
บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยนาํเสนอ      

ตามหวัขอ้ต่อไปนี�  

 1. แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี�ยงดู 

  1.1 ความหมายของการอบรมเลี�ยงดู 

  1.2 วธีิการอบรมเลี�ยงดู 

  1.3 ทฤษฏีการอบรมเลี�ยงดู 

 2. แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 

  2.1 ความหมายของทศันะ 

  2.2 ลกัษณะและที�มาของทศันะ 

  2.3 ความสาํคญัของทศันะ 

  2.4 องคป์ระกอบของทศันะ 

  2.5 การวดัทศันะ 

 3. แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

  3.1 ความหมายของการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

  3.2 ลกัษณะของการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี�ยงดู 

 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลี�ยงดูไวห้ลายท่าน ดงันี�  

 ความหมายของการอบรมเลี�ยงดู 

 สุมน  อมรวิวฒัน์  และคณะ (2534 : 19) ไดใ้ห้ความหมายของการอบรมเลี� ยงดูไวว้่า  

หมายถึง ลกัษณะวิธีการต่าง ๆ ที�ผูเ้ลี� ยงเด็กใช้ในการเลี� ยงดูเด็ก ดูแลเด็ก อบรมสั�งสอนเด็กและ         

มีปฏิสัมพนัธ์ต่อเด็ก รวมทั�งการปฏิบติัตวัของผูเ้ลี� ยงเด็ก ความคิดเห็นของผูใ้หญ่เกี�ยวกับเด็ก    

ตลอดจนสื�อ กิจกรรม และสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เด็กมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

[พิมพค์าํ

อา้งอิง
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 สุพตัรา  สุภาพ (2536 : 48) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง กระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
ทารกหรือผูเ้ยาวที์�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้จะตอ้งไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการที�จาํเป็น
บางอย่าง เช่น อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศยั ยารักษาโรค ซึ� งปกติแม่หรือผูเ้ลี� ยงดูจะช่วยสนอง
ความต้องการเหล่านี� ท่าทางและความสัมพนัธ์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจและ
พฒันาการของเด็ก  หรือกล่าวอีกนัยหนึ� งก็คือ การเลี� ยงดู หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการ     
ในระยะเริ�มแรกของมนุษยต์ามระเบียบแบบแผนที�สังคมนั�น ๆ กาํหนดและแตกต่างกนัตามสภาพ
ของสังคมที�ตนเองเป็นสมาชิก   
 สุพตัรา  สืบประดิษฐ์ (2536 : 309) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง มารดา บิดา หรือผูเ้ลี� ยงดู
เด็กตอ้งทาํหนา้ที�แนะนาํ ฝึกฝน อบรมเลี�ยงดูเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ให้เจริญเติบโต
มีพฒันาการทางด้านร่างกาย พฒันาการทางด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการ     
ทางด้านจิตใจและคุณธรรม พฒันาการทางด้านอารมณ์และบุคลิก  พฒันาการทางด้านสังคม        
โดยผูเ้ลี� ยงดูเด็กจะตอ้งเขา้ใจและมีความรู้เรื�องพฒันาการของเด็ก  ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการอบรม
เลี�ยงดูบางอยา่งใหเ้ขา้กบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของสังคม   
 รติชน  พีรยสถ์  (2543 : 60) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอบรมเลี� ยงดูแบ่งความหมายเป็น 2 ส่วน 
คือ การอบรมและการเลี�ยงดู  
 การอบรม หมายถึง การแนะนําสั�งสอนให้ความรู้ให้แนวคิดแนวปฏิบัติถ่ายทอด       
บุคลิกภาพ ค่านิยม ตลอดจนการทาํตวัเป็นตวัอยา่งในเรื�องต่าง ๆ ใหเ้ด็กมีนิสัยที�พึงประสงค ์
 การเลี� ยงดู หมายถึง การดูแลในเรื�องอาหาร ดูแลสุขภาพ ดูแลความเป็นอยู่ เพื�อสนอง
ความตอ้งการของเด็ก เลี�ยงดูส่งเสริมใหเ้ด็กไดพ้ฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม 
และดา้นสติปัญญาตามวยัอนัเหมาะสม 
 พรทิพย ์ พิชัย (2542 : 203) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง การที�มารดา บิดา หรือบุคคล        
ที�เกี�ยวขอ้งเลี� ยงดูเด็ก พึงปฏิบติัต่อเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ให้ไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการจาํเป็นขั�นพื�นฐานทางดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งเพียงพอ รวมทั�งชี� แนะสั�งสอน อบรม
เด็กด้วยการมีความรู้ มีความรักความเข้าใจ มีความตระหนักมองเห็นความสําคัญของเด็ก            
ปรับวธีิการเลี�ยงดูเด็กอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงสังคมโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว คาํนึงถึง
ธรรมชาติของเด็กเพื�อให้เด็กเติบโตเป็นคนดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพที�ดี สามารถ
เผชิญกบัสถานการณ์ของสังคมและอยูร่่วมกนักบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การอบรมเลี�ยงดูเด็ก หมายถึง การที�มารดา บิดา หรือ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการเลี�ยงดูเด็ก ปฏิบติัต่อเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้ห้เจริญเติบโต
และมีพฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ซึ� งผูอ้บรม
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ต้องอบรมด้วยความรักความเข้าใจ และปรับวิธีการอบรมเลี� ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมให้เข้ากับ               
การเปลี�ยนแปลงทางสังคมเพื�อให้เด็กเติบโตเป็นคนดี สามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ของสังคม    
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 วธีิการอบรมเลี�ยงดู 
 การอบรมเลี�ยงดูเด็กมีความหลากหลายรูปแบบที�แตกต่างกนั ซึ� งไม่มีวิธีหนึ� งวิธีใดที�ดีที�สุด
ในแต่ละแบบของการอบรมเลี�ยงดูก็อาจจะมีแบบอื�น ๆ ร่วมอยูด่ว้ย ซึ� งขึ�นอยู่กบัความเชื�อลกัษณะ
นิสัย ความเคยชินของคนในสังคมนั�น ๆ รวมทั�งตวัของเด็กดว้ยที�มีความแตกต่างกนั จุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายปลายทางก็คือตอ้งการให้เด็กเป็นคนดีผลจากการวิจยัเป็นที�ยอมรับว่า วิธีการอบรม
เลี� ยงดูเด็กนั�น มีผลต่อพฒันาการของเด็กทั�งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม      
ดา้นสติปัญญา และดา้นบุคลิกภาพ นกัจิตวิทยาและผูรู้้ไดแ้บ่งการอบรมเลี�ยงดูลูกดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
มากมาย ดงันี�  (สุมน  อมรววิฒัน์. 2534 : 377 - 393) 
 วราภรณ์  รักวิจยั (2540 : 20 - 26 ; อา้งถึงใน สุมน  อมรวิวฒัน์. 2534 : 377 - 393) กล่าวถึง 
การอบรมเลี�ยงดูเด็ก ไวด้งันี�  
 1. การอบรมเลี�ยงดูแบบใหค้วามรักความอบอุ่นแบบประชาธิปไตย เป็นการอบรมเลี�ยงดู
โดยให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเขา้ใจ ในการอบรมเลี� ยงดูเด็กจะตอ้งใช้เหตุผลให้เด็ก        
รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยุติธรรม วิธีการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบนี�จะตอ้งให้ความสําคญั
แก่ตวัเด็ก  ผูดู้เด็กจะตอ้งให้ในสิ�งที�เด็กตอ้งการจริง ๆ จดัประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัพฒันาการ
ของเด็กตามความเหมาะสมกบัความสามารถทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม          
และดา้นสติปัญญา ดา้นทกัษะของเด็ก โดยไม่บงัคบัให้เด็กทาํในสิ�งที�เด็กไม่อยากทาํ ให้อิสระกบั
เด็กในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เอาใจใส่และช่วยเหลือ แนะนําเด็กตามความเหมาะสม ยอมรับ      
ความสามารถและใหสิ้ทธิเด็กในการตดัสินใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   
  ผลของการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย  เด็กจะเป็นคนเปิดเผยเป็นตวัของตวัเอง  
มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีอารมณ์ขนั ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถปรับตวัได้ดี และกล้าแสดงออกอย่างมั�นใจ สามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหา  
เฉพาะหน้าไดดี้ มีความเชื�อมั�นในตนเองสูงและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รู้จกัใช้เหตุผล เคารพสิทธิ  
ของตนเองและผูอื้�น 
 2. การอบรมเลี�ยงดูแบบคาดหวงัเอากบัเด็ก  เป็นวิธีการอบรมเลี�ยงดูที�ผูดู้แลเด็กเรียกร้อง
เอาจากเด็ก เด็กจะต้องทาํตามจุดประสงค์หรือความต้องการของผูดู้แลเด็ก เด็กมีหน้าที�ทาํตาม               
ทุกอยา่งแมว้า่จะไม่ชอบก็ตาม เด็กจะพบแต่คาํสั�งที�วา่ ตอ้งทาํแบบนี�  ตอ้งเล่นแบบนี�  เด็กจะถูกเคี�ยวเข็ญ
ให้ทาํแต่สิ�งที�ผูดู้แลเด็กคิดวา่ดีเท่านั�น ผูดู้แลเด็กมกัจะดุด่าวา่กล่าวเมื�อเด็กอธิบายหรือแสดงเหตุผล
คดัคา้น เด็กจะตอ้งทาํตามความพึงพอใจของผูดู้แลเด็กทุกครั� ง 
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  ผลของการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบคาดหวงัเอากบัเด็ก เด็กจะเป็นคนเจา้อารมณ์ ปรับตวั           

เขา้กบัสังคมภายนอกไดย้าก ไม่มีความมั�นใจในตนเอง ไม่สามารถคน้พบความสามารถของตนเอง  

เด็กบางคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นคนว่านอนสอนง่าย เชื�อฟังผูใ้หญ่ทุกอย่าง ไม่มี                

ความเป็นตวัของตวัเอง ไม่กล้าตดัสินใจด้วยตนเอง ขาดความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และชอบที�จะ      

พึ�งพาผูใ้หญ่ 

 3. การอบรมเลี�ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เป็นการเลี�ยงดูที�ผูดู้แลเด็กไม่สนใจที�จะอบรม

สั�งสอน ปล่อยให้เด็กทาํตามแต่ใจตนเอง ไม่มีใครคอยชี�แนะแนวทางที�ถูกตอ้งตามความเหมาะสม

ไม่สนใจสภาพแวดลอ้มของเด็ก ไม่สนใจยามเด็กเจบ็ป่วย อบรมเลี�ยงดูแบบตามมีตามเกิด 

  ผลของการอบรมเลี� ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เด็กจะมีลกัษณะกา้วร้าว ชอบทะเลาะ   

เบาะแวง้กบัผูอื้�นอยู่บ่อย ๆ มีเจตคติไม่ดีต่อผูดู้แลเด็ก บางครั� งถึงกบัเกลียดชัง ไม่เชื�อฟังผูใ้หญ่     

เด็กจะมีอาการเซื�องซึม ไม่สามารถปรับตวัไดง่้าย มีความตึงเครียดทางอารมณ์ กระวนกระวายใจ   

อยูเ่ป็นประจาํ มีอารมณ์ไม่มั�นคง ไม่มีเหตุผล ชอบเรียกร้องความสนใจจากผูอื้�นเสมอ เพราะเด็กขาด       

ความรักความอบอุ่น มกัจะเกิดปัญหาสุขภาพจิต ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และเด็กที�ได้รับ     

การอบรมเลี� ยงดูแบบนี� มกัจะพบว่า ยุวอาชญากรส่วนใหญ่มีพื�นฐานความผิดดว้ยการอบรมเลี� ยงดู

แบบนี�  

 4. การอบรมเลี�ยงดูแบบถนอมมากเกินไป เป็นการอบรมเลี�ยงดูเด็กที�ผูดู้แลเด็กคอยปกป้อง

เด็กมากเกินไป ไม่ให้เด็กไดรั้บความยากลาํบากหรืออนัตรายใด ๆ คอยให้ความช่วยเหลือกบัเด็ก 

ทุกอย่างจนเด็กไม่รู้จกัหาวิธีการช่วยเหลือตนเอง ไม่รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีเรื�องอะไรขดัขอ้ง     

ผูดู้แลเด็กจะคอยช่วยเหลือให้หมดทุกอย่างโดยเด็กไม่ต้องทาํอะไรด้วยตนเองเลย เรียกได้ว่า        

เป็นการถนอมไข่ไวใ้นหิน เอาใจใส่เด็กแบบไม่คลาดสายตา คอยใหค้วามช่วยเหลือเด็กทุกฝีกา้ว 

  ผลของการอบรมเลี�ยงดูแบบถนอมมากเกินไป จะทาํให้เด็กกลายเป็นคนที�เอาแต่ใจตนเอง 

ขาดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และขาดความเชื�อมั�นในตนเอง ตอ้งคอยพึ�งพาผูอื้�นอยูเ่สมอ พึ�งตนเอง

ไม่ได้  ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ปรับตวัให้อยู่ในสังคมได้ยาก เด็กมีแนวโน้ม        

สุขภาพจิตเสียและมีอาการทางประสาท 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้นี�  สามารถสรุปไดว้่า ผูดู้แลเด็กจะอบรมเลี� ยงดูเด็กดว้ยวิธีการ

แบบไหนก็ตาม สิ�งที�สําคญัที�สุดในการอบรมเลี� ยงดูเด็กถา้จะให้ไดผ้ลดีนั�น ผูดู้แลเด็กจะตอ้งสร้าง

ศรัทธาให้เกิดกบัเด็ก เมื�อเด็กมีศรัทธากบัผูดู้แลเด็กแลว้ ผูดู้แลเด็กจะพูดอยา่งไรเด็กก็จะคลอ้ยตาม

และให้ความร่วมมือในการปฏิบติัเป็นอย่างดี วิธีการอบรมเลี�ยงดูเด็กนั�นมีหลากหลายวิธีการขึ�นอยู่กบั
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ปัจจยัหลาย ๆ อยา่งของผูอ้บรมเลี�ยงดู ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมไปถึงสิ�งแวดลอ้ม

ของผูอ้บรมเลี� ยงดูเด็กจะแตกต่างกันออกไป ซึ� งผลลัพธ์ของการอบรมเลี� ยงดูเด็กนั�น ๆ จะเป็น        

ตวักาํหนดอุปนิสัย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของเด็กในอนาคต 

 ทฤษฎกีารอบรมเลี�ยงดู 
 กรมสุขภาพจิต (2543 : 7 ; อา้งถึงใน สุมน  อมรวิวฒัน์. 2534 :   377 - 393)  กล่าวถึง
ทฤษฎีการอบรมเลี�ยงดู ไวด้งันี�  
 1. ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตวิเคราะห์ของฟรอยด ์(Sigmond Freud) 
  เป็นนกัจิตวิทยาชาวออสเตรียที�มีความเชื�อว่าพฒันาการบุคลิกภาพของคนขึ�นอยู่กบั       
การตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานทางดา้นสรีระ หรือที�เขาเรียกว่าแรงขบัโดยสัญชาติญาณ 
แรงขบัดงักล่าวมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ แรงขบัทางเพศหรือความตอ้งการตอบสนองทางเพศ (Libido) 
แรงขบัหรือความตอ้งการที�จะมีชีวิตอยู่ (Life-preserving Drive) และแรงขบัหรือความตอ้งการ        
ที�จะแสดงความกา้วร้าว (Aggressive Drive)  
 2. ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตสังคมของอีริคสัน 
  อีริคสัน (Erikson. 1978 : 91) เป็นนกัจิตวิทยาพฒันาการที�มีชื�อเสียงและให้ความสําคญั
กบัสิ� งแวดล้อมมาก มีแนวคิดว่า วยัเด็กเป็นวยัที�สําคญัและพร้อมที�จะเรียนรู้สิ� งแวดล้อมรอบตวั   
หากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็กดี เด็กจะมองโลกในแง่ดี มีความเชื�อมั�นในตนเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กไม่ดี ไม่เอื�อหรือส่งเสริม         
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ไม่ไวว้างใจผูอื้�น ขาดความเชื�อมั�น       
ในตนเอง 
 3. ทฤษฎีวฒิุภาวะของกีเซล 
  กีเซล (Gesell. 1990 : 79) เป็นนกัจิตวิทยาที�มีความเชื�อในเรื�องของความเจริญเติบโต    
ตามวุฒิภาวะ โดยกล่าวว่า “วุฒิภาวะเป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นตามธรรมชาติอย่างมีระเบียบ        
โดยที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัสิ�งเร้าภายนอก” กีเซลเชื�อวา่พฤติกรรมของเด็กจะเกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
ทางสรีระวิทยา ซึ� งจะกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมขึ�น การฝึกฝนหรือการเรียนรู้ไม่วา่ลกัษณะใดก็ตาม 
จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ ถา้หากร่างกายยงัไม่พร้อมหรือยงัไม่มี  
วฒิุภาวะ 
 4. ทฤษฎีพฒันาการดา้นการรู้คิดของเพียเจท ์
  เพียเจท์ (Piaget. 1995 : 120) นกัจิตวิทยาชาวสวิส ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบั
พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กและพฒันาการทางสติปัญญา ตามแนวความคิดของเพียเจทไ์ดอ้ธิบาย
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ถึงพฒันาการทางความคิดและสติปัญญาในความเห็นของเขาวา่ บุคคลสามารถคิด ดดัแปลงความคิด
และแสดงความคิดของตนออกมาได้ ย่อมเป็นผลมาจากขบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง 
(Assimilation) และการจดัปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) โดยผลของการทาํงานดงักล่าว 
จะเกิดเป็นโครงสร้างขึ�น (Schema) 
 จากแนวคิดของนกัจิตวิทยาทฤษฎีพฒันาการอบรมเลี�ยงดูดงักล่าวขา้งตน้นี�  สามารถสรุป
ได้ว่า ระยะสําคญัของการพฒันาคนในวยัตน้ของชีวิตแล้ว นักจิตวิทยายงัไดเ้สนอขอ้คิดต่าง ๆ      
ในการอบรมเลี� ยงดูเด็กปฐมวยั ซึ� งเป็นวยัที�มีความสําคญัที�สุดต่อการวางรากฐานของชีวิตมนุษย ์
ทฤษฎีพฒันาการอบรมเลี� ยงดูต่าง ๆ นี� จะช่วยให้พ่อ แม่ ครู และผูเ้ลี� ยงดู ได้ใช้แนวทางส่งเสริม
พฒันาการเด็กด้านความคิด การแก้ปัญหา ตลอดจนได้พฒันาให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์    
อย่างเต็มที�  นอกจากนี� ยงัส่งเสริมให้เด็กไดเ้ขา้ใจ และเรียนรู้บทบาทหน้าที�ของตนที�มีต่อตนเอง 
และผูอื้�นและเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นของเด็กให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กนั 
ตลอดจนไดศึ้กษาพฒันาการของเด็กไดข้อ้สรุปเป็นแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที�น่าสนใจมากมาย ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางเพศของเด็ก  
ที�มีผลต่อบุคลิกภาพเมื�อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ทฤษฎีพฒันาการด้านจิตสังคมของอีริกสัน ได้ให ้     
ความสําคญัของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเด็กในวยัต่าง ๆ ทฤษฎีพฒันาการของกีเซล ให้ความสําคญั
ของการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะของมนุษย ์ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นการรู้คิดของเพียเจทที์�ศึกษา
พฒันาการเรียนรู้ทางสติปัญญา 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 

 ความหมายของทศันะ 

 คาํวา่ ทศันะ ตรงกบัภาษาองักฤษคาํวา่ “Attitude” ซึ� งแปลวา่ ความรู้สึก ความเห็นในทาง
จิตวิทยาถือว่า ทศันคติเป็นตวัแปรหนึ� งที�ไม่สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย แต่จะตอ้งอาศยัการศึกษา    
คน้ควา้ดว้ยวิธีที�ซับซ้อน มีนกัวิชาการผูใ้ห้คาํนิยามหรือความหมายของคาํวา่ ทศันคติแตกต่างกนั 
ดงันี�  
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 69) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึก 
หรือท่าทีของบุคคลที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งจะเห็นวา่ ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบทางดา้นอารมณ์ 
ความคิดเห็นเป็นองคป์ระกอบทางดา้นปัญญา และท่าทีเป็นองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2546 : 121) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความรู้สึก
ความเชื�อ และแนวโนม้ของพฤติกรรมของบุคคลที�มีต่อบุคคลหรือสิ�งของ หรือความคิดใด ๆ ก็ตาม 
ในลกัษณะของการประเมินค่า ฯลฯ ความรู้สึก ความเชื�อ และแนวโนม้นี�ตอ้งคงอยูน่านพอสมควร 
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 ศกัดิn ไชย  สุรกิจบวร (2545 : 137) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทศันะเป็นผลรวมทั�งหมด     
ของมนุษยที์�เกี�ยวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลวัต่อบางสิ�งบางอยา่ง 
 สุชา  จนัทน์เอม (2540 : 242) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลที�มีต่อบุคคลวตัถุสิ�งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นไปในทาํนองที�พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้
 กญัญา  ศิริกุล (2540 : 50) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทศันะ ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกที�ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม นั�นเป็นผลมาจากอิทธิพลทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคล    
เหล่านั�นก็ไดคื้อ สุขภาพที�ดีนั�นอาจเป็นการสนบัสนุนทศันะที�ดี แต่ขณะที�ไม่สบายอาจสร้างทศันะ
ในทางลบได้ นอกจากนี� สิ� งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น วฒันธรรม เชื�อชาติ ศาสนา ความรู้ที�ได้รับจาก      
การศึกษา การอ่าน และประสบการณ์ ก็เป็นตวักาํหนดทศันะของบุคคลดว้ย 
 สรุปได้ว่า ทศันะคือ ความรู้สึกนึกคิดที�แสดงออกมาจากจิตใจที�มีผลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง     
กลุ่มใดกลุ่มหนึ� งไม่ว่าสิ� ง ๆ นั� น กลุ่ม ๆ นั� น จะเป็นสิ� งที�มีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ทั� งในทางที�ดี คือ            
คิดเห็นวา่สิ�งนั�นเป็นสิ�งที�ดีหรือคิดเห็นวา่สิ�ง ๆ นั�นเป็นสิ�งที�ไม่ดี และบางครั� งก็จะคิดเห็นต่อสิ�ง ๆ ใด
วา่อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดี คือ เป็นกลางยงัไม่ใช่ทั�งดีหรือไม่ดีอยา่งชดัเจน 

 ลกัษณะและที�มาของทศันะ  

 วรัิช  ลภิรัตนกุล (2540 : 199)  ไดก้ล่าววา่ ทศันะเป็นปัจจยัพื�นฐานที�ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ 
ดงันั�น ไดมี้การสรุปลกัษณะและที�มาของทศันะ ไวด้งันี�  
 1. ทศันะเป็นการแสดงออกตามความรู้สึกของบุคคลที�เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผูอื้�น   
ในปัญหาหรือสิ�งต่าง ๆ 
 2. ทศันะเป็นการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ ซึ� งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายประการ 
ทั�งทางดา้นสรีระร่างกายหรือจิตใจของบุคคลประกอบกนั 
 3. ทศันะเป็นสิ�งซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่ถา้ปลุกกระตุน้ดว้ยสิ�งเร้าที�เป็นแรงเสริมทางดา้น
ความต้องการ อารมณ์ ความคิด หรือสภาพสรีระร่างกายแล้ว ก็จะแสดงออกทนัที แรงกระตุน้หรือ     
สิ�งเร้านี�อาจจะช่วยปลุกกระตุน้ใหเ้กิดทศันคติขึ�นในเรื�องต่าง ๆ 
 4. ทศันะอาจมีสาเหตุมาจากความตอ้งการที�จะไดรั้บรางวลัหรือผลตอบแทน 
 5. ทศันะช่วยตอบสนองความต้องการของคนที�ต้องการทาํความเข้าใจความหมาย      
ของปัญหาหรือประเด็นที�โตแ้ยง้กนัให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ�งขึ�น รวมทั�งตอ้งการทาํความเขา้ใจ    
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั 
 6. ทศันะของบุคคลเมื�อถูกกระตุน้หรือปลุกเร้าใหเ้กิดแลว้ อาจถูกเก็บกดเอาไวแ้สดงออก
ก็ได ้ทั�งนี�อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิพลภายนอกตวัเราหรืออิทธิพลภายในตวัเราเอง 



 

 

17

 สรุปได้ว่า ทศันะเป็นการแสดงออกจากภายในตวัของบุคคลนั�น ๆ คือ ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ทั�งดา้นอารมณ์ ความคิดต่าง ๆ และถา้หากถูกกระตุน้จากสิ�งเร้าจะแสดงออกทางร่างกาย
ทนัที สิ�งเร้าต่าง ๆ จะเขา้มากระตุน้ไดจ้ากทั�งภายในตวับุคคลและมาไดจ้ากภายนอกตวับุคคลนั�น 
คือ สภาวะแวดลอ้มในช่วงเวลานั�น ๆ 
 ความสําคัญของทศันะ 
 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549 : 70) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของทศันะ ไวด้งันี�  
 1. ทศันะเป็นมโนมติที�ครอบคลุมปรากฏการณ์หลายอยา่งได ้เช่น ความรักของบุคคลที�มี
ต่อครอบครัว ก็สรุปรวมถึงพฤติกรรมหลายอย่างของบุคคลไดใ้นการใชเ้วลากบัครอบครัวมาดูแล
สมาชิกในครอบครัว ทาํสิ�งต่าง ๆ ให้กบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่และปลอบใจ
สมาชิกในครอบครัว  
 2. ทศันะเป็นสาเหตุของพฤติกรรม นกัจิตวิทยาสังคมจาํนวนมาก เชื�อกนัวา่ ทศันะเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมจึงได้พยายามทําการวิจัยเพื�อแสดงหลักฐานให้เห็น และก็มีหลักฐาน               
มาสนบัสนุนพอสมควร แต่ก็มีงานวจิยัที�แสดงวา่พฤติกรรมเป็นสาเหตุของทศันะไดเ้ช่นกนั การที�มี
งานวจิยัเกิดขึ�นก็จะเป็นประโยชน์ต่อนกัจิตบาํบดั นกัพฤติกรรมบาํบดั ผูแ้นะแนว หรือครูแนะแนว
และครูทั�วไป 
 3. ทศันะมีความสาํคญัในตวัเอง ไม่วา่ทศันคติของบุคคลจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของเขาหรือไม่ก็ตาม เช่น ทศันคติต่อสถาบนัต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นแนวทางที�เขารับรู้โลกรอบตวั
เขาจึงเป็นเรื�องสาํคญัน่าศึกษาในตวัเอง 
 4. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัจิตวทิยาหลายสาขาสนใจร่วมกนั นอกจากจิตวิทยาสังคมที�สนใจ
ศึกษาเรื�องทศันะแลว้ นกัจิตวิทยาสาขาอื�น ๆ ก็ให้ความสนใจในเรื�องทศันคติเช่นกนั เช่น นกัจิตวิทยา
คลินิกอาจสนใจศึกษาทศันคติที�บุคคลต่อตนเองเพื�อเป็นหลกัฐานในการทาํความเขา้ใจในเรื�องอื�น 
หรือนกัจิตวิทยาบุคลิกภาพก็สนใจว่าการเปลี�ยนทศันะวิธีใด ไดผ้ลกบับุคคลที�มีบุคลิกภาพเช่นไร 
เป็นตน้ 
 5. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ
เรื� องทศันะทั�งในแง่ของการศึกษาเพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์     
ในการทาํงาน เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่อตา้นการคา้ยาบา้ โฆษณาให้คนไทยนิยมท่องเที�ยว
เชิงอนุรักษ ์             
 6. ทศันะเป็นเรื� องที�นักการตลาดสนใจ โดยมีความสนใจในทศันะบุคคลที�มีต่อแง่มุม     
ที�เป็นปัจจยัส่งเสริมให้เขาซื�อสินคา้นั�น ๆ มาใช้ เช่น ทศันะต่อสินค้า ทศันะต่อยี�ห้อสินค้าหรือ  
ทศันะต่อสินคา้ตนเอง เป็นตน้  
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 7. ทัศนะเป็นเรื� องที�นักรัฐศาสตร์สนใจ นักรัฐศาสตร์สนใจทัศนะของประชาชน           
ต่อเรื�องต่าง ๆ ที�มีสาํคญัต่อการเมืองการปกครอง เช่น ทศันคติของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล 
ทศันคติของประชาชนต่อการเลือกตั�งสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 
 8. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัสังคมวิทยาบางสาขาสนใจ จะมีนกัสังคมวิทยาบางสาขาเท่านั�น   

ที�สนใจในเรื�องทศันะ คือ สาขาจิตวิทยาสังคม ซึ� งนกัสังคมวิทยาบางคนเห็นวา่ทศันะเป็นพื�นฐาน 

พฤติกรรมทางสังคมเนื�องจากมีการถ่ายทอดวฒันธรรมในเรื� องต่าง ๆ ผ่านทัศนะของบุคคล           

ในวฒันธรรมนั�น ๆ 

 9. ทศันะเป็นเรื� องที�นักการศึกษาสนใจ นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเรื� อง

ทศันะไดม้ากมายในลกัษณะการศึกษาวิจยั ซึ� งจะก่อให้เกิดความรู้อย่างลึกซึ� งมากขึ�นนกัแนะแนว

อาจสนใจศึกษาทศันคติของนกัเรียนต่ออาชีพต่าง ๆ เพื�อนาํความรู้นี� ไปเป็นพื�นฐานในการแนะแนว

อาชีพใหแ้ก่เด็กนกัเรียนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์

 สรุปไดด้งันี�  ทศันะมีความสําคญัเป็นอยา่งมากต่อสังคม มีศาสตร์หลายสาขาให้ความสนใจ

ในความสาํคญัของทศันะนี�  กล่าวคือ ทศันะเป็นสิ�งที�บอกถึงความตอ้งการ พฤติกรรม ประสบการณ์

ความรู้ความเขา้ใจ เมื�อใดที�เราเขา้ใจทศันะของบุคคลนั�น ๆ อยา่งลึกซึ� งแลว้ ยอ่มเกิดประโยชน์ต่าง ๆ 

มากมาย เช่น ตอ้งการผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากที�สุดเพื�อให้สินคา้ชิ�นนั�น ๆ 

จาํหน่ายได้ สร้างผลกาํไร หรือตอ้งการทราบถึงทศันะของเด็กที�กาํลังศึกษาหาความรู้ในระดับ    

อุดมศึกษาที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์เพื�อนาํไปปรับใชห้รือคิดวิธีการนาํธรรมะเขา้สอดแทรก

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเด็กที�กาํลงัศึกษาเล่าเรียน 

 องค์ประกอบของทัศนะ 

 ธีระพร อุวรรณโณ (2529 : 4) กล่าววา่ ทศันะมีองคป์ระกอบทางจิตใจที�ค่อนขา้งถาวร  

ซึ� งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ  

 1. องคป์ระกอบดา้นปัญญา ไดแ้ก่ ความคิดหรือความเชื�อที�มีต่อที�หมายต่อทศันะอนัเป็น

ส่วนของการรับรู้ของบุคคลในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 

 2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ ความรู้สึกซึ� งถูกเร้าขึ�นจากการรู้นั�น ซึ� งเป็นไปทางที�ดี 

ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ หรือการเห็นคุณค่า ไม่เห็นคุณค่า 

 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม เป็นแนวโนม้โดยส่วนรวมที�คนจะตอบสนองต่อที�หมาย

ของทศันะ เป็นแนวโนม้ในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทาํ เป็นความพร้อมที�จะตอบสนองต่อสิ�งนั�น ๆ 

ในทางใดทางหนึ�ง 
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 สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของทศันะนั�นมีดว้ยกนั 3 ประการ คือ ความรู้ ความเชื�อจะเรียกว่า

เป็นปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ� งจะมีแตกต่างกนัออกไป และมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ�นเมื�อโดน

กระทบจากสิ� งเร้าต่าง ๆ ทําให้แสดงทัศนะเป็นผลลัพธ์ออกมาทางพฤติกรรมทางกาย วาจา           

ตามลาํดบั 

 การวดัทัศนะ 
 สุชา  จนัทน์เอม (2540 : 44) กล่าวไวว้า่ การวดัทศันะทาํให้เขา้ใจทศันะของบุคคล และ
สามารถทาํนายพฤติกรรมของบุคคลนั�น ๆ ได ้การวดัทศันะอาจทาํไดห้ลายแบบ ดงันี�  
 1. การวดัทศันะ (Scaling Technique) เป็นวธีิหนึ�งที�ใชว้ดัทศันะ มีอยู ่2 แบบ คือ 
  1.1 วิธีของเธอร์สโตน (The Thurstone Method) แบบนี� ประกอบดว้ยประโยคต่าง ๆ 
ประมาน 10 - 20 ประโยคหรือมากกวา่นั�น ประโยคต่าง ๆ เหล่านี� จะเป็นตวัแทนของระดบัความคิดเห็น
ต่าง ๆ กนั ผูถู้กทดสอบจะตอ้งแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นดว้ยกบัประโยคใดประโยคหนึ� ง จะกาํหนด 
ค่าเอาไว ้คือ กาํหนดเป็น Scale Value ขึ�น เริ�มจาก 0.0 ซึ� งเป็นประโยคที�ไม่พึงพอใจมากที�สุดเรื�อย ๆ 
ไปถึง 5.5 สําหรับประโยคที�มีความรู้สึกเป็นกลาง ๆ (Neutral Statement) จนกระทั�งถือ 11.0 ซึ� งมี 
ค่าสูงสุด สาํหรับประโยคความพึงพอใจมากที�สุด 
  1.2 วิธีของลิเกิร์ต (The Likert Technique) มาตราส่วนแบบนี�  ประกอบดว้ยประโยค
ต่าง ๆ ซึ� งแต่ละประโยคผูถู้กทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา 5 ระดบั คือ เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง แต่ละระดบัมีคะแนนให้ไวต้ั�งแต่ 1 - 5 คะแนน 
คะแนนของคนหนึ�งคนไดจ้ากคะแนนรวมจากทุก ๆ ประโยค 
 2. การหย ั�งเสียงประชาชน (Polling) ส่วนมากจะใชก้บัการเลือกตั�งพรรคการเมืองหรือ  
ที�ทาํอะไรเกี�ยวกบัประชาชน ก็ตอ้งมีการตรวจสอบ หย ั�งเสียงกนัเพื�อหย ั�งดูว่า มหาชนมีความรู้สึก
อย่างไรในเรื�องนั�น ๆ อย่างไร เช่น การลดกาํลงัอาวุธ การเลือกตั�งพรรคการเมืองที�ประชาชนนิยม
เป็นตน้ ผลการหยั�งเสียงจะออกมาตรงหรือไม่ขึ�นอยู่กบัวิธีการสุ่มตวัอย่าง จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง    
และกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนประชาชนไดห้รือไม่ 
 3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ การใช้แบบสอบถามว่าเห็นด้วยหรือ          
ไม่ดีหรือไม่ โดยการแบ่งการสอบถามเป็น 2 แบบ คือ 
  3.1 การถามเฉพาะเจาะจง (Fixed - alternative Questions) คือ คาํถามที�เฉพาะเจาะจง
ลงไป แลว้ใหต้อบถามในเรื�องที�ถามเท่านั�น 
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  3.2 การถามแสดงความคิดเห็น (Open - ended Questions) คือ คาํถามที�เปิดโอกาสให ้
ผูต้อบแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมแลว้นาํความคิดเห็น หรือความรู้สึกของคนส่วนมากมาจดักลุ่มดูวา่ 
เขาเหล่านั�นมีความรู้สึกอยา่งไร หรือมีทศันะอยา่งไร 
 ทศันะมีรูปแบบของการวดัทศันะที�หลากหลายวธีิ ในการศึกษาวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้
วธีิการกาํหนดรูปแบบการวดัแบบ Scaling Technique และใชว้ธีิของลิเกิร์ต (The Likert Technique) 
 สรุปภาพรวมของทศันะไดว้า่ เป็นสภาวะก่อนพฤติกรรมโตต้อบต่อเหตุการณ์หรือสิ�งใด
สิ�งหนึ�งโดยเฉพาะ หรือจะเรียกวา่เป็นสภาวะพร้อมที�จะมีพฤติกรรมแลว้ และทศันะจะมีความคงตวั
อยู่ในช่วงระยะเวลา คือ มีความเชื�อมั�น คงทนถาวรพอสมควร เปลี�ยนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได ้     
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี�ยนแปลง อีกทั�งทศันะเป็นตวัแปรที�นาํไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่าง
พฤติกรรมกบัความรู้สึกนึกคิด ไม่วา่จะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก 
ตลอดจนการที�จะตอ้งเผชิญหรือหลีกเลี�ยงต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ตลอดถึงทศันะมีคุณสมบติัของแรงจูงใจ
ในอนัที�จะทาํใหบุ้คคลประเมินเหตุการณ์หรือสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งหมายความต่อไปถึงการกาํหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมจริงดว้ย ทศันะของแต่ละบุคคลนั�นจะเป็นในลกัษณะทางบวก เป็นการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นที�ชอบซึ�งจะเป็นเหตุจูงใจใหบุ้คคลนั�น ปฏิบติัในทางที�ดีกบับุคคลหนึ�งหรือต่อนโยบาย 
หรือต่อองคก์รหรือสถาบนั เป็นทศันะที�มองผูอื้�น สิ�งอื�นในดา้นดีเสมอ และทศันะทางลบเป็นการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลที�มีความคิดเห็นที�ไม่ชอบ หรือเป็นไปในทิศทางที�ไม่น่าพอใจต่อบุคคล 
องคก์ร หรือสถาบนัต่อปัญหาที�ขดัแยง้ ทศันะในทางลบนั�น โดยปกติมกัจะเกิดขึ�นพร้อมกบัความรู้สึก
เกี�ยวกบัความเขา้ใจผดิหรือความไม่พอใจ ส่วนทศันะที�นิ�งเฉยนั�น คือ บุคคลที�ไม่แสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาที�เกิดขึ�น อนัเนื�องจากบุคคลผูน้ั�นไม่มีความเห็นในเรื�องนั�นโดยสิ�นเชิง 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 

 ความหมายของการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 

 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม

ไวห้ลากหลาย  พอสรุปไดด้งันี�  

 แม็คคลีน (MacLean. 1992 : 57) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นวิธีการสอนที�สามารถ

ทาํให้เด็กไดแ้สดงออกถึงความสามารถที�หลากหลายเกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษา ให้เด็กไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ที�เปิดกวา้งและส่งเสริมความร่วมมือ โดยเน้นที�การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัมากกว่าการแข่งขนั      

ส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคม เปิดโอกาสใหเ้ด็กพิเศษไดอ้ยูใ่นกลุ่มเพื�อนไดด้ว้ย   

 แคทซ์ และชาร์ด (Katz and Chard. 1994 : 15 - 16) การพฒันาเด็กแบบองค์รวม                        

เป็นการศึกษาแบบลึกซึ� งในหัวข้อที� เด็กให้ความสนใจ และคุณครูพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า             
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ในการเรียนรู้การพฒันาเด็กแบบองค์รวมมีความเกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญา การศึกษา              

ในวชิาต่าง ๆ ทกัษะทางสังคม ความสามารถและเนน้การทาํงานร่วมกนั   

  เฮิร์ทแมน  (Hoffman. 1995 : 1 - 4) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นการศึกษาที�ลุ่มลึก   

เมื�อเด็กเขา้ร่วมกิจกรรม  เด็กจะไดพ้ฒันาคาํถามแสดงความสามารถ คน้หาทางแกปั้ญหา เสนอแนะ

กระบวนการแก้ปัญหาที�คิดค้นขึ� น การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวมแต่ละกิจกรรม      

อาจใชเ้วลาประมาณสัปดาห์หรือนานกวา่นี� ขึ�นอยูก่บัความสนใจของเด็ก   

 พรรณทิพย ์ แสงนิล (2544 : 6) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ�ง
สําหรับการจดัการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวยั และเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้อย่างลุ่มลึก     
เมื�อเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กจะได้พฒันาตนเอง แสดงความสามารถ ค้นหาทางแก้ปัญหา       
เสนอกระบวนการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น   
 สรุปไดว้่า  การพฒันาเด็กแบบองคร์วมเป็นการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ที�ส่งเสริม
การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ                  
ด้านสติปัญญาของเด็ก โดยให้เด็กค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรงจากสิ� งของ       
เรื�องราว สถานที� บุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมที�หลากหลายเพื�อฝึกให้เด็กไดคิ้ดเป็น 
ทาํได ้กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังผูอื้�น สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และรู้จกัรับผิดชอบหน้าที�
ของตนเอง เน้นการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัมากกว่าการแข่งขนั โดยมีคุณครูเป็นผูค้อยกระตุ้น     
และสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 
 ลกัษณะของการพฒันาเด็กแบบองค์รวม     
 แคทซ์ และชาร์ด  (Katz and Chard. 1994 : 30 - 35) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม             
มีลกัษณะเพื�อปลูกฝังคุณค่าของชีวิตลงในจิตใจของเด็กทั�งในเรื�องความรู้ ทกัษะ อารมณ์ คุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ� งในการจดัการเรียนการสอนของเด็กปฐมวยัควรมีลกัษณะสาํคญั 5 ประการ ดงันี�   
 1. เป้าหมายทางสติปัญญา ที�ส่งเสริมความเฉลียวฉลาดและมีชีวิตจิตใจ ช่วยให้เด็กเขา้ใจ
โลกรอบ ๆ ตัวที� เต็มไปด้วยประสบการณ์ที�สนุกสนาน น่าเรียนรู้มากกว่าเรียนด้วยเป้าหมาย         
ทางวิชาการที�เน้นการอ่าน เขียน เรียนเลข หรือสนุกสนานเติบโตไปกบัการเล่นไปวนั ๆ ดงันั�น    
การจดัการเรียนการสอนระดบันี�ตอ้งมีทั�งสองลกัษณะอยูด่ว้ยกนั คือ ในขณะที�เด็กเรียนรู้ผา่นการเล่น
การมีปฏิสัมพนัธ์กับสิ� งต่าง ๆ รอบตวัเด็ก ควรจะเข้าใจประสบการณ์และสิ� งแวดล้อมนั�นด้วย        
ไม่ใช่การเล่นสนุกสนานโดยปราศจากเป้าหมาย 
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 2. ความสมดุลของกิจกรรม การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วมช่วยให้การเรียนรู้
กิจกรรมของเด็กสมดุลขึ�นแทนที�เด็กจะไดเ้รียนแค่วิชาการ แต่เด็กจะไดเ้รียนรู้ผา่นการเล่นเพื�อช่วยให้
การเรียนของเด็กสนุกสนานมากขึ�น 
 3. โรงเรียนคือส่วนหนึ� งของชีวิต จะช่วยให้เด็กมองว่าโรงเรียนคือประสบการณ์ชีวิต          
ที� เป็นจริง ไม่ใช่มีแต่วิชาการ กฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ แต่เป็นที�สร้างประสบการณ์ในชีวิตจริง          
ผา่นการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
 4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ� งของเด็ก ในส่วนนี� คุณครูมีบทบาทสําคญัในการช่วยให้เด็ก
พฒันาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่มใหญ่ ความรู้สึกนี� จะนาํไปสู่ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
และรับผดิชอบการใชชี้วติในชุมชนต่อไป   
 5. การสอนเป็นสิ�งที�ทา้ทายคุณครู และคุณครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัเด็ก ดงันั�น
การเรียนการสอนแบบการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม จึงเป็นสิ�งที�ทา้ทายความสามารถ
ของคุณครูและเด็กที�จะดําเนินกิจกรรมที�หลากหลายรวมกัน แทนที�จะปฏิบัติตามหลักสูตร            
แต่ประการเดียว 
 จากที�ได้กล่าวมานี�  การจัดกิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวมมีลักษณะสําคัญคือ        
เด็กเกิดการเรียนรู้ผา่นการเล่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ซึ� งกิจกรรมที�จดัให้สําหรับเด็กปฐมวยันั�น 
ตอ้งมีความสมดุลทั�งทางวิชาการและการเล่น ซึ� งโรงเรียนเป็นส่วนสําคญัที�สร้างประสบการณ์       
ให้กับเด็กโดยมีห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ� ง ดังนั�นการสอนเด็กปฐมวยัจึงเป็นสิ� งที�ท้าทายคุณครู   
เพราะคุณครูไม่ใช่ผูที้�จะถ่ายทอดทางวิชาการความรู้ให้เด็กเพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั
กบัเด็กดว้ย   

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 จากการศึกษางานวจิยัในต่างประเทศ ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งมีดงัต่อไปนี�  
 การ์ดเนอร์ (Gardner. 1993 : 27) การศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัทฤษฎีความหลากหลายทาง 
สติปัญญา พบวา่ การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม เป็นรูปแบบการสอนที�สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีที�ส่งเสริมสติปัญญาให้กบัเด็กไดอ้ย่างเหมาะสมที�สุดวิธีหนึ� ง และพบว่าดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลเป็น 1 ใน 7 ของทฤษฎีความหลากหลายทางสติปัญญา ที�สอดคลอ้งกบัการพฒันา  
จริยธรรมทางสังคมตามแนวคอนสตรัคติวสิ 
 แรบบิตต์ (Randy. 1999 : 137) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี�ยวกับการจัดกิจกรรม               
การพฒันาเด็กแบบองคร์วมของโรงเรียนอนุบาลที� La Viletta อิตาลี พบวา่  บทบาทคุณครูมีความสําคญั
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เป็นอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก กล่าวคือ คุณครูต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าคุณครู     
ยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก สนบัสนุนช่วยเหลือใหเ้ด็กสามารถพฒันาความคิดที�ดีในการทาํงาน
ให้เด็กใช้ความสามารถในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า   
บทบาทของคุณครูนั�น มีอิทธิพลต่อการดาํเนินการจดัประสบการณ์การพฒันาเด็กแบบองค์รวม   
เป็นอยา่งมาก  
 ลี (Lee. 1995 : A)  ศึกษาพฤติกรรมการเล่นอยา่งอิสระของเด็กปฐมวยัจากผลการเล่นเกม 
การแข่ งขัน และการร่วมมือโดยใช้วิ ธีการบันทึกพฤติกรรม พบว่า  ก ลุ่มเ ด็กที� เ ล่น เกม                     
การร่วมมือมากกว่ากลุ่มที�เล่นเกมการแข่งขนั จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกับ     
ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า เ ด็ ก แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  พ บ ว่ า  ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า เ ด็ ก                        
แบบองคร์วมเป็นรูปแบบการสอนที�เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั โดยคุณครูเป็นผูที้�มีความสําคญั
เป็นอยา่งมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ดงันั�นคุณครูตอ้งแสดงให้เด็กเห็นวา่คุณครูยอมรับ
ในการแสดงออกทางความคิดของเด็ก  เพื�อพฒันาความคิดที�ดีในการทาํกิจกรรมและส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือใหก้บัเด็ก  
 งานวจัิยในประเทศ 
 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศ ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มีดงัต่อไปนี�  
 เปลว  ปุริสาร (2543 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยั     

ที�มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงและตํ�า หลงัจากที�เด็กไดเ้รียนรู้การจดักิจกรรมการพฒันา

เด็กแบบองคร์วมแลว้ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01    

 อุลยั  บุญโท (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเองของเด็กปฐมวยั 

ที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัก่อนไดรั้บการจดั

กิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม  และระหว่างการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม             

ในแต่ละสัปดาห์มีพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเองเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

โดยเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเอง ระหวา่งการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม

ในแต่ละสัปดาห์สูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม  

 อารีรัตน์  ญาณะศร (2544 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของ   

เด็กปฐมวยัที�ทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบคุณครูมีส่วนร่วม และแบบคุณครูไม่มี    

ส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัที�ได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์  

เป็นกลุ่มแบบคุณครูมีส่วนร่วม มีพฤติกรรมการร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง   
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แบบมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 และเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เป็นกลุ่มแบบคุณครูไม่มีส่วนร่วม มีพฤติกรรมการร่วมมือสูงกว่าเด็กปฐมวยัที�ได้รับการจัด     

ประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์ป็นกลุ่มแบบคุณครูไม่มีส่วนร่วมอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05  

 ชลิตา  แสงโสรจสุข (2547 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการศึกษาความตอ้งการของผูป้กครอง  

ในการพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีความตอ้งการ

ในการพฒันาเด็กปฐมวยัและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล ในพฒันาการ       

ทั�ง 4 ดา้น คือ ด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา อยู่ในระดบัมาก 

เมื�อจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองพบวา่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดไ้ม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 พรรณิภา  พลายจั�น (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการพฒันา
เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนจรวยพรวิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร               
ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัและเด็กประถมศึกษา    
โดยภาพรวมทั�ง 4 ดา้น มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก เพื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคาดหวงั
ในดา้นสติปัญญาสูงกว่าทุกดา้น รองลงมามีความคาดหวงัในด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
และดา้นสังคม ตามลาํดบั และเมื�อจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่เพศ รายได ้การอบรมเลี�ยงดู
ของผูป้กครอง มีความต้องการในการจัดการศึกษาปฐมวยัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ             
ที�ระดบั .05  
 จากการศึกษางานวิจัยทั� งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การจดักิจกรรมให้เด็ก                
ไดร่้วมกนัทาํเป็นกลุ่มอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั พฒันาการและความตอ้งการของเด็ก โดยให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพนัธ์กับเพื�อนและผูอื้�น นับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือให้เด็กปฐมวยั     
พฤติกรรมความร่วมมือนั�น มีคุณค่าต่อตวัเด็กทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตการที�สังคมมีบุคคล         
ที�มีพฤติกรรมความร่วมมือยอ่มเป็นการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัสังคมไดต่้อไป 




