใหค้าํปรึกษาแก่ครู ทั�งทางดา้นวชิาการและการบริการ

5. เป็นผูน้าํในการวางแผนงาน การบริการเพื�อการศึกษา
สาํหรับผูป้กครอง

6. ใส่ใจต่อความรู้สึกและเจตคติของครูและผูป้กครอง

จากหนา้ที�ดงักล่าวนี�จะเห็นวา่ ผูบ้ริหารมีบทบาททั�งในแง่
บริหารและการจดัการ ดว้ยการใหแ้นวคิด ติดตาม นิเทศ และ
สนบัสนุน ใหง้านการศึกษาสาํหรับผูป้กครองพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

การจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง จะสาํเร็จลงไดด้ว้ยความ
ร่วมมือ จากทั�งผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และผูป้กครอง ในความเขา้ใจ
ตรงกนัที�จะพฒันาคุณภาพการเลี�ยงดูที�เด็กไดรั้บ

(ต่อ)



การใหข้อ้ความรู้แก่ผูป้กครองจึงเป็นอีกภารกิจหนึ�งของครู
ปฐมวยั การใหค้วามรู้คาํชี� แนะแก่ผูป้กครองเพื�อการพฒันาและ
สร้างเสริมคุณภาพการเลี�ยงดูของผูป้กครอง ที�อยูบ่นพื�นฐานของ
ขอ้ความรู้ของครูดา้นวชิาการกบัพฒันาการของเดก็ ที�ครูพบเห็น
จากโรงเรียนตามปรากฎการณ์จริง ซึ�งหมายความวา่ ครูไดดู้แล
เดก็ดว้ยเจตนาที�จะพฒันาเดก็ในทางที�ดีเป็นหนา้ที�ของครูที�จะตอ้ง
พฒันาโครงการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองเดก็ โดยเฉพาะเดก็ใน
โรงเรียนของครูเอง จะเห็นไดว้า่หนา้ที�ของครูที�สาํคญั คือ 

บทบาทและหนา้ที�ของครู



1. ผู้ให้ข้อมูลความรู้ หมายถึง การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัเดก็
ระหวา่งที�อยูโ่รงเรียนกบัผูป้กครอง

2. ผู้สนับสนุนการเลี�ยงดูและพฒันาการเด็ก  ประสบการณ์
ของครู ความรู้ ความใกลชิ้ด ประกอบกบัขอ้สังเกตของครู จะเป็น
พื�นฐานขอ้มูล สาํหรับประกอบการอภิปรายแนวทางการ
แกปั้ญหาเดก็ ใหก้บัผูป้กครอง

3. ผู้มส่ีวนร่วมในการบําบัดเด็ก หรือ ครอบครัว 

(ต่อ)



สิ�งที�จะทาํใหค้รูเขา้ทาํงานกบัผูป้กครองไดดี้ คือ 
1. ครูตอ้งเขา้ใจลกัษณะของผูป้กครอง วธีิการเลี�ยงดู 

วฒันธรรมของครอบครัว 
2. เขา้ใจวธีิการสร้างความสัมพนัธ์ เพื�อใหเ้กิดบรรยากาศที�ดี

ในการยอมรับนบัถือ ผูป้กครองจะง่ายที�จะยอมรับ 
3. รู้วธีิสนบัสนุนครอบครัวในภาวะเครียด 
นอกจากนี� สิ�งที�ครูตอ้งมีคือ
1. ขอ้มูลของหน่วยงานที�ใหก้ารบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา

ของเดก็ที�พร้อมจะใหค้าํแนะนาํ เช่น ศนูยสุ์ขวทิยาจิต และศนูยเ์วช
ชุมชน

คุณสมบติัของครูดา้นการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง



2. ความสามารถในการแนะแนว และใหก้ารปรึกษา เพราะ
ปัญหาของเดก็มกัจะเป็นปัญหารายบุคคลที�ครูจะตอ้งศึกษาและ
แกปั้ญหาเป็นราย ๆ ซึ�งในการนี�ครูจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ
ที�พร้อมจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครอง

3. วธีิการกระตุน้ใหผู้ป้กครองมามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
เดก็ และรู้จกัวธีิการแกปั้ญหาเดก็

4. สามารถวนิิจฉยัปัญหาของเดก็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรู้วธีิ
ของการแกปั้ญหาเดก็ที�เหมาะสม

5. มีความรูอยา่งชดัแจง้ในพฒันาการเดก็ เพื�อใชเ้ป็นพื�นฐาน
ของการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง

(ต่อ)



บทที� 4 รูปแบบการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง

บทที� 5 สื�อการศึกษาสาํหรับการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง

(ต่อ)

นําเสนอโดย
นางสาว กิตติยา  บุตมะ

ชั้นปที่ 4 หอง 2
รหัสนักศึกษา 53818602005
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย



บทที�4 
รูปแบบการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

การจกัการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง เป็นการศึกษาผูใ้หญ่ ที�ผูรั้บ มีทั�งวยั เพศ 
อาชีพ ประสบการณ์ ระดบัความรู้ บุคลิกภาพ ฐานะเศรษฐกิจและ
ลกัษณะต่างๆ เวลาที�จดัไม่รบกวนการประกอบอาชีพแต่ใหป้ระโยชน์
และคุณค่าแก่ผูป้กครองในการเลี�ยงดูเด็กไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซึ� งการจดั
การศึกษาสาํหรับผูป้กครองนี�  จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

1.  การศึกษาทางออ้ม 

2 . การศึกษาทางตรง



1. การศึกษาทางออ้ม  เป็นการจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองทางสื�อมวลชนสาํหรับ
ผูป้กครองที�สนใจสามารถเปิดรับ ฟังหรือดูได ้มีเผยแพร่ทั�งที�เป็นสิ�งพิมพ ์วทิยุ
และโทรทศัน์ ปัจจุบนัมีเผยแพร่ผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ย ปัจจุบนัการ
ใหก้ารศึกษาทางออ้มดว้ยสื�อมวลชนค่อนขา้งแพร่หลาย หนงัสือที�พิมพเ์ผยแพร่
มากไดแ้ก่หนงัสือนิตยสารแม่และเด็ก   นิตยสารรักลูกเป็นตน้ รายการโทรทศัน์ 
รายการรักลูกใหถู้กทาง รายการบา้นรักลูก

2.      การศึกษาทางตรง เป็นการจดัการศึกษาอยา่งเป็นทางการที�ทางหน่วยงานหรือ
องคก์ารจดัขึ�น ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมวชิาการ การสมัมนา หรือ
การใหก้ารปรึกษา ลกัษณะการจดัอาจจดัใหเ้ป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยจดั
ขึ�นที�หน่วยงานการเยี�ยมบา้น หรือการเขา้ถึงชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป็นอีกรูปแบบหนึ�งดว้ย



การฝึกอบรม

 วธีิการใหค้วามรู้แกผูป้กครองโดยใหผู้ป้กครองมาโรงเรียนนั�น มีการจดัอยู ่2 วธีิ คือ 
การจดัอยา่งเป็นทางการซึ�งเป็นการจดัโดยใหก้ารศึกษาโดยตรง ในรูปของการสอน
เป็นชั�นเรียนเรียกวา่ การฝึกอบรม โดยเนื�อหาความรู้ทางหน่วยงานผูจ้ดัเป็นผู ้
กาํหนด  การใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง ทางออ้ม ไดแ้ก่ การศึกษาที�สอดแทรก การมี
ส่วนร่วมกิจกรรมที�โรงเรียนของผูป้กครอง

 จุดประสงคข์องการฝึกอบรมเพื�อใหก้ารศึกษาแกผูป้กครองมุงเพื�อ

1. พฒันาการตระหนกัรู้ในตน 

2. เพิ�มพนูความรู้ วธีิการเลี�ยงและสอนเด็ก



ลกัษณะของหลกัสูตรที�จดัเป็นการอบรมความรู้ให้แก่
ผู้ปกครอง

1 หลกัสูตรสาํหรับผูป้กครองทั�วไป จะเนน้การเสริมสร้างความรู้ที�จาํเป็นสาํหรับ
ผูป้กครอง

   -หลกัสูตรสร้างเสริมการเลี�ยงดูเด็ก

   - หลกัสูตรพฒันาการเรียนรู้

   - หลกัสูตรพฒันาจริยธรรม

2 หลกัสูตรดูแลเด็กมีปัญหา เป็นหลกัสูตรที�จดัขึ�นเป็นบริการ เพื�อใหผู้ป้กครองที�มี
ปัญหาการเลี�ยงดู เด็กที�มีปัญหาทางสุขภาพ เช่น ออทิสติค มีโรคประจาํตวั เด็กที�
ไดรั้บทารุณกรรม หลกัสูตรนี�จะรวมถึงหลกัสูตรสนบัสนุนการดูแลเด็กที�มี
ความสามารถพิเศษดว้ย เป็นการดูแลช่วยเหลือเด็กใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองไดใ้หม้าก
ที�สุข และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติ



3    หลกัสูตรฟื� นฟแูละเสริมความรู้ เป็นหลกัสูตรที�มุ่งถึงการสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่
ผูป้กครองที�ตอ้งการฟื� นฟคูวามรู้ และตอ้งการความรู้เพิ�มเติมกลุ่มผูป้กครองเหล่านี�
ไดแ้ก่ ผูป้กครองใหม่ ผูป้กครองรุ่นปู่ ยา่ เนื�อหาหลกัสูตรที�จดัจะมีความหลากหลาย
ใหผู้ป้กครองมีโอกาสเลือกตามความสนใจ เช่น การเลี�ยงเด็กทารก กิจกรรมของเด็ก 
การเล่านิทาน

  นอกจากการจดัอบรม เป็นหลกัสูตรแลว้อาจจดัการอบรมทางวชิาการใน
รูปแบบอื�นที�เป็นการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองได ้โดยใชเ้วลาระยะสั�น 1-2 วนั ดว้ย
การประชุมเชิงวชิาการดงันี�

1 การเสวนาวิชาการ เป็นการประชุม 1 วนั

2 การประชุมเชิงปฏิบติัการ

3 สมัมนาวชิาการครูผูป้กครอง



การเรียนรู้จากกลุ่ม

 ผูป้กครองเป็นผูใ้หญ่ที�มีประสบการณ์หลากหลาย การใหโ้อกาสแก่ผูป้กครองได้
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นทางหนึ�งของการใหก้ารศึกษา
สาํหรับผูป้กครองการจดัประชุมแบบนี�นอกจากผูป้กครองไดเ้รียนรู้จากกลุ่มแลว้ยงั
ไดก้ารปรึกษาไปพร้อมกนั วธีิการที�ใชคื้อการประชุม

  การประชุมผูป้กครอง(Parent meeting) เป็นการประชุมผูป้กครองที�ทางโรงเรียนจดั
ขึ�นเพื�อเป็นการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง สาํหรับผูป้กครองทั�งหมดที�เปิดให้
ผูป้กครองเขา้มาร่วมชุมนุมเพื�อพบปะสงัสรรค ์ระหวา่งกนัและกนั แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นและรับรู้เรื�องของโรงเรียน การประชุมนอกจากจะทาํใหมี้การสงัคมแลว้ยงั
ไดป้ระโยชน์ในการใหก้ารศึกษาแกผูป้กครองอยา่งเป็นทางการดว้ย เพื�อใหก้าร
ประชุมเกิดความหลากหลายในบางโอกาส ทางโรงเรียนควรจดัใหมี้ผูเ้ชี�ยวชาญมา
ใหค้วามรู้แกผูป้กครอง 1-2 ชั�วโมง



การประชุมปรึกษาสําหรับผู้ปกครอง (Parent conference) เป็นการประชุมที�ครูและ
สมาชิกครอบครัวจะไดแ้ลกเปลี�ยน ขอ้มูลและการรับรู้ซึ�งกนัและกนั จุดประสงค์
ของการประชุมแบบนี�มุ่งเนน้การช่วยเด็กดน้การเจริญเติบโต และการเรียนรู้ การ
อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นของผูป้กครองเกี�ยวกบัเด็ก ทาํใหผู้ป้กครองมี
ความรู้ ครูสามารถเรียนรู้เกี�ยวกบัเด็กไดม้ากขึ�นมากขึ�นจากผูป้กครองและไดเ้รียนรู้
ความมุ่งหวงัของผูป้กครองที�มีตอ่ครูและโรงเรียน

               ในการจดัการประชุมปรึกษาใหมี้ประสิทธิภาพนั�น โรงเรียนตอ้งกาํหนด
หวัขอ้การประชุมใหช้ดัเจน จดัใหผู้ป้กครองชั�นเรียนเดียวกนัคุยกนั อาจแยก
ผูป้กครองเก่าใหม่หรือรวมกนัก็ไดต้ามจุดประสงค ์ชั�วโมงการประชุมไม่ควรเกิน 1-
2 ชั�วโมง  จดัเวลาบ่ายวนัใดวนัหนึ�งหรือวนัหยดุ แต่ตอ้งกาํหนดเวลาแน่นอน จดัสํ�า
เสมอ ใหผู้ป้กครองลงชื�อร่วมประชุมปรึกษาในแต่ละครั� งกลุ่มหนึ�งไม่ควรเกิน 15 
คน หรือเลก็กวา่ 5 คนทั�งนี� เพื�อใหมี้การแลกเปลี�ยนความคิดและการอภิปรายอยา่ง
ทั�วถึง



จุดประสงค์ของการประชุมผู้ปกครอง และ
การประชุมปรึกษาที�สําคญัมุ่งเพื�อ

1 ใหผู้ป้กครองเขา้มาร่วมในการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง

2 แจง้ความกา้วหนา้ของเด็กแก่ผูป้กครอง

3 แจง้กระบวนการศึกษาที�โรงเรียนจดัขึ�นสาํหรับเด็ก

4 แลกเปลี�ยนการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูข่องเด็กทั�งที�บา้นและโรงเรียน

5 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ถามและอภิปรายเรื�องที�คบัขอ้งใจเกี�ยวกบัเด็ก ครู โรงเรียน

6 สร้างความเขา้ใจความมุง้หวงัของผูป้กครองที�มีต่อเด็ก

7 สร้างเครือข่ายการสื�อสารผูป้กครอง ครูและเด็ก

8 สร้างจุดประสงคข์องความร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูป้กครอง

9 สอนทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับผูป้กครองจะไดน้าํไปใชก้บัเด็กที�บา้น



การให้การปรึกษา

 การใหก้ารปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือและใหก้ารศึกษารายบุคคล โดยใชพ้ื�นฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพื�อให้เกิดความเขา้ใจปัญหา พฒันาการปฎิบติัอยา่งมีเหตุผล 
การใหก้ารปรึกษามี 6ประเภท คือ
1. การปรึกษาเพื�อสนบัสนุน  เป็นการใหก้ารปรึกษาเพื�อใหก้ารสนบัสนุนแนวคิด แผน 
หรือขอ้ชี�แนะ
2. การปรึกษาเพื�อรับขอ้ความรู้  เป็นการใหค้วามรู้ตามประเดน็ปัญหาที�แม่นตรง ตามลกั
การ ทฤษฎี ที�มีความชดัเจน
3. การใหก้ารปรึกษาทางการศึกษา เป็นการใหค้วามรู้ อบรม สั�งสอนตามปัญหาเฉพาะ
บุคคล
4. การใหก้ารปรึกษาปัญหาภาวะวกิฤติ  เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาอุบติัเหตุ
5. การใหก้ารปรึกษาปัญหามาสบายใจจากสิ�งแวดลอ้มและสังคม รวมถึงความเชื�อ และ
ศรัทธา
6. การใหก้ารปรึกษาปัญหาความทุกขใ์จในอารมณ์ 



บริการสารสนเทศ

 สิ�งพิมพ ์และสื�อเทคโนโลยเีป็นแหล่งใหค้วามรู้แกผูป้กครองอยา่งหนึ�งที�สามารถ
จดัทาํขึ�นได ้การจดัทาํเอกสารยอ่ย แผน่พบั หนงัสือเล่มเลก็ ที�บรรจุขอ้ความรู้ที�
ผูป้กครองสามารถหยบิอ่านไดใ้นขณะรอรับเด็ก

1. การบริการสารสนเทศทางโทรศพัท ์

1.1 โทรศพัทค์วามรู้ จดัเป็นชุด ชุละ5 นาที เปิดสั�นๆ ตอนเยน็ถา้ผูป้กครองตอ้งการ

1.2  โทรศพัทแ์นะนาํการบา้น จดัตารางเวลาและแจง้ใหท้างบา้นทราบเมื�อตอ้งการ
ปรึกษาการบา้นจะไดติ้ดต่อปรึกษาได้

1.3  โทรศพัทป์รึกษาปัญหาทั�วไป เฉพาะเรื�อง

2. การบริการทางเครื�องข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. นิทรรศการประจาํวนั  จดัวนันกัขตัฤกษ ์หรือวนัที�พอ่แม่มารับเด็ก



การเยี�ยมบ้าน

 การเยี�ยมบา้นเป็นวธีิการที�สาํคญัอยา่งหนึ�ง ของการศึกษาสาํหรับผูป้กครองมีหลาย
หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เยี�ยมบา้น เช่น กระทรวงสาธารณะสุขจะมีพยาบาลเยี�ยมบา้น
ทุกชุมชนการเยี�ยมบา้นทางสุขภาพจะเนน้การติดตามการรักษาการพยาบาลและให้
การศึกษาเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยและคนในครองครัว ส่วนการ
เยี�ยมสุขภาพเด็กจะเป็นเรื�องของการเลี�ยงดูและการใหภู้มิคุม้กนัแก่เด็ก 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กป่วย กลุ่มมารดาและเด็ก ผูมี้ปัญหาสุขภาพและ
ผูมี้รายไดต้ ํ�า จุดประสงคข์องการเยี�ยมบา้นเพื�อใหก้ารรักษาพยาบาลต่อเนื�อง 
โดยทั�วไปครองครัวที�อยูใ่นข่ายรับการศึกษาและตอ้งมีการเยี�ยมเยยีนไดแ้ก่

 1 ครองครัวผูมี้รายไดน้อ้ยตอ้งการการช่วยเหลือแนะนาํ

2 ครองครัวที�ตอ้งการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเลี�ยงดูเด็ก

3 ครองครัวเด็กมีปัญหาที�ตอ้งใชค้วามร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง



แผนการเยี�ยมบ้าน

 1. ตารางการเยี�ยมบา้นตอ้งจดัเตรียมพร้อม มีการแจง้เตือนแก่เจา้ของบา้น บอก
ระยะเวลาการเยี�ยม

2. ตรวจสอบใหแ้น่นอนวา่ผูป้กครองทราบจุดประสงคข์องการเยี�ยม

3. เป็นแขกที�ดี 

4. มีแนวทางการสรุปขอ้มูล

5. เตรียมการพดูเกี�ยวกบัโปรแกรมและแผนการเกี�ยวกบัเด็กอยา่งสบายๆ



การปฏิบัตกิารเยี�ยมบ้าน

1. นาํอุปกรณ์ที�จะทาํใหเ้ด็กเขา้ร่วมเมื�อเด็กปฏิเสธและไม่ใหค้วามร่วมมือ

2. ไปตรงเวลาและเลิกตรงเวลา  อยา่อยูน่าน

3. แจง้ใหท้ราบวา่ขณะเยี�ยมเด็กจะตอ้งอยูที่�บา้นดว้ย

4. อภิปรายพฤติกรรมของเด็กและขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็กที�โรงเรียนตลอดระยะเวลาเรียน

5. ทาํตนเป็นผูฟั้งที�ดีขณะที�ผูป้กครองใหค้วามคิดเห็น



การเยี�ยมแบบเพื�อนบ้าน

 การเยี�ยมแบบเพื�อนบา้นเป็นกิจกกรมการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองทางออ้ม เป็นการ
ออกเยี�ยมบา้นดว้ยการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งครูและผูป้กครอง ในการไป
สถานที�ต่างๆ เพื�อการศึกษาสิ�งแวดลอ้ม สภาพการณ์ทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก วธีิการเยี�ยมเพื�อนบา้นอาจทาํได ้2 ลกัษณะ 

1. เดิมเยี�ยมตามบา้น เป็นการเยี�ยมที�ครูกบัผูป้กครองกาํหนดเป็นแผนการเยี�ยมโดยการ
กาํหนดเป็นกลุ่มบา้น

2. นั�งรถเที�ยวชมหมู่บา้น เป็นการนั�งรถเที�ยวร่วมกนัแบบสบาย ๆ พร้อมสนทนาให้
ความรู้และแลกเปลี�ยนประสบการณ์



กจิกรรมบ้านโรงเรียนสัมพันธ์

กิจกรรมบา้นโรงเรียนสมัพนัธ์ขึ�นโดยจุดประสงคร่์วม 2 ประการ คือ 

1. สร้างความสมัพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีของผูป้กครองกบัโรงเรียน 

2. ใหค้วามรู้ผูป้กครองเกี�ยวกบัโรงเรียนและเด็กจากกิจกกรมที�จดัขึ�น 

 จากความเชื�อที�วา่ ผูป้กครองสามารถเรียนรู้ได ้ตอ้งการเรียนรู้ ชอบที�จะ
เรียนรู้เรื�องใกลต้วัเด็ก วธีิการเรียนโดย เรียนจากผูป้กครองดว้ยกนั การมีส่วนของ
ผูป้กครองจึงเป็นกระบวนการทีเหมาะจะใหค้วามรู้ เช่นการสนทนาเกี�ยวกบั
การศึกษาพฒันาการของเด็ก หรือประชุมปฏิบติัการสุดสปัดาห์ที�ประสานการให้
ขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็กไปพร้อมกนั 



ความสาํเร็จของการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง ดว้ยการใหผู้ป้กครองมีส่วน
ในกิจกกรมต่างๆ ของโรงเรียนนี�  มีประโยชน์กบัผูป้กครอง นอกจากผูป้กครองจะ
ไดใ้กลชิ้ดกบัเด็ก ครู และโรงเรียนแลว้ ผูป้กครองยงัไดเ้รียนรู้การดูแลเด็กจากครู 
และเพื�อนผูป้กครองดว้ยกนั มีกิจกรรมหลายอยา่งที�ทางโรงเรียนอาจจดัขึ�นตาม
ความหมายเหมาะสมของโรงเรียนดงันี�

1. กิจกรรมรู้จกัโลกของโรงเรียน เพื�อใหผู้ป้กครองไดรั้บรู้สภาพของโรงเรียน การ
จดัการเรียนการยี�ยมชมโรงเรียน ซึ�งลกัษณะของกิจกรรมจะหลากหลาย เช่น
กิจกรรมแสดงผลงานวชิาการสาขาต่างๆ กิจกรรมสนทนาวชิาการ

2. กิจกกรมเยี�ยมโรงเรียน เป็นกิจกกรมที�โรงเรียนอาจกาํหนดตารางเวลาของการ
เปิดโรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มาเยี�ยมขมโรงเรียนไดเ้มื�อตอ้งการ เช่น เยี�ยมชมชั�น
เรียนขณะที�กาํลงัจดัการสอน



3. ศูนยค์รองครัว เป็นบริการที�โรงเรียนจดัทาํขึ�นเพื�อใหค้รูผูป้กครอง เด็กไดส้นทนา
และเปลี�ยนความรู้เป็นส่วนตวั หรือเป็นกลุ่มเลก็ ๆ จุดประสงคข์องการจดัศูนยค์รอง
ครัว คือ การประชุมปรึกษาระหวา่งครู ผู ้หรือผูป้กครองกบัผูป้กครองที�ไม่เป็นพิธี
การ ใชบ้รรยากาศ สบายๆ การสนทนาอาจเป็นปัญหาทั�วไป หรือปัญหาเฉพาะ
ประเด็นก็ได้

4. กิจกกรมวทิยาการ เป็นกิจกกรมที�จดัขึ�นโดยใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมการเรียนการ
สอนในชั�นเรียน ทั�งฐานะของผูช่้วยครู และวทิยากร กิจกรรมนี� เป็นกิจกรรมที�จดัขึ�น
ตามความสนใจผูป้กครอง โดยไม่กาํหนดเวลาเป็นงานอาสาสมคัร



บทที� 5 
 สื�อการศึกษาสําหรับการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

     เป็นสื�อช่องทางของสื�อสารจากผูใ้หข้อ้มลูไปยงัผูรั้บ โดยสามารถทาํใหก้ารถ่ายทอด
ขอ้มลูถึงมือผูรั้บตรงตามความจริง และชดัเจน ปัจจุบนัสื�อไดรั้บการพฒันาเป็นหลาย
รูปแบบไม่เพียงแต่ภาพฉาย วดีิทศัน์ ยงักา้วถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ย สื�อมวลชนและ
การสื�อสารทางไกล ทาํใหส้ามารถถ่ายขอ้มลูไดไ้ปโดยทั�วโลก 

  สื�อการศึกษา หมายถึงสื�อที�จดัทาํขึ�นเพื�อให้ความรู้แก่ผูป้กครอง ที�ผูป้กครอง
สามารถเลือกรับไดต้ามความสนใจ และใชเ้พื�อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มี2 ประเภท คือ

1. สื�อการศึกษาระบบเปิด  หมายถึงสื�อที�เขา้ถึงประชาชนโดยทั�วไป ไม่เจาะจงกลุ่มหรือ
พื�นที� ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุและโทรทศัน์ 

2. สื�อการศึกษาระบบปิด   เป็นสื�อที�ใหค้วามรู้แบบเจาะจง สื�อประเภทนี�จะออกจาก
หน่วยงานถึงผูป้กครองโดยตรง เช่น แผน่พบั จดหมาย วารสารของโดรงเรียนที�จดัทาํขึ�น
สาํหรับผูป้กครองของโรงเรียนนั�นๆ



จุดประสงค์ของการมสืี�อการศึกษา

1. ทาํใหก้ารศึกษาน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

2. สนองตอบความแตกต่างของบุคคลคา้นความชอบและความสามารถในการเรียนรู้

3. จดัประสบการณ์การศึกษาใหห้ลากหลาย น่าสนใจ 

4. เพิ�มพนูการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งและมีความหมายยิ�งขึ�น

5. ลดความเขา้ใจของผูเ้รียนที�ไม่ถูกตอ้ง และช่วยผูเ้รียนในการแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการเรียนรู้

6. ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ผูใ้หญ่

7. ผลกัดนันกัการศึกษาผูใ้หญ่ ให้ใชว้ธีิการต่างๆ โดยใชสื้�อต่างๆมาสร้างเสริมและทาํให้
ประสบการณ์ในชั�นเรียนไดผ้ลเตม็ที�และน่าจดจาํ

8. พฒันากลยทุธ์และวธีิปฏิบติัที�เอื�อต่อการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ



โดยทั�วไป การใชสื้�อการศึกษามี 2 รูปแบบ แบบแรกใชเ้ป็นตวัประกอบการ
ใหก้ารศึกษา แบบที�2 ใชเ้พื�อเป็นสื�อของการศึกษา ซึ�งการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง
มุ่งเนน้การใชสื้�อ เป็นสื�อของการศึกษา เพราะผูป้กครองเป็นผูใ้หญที่�มีภารกิจ ไม่
สามารถเขา้ศึกษาในระบบไดส้ะดวกนกั



สิ�งพมิพ์

1. แผน่พบั  เป็นเอกสารใหเ้ปล่าที�เหมาะสมแก่การจดัใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเพราะเนื�อหาสั�น
ง่าย เป็นเรื�องเฉพาะที�ผูป้กครองจะหยบินาํไปอ่านที�บา้น

2. คู่มือโรงเรียน เป็นเอกสารอีกรูปแบบหนึ�ง ที�มีเนื�อหาสาระหนงัสือเป็นเรื�องเกี�ยวกบั
โรงเรียนและการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ หลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน 
ปฏิทินการศึกษาประจาํปี การเรียนภาคฤดูร้อน ศูนยบ์ริการเพื�อชุมชนของโรงเรียนเป็นตน้ 

3. จดหมายข่าว  เป็นเอกสารใหค้วามรู้ของโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ�งที�มีจาํนวนหนา้มากขึ�น
จากแผน่พบั ออกเป็นช่วงเวลาสมํ�าเสมอทุกเดือน หรือ 2 เดือน เนื�อหาจะเป็นขอ้มลู
เกี�ยวกบัโรงเรียน การเรียนกิจกรรมสาํหรับเดก็ แหล่งของเล่น 

4. วารสาร  เป็นเอกสารสาํหรับผูป้กครองศึกษาที�ไดรั้บการพฒันาโดยบริษทัเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะการผลิตราคาสูง และปัจจุบนัสังคมก็มีการผลิตวารสารเพื�อการศึกษาสาํหรับ
ผูป้กครอง



สื�อเสียงและภาพ

1.  เทปบนัทึกเสียง  เป็นสื�ออีกชนิดหนึ�งที�ถูกนาํมาจดัทาํเป็นสื�อการศึกษาสาํหรับ
ผูป้กครองที�ใหค้วามสะดวก สาํหรับผูป้กครองใชที้�บา้น ผูป้กครองเปิดฟังขณะทาํงานหรือ
ขบัรถแต่มีคนนิยมนอ้ย 

2. วดีิทศัน์  สื�อภาพประกอบเสียงที�นิยมมากในการใหข้อ้ความรู้สาํหรับผูป้กครองในแง่
สาระความรู้เกี�ยวกบัการเลี�ยงดูเดก็ หรือพฒันาการเดก็ส่วนใหญ่ใชเ้ฉพาะในชั�นเรียนหรือ
ในที�ประชุม

 3  วทิย ุ เป็นสื�อที�มีการแพร่หลายค่อนขา้งกวา้งขวาง เกือบทุกครัวเรือนมีวทิยซึุ� งราคาถูก 
สามารถใหไ้ดท้ั�งสารสนเทศความเพลิดเพลินและการศึกษา

 4 โทรทศัน์  โทรทศัน์เป็นสื�อที�มีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามรู้สู่สังคมทั�งในการเรียน
และนอกโรงเรียน เป็นเครื�องมือของครูสาํหรับการสอนที�สามารถเรียนร่วมกนั

 5 ภาพยนตร์ เป็นสื�อการเรียนรู้ที�ดีอยา่งหนึ�งที�สามารถนาํมาใชไ้ด ้แต่ความสะดวกนอ้ยกวา่
วดิีทศัน์ คุณสมบติัในการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองไม่แพร่หลายและไม่คุม้ค่า



เครื�องข่ายคอมพวิเตอร์

จดัทาํขึ�นเป็นบริการทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาํหรับผูส้นใจใน
การคน้ควา้ ซึ� งเชื�อวา่อนาคตจะมีผูส้นใจมากขึ�น เพราะขณะนี�สารสนเทศและเทคโนโลยี
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง ง่ายและสะดวกต่อการใชส้าํหรับผูป้กครองที�มีอุปกรณ์
เทคโนโลยกีารสื�อสารคอมพิวเตอร์ที�บา้น

บทบาทของสื�อมวลชนในการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง

 เทคโนโลยสีารสนเทศไม่นบัเป็นสื�อมวลชนดว้ยเหตุผลวา่ สื�อมวลชนหมายถึง
ศูนยก์ารผลิตสารสนเทศที�เป็นมาตรฐานและผลิตภณัฑด์า้นความเพลิดเพลินที�มุ่งกระจาย
ไปสู้ผูรั้บอยา่งกวา้งขวาง  ในขณะที�เทคโนโลยสีารสนเทศไม่ไดผ้ลิตมาจากแหล่ง
ศูนยก์ลางประการหนึ�งกบัอีกประการหนึ�ง เทคโนโลยสีารสนเทศเจาะจงกลุ่มผูรั้บซึ�งมี
ขนาดเลก็กวา่ แมว้า่ระยะหลงัมีการพฒันาให้เป็นแหล่งบนัเทิงแลว้ก็ตาม สื�อมวลชนจึง
ยงัคงครอบคลุมสิ�งพิมพ ์วทิย ุและโทรทศัน์เท่านั�น



รูปแบบรายการ

        สื�อมวลชนเป็นสื�อที�เขา้ถึงพื�นที�มากที�สุด ความรวดเร็วและความหลากหลายของ
สื�อ ทาํใหป้ระชาชนทุกที�ทุกเขตของประเทศและโลกไดรั้บขอ้มูลในเวลาใกลเ้คียง
กนัหรือเวลาเดียวกนั

         สิ�งพิมพ ์วทิย ุและโทรทศัน ์ในปัจจุบนัใหค้วามสนใจเกี�ยวกบัการศึกษาสาํหรับ
ผูป้กครองมากขึ�น มีการจดัรายการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อ.ส.ม.ท  มีรายการเฉพาะ
เกี�ยวกบัการดูแลเด็ก ส่วนรายการทางโทรทศัน์ไดแ้ก่รักลูกใหถู้กทางเป็นตน้  
รูปแบบของรายการที�นาํเสนออาจจาํแนกไดด้งันี�

 1.  รายการถามตอบ ใชก้บัรายการวทิย ุและโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่จะเป็นถามตอบ 
ระหวา่งผูป้กครองกบัผูเ้ชี�ยวชาญ

2.  บทความวชิาการ เป็นรายการที�เสนอในสื�อสิ�งพิมพที์�นบัวา่แพร่หลายมาก 



3. กรณีตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ใชก้บัรายการโทรทศัน์ ขณะนี�ในประเทศไทยยงัไม่มีการ
จดัทาํ ลกัษณะการแสดงจะเป็นบทสมมติ หรือละครสั�นที�ใหค้วามรู้

4. การสาธิต ใชส้าํหรับการปฏิบติักิจกรรมการดูแลเช่นการปรุงอาหารผสมการดูแล
สิ�งแวดลอ้มสาํหรับเด็กเป็นตน้



คุณสมบัตขิองสื�อการศึกษาที�ดี

  การศึกษาสาํหรับผูป้กครองเป็นการศึกษาผูใ้หญ่ซึ�งมกัพบวา่ ผูใ้หญ่มี
ขอ้จาํกดัเรื�องเวลาและประสบการณ์ในการทาํงาน ที�ทาํใหผู้ใ้หญ่ไม่มีโอกาสใน
การศึกษาเตม็ที� หากตอ้งใชสื้�อจดัการศึกษาสาํหรับผูป้กครองแลว้ สื�อที�ผลิตขึ�นนั�น
ตอ้งเป็นสื�อที�สามารถคน้หาเรียกใชง่้ายและสะดวก เนื�อหาใหป้ระโยชน์ตรงกบั
ปัญหาของผูป้กครอง กล่าวคือ สื�อการศึกษาสาํหรับผูป้กครองตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�

1. ใหค้วามรู้ 

2. น่าสนใจ

3. มีความสมํ�าเสมอ



หลกัหารผลติสื�อการศึกษา

1. การเลือกเรื�องตอ้งตรงกบักระแสความตอ้งการของสงัคม คุณสมบติัแรกของ
สื�อการศึกษาสาํคญัคือ เนื�อหาที�นาํเสนอจะตอ้งอยูใ่นความสนใจของผูป้กครอง

2. กานาํเสนอเนื�อหา ตอ้งมีทฤษฎีหรือวจิยัเป็นฐาน การบรรยายเนื�อหาตอ้งสามารถ
ใหม้โนทศันข์องเรื�องอยา่งชดัเจน เป็นขอ้ความรู้ที�มีหลกัการหรือทฤษฎีกาํกบัเสมอ
หากมีผลการวจิยัยนืยนั จะทาํใหเ้กิดความชดัเจนมากขึ�น

3. การใชภ้าพประกอบตอ้งใชเ้พื�อขยายความและจูงใจ ภาพประกอบตอ้งเป็นภาพ
สื�อขยายความใหช้ดัเจนมากกวา่ประกอบ เพื�อความสวยงาน ภาพแต่ละภาพตอ้งให้
เห็นจริง โดยเฉพาะโทรทศัน์การบรรยายหรือพดูอยา่งเดียวอาจ อาจไม่มีประโยชน์ 
แต่การแสดงใหเ้ห็นกลไกลของสิ�งที�กาํลงัพดูหรืออธิบาย จะทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจน 
ภาพที�นาํเสนอตอ้งเป็นภาพทางบวก จะแสดงภาพทางลบเมื�อจาํเป็นที�สุดเท่านั�น



4. การสร้างจุดสนใจ  นอกจากเรื�องที�นาํเสนอสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัและ
ยิ�งเป็นประเด็นปัญหาที�ปรากฏในสงัคมจะยิ�งนาํในใจมาก ถา้เนื�อหาสั�นง่าย มี
แนวทางปฏิบติัชดัเจน มีแบบฝึกหดั มีการทดสอบตอบ จะสร้างความน่าสนใจของ
สื�อไดม้ากขึ�น

5. การลงทุนคุม้ค่า  ปัญหาสาํคญัของสื�อมวลชนในการใหก้ารศึกษากบัผูป้กครอง
อยูที่�การลงทุนสูง ตลาดมีจาํกดั ทาํใหอ้งคก์รเอกชนใหค้วามสนใจนอ้ยมากในการ
ผลิตและเผยแพร่ หนงัสือขนาดเลก็ชนิดพกพาไดจ้ะง่ายที�สุด ลงทุนนอ้ยที�สุด และ
เนื�อหาตอ้งใหป้ระโยชน์ในทางปฏิบติัจริง จึงจะถือเป็นการลงทุนที�คุม้ค่า



 ปัจจุบนั การใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองทางสื�อ ไดรั้บความสนใจจาก
ผูป้กครองมากขึ�น เพราะสื�อการศึกษาเขา้ถึงบา้น อีกทั�งผูป้กครองใฝ่รู้และมีความ
สนในในการเลี�ยงดูเด็กเชิงคุณภาพ ผูป้กครองตอ้งการหนงัสือที�จะช่วยชี�แจงการ
ปฏิบติัต่อเด็ก การดูแลเด็กเมื�อมีปัญหา หนงัสือช่วยผูป้กครองเปิดคนัสาระและ
วธีิการดา้ยตนเองในทนัที และเมื�อเด็กเขา้สู่วยัเรียน สื�อมวลชนจะใหส้าระเกี�ยวกนั
โรงเรียน การเตรียมลูกไปโรเรียน ความสมัพนัธ์บา้นและโรเรียนที�ผูป้กครอง ใน
การผลิตสื�อการศึกษายงัมีความจาํเป็น แต่ทั�งผูผ้ลิตและผูรั้บตอ้งสอดคลอ้งกนั



 บทท่ี 6  ฐานการศึกษาสําหรับผูปกครอง

 บทที่ 7 การจูงใจผูปกครองในการศึกษาสําหรับผูปกครอง

  

นําเสนอโดย
นาวสาว ชุติมา  มณีกาวี

ชั้นปที่ 4 หอง 2 
รหัสนักศึกษา 53818602010
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย



ฐานการศึกษาสําหรับผูปกครอง



ฐานการศึกษาสําหรับผูปกครอง

คือ สถานที่ศึกษาสําหรับผูปกครองซึ่งเรียกวาฐานจําเปน ประการทีท่ําใหการจัด

การศึกษาสําหรับผูปกครองมีฐานท่ีแตกตางกัน ฐานการศึกษาสําหรบัผูปกครองจําแนก
เปน 3 ฐานดังนี้

1. การจัดการศึกษาผูปกครองโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

2. การจัดการศึกษาผูปกครองโดยใชบานเปนฐาน

3. การจัดการศึกษาผูปกครองโดยใชชุมชนเปนฐาน 



การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

เปนการจัดการใหแกผูปกครองทั้งโดยทางตรง คือ การฝกอบรม การประชุม 
การใหการปรึกษาและกิจกรรมทางออมซึงไดแก  การจัดหองสมุดสําหรับผูปกครอง   
การจัดศูนยสื่ออุปกรณสําหรับเด็ก การบริการขอมูลทางสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมบาน
และโรงเรียนสัมพันธ  และกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ  ซึ่งการจัดแตละกจิกรรมใหผล
ตอผูปกครองตางกัน ขึ้นอยูกับเปาหมายของโรงเรียนที่ตองการจัด



การจักการศึกษาสําหรับผูปกครองโดยใชบานเปนฐาน

คือ เปนวิธีการหนึ่งใชในเฉพาะในกรณีพเิศษโดยแฝงไปรวมกับกิจกรรมอื่นท่ี
จําเปนตองใชบานเปนฐาน  เชน การออกเยี่ยมบานของพยาบาล  และเยี่ยมบานของ
ครูเราจะจัดการศึกษาสําหรับผูปกครอง

จุดประสงคหลักของการศึกษาสําหรับผูปกครองท่ีเนนบานเปนฐาน คือ การให
การศึกษาเฉพาะบุคคลประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งเปนโอกาสที่ผูใหการศกึษาจะ
ไดประเมินสภาพความเปนจริงของเด็ก



หลักการใชบานเปนฐาน
คือ การใชบานเปนฐานจึงเปนโปรแกรมที่ใชในกรณีจําเปนตองใหคําแนะนําเฉพาะ 

เชน ในประเทศอังกฤษ ใชอาสาสมัคชวยในการใหการศึกษา ปจจุบันการใหความรูถึงบาน 

รูปแบบการศึกษาท่ีใชบานเปนฐาน จะมีลักษณะที่แตกตางจากโรงเรยีนท่ีนิยมใช

มากคือ

- การเยี่ยมบาน

- การเยี่ยมเพื่อนบาน

- การบริการสารสนเทศถึงบานประกอบดวย การบริสอบถามขอมูลความรูทาง
โทรศัพท และการบริการขาวสารจากโรงเรยีนถึงบานซึ่งอาจเปนจดหมาย



การศึกษาสําหรับผูปกครองโดยใชชุมชนเปนฐาน

การใชชุมชนเปนฐาน ในการจดัการศึกษาสําหรับผูปกครองจะอยูในรูปของการ

สนับสนุนทางสังคม   ซึงอยางนอยมีงาน 3 ประการทีจ่ําใหเกดิการรวมกันพัฒนา 

1. การสนับสนุนดวยสารสนเทศ

2. การสนับสนุนดวยสิ่งของ

3. การสนับสนุนทางอารมณ



การศึกษาสําหรับผู้ปกครองโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

คือชุมชนเปนแหลงรวมของบุคล เปนสิ่งแวดลอมของเด็กและครอบครัว ชุมชน
มีสวนชวยและรวมมือในการชวยครอบครัว โดยเฉพาะที่พอแมตองการ  ใชชุมชนเปน
ฐาน ในการจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองจะอยูในรูปสนับสนุนทางสังคม ซึ่งลักษณะ
เปนกลุมเพื่อน ครอบครัว เครือขายที่จะเรียนรูดวยกัน



บทที�7
การจูงใจผู้ปกครองในการศึกษาสําหรับผู้ปกครอง



สาเหตุที่ผูปกครองไมไปโรงเรียน
มีเหตุการณอยางนอย 3ประการ

1. ผูปกครองท่ีมีโรงเรียนโดยเห็นความจําเปน เปนประโยชนที่รวมกจิกรรมของ
โรงเรียน เพราะจะไดสัมพันธโรงเรยีน รูจักโรงเรียน และเรียนรูโรงเรยีนไดเปนอยางดี
อีกท้ังยังสามารถถายถอดความรูสกึของตนท่ีมีอยู

2.  ผูปกครองท่ีมาโรงเรียนดวยเหน็วาเปนหนาท่ี ผูปกครองกลุมนี้จะไมเกิดการเรียนรู
ไดจากโรงเรียน

3.  ผูปกครูที่ไมเห็นความสําคัญและไมสนโรงเรียน ผูปกครองกลุมนีเ้ปนกลุมที่ไมใสใจ
กับการดูแลเด็กในทุกกรณี



ปจจัยจูงใจใหผูปกครองมาโรงเรียน

มีเหตุผลหลายประการที่จูงใจใหผูปกครองมาโรงเรียนไดแก
ความตองการของผูปกครองเอง เชน

- ตองการขอมูลจากโรงเรียน

- ตองการอยูใกลลูก

- ตองการดูพฤติกรรมลูกเมื่ออยูกับผูอื่น

- ตองการรูจักครู

- ตองการรูวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียน



ความสําคัญของการจูงใจ
ความสําคญัของการจูงใจมี 2 ประการ

1. การจูงใจเชิงวิทยา  หมายถึง การสรางความรูสึกมั่นใจ ปลอดภัยและสบายใจ ดวย
การยอมรับนับถือ 

2. การจูงใจดวยสิ่งแวดลอมหมายถึง การละลึกถึงประสบการณทีเ่คยมีโยงเขาสูการ
กระทําปจจุบัน การใชใหประสบการณแวดลอมจะจูงใจใหคนกระทําในงานที่รับ
หมอบหมาย



ขอขัดแยงระหวางผูปกครอง ครู และโรงเรียน

ขอขัดแยงดานผูปกครอง จะมี 5 ขอดังนี้

1. ความเชื่อขอผูปกครอง ผูปกครองสวนใหญมักจะเขาใจวา โรงเรียนมีหนาตองสอนดูแล
เด็ก

2. เจตคติของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน ผูปกครองบางคนไมอยากไปโรงเรียนเมื่อไดรับ
หนังสือเชิญ 

3. ตัดภารกิจ  ผูปกครองจะถือเปนการลงโทษ หรือโยนภาระใหกับโรงเรียนใหโรงเรียน
ตัดสินใจดําเนินแกปญหา

4. คานิยมทางสังคม   คนไทยมีความเกรงใจตอกัน 

5. ขาดความใสใจตอภาวะเด็ก พบในกลุมผูปกครอง



ขอขัดแยงดานครู

1. ดานอุดมคติ ครเูกิดอุดมคตกิับพอแมดานฐานะ เศรษฐกิจ เชือ่ชาติ ศาสนา

2. ความเขาใจระหวางครูและผูปกครองไมตรงกัน

3. ครูขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ของการเปนครู

 ขอขัดแยงดานโรงเรียน

เฟรอเบล บิดาองโรงเรียนอนุบาล หรือ การอนุบาลศึกษา  ไดชี้ประเด็นที่
นาสนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยวาเหมือนกับตนไมที่พรอมจะงอกงามไดคนสวนที่มีความ
สามรถเขาใจ ในการดแูลที่มคีุณภาพ



ความหลากหลายของกิจกรรม

เปนสิ่งที่จูงใจผูปกครองเขารวมกิจกรรม ความหลากหลายทําใหผูปกครอง
สนใจ ดวยหลักการนี้ทําใหรูปแบบการศึกษาสําหรับผูปกครอง ถูกผนวกเขากับการ
สรางการมีสวนของผูปกครองในกจิกรรมโรงเรียนลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนความ
เพลิดเพลิน รวมกับความเปนวิชาการ

เปนการสื่อสารเปนกระบวนการถายโยงขอมูลจากแหลงสงไปยังผูรบั เพื่อให
ขอมูลที่สงไมถูกเปลีย่นแปลง ในการสื่อสารจึงใชประกอบเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน การใชสื่อสารแบบ 2 จะชวยไดมาก เพราะการสื่อสารแบบสองทาง ชวยสราง
ใหเกิดความรูความเขาใจตรงกัน เพราะมีการทราบประเด็นและความเขาใจที่ตรงกัน



ความสําเร็จของการจัดการศึกษาสําหรับผูปกครอง

1. ตองวางแผนการจัดกิจกรรมแตละป หรือภาคการศึกษา เพื่อใหผูปกครองรับทราบ

2. ตองปฐมนิเทศใหผูปกครองทราบในเวลาชวงเปดเรียนเพื่อใหผูปกครองไดรับรู
ปฏิบัติกิจกรรม  ขั้นตอน วิธีการ

3. ตองศึกษาวิเคราะหปญหารวมของผูปกครองเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงประเด็น

4. ใชกิจกรรมทีส่รางเสริมการมสีวนรวมของผูปกครอง

5. ติดตามและประเมินประเมลิผลสําเร็จตลอดเวลา วาผูปกครองพอใจหรือไม



 บทที่ 8  การประเมินความตองการการศึกษาสําหรับผูปกครอง

บทท่ี 9 การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง

นําเสนอโดย
นางสาว จุฬารัตน  สิทธิศาสตร

ชั้นปที่ 4 หอง 2
รหัสนักศึกษา 53818602009





บทท่ี 8  การประเมินความตองการการศึกษาสําหรับผูปกครอง

การเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งวิธีการให
การศึกษาสําหรับผูปกครองจะไดแก การประชุมวิชาการ การบรรยาย การ
ฝกอบรมอันเปนกระบวนการที่เนนใหเนื้อหาโดยตรง เนื้อหาสาระหรือ
ประเด็นที่ตองการใหเปนขอความรูแกผูปกครองมี 2 ลักษณะ คือ

1. เร่ืองท่ัวไป (Common theme) เปนเรื่องที่กําหนดขึ้นจากความ
ตองการที่เปนปญหาชัดเจนในโรงเรียน หรือภาวะที่เกิดขึ้นในสังคม

2. เรื่องคัดกรอง (Screening theme) เปนเรื่องที่ไดมาจาก
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ โดยเริ่มจากตัวเด็ก ผูปกครอง และ
บริบทของสิ่งแวดลอม



การประเมินความตองการของผูปกครอง

การประเมินความตองการ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาปญหา
และความตองการของบุคคล หนวยงาน หรือองคกร วาตองการรูอะไร จําแนกตาม
การแสดงออกของปญหาได 2 ประการคือ 

1. ความจําเปนชัดแจง  เปนความตองการจําเปนท่ีแสดงออกใหรูและเขาใจ
ทันทีที่สามารถสังเกตเห็นได ตามเหตุผล หลกัการ และขอเท็จจริง

2. ความตองการจําเปนแฝง เปนความตองการที่ตองคนหา เปนปญหาแทรก
ซอนท่ีเกิดขึ้นที่ตองคนหาสาเหตุ ศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมลูใหแนชัด



ประเภทของการประเมินความตองการในการศกึษา
สําหรับผูปกครอง

1. การประเมินความตองการเปนกลุม หมายถึง การประเมินความตองการความรู
จากผูปกครอง วามีความสนใจเรื่อง ประเด็น สาระความรูใดที่เกี่ยวของกับเด็ก และการเลี้ยง
เด็กการประเมินตามกลุมนี้ เปนการประเมินทั้งเรื่องที่ใหและเรื่อองท่ีอยากให

2. การประเมินความตองการรายบุคคล หมายถึง การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ซ่ึง
ขอมูลที่จะศึกษาเกี่ยวกับเด็กประกอบดวย

2.1 ประวัติของเด็กเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรางกาย สังคม สติปญญา และ
สุขภาพ

2.2 พฤติกรรมการเลนของเด็กและความแสดงออกของเด็กในครอบครัวตลอดชีวิต
ความเปนอยู



การแปลขอมูล

การแปลขอมูลตองวิเคราะหขอมลูตอไปนี้ประกอบดวย

1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล เชน ความผิดปกติของรางกาย พัฒนาการ และสิ่งท่ี
สะสมมาในตัวเด็ก

2. วิเคราะหการเลี้ยงดู การเลี้ยงดมูีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก การทีเ่ด็ก
ไมใหความรวมมือ ไมสนใจงานท่ีมอบหมาย เขากับเพื่อนไมได 

3. วิเคราะหครอบครัว โดยเฉพาะโครงสรางของครอบครัว ฐานะ และความผูกพันใน
ครอบครัว

4. วิเคราะหสิ่งแวดลอม เชน สิ่งแวดลอมที่บานและชุมชนที่อยู



ความจําเปนของการประเมินความตองการของผูปกครอง
การใหการศกึษาผูปกครองเปนการบริการใหแกผูปกครองแตท้ังน้ีตอง

สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและสิทธิของผูปกครอง การรูสิทธิของ
ผูปกครองทางการศึกษาจะทําใหการจัดการศึกษาแกผูปกครองสอดคลองกับสิทธิของ
ผูปกครองดวย ซึ่งสิทธิของผูปกครองมีดังนี้

1. มีสิทธิที่จะรูเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

2. รับผิดชอบตอการหาความรูเกี่ยวกับเปาหมาย เทคนิค และหลักการของ
การศึกษา

3. มีสิทธิโดยสวนตัวที่จะรูเกีย่วกับตัวเด็กที่อยูในระบบการศึกษา

4. รับผิดชอบตอการฟงและออกความคิดเห็นกับนักวิชาการ



5. มีสิทธิที่จะสื่อสารอยางมีความหมายกับครูของเด็ก

6. รับผิดชอบตอการสื่อสารสองทาง
7. มีสิทธิในการวางแผนและดํารงไวซึ่งกลุมผูปกครอง
8. รับผิดชอบในการสนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการเปนผูนํา

กลุมผูปกครองและคนอื่น ๆ

9. มีสิทธิที่จะรูนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียน

10. รับผิดชอบตอการสนับสนุนแผน หรือมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย

11. มีสิทธิในการเสนอขอวินิจฉัยนโยบาย

12. มีความรับผดิชอบตอการมีสวนและเขารวมเมื่อเปนไปได



การจัดโปรแกรมสําหรับผูปกครองเปนการกําหนดแนวการปฏิบัติที่จะชวย
ใหผูปกครองบรรลุถึงความรู การปฏิบัติ หรือเจตคติที่ดีตอเด็ก ประกอบดวย

- การกําหนดผลลัพทที่เปนเปาหมายที่เกิดขึ้น 

- แนวทางการดําเนินการที่จะใหบรรลุผลลัพทที่ตองการ



การกําหนดผลลัพทของโปรแกรม
การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง เปนการกําหนดผลลพัทสําหรับ

ผูปกครอง มีลักษณะเชนเดียวกับจุดประสงคการเรียนการสอน 
วิธีการเขียนผลลัพทที่ตองการตองเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ตัวอยางการเขียนผลลัพทที่ตองการ
ดานความรู       ผูปกครองสามารถจําแนกลักษณะกิจกรรมสงเสริมวินัย

     ดานตางๆ ไดถูกตอง
ดานการปฏิบัติ      ผูปกครองปรุงอาหารตามสูตรเสริมแคลเซียม และ

     ไอโอดีน สําหรับเด็กออนวัยเรียนได
ดานเจตคติ      ผูปกครองตรวจสอบสุขวิทยาพื้นฐานของเด็กเปน

     ประจํารางกายเด็กสะอาดไมเปนโรคติดตอพื้นฐาน
     ท่ัวไป



การกําหนดขอบเขตเร่ือง
การกําหนดขอบเขตเรื่อง เรื่องที่จะกําหนดใหเปนหัวขอของการจัดการศึกษาตองมา

จากปญหาของเด็กหรือความตองการของผูปกครอง บางชื่อเรื่องอาจจะมีขอบเขตที่กวาง 
หรือบางเรื่องอาจแคบและเจาะจง ดังนั้นในการจัดโปรแกรมจําเปนตองสรางขอบเขตความ
กวางลึกของเรื่องใหชัดเจน  การกําหนดขอบเขตของเรื่องซึ่งเปนเนื้อหาความรูและการเสริม
ทักษะการเปนผูปกครองขึ้นอยูกับ

1. ความสอดคลองของความสนใจระหวางโปรแกรมการศึกษากับผูปกครองสวนใหญ

2. ทิศทางที่ผูจัดโปรแกรมและผูรวมงานตองการ

3. ความสนใจเกี่ยวกับหนาท่ีของผูปกครองในสังคมท่ีตองการเพิ่มพูนขณะนั้น



การกําหนดกลุมเปาหมาย

     กลุมผูปกครองที่เขาใจโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครองขึ้นอยูกับ
ความตองการและความสนใจ บางโปรแกรมอาจเปนรายบุคคล บางโปรแกรมอาจ
เปนรายกลุม ผูจัดตองรับทราบและเลือกกลุมผูปกครองใหเปนกลุมที่มีความสนใจ
และปญหาที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้เราอาจสนับสนุนใหผูปกครองรวมรับผิดชอบ
และวางแผนการฝกอบรมโดยใหมีสวนรวมในการกําหนดเรื่องและประเด็นสาระที่
ตองการเรียน



การกําหนดตารางเวลา

การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง ไมมีกําหนดเวลาที่ตายตัว
เนื่องจากการจกัการศึกษาใหกับผูปกครองขึ้นอยูกับนโยบายของโรงเรียนและความ
สนใจของผูปกครอง โรงเรยีนตองกําหนดเปนโปรแกรมใหชัดเจน เพือ่ใหผูปกครอง
สามารถติดตามโครงการไดวาจะเขารวมกิจกรรมผูปกครองศึกษาเรือ่งใด อยางไร ซึ่ง
สะดวกในการจัดและเขารวมกิจกรรมทั้งโรงเรยีนและผูปกครอง



การประเมินผล
ประเด็นที่ใชสําหรับการประเมินคือ

 ความสนใจของผูปกครอง
    การเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กที่ไดจากการไดรับการดูแลที่ดีดวยการใชพื้น

ฐานความรูและแนวคดิจากการศึกษาอบรมผูปกครอง

สิ่งที่ผูใหการศึกษาแกผูปกครองตองตระหนักตอเจตคติของผูปกครองที่มีผลตอ
การใหการศกึษา



การประเมิน (ตอ)

 ครอบครัวและผูปกครองเครยีดมาก

 ความกลัวของผูปกครอง

 ผูปกครองไมเห็นความสําคญัของตน

 ผูปกครองไมวาใครสามารถเห็นคณุคาของแนวคิดของผูปกครอง ซึ่งมาจาก
ประสบการณและความเปนผูใหญ

 การรูจักผูปกครอง



บทที่ 10 เร่ือง การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กที่มีปญหาครอบครัว

บทท่ี 11 เรื่องการศึกษาสําหรับผูปกรองเด็กที่มีความตองการพิเศษ

นําเสนอโดย
นางสาว นันทวัน  อินทรขาว 

ชั้นปที่ 4 หอง 2
รหัสนักศึกษา 53818602016
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย



เร่ือง การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กที่มีปญหาครอบครัว



ครอบครัวเปนระบบสังคมแรกทีเ่ดก็ไดสมัผสั กระบวนการของ
ครอบครัวมผีลตอการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณของเด็กมาก 
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กจะถูกปลูกฝงมาจากการเลี้ยงดู เด็ก
ในชวง 5 ปแรก เปนชวงชีวิตของการสรางรากฐานชีวิตและจิตใจของ
มนุษย การเจรญิของรางกายและสมองจะเปนไปอยางรวดเร็ว หากผูใหญ
ใหความรัก เอาใจใสใกลชิด อบรมเลีย้งดูเด็กโดยเขาใจเด็ก พรอม
ตอบสนองความตองการพื้นฐานที่เปลีย่นตามวัยของเด็กไดอยางเหมาะสม 
เกิดสมดลุกันทั้งรางกาย จติใจ อารมณ สติปญญา และสังคมแลวเดก็จะ
เจรญิเติบโตแข็งแรง พรอมพัฒนาตนเองตอไป



  โครงสรางครอบครัว
ความเปนครอบครัวมีความหมายกับเด็ก เด็กตองการความรัก ความเปนแบบอยาง
จากครอบครัว หากครอบครัวมีปญหาขาดความสมบูรณจะมผีลโดยตรงกับเด็ก ซึ่งใน
สภาพปจจุบัน ลักษณะของครอบครัวไทย เปลีย่นแปลงไปจากครอบครัวขยาย ซึ่งมีปู 
ยา ตา ยาย และญาติพี่นองท่ีอยูรวมกัน ไปเปนครอบครัวลักษณะตาง ๆ ดังนี้



(ตอ)

 ครอบครัวขยาย ( Extended family ) เปนลกัษณะครอบครัวใหญที่มีมาตั้งแต
โบราณ บคุคลในครอบครัวนอกจาก พอ แม ลูก แลวยังมญีาติมาอยูรวมดวย เชน 
ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา เปนตน ทุกคนในครอบครัวตางมีความรับผิดชอบ
รวมกันผูกพันกัน ขอดีของการเปนครอบครัวใหญนีม้ีผลดีตอการเลีย้งดู เด็กมีความ
อบอุนไดรับการเอาใจใสจากผูใหญ อยางนอยก็คนใดคนหนึ่งจากครอบครัว

 ครอบครัวเด่ียว ( Nuclear family ) เปนครอบครัวขนาดเล็กมี พอ แม ลูก อาจ
เปนลกูคนเดยีวหรือมากกวา 1 คน ครอบครัวเดี่ยวคนนอย สมาชิกครอบครัวจะ
เหงา ชีวิตเปราะบาง สังคมไทยมกีารเปลี่ยนแปลง เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
ตั้งแต พ.ศ. 2528 ครัวเรือนไทยมสีมาชิก 4.98 คน พ.ศ. 2534 มีขนาด 4.3 คน 
และคาดวาจะลดลงเรื่อย ๆ



( ตอ )
 ครอบครัวโดด ( Single family ) คือ ครอบครัวที่มี พอ หรือแม เปนหัวหนา

ครอบครัว สาเหตุอาจเนื่องมาจากการหยาราง การตายของสามีหรือภรรยา รวมถึง
วัยรุนที่มลีูกโดยบังเอิญแลวขาดพอ ครอบครัวโดดเปนครอบครัวที่เครียดจากการไม
เปนครอบครัวที่สมบรูณ การเกิดครอบครัวโดดมักมาจากสาเหตุการหยารางมากกวา 
ซึ่งเด็กที่อยูในครอบครัวหยารางจะมีความรูสึกไมมั่นคง เหลวไหล กระทําผิดไดงาย 
เพราะขาดความรักความความอบอุน ข้ีกลัว เด็กมกัจะมคีวามรูสึกผดิ โดยเฉพาะหาก
การหยารางเกิดอยูในระหวางเด็กอายุ 4 ขวบ เด็กจะเกรีย้วกราด กาวราวมาก อาการ
เครียดในเด็กเล็กทีเ่กิดจากการหยารางของพอ แม นี้มีมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ 
(1) เพราะเด็กมีปฏสิัมพันธกับภายนอกครอบครัวนอย เด็กตองการผูคําจุนอารมณ
ของเด็ก (2) เด็กไมเขาใจเหตุผลของการหยาราง เพราะเด็กยังมีวุฒภิาวะทางอารมณ
และเหตผุลต่ํา ดวยความไมเขาใจทําใหเด็กมีแนวโนมที่จะโทษตนเองและคิดวาตนเอง
คือตนเหตุของการแตกแยก ทําใหเกิดปญหาที่ตามมาคือเด็กแสดงบทบาทไมสมเพศ



( ตอ )
 ครอบครัวลูกเลี้ยง ( Step family ) เปนครอบครัวของการเปนลูกเลี้ยงที่เกิดขึ้นจาก

การแตงงานใหม ภาวะลูกเลี้ยงเกิดจากการมีลูกติดมากับคนใดคนหนึ่ง อาจเปนพอ หรือ
แม เมื่อตองมาอยูเปนครอบครัว ทําใหเกิดลูกพอ (ลูกที่ติดมากับพอ) ลูกแม (ลูกที่ติดมา
กับแม) ถามีลูกใหมเกิดเปนลูกเรา เด็กที่อยูในครอบครัวประเภทน้ีจะมีความผูกพันใน
ครอบครัวนอย ขาดความมั่นใจ ขาดความเปนเจาของในครอบครัว ลักษณะของ
ครอบครัวลูกเลี้ยงนี้จะรวมถึงครอบครัวท่ีผูปกครองขอเด็กมาเลี้ยงดวย

 ครอบครัวอุปถัมภ ( Foster – parent family ) เปนครอบครัวท่ีทําหนาท่ีเลี้ยงดูเด็ก 
หรือดูแลเด็กชั่วคราว เด็กอยูในฐานะลูกตามกฎหมาย เชน ฝากเลี้ยงเปนตน ความผูกพัน
ในครอบครัวมีนอยมาก ครอบครัวนี้รวมถึงครอบครัวที่ ปู ยา ตา หรือยาย เปนหัวหนา
ครอบครัวการเลี้ยงดูใหความอบอุนมักไมมีปญหา แตมีปญหามากคือเงินท่ีตองนํามาใชใน
การกินอาหาร เลี้ยงดู และการศึกษา อีกทั้งสุขภาพของผูปกครองซึ่งอยูในวัยชราก็เปน
ปญหา ยากที่จะดูแลเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ครอบครัวอุปถัมภตองการมาก คือ 
การพัฒนาความสัมพันธและการเลี้ยงดูที่ดีแกเด็ก



( ตอ )
 ครอบครัวรักรวมเพศ ( Homosexual family ) ปจจุบันจากการเรียกรอง

สิทธิมนุษยชน ทําใหคูเกย หรือคูทอมดี้ มีพฤติกรรมการเปนครอบครวัอยาง
เปดเผยและมีไมนอยทีร่ับเดก็มาเลี้ยงเปนลูก หรือทําตนเปนผูปกครอง แมวา
การเลี้ยงดูจะเปนไปอยางดี แตเดก็จะมีปญหาเรียนรูเรื่องเพศ เพราะความ
สับสนในครอบครัว ทีส่ําคญัเด็กจะถูกเพื่อนเหน็บแหนม หรือขับออกจาก
สังคม เพราะอยูในสังคมที่ไมถูกตอง

 ครอบครัววัยรุน ( Teenage family) เปนครอบครัวที่พบมากในสังคม
อเมริกันดวยวัฒนธรรมทางเพศสัมพันธท่ีอิสระ การเปนครอบครัววยัรุนทําให
ผูเปนพอแมไมพรอมตอการดูแลเด็ก และขาดความมั่นใจในการเลี้ยงดูเด็ก 
การใหการศกึษาสําหรับผูปกครองจะชวยใหครอบครัววยัรุนมสีมรรถนะการ
เลีย้งดูเด็กมากขึ้นและมั่นใจในการเลีย้งเด็ก



( ตอ )

 ครอบครัวทํางาน ( Working family ) ในชวงที่ประเทศเปลีย่นสภาพไปเปน
ประเทศอุตสาหกรรม การทํางานนอกบาน ท้ังพอแมผูปกครองมีมาก ทําใหเด็กถูก
ทอดทิ้ง โดยเฉพาะแม เดก็เปนวัยที่ตองไดรับความรักความอบอุน พบวาเด็กที่พอแม
ทํางานจะมีลักษณะไมสบาย และหงุดหงิดมากกวาพอแมที่อยูบาน มีการปฏิบตัิหลาย
กรณสีําหรับการเลีย้งเด็กของครอบครัวทํางาน แตเดินนั้นถาครอบครัวใดมีบุตรผูเปน
แมมักจะหยุดการทํางานมาใหการดูแลแด็กเปนเฉพาะ แตในชวงหลงัการครองชีพทํา
ใหไมสามารถทําเชนนั้นได แมตองชวยพอทํางาน เปนผลทําใหบริการศูนยเลี้ยงเด็ก
กลางวันมีความตองการสูง



ความสัมพันธของครอบครัว
 ลักษณะนิสยัของเด็กจะไดรับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมของพอแม พอแมมีนิสัยแบบ

ใดลูกมักจะมีนสิัยแบบนั้น ท้ังน้ีเพราะการเลี้ยงดู การเปนแบบอยาง การถายทอด
วัฒนธรรมครอบครัวหากครอบครวัยิ่งใกลชิดกันมาก โอกาสเด็กจะไดรับการ
ถายทอดมากขึ้นดวย เด็กจะรูสึกอบอุน มั่นคงและมีความสุข แตถาหาก
ความสัมพันธในครอบครัวต่ําโดยเฉพาะในระยะ 4 ขวบแรก เมื่อโตข้ึนเด็กจะมี
ลักษณะแยกตัวจากสังคม ตอตานสังคมและทํารายผูอื่น



ฐานะของครอบครัว
พอแมเปนบุคคลที่มีความสําคญัตอเด็ก การใหความรักความอบอุน การเลี้ยงดูมี
ผลตอการพัฒนาการเดก็ทั้งดานอารมณ บุคลิกภาพ สังคมและสติปญญา ความมี
เหตุผลในการเลี้ยงดู จะสรางความมั่นคงในจิตใจเดก็และพัฒนาการที่ดี แตสิ่ง
หนึ่งท่ีมีผลตอการเลี้ยงดเูด็กอีกประการ คือ ฐานะของครอบครัว ครอบครัวท่ีมา
จากฐานะที่ตางกัน จะใหการเลีย้งดูแตกตางกัน

ครอบครัวชั้นต่ํา ความจํากัดของครอบครัว ทําใหพอแมไมสามารถใหสิ่ง
ตาง ๆ แกเด็กไดทั้งหมด ขาดความมั่นคงในครอบครัว มีความอยากไดของผูอื่น
ถามีโอกาส  ความสะอาดมีนอย มกัใชอารมณในการควบคุมพฤติกรรม เดก็จะ
รูสึกขาดความรักจากผูปกครอง เด็กถูกปลอยปะละเลย ผลที่ปรากฏกับเดก็ คือ 
เด็กปรับตัวไมได ขาดความมั่นใจในตนเอง และวติกกังวลงาย



( ตอ )
ครอบครัวชั้นกลาง เปนครอบครวัท่ีใชสติปญญาและเหตุผลในการเลี้ยงดูเดก็

มากกวาอารมณ สนใจทีจ่ะกระตุนทารก พูดกับเด็ก รับผิดชอบและใสใจที่จะเลี้ยงดู
เด็กใหเปนคนดีของสังคมมากกวาครอบครัวชั้นต่ํา  เด็กที่มาจากครอบครัวช้ันกลาง 
มักจะเปนคนมีเหตุผล แกปญหาอยางมีเหตุผล สามารถปรับตัวเขากบัสังคมได

ครอบครัวชั้นสูง เปนครอบครัวทีม่ีฐานะดี สามารถใหการตอบสนองตอเด็ก
ทางกายภาพสูง เด็กจะไดรับการดแูลอยางดีโดยเฉพาะดานการกินและความเปนอยู 
เด็กจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลาเมื่อมีปญหา เด็กมักถูกตามใจ การเลี้ยงดูบาง
รายครอบครัวจะเอาใจเด็กมากเกนิไป เราจึงพบวาเด็กจากครอบครวัช้ันสูงมักเอาใจ
ตนเองเปนใหญ ชอบแสดงอํานาจและขมขูผูอื่น



เจตคติของผูปกครองตอเด็ก
ครอบครัวแตละครอบครัวมีวัฒนธรรม คานยิม และวิถีชีวิตเปนของตัวเอง 
พอแม ผูปกครองเลี้ยงดูตามความเชื่อของตนเอง แลวใหเด็กไดปฏิบตัิอยาง
ตนตองการ ความเชื่อของผูปกครองมีความหลากหลายบางครอบครัวคิดวามี
ลูกไวขาย บางก็คิดวามลีูกใชเปนแรงงาน เจตคติของงครอบครัวที่มีตอเด็ก
ดังกลาวทําใหการเลี้ยงเด็กทีแ่ตกตางกัน มีการถายทอดบุคลกิลกัษณะมาสู
เด็ก เจตคติซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลทั้งดีและไมดี สามารถถายทอดจากพอ
แมไปสูลูก ทําใหลูกมีนสิัยความเชือ่ไปอยางน้ัน แมวาเจตคติอาจเปลีย่นแปลง
ไดก็ตาม แตตองใชเวลา



วิธีการเลี้ยงเด็ก
พอแมผูปกครองมีบุคลิกลักษณะนสิัยเปนของตนเอง มีวัฒนธรรมของการ

เลีย้งดูที่สืบสานมาตามประสบการณ มีผลทําใหพฤติกรรมการเลี้ยงดขูองผูปกครอง
แตกตางกัน และในแตละพฤติกรรมมีผลตอการเลี้ยงดูตางกัน ผูปกครองบางคนจะ
ยึดตนเองเปนศูนยกลางของการเลีย้งดู แตบางคนจะยึดเด็กและเห็นเด็กเปนสําคัญ

1. ผูปกครองท่ียึดเด็กเปนศูนยกลาง หมายถึง ผูปกครองที่ใหความสาํคัญกับ
เด็กมาก มีอยู 2 ลักษณะคือ

1.1 ผูปกครองท่ีรับผิดชอบเดก็ ผูปกครองกลุมนี้มคีวามรับผิดชอบ
มาก และยอมรับความตองการขอโตแยงของเด็ก โดยใชกฎและมาตรฐานที่ชัดเจน 
เหมาะกับเด็ก มุงใหเด็กพึ่งตนเองไดมั่นใจในตนเอง

1.2 ผูปกครองท่ีตามใจเด็ก ผูปกครองกลุมนี้มีความรับผิดชอบและ
ยอมรับเด็กเชนกัน แตไมมีการควบคุมเด็กถามีก็นอยมาก สวนใหญปลอยใหเด็กมี
พฤติกรรมที่อสิระ มีอํานาจเหนือตน เด็กกลุมนีจ้ะมีพฤติกรรมกาวราว ใจรอน ไม
รับผิดชอบเอาใจตนเองเปนใหญ



( ตอ )

2. ผูปกครองท่ียึดตนเองเปนศูนยกลาง เปนผูปกครองท่ีใชอํานาจและความรูสึกดูแล
เด็ก มี 2 ลักษณะคือ

2.1 ผูปกครองท่ีใชอํานาจในการปกครองเด็ก ผูปกครองกลุมนี้จะไมยอมรับ และ
ขาดหนาที่ปกครอง ชอบใชเงื่อนไขและการควบคุมเด็กเปนแนวของการเลี้ยงเด็ก 
กํากับการแสดงออกของเด็ก มีแตขอหามไมบอกเด็กถึงกฎและการตดัสินใจอยาง
มีเหตผุล ใชการลงโทษเปนเกณฑ เด็กที่เลี้ยงดูวิธีนีส้มรรถนะทางสังคมต่ํา ขาด
ความภาคภมูิใจในตนเอง

2.2 ผูปกครองละเลยการเปนผูปกครอง ไมสนใจในความรับผิดชอบ ในความ
ตองการ และการควบคุมเดก็ในฐานะผูปกครอง ไมแนะนําและไมคงเสนคงวาใน
การดูแลเด็ก เด็กที่ผูปกครองละเลยจะไมเปนมิตรกับผูอื่น และกาวราว มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา และไมสนใจในสิทธิของผูอื่น



บุคลิกของผูปกครอง
บุคลิกของผูปกครอง มีความสําคญัตอการเลีย้งเด็กเชนเดยีวกับเจตคติแตแกไขได
ยากกวา ความไมรู ไมเขาใจของผูปกครอง การใชวิธีการเลีย้งเด็กของผูปกครอง 
มีผลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพและสังคมของเด็ก บอมไรด จําแนกวิธีการเลี้ยง
ดูของผูปกครอง จากการสังเกตพฤติกรรมพบวา  ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงเดก็ตาม
บุคลิกของตน จําแนกออกไดเปน 3 กลุมคือ

1. ผูปกครองเผดจ็การ คือ เด็กตองทําตามคําสั่งของพอแม พอแมไม
จําเปนตองอธิบายการกระทําหรือคําสั่ง เด็กไมตองถาม ไมตองอธิบาย แตตอง
ปฏิบัติไปตามแนวทางท่ีพอแมกําหนด เด็กตองเชื่อฟงหากคัดคานจะถูกลงโทษ 
การที่เดก็ตองทําตามผูปกครองโดยไมตองคิด ทุกอยางเปนขอหาม จึงทําใหเด็กมี
ความรูสกึหวาดกลัว แยกตัว หงุดหงิดงาย บางคนเฉื่อยชา แตบางคนกาวราว



( ตอ )

2. ผูปกครองกํากับดวยเหตผุล เปนผูปกครองท่ีถือหนาที่ผูปกครอง การเลี้ยงเด็กจะ
เนนสาระ วิธีการที่จะทําใหเด็กเปนคนดี ทําการสอนและการชี้แนะดวยเหตผุล เด็ก
ไดรับการกระตุนใหเปนตัวของตัวเอง แตยังมีการควบคุมกํากับ แตไมบังคับ การ
กระทําใด ๆของเด็กผูปกครองจะสนับสนุน ลกัษณะของเด็กจากการเลี้ยงดูแบบนี้ 
เด็กจะชวยตัวเองได รูจักควบคุมตนเอง ใชชีวิตอยางมีสาระ เมื่อโตขึ้นจะเปนคนมี
ระเบยีบวิธี มีความคิดริเริ่ม รูจักการแสวงหาความรู

3. ผูปกครองปลอยอิสระ ผูปกครองท่ีเลี้ยงเด็กโดยใชอิสระ ไมลงโทษ ตามใจเด็ก ไม
มีการบังคับ เดก็ไดทําทุกอยางอิสระ ซึ่งการเลี้ยงดูแบบน้ีมผีลกับเดก็ปฐมวัยมาก 
เราะเด็กปฐมวยัยังไมเขาใจการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ผลที่ตามไปเมื่อเด็กโต
ขึ้นคือ ความกาวราว เอาแตใจตนเองไมชวยตนเอง ควบคุมตนเองไมได ขาดความ
รับผิดชอบในทีสดุตองพึ่งพิงพอแม



ภาวะครอบครัวที่มีผลตอเด็ก
 ความกังวลของครอบครัว ครอบครัววัยรุน ครอบครัวทํางาน และครอบครัวลูกคน

แรกทีเ่ลี้ยงลูกไมเปน ไมมีคนเลี้ยง จะเปนครอบครัวที่มีความกังวลมากตอการที่ตอง
ใหการดูแล ความกังวลอาจทาํใหเกิดการเอาใจเด็กมากเกินไป เลีย้งเด็กเปนทารก
จนกระทั่งเด็กติดนสิัย เอาใจตัวเอง เด็กไมเปนตัวของตัวเอง ขาดความมั่นใจ ความ
กังวลของพอแมมีผลโดยตรงกับเดก็ เพราะเด็กเปนผูรับความรูสึกนึกคิดของพอแม

 ความเครียดของครอบครัว เกิดจากอารมณของครอบครัวไมมั่นคง ทําใหครอบครัว
ไมปกตสิุข สาเหตุเนื่องมาจากการหยาราง ทะเลาะวิวทา แยกกันอยู ครอบครัวยา –
ยายเลี้ยง หรือพอแมทํางานเมื่อมาถึงบานลูกหลับแลว มีผลทําใหเด็กเครียดดวยไมมีที่
พึ่งทางใจแทจริง เด็กจะกาวราว สาเหตุของความเครยีดเกดิจาก

1. ความสับสนในครอบครัว ที่มาจากความไมเปนสุข ความไมเปนตัวอยางท่ีเด็กไม
สามารถรับรูอยางเขาใจ เพราะเดก็ออนวัยกวาที่จะเขาใจความสับสนมี่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว



( ตอ )

2. ขาดการสื่อสารในครอบครัว สบืเนื่องมาจากความกังวลของพอแม ใหความสนใจ
ตนเองมากเกินไป ขาดความสนใจเด็ก ไมบอกเด็ก หรือชี้แจงปลอยใหเด็กเขาใจเอง

3. ความสัมพันธของครอบครัวไมดี อารมณของครอบครัวขุนมัว เดก็ขาดที่พ่ึงทางใจ 
ไมไดรับความรักตามวัยที่ตองการ

 ความแปลกแยกของครอบครัว พบไดในครอบครัวที่พอแมไมไดเลีย้งดูดวยตนเอง 
ฝากใหญาติเลี้ยง คนเลีย้งหรือฝากสถานเลี้ยงเดก็ ซึ่งไมมีความรัก ความผูกพันใหกับ
เด็ก อารมณของผูเลี้ยงเปนกึ่งมิตร กึ่งศัตรู ทําใหเด็กอยูกับความไมมัน่คง ขาดความ
ไววางใจ ไมมั่นใจในตนเองและสังคม



การประเมินปญหาเด็ก

การประเมินปญหาเด็ก ( Assessment ) หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
แสดงออก หรือพฤติกรรมที่ผดิปกติของเด็ก ดวยการสังเกต บันทึก รวบรวมดวย
วิธีการและเทคนิคเฉพาะเพื่อตัดสนิระดับปญหาโดยมีหลกัการดังนี้

1. ประเมินขอมูลใหครอบคลุมองครวมของเด็ก ขอมูลที่จะนํามาเปนฐานของการ
ตัดสินปญหาตองมาจาก

1.1 ขอมูลองคประกอบในตัวเด็ก ไดแกการแสดงออกของเด็กตามวัยความเคยชิน 
สุขภาพ ความเจ็บปวย ความสามารถทางกาย พัฒนาการดานตาง ๆ และปญหา
เฉพาะของเด็กดังนี้

1) ปญหากิจนิสยั ไดแก การกิน การนอน การขับถายที่ผดิปกติ

2) ปญหาพฤติกรรมนสิัย ไดแก ดดูนิ้ว ปสสาวะรดที่นอน เลนอวัยวะเพศ

3) ปญหาอารมณ ไดแก กาวราว หงุดหงิด งอแง



( ตอ )
1.2 ขอมูลความสัมพันธระหวางเดก็กับบุคคลอื่น หมายถึง ความสัมพันธของ
เด็กกับครู ผูปกครอง เพื่อน และคนในครอบครัว

1.3 องคประกอบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เปนสิ่งแวดลอมบุคคล ที่พักอาศยั และ
โรงเรียน

1.4 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก โครงสรางครอบครัว ความผูกพันใน
ครอบครัว สภาพครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจ และปญหาทีเ่กีย่วของ

2. ประเมินยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ การประเมินที่ดีตองมมีความตอเนื่องเปน
ระบบ ตองใชเวลากับการเก็บขอมูล ขอมูลทีเ่ก็บมีความหลากหลาย ซึ่งใน
การประเมินปญหานั้นขอมูลตองเปนขอมูลสะสม ตามลําดับเวลา เพื่อดู
ความกาวหนาและพัฒนาการที่เกดิขึ้น



3. บงช้ีประเด็นปญหาเดก็ดวยการวิเคราะห เปรียบเทยีบขอมูลกับปทัสถานท่ีเชื่อถือได ไม
ลําเอียง ตอการตัดสินหากพบวาเด็กมีปญหาระดับสูง ตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยให
ผูปกครองมีสวนรวม

4. ใชวิธีการเก็บขอมูลทีล่ากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทีสุ่ด ทั้งจากตัวเด็กและ
ผูปกครองของเด็กที่มีปญหาโดยตรง เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม หรือใช
แบบสังเกตอื่น ๆ รวม

5. ไมลําเอียงในการเก็บขอมูล การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองรายบุคคลเปนการ
สนับสนุนผูปกครอง ใหสามารถยอมรับและปรับการเลี้ยงดเูพื่อลดหรือแกปญหาทีเ่กิด
ขึ้นกับเด็ก การกําหนดระดับปญหาตองมาจากขอมูลจริงโดยไมเดา

วิธีการประเมินปญหา

การประเมินปญหาเด็กสามารถประเมินไดจากการจัดกจิกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กในแตละ
วัน ครูตองสนใจรวบรวมขอมูลเดก็ที่ตั้งแตแรกรูจัก เด็กทกุคนจะมลีกัษณะเฉพาะตัว 
การบันทึก การประเมินความกาวหนาของเด็ก ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนจะเปน
ขอมูลทีดีของครูในการที่จะบงช้ีปญหาของเด็กได



การวิเคราะหปญหาและการประมวลผล

การวิเคราะหปญหาเด็กตองจําแนกปญหาทางกิจนสิัย พฤติกรรมนสิยั และอารมณ 
จากกัน เพราะขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีความตางกัน ในกรณีวิเคราะหปญหาทางจิตใจ
ของเด็ก ขอมูลที่ตองนํามาพิจารณา คือ

1. การแสดงออกทางอารมณของเด็ก ประเมินความสามารถในการควบคุมอารมณ

2. ความคิด เดก็ปฐมวัยแมจะคิดอยางนามธรรมไมได แตเด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผล 
คิดสรางสรรคได

3. การแสดงออกทางสังคมของเด็ก ไดแก ความสนใจ การพูด การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น การเรียนรู สมาธิ และการปรับตัว

4. บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ความกังวล

5. เชาวปญญา เด็กทีม่ีเชาวปญญาต่ําจะมีปญหาการแสดงออก การคิด การชวยเหลือ
ตนเอง ที่ตองพึ่งพาผูใหญบางสวน



การชวยเหลือเด็กทีม่ีปญหาครอบครัว
ปญหาของเด็กสามารถจําแนกไดเปน 2 กรณี คือ ปญหาท่ีตองการบําบัดรักษาและ

ปญหาที่ตองไดรับการสนับสนุน และการศึกษา ปญหาท้ัง 2 กรณีนี้มีความแตกตางกันมาก 
การชวยเหลือจะเปนลักษณะดังนี้

ปญหาท่ีตองการบําบัดรักษา เปนปญหารุนแรง ที่ยากแกการแกไขมีผลตอเด็ก ทั้ง
รางกายและจิตใจ จําเปนท่ีผูปกครองตองขวนขวายดูแล ตองใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางบําบัด

1. การบําบัดทางการแพทย ใชสําหรับการแกปญหาทางสุขภาพ ท้ังทางดานรางกาย
และจิตใจ ใชเมื่อครูตรวจพบและเห็นปญหาชัดเจน

2. จิตศึกษาบําบัด เปนกระบวนการวิธีบําบัดที่จัดขึ้นเพื่อการชวยเหลือบําบัดทางจิตใจ
แกครอบครัวดวยวิธีการทางกานศึกษา

3. ครอบครัวบําบัด เปนการบําบัดที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็กและครอบครัวท่ีมีปญหา
ดวยการสรางเสริม การสรางปฏิสัมพันธของคนในครอบครัว ปญหาความเครียด ความเขาใจ
ผิดกันของสมาชิกในครอบครัว พรอมใหคําแนะนําเพื่อการบําบัดที่ถูกตองตอไป



( ตอ )
ปญหาที่ตองสนับสนุน มักเปนปญหาที่เกีย่วของกับการเลี้ยงดู สิ่งแวดลอมที่ทํา

ใหเด็กเครียด ไมสบายใจ ปญหานีพ้บไดในเด็กที่มีปญหาในครอบครวั การสนับสนุน
ปญหาที่สําคัญ ไดแก

1. กระตุนใหผูปกครองสรางสรรค บรรยากาศที่บาน ใหรื่นรมและเรยีนรู

2. การใหกําลังใจแกเด็ก การชวยดูแลเด็กทําการบาน เพื่อลดความเครียด

3. สรางสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียน ผูปกครองสามารถอภิปรายความกาวหนา
ของเด็กกับครู ซึ่งครจูะเปนผูชวยกระตุนและจูงใจ ผูปกครองใหเกิดการเรียนรูเกีย่วกับ
การดูแลเด็ก

4. การใหกําลังใจกับผูปกครอง ในการใสใจเด็กแมมีปญหา



ปญหาท่ีตองการการศึกษาสําหรับผูปกครอง
ปญหาของครอบครัวเปนปญหาทีต่องใหคําแนะนําปรึกษาผูปกครอง ใหรูจักการเปน
ครอบครัวที่ดี ซึ่งยุงยากมากกวาการแกปญหาของเด็กโดยตรงครูตองเขาใจ เพราะ
ผูปกครองคือผูใหญที่มีอิสระเปนตวัของตัวเอง วิธีการเขาถึงครอบครัว ผูใหความรูแก
ผูปกครองตองเขาใจหลัก 4 ประการ คือ

1. การเปนผูปกครอง การเปนพอแมหรือผูปกครองไมใชหยุดอยูที่การดูแลฟูม
ฟกทางรางกาย ไดเติบโต แตการเปนพอแม หรือผูปกครองถือการสรางพัฒนาเด็กได
เปนคนมีคณุคาตอสังคม ผูปกครองจึงตองมีความรูมีทักษะและเจตคติที่มีตอการเลี้ยงดู 
โปรแกรมการคิดสําหรับผูปกครองจะตองดีพอท่ีจะสนับสนุนผูปกครองได เปลี่ยน
วิธีการเลี้ยงดูใหดีขึ้น และมเีจตคตติอการเลี้ยงดูที่ถูกตอง

2. การสรางสมัพันธภาพกับครอบครัว การทํางานกับผูปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญตองสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองใหได หลักการงายๆ คือคนทุก
คนตองการการยอมรับ ความขมใจ การใหเกียรติซึ่งกันและกัน หากเราใชสมัพันธภาพ
เบื้องตนนี้จะเปนการสรางบรรยากาศแหงการเปนมิตร



3. วิธีสื่อสารขอมลกับผูปกครอง วิธีการจะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาจาก
การมีฐานความรูเกีย่วกับพัฒนาการเด็กทีด่ีพอ รูหลกัการเลี้ยงดูเดก็ที่ถูกตอง สามารถท่ี
จะสาธิตและอธิบายใหผูปกครองไดเขาใจอยางแจมชัดถึงวิธีการเลี้ยงดูที่มีตอเด็ก 
ผูปกครองควรมีโอกาสสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็น เพื่อการเขาใจเด็กรวมกันให
เหตุผลถึงการปฏิบัติทีเ่กิดขึ้นได ผูใหการศึกษาแกผูปกครองตองบอกประเด็น ปญหา
ของเด็กไดอยางชัดเจน

4. การชวยครอบครัวเมื่อเครยีด ความเครยีดเปนปญหาทีส่ําคัญมากโดยเฉพาะใน
ครอบครัวทีเ่ด็กถูกทิ้ง เมื่อเด็กถูกประทุษราย การเขาใจและวเิคราะหประเด็นปญหาที่
ชัดเจน เพื่อนํามาสนทนาใหการปรึกษาแกผูปกครอง การชวยครอบครัวเมื่อเครียดนี้ผู
ชวยเหลือตองปฏิบัติในขอบเขตบทบาทที่เหมาะสม ในกรณีที่ปญหามากตองใหผูเชี่ยง
ชาญเฉพาะทางเปนผูบําบดั



การใหการศกึษาแกผูปกครองเปนพันธกิจหนึ่งของโรงเรียน ท่ีโรงเรียนตอง
จัดใหมีขึ้นเพื่อใหผูปกครองเกิดความรูความเขาใจในตัวเด็ก ดแูลเด็ก และสงเสรมิ
พัฒนาการเดก็ไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะเด็กที่มคีวามตองการพิเศษซึ่งอาจพบไดใน
โรงเรียนปกติทั่วไปเสมอ



เด็กมีความตองการพิเศษ  หมายถึง เด็กที่สามารถพัฒนาไดเทาที่ควร จาก
การเรียนการสอนตามปกติ ทั้งน้ีเนื่องจากมีสาเหตจุากความบกพรองทางรางกาย 
สติปญญาและอารมณ จําแนกเปน 9 ลักษณะ คือ

1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก เด็กเรียนชา  เด็กปญญาออน

2. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน

3. เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น

4. เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย และมีความบกพรองทางสุขภาพ

5. เด็กที่มีความบกพรองทางการพูด

6. เด็กท่ีมีความบกพรองทางอารมณ และพฤติกรรม

7. เด็กที่ดอยความสามารถทางการเห็น

8. เด็กปญญาเลิศ

9. เด็กออทิสติก



การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

การจัดการศึกษาใหแกเดก็ที่มีปญหาดังกลาวตองเปนการศึกษาพิเศษ ( specianl
education ) แตกอนั้นคนรังเกียจ ใครมีบุตรหลานมีปญหาความบกพรองหรือความ
พิการ เดก็จะถูกทอท้ิงไมมีคนดแูละ ตอมาเมื่อมีโรงเรยีนสอนคนหูหนวก และโรงเรียน
ตาบอดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เดก็พิเศษจึงไดรับความสนใจ

ความจําเปนของการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ

การที่ครอบครัวตองมีลูกที่มีปญหาหรือตองมีเด็กในการดูแลเปนความยุงยากใจ
สําหรับผูปกครอง เปนภาวะเครียดของครอบครัว การทีผู่ปกครองจะยอมรับไดวาเด็ก
ตองการเลีย้งดูเปนพเิศษ ตองผานขั้นตอนในการยอมรับหลายระดับ นับแตปฏเิสธไม
ยอมรับวาเด็กมีปญหาจริง จนถึงระดับปรับตัวได ซึ่งการใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง
จะชวยผูปกครองดังน้ี



(ตอ) 

1. มีความรูความเขาใจปญหาของเด็ก ความตองการและปญหาเฉพาะของเด็ก 
ตัวอยางเชน เด็กที่มีอาการอยูไมเปนสุข จะมีปฏิสมัพันธท่ีไมดีกับผูปกครองและครู
มากกวาเด็กทั่วไป ซึ่งผูปกครองจะตองเขาใจที่จะใหการยอมรับเดก็ ใชวิธีการลงโทษ
หรือใหรางวัลที่เหมาะกับเด็ก จึงจะทําใหเด็กดีขึ้น

2. สามารถฝกหัดเด็กใหมีวิถีชีวิตเหมือนคนปกติใหมากที่สดุ ฝกการชวยเหลือตนเอง 
ฝกการทํากิจกรรมปกติโดยหัดรวมกับผูชํานาญเฉพาะทาง

3. รับรูความกาวหนาของโรคที่อาการอาจมีมากนอยไมเทากันตองยอมรับเหตุการณ
และความจริงท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้นกับเด็กและครอบครัว



ขอมูลจําเปนที่ตองทราบ

ขอมลูเกี่ยวกับเด็ก การสังเกตเด็กอยางครอบคลุมทั้งดานการพูด การคิด การ
กระทํา การเรียนรู และสังคมในชั้นเรียน จะชวยใหไดขอมลูความผดิปกติของเด็ก 
และปญหาเด็กท่ีจําเปนตองใหการปรึกษาแกผูปกครองสิ่งท่ีตองประมวลจากขอมลู
ของเด็กไดแก

 ปญหาของเด็กคืออะไร

 เด็กแสดงออกอยางไร เชน พูดชา คิดชา พัฒนาไมเด็กตามวัย

 อธิบายสาเหตุของปญหาเด็กไดตามหลกัการทฤษฏีทั้งในแงพัฒนาการครอบครวัและ
สิ่งแวดลอม

ขอมูลเกี่ยวกับผูปกครอง ประวัติผูปกครอง อายุ อาชีพ และโครงสรางของครอบครัวเปนขอมูล
พื้นฐานที่ตองเตรียม เอการสัมผัสผูปกครองไดถูกตอง ไมทํารายจิตใจผูปกครอง แตเปนการ
สรางสัมพันธและการยอมรับที่ดีระหวางครู และผูปกครองเพื่อการแกปญหารวมกัน



การเขาถึงความรูสึกของผูปกครอง
ผูปกครองเด็กที่มีความตองการพเิศษจะมีความรูสกึขัดแยในจิตใจ การปฏเิสธและการ
ยอมรับ เปนกระบวนการที่ตองใชเวลาในการปรับความรูสกึที่จะยอมรับเด็ก การให
การศึกษาสําหรับผูปกครองท่ีจะชวยใหผูปกครองเกิดการเรียนรูและยอมรับจริง

ลักษณะผูปกครองท่ียากแกการเขาถึงมี 2 ลักษณะคือ ผูปกครองที่ไมรับรูจะมี
ความรูสกึวางานหรือภารกิจการดแูลเด็กเปนหนาท่ีของสังคมที่ตองดูแล และเห็นวา
ไมใชหนาที่ของตน สวนผูปกครองอีกลักษณะหนึ่งคือ ผูปกครองท่ีปฏิเสธ หมายถึง
ผูปกครองท่ีอยูระหวางการรับรูและไมยอมรับวาเด็กมีปญหาที่ตองดแูลเปนพิเศษจริง

ขอมลูทีจ่ะชวยใหการเขาถึงผูปกครอง 2 กลุมดีขึ้นประกอบดวย

1. ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอเด็ก การเปนพอแมลกู ไมไดหมายความวาจะเปน
ความรักความผูกพันที่มีตอกันเทานั้น ระดับความรักมผีลตอการยอมรับและปฏเิสธ
ไดผูปกครองท่ีรักมากอาจปฏเิสธ ผูปกครองท่ีรังเกียจจะไมยอมรับ แตความรูสึกนี้



( ตอ )

มีความหมายตอเด็กและการเลี้ยงเดก็ ซึ่งการศึกษาสําหรับผูปกครองตองแกปมใหเปนความรัก
และเมตตา

2. ความเครียดของผูปกครองตอการรูปญหาเด็ก การรับรูถึงปญหาของเด็กเปนความเครียดของ
พอแมผูปกครอง ความเครียดนี้อาจปรากฏทางรางกายและจิตใจ ดังนั้นการเขาถึงความรูสึก
นี้ครูตองใชขอมูลในแงบวกเทานั้น เมื่อสังเกตพฤติกรรมวารับได จึงเพิ่มขอมูลท่ีจําเปน แต
ตองเปนทางสรางสรรค

3. ความเปนไปไดของการแกปญหาเด็ก สิ่งท่ีตองสรางใหเกิดขึ้นกับผูปกครองใหไดคือ การ
ยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแกไขที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเปนไปไดในการที่จะ
ดูแลเด็กใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ

1. ปญหาท่ีผูปกครองตองเขาใจ ไดแก ความพิการของเด็ก ขีดจํากัดของเด็ก สิ่งท่ีผูปกครอง
ตองปฏิบัติกับเด็ก



( ตอ )

2. ปญหาของครอบครัวที่จะตองรบัผิดชอบในการดูแลเด็ก เชน การจัดที่อยูอาศัย การให
มีคนดูแล การจดัการศึกษาใหแกเด็ก รวมถึงการฝกหัดเด็กใหดูแลตนเอง

3. ปญหาของเด็กที่มีวามเฉพาะ เชน เด็กออทิสติค อาจมีอาการกาวราว อาจแสดง
พฤติกรรมไมเหมาะสมในที่ประชุม หรือเด็กที่มีปญญาออนมาก ตองดูแลเด็กตลอด
ชีวิตเปนตน

ขอบเขตเร่ืองท่ีผูปกครองตองไดรับการศึกษา

เด็กที่มีความตองการพิเศษ ความจริงแลวเหมือนกับเด็กคนอ่ืน ๆเพยีงแตพัฒนาการ
ตามวัยอาจจะชา อาจมีปญหาของการชวยเหลือตนเองที่ตองไดรับการดูแลจาก
ผูปกครอง ซึ่งในกานจัดการศึกษาใหแกผูปกครองควรเปนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

 ความรูเก่ียวกับสภาวะทั่วไปของปญหาเดก็

 วิธีการสื่อสารกับเด็ก

 การฝกเดก็ตามการแผนการบําบดัของโรงพยาบาล



( ตอ )

 การฝกเดก็ใหชวยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจําวัน

 การประเมินและติดตามผลพัฒนาการเดก็ 

การใหความรูและกําลังใจใหกับผูปกครอง

แมวาครูจะมิใชผูบําบัดปญหาโดยตรงสําหรับผูปกครองและเดก็ที่มคีวามตองการ
พิเศษ แตครูจะเปนตัวสนับสนุนใหผูปกครองเกิดกําลังใจ และใหการดูแลเดก็ไดดวย
ความมั่นใจ การใหการศึกษาแกผูปกครองจะชวยใหผูปกครองเขาใจปญหาเด็ก

วิธีสรางกําลังใจใหแกผูปกครอง เด็กเหลานี้

1. พูดถึงผลลัพธในทางบวกมากกวาทางลบ

2. ประเมินการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาใหผูปกครองเห็นภาพอยางชัดเจน

3. รวมใหการศกึษาอยางสม่ําเสมอ

4. มีความพรอมตอการแกปญหารวมกับผูปกครอง



การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กถูกประทุษราย

ความแตกตางของเด็กประทุษราย กับเด็กที่มีความตองการพิเศษคือ เด็กถูกประทุษราย
ตองการปองกันไมใหเกิดปญหามากขึ้น และตองการบาํบัดแกเดกทั้งรางกายและ
จิตใจของเด็ก ในขณะทีเ่ด็กที่มีความตองการพิเศษตองการปองกันมใิหอาการทรุดลง 
และสงเสรมิใหเด็กดีขึ้น อีกทั้งปญหาของเด็กทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน

ความหมายของเด็กถูกประทุษราย คือ เด็กที่ถูกพอแมญาติ พี่นอง กระทําการอันเปน
อันตราย บาดเจ็บ ทํารายรางกาย และจิตใจ จําแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ

1. การประทุษรายทางกาย เปนภาวะที่เด็กถูกทารุณทั้งทางตรงทางออม สวนใหญ
เกิดจากพอแมผูปกครอง สาเหตุมาจากพอแมมีปญหาสุขภาพจติ โดยตนเองเคย
ไดรับความโหดรายมาตั้งแตเด็ก เชน ถูกเฆี่ยนตี ถูกทารุณ ถูกรังเกียจ ขาดความรัก
ความอบอุน ถูกใชงาน ตองเลี้ยงพอแมกอนวัยอันควร เมื่อรับการทารุณโหดราย
ดังกลาว ผูปกครองก็ถายทอดไปสูลูก



( ตอ )

2. ประทุษราทางจิตใจ เปนการเลีย้งดูเด็กดวยการพูดหรือกระทําใหเด็กเกิดความมั่นใจ 
ไมเห็นคณุคาในตัวเอง จนเด็กขาดความมั่นใจ ขาดความเคารพในตังเอง และรูสกึวา
ตัวเองดอยคุณคา

3. การประทุษรายทางเพศ การถกูลวงละเมิดทางเพศ

พฤติกรรมของพอแมที่ประทุษราย

1. มีวุฒิภาวะต่ําไมพรอมการเปนพอเปนแม ตองการพึ่งพา มีปญหามาตั้งแตเด็ก 
ควบคุมตนเองไมได ตองการความรัก

2. ขาดความสามารถในตน วางแผนอนาคตของตนไมเปน ไมมั่นใจในการกระทํา
ของตน

3. ขาดประสบการณที่มีความสุข สัมพันธภาพทางสังคมไมดี แยกตวัจากสังคมมี
ปมดอย



( ตอ )

4. มีความเชื่อที่ผิด เชน เชื่อวาการลงโทษเด็กคือการสรางเด็กใหเรียนรู กลัวตัวเองวาจะ
ตามใจเด็กมากเกินไปเดี๋ยวเด็กเสีย จึงเขมงวดกับเด็ก

5. ไมรับรูตอลูก ไมใสใจตอความตองการของเด็ก เคลลี่ ( Kellry, 1994 ) จําแนกเหตุ
ประทุษรายไววา เกิดจากทั้งเหตุผูปกครอง และเหตุจากเด็ก ถาเปนเหตุจากผูปกครองจะ
พบลักษณะของผูปกครองที่ชอบประทุษรายเด็กจะมีลักษณะสําคัญคือ

- ขาดความมั่นคงในจิตใจ เชนมีความนับถือตนเองต่ําไมเขาสังคม บุคลิกตอตานสังคม

- นิสัยโหดราย เชน ชอบวิธีลงโทษ ชอบทําการทารุณ

- สุขภาพจิตไมดี เชน มีปญหาจิตประสาท ภาวะซึมเศรา

- กรความรูการเปนผูปกครอง เชน รับรูพฤติกรรมลูกในทางลบ ไมรูบทบาทของตนเอง ไม
เขาใจถึงพัฒนาการของเด็ก



พฤติกรรมของเด็กถูกประทุษราย

การแสดงออกของเด็กถูกประทุษราย นอกจากการแสดงออกทางกายแลวในแงของ
พฤติกรรม มีหลายลักษณะ ดังน้ี

1. กาวราว เดก็จะมีพฤติกรรมตอตานทางกาย ชอบใชอํานากับผูอื่นตําหนิผิอื่น 
ควบคุมตนเองไมได มามีวินัย ไมชอบกฎระเบียบ

2. ชอบแสดงออก เด็กบางคนไมกาวราว แตชอบแสดงออกดวยการอวดเกงมาเชื่อ
ฟง โกหก ขี้ขโมย

3. ควบคุมอารมณตนเองไมได เดก็กลุมนีจ้ะขี้อิจฉา โกรธงาย ฉุนเฉยีวอารมณไม
มั่นคง

4. ซึมเศรา เดก็กลุมนี้จะแยกตัว พูดนอยไมไววางใจใคร ซึมเศรา ขี้กลัวไมสบตาพอ
แม ขี้อาย หลบซอนตัว 



การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง

โดยบทบาทของโรงเรยีนเมื่อพบปญหา เดก็ถูกประทุษรายใหชวยเหลือในระดับ
เบื้องตน ทั้งที่เปนการจัดโปรแกรมการฝกอบรม จดัทําเอกสารการศึกษา การเยี่ยม
บาน การใหการศึกษา รวมทั้งการรวมมือประสานงานกบองคกรทีเ่กีย่วของ เชน นัก
สังคมสงคเคราะห แพทย พยาบาลโรงเรยีน และเจาหนาที่ทางกฎหมายจริง ๆ
ผูปกครองเหลานี้ตองการรูวา พฤติกรรมของเด็กแตกตางกันตามอายุอยางไรควรฝก
วิธีการควบคุมพฤติกรรมเด็กโดยไมใชกําลัง การฝกอบรมผูปกครองเด็กจะชวยใน
การสรางสัมพันธภาพของครอบครัวท่ีดี ขอขัดแยงก็จะนอยลง การเยี่ยมบานจะเปน
ทางหนึ่งท่ีชวยไดเพราะสามารถทาํใหเกิดการมีสวนรวมในการปกครองท่ีดี

การชวยเหลือเด็ก ครูตองใหความรัก เขาใจ และเห็นใจเด็กดวยความ
นุมนวลกับเด็ก ในการสนทนากับเด็ก ตองสรางความมั่นใจใหกับเด็กดวยการนั่งใกล 
ๆ ใชภาษาที่เดก็เขาใจ อยาทําใหเด็กกลัว



( ตอ ) 

การแกปญหาดานผูปกครอง การประชุมปรึกษาเพื่อใหเห็นตัวอยาง เปน
แนวทางท่ีจะชวยใหผูปกครองโดยทางออม ครูควรใชเวลาในการสนทนากับผูปกครอง
ใหกําลังใจและสรางความมั่นใจใหกับผูแกครอง การสนทนากับผูปกครองตองใช
คําถามที่เหมาะสม ใหความรูสกึเปนกันเอง ไมแสดงอาการดูถูกผูปกครอง หรือตําหนิ 
เพราะจะเกิดความกังวล และไมใหความรวมมือ
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