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Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

หนูดูแลของใช้1

การเลือกสวมใส่เส้ือผ้าให้เหมาะสมกับ
ตนเองและกาลเทศะ	ท�าให้เรามีบุคลิกภาพ
ที่ดี
	 การท�าความสะอาดของใช้ส่วนตัว	 เช่น	
กระเปานักเรียนและรองเท้าเป็นการท�างาน
เพือ่ช่วยเหลือตนเอง	และช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง

·íÒ§Ò¹à»š¹àÃÕÂ¹
ÃÙŒä Œ́

ชวนเล่นก่อนเรียน

ท�า¤วาÁÊะÍา´â´Âการ«Ñก
¼ง«Ñก¿Íก

ท�า¤วาÁÊะÍา´â´Âการàªç´
âÂ§àÊŒ¹ÇÔ¸Õ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§ãªŒ 

áÅÐàÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³�·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃ
·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§ãªŒáµ‹ÅÐª¹Ô´



 1 	กระบวนการท�างาน
	 การท�างานต่าง	ๆ 	ต้องมีวตัถปุระสงค์และข้ันตอนการท�างานทีช่ดัเจน	

เพื่อให้สามารถท�างานได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า		

กระบวนการท�างาน	มีวิธีการปฏิบัติ	ดังนี้

1  ก�ำหนดปัญหำหรอืควำมตอ้งกำร

2  วำงแผนกำรท�ำงำน

3  ปฏบิตังิำน

4  ประเมินผลกำรท�ำงำน

•	 ส�ารวจรายละเอียดงานที่ต้องท�าว่า	มีลักษณะอย่างไร

•	 คิดวิเคราะห์งานว่า	ต้องท�าอะไรบ้างเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

•	 ก�าหนดงานที่ท�า

•	 ก�าหนดวัตถุประสงค์การท�างาน

•	 ก�าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างาน	และล�าดับขั้นตอนการท�างาน

•	 ก�าหนดวิธีป้องกันการเกิดปัญหาขณะท�างาน

•	 ปฏิบัติงานตามล�าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้

•	 	ปฏบัิติงานอย่างสะอาด	รอบคอบ	และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพือ่ให้งาน

ส�าเร็จตามเป้าหมาย

•	 	เมื่อท�างานเสร็จให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการท�างานและ

ประเมินผลว่า	ผลการท�างานเป็นอย่างไร	มีสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข	

และมีสิ่งใดที่ควรพัฒนา	เพื่อแก้ไขให้ดีกว่าเดิม

กระบวนกำรท�ำงำน
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1	 เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวและรูปร่างของตนเอง
2	 เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
3	 สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่ยับยู่ยี่	และไม่ช�ารุด
4	 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายก่อนออกจากบ้าน

1	 เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวและรูปร่างของตนเอง
2	 เลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
3	 สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่ยับยู่ยี่	และไม่ช�ารุด
4	 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายก่อนออกจากบ้าน

หลกักำรเลือกเสื้อผำ้

2 	การàÅ×ÍกÊวÁãÊ‹àÊ×éÍ¼Œา
	 	 การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวและรูปร่างของตนเอง

จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี	 และการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ

โอกาสและสถานที่	แสดงถึงการให้เกียรติทั้งตนเอง	ผู้อื่น	และสถานที่

 1. การเลอืกสวมใสเสือ้ผาใหเหมาะสมกบัสผีวิและรปูราง 
	 	 	การเลือกสวมใส่เส้ือผ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของตนเองเป็น

สิง่ส�าคญั	เพราะท�าให้ผูส้วมใส่มบีคุลกิภาพทีดี่	และมคีวามมัน่ใจในตนเอง	

	 	  1) สีผิว	คนเรามีสีผิวแตกต่างกัน	เช่น	ผิวขาว	ผิวคล�้า	เราจึง

ควรเลือกสีของเสื้อผ้าที่ช่วยเสริมสีผิวให้ดูดีมากขึ้น

¼ÔÇ¢ÒÇ ¼Ôว¤Å�éา
สวมใส่เสือ้ผ้าได้ทกุส	ีทัง้สเีข้มและ

			สีอ่อน

สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน	เพื่อให้ผิว	

									ดูสว่างขึ้น

เหลือง

น�้าเงิน

เขียวเข้ม

ม่วงเข้ม

เหลืองอ่อน

ชมพูอ่อน

ฟ้าอ่อน

เขียวอ่อน
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	 	  2) รูปราง	คนเรามีรูปร่างแตกต่างกัน	เช่น	อ้วน	ผอม	สูง	เตี้ย	

เราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ท�าให้บุคลิกภาพของเราดูดีขึ้น	ปกปดจุดด้อย

และส่งเสริมจุดเด่น

ÃÙ»Ã‹Ò§àµÕéÂ
•	 	เลือกเส้ือผ้าทีม่คีวามสัน้	ไม่ยาว

เกินไป

•	 	เลือกเสื้อผ้าที่มีลายทางแนวต้ัง	

เพื่อให้มองแล้วรู้สึกว่า	ผู้สวมใส่

ดูสูงขึ้น

รÙ»ร‹างÍŒวน
•	 	เลอืกเสือ้ผ้าท่ีมสีเีข้ม	เช่น	สเีทา	

สีม่วงเข้ม	 เพ่ือให้มองแล้วรู้สึก

ว่า	ผู้สวมใส่ตัวเล็กลง

•	 	เลือกเสื้อผ้าที่มีลายขนาดเล็ก	

หรือลายทางแนวตั้ง	เพื่อให้		

มองแล้วรู้สึกว่า	ผู้สวมใส่

	 ดูผอมลงและสูงขึ้น

ลายทางแนวตั้ง

สีมวงเขม

ลวดลายที่เปนแนวตั้ง

ลายทางแนวตั้ง

ลายจุดขนาดเล็ก
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รÙ»ร‹างÊÙง

รÙ»ร‹าง¼ÍÁ

•	 	เลือกเสื้อผ้าที่ไม่ยาวเกินไป

•	 	เลือกเส้ือผ้าที่มีลายขวาง	 เพื่อ

ให้มองแล้วรูส้กึว่า	ผูส้วมใส่ดตัูว

กว้างขึ้นและสมส่วน

•	 	เลือกเสื้อผ้าสีอ่อน	 เช่น	 สีฟ้า	

สเีขยีวอ่อน	เพ่ือให้มองแล้วรูส้กึ

ว่า	ผู้สวมใส่ดูตัวใหญ่ขึ้น

•	 	เลือกเส้ือผ้าที่มีลายขนาดใหญ่	

หรือลายขวาง	 เพ่ือให้มองแล้ว

รู้สึกว่า	ผู้สวมใส่ดูตัวหนาขึ้น	

และสมส่วน

สีฟา

ลายทางแนวขวาง

ลายขวาง

ลายดอกขนาดใหญ

ลวดลายที่เปนแนวขวาง
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เมื่อไปงานมงคล	เช่น	งานแต่งงาน	
งานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่	 ควรเลือก
สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส	 สุภาพ	
หรอืแต่งกายตามทีผู้่จัดงานก�าหนด	
ไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด�า

  2. การเลือกสวมใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่
	 	 	การท�ากิจกรรมในโอกาสและสถานที่ต่าง	ๆ 	จะมีลักษณะหรือมี

ธรรมเนยีมการปฏบิตัแิตกต่างกนั	การแต่งกายให้เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานที่จึงมีความส�าคัญ	เช่น

เมื่อไปงานอวมงคล	 เช่น	 งานศพ	
ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีด�า	 เพ่ือ
แสดงความไว้อาลัย

เมื่อไปศาสนสถานตาง ๆ 	 ควรเลือก
สวมใส่ชดุสภุาพ	ผูช้ายสวมใส่กางเกง
ขายาว	เสือ้มแีขน	ส่วนผูห้ญงิสวมใส่
กางเกงขายาวหรือกระโปรงคลุมเข่า	
และเสื้อมีแขน	 คอไม่ลึก	 เสื้อผ้าไม่
รดัรปู	หรอืสวมใส่เคร่ืองแต่งกายตาม
แต่ละศาสนาก�าหนด	 เช่น	 สวมใส่
ผ้าคลุมศีรษะ
6



เมื่อไปเที่ยวภูเขา	ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่
สะดวกต่อการเคลือ่นไหว	เช่น	เสือ้ยืด	
กางเกงขายาว	 ควรสวมถุงเท้าและ
รองเท้าผ้าใบ	เพือ่ให้เดนิได้คล่องแคล่ว	
และสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดด	

เมือ่ไปเทีย่วสวนสนกุ	ควรสวมใส่เสือ้ผ้าทีส่ะดวก
ต่อการเล่นเครื่องเล่น	 เช่น	 เสื้อยืดคอกลม	
กางเกง	 ควรสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดด	
เมื่อต้องอยู่กลางแจ้ง	

	 	 	 เมือ่ไปเทีย่วควรเลอืกสวมใส่เสือ้ผ้าทีเ่หมาะสมกบัสถานท่ีที่ไป	

เช่น	

การเลือกเสื้อผา 7



  3. การดูแลรักษาเสื้อผา
	 	 	 เสือ้ผ้าเป็นสิง่ทีเ่ราต้องสวมใส่ทกุวนั	จงึควรดูแลรกัษาให้มีสภาพดี	

ไม่เก่าเร็ว	และใช้งานได้นาน	โดยสามารถปฏิบัติได้	ดังนี้

การ«ÑกàÊ×éÍ¼Œา

การ¨Ñ´àกçบàÊ×éÍ¼Œา

การ«‹ÍÁá«ÁàÊ×éÍ¼Œา

1

3

2

•	 	ดูสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า	เพื่อจะได้ซักให้

เหมาะสมกบัชนดิของผ้า	เช่น	สญัลกัษณ์	

	ซักได้ทั้งเครื่องซักผ้าและซักมือ

•	 	แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

•	 	น�าเสื้อผ้าไปซักด้วยมือหรือซักด้วย	

เครื่องซักผ้า

•	 	น�าเสื้อผ้าที่ซกัเสรจ็แลว้ไปตากใหแ้ห้ง

•	 	เก็บเส้ือผ้าทีต่ากแห้งแล้ว	แยกเสือ้ผ้า

ที่ต้องพับและรีดออกจากกัน

•	 	น�าเสื้อผ้าที่ต้องพับ	 พับให้เรียบร้อย

และจัดเก็บตามชนิดเสื้อผ ้า	 เช ่น	

กางเกงเก็บรวมกับกระโปรง	

	 ถุงเท้าม้วนเก็บเป็นคู่ไว้ใน

	 ลิ้นชักด้านล่างตู้เสื้อผ้า

•	 	ตรวจสอบลักษณะการช�ารุด

•	 	ซ่อมแซมตามลักษณะการช�ารุด	 เช่น	

เสือ้ผ้าทีข่าดเป็นรขูนาดเลก็ให้ซ่อมแซม

ด้วยการชนุ	ชายกางเกงรุย่ให้ซ่อมแซม

ด้วยการสอย
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3 	การ¨Ñ´àµรÕÂÁÍØ»กร³�การàรÕÂน
	 	 อุปกรณ์การเรียนมีหลายชนิด	เช่น	ดินสอ	ยางลบ	ไม้บรรทัด	สมุด	

หนังสือ	 เราควรจัดเตรียมส่ิงเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มเรียน	 เพ่ือจะได้

มีความพร้อมในการเรียน

ขัน้ตอน กำรจดัเตรยีมอปุกรณก์ำรเรียน

1	 จัดเตรียมหนังสือเรียน	สมุด	และอุปกรณ์การเรียนตามตารางเรียน

2	 แยกประเภทหนังสือ	สมุด	และอุปกรณ์การเรียนให้ชัดเจน

3	 	ใส่หนงัสือ	สมุด	และอปุกรณ์การเรยีนในกระเปานกัเรยีน	โดยเรยีงจาก

ขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก

1	 จัดเตรียมหนังสือเรียน	สมุด	และอุปกรณ์การเรียนตามตารางเรียน

2	 แยกประเภทหนังสือ	สมุด	และอุปกรณ์การเรียนให้ชัดเจน

3	 	ใส่หนงัสอื	สมุด	และอปุกรณ์การเรียนในกระเปานกัเรยีน	โดยเรยีงจาก

หลกักำรจดัเตรยีมอปุกรณก์ำรเรยีน

1 	 	ดูตารางเรียนของวันต่อไป	 แล้วจัดเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตามตาราง

เรียน

2 	 	จัดหนังสือและสมุดแยกเป็นหมวดหมู่	น�าใบงานใส่แฟ้มเก็บเอกสารให้เรียบร้อย	

3 	 	จัดอปุกรณ์การเรยีนใส่กระเปาเครือ่งเขยีน	โดยแยกประเภทให้เรยีบร้อย	เช่น	จดัเกบ็

ดินสอและยางลบไว้ในกระเปาดินสอ	จัดเก็บดินสอสีไว้ในกล่องดินสอสี

4 	 	น�าหนังสือ	สมุด	และอุปกรณ์การเรียนต่าง	ๆ 	ใส่กระเปานักเรียนอย่างเป็นระเบียบ
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4 	การท�า¤วาÁÊะÍา´กระà»‰านÑกàรÕÂน
	 	 กระเปานกัเรยีนเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ใส่หนงัสอืเรยีนและเครือ่งเขยีนต่าง	ๆ

เราจึงควรดูแลรักษากระเปานักเรียนให้สะอาด	มีสภาพดี	ใช้งานได้นาน

ขัน้ตอน กำรท�ำควำมสะอำดกระเปำ๋นักเรยีนทีท่�ำจำกผ้ำ

1	 ส�ารวจกระเปานักเรียนว่าท�ามาจากวัสดุชนิดใด	เช่น	ผ้า	หนัง
2	 น�าสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเปานักเรียน
3	 	ท�าความสะอาดให้เหมาะสมกบัวสัดุของกระเปานกัเรยีน	เช่น	กระเปา

ผ้าใช้วิธีการซัก	กระเปาหนังใช้วิธีการเช็ด
4	 	ตรวจสอบความสะอาดของกระเปานักเรียน

1	 ส�ารวจกระเปานักเรียนว่าท�ามาจากวัสดุชนิดใด	เช่น	ผ้า	หนัง
2	 น�าสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเปานักเรียน
3	 	ท�าความสะอาดให้เหมาะสมกบัวสัดุของกระเปานกัเรยีน	เช่น	กระเปา

4	 	ตรวจสอบความสะอาดของกระเปานักเรียน

หลกักำรท�ำควำมสะอำดกระเปำ๋นกัเรยีน

ตวัอย่ำง การท�า¤วาÁÊะÍา´กระà»‰านÑกàรÕÂนทÕèท�า¨าก¼Œา

น�าสิ่งต่าง	ๆ 	ออก
จากกระเปา

น�ากระเปาไปแช่
น�้าสะอาด	10	นาที	
แล้วน�าไปแช่น�้า
ผสมผงซักฟอก
อีก	10	นาที

ใช้แปรงซักผ้า	
ขัดกระเปาให้ทั่ว	
จากนั้นล้างน�้า
สะอาด	2	ครั้ง	
แล้วน�าไปตาก
ให้แห้ง

1.	 ผงซักฟอก
2.	 แปรงซักผ้า
3.	 กะละมัง

วสัดแุละอุปกรณ์

2

1
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