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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ 1. เพื่่อ� ศึึกษาการสื่่อ� สารในการถ่่ายทอดความรู้้�
และคุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
2. เพื่่อ� ศึึกษาการรัับรู้้ถึ� งึ ประโยชน์์และการให้้ความร่่วมมืือในการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” ของประชาชนในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีวิิจััยเชิิงปริิมาณ โดยวีีธีี
สำรวจด้้วยวิิธีีการเก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสอบถามกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นกลุ่่�มประชาชน
ที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�การควบคุุมดููแลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.)
ที่่�มีีการจััดทำโครงการ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ที่่�ได้้รัับการจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์
ฝึึ ก อบรมด้้านการเสริิ ม สร้้างพัั ฒ นาการของเด็็ ก ปฐมวัั ย ขององค์์ ก ารปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ทั้้�งหมด 13 พื้้�นที่่� รวม 455 คน ผลการวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่าง
ได้้รัับความรู้้เ� รื่่อ� งคุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” จากนายกเทศมนตรีี/
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำบล จากการประชุุมของแกนนำหมู่่�บ้้าน มากที่่�สุดุ และ
มีีการนำมาพููดคุุยกัับคนในชุุมชนกัันบ่่อย ๆ เมื่่อ� ได้้พบปะกััน ส่่วนข้้อมููลที่่�คนในชุุมชน
รัับรู้้ม� ากที่่�สุดุ คืือ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” คืือ ห้้องเรีียนนอกโรงเรีียนที่่�สร้้างเด็็ก
ให้้เป็็นคนดีีง่่าย ๆ จากการเล่่นอย่่างธรรมชาติิ ดีีกว่่าเล่่นกัับของเล่่นจากร้้านค้้า
ด้้านการรัับรู้้�และความเข้้าใจของชุุมชนเรื่่�องคุุณประโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” ที่่�คนในชุุมชนรัับรู้้ม� ากที่่�สุดุ คืือ สนามเด็็กเล่่นมีีประโยชน์์เพราะการเล่่น
สามารถสร้้างสุุข สร้้างอิิสระทางความคิิดที่่�เป็็นธรรมชาติิ เด็็กสนุุกเพลิิน มีีจิิตใจ
ที่่�เป็็นสุุข ด้้านการนำความรู้้ที่่� ไ� ด้้รัับจากการเข้้าร่่วมโครงการไปปรัับใช้้หรืือพััฒนาการ
ปฏิิ บัั ติิ ง าน ประชาชนได้้นำความรู้้�ที่่� ไ ด้้รัั บ ไปสู่่�การปฏิิ บัั ติิ / นำไปใช้้ประโยชน์์
มีีการนำความรู้้�จากเทศบาล ไปเผยแพร่่และดำเนิินการต่่อ และมีีความพยายาม
นำความรู้้ที่่� ไ� ด้้มาพััฒนาสนามเด็็กเล่่นต่่อไปเรื่่อ� ย ๆ ด้้านการให้้ความร่่วมมืือในฐานะ
สมาชิิกของชุุมชน ชุุมชนยิินดีีให้้ความร่่วมมืือด้้วยการใช้้แรงลงแขกก่่อสร้้างตามที่่�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� แจ้้งความประสงค์์ ด้้านการมีีส่ว่ นร่่วมส่่วนบุุคคล พบว่่า
ยิินดีีให้้สนัับสนุุนการสร้้างสนามเด็็กเล่่น การเรีียนนอกห้้องเรีียนที่่�ให้้ความสำคััญของ
การเล่่นด้้วยการส่่งลููกหลานเข้้าเรีียนที่่�ศููนย์์เด็็กเล็็กในชุุมชน ด้้านพฤติิกรรมต่่อ
การใช้้สนามเด็็กเล่่น พบว่่า กิิจกรรมที่่�ชอบและประทัับใจในสนามเด็็กเล่่น คืือ
ฐานเรืือสลััดลิิงมากที่่�สุุด เนื่่�องจากการเล่่นทำให้้เด็็กสนุุก มีีกิิจกรรมให้้เด็็ก ๆ
ทำหลายอย่่างได้้เรีียนรู้้�หลายด้้าน โดยปััญหาที่่�พบจากการใช้้งาน “สนามเด็็กเล่่น
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สร้้างปััญญา” ของชุุมชนมากที่่�สุุด พบว่่าส่่วนใหญ่่แล้้วประชาชนคิิดว่่าไม่่มีีปััญหา
แต่่ยัังคงพบข้้อคิิดเห็็นว่่าอยู่่�ไกลบ้้านเกิินไป เดิินทางไม่่สะดวกและขาดการซ่่อม
บำรุุงที่่�ต่่อเนื่่�อง
คำสำคััญ: สนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญา, การถ่่ายทอดความรู้้,� คุุณประโยชน์์, การรัับรู้้,�
การให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชน
Abstract

The objectives of this research are 1. to study communication
in transferring knowledge and benefits of “Enhance Intelligence
Playground” and 2. to study the perception of benefits and cooperation
in building “Enhance Intelligence Playground” of population in the
targeted areas. The researcher used the survey method by using a
questionnaire, a sample group of people living in the area supervised
by the local administrative organization, where the project is being
prepared “Enhance Intelligence Playground” that has been established
as a training center for enhancing early childhood development of the
local administrative organization in 13 areas, totaling 455 people. The
result show that sample group gain knowledge of benefits “Wisdom
Playground” from the Mayor/President of the Sub-district administrative
organization from the meetings of the village leaders, the most and it
was often brought to talk with people in the community when they
met. The information that people in the community know the most
is “Enhance Intelligence Playground” where is a classroom outside
classroom that allows children to become good people easily through
natural play. It is better than playing with toys from the store. The
perception and understanding of the community about benefits of
“Enhance Intelligence Playground” that people in the community
know the most is the playground are useful because of playing can
create happiness, create freedom of thought that is natural fun, kids
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have a happy mind. Community apply the knowledge gained from the
project to implement or improve operations, disseminate and continue.
People in community continue to use the knowledge gained to develop
the playground for cooperation as a member of the community. The
community is willing to cooperate by using force to construct the
construction as requested by the local government organization. In
terms of personal participation, it was found that they were willing
to support the construction of a playground. Learning outside of the
classroom where playing is important to children by sending their
children to school at the childcare center in the community. Regarding
the behavior towards the use of the playground, it was found that
the activity that enjoyed and impressed the most in the playground
was “the monkey salad boat" because playing makes children have
fun. There are many activities for children to do and learn in many
aspects. The problems encountered from using “Enhance Intelligence
Playground” was found that most people think there is no problem
but the researcher found the opinion that the playground is too far
from chitdren's home, inconvenient to travel and lack of continuous
maintenance.
Keywords: Enhance Intelligence Playground, Transferring Knowledge,
Advantage, Awareness, Community Collaboration
บทนำ
	ปััญหาพััฒนาการเด็็กไทย เป็็นประเด็็นปััญหาที่่�ยัังมีีช่่องว่่างที่่�ไม่่ได้้
ถููกให้้ความสำคััญ ทั้้�งที่่�เป็็นปััญหาสำคััญและเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของพััฒนาการของชีีวิิต
โดยพบว่่า การพััฒนาเด็็กปฐมวััยหรืือเด็็กวััย 0 - 8 ปีี ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�สมองกำลัังมีี
การพััฒนาการในช่่วง 3,000 วััน ที่่�ครอบคลุุมถึึงพััฒนาการทางร่่างกาย อารมณ์์ และ
จิิตใจ การพััฒนาความรู้้ค� วามเข้้าใจและการเคลื่่อ� นไหว ซึ่่ง� หลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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และประสาทวิิทยาจากการวิิจััยชี้้�ว่่า เด็็กที่่�ไม่่ได้้รัับการแก้้ไขพััฒนาการที่่�ผิิดปกติิ
ตั้้�งแต่่แรกจะเป็็นภาระต่่อสัังคมในระยะยาวต่่อไปด้้วย ทั้้�งนี้้�สถานการณ์์ระดัับ
สุุ ข ภาวะ การเรีี ย นรู้้� และพัั ฒ นาการของเด็็ ก ปฐมวัั ย ในไทยยัั ง คงเป็็ น ปัั ญ หา
อยู่่�มาก จากการสุ่่�มสำรวจโดยสถาบัันแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและครอบครััว
มหาวิิทยาลััยมหิิดล (2562) ทำการสุ่่�มสำรวจในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่า 1 ใน 4
ของเด็็กทุุกช่่วงวััยมีีพััฒนาการสงสััยว่่าล่่าช้้า โดยพััฒนาการด้้านที่่�ล่่าช้้าที่่�พบมาก
ในเด็็กปฐมวััย คืือ พััฒนาการด้้านภาษาและการใช้้กล้้ามเนื้้�อมััดเล็็ก ซึ่่�งมีีความ
สััมพัันธ์์กัับความฉลาดทางสติิปััญญา (สถาบัันแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและ
ครอบครััว, 2562)
แผนพััฒนาเด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ โดยภายใต้้การดำเนิินงานของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเข้้ามามีีบทบาทการดำเนิินงานและร่่วมขัับเคลื่่�อนงาน
ในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนที่่�หน่่วยงานท้้องถิ่่�นจััดขึ้้�นตามนโยบายและแผนที่่�
สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเด็็กและเยาวชน รวมถึึงการดำเนิินงานร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาคส่่วนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2562 มีีการดำเนิินงานใน 3 ลัักษณะ คืือ
(1) โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น (2) โดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นระดัับ
จัังหวััดและตำบล และ (3) โดยความร่่วมมืือของหน่่วยงานด้้านวััฒนธรรม ได้้แก่่
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม และสำนัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
สภาวัั ฒ นธรรมจัั ง หวัั ด ตามรายงานด้้านการพัั ฒ นาและเสริิ ม สร้้างศัั ก ยภาพ
ทรัั พ ยากรมนุุ ษย์์ ต ลอดปีี พ.ศ. 2562 ของกรมส่่ ง เสริิ ม การปกครองท้้องถิ่่� น
ตามยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี พบว่่ า มีี ก ารดำเนิิ น การเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาเด็็ ก
และเยาวชนในท้้องถิ่่�นเป็็นโครงการต่่าง ๆ ทั้้�งหมด 14 โครงการ (กรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น, 2562)
โครงการ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” เกิิดขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นพื้้�นที่่�กลางสำหรัับ
การสร้้างพััฒนาทางปััญญาแก่่เด็็กนัักเรีียน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนมีีพััฒนาการพร้้อมทั้้�ง 4 ด้้าน เกิิดการเรีียนรู้้�จากการเล่่นสนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญาที่่�สอดคล้้องกัับธรรมชาติิซึ่่�งเป็็นการวางรากฐานของการศึึกษาที่่�ยั่่�งยืืน
ตลอดชีีวิติ 2) เพื่่อ� สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการของครูู นัักเรีียน ผู้ป้� กครอง
ชุุมชน และการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างพื้้�นที่่�เล่่นกลาง (Open Space) ให้้กัับเด็็ก
โดยการจััดทำสนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญา 3) เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�กัับภาคีีเครืือข่่ายการสร้้างพื้้�นที่่�กลาง (Open Space) ด้้วยสนามเด็็กเล่่น
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สร้้างปััญญาและการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบทั้้�งภายในและภายนอก และ
4) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายการพััฒนาการศึึกษาให้้บรรลุุถึึงเป้้าหมายในการสร้้าง
พลัังพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้� (Active Citizen) ตั้้�งแต่่เยาว์์วััยเพื่่�อให้้เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบ (ดนยา, 2562)
การสื่่�อสารจึึงเข้้ามามีีบทบาทสำคััญสำหรัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�มีี
วััตถุุประสงค์์จะให้้การบริิหารงานมีีประสิิทธิิภาพ ได้้รัับการสนัับสนุุนจากประชาชน
และให้้ประชาชนได้้รัับความประทัับใจและพึึงพอใจ การบริิหารงานจะราบรื่่�นและ
ประสบผลสำเร็็จตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ ต้้องมีีการสื่่�อสารมีีประสิิทธิิภาพ ถ้้าหาก
หน่่วยงานขาดประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารจะทำให้้เกิิดความล้้มเหลวต่่อการเสนอ
ข้้อมููล ข่่าวสาร และกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เป็็นจริิงและเป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชนได้้
โครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เด็็กปฐมวััย ท้้องถิ่่�นไทย ผ่่านการเล่่น
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” บทความนี้้�ให้้ความสำคััญในประเด็็นประสิิทธิิผล
การสื่่�อสารเพื่่�อการถ่่ายทอดความรู้้� คุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ต่่อการรัับรู้้�และการให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชน เพื่่�อนำไปพััฒนาการทำงานของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาการสื่่�อสารในการถ่่ายทอดความรู้้�และคุุณประโยชน์์
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
2. เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�ถึึงประโยชน์์และการให้้ความร่่วมมืือในการสร้้าง
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ของประชาชนในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย
ขอบเขตการวิิจััย
ผู้้�วิิจััยเลืือกศึึกษากลุ่่�มประชากรจากการกำหนดแบบเฉพาะเจาะจง
จากผู้้�ให้้ทุุนในการศึึกษาเป็็นผู้้�กำหนดพื้้�นที่่�ต้้นแบบทั้้�งหมด 13 องค์์การบริิหาร
ส่่ ว นตำบลจากทั่่� ว ประเทศ และคัั ด เลืือกกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งจากประชาชนที่่� อ าศัั ย
อยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ศูนู ย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กขององค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) ที่่�มีกี าร
จััดทำโครงการ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” นำร่่อง ทั้้�งหมด 13 พื้้�นที่่� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
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1) เทศบาลตำบลป่่าก่่อดำ อำเภอแม่่ลาว จัังหวััดเชีียงราย 2) องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำบลบ้้านหลวง อำเภอจอมทอง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 3) เทศบาลตำบลพุุเตย
อำเภอวิิเชีียรบุุรีี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ 4) เทศบาลตำบลท่่าม่่วง อำเภอเสลภููมิิ
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด 5) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลเสมาใหญ่่ อำเภอบััวใหญ่่ จัังหวััด
นครราชสีีมา 6) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลหนองกุุงใหญ่่ อำเภอกระนวน จัังหวััด
ขอนแก่่น 7) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลยางขี้้น� ก อำเภอเขื่่อ� งใน จัังหวััดอุุบลราชธานีี
8) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลวัังใหม่่ อำเภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี 9) เทศบาล
ตำบลบ้้านดอน อำเภออู่่�ทอง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี 10) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลปริิก
อำเภอทุ่่�งใหญ่่ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช 11) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล 12) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลกะลุุวอ อำเภอนราธิิวาส
จัังหวััดนราธิิวาส และ 13) องค์์การบริิหารส่่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
ผู้้วิ� จัิ ยั มุ่่�งศึึกษาเนื้้อ� หาในขอบเขตของการสื่่อ� สารประโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” การรัับรู้้ป� ระโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” และการให้้ความ
ร่่วมมืือในการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ของกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยทำการศึึกษา
ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคมปีี พ.ศ. 2563 – เดืือนตุุลาคม ปีี พ.ศ. 2564
แนวคิิดและทฤษฎีีี�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�วิิจััยได้้ทำการศึึกษารวบรวมแนวคิิดทฤษฎีี เอกสาร และงานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ต่่องานวิิจััย ดัังนี้้�
แนวคิิดการสื่่�อสาร
เดวิิด เค เบอร์์โล (David,1960, p.28-29) ได้้อธิิบายว่่ากระบวนการการ
สื่่�อสาร ประกอบด้้วย 6 องค์์ประกอบ คืือ ผู้้�ส่่งสาร (Communication Source)
ผู้้�เข้้ารหััส (Encoder) สาร (Message) สื่่�อหรืือช่่องทางการสื่่�อสาร (Channel)
ผู้้� ถ อดรหัั ส (Decoder) และผู้้� รัั บ สาร (Communication Receiver)
จากองค์์ประกอบดัังกล่่าวเบอร์์โลได้้นำเสนอเป็็นแบบจำลองการสื่่�อสารที่่�รู้้�จััก
กัันดีีโดยทั่่�วไปว่่า “แบบจำลองการสื่่�อสาร S M C R” ดัังนั้้�นองค์์ประกอบ
ที่่�สำคััญในกระบวนการการสื่่�อสารตามแนวคิิดของเบอร์์โล จึึงสามารถสรุุปได้้ 4
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องค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ ผู้้�ส่่งสาร (Source) สาร (Message) สื่่�อหรืือช่่องทางการ
สื่่�อสาร (Channel) และผู้้�รัับสาร (Receiver) แบบจำลองกระบวนการการสื่่�อสาร
ของเบอร์์โลที่่�เรีียกว่่า SMCR Model
เพื่่อ� ให้้การสื่่อ� สารบรรลุุผลการสื่่อ� สารที่่�สมบููรณ์์ ควรพิิจารณาให้้ละเอีียด
รอบครอบก่่อนทำการสื่่อ� สาร หลีีกเลี่่ย� งการใช้้ภาษาที่่�ยากต่่อการเข้้าใจความหมาย
ไม่่ควรใช้้ประโยคที่่�ยาวเกิินความจำเป็็น ซึ่่ง� สามารถสรุุปประเด็็นที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิิภาพ
ของการสื่่�อสารได้้ ดัังนี้้� (จิิราวรรณ ยิ้้�มปลื้้�ม, 2561)
1) เรื่่อ� งที่่�จะสื่่อ� สารจะต้้องมีีลักั ษณะข้้อมููลที่่�ชัดั เจน ไม่่ใช้้ถ้้อยคำคลุุมเครืือ
2) ในการสื่่อ� สารแต่่ละครั้้ง� ต้้องมีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่แ� น่่นอนและต้้องเตรีียม
การให้้ดีีก่่อนทำการสื่่�อสาร โดยพิิจารณาตามความเหมาะสม
3) ในการวางแผนการติิดต่่อสื่่อ� สาร ควรจะปรึึกษากัับผู้้อื่� น่� บ้้างเพื่่อ� จะได้้
ประเด็็นแง่่คิดิ ดีี เป็็นมุุมมองของผู้ฟั�้ งั อัันจะนำมาเป็็นแนวทางในการสื่่อ� สาร นอกจากนั้้�น
การสื่่�อสารควรพึึงระวัังเรื่่�องน้้ำเสีียง อากััปกิิริิยา และคำพููดโดยเฉพาะคำพููด
ที่่�กระทบกระเทืือนต่่ออารมณ์์และความรู้้�สึึกของผู้้�ฟััง เพราะหากผู้้�ฟัังหรืือผู้้�รัับสาร
มีีความรู้้�สึึกไม่่ดีีก็็ย่่อมส่่งผลต่่อเรื่่�องที่่�สื่่�อสาร
4) ผู้้สื่� อ่� สารที่่�ดีจี ะต้้องใช้้ลัักษณะการจููงใจ เข้้าใจความต้้องการ และตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�รัับสารเป็็นส่่วนใหญ่่
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�
โมแวนและไมเนอร์์ (Mowen &Minor, 1998 อ้้างถึึงใน ดารา ทีีปะปาล,
2542) อธิิบายไว้้ว่่า ขั้้�นตอนการรัับรู้้�ประกอบด้้วย ขั้้�นตอนการเปิิดรัับ (Exposure
Stage) โดยรัั บข้้ อมูู ล ผ่่ า นประสาทสัั ม ผัั ส ทั้้� ง 5 ต่่ อ มาที่่� ขั้้� น ตอนการตั้้� ง ใจรัั บ
(Attention Stage) โดยผู้้�บริิโภคจะแบ่่งปัันความสนใจสู่่�สิ่่�งเร้้านั้้�น และขั้้�นตอน
สุุดท้้าย ขั้้�นตอนของความเข้้าใจความหมาย (Comprehension Stage) ผู้้�บริิโภค
จะจััดองค์์ประกอบและแปลความหมายออกมา
มนุุ ษย์์ ต้้ องมีี ก ารเลืือกสรรข่่ า วสารที่่� จ ะเปิิ ด รัั บ ซึ่่� ง จะแตกต่่ า งกัั น
ออกไปตามประสบการณ์์ ความเชื่่�อ ทััศนคติิ ฯลฯ ของผู้้�รัับสาร โดยมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะเปิิดรัับหรืือปฏิิเสธข่่าวสารนั้้�น เพราะอาจมีีความขััดแย้้งกัับความเชื่่�อ ซึ่่�ง
โจเซฟ ทีี แคลปเปอร์์ ได้้อธิิบายกระบวนเลืือกสรรของมนุุษย์์ไว้้ ดัังนี้้� (ปิิยะนัันท์์
บุุญณะโยไทย, 2556)
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1) การเลืือกรัับ ขั้้�นตอนแรกของการเลืือกสรรในกระบวนการสื่่�อสาร
รููปแบบการรัับสารนั้้�นจะแตกต่่างกัันออกไปขึ้้�นอยู่่�กัับประสบการณ์์และความถนััด
ของแต่่ละบุุคคล
2) การเลืือกให้้ความสนใจ ด้้วยข้้อจำกััดของระบบความจำ ประกอบกัับ
สิ่่�งเร้้าและข่่าวสารที่่�มากมาย ทำให้้มนุุษย์์ต้้องคััดเลืือกข่่าวสารที่่�มากระทบต่่อ
ประสาทสััมผััส โดยจะเลืือกเฉพาะสิ่่�งที่่�ตััวเองสนใจเท่่านั้้�น
3) การเลืือกรัับรู้้�และตีีความหมาย เนื่่�องจากมนุุษย์์ไม่่สามารถจดจำ
ข่่าวสาร และนำมาตีีความหมายได้้ทั้้�งหมด แม้้ผ่่านการคััดเลืือกมาในระดัับหนึ่่�งแล้้ว
การตีีความหมายนั้้�นจะสอดคล้้องกัับความรู้้สึ� กึ นึึกคิิด ทััศนคติิ อารมณ์์ และค่่านิิยม
เดิิมของตััวเอง แล้้วทิ้้�งหรืือปรัับข่่าวสารเดิิมในขั้้�นตอนนี้้�
4) การเลืือกจดจำ เมื่่อ� ผ่่านการตีีความหมายแล้้ว มนุุษย์เ์ ราจะเลืือกจดจำ
โดยจััดระเบีียบข่่าวสารให้้สามารถเรีียกกลัับมาใช้้ได้้อีีก โดยข่่าวสารที่่�มนุุษย์์เลืือก
จดจำไว้้ มัักจะเป็็นการช่่วยย้้ำ และสนัับสนุุน ความรู้้�สึึกนึึกคิิด ทััศนคติิ ความคิิด
และค่่านิิยม
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชน
การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของประชาชนให้้สามารถเข้้ามามีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
การพััฒนาด้้านต่่าง ๆ ได้้ ควรมีีหลัักการดัังนี้้� (นัันทิิยา หุุตานุุวััตร และณรงค์์
หุุตานุุวััตร, 2546)
1) หลัักจิิตสำนึึกและความรัับผิดิ ชอบ คืือ หลัักการที่่�สำคััญที่่�องค์์การทั้้�ง
ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม เปิิดโอกาสให้้มีีการตรวจสอบ ซึ่่ง� จะสะท้้อน
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสาธารณะ และต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Stakeholders) เป็็นการแสดงถึึงความรัับผิิดชอบ จำเป็็นต้้องปฏิิบััติิโดยยึึดหลััก
นิิติิธรรมและความโปร่่งใส
2) หลัักความคุ้้ม� ค่่า คืือ การคำนึึงถึึงประโยชน์์สูงู สุุดแก่่ส่ว่ นรวม ในการบริิหาร
จััดการและการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำกััดให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและยั่่�งยืืน
รวมทั้้�งมีีการป้้องกัันรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมและมีีความสามารถในการแข่่งขัันกัับภายนอก
3) เป้้าหมายและวิิธีีการของการวางแผนแบบมีีส่่วนร่่วม การมีีส่่วนร่่วม
อาจเป็็นทั้้�งเป้้าหมายและวิิธีีการ ซึ่่�งกระบวนการมีีส่่วนร่่วมแบบวิิธีีการต้้องอาศััย
การรวมกลุ่่�มที่่� เ ข้้มแข็็ ง ทำให้้คนส่่ ว นใหญ่่ จ ะมีี ค วามรู้้� สึึ ก ความเป็็ น เจ้้าของ
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เกิิดความรัับผิดิ ชอบร่่วมกัันและการเกิิดผลประโยชน์์ของกลุ่่�มเนื่่อ� งจากความเข้้มแข็็ง
ของกลุ่่�มเป็็นเป้้าหมายที่่�ได้้รัับ
	สุุชาดา จัักรพิิสุทุ ธิ์์� (2547) ศึึกษาเรื่่อ� งชุุมชนกัับการมีีส่ว่ นร่่วมจััดการศึึกษา
สรุุปได้้ว่่า การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน แบ่่งได้้ออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่
1) ลัักษณะการมีีส่่วนร่่วมจากความเกี่่�ยวข้้องทางด้้านเหตุุผล โดยการ
เปิิดโอกาสให้้สัังคม องค์์กรต่่าง ๆ ในชุุมชน ประชาชนมีีบทบาทหลัักตามสิิทธิิ หน้้าที่่�
ในการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำเนิินงาน ตั้้�งแต่่การคิิดริิเริ่่�ม การพิิจารณาตััดสิินใจ
วางแผน การร่่วมปฏิิบััติิและการรัับผิิดชอบในผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ชัักนำ สนัับสนุุนให้้การดำเนิินงานเกิิดผลประโยชน์์ต่่อชุุมชนตามจุุดมุ่่�งหมาย
ที่่�กำหนดด้้วยความสมััครใจ
2) ลัักษณะการมีีส่่วนร่่วมจากความเกี่่�ยวข้้องทางด้้านจิิตใจ เป็็นการมีี
ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชนที่่� เ กี่่� ย วข้้องทางด้้านจิิ ต ใจ อารมณ์์ รวมทั้้� ง ค่่ า นิิ ย มของ
ประชาชนเป็็นเครื่่�องชี้้�นำตนเองให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์
การกระทำให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ที่่ก� ำหนดไว้้ ทำให้้ผู้้ที่่� เ� ข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม เกิิดความผููกพััน
มีีความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบต่่อกิิจกรรมที่่�ดำเนิินงานด้้วยความสมััครใจ
	นิิรัันดร์์ จงวุุฒิิเวศย์์ (อ้้างในสิิริิพััฒน์์ ลาภจิิตร, 2550) ได้้สรุุปรููปแบบ
ของการมีีส่่วนร่่วม 3 รููปแบบคืือ
1) การที่่�ประชาชนมีีส่่วนร่่วมโดยตรง (Direct Participation)
2) การที่่�ประชาชนมีีส่่วนร่่วมทางอ้้อม (Indirect Participation)
3) การมีีประชาชนมีีส่่วนร่่วมโดยเปิิดโอกาสให้้ (Open Participation)
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับสนามเด็็กเล่่น
สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ร่่วมกัับ
ภาคีีเครืือข่่าย ได้้แก่่กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น และมููลนิิธิิสนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนได้้เล่่นอิิสระ เพื่่�อส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย ส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะด้้านต่่าง ๆ และเพิ่่�มการ
มีีกิิจกรรมทางกาย ปรัับเปลี่่�ยนและปรัับปรุุงกลไกและวิิธีีการร่่วมกัันพััฒนาระบบ
ดููแลเด็็กปฐมวััยและประถมศึึกษา จึึงส่่งเสริิมให้้ท้้องถิ่่น� กว่่า 2,000 องค์์การปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) จััดตั้้ง� “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�
ผ่่านการเล่่นทราย น้้ำ ต้้นไม้้ และวััสดุุตามธรรมชาติิ ภายใต้้ความร่่วมมืือจากบ้้าน
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วััด โรงเรีียน และท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งหวัังให้้เด็็กเล็็กพััฒนาด้้านร่่างกาย อารมณ์์ สัังคม
และสติิปััญญา เติิบโตเป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณค่่าของประเทศชาติิ
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ถืือเป็็นพื้้�นที่่�สำคััญในการยกระดัับและ
พััฒนาเด็็กปฐมวััยให้้มีีพััฒนาการสมบููรณ์์ตามวััยครบทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านร่่างกาย
อารมณ์์ สัังคม และสติิปััญญา มุ่่�งหวัังให้้เด็็กปฐมวััยได้้มีีพััฒนาการที่่�ดีี เสริิมสร้้าง
สมาธิิ สร้้างความสามััคคีี ปลููกฝัังความเป็็นจิิตอาสา รู้้�จัักการแบ่่งปััน อดทน และ
ให้้อภััย เพราะเมื่่�อเด็็กได้้เรีียนในห้้องเรีียนธรรมชาติิ สมองจะได้้รัับการพััฒนาใน
6 มิิติิ สามารถคิิดนอกกรอบสรรพวิิชา ทั้้�งวิิทย์์ คณิิต ภาษา ศิิลปะ สัังคม มาสร้้างสรรค์์
เชื่่�อมโยงดััดแปลงจนได้้ความคิิดสุุดใหม่่ที่่�เรีียกว่่า “ปััญญา” (ดนยา สุุเวทเวทิิน,
2562)
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” นอกจากจะก่่อสร้้างภายใต้้แนวคิิดเดีียวกััน
แต่่ต่า่ งที่่�บริบิ ทและสิ่่ง� แวดล้้อมอัันเป็็นที่่�ตั้้ง� ของสนามเด็็กที่่�อยู่่�ต่่างพื้้�นที่่�กันั แล้้ว สิ่่ง� ที่่�
สนามเด็็กเล่่นให้้มากกว่่าการเล่่นคืือ สนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญานี้้� จะอยู่่�ภายใต้้การ
ดููแลและเฝ้้าระวัังจากคนในชุุมชน คืือ บ้้าน วััด โรงเรีียน และท้้องถิ่่น� ที่่�จะบููรณาการ
ความรู้้คู่่�� ความสนุุกสนานของเด็็กด้้วยการสร้้างกิิจกรรมความรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรมการสอน
ของครููและจากประสบการณ์์ของคนในชุุมชนที่่�จะมาช่่วยกัันหนุุนเสริิมเรื่่�องความรู้้�
คุุณธรรม จริิยธรรม และการสร้้างวิินััยรอบตััว ให้้กัับเด็็กเล็็กทุุกวััย ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
สนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญา จะเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของเด็็ก ๆ ตั้้�งแต่่ 1 - 12 ปีี ตามฐาน
การเล่่นที่่�มีคี วามยากง่่ายของการเล่่นที่่�ต้้องใช้้ความสามารถแตกต่่างกัันตามช่่วงอายุุ
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” จะถููกจััดเป็็น 5 ฐาน ตามแต่่ละช่่วงวััย
ตั้้�งแต่่ 1 - 3 ปีี, 3 - 5 ปีี, 5 - 7 ปีี และ 7 - 11 ปีี ในระยะแรกของการส่่งเสริิม
การเล่่นเพื่่�อสร้้างปััญญาและคนดีีเข้้าสู่่�สัังคม กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
ให้้ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กของ อปท. มีีการจััดการเรีียนการสอนและกิิจกรรมที่่�มีี
มาตรฐาน มีีคุุณภาพ มุ่่�งหวัังให้้เด็็กเล็็กได้้รัับการพััฒนาทั้้�งด้้านร่่างกาย อารมณ์์
สัังคม และสติิปััญญา มีีความพร้้อมที่่�จะเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับการศึึกษาขั้้�นต่่อไป
สำหรัับเด็็กช่่วงอายุุตั้้�งแต่่ 2 - 5 ปีี สามารถเติิบโตเป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณค่่า
ของประเทศชาติิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยตระหนัักว่่า เด็็กเล็็กที่่�อายุุระหว่่าง
0 - 5 ปีี เป็็นช่่วงที่่�สำคััญที่่�สุุดของการพััฒนาชีีวิิต จึึงจะผลัักดัันให้้มีีแนวทางในการ
เปิิดรัับดููแลเด็็กเล็็กตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อให้้เด็็กได้้รัับการพััฒนาในทุุก ๆ ด้้าน ทุุก ๆ วััน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ให้้ผู้ป้� กครองสามารถไว้้วางใจเมื่่อ� ลููกหลานมาอยู่่�ในความดููแล
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ของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กของท้้องถิ่่�น และให้้ทุุกคนในสัังคมร่่วมกัันเสริิมสร้้างชุุมชน
แห่่งการเรีียนรู้้� ให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง ช่่วยกัันพััฒนาการศึึกษาของลููกหลานเรา
ให้้กว้้างไกล มีีประสิิทธิิภาพอย่่างยั่่�งยืืน (กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, 2562)
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ปฐม นวลคำ (2560) ได้้ทำการวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนารููปแบบการส่่งเสริิม
พััฒนาการเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ผลการวิิจััยพบว่่า
รููปแบบการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ประกอบด้้วย 3 กลวิิธีี คืือ 1) การจััดการเรีียนการสอนกิิจกรรมส่่งเสริิมพััฒนาการ
เด็็กปฐมวััยตามหลัักสููตรและแผนการสอนชุุดกิิจกรรมส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน โดยครููพี่่เ� ลี้้ย� งในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กเป็็นระยะเวลา 6 เดืือนติิดต่่อกััน
2) การเฝ้้าระวัังและคััดกรองพััฒนาการเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กโดย
ครููพี่่เ� ลี้้ย� งเด็็กและเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ปีีละ 2 ครั้้ง� และ 3) การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน
ในการช่่วยเหลืือด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม และการส่่งต่่อเด็็กมีีพัฒ
ั นาการสงสััยล่่าช้้าไป
รัับการส่่งเสริิมและกระตุ้้น� พััฒนาการในสถานบริิการสาธารณสุุข ทั้้�งนี้้� ควรนำรููปแบบ
การส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััยจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน กำหนดเป็็นนโยบายและ
แนวทางการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กที่่�ดีีและขยาย
ผลการดำเนิินงานให้้ครอบคลุุมศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กทุุกแห่่งของจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
รวมทั้้�งการส่่งเสริิมและพััฒนาให้้ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้ด้้� านการส่่งเสริิม
พััฒนาการเด็็กปฐมวััยของชุุมชนเพื่่�อให้้เด็็กปฐมวััยในชุุมชนทุุกคนมีีโอกาสเข้้ามา
เรีียนรู้้�และได้้รัับการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กอย่่างต่่อเนื่่�องตามรููปแบบ
	รััฐ กัันภััย (2558) ได้้ทำการวิิจัยั เรื่่อ� ง การรัับรู้้ข่� า่ วสารและการมีีส่ว่ นร่่วม
ของประชาชนที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การพัั ฒ นาท้้องถิ่่� น ในเขตองค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำบล
เขตจัังหวััดภาคตะวัันตกตอนล่่าง ผลการวิิจัยั พบว่่า ประชาชนในองค์์การบริิหารส่่วน
ตำบล เขตจัังหวััดภาคตะวัันตกตอนล่่างมีีการรัับรู้้ข่� า่ วสารจากสื่่อ� โทรทััศน์์มากที่่�สุดุ
มีีส่ว่ นร่่วมในการรัับผลประโยชน์์จากการพััฒนามากที่่�สุดุ และมีีการพััฒนาด้้านการศึึกษา
ศาสนา และวััฒนธรรมมากที่่�สุุด ค่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างการรัับรู้้�ข่่าวสารและ
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนกัับการพััฒนาท้้องถิ่่�นในองค์์การบริิหารส่่วนตำบล
เขตจัังหวััดภาคตะวัันตกตอนล่่าง มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกทุุกตััวและมีีนััยสำคััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 โดยตััวแปรที่่�มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์กัับการพััฒนา
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ท้้องถิ่่น� ในองค์์การบริิหารส่่วนตำบลมากที่่�สุดุ คืือ สััมพัันธ์์กับั การมีีส่ว่ นร่่วมในการรัับ
ผลประโยชน์์จากการพััฒนา และตััวแปรที่่�มีค่ี า่ สััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์กับั การพััฒนา
ท้้องถิ่่น� ในองค์์การบริิหารส่่วนตำบลน้้อยที่่�สุดุ คืือ การรัับรู้้ข่� า่ วสารจากอิินเตอร์์เน็็ต
และการรัับรู้้�ข่่าวสารและการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนส่่งผลโดยตรงต่่อการพััฒนา
ท้้องถิ่่�นในองค์์การบริิหารส่่วนตำบล เขตจัังหวััดภาคตะวัันตกตอนล่่าง มีีค่่าอำนาจ
การพยากรณ์์ ร้้อยละ 54.9 นอกจากนั้้�น ข้้อค้้นพบจากการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพจะเห็็นได้้ว่่า
ประชาชนส่่วนใหญ่่ได้้รัับข่่าวสารทางการเมืืองจากสื่่�อหอกระจายข่่าวและเสีียง
ตามสายของหมู่่�บ้้าน
Federico Varona (1996) ได้้ทำการวิิจััย เรื่่�อง ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ความพึึงพอใจในการสื่่�อสารและความผููกพัันต่่อองค์์กรในสาธารณรััฐกััวเตมาลา
ผลการวิิจััยพบว่่า มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกที่่�ชััดเจนระหว่่างความพึึงพอใจในการ
สื่่�อสารกัับความมุ่่�งมั่่�นในองค์์กรของพนัักงาน ครููในโรงเรีียนพอใจกัับแนวทาง
การสื่่�อสารและมุ่่�งมั่่�นในองค์์กรมากกว่่าพนัักงานของอีีกสององค์์กร (โรงพยาบาล
และโรงงานอาหาร) อย่่างมีีนััยสำคััญ ผู้้�บัังคัับบััญชามีีความพึึงพอใจมากกว่่า
ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาที่่�มีีแนวทางปฏิิบััติิในการสื่่�อสารโดยรวมอย่่างมีีนััยสำคััญ และ
พนัักงานที่่�ดำรงตำแหน่่งมีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อองค์์กรมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ
Wang Xingli (2013) ได้้ทำการวิิจััย เรื่่�อง ความพึึงพอใจในการสื่่�อสาร
และประสิิทธิิผลองค์์กรตามการรัับรู้้�ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััย
เมืืองคุุนหมิิง ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน ผลการวิิจััยพบว่่า ความพึึงพอใจใน
การสื่่อ� สารอยู่่�ในระดัับปานกลาง ( = 4.19, SD = 0.41) ประสิิทธิิผลขององค์์กร
อยู่่�ในระดัับปานกลาง ( = 3.27, SD = 0.48) ความพึึงพอใจในการสื่่�อสารมีี
ความสััมพัันธ์์เชิิงบวกอย่่างมากกัับประสิิทธิิภาพขององค์์กร (r = .51, p < .01)
มีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกในระดัับปานกลางระหว่่างแต่่ละมิิติิของความพึึงพอใจ
ในการสื่่�อสารและประสิิทธิิผลขององค์์กร
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ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ดํําเนิินการโดยใช้้วิิธีีวิิจััยเชิิงปริิมาณ (Quantitative
Research) โดยมีีระเบีียบวิิธีีวิิจััยดัังนี้้�
1 ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ทำการศึึกษาวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� คืือ ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�
การควบคุุมดููแลขององค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ที่่�มีีการจััดทำโครงการ
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ที่่�ได้้รัับการจััดตั้้ง� เป็็นศููนย์์ฝึกึ อบรมด้้านการเสริิมสร้้าง
พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย ขององค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) ทั้้�งหมด 13 พื้้�นที่่�
โดยผู้้�สนัับสนุุนทุุนเป็็นผู้้�กำหนดพื้้�นที่่�ต้้นแบบ โดยประชาชนของทั้้�ง 13 พื้้�นที่่�
มีีประชากรรวมกััน ทั้้�งสิ้้�น 97,114 คน (กองกฏหมายและระเบีียบท้้องถิ่่�น กรมส่่ง
เสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (2562))
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�การควบคุุมดููแลของ
องค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) ที่่�มีกี ารจััดทำโครงการ“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ที่่�ได้้รัับการจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์ฝึึกอบรมด้้านการเสริิมสร้้างพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย
ขององค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ทั้้�งหมด 13 พื้้�นที่่� จำนวน 97,114 คน
ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการกำหนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างของยามาเน่่ (Taro Yamane, 1967)
โดยมีีระดัับความเชื่่อ� มั่่�นอยู่่�ที่่� 95% และสััดส่่วนของความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ยอมให้้เกิิดขึ้้น�
ได้้เท่่ากัับ 5% ได้้จำนวนประชากร 455 คน ด้้วยการสุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ในการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ใช้้แบบสำรวจ (Survey)
เป็็นเครื่่อ� งมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ซึ่่ง� แบ่่งเนื้้�อหาของแบบสำรวจออกเป็็น 4 ส่่วน
ดัังนี้้�
	ส่่วนที่่� 1 แบบสำรวจเกี่่�ยวกัับลัักษณะส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเป็็นคำถามแบบ
เลืือกตอบ (Check List) และเติิมคำในช่่องว่่าง (Answer) ประกอบด้้วย เพศ อายุุ
จำนวนบุุตร/หลาน ที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน
	ส่่ ว นที่่� 2 แบบสำรวจเกี่่� ย วกัั บ การถ่่ า ยทอดความรู้้� คุุ ณ ประโยชน์์
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” และการรัับรู้้�ของชุุมชนเพื่่�อการพััฒนาเด็็กเล็็กของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ผ่่านการรัับรู้้� 5 ด้้าน คืือ 3 ด้้านเป็็นคำถามแบบ เลืือกตอบ
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(Check List) อีีก 2 ด้้าน เป็็นคำถามแบบประเมิินค่่า (Rating Scale) เพื่่�อวััด
การรัับรู้้�ด้้านการนำความรู้้�ความเข้้าใจและระดัับประโยชน์์ของสนามเด็็กเล่่น
ในการพิิจารณาแปลความหมาย ใช้้วิิธีีการอิิงเกณฑ์์ในการแปลความหมายข้้อมููล
ออกเป็็น 3 ระดัับ โดยเปรีียบเทีียบเกณฑ์์ที่่�แบ่่งมาตรฐานส่่วนประมาณค่่าระดัับ
ออกเป็็น 3 ช่่วงเท่่า ๆ กััน ดัังนี้้�
	ค่่าเฉลี่่�ยคะแนน 		
การแปลความหมายของคะแนน
1.00 - 2.33		น้้อย
2.34 - 3.67		
ปานกลาง
3.68 - 5.00		
มาก
	ส่่วนที่่� 3 การให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชนต่่อการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” ในชุุมชน ผ่่านการให้้ความร่่วมมืือจากชุุมชน 2 ด้้าน ซึ่่�งเป็็นคำถาม
แบบคำถามแบบประเมิินค่่า (Rating Scale) เพื่่�อวััดการรัับรู้้� ด้้านการนำความรู้้�
ความเข้้าใจและระดัับประโยชน์์ของสนามเด็็กเล่่น ในการพิิจารณาแปลความหมาย
ใช้้วิิธีีการอิิงเกณฑ์์ในการแปลความหมายข้้อมููลออกเป็็น 3 ระดัับ โดยเปรีียบเทีียบ
เกณฑ์์ที่่�แบ่่งมาตรฐานส่่วนประมาณค่่าระดัับออกเป็็น 3 ช่่วงเท่่า ๆ กััน ดัังนี้้�
	ค่่าเฉลี่่�ยคะแนน 		
การแปลความหมายของคะแนน
1.00 - 2.33		น้้อย
2.34 - 3.67		
ปานกลาง
3.68 - 5.00		
มาก
	ส่่วนที่่� 4 พฤติิกรรมต่่อ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
ซึ่่�งเป็็นคำถามแบบเลืือกตอบ (Check List) และเติิมคำในช่่องว่่าง (Answer)
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ผลการศึึกษา
1. ผลการวิิเคราะห์์เกี่่ย� วกัับข้้อมููลเกี่่ย� วกัับปัจั จััยพื้้�นฐานส่่วนบุุคคลของ
ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
	ผลการศึึกษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของประชาชนพบว่่า ผู้้ต� อบแบบสอบถาม
ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ 77.00 ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ 31 – 40 ปีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ 30 มีีจำนวนบุุตร/หลาน 1 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 19 ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา/ปวช./ปวส. คิิดเป็็นร้้อยละ 36 ประกอบ
อาชีีพ ข้้าราชการ/พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ คิิดเป็็นร้้อยละ 27.25 และส่่วนใหญ่่มีรี ายได้้
เฉลี่่�ยต่่อเดืือนน้้อยกว่่า 10,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 52.53
2. ผลการวิิ เ คราะห์์ เ กี่่� ย วกัั บ การถ่่ า ยทอดความรู้้� คุุ ณ ประโยชน์์
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” และการรัับรู้้�ของชุุมชนเพื่่�อการพััฒนาเด็็กเล็็กของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ตารางที่่� 1 แสดงการรัับความรู้้�เรื่่�องคุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ของประชาชนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ล�ำดับ

บุุคคลที่่�ถ่่ายทอดความรู้้�เรื่่�องคุุณประโยชน์์
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”

จ�ำนวน (คน)
(n = 455)

ร้อยละ

1

นายกเทศมนตรีี/นายกองค์์การบริิหารส่่วนตํําบล

285

62.64

2

ปลััดเทศบาล/ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำบล

124

27.25

3

เจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาชุุมชน

65

14.28

4

ครููศููนย์์เด็็กเล็็ก

172

37.80

5

จากเพื่่�อนบ้้าน

48

10.55

6

ได้้ยิินจากหอกระจายข่่าว

55

12.09

	ผลการศึึกษาข้้อมููลการถ่่ายทอดความรู้้�คุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” และการรัับรู้้�ของชุุมชนเพื่่�อการพััฒนาเด็็กเล็็กขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� โดยผู้้ต� อบแบบสอบถามได้้รัับความรู้้เ� รื่่อ� งคุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” จาก นายกเทศมนตรีี/นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำบล โดยได้้รัับความรู้้�
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

219

ในลัักษณะการประชุุมของแกนนำหมู่่�บ้้าน และมีีการนำมาพููดคุุยกัับคนในชุุมชน
กัันบ่่อย ๆ เมื่่�อได้้พบปะกััน มากที่่�สุุด
ตารางที่่� 2 แสดงการรัับรู้้� ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ล�ำดับ
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา”

รู้

ไม่่รู้้�

จ�ำนวน ร้้อยละ จำนวน ร้้อยละ

1

สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา เป็็นขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สร้้างจากวััสดุุธรรมชาติิ

423

92.97

32

7.03

2

สนามเด็็กเล่่น คืือ ห้้องเรีียนที่่�เด็็กได้้เรีียนรู้้�
เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ โดยไม่่ต้้องเรีียนใน
ห้้องเรีียนก็็ได้้ เป็็นประโยชน์์กับั เด็็กเล็็กและ
ทุุกคนในชุุมชน

438

96.26

17

3.74

3

สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา คืือ ห้้องเรีียน
นอกโรงเรีียนที่่�สร้้างเด็็กให้้เป็็นคนดีีง่่าย ๆ
จากการเล่่นอย่่างธรรมชาติิ ดีีกว่่าเล่่นกัับ
ของเล่่นจากร้้านค้้า

445

97.8

10

2.2

4

เทศบาลมีีงบประมาณการสร้้างสนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา แต่่ก็ต้้็ องการแรงกายและร่่วมมืือ
ร่่วมแรงจากชุุมชนในการก่่อสร้้างด้้วย

406

89.23

49

10.77

5

สนามเด็็กเล่่นแบบธรรมชาติิ สามารถสร้้าง
ภายในบ้้านทุุกหลััง แม้้ในที่่�จำกััดก็็สามารถ
ทำมุุมสนามเด็็กเล่่นได้้ด้้วยวััสดุุง่่าย ๆ

419

92.09

36

7.91

6

สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญาในศููนย์์เด็็กเล็็ก
มีีฐานการเล่่นที่่�แยกระดัับความ สามารถ
ตามวััยของเด็็กเป็็น 5 ฐาน เพื่่�อการพััฒนา
เด็็กตามอายุุที่่�แตกต่่างกััน

422

92.75

33

7.25

7

การเรีียนรู้้ข� องเด็็ก ๆ มาจาสิ่่ง� แวดล้้อมตาม
บริิบทแวดล้้อมของชุุมชน ด้้วยการช่่วยกััน
สอนความรู้้�ภููมิิปััญญาชนรอบชุุมชนของ
ผู้้�ใหญ่่ไปสู่่�เด็็ก

436

95.82

19

4.18

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

ความรู้้�ทั่่�วไปที่่�เกี่่�ยวกัับ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ที่่�คนในชุุมชนรัับ
รู้้�มากที่่�สุุด คืือ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” คืือ ห้้องเรีียนนอกโรงเรีียนที่่�สร้้างเด็็ก
ให้้เป็็นคนดีีง่่าย ๆ จากการเล่่นอย่่างธรรมชาติิ ดีีกว่่าเล่่นกัับของเล่่นจากร้้านค้้า
รองลงมา คืือ สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา คืือห้้องเรีียนที่่�เด็็กได้้เรีียนรู้้� เติิบโตอย่่างมีี
คุุณภาพ โดยไม่่ต้้องเรีียนในห้้องเรีียนก็็ได้้ เป็็นประโยชน์์กัับเด็็กเล็็กและทุุกคน
ในชุุมชน การเรีียนรู้้�ของเด็็ก ๆ มาจากสิ่่�งแวดล้้อมตามบริิบทแวดล้้อมของชุุมชน
ด้้วยการช่่วยกัันสอนความรู้้�ภููมิิปััญญาชนรอบชุุมชนของผู้้�ใหญ่่ไปสู่่�เด็็ก ตามลำดัับ
ส่่วนด้้านที่่�คนในชุุมชนรัับรู้้�น้้อยที่่�สุุด คืือ เทศบาลมีีงบประมาณการสร้้างสนาม
เด็็กเล่่น สร้้างปััญญา แต่่ก็็ต้้องการแรงกายและร่่วมมืือร่่วมแรงจากชุุมชนในการ
ก่่อสร้้างด้้วย
ตารางที่่� 3 แสดงความรู้้�เรื่่�องคุุณประโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ลำดัับ

ความรู้้�เรื่่�องคุุณประโยชน์์ ของ
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”

รู้้�

ไม่่รู้้�

จำนวน ร้้อยละ จำนวน ร้้อยละ

1

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์
เพราะการเล่่น สามารถสร้้างสุุข สร้้างอิิสระ
ทางความคิิดที่่�เป็็นธรรมชาติิ เด็็กสนุุกเพลิิน
มีีจิิตใจที่่�เป็็นสุุข

450

98.90

5

1.10

2

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์
ทำให้้ลููกมีีสติิปััญญา เป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�คุุณ
ธรรม จริิยธรรม ผ่่านการสอนและกิิจกรรม
ของครููผู้้�ช่่วย พ่่อแม่่ ตา ยาย พระในชุุมชน

440

96.70

15

3.30

3

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์
เด็็กได้้ฝึึกกล้้ามเนื้้�อ ร่่างกาย และสติิปัญ
ั ญา
ไปได้้พร้้อมกััน ทำให้้เด็็กร่่างกายแข็็งแรง
สมองดีี จิิตใจดีี

446

98.02

9

1.98

4

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์
ด้้านการส่่ ง เสริิ ม ฝึึ ก ให้้เด็็ ก เป็็ น คนกล้้า
แสดงออก ฝึึกเป็็นผู้น�้ ำ ผู้ต�้ าม ฝึึกการตััดสิิน
ใจและการฝึึกการรอคอย

441

96.92

14

3.08
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ลำดัับ ความรู้้�เรื่่�องคุุณประโยชน์์ ของ “สนาม
เด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”

รู้้�

ไม่่รู้้�

จำนวน ร้้อยละ จำนวน ร้้อยละ

5

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์
ที่่�ช่่วยฝึึกการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างเด็็กกัับ
เพื่่�อนฝึึกการเข้้าสัังคม และช่่วยเหลืือกััน
ของเด็็ก

445

97.80

10

2.20

6

“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์ ที่่�
ทำให้้ทั้้�งครูู ชุุมชนอาสาและเด็็ก ๆ ได้้แลก
เปลี่่�ยนพลัังกััน ฝึึกพลัังกาย พลัังใจร่่วมกััน
เกิิดประโยชน์์ทั้้�งเด็็ก ผู้้�ใหญ่่

446

98.02

9

1.98

7

“สนามเด็็ ก เล่่ น สร้้างปัั ญ ญา” เป็็ น
ประโยชน์์ กัับทุกุ คน เป็็นเครื่่อ� งมืือให้้ชุุมชน
ร่่วมมืือร่่วมใจคนละไม้้คนละมืือ เกิิดความ
รััก ความสามััคคีี จากคนทุุกวััย

442

97.14

13

2.86

การรัับรู้้แ� ละความเข้้าใจของชุุมชนเรื่่อ� งคุุณประโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” เรื่่�องที่่�คนในชุุมชนรัับรู้้�มากที่่�สุุด คืือ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
มีีประโยชน์์เพราะการเล่่น สามารถสร้้างสุุข สร้้างอิิสระทางความคิิดที่่�เป็็นธรรมชาติิ
เด็็กสนุุกเพลิิน มีีจิติ ใจที่่�เป็็นสุุข รองลงมา คืือ สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญามีีประโยชน์์
เด็็กได้้ฝึึกกล้้ามเนื้้�อ ร่่างกาย และสติิปัญ
ั ญาไปได้้พร้้อมกััน ทำให้้เด็็กร่่างกายแข็็งแรง
สมองดีี จิิตใจดีี และประโยชน์์ ที่่�ทำให้้ทั้้�งครูู ชุุมชนอาสาและเด็็ก ๆ ได้้แลกเปลี่่�ยน
พลัังกััน ฝึึกพลัังกาย พลัังใจร่่วมกััน เกิิดประโยชน์์ทั้้�งเด็็ก ผู้้�ใหญ่่ และรัับรู้้�ว่่า
สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา มีีประโยชน์์ ที่่�ช่่วยฝึึกการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างเด็็กกัับ
เพื่่อ� นฝึึกการเข้้าสัังคม และช่่วยเหลืือกัันของเด็็ก ตามลำดัับ ส่่วนด้้านที่่�คนในชุุมชน
รัับรู้้�น้้อยที่่�สุุดคืือ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” มีีประโยชน์์ ทำให้้ลููกมีีสติิปััญญา
เป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�คุุณธรรม จริิยธรรม ผ่่านการสอนและกิิจกรรมของครููผู้้�ช่่วย พ่่อแม่่
ตายาย พระในชุุมชน
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ตารางที่่� 4 แสดงการนํําความรู้้�จากการอบรมไปดํําเนิินการต่่อ
ลำดัับ

ลัักษณะการนำความรู้้�ที่่�ได้้
ไปดํําเนิินการต่่อ

ดำเนิินการต่่อ

ไม่ด�ำเนินการต่อ

จ�ำนวน ร้้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1

เผยแพร่่ความรู้้จ� ากการฝึึกอบรมต่่อคนใน
ชุุมชนและครอบครััว

429

94.25

26

5.71

2

ให้้ความช่่วยเหลืือ แนะนํําคนในชุุมชน
หากมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับสนามเด็็กเล่่น

419

92.05

59

38.0

3

พยายามนํําความรู้้ที่่� ไ� ด้้มาพััฒนาสนามเด็็กเล่่น
ต่่อไปเรื่่อ� ย ๆ

429

94.25

26

5.71

4

เป็็นวิิทยากรถ่่ายทอดเทคโนโลยีี/เผยแพร่่
ต่่อ

311

68.35

144

36.65

5

ไม่่ได้้นํําความรู้้ที่่� ไ� ด้้รัับไปถ่่ายทอดต่่อใด ๆ

136

27.69

329

72.31

ในส่่วนการนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการเข้้าร่่วมโครงการ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” ไปปรัับใช้้หรืือพััฒนาการปฏิิบัติั งิ าน ประชาชนยอมรัับว่า่ ได้้นำความรู้้�
ที่่�ได้้รัับไปสู่่�การปฏิิบัติั /ิ นำไปใช้้ประโยชน์์ ซึ่่ง� ในการปรัับใช้้หลัังการเข้้าร่่วมโครงการ
มีีการนํําความรู้้�จากการอบรม ไปดํําเนิินการต่่อ มีีเผยแพร่่ความรู้้�จากการฝึึกอบรม
ต่่อคนในชุุมชนและครอบครััว และพยายามนํําความรู้้�ที่่�ได้้มาพััฒนาสนามเด็็ก
เล่่นต่่อไปเรื่่�อย ๆ มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ให้้ความช่่วยเหลืือ แนะนํําคนในชุุมชน
หากมีีปัญ
ั หาเกี่่ย� วกัับสนามเด็็กเล่่น ส่่วนที่่�ไม่่ได้้นํําความรู้้ที่่� ไ� ด้้รัับไปถ่่ายทอดต่่อใด ๆ
มีีเพีียงร้้อยละ 27.69 เท่่านั้้�น
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3. ผลการวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการให้้ความร่่วมมืือของชุุมชน ต่่อการสร้้าง
“สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ในชุุมชน
ตารางที่่� 5 แสดงการให้้ความร่่วมมืือของต่่อการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ในฐานะสมาชิิกในชุุมชน
ลำดัับ

ลัักษณะการให้้ความร่่วมมืือ

จำนวน

ระดับความร่วมมือ

ค่าเฉลี่ย S.D. มาก กลาง น้อย
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1

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสนามเด็็กเล่่น 3.927 1.217
สร้้างปััญญาให้้มีีเครื่่�องเล่่นหลากหลาย
เลีี ย นธรรมชาติิ ทั้้� ง บ่่ อ ทราย บ่่ อ น้้ำ
ม้้าหมุุน ตาข่่ายปีีนป่่าย

/

2

แสดงความเห็็ น เรื่่� อ งการหาพื้้� น ที่่� 3.931 1.186
ที่่�เหมาะสม ปลอดภััย เพื่่�อสร้้างสนาม
เด็็ก เล่่นสร้้างปััญญา ให้้สามารถช่่วย
ดููแลกัันได้้ตลอด

/

3

ยิิ น ดีี ใ ห้้ความร่่ ว มมืือ ด้้วยการใช้้แรง 4.364 0.965
ลงแขกก่่อสร้้าง ตามที่่�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นแจ้้งความประสงค์์

/

4

ยิินดีีเข้้าร่่วมประชุุม บอกต่่อปราชญ์์ผู้้�สููง 4.358 0.832
วััย และชาวบ้้าน ให้้ช่่วยกััน สร้้างกิิจกรรม
และอาสาเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดประสบการณ์์
ความรู้้�ของตนไปยัังเด็็ก ในศููนย์์เด็็กเล็็ก
ตามเป้้าหมายขององค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�น

/

5

ยิินดีีเป็็นคุุณตา คุุณยายใจดีี มาสอนทํํา 4.175
ขนม ทํําของเล่่นวิิถีไี ทย เล่่าและถ่่ายทอด
ประสบการณ์์ ชีี วิิ ต และนิิ ท านสอนใจ
ให้้ลููกหลาน ในพื้้�นที่่�ของสนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา

/

1.00
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ล�ำดับ

ลัักษณะการให้้ความร่่วมมืือ

จำนวน

ระดับความร่วมมือ

ค่่าเฉลี่่�ย S.D. มาก กลาง น้อย
6

หากเป็็นพระหรืือภููมิิปััญญาในหมู่่�บ้้าน 4.175
จะมาสอนเล่่านิิทานชาดกที่่� สอนให้้ปลููก
คุุณธรรม ความดีี ละอายชั่่�วกลััวบาป
คิิ ด ถึึ ง ประโยชน์์ ข องส่่ ว นรวมมากกว่่ า
ประโยชน์์ของตััวเอง ฝึึกการอาสาทํํางาน
เพื่่�อสัังคมและชาติิบ้้านเมืือง ในความคิิด
ของเด็็กรุ่่�นลููกหลาน
รวม

1.00

455 (คน)
ร้้อยละ

/

360

86

9

79.1 18.9 2.0

	ด้้านมีี ก ารให้้ความร่่ ว มมืือในฐานะสมาชิิ ก ของชุุ ม ชน ในภาพรวม
ประชาชนมีีระดัับคุุณภาพความร่่วมมืือมาก คิิดเป็็นร้้อยละ 79.1 ระดัับคุุณภาพ
ความร่่วมมืือกลาง คิิดเป็็นร้้อยละ 18.9 และระดัับคุุณภาพความร่่วมมืือน้้อย
คิิ ด เป็็ น ร้้อยละ 2.0 เมื่่� อ พิิ จ ารณาเป็็ น รายด้้านเรีี ย งตามลำดัั บ 3 ลำดัั บ แรก
พบว่่าลำดัับแรก คืือ ยิินดีีให้้ความร่่วมมืือ ด้้วยการใช้้แรงชาวบ้้านลงแขกก่่อสร้้าง
ตามที่่�องค์์กรปกครองส่่วน ท้้องถิ่่�นแจ้้งความประสงค์์ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.364
(S.D.=0.965) คุุณภาพการให้้ความร่่วมมืืออยู่่�ในระดัับมาก รองลงมา คืือ ยิินดีีให้้
ความร่่วมมืือ ด้้วยการประชุุม บอกต่่อ ปราชญ์์ผู้้�สููงวััย และชาวบ้้าน ให้้ช่่วยกััน
สร้้างกิิจกรรม และอาสาเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดประสบการณ์์ ความรู้้�ของตนไปยัังเด็็ก ๆ
ในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ตามเป้้าหมายขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4.358 (S.D.=0.832) คุุณภาพการให้้ความร่่วมมืืออยู่่�ในระดัับมาก และ
ยิินดีีเป็็นคุุณตา คุุณยายใจดีี มาสอนทํําขนม ทํําของเล่่นวิิถีีไทย เล่่าและถ่่ายทอด
ประสบการณ์์ ชีี วิิ ต และนิิ ท านสอนใจให้้ลูู ก หลาน ในพื้้� น ที่่� ข องสนามเด็็ ก เล่่ น
สร้้างปััญญา มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.175 (S.D.=1.000) คุุณภาพการให้้ความร่่วมมืือ
อยู่่�ในระดัับมาก ตามลำดัับ
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ตารางที่่� 6 แสดงการให้้ความร่่วมมืือต่่อการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ส่่วนบุุคคล
ลำดัับ

ลัักษณะการให้้ความร่่วมมืือ

จำนวน
ค่่าเฉลี่่�ย

S.D.

มาก กลาง น้้อย

1

สนัั บ สนุุ น เวลาของตน เพื่่� อ ดูู ก ารเล่่ น
นอกห้้องเรีียนของลููกลาน ได้้ลองผิิดลองถููก
โดยไม่่ขััดขวาง ห้้ามปราม

4.395

0.845

/

2

ยิิ น ดีี ใ ห้้สนัั บ สนุุ น การสร้้างสนามเด็็ ก เล่่ น
สร้้างปััญญา ด้้วยการส่่งลููกหลานเข้้าเรีียน
ที่่�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กในชุุมชน

4.610

0.708

/

3

ยิินดีีสละเวลา เพื่่�อเป็็นครููอาสา ดููแลเด็็กเล็็ก
ร่่วมกัับครููของศููนย์์ เพราะจะได้้ สุุขภาพดีีทั้้ง�
เราและเด็็ก ๆ

4.314

0.943

/

4

ยิินดีีช่่วยสอนลููกหลาน ด้้วยการเป็็นแบบ
อย่่างที่่�ดีีในการดำเนิินชีีวิิต ตามวิิถีีที่่�พ่่อแม่่
เคยได้้รัับมา เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้ลููกหลานทํํา
ตาม ทั้้�งในรููปแบบการสร้้างอาชีีพ จากสิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ฝีีมืือภููมิิปััญญาของบรรพบุุรุุษ

4.490

0.756

/

5

ยิินดีีมาสอนทํําขนม ทํําของเล่่นโบราณ เล่่า
และถ่่ายทอด ประสบการณ์์ชีีวิิตและนิิทาน
สอนใจให้้ลููกหลาน เพื่่�อปลููกคุุณธรรม ความ
ดีีในพื้้�นที่่�ของสนามเด็็กเล่่นสร้้างปััญญา

4.206

0.967

/

6

ถ้้ามีีโอกาสจะ สร้้างพื้้�นที่่�เล่่นอย่่างอิิสระ ให้้
เด็็กเล่่นอย่่างเป็็นธรรมชาติิภายในบ้้าน

4.274

0.835

/

7

ลดการตามใจเด็็ก ซื้้�อของเล่่นสำเร็็จรููปจาก
ร้้านค้้า เพราะของเล่่นจากร้้านค้้า เด็็กจะไม่่
ได้้ฝึึกความคิิด การสร้้างสรรค์์จากการเล่่น
ของตััวเอง และสิ้้�นเปลืือง

4.395

0.830

/

รวม

455 (คน)
ร้้อยละ

226

ระดัับความร่่วมมืือ

395

54

6

86.8 11.9

1.3
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	ด้้านการมีี ส่่ ว นร่่ ว มส่่ ว นบุุ ค คล พบว่่ า ยิิ น ดีี ใ ห้้สนัั บ สนุุ น การสร้้าง
สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา การเรีียนนอกห้้องเรีียนที่่�ให้้ ความสำคััญของการเล่่น ด้้วย
การส่่งลููกหลานเข้้าเรีียนที่่�ศููนย์์เด็็กเล็็กในชุุมชน มากที่่�สุุด รองลงมา ยิินดีีช่่วยสอน
ลููกหลาน ด้้วยการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการดำเนิินชีีวิิตตามวิิถีีที่่�พ่่อแม่่เคยได้้รัับมา
เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้ลููกหลานทํําตาม ทั้้�งในรููปแบบการสร้้างอาชีีพ จากสิ่่�ง ประดิิษฐ์์
ฝีีมืือภููมิปัิ ญ
ั ญาของบรรพบุุรุษุ และสนัับสนุุนเวลาของตน เพื่่อ� ดููการเล่่น นอกห้้องเรีียน
ของลููกลาน ได้้ลองผิิดลองถููก โดยไม่่ขัดั ขวาง ห้้ามปราม, ลดการตามใจเด็็ก ซื้้อ� ของเล่่น
สำเร็็จรูปู จากร้้านค้้า เพราะของเล่่นจากร้้านค้้า เด็็กจะไม่่ได้้ฝึึกความคิิด การสร้้างสรรค์์
จากการเล่่นของตััวเอง และสิ้้�นเปลืือง ตามลำดัับ
4. ผลการวิิเคราะห์์เกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมต่่อ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
	ผลการศึึ ก ษาพฤติิ ก รรมต่่ อ การใช้้ “สนามเด็็ ก เล่่ น สร้้างปัั ญ ญา”
ของประชาชน พบว่่า ให้้ลููก/หลาน ใช้้ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ของ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก สััปดาห์์ละ 1 - 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 38.49 ส่่วนใหญ่่
ให้้ลููก/หลาน ใช้้ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ของศููนย์์ในวัันเสาร์์ – อาทิิตย์์
คิิดเป็็นร้้อยละ 80.66 และให้้ลููก/หลาน ใช้้ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” กัับเพื่่�อน
ของลููก/หลาน คิิดเป็็นร้้อยละ 55.38 ตามลำดัับ	
	ด้้านความชอบและความประทัั บ ใจกิิ จ กรรมใน “สนามเด็็ ก เล่่ น
สร้้างปััญญา” มากที่่�สุดุ คืือ ฐานเรืือสลััดลิิง บ้้านไม้้ 2 ชั้้น� ชั้้น� บนมีีลานกว้้างใต้้ร่่มเงา
ต้้นไม้้ใหญ่่ มีี ห นัั ง สืือ นิิ ท านมากมายให้้เด็็ ก ได้้อ่่ า น มากที่่� สุุ ด รองลงมาคืือ
ฐานสระว่่ายน้้ำ เป็็นสระน้้ำที่่�มีีความลึึกที่่�เด็็ก ๆ ได้้ฝึึกว่่ายน้้ำ ฝึึกการพยุุงตััว
ฝึึกการช่่วยเหลืือเพื่่อ� นในน้้ำ และ ฐานค่่ายกล spider man ประกอบไปด้้วยบ่่อทราย
เนื้้�อละเอีียด กัันการตกกระแทก โครงเสาไม้้เนื้้�อแข็็ง เชืือกใยยัักษ์์ และต้้นไม้้ใหญ่่
ตามลำดัับ
	ด้้านปััญหาที่่�พบจากการใช้้ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” พบว่่า
ชุุมชนส่่วนใหญ่่ให้้ความเห็็นว่่าไม่่มีีปััญหา ที่่�เป็็นปััญหาบ้้าง คืือ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปััญญา” อยู่่�ไกลบ้้านเกิินไป ไป - มาไม่่สะดวก และขาดการซ่่อมบํํารุุงที่่�ต่อ่ เนื่่อ� ง
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อภิิปรายผล
	ภารกิิจการถ่่ายทอดและการสร้้างความเข้้าใจเรื่อ่� ง การใช้้ “สนามเด็็กเล่่น
สร้้างปัั ญ ญา” ไปยัังชุุม ชนต่่างๆ ทั่่�วประเทศ เป็็น หน้้าที่่� ข ององค์์ ก ารบริิ ห าร
ส่่ ว นท้้องถิ่่� น (อปท.) การศึึ ก ษาข้้อมูู ล การสื่่� อ สารเพื่่� อ การถ่่ า ยทอดความรู้้�
คุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” และประสิิทธิิผลของการสื่่�อสาร
จึึงเป็็นงานวิิจัยั ที่่�ต้้องการทราบว่่า ในแต่่ละชุุมชนมีีการดำเนิินการและส่่งต่่อแนวทาง
การก่่อสร้้างและการใช้้ประโยชน์์จาก “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” อย่่างไร
จากผลการศึึกษาจะเห็็นได้้ว่่าชุุมชนได้้รัับข่่าวสารความรู้้�เรื่่�องสนามเด็็กเล่่นจาก
กลุ่่�มคนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับภารกิิจเกี่่ย� วกัับการพััฒนาเด็็กเล็็กของชุุมชนคืือ นายกเทศมนตรีี/
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำบล และกลุ่่�มปลััดเทศบาลหรืือปลััด โดยผ่่านการประชุุม
ของแกนนำหมู่่�บ้้าน เทศบาล/องค์์การบริิหารส่่วนตำบล ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�นำเสนอ
ข่่าวสารของเทศบาล/องค์์การบริิหารส่่วนตำบล ตามภารกิิจของหน่่วยงาน อีีกกลุ่่�ม
หนึ่่�งคืือได้้รัับรู้้�เรื่่�องสนามเด็็กจากครููของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ก็็น่่าจะสะท้้อนภาพได้้
ชััดเจนถึึงการสื่่อ� สารที่่�เทศบาล/องค์์การบริิหารส่่วนตำบล ได้้ทำหน้้าที่่�นี้้ไ� ด้้ค่่อนข้้าง
ชััดเจนทำให้้ประชาชนมีีความเข้้าใจว่่า “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” คืือห้้องเรีียน
นอกโรงเรีียนที่่�สร้้างเด็็กให้้เป็็นคนดีีง่่าย ๆ จากการเล่่นอย่่างธรรมชาติิ ได้้ดีีกว่่า
เล่่นกัับของเล่่นจากร้้านค้้าและมีีประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” คืือสิ่่�งที่่�
ทุุกคนต้้องได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึงกััน ภายใต้้ความความร่่วมมืือในการก่่อสร้้าง
และดููแลควบคุุมจากชุุมชน
การสื่่�อสารเรื่่�องสนามเด็็กเล่่นไปถึึงชุุมชนได้้ค่่อนข้้างกว้้างขวางและ
เป็็นไปในทางเดีียวกััน เพราะเห็็นหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�ชััดเจนจากลููกหลาน
จึึงทำให้้ประชาชนยัังได้้นำความรู้้�ที่่�ได้้จากโครงการไปปฏิิบััติิและใช้้ประโยชน์์
ตามที่่�ได้้อบรมมา สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิงและยัังมีีการช่่วยกัันนำประโยชน์์
ของสนามเด็็กเล่่นไปเผยแพร่่ บอกต่่อคนในชุุมชนและครอบครััว และมีีความพยายาม
ที่่�สะท้้อนความร่่วมมืือจากชุุมชนในการนำความรู้้ที่่� ไ� ด้้มาพััฒนาสนามเด็็กเล่่นต่่อไป
ซึ่่ง� เรื่่อ� งสนามเด็็กเล่่นกัับชุมุ ชนนี้้� นัับเป็็นสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่�สร้้างและทำได้้ง่่าย จากวััสดุุ
ที่่�อยู่่�ในชุุมชน การที่่�ชุุมชนให้้ความร่่วมมืือแสดงให้้เห็็นถึึงความพึึงพอใจที่่�ชุุมชนได้้
รัับผลประโยชน์์โดยตรงจากตััวเด็็กเล็็กที่่�คนในชุุมชนดููแล และมีีความคาดหวัังที่่�จะ
เห็็นเด็็กเป็็นเด็็กที่่�มีคี วามสุุข ร่่าเริิง ความร่่วมมืือที่่�เกิิดขึ้้น� เกิิดจากหลัักจิิตสำนึึกและ
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ความรัับผิิดชอบ และหลัักความคุ้้�มค่่าของชุุมชนที่่�ประเมิินได้้จากประโยชน์์ที่่�
ลููกหลานได้้รัับ การร่่วมมืือและการตอบรัับ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” จึึงเกิิดขึ้้น�
อย่่างกว้้างขวางตาม เป้้าหมายและวิิธีีการของการวางแผนแบบมีีส่่วนร่่วม ที่่�อาศััย
การรวมกลุ่่�มที่่�เข้้มแข็็งทำให้้คนส่่วนใหญ่่มีีความรู้้�สึึกความเป็็นเจ้้าของ เกิิดความ
รัับผิดิ ชอบร่่วมกัันและการเกิิดผลประโยชน์์ของกลุ่่�มเนื่่อ� งจากความเข้้มแข็็งของกลุ่่�ม
เป็็นเป้้าหมายที่่�ได้้รัับ เป็็นการให้้ความร่่วมมืือแบบเทศบาลและอบต. เปิิดโอกาสให้้
ประชาชนมีีส่่วนร่่วม (Open Participation)
และสิ่่�งที่่�เป็็นข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์จากการศึึกษาครั้้�งนี้้�ก็็คืือ การสื่่�อสาร
ของเทศบาล/องค์์การบริิหารส่่วนตำบล ใช้้การประชุุมคนในชุุมชน บอกต่่อจากครูู
สู่่�ผู้้�ปกครอง และปากต่่อปาก คืือ การเลืือกการใช้้สื่่�อบุุคคลในการสื่่�อสาร ซึ่่�งเป็็นวิิธีี
การสื่่อ� สารที่่�เหมาะสมกัับการพััฒนาชุุมชนที่่�มีคี วามใกล้้ชิิด สนิิทสนมกัันระหว่่างกััน
ของคนในชุุมชนและเป็็นการสื่่�อสารที่่�สามารถสรุุปได้้ว่่า เป็็นการสื่่�อสารข่่าวสาร
เรื่่�อง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ที่่�ได้้ประสิิทธิิภาพมาก สามารถอธิิบายได้้
ในเชิิงวิิชาการได้้ว่่า การสื่่อ� สารจะมีีประสิิทธิิภาพได้้ต้้องมีีปัจั จััยที่่�เสริิมให้้การสื่่อ� สาร
มีีประสิิทธิิภาพได้้แก่่ 1) ปััจจััยด้้านสื่่อ� ที่่� อปท. ใช้้สื่่อ� กัับคนในชุุมชน ซึ่่ง� ข้้อมููลสะท้้อนว่่า
อปท. ใช้้สื่่�อบุุคคล คืือ การประชุุม การบอกต่่อ การพููดคุุยผ่่านศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
ถืือว่่าเป็็นสื่่�อที่่�เหมาะสมกัับผู้้�รัับสาร คืือ คนในชุุมชน สื่่�อที่่�ใช้้มีีจุุดหมายของการ
สื่่อ� สาร เนื้้�อหาจากการใช้้สื่่อ� บุุคคลเป็็นสื่่อ� ที่่�ใช้้ได้้ดีีกับั เนื้้�อหาที่่�ง่า่ ย คนในชุุมชนเข้้าใจ
ได้้ง่่าย เมื่่�อสื่่�อไปแล้้วเนื้้�อหาก็็สอดคล้้องกัับลัักษณะการตอบสนองและพฤติิกรรม
จากชุุมชน 2) ปััจจััยด้้านความต้้องการของชุุมชน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์กัับ
ชุุมชน สอดคล้้องกัับความเชื่่�อ ทััศนคติิ และค่่านิิยมของชุุมชนที่่�ต้้องการเห็็นสิ่่�งที่่�ดีี
เกิิดขึ้้น� ในชุุมชนและที่่�สำคััญที่่�สุดุ เป็็นสิ่่ง� ที่่�ดีกัี บั คนในครอบครััวของพวกเขา “สนาม
เด็็กเล่่นสร้้างปััญญา” เป็็นสนามเด็็กที่่�เปิิดประสบการณ์์ใหม่่ที่่�น่่าประทัับใจให้้กัับ
ชุุมชนทุุกคน เพราะเป็็นสนามเด็็กที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายในการเล่่น เด็็ก ๆ
สามารถเล่่นได้้ในพื้้�นที่่�โล่่ง ท่่ามกลางธรรมชาติิ และเป็็นการออกกำลัังที่่�เห็็นชััดเจน
ประโยชน์์ของสนามเด็็กเล่่นที่่�ถ่่ายทอดมาจาก อปท. ทั้้�ง 13 แห่่ง
ตรงกัับองค์์ประกอบในการรัับรู้้ข� องมนุุษย์ที่่์ ชุ� มุ ชนเป้้าหมาย มีีความตั้้ง� ใจรัับข่า่ วสาร
เรื่่อ� ง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ด้้วยสภาพจิิตใจที่่�มีคี วามแน่่วแน่่ในสิ่่ง� ใดสิ่่ง� หนึ่่�ง
เป็็ น สิ่่�ง เดีี ย ว การรัั บรู้้� จึึ ง พร้้อมที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น เพราะทุุ ก คนอยากได้้การรัั บรู้้�นั้้� น
นำไปใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจริิง สอดคล้้องกัับกระบวนการรัับรู้้ข� อง โมแวนและ
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ไมเนอร์์ ที่่�อธิิบายการรัับรู้้ข� องมนุุษย์ว่์ า่ มนุุษย์ต้้์ องมีีการเลืือกสรรข่่าวสารที่่�จะเปิิดรัับ
ด้้วยการเลืือกให้้ความสนใจ โดยจะเลืือกเฉพาะสิ่่�งที่่�ตััวเองสนใจ เลืือกรัับรู้้� และ
ตีีความหมาย การตีีความหมายนั้้�นจะสอดคล้้องกัับความรู้้สึ� กึ นึึกคิิด ทััศนคติิ อารมณ์์
และค่่านิิยมเดิิมของตััวเอง จากนั้้�นจะเลืือกจดจำ โดยข่่าวสารที่่�มนุุษย์เ์ ลืือกจดจำไว้้
มัักจะเป็็นการช่่วยย้้ำ และสนัับสนุุน ความรู้้สึ� กึ นึึกคิิด ทััศนคติิ ความคิิด และค่่านิิยม
ซึ่่ง� การรัับรู้้เ� รื่่อ� ง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ในครั้้ง� นี้้� ชุุมชนทุุกคนได้้รัับรู้้ป� ระโยชน์์
ของสนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา ทั้้�งทางอารมณ์์ที่่�ตััวเองและลููกหลานมีีความสุุข
จากการเล่่นและทางกายภาพก็็ปรากฏภาพเป็็นความแข็็งแรง ความกล้้าตััดสิินใจ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�ผู้้�ปกครองได้้รัับ ได้้เห็็นอย่่างชััดเจนจากเด็็กเล็็กของตนเอง
การให้้ความร่่วมมืือของชุุมชน ต่่อการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ในชุุมชน โดยประชาชนให้้ความร่่วมมืือในฐานะสมาชิิกของชุุมชน ด้้วยวิิธีีการใช้้
แรงชาวบ้้านลงแขกก่่อสร้้าง ตามที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นแจ้้งความประสงค์์
โดยประชาชนแต่่ละบุุคคล ยิินดีีให้้สนัับสนุุนการสร้้าง “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
การเรีียนนอกห้้องเรีียนที่่�ให้้ ความสำคััญของการเล่่น ด้้วยการส่่งลููกหลาน เข้้าเรีียน
ที่่�ศูนู ย์์เด็็กเล็็กในชุุมชน เนื่่อ� งจากการเรีียนรู้้น� อกห้้องเรีียนหรืือการเล่่นร่่วมกัับเพื่่อ� น
ที่่�นอกเหนืือจากการอยู่่�ร่่วมกัันของคนในครอบครััว ทำให้้เด็็กมีีพัฒ
ั นาการด้้านสัังคม
ที่่�ดีขึ้้ี น� และการเล่่นสนามเด็็กเล่่นในฐานกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นการเสริิมสร้้างร่่างกายให้้
แข็็งแรงมากยิ่่ง� ขึ้้น� ด้้วย เมื่่อ� ประชาชนเห็็นประโยชน์์ของ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา”
ทำให้้สะท้้อนออกมาด้้วยข้้อสรุุปในเรื่่�องของการให้้ความร่่วมมืือ ในทุุกข้้อคำถาม
ชุุมชนยิินดีีให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมการเล่่นในสนามเด็็กเล่่นอยู่่�ในระดัับสููงเกิิน
ร้้อยละ 90 ทุุกข้้อคำถาม จะมีีอยู่่�บ้้างในส่่วนที่่�ชุุมชนอาจไม่่ถนััดในเรื่่�องของ
ความเห็็นเรื่่�องจุุดหรืือสถานที่่�ก่่อสร้้าง การเข้้ามาร่่วมในการจััดหาทุุน หาพื้้�นที่่�
ที่่�เหมาะสม ตามธรรมชาติิของคนทั่่�วไป ที่่�อาจจะมีีภารกิิจส่ว่ นตััว และ การแสดงความเห็็น
ที่่�ขััดกัับพฤติิกรรมทั่่�วไปของคนในชุุมชนที่่�ให้้เรื่่�องการจััดการเป็็นเรื่่�องของทางการ
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แต่่หากเป็็นเรื่่�องการสนัับสนุุนแรงกาย และกำลัังใจ ชุุมชนให้้
ความร่่วมมืือแบบเต็็มที่่� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการงานวิิจััยของ ปฐม นวลคำ (2560)
ได้้ทำการวิิ จัั ย เรื่่� อ ง การพัั ฒ นารูู ป แบบการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย ใน
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน พบรููปแบบการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
ในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก 3 กลวิิธีี คืือ 1) การจััดการเรีียนการสอนกิิจกรรมส่่งเสริิม
พััฒนาการเด็็กปฐมวััยตามหลัักสููตรและแผนการสอนชุุดกิิจกรรมส่่งเสริิมพััฒนาการ
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เด็็กปฐมวััย 2) การเฝ้้าระวัังและคััดกรองพััฒนาการเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็กโดยครููพี่่เ� ลี้้ย� งเด็็กและเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ปีีละ 2 ครั้้ง� และ 3) การมีีส่ว่ นร่่วม
ของชุุมชนในการช่่วยเหลืือด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม และการส่่งต่่อเด็็กมีีพััฒนาการ
สงสััยล่่าช้้าไปรัับการส่่งเสริิมและกระตุ้้�นพััฒนาการในสถานบริิการสาธารณสุุข
ซึ่่ง� ได้้รัับการสนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือเพื่่อ� การพััฒนาการส่่งเสริิมการพััฒนาเด็็กเล็็ก
จากชุุมชน ผลการดำเนิินการของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก จึึงจะก้้าวไปได้้สมความมุ่่�งหวััง
ของทั้้�ง 3 ฝ่่าย คืือ บ้้าน วััด โรงเรีียน
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1. การทำโครงการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับท้้องถิ่่�นควรมีีให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โครงการนั้้�น ๆ อย่่างชััดเจน และมีีการติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะการประเมิินผลภายใน (Internal Assessment) เป็็นระยะและต่่อเนื่่�อง
จะทำให้้สามารถดำเนิินโครงการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. การจััดทำโครงการ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ควรได้้รัับการบำรุุง
รัักษา จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อความปลอดภััยของเด็็กที่่�มาใช้้
บริิการสนามเด็็กเล่่นอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. ในเรื่่อ� งการสื่่อ� สารข่่าวสารต่่างๆ เป็็นเรื่่อ� งที่่� อปท. และทุุกหน่่วยงาน
องค์์กร ต้้องให้้ความสนใจ เพราะมัันเป็็นตััวชี้้�วััดของคุุณภาพของงานในการดููแล
ของอปท. ได้้เป็็นอย่่างดีี การสื่่�อสารที่่�ดีีควรมีีการให้้ข้้อมููลล่่วงหน้้าและต่่อเนื่่�อง
ด้้วยการใช้้สื่่อ� ที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือผู้้รั� บั สารของเรา ไม่่ควรเป็็นการสื่่อ� สาร
ที่่�จััดการตามความเคยชิินหรืือความคุ้้�นเคย เพราะอาจส่่งผลลบต่่อองค์์กรได้้
และการสื่่�อสารที่่�ฟัังความเห็็นจากชุุมชนเป็็นสิ่่�งสำคััญ เพื่่�อความร่่วมมืือร่่วมใจ
ท้้ายที่่�สุุดก็็จะนำไปสู่่�ความสุุข สงบในที่่�สุุด
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ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยในอนาคต
1. ควรศึึกษาการสำรวจประสิิทธิิผลการสื่่อ� สารเพื่่อ� การถ่่ายทอดความรู้้�
คุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” ในเขตพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ เพื่่�อใช้้ในการ
เปรีียบเทีียบข้้อมููล
2. ควรศึึ ก ษาความพึึ ง พอใจการสื่่� อ สารเพื่่� อ การถ่่ า ยทอดความรู้้�
คุุณประโยชน์์ “สนามเด็็กเล่่น สร้้างปััญญา” จากประชาชนที่่�มาใช้้บริิการ
รายการอ้้างอิิง
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