
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  1.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 

2. ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.1 ความหมายและลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2.2 ลักษณะพฤติกรรมเด็กตามพัฒนาการ 
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
2.4 แนวคิดการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
2.5 การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
3.1 ความหมายของวินัยในตนเอง  
3.2 ความส าคัญของวินัยในตนเอง 
3.3 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง 
3.4 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
3.5 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 

 4. การสร้างเสริมสุขภาพ  
  4.1 ความหมายของสุขภาพ 
  4.2 การสร้างเสริมสุขภาพ 
  4.3 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
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1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560: 1-33) โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มี
ความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและแผนแม่บทกฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
  “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวม          
บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร 
และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่า
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ”  
  2) วิสัยทัศน์ 
 “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และ
ส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็ก” 
  3) หลักการ 
  เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับ
ผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่

หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
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5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึงเด็กอายุ 3-6 ปี ว่าเป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล รายละเอียด ดังนี้ 
  1) จุดหมาย 
  การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 

2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 

3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข 

4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 2) มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่

พึงประสงค์จ านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
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มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้                          

เหมาะสมกับวัย 
  3) สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทุกด้านให้เป็นไหตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ ส าคัญ  เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประสบการณ์ส าคัญ ได้แก่ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ดังนี้ 

1.1 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือ ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัย สุขนิสัยและการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1.1  การใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ ่

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
3. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
4. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 
การจับ การโยน การเตะ 
5. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อ
เล็ก 

1. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
3. การปั้น 
4. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
5. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
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ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

1. ปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

1.1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย 

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
2. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
3. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
4. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ  

1.1.5 การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกาย 

1. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
2. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

 
1.2 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็น      
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.1  สุนทรียภาพ ดนตรี 
 

1. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
2. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
3. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4. การเล่นบทบาทสมมต ิ
5. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
6. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

1.2.2 การเล่น 1. การเล่นอิสระ 
2. การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
3. การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
4. การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3 คุณธรรมจริยธรรม 1. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
2. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
3. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
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ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
2. การเล่นบทบาทสมมต ิ
3. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4. การร้องเพลง 
5. การท างานศิลปะ  

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 
 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 1. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าเสียใจและ
การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 
1.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

1. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
2. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
2. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
3. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือ
แปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
4. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
5. การเลี้ยงสัตว์ 
6. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
2. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย 
3. การประกอบอาหารไทย 
4. การศึกษานอกสถานที ่
5. การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
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ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย     
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสังคม 

1. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
4. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
5. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  

1.3.5 การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

1. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 1. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 
จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยจะ

มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพ่ือให้เด็กเป็นคนดี มี
วินัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาการด้านร่างกายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ประสบการณ์ส าคัญน ามาใช้ในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 

 

2. ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.1 ความหมายและลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ในแต่ล่ะวงวัยของชีวิตมนุษย์ ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะแต่ละช่วงวัยต่าง

ก็มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลที่ก้าวหต่อเพ่ืองานในระดับของพัฒนาการขั้นต่อไป ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
วัยชรา ซึ่งแต่ละขั้นตอนหรือในแต่ละวัยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะของวัยส าหรับวัยเริ่มต้นหรือระยะปฐมวัยนั้น
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ต่างให้ความสนใจที่จะศึกษาปละหาวิธีการที่จะท าความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของัยนี้ ด้วยเหตุที่ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต้องการ ความสนใจแตกต่างจากวัยอ่ืนๆ 
รวมทั้งความก้าวหน้าของพัฒนาการแต่ละบุคคลก็ต่างกัน มี อัตราและขั้นตอนของพัฒนาการที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กจึงต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพและสิ่งแวดล้อมของ
เขาด้วยการเปปิดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์ ส ารวจ ค้นพบ เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการตามธรรมชาติ
เด็ก จึงได้มีนักการศึกษาให้ความหมายของเด็กปฐมวัยไว้หลากหลาย ดังนี้ 
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ความหมายของเด็กปฐมวัย 
วราภรณ์ รักวิจัย  (2535: 35) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 

เป็นช่วงวัยทองของชีวิต 
พัชรี สวนแก้ว (2536: 1) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยคือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1.5 ปี หรือ 2-6 ปี ซึ่งมีการ

เจริญเติบโตในลักษณะที่ค่อนข้างช้า  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะการเจริญเต ิบโตในวัยเด็กอ่อนหรือวัยทารก 
ประกายรัตน์ สภัทรธิติ (2539: 10) ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กที่อยู่ในช่วงอายุ

ระหว่าง 3-6 ปี ซึ่งเป็นระยะท่ีเด็กก าลังเจริญเติบโตสามารถพ่ึงตนเองได้บ้างแล้ว 
บริบูรณ์ สุดแสดง (2540: 5) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยต่อจากวัยทารกเป็นช่วงที่

เด็กก าลังเติบโตเป็นอิสระ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเอง 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542ค: 19) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ปีแรก) 
2. กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ปี) 
3. กลุ่มเด็กอนุบาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ปี) 
สุธิภา อาวพิทักษ์ (2542: 2) ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด–6 

ปี ซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว จะ
สะท้อนพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่แสดงออกมาให้เห็นในทุกๆ ด้าน จึงมีค ากล่าวไว้ว่าเด็ก คือ กระจกเงาที่สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

ทัศนา แก้วพลอย (2544: 1) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 0-6 ปี เป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจและด้านสังคม จึ ง
เป็นวัยที่มีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

พัชรี เจตน์เจริญรักษ์ (2545: 89) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง วัยเด็กตอนต้น โดยนับตั้งแต่แรก
เกิดถึง 6 ปี เป็นวัยที่เตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่สังคมได้รู้จักบุคคลอ่ืนๆ มากขึ้น นอกเหนือจากคนในครอบครัวตนเอง 
เด็กวัยนี้เพ่ิงออกจากบ้านไปสู่โรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองหรือรับรู้กฎข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน 
ต่อเมื่ออายุถึง 6 ปี เด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น รู้จักเล่นกับเพ่ือน จึงเป็นวัยที่ก าลัง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คนทั่วไปมักเรียกเด็กวัยนี้ว่า เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาล 

จากความหมายองเด็กปฐมวัยพอสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึง 
6 ปี มีธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย ช่างซักถาม ชอบค้นหา ส ารวจ อยู่ไม่นิ่ง ชอบอิสระเป็นตัวของ
ตัวเองเป็ฯวัยที่ก าลังพัฒนาคุณภาพชีวิตทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มที่ 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการ (development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และ

สติปญญาดานการท าหนาที่ (function) และวุฒิภาวะ (maturation) ของอวัยวะระบบตาง ๆ รวมทั้งตัวบุคคล 
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ท าใหสามารถท าหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพท าสิ่งที่ยากสลับซับซอนมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่ๆ 
และความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมหรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม  

พัฒนาการเป็นค าที่มีความหมายหลายอย่าง ตามความคิดของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาด้านพัฒนาการ
และนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของพัฒนาการไว้หลายประการ ดังนี้ 

วูลโฟล์ค (Woolfolk. 1998: 24) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของบุคคลเป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่
ค่อนข้างคงที่แน่นอนนับตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต 

สุชา จันทน์เอม (2536ข: 40) ได้ให้ความหมายของพัฒนาการ (development) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างและแบบแผนอินทรีย์ทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เป็น
ขั้นๆ จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่จะท าให้เด็กมีลักษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีผ ลท าให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

ทัศนา แก้วพลอย (2544: 2) กล่าวไว้ว่า พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของ
มนุษย์ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีข้ันตอน มีความสัมพันธ์ณะหว่าง เวลา วุฒิภาวะ การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ผลท าให้บุคคลมีความสามารถกระท าหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัชรี เจตน์เจริญรักษ์ (2545: 14) ได้ให้ความหมายของค าว่า พัฒนาการ หมายถึง ความสารมารถ
ของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและดีขึ้นตามช่วงวัยของชีวิต โดยปกติเด็กจะเจริญเติบดตไปตาม
ขั้นตอน ตามแบบแผนพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กแรกเกิดมองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวในระยะสั้นๆ ได้ เด็ก
อายุ 12-18 เดือน สามารถเดินได้ ส ารวจสิ่งแวดล้อมได้ หยิบสิ่งของใส่ภาชนะ ฯลฯ เป็นต้น 

กฤษณา สมะวรรธนะและคณะ (2547: 16) ได้กล่าวว่า  พัฒนาการของมนุษย์นั้นเป็นการปลี่ยน
แปลงและเป็นการท าหน้าที่ของวุฒิภาวะและอวัยะรวมทั้งระบบต่าง ๆ ของบุคคลให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่ ๆ จากทักษะที่ง่ายและค่อยๆ เสริมสร้างแลสัมพันธ์ ซึ่งน าไปสู่
ความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้น เด็กทุกคนจะเติบโตแลพัฒนาตามแผบบแผนพัฒน าการของมนุษย์ 
ประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการแต่
ละด้านจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันอาจจะช้าหรือเร็ว หรือจะเป็ฯไปในทางที่ดีหรือไม่ค่อยดีขึ้นอยุ่กับ
สิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของบุคคลนั้น แต่จะพบว่าทุกคนจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละด้านอาจจะเร็วช้า
ตามอัตรการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันไป 

รักตวรรณ ศิริถาพร (2548: 28) ได้กล่าวว่า พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันไปในทุกๆ 
ด้านของมนุษย์ นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระท่ังตาย ซึ่งมีทิศทาทงการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนและสามารถท านายได้ 

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550: 2-3) กล่าวว่า พัฒนาการเด็กเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นและส าคัญอย่าง
ยิ่ง ส าหรับบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กต้องมีความรู้ความเขาใจพัฒนาการเด็กเพ่ือน าไปสู่การจัดสิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตาม
ศักยภาพและเป็นฐานพัฒนาการของเด็กในขั้นต่อไป ผู้ใหญ่ต้องรู้จักธรรมชาติและความต้องการของเด็ก เข้าใจ
พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา การมีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทาพัฒนาการเด็กจะช่วยให้เข้าใจถึงที่มาหรือ
ต้นเหตุของปัญหาและสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้ การเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พัฒนาการ
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ของเด็กแต่ละวัย ความสามารถความสนใจตามความแตกต่างของวัย ช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเพ่ือส่งเสริมความเจริญงอกงามของเด็กในทุกๆ ด้านด้วย
ทุกวิธี 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาการนี้จะควบคู่กันไปตามเกณฑ์อายุและวัยของเด็ก ซึ่งจะต้องอาศัยปัจัยสภาพแวดล้อมและการ
เรียนรู้ การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู ถ้าเด็กถูกอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีเด็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลา วุฒิภาวะ การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้
มนุษย์มีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกต่างกันและเป็นไปตามศักยภาพ 

2.2 ลักษณะพฤติกรรมเด็กตามพัฒนาการ 
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้วิจัยได้ศึกษา

ลักษณะพฤติกรรมตามพัฒนาการและความสามารถทางร่างกาย พัฒนาการและความสามารถทางอารมณ์ 
จิตใจ พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางสติปัญญา ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (2560: 3-15) กล่าวว่า ลักษณะพฤติกรรม
เด็กปฐมวัยตามพัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ ที่ครูต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น เด็กในวัย 3-6 ขวบ จะมี
พัฒนาการต่างๆ ดังนี้ 

2.2.1 พัฒนาการและความสามารถทางร่างกาย 
เด็กอายุ 3 ขวบ สามารถวิ่ง กระโดด 2 ขา เดินเขย่งบนปลายเท้าได้ ปีนป่ายได้ ขึ้น-ลง บันไดได้ โยก

ตัว กระโดดตามจังหวะได้ จับดินสอ ลากเส้นได้ ต่อแท่งลูกบาศก์ได้ 8-10 แท่ง ร้อยลูกปัดได้ 
เด็กอายุ 6 ขวบ ฟันน้ านมของเด็กเริ่มหลุด ฟันแท้เริ่มขึ้นมาแทนที่สามารถปีนป่าย กระโดด เหวี่ยง

แขนและห้อยโหนได้ ตีลังกา กระโดดเชือกได้ การเคลื่อนไหวทุกส่วนคล่องแคล่วขึ้นมาก เคลื่อนไหวตามจังหวะ
เพลงด้วยความเข้าใจดีขึ้น โยนหรือรับลูกบอลได้ วิ่งเขย่งปลายเท้าได้ ยืนขาเดียวได้นาน ก ามือ บีบมือทีละข้าง
ได้ เดินถอยหลัง เล่นฟุตบอลได้ เขียนรูปสามเหลี่ยมได้ ตบมือสลับข้างได้ หยิบจับสิ่งของเล็กๆ ได้ เขียน
ตัวอักษรได ้ขยับนิ้วทีละนิ้วได้ ผูกเชือกรองเท้าได้ 

2.2.2 พัฒนาการและความสามารถทางอารมณ์ จิตใจ  
เด็กวัยนี้จะแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผย เป็นอิสระ เด่นชัด และมักเกิดขึ้นบ่อย ไม่ว่าจะ

อารมณ์โกรธ อิจฉาริษยา รัก กลัว อวดดี ดื้อรั้น อย่างรู้อยากเห็น เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเด็กหวงของเล่นไม่แบ่งปัน 
ผู้ประเมินที่ขาดความเข้าใจอาจสรุปว่าเด็กมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัว 

2.2.3 พัฒนาการทางสังคม  
เด็กในวัยนี้มักจะทะเลาะกันบ่อย แต่เป็นระยะสั้นๆ และมักลืมการทะเลาะได้เร็วและง่าย ชอบเล่น

ละครและสมมติตนเองเป็นบทบาทของตัวละครบางตัว เด็กหญิงและเด็กชายเพ่ิงจะเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ 
และยังเข้าใจไม่ชัดเจนมากนัก ดังนั้น อาจพบว่าเด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาและเด็กผู้หญิงเล่นปีนต้นไม้ เป็นต้น         
ผู้ประเมินที่ขาดความเข้าใจอาจสรุปได้ว่า เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

2.2.4 พัฒนาการทางสติปัญญา  
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เด็กวัยนี้ชอบซักถามและแสดงความคิดเห็น สามารถจ าสิ่งของต่างๆ และเรียกชื่อได้ถูกต้อง สามารถ
จ าแนกความเหมือนความต่าง สามารถเปรียบเทียบสี ขนาด รูปร่าง น้ าหนัก กลิ่น รส ปริมาณ ได้ และสามารถ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ ได้ การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญาจะมีความยากล าบากผู้ประเมินสามารถ
ประเมินพัฒนาการของสติปัญญาได้ โดยวิธีสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังเกตจากการเล่น สังเกต
จากการใช้ภาษา เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามปกติของเด็กโดยทั่วๆ ไป 

2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้มีการศึกษาวิจัยไว้หลายแนวคิด ปัจจัยที่ส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ จาก 3 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดของวูด 2) แนวคิดของเลวิน และ 3) แนวคิดของ
แบนดูรา (เอกสารการสอนชุดวิชา การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. 2560: 4-9) 

2.3.1 แนวคิดของวูด (Wood and Wood) ได้มีการศึกษาว่า พฤติกรรมมนุษย์มีสาเหตุมาจาก 7 
กลุ่มปัจจัย ได้แก่ 1) กลุ่มชีววิทยา 2) กลุ่มจิตวิเคราะห์ 3) กลุ่มพฤติกรรม 4) กลุ่มความคิด 5) กลุ่มมนุษยนิยม 
6) กลุ่มวิวัฒนาการ และ 7) กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มชีววิทยา (Biological perspective) กลุ่มชีววิทยาวิเคราะห์ว่า พฤติกรรมมีสาเหตุ
มาจากกระบวนการทางชีววิทยาและพันธุกรรม กระบวนการทางชีววิทยา ได้แก่ การท างานของสมอง ระบบ
ประสาท สารอาหาร ฮอร์โมน ยีนส์ เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทท าให้เกิดอัมพาต ความผิดปกติของ
สมองมีผลต่อการพูด มีผลต่อความจ า เป็นต้น                        

กลุ่มที่  2 กลุ่มจิตวิ เคราะห์  (Psychoanalytic perspective) กลุ่มจิตวิ เคราะห์อธิบายว่า 
พฤติกรรมมีสาเหตุมาจากจิตใต้ส านึกและประสบการณ์ในวัยเด็ก 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพฤติกรรม (Bechavioral perspective) กลุ่มพฤติกรรมอธิบายว่า พฤติกรรมมี
สาเหตุมาจากการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้แก่ การเสริมแรงและการลงโทษ ซึ่ง
การอธิบายของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชีววิทยา ที่มุ่งปัจจัยภายในตัวได้แก่ กระบวนการทางชีว วิทยาและ
พันธุกรรม ต่างจากกลุ่มจิตวิเคราะห์ที่มุ่งปัจจัยภายในตัว ได้แก่ จิตใต้ส านึกและประสบการณ์ในอดีต แต่กลุ่ม
พฤติกรรมอธิบายด้วยสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มความคิด (Cognitive perspective) กลุ่มความคิดอธิบายว่า พฤติกรรมมีสาเหตุมา
จากกระบวนการคิด ได้แก่ กระบวนการรับรู้ การคิด การวิเคราะห์ การจัดองค์ความรู้ การจ า การตัดสินใจ 
แล้วจึงแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ดังนั้น ด้านความคิดจึงเป็นกระบวนการที่มนุษย์ท าก่อนที่แสดง
พฤติกรรมออกมา 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic perspective) กลุ่มมนุษยนิยมอธิบายว่า พฤติกรรมมี
สาเหตุมาจากมนุษย์ใช้เหตุผลและความต้องการของแต่ละคน ไม่ได้เกิดจากจิตใต้ส านึก ไม่ได้เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิวัฒนาการ (Evolutionary perspective) กลุ่มวิวัฒนาการอธิบายว่า พฤติกรรม
มนุษย์เกิดจากการที่มนุษย์ต้องปรับตัว เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด 
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กลุ่มที่ 7 กลุ่มสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural perspective) กลุ่มสังคมวัฒนธรรมอธิบายว่า 
สังคม และวัฒนธรรมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารยุค
ปัจจุบัน ตลอดจนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในยุคไร้พรมแดน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมีผลกระทบต่อ
วิถีทางการด าเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยท าให้เกิดความสับสนในการรับและเลือก
ค่านิยมต่างๆ การบริโภคที่ขาดดุลยพินิจ ขาดจิตส านึก และนโยบายในการควบคุมตนเอง รวมทั้งการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ส่วนปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น ปัญหาสารเสพติด โรคจิต โรคประสาท 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ การใช้เวลาและเงินที่ไม่เหมาะสมก็มิได้ลดน้อยลงไป แต่กลับ
เพ่ิมข้ึนจนน่าเป็นห่วง 

2.3.2 แนวคิดของเลวิน เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) เสนอทฤษฎีที่มีชื่อเสียงมาก เรียกว่า ทฤษฎี
สนาม (The field thery) ที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรทางสังคม และได้อธิบายเหตุปัจจัย
ของพฤติกรรมโดยเสนอเป็นสมการที่เรียกว่า “Lewin’s equation” โดยอธิบายเหตุปัจจัยของการเกิด
พฤติกรรมว่า พฤติกรรม (B) เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล (P) และ
สภาพแวดล้อม (E) ดังนี้ 

    B = f (P , E) 
  B   หมายถึง   พฤติกรรมของมนุษย์ 

f    หมายถึง   มีสาเหตุมาจาก 
P   หมายถึง   ลักษณะส่วนบุคคล 
E   หมายถึง   สภาพแวดล้อม 

ตัวอย่างของสมการนี้ เช่น พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขนิสัยของเด็ก (B) มีสาเหตุมาจาก (f) 
ลักษณะส่วนบุคคล (P) เช่น ความพร้อมของร่างกายเด็ก กับสภาพแวดลอม (E) ที่ได้จากเห็นตัวแบบที่แม่ท าให้
ดูและฝึกบ่อยๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงสุขนิสัยของเด็กในที่สุด 

2.3.3 แนวคิดของแบนดูรา อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) เสนอทฤษฎีที่มีชื่อเสียงมาก
เรียกว่า ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างพฤติกรรม (B) บุคคล (P) และสิ่งแวดล้อม (E) โดยที่บุคคลและสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญเท่าๆ กัน และมีอิทธิพลต่อกัน จึงเกิดแนวคิดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ด้วยแนวคิด 
BEP ดังภาพประกอบ 2 

     
 
 
 
 

                   ภาพประกอบ 2 ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ 
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จากภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยสามปัจจัย ที่ก าหนดซึ่งกันและกัน ระหว่างพฤติกรรม (B) 
ปัจจัยส่วนบุคคล (P)  และสภาพแวดล้อม (E) 

แบนดูราอธิบายว่า พฤติกรรม (B) ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล (P) และสภาพแวดล้อม (E) และจะเห็นได้ว่า (B) (P) และ (E) ต่างก็มีลูกศรชี้เข้าหากันและกันซึ่ง
หมายถึงต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งสามปัจจัยจะมีอิทธิพลในการก าหนดซึ่งกัน
และกันอย่างเท่าเทียม บางปัจจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกบางปัจจัยและอิทธิพลของปัจจัยทั้งสามนั้นไม่ได้
เกิดข้ึนพร้อมๆ กัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการก าหนดปัจจัยอ่ืนๆ 

ตัวอย่างที่ 1 เด็กเข้ามาเรียนในชั้นเด็กเล็กครั้งแรก เห็นเพ่ือนๆ ส่วนมากแต่งกายถูกระเบียบ 
ฉะนั้นเมื่อสภาพแวดล้อม (E) เป็นเช่นนี้ก็ส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อ (P) ว่าการแต่งกายที่ถูกระเบียบ เป็น
บรรทัดฐานของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ซึ่งมีผลให้เด็กมีพฤติกรรม (B) การแต่งกายที่ถูกระเบียบไปด้วยและ
พฤติกรรมการแต่งกายที่ถูกระเบียบของเด็กนี้ จะท าหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อม (E) ให้กับเด็กคนอ่ืนๆ ด้วย
เช่นกัน 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการของเด็ก 
1. ปจจัยดานธรรมชาติของตัวบุคคล (organism faster หรือ nature) เปนผลโดยตรงของพันธุกรรม

ที่ก าหนดศักยภาพ (potential) ก าหนดเพศและลักษณะแตกตางจ าเพาะของแตละบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึง
ขั้นตอนการบรรลุนิติภาวะและระดับความออนแอเมื่อบุคคลนั้นถูกกระทบโดยสิ่งแวดลอม (degree of 
vulnerability) อีกดวย 

2. ปจจัยดานภาวะแวดลอมที่หลอเลี้ยง (environmental factor หรือ nurture) แบงออกเปน 2 
ด้าน คือ  

ก. ชีวกายภาพ (biophysical) ไดแก อาหาร ภูมิประเทศ สภาวะอากาศ สิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัย การ
ติดเชื้อ การเจ็บปวย การไดรับรังสี สารเคมี และมลภาวะ เปนตน 

ข. จิตสังคม วัฒนธรรม (psychosocial and culture) ไดแก การเลี้ยงดูโอกาสไดรับการศึกษา 
ลักษณะครอบครัว บิดามารดา และผูเลี้ยงดู เศรษฐกิจ สภาพสังคมวัฒนธรรม การเมือง ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภค สื่อมวลชน บริการทางสังคม การศึกษาสุขภาพและสวัสดิการที่มีอยูในสังคม 

ปจจัยเหลานี้เอ้ืออ านวยตอชีวิตและการเจริญเติบโตและพัฒนาการในระดับที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
โอกาสที่เด็กไดรบัการตอบสนองความตองการทางดานตางๆ และประสบการณท  ี่เด็กจะมีในชวงเวลาหนึ่งๆ ถ้า
ภาวะแวดลอมเอ้ืออ านวยเต็มที่ เด็กก็จะมีโอกาสเติบโตและมีพัฒนาการสมบูรณตามศักยภาพ ในทางตรงกันข
าม ถาปจจัยภาวะแวดลอมบางดานไมเอ้ืออ านวยในชวงวัยที่จะเปน ความสามารถในดานนั้นก็จะถูกลิดรอนไป 
เชน ขาดสารอาหาร ธาตุเหล็กหรือไอโอดีนชวงอยูในครรภและวัยทารก หรือไดประสบการณการเรียนรูนอย   
เชน ขาดคนดูแลเอาใจใสในวัยทารก หรือไดรับสารพิษบางอยาง มากเกินก็จะท าใหเด็กคนนั้นไมเจริญเติบโต 
หรือมีความสามารถไมเต็มตามที่เขาควรจะเปนไดระยะเวลา (timing) ที่ปจจัยตางๆ กระทบตอ เด็กเปนสิ่ง
ส าคัญ เพราะในแตละชวงการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกตางกัน ผลที่เกิดขึ้นก็จะแตกตาง กันดวย เชน 
ระยะทารกในครรภ ระยะเกิด ระยะวัยรุน จะมีความเสี่ยงและการปรับตัวที่แตกตางกันผลลัพธของการ
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ภาพประกอบ 3 ขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย 

เจริญเติบโตและพัฒนาการวัยเด็ก ปจจัยเหลานี้ เปนตนวา อาหารและสุขภาพของบิดามารดาและของเด็ก 
โอกาสที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การรักษาพยาบาล สามารถเอ้ืออ านวยใหเด็กมีโอกาสเจริญเติบโต
เปนผูใหญที่สมบูรณเต็มศักยภาพของเขา ซึ่งหมายถึงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพส าหรับครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ แตการเจริญเติบโตและพัฒนาการจนไดผลลัพธที่มีคุณภาพเต็มที่จะเกิดขึ้นไดยาก หากเด็กอยูท
ามกลางปจจัยทางภาวะแวดลอมที่ไมเอ้ืออ านวย ดังที่เด็กจ านวนมากท้ังในชนบทและในเขตเมืองก าลังประสบป
ญหาอยูในปจจุบัน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาเด็กเหลานี้อยูในสภาพ “ดอยโอกาส” ที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่
แข็งแรงและมีคุณภาพนั่นเองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

จากหลักการขางตนนั้นพอจะสรุปไดวา คือการเปลี่ยนแปลงของเด็กในดานตางๆ ทั้งทางรางกายและ
ความคิด โดยการพัฒนาการทั้ง 2 อย่างนี้จะเปนไปอยางควบคูกันไป ตามเกณฑอายุและวัยของเด็กซึ่งการ
พัฒนาการนั้นจะตองอาศัยปจจัยสภาพแวดลอมและการเรียนรู การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู ถ้าเด็กถูกอบรม
สั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีเด็กก็จะมีพัฒนาการอยางมีประสิทธิภาพ รูจักตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการทางดาน    
ตางๆในอนาคตตอไป 

2.4 แนวคิดการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
แนวคิดการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ด้านร่างกายและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา ดังนี้ 
2.4.1 การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย รายละเอียด เสนอเป็นสาระส าคัญ 3 

ประเด็น ได้แก่  
2.4.1.1 ขอบข่ายของพฤติกรรมด้านร่างกายท่ีต้องการสร้างเสริม  

ขอบข่ายของพฤติกรรมด้านร่างกายที่ต้องการสร้างเสริม ครอบคลุม 2 พฤติกรรมดัง
ภาพประกอบ 3 

 
 
 
 

จากภาพประกอบ 3 แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย  
มีขอบข่ายครอบคลุม 2 พฤติกรรม ได้แก่ 

1. พฤติกรรมการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
เล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กเพ่ือการเคลื่อนไหว 

2. พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขนิสัยที่ดี มีขอบข่ายครอบคลุมถึงการกระท าที่เด็กสามารถท าด้วย
ตนเอง ไม่ต้องมีคนคอยเตือน ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

1. พฤติกรรมการเคลื่อนไหว 

2. พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขนิสัย 
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2.4.1.2 ทักษะของเด็กที่ต้องการสร้างเสริมด้านร่างกาย  

จากขอบข่ายของพฤติกรรมด้านร่ากายที่ต้องการสร้างเสริม ประกอบด้วย กลุ่มของการ
เคลื่อนไหวและกลุ่มของพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขนิสัยที่ดีนั้น เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้กับเด็กซึ่ง
การจ าแนกทักษะหรือสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ จะช่วยให้ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แม่นย ามากข้ึน 

โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) ได้ศึกษาสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์และได้แบ่ง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์เป็น 5 ประเภท แต่ในเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมด้านร่างกาย ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ทักษะการเคลื่อนไหว (moter skill) เป็นความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏิบัติหรือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้องเหมาะสม 

ขอบข่ายของพฤติกรรมที่ต้องการสร้างเสริมจะแตกต่างตามวัยของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการชัน
คอ กลิ้งตัว นั่ง คืบ คลาน ยืน เตรียมเดิน การทรงตัว การเดิน การวิ่ง การขึ้นบันไดและการปีนป่ายและ
พัฒนาการไปสู่ทักษะการเล่นต่างๆ และพัฒนาไปสู่การประสานการท างานระหว่างตากับมือและอวัยวะอ่ืนๆ 
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง 

2.4.1.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย 
1) ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยาที่มีต่อพฤติกรรมด้านร่างกาย 

ปัจจัยพ้ืนฐานด้านชีววิทยาที่มีอิทธิพลมาก ได้แก่ ความพร้อมในการท างานของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย และวุฒิภาวะด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่  

1.1) ปัจจัยที่มาจากความพร้อมในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ความพร้อม
ของการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ความพร้อมของสมอง ระบบประสาท ฮอร์โมน ยีนส์ 
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  

เด็กบางคนขาดความพร้อมในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดจาก
พันธุกรรม เกิดจากโรคบางประเภทที่ท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง โครงสร้างของกระดูกผิดปกติ เช่น เด็กที่เป็นโรค
โปลิโอ (poliomyelitis) และเด็กดาวน์ซินโดรม (down syndrome)  

1.2) ปัจจัยที่มาจากวุฒิภาวะด้านการเคลื่อนไหว: ความพร้อม และไม่เร่งรัดเกินวัย วุฒิ
ภาวะ (matyra-tion) หมายถึง การบรรลุถึงข้ันการเจริญเติบโตเต็มที่ของบุคคลในระยะใดระยะหนึ่ง และความ
พร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมาะสมกับวัย การเจริญเติบโตเป็นไปตามวัยและธรรมชาติ
มากกว่าเกิดจากการเรียนรู้ 

ปัจจัยที่มาจากวุฒิภาวะด้านร่างกาย ทั้งการเคลื่อนไหวและสุขนิสัย ได้แก่ เด็กยังไม่มี
ความพร้อมตามวุฒิภาวะ และการเร่งรัดให้เด็กท าในสิ่งที่เกินวัยของเด็ก เช่น ให้เด็กแรกเกิด–6 เดือน ลุกนั่งได้ 
ซึ่งเด็กยังไม่มีความพร้อมทางร่างกาย ซึ่งความพร้อมทางวุฒิภาวะนี้จะเกิดกับเด็กราวอายุ 1-2 ปี ซึ่งเด็กยังไม่มี
ความพร้อมทางร่างกายซึ่งความพร้อมทางวุฒิภาวะนี้จะเกิดกับเด็กราวอายุ 1-2 ปี ซึ่งเมื่ออายุประมาณนี้ เด็ก
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จึงพร้อมที่จะนั่ง ลุกกขึ้นยืนได้เอง การฝึกตั้งแต่ยังไม่พร้อมนี้เป็นการเร่งรัดเกินวัยได้มีการศึกษาว่า เด็กปฐมวัย
ที่มีความพร้อมทางกายวิภาคและสรีรวิทยาแล้ว แต่เด็กก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายบริเวณล าตัว แขนขา 
การใช้มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายในการหยิบ จับ สัมผัส
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเหมือนเด็กคนอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้มีปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ วุฒิภาวะ วุฒิภาวะด้าน
ร่างกายเป็นความพร้อมของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก เช่น การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเคลื่อนไหวร่างกาย
บริเวณล าตัว แขนขา เช่น  

อายุแรกเกิด -1 ปี เด็กสามารถยกศีรษะถึงหัวไหลได้ ชันคอในท่าคว่ าได้  
อายุ 1-2 ปี เด็กสามารถลุกขึ้นยืนเองได้ เดินเองได้ ขึน้บันไดโดยมีคนจูงได้  
อายุ 2-3 ปี เด็กสามารถเดินเองได้คล่อง เดินถอยหลังได้ เดินขึ้นลงบันไดได้เอง เป็นต้น 
ส่วนการใช้กล้ามเนื้อเล็กบริเวณข้อมือ ฝ่ามือ นิ้วมือ รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ

ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการหยิบ จับ สัมผัส สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น การหยิบดินสอ การขีดเขียนเส้นต่างๆ 
ส่วนการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการใช้มือในการหยิบ จับสิ่งต่างๆ และ
การท ากิจวัตรประจ าวัน เป็นต้น ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยของวุฒิภาวะ กับการพัฒนาด้านร่างกายของอาร์โนล   
กีเซลล์ (Arnold Gesell) ซึ่งท่านได้อธิบายว่าความสามารถของมนุษย์น่าจะขึ้นกับวุฒิภาวะ ถ้าบุคคลยังไม่มี
ระดับวุฒิภาวะทางร่างกาย หรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อจะฝึกฝนได้ยาก 

กีเซลล์ ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับวุฒิภาวะ ชื่อว่า ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์ (Gesell’s 
Maturation Theory) ท่านใช้ค าว่า วุฒิภาวะ (Matyuration) เพ่ือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (pattern) 
และรูปร่าง (shape) ของพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากยีนส์ (genes) หรือความพร้อมของกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท จะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าทางพันธุกรรม 

กีเซลล์และคณะ ได้ศึกษาพัฒนาการของทารก เด็ก และวัยรุ่น อายุแรกเกิด -16 ปี โดยการ
สังเกตพฤติกรรมด้วยตนเองจากภาพยนตร์และการสัมภาษณ์บิดามารดา และจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของวุฒิภาวะไว้และได้สรุปว่าความสามารถของเด็กมีเป็นระยะและขั้นตอน แต่ละช่วงอายุมีความหมาย
และมีความส าคัญแก่ชีวิต เพราะเป็นรากฐานของบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมาจาก
ความพร้อมทางร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อ ต่อมกระดูก และประสาทต่างๆ สิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบ
ของการเปลี่ยนแปลงและกีเซลล์ได้แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน แต่ในที่นี้จะขอยกเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านร่างกาย 2 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (gross motor development) เป็นความสามารถ
ของร่างกายที่ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว
ทั้งหมด 

ตัวอย่าง หากต้องการฝึกเด็กก้าวเดินเมื่อมีคนจูง นอกจากเด็กจะมีความพร้อมทางด้านสรีระ
และกายวิภาคแล้ว เด็กแต่ละคนจะต้องมีความพร้อมทางวุฒิภาวะ ที่สามารถเดินได้เมื่อมีคนจูง เมื่อมีอายุ
ประมาณ 11 เดือน หากมีอายุน้อยกว่านี้ เด็กยังไม่มีวุฒิภาวะ เด็กจะท าได้เพียงนั่งเองได้ หรือเริ่มเกาะยืน (อายุ
ประมาณ 9 เดือน) เท่านั้น  ดังนั้นเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะเดินได้เมื่อมีคนจูง แม้จะฝึกอย่างไร เด็กก็ยังไม่มี
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ความพร้อมที่จะเดิน แต่เมื่ออายุถึง 11 เดือน ซึ่งเด็กมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเดินได้เมื่อมีคนจูง การฝึกหัดเดินจะ
ท าได้เร็วกว่าเด็ก 9 เดือน เป็นต้น 

ด้านที่  2 พฤติกรรมด้านการปรับตัว  (fine moter or adaptive development) เป็น
ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ซึ่งดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่งที่มีลักษณะ
เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระดิ่ง การแกว่งก าไล ฯลฯ ฉะนั้น พฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางด้านการเคลื่อนไหว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กีเซลล์ พบว่า ก่อนที่คนเราจะท าอะไร
ง่ายๆ เช่น หยิบอาหารใส่ปากได้นั้น มีการเรียนรู้หลายขั้นตอน ขั้นแรก ทารกจะชื้อตะปบ ขั้นต่อมาจับของด้วย
มือ 4 นิ้วติดกันกับฝ่ามือ โดยเริ่มใช้ฝ่ามือตอนใกล้ๆ สันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้ใจกลางมือ ครั้นแล้วหัวแม่มือจึง
ค่อยเลื่อนมาช่วยจับ ขั้นสุดท้ายคือการหยิบของด้วยหัวแม่มือกับปลายนิ้ว กีเซลล์และคนอ่ืนๆ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
การควบคุมการปฏิบัติการแห่งกล้ามเนื้อของมนุษย์มีพัฒนาการเริ่มจากศีรษะจรดเท้าเรียกว่า Cephalo 
Caudal Sequence คือ หันศีรษะได้ก่อนชันคอ แล้วจึงคว่ า คืบ นั่ง คลาน ยืน เดิน และวิ่ง ตามล าดับ การ
ควบคุมปฏิบัติการกล้ามเนื้อ ยังมีพัฒนาการเริ่มจากใกล้ล าตัวก่อน เรียกว่า Proximodistal Sequence เช่น   
ที่แขนขา ทารกย่อมบังคับการเคลื่อนไหว แกว่งแขนขาได้ก่อนมือและเท้า เด็กใช้แขนคล่องก่อนมือ และใช้มือ
คล่องก่อนนิ้ว ดังนั้น เด็กเล็กๆ เมื่อต้องการจังอะไรก็ผวาไปทั้งตัว ต่อมาจึงยื่นออกไปเฉพาะแขน แล้วจึงใช้มือ
และนิ้วมือดังกล่าว ถ้าจะให้เด็กเล็กๆ เขียนหนังสือมักจะได้ตัวโต เพราะกล้ามเนื้อมือยังใช้ไม่คล่องแคล่ว ได้แต่
วาดแขนออกไปกว้างๆ ต่อเมื่อการบังคับกล้ามเนื้อบรรลุวุฒิภาวะแล้ว จึงสามารถเขียนตัวเล็กๆ ได้ เพราะ
สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือและนิ้ว 

2) ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมด้านร่างกาย 
หลังจากเด็กมีความพร้อมในการท างานของระบบในร่างกาย และมีวุฒิภาวะด้านการ

เคลื่อนไหวแล้ว ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกาย ทั้งการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และสุขภาวะทางกาย มาจากการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ 

ก่อนที่จะเสนอปัจจัยพ้ืนฐานด้านจิตวิทยาที่เก่ียวกับการเรียนรู้นั้น ควรเข้าใจถึงความหมาย
ของการเรียนรู้ว่า หมายถึงอะไร ดังนี้ 

2.1 ความหมายของการเรียนรู้ การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนจากสภาพเดิมสู่สภาพ
ใหม่ ต่อสถานการณ์หนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

สถานการณ์สภาพเดิม     เปลี่ยนเป็น     สภาพใหม่ 
   เมื่อให้เด็กลากเส้นเป็นภาพสามเหลี่ยม แต่เด็กท าไม่ได้           เด็กลากเส้นได้ 
   เมื่อให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แต่เด็กท าไม่ได้           เด็กล้างมือด้วยตนเองได้ 
   เมื่อให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ แต่เด็กเก็บไม่ได้            เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ได้ 
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จากตัวอย่างสถานการณ์ได้แก่ เมื่อให้เด็กลากเส้นเป็นภาพสามเหลี่ยม แต่เด็กท าไม่ได้ 
ต่อมาเด็กลากเส้นได้ หรือเมื่อให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารแต่เด็กท าไม่ได้ ต่อมาเด็กล้างมือด้วยตนเอง
ได้ หรือเมื่อให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ แต่เด็กเก็บไม่ได้ ต่อมาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ได้ หากในสถานการณ์นั้น ได้
เกิดการเปลี่ยนจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ แสดงว่าได้เกิดการเรียนรู้แล้ว   

อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ประเภทต่อไปนี้ ไม่เรียกว่าเกิดจาการเรียนรู้ 
ประเภทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการทางวุฒิภาวะ (maturity) หรือการ

เปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตตามวัย เช่น การเปลี่ยนจากนอนหงาย       เป็นนอนคว่ า       
เป็นการคืบ      เป็นการนั่ง       เป็นการยืน      เป็นการเดิน       พฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปตามวัยและไม่
เรียกการเปลี่ยนเหล่านี้ว่าเกิดจากการเรียนรู้ แต่เรียกว่า การเปลี่ยนตามวัยหรือวุฒิภาวะ 

ประเภทที่ 2 การเปลี่ยนที่มีสาเหตุมาจากแนวโน้มการตอบสนองของเผ่าพันธุ์ อันได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ ได้แก่  

ลักษณะที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากกิริยาสะท้อน (reflex) หรือการท างาน
ของกล้ามเนื้อท่อยู่นอกอ านาจของจิต เช่น เมื่อเป่าลมเข้าตา จะท าให้ตากระพริบ หากใช้ค้อนยางเล็กๆ เคาะที่
เข่า เข่าจะกระตุก หรือเมื่อตาได้รับแสงจ้า ม่านตาจะหดตัว การเปลี่ยนจากตาไม่กระพริบเป็นกระพริบ เข่าท่ีไม่
กระตุกเป็นกระตุกได้ การเปลี่ยนเหล่านี้ไม่เรียกว่าเกิดการเรียนรู้ แต่เรียนกว่าเกิดกิริยาสะท้อน 

ลักษณะที่ 2 การโน้มตอบสนอง (tropism) หมายถึง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่จะท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นและการกระท าเช่นนั้นเกิดจากสภาพทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต
นั้นเอง เช่น แมลงเม่าเห็นไฟจะบินเข้าหาทันที การบินเขากองไฟเช่นนี้ไม่เรียกว่า เกิดการเรียนรู้ 

2.2 ปัจจัยที่มาจากการเรียนรู้ จะท าหน้าที่เปลี่ยนจากเดิมขาดทักษะ เป็นมีทักษะการ
เคลื่อนไหว และสุขนิสัยและทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กร่วมกับการใช้สติปัญญา 

ปัจจัยที่มาจากการเรียนรู้ ได้แก่ การฝึกเด็กให้เกิดทักษะด้วยการเรียนรู้ 3 ประเภท 
ต่อไปนี้ 1) การเรียนรู้เชื่อมโยง 2) การเรียนรู้จากการเสริมแรง  3) การเรียนรู้จากการสังเกต ดังต่อไปนี้ 

1) การเรียนรู้เชื่อมโยง: การเรียนรู้จากการฝึกหัด การเรียนรู้เชื่อมโยง เป็นแนวคิดที่
เสนอโดยธอร์นไดค์ (Thorndike) โดยได้อธิบายว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ท า
ไม่ได้ ท าได้ไม่ดี ให้ท าได้ ท าได้ดี และจากไม่เคยท าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขนิสัยนั้น สามารถเปลี่ยนได้โดย
ต้องให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนาทฤษฎีขึ้น เรียนกว่าทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s 
Classiacl Connectionism) 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงอธิบายว่า หากต้องการสร้างเสริมพฤติกรรมใดๆ ให้กับเด็กปฐมวัย 
ท าได้ด้วยการให้เด็กได้เรียนรู้ตามกฎ 3 ข้อ ต่อไปนี้ 

กฎข้อที่ 1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎข้อนี้อธิบายว่า ความพร้อม
ทั้งทางกายวิภาคและสรีระของร่างกายและวุฒิภาวะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
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ของร่างกายบริเวณล าตัว แขนขา การใช้มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
ของร่างกายในการหยิบ จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 

กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) กฎข้อนี้อธิบายว่า การฝึกหัดหรือ
การท าซ้ าบ่อยๆ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง เพ่ิม คงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายบริเวณล าตัว 
แขนขา การใช้มือ  ฝ่ามือ นิ้วมือ รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายในการหยิบ 
จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ 

จากกฎข้อ 2 นี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย จึงน ามาใช้ใน
ฝึกหัด ด้วยการเล่น ให้ท ากิจกรรมซ้ าบ่อยๆ ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน เช่น ให้เด็กฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
เช่น ฝึกด้วยการให้เล่นตั้งเต กระต่ายขาเดียว เขย่งก้าวกระโดด การยืนขาเดียว เป็นต้น 

กฎข้อที่ 3 กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) กฎข้อนี้อธิบายว่า ความพึงพอใจ
ของเด็กที่ได้รับจากผู้ฝึก วิธีการฝึก ผลที่ได้รับจากการฝึก เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความต้องการอยากฝึก
ต่อไป อยากเรียนรู้ต่อๆ ไป 

จากกฎข้อที่ 3 นี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เมื่อฝึกหัด จะ
ด้วยการเล่น ให้ท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เด็กจะต้องประสบความส าเร็จ มีความสุข ความพอใจที่ได้ท ากิจกรรม
นั้นๆ ดังนั้น จึงฝึกให้ได้เล่นอย่างสนุก ดังเช่น การเล่นตั้งเต กระต่ายขาเดียว เขย่งก้าวกระโดด เป็นต้น 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการฝึกทักษะ ตามแนวคิดของการเรียนรู้เชื่อมโยง 
ทักษะที่ต้องการ 

สร้างเสริม 
อุปกรณ์ 
ในการฝึก 

แนวการฝึก 

การเดินขึ้นบันได
โดยใช้มือข้าง
หนึ่งจับราวบันได
และพักเท้าทั้ง 2 
ข้าง ในแต่ละขั้น 

บันไดประมาณ 
6 ขั้น แต่ละข้ัน
สูงระดับเของ
เด็ก และราว
บันไดสูงระดับ
ไหล่ของเด็ก 

กฎข้อที่ 1 กฎแห่งความพร้อมด้านร่างกายและมีวุฒิภาวะด้าน
การเคลื่อนไหว ปีป่าย และเด็กมีความพร้อมที่จะฝึกหัด 

กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการฝึกหัด พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ครู พี่เลี้ยง ฝึก
ด้วยการจูงเด็กขึ้นบันได โดยจับมือข้างหนึ่งของเด็กและให้เด็กใช้มือ
อีกข้างเกาะราวบันไดไว้ เมื่อเด็กก้าวขึ้นได้ ผู้ฝึกจะลดการช่วยเหลือ
โดยเปลี่ยนไปจับข้อมือ ปลายแขนเสื้อ ตามล าดับ จนเด็กเดินเกาะ
ราวบันไดได้เอง 

กฎข้อที่ 3 กฎแห่งผลที่พึงพอใจ ให้เด็กได้ฝึกกับประสบการณ์ท่ี
สนุกๆ ในสถานที่ปลอดภัยและทุกครั้งที่เด็กท าได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ฝึก
ชมเชย แตะตัว หรือให้สิ่งที่เด็กชอบทันที 

    
ดังนั้นตามแนวคิดของธอร์นไดค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวของร่างกายบริเวณล าตัว แขนขา การใช้มือ ฝ่ามือ รวมถึงการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆ ของร่างกายในการหยิบ จับ สัมผัสสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ให้ใช้หลัก 3 ประการ ได้แก่ สร้างความพร้อม 
การฝึกหัดให้ใช้กล้ามเนื้อบ่อยๆ ให้เด็กได้รับความรู้สึกพอใจที่มีต่อการฝึกหัด 



 28 

2) การเรียนรู้จากเงื่อนไขการกระท า : การเรียนรู้จากการเสริมแรง สกินเนอร์ 
(Skinner) ได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้จากเงื่อนไขการกระท า ซึ่งแนวคิดนี้อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์ (B) 
ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขผลกรรมอันได้แก่ การเสริมแรงและการลงโทษ หากพฤติกรรมหนึ่งกระท าแล้วได้รับการ
เสริมแรงพฤติกรรมนั้นก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นด้วยความถี่สูง ในทางตรงข้ามหากพฤติกรรมใดกระท าแล้วได้รับ
การลงโทษ พฤตกิรรมนั้นก็มีแนวโน้มจะค่อยๆ หดหายไป ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 

 
ท 

A  แทน  สิ่งเร้าใดๆ ที่เกิดก่อนพฤติกรรม (antecedent) 
B  แทน  พฤติกรรม (behavier) 
C  แทน  ผลรวมทั้งการเสริมแรงและการลงโทษ (consequence) 

จากภาพ B หรือพฤติกรรมถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน คือ สถานการณ์ (A) ที่เกิดก่อนการเกิด
พฤติกรรม เช่น เมื่อให้เด็กแสดงความสนใจผู้อ่ืน การแสดงออกเมื่อรู้สึกยินดีกับผู้อ่ืน การรอคอยเพ่ือให้เกิดผล
ในทางท่ีดี การแบ่งปันโอกาสในการได้รับสิ่งที่รอคอยตามล าดับ (B)  

เมื่อท าพฤติกรรม B แล้ว ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ผลกรรมหรือผลที่ได้หลังแสดง
พฤติกรรม ได้แก่ การเสริมแรง (C) และการลงโทษ (C) 

การเสริมแรงจะท าให้พฤติกรรมการแสดงความสนใจผู้อ่ืน การแสดงออกเม่ือรู้สึกยินดีกับผู้อ่ืน การรอ
คอยเพื่อให้เกิดผลในทางท่ีดี การแบ่งปันโอกาสในการได้รับสิ่งที่รอคอยตามล าดับนั้นมีแนวโน้มจะเกิดเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต ในทางตรงข้ามหากท าแล้ว ได้รับการลงโทษพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะถูกระงับและหดหายไป 

การเสริมแรงเป็นการให้ตัวเสริมแรง เช่น ค าชม กอด สัมผัสตัวเบาๆ การให้ของเล่นที่ชอบ การได้
เล่นตามชอบ การให้ขนมหรือสิ่งของใดๆ ที่เด็กชอบ อยากได้ เด็กต้องการ ตัวเสริมแรงนี้ นอกจากผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงและการลงโทษนี้จะมีผลต่ออารมณ์ด้วย ดังนี้ 

ตัวอย่างการฝึกทักษะการสวมถุงเท้าด้วยตนเอง นอกจากจะฝึกตามแนวคิดของทฤษฎีเชื่อมโยงการ
เรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบแล้ว ยังเสริมด้วยการให้การเสริมแรงทุกครั้งที่เด็กท าถูกต้องของแต่ละขั้นตอน ให้
ผู้ฝึกให้การเสริมแรงด้วยการยิ้ม ชมเชย สบตา พยักหน้า สัมผัส ให้อาหาร ให้ขนมหรือของเล่นที่เด็กชอบ ซึ่ง
แนวทางการเสริมแรงท าดังนี้ 

หากได้รับการเสริมแรงจะท าให้เด็กมีอารมณ์สุข สมหวัง ในทางตรงข้ามหากเด็กได้รับการลงโทษ เช่น 
ค าต าหนิ การตี การดุว่า การงดให้เล่น หรือให้สิ่งที่เด็กไม่ต้องการ เด็กจะเกิดอารมณ์ทุกข์ โกรธ ไม่พอใจ 
ร้องไห้ หลบหนี 

ดังนั้น การสร้างอารมณ์สุขให้เด็กจะต้องให้การเสริมแรง หลังจากเด็กท าพฤติกรรมแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสมหรือควบคุมได้และควรน าไปใช้ควบคู่กับการเรียนรู้ จากการสังเกต เมื่อเด็กเลียนแบบ

 

 

                                          
 

 

ภาพประกอบ 4 การสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยการเรียนรู้จากการเสริมแรง 
 

A B C 
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พฤติกรรมการแสดงความสนใจผู้อ่ืน การแสดงออกเมื่อรู้สึกยินดีกับผู้อ่ืน การรอคอยเพ่ือให้เกิดผลในทางที่ดี 
การแบ่งปันโอกาสในการได้รับสิ่งที่รอคอยตามล าดับได้ถูกต้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กควรให้การ
เสริมแรงทันท ี

ข้อที ่1 ต้องให้การเสริมแรงทันทีท่ีเด็กท าส าเร็จ ท าถูก 
ข้อที่ 2 ต้องให้ท าบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร หรือเป็น

ทักษะ หรือเมื่อต้องการสร้างพฤติกรรมใหม่ 
ข้อที่ 3 ลดจ านวนครั้งลงเมื่อเด็กท าได้แล้ว หรือเปลี่ยนเป็นการให้เป็นระยะๆ เพ่ือให้

พฤติกรรมยังคงอยู่ 
ข้อที่ 4 ตัวเสริมแรงที่ให้ต้องเหมาะกับวัยของเด็ก เช่น เด็กเล็กอาจใช้การกอด ส่วนเด็กโตขึ้น

อาจชม หรือการยิ้มให้ 
ข้อที่ 5 ตัวเสริมแรงต้องเป็นสิ่งที่เด็กชอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคน บางคนต้องการค าชม 

บางคนต้องการขนม บางคนต้องการของเล่น และเมื่อเวลาเปลี่ยนไปตัวเสริมแรงอาจะเปลี่ยนไป เช่น ขณะหิว
อาจต้องการอาหาร แต่เมื่ออ่ิมแล้วอาจเป็นของเล่น เป็นต้น 

3) การเรียนรู้ทางสังคม: การเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ แบนดูรา (Bandura) ได้
พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งอธิบายว่าการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตตัวแบบ แบน
ดูราได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ท าไม่ได้ ให้เป็นท าได้นั้น ท าได้ด้วยการให้เด็กได้เรียนรู้จาก
การสังเกตตัวแบบ โดยให้ตัวแบบจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นตัวแบบ ด้วยการ
ท าให้เด็กดู แล้วให้เด็กเลียนแบบการท าให้เด็กดู แล้วให้เด็กดูหรือสังเกต เพ่ือให้เด็กเลียนแบบนี้ เรียกว่า การ
เรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ  กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบนี้มี 3 ขั้นตอนได้แก ่

ขั้นที่ 1 พ่อแม่ท าพฤติกรรมที่ต้องการ ให้เด็กสังเกต 
ขั้นที่ 2 ให้เด็กท าเลียนแบบ พ่อแม่อยู่ด้วยและตรวจสอบว่า เด็กท าถูกหรือไม่ หากไม่ถูกให้

พ่อแม่ท าให้ดูใหม่ หรือให้การช่วยเหลือ จนเด็กท าได้ถูกต้อง ด้วยการบอก จับมือให้ท า เป็นต้น 
ขั้นที่ 3 ให้เด็กท าตามล าพัง โดยไม่ต้องมีพ่อแม่ช่วยเหลือการเรียนรู้จากการสังเกต จะ

ประกอบด้วย ตัวแบบ (model) ตัวแบบแสดงพฤติกรรมหรือเรียนกว่า การเสนอตัวแบบ (modeling) และการ
กระท าตามตัวแบบหรือเลียนแบบ (imitation) การเรียนรู้นี้เริ่มต้นตั้งแต่การมีตัวแบบจนถึงการเลียนแบบนี้ 
เป็นกระบวนการทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็น 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการใส่ใจ 2) กระบวนการเก็บจ า 
3) กระบวนการท าทางร่างกาย และ 4) กระบวนการจูงใจ ทั้ง 4 กระบวนการเขียนเป็นแผนภาพประกอบ 5 

 

  กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ มีแนวคิด ดังนี้ 

การเสนอ              การท า 
ตัวแบบ               ตามตัวแบบ 

 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการ
ใส่ใจ 

กระบวนการ
เก็บจ า 

 

กระบวนการ
กระท าทางกาย 
 

กระบวนการ
จูงใจ 
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  ขั้นที่ 1 กระบวนการใส่ใจ (attention processes) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ใส่ใจและ
สนใจในการรับรู้ตัวแบบ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้เมื่อมนุษย์ใส่ใจต่อตัวแบบ ทางตรงข้ามหากมนุษย์ไม่ใส่ใจต่อตัว
แบบ การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น 
  ขั้นที่ 2 กระบวนการเก็บจ า (retention processes) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เก็บจ า
พฤติกรรมของตัวแบบได้ หากเก็บจ าพฤติกรรมของตัวแบบไว้ไม่ได้ การเลียนแบบก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากเก็บจ า
ได้มาก ก็สามารถเลียนแบบได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  ขั้นที่ 3 กระบวนการกระท าทางกาย (motor reproduce processes) เป็นกระบวนการที่
มนุษย์น าเอาพฤติกรรมที่เก็บจ าไว้มาแปลงเป็นการกระท า 
  ขั้นที่ 4 กระบวนการจูงใจ (motivation processes) หมายถึง กระบวนการที่จูงใจให้มนุษย์
ท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมหนึ่งๆ มนุษย์จะเลือกกระท า หากการกระท าสดที่ตัวแบบกระท าแบบเกิดผลกรรม
ทางบวกในทรรศนะของผู้สังเกต ผลกรรมนั้นก็จะจูงใจให้ผู้สังเกตท าพฤติกรรมตามตัวแบบ หากการกระท าใดที่
ตัวแบบกระท าแล้ว เกิดผลกรรมทางลบในทรรศนะของผู้สังเกต ผลกรรมนั้นก็จะจูงใจให้ผู้สังเกตงดเว้นการ
กระท าตามตัวแบบ ดังนั้น การคาดหวังในผลกรรมจะเป็นตัวจูงใจให้ผู้สังเกตกระท าหรือระงับการกระท าใน
อนาคตฝึก 
  ตัวอย่างเช่น การฝึกให้เด็กมีสุขนิสัย เช่น การแปรงฟันหลังรับประทาน ต้องให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก แปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นตัวแบบ ด้วยการแปรงฟันที่ถูกต้องให้เด็กดู 
แล้วให้เด็กเลียนแบบ จากนั้นจึงให้เด็กท าตาม แล้วพ่อแม่ ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ หรือท าให้ดูหลายครั้ง แล้ว
ให้เด็กเลียนแบบจนท าได้ถูกต้อง 
  กรณีตัวอย่างการเรียนรู้จากการสังเกต 

ทักษะที่ต้องการสร้างเสริม อุปกรณ์ในการฝึก วิธีฝึกด้วยการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ 
ทักษะการใส่ถุงเท้า ถุงเท้าที่ ใหญ่กว่า

เท้าเด็กเล็กน้อย 
ฝึกเด็กในท่านั่งกับพ้ืนหรือเก้าอ้ีเด็ด โดยพ่อแม่ 

พ่ีเลี้ยง หรือครูท าตัวอย่างให้เด็กดู แล้วให้เด็กท า
ตามทีละข้ัน 

1. หยิบถุงเท้ามาวางกไว้ตรงหน้า โดยเอาสัน
เท้าไว้ด้านล่าง ตะเข็บอยู่ด้านใน หันขอบถุงเท้าเข้า
หาตัวเด็ก 

2. ให้เด็กชันขาข้างที่จะสวมยกปลายเท้าขึ้น
เล็กน้อย ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบถุงเท้าด้านข้าง 
โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน ดึงขอบถุงเท้าให้กว้าง
ออก 

3. สอดปลายนิ้วเท้าเข้าไปในถุงเท้า 
4. ใช้มือทั้งสองข้างดึงถุงเท้าเข้ามาให้ปลาย

นิ้วเท้าเข้าไปจนสุดถุงเท้า 
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ทักษะที่ต้องการสร้างเสริม อุปกรณ์ในการฝึก วิธีฝึกด้วยการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ 
ทักษะการใส่ถุงเท้า ถุงเท้าที่ ใหญ่กว่า

เท้าเด็กเล็กน้อย 
5. ดึงถุงเท้าข้ึนมาจนถึงส้นเท้า 
6. ดึงขอบถุงเท้าขึ้นมาจนสุด 
ในการฝึกแต่ละขั้นตอนให้ท าตัวอย่างให้ดู แล้ว

ให้เด็กท าตาม หากเด็กท าไม่ได้ให้ช่วยเหลือ ต่อไปนี้ 
1. ช่วยเหลือทางกาย เช่น จับมือท า การแตะ

มือ กระตุ้นเตือน 
2. การช่วยเหลือทางวาจา เช่น บอก 
3. ช่วยเหลือโดยท าท่าทาง เช่น ชี้ ผงกศีรษะ 

สั่นหน้า 
การท าเป็นตัวอย่างให้เด็กเลียนแบบ พร้อมให้

การช่วยเหลือเมื่อเด็กท าไม่ได้ เมื่อเด็กท าได้ให้ลด
การช่วยเหลือลง จนเด็กท าได้ด้วยตนเอง 

 

โดยสรุป การเรียนรู้ช่วยในการฝึกทักษะได้ โดยอาจใช้การเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง แต่ในการฝึกเด็ก
นั้นควรใช้ทั้ง 3 แบบ นั่นคือใช้ทฤษฎีการเชื่อมโยง ร่วมกับการเสริมแรง ร่วมกับการเรียนรู้จากตัวแบบ 
 จากลักษณะพฤติกรรมเด็กตามพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัย แนวคิดการสร้าง
เสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งพัฒนาการทางพฤติกรรม พัฒนาการจริยธรรม 
และการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ ลักษณะการเกิดตามล าดับขั้น  

2.5 การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
เบญจา แสงมลิ (2545 : 23 – 26) กลาววา หลักการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก ไวดังนี้  
การจัดโปรแกรมส าหรับเด็กของโรงเรียนในสมัยกอนขึ้นอยูกับความตั้งใจของครู ครูจะสอนอะไร ครู

คิดวาเด็กควรจะเรียนอะไร ควรจะตองท าอยางไร ครูก็จัดอยางนั้น เพราะเชื่อวาความรูจะตองอยูในเนื้อหาของ
ความรู แตโรงเรียนในสมัยนี้เชื่อวาอยูที่การท ากิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม เพ่ือครูจะไดจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ใหไดผลดี ควรจะไดศึกษาหลักการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการวางแผน โดยค านึงถึงเนื้อหาหรือประสบการณ ซึ่งจะจัดใหเด็กไดรับความรูอยางเต็มที่ 
เหมาะสมกับความตองการ ระยะเวลาความสนใจ ความสามารถของเด็กวัยนั้นการวางแผนที่ดีจะชวยเปน 
กุญแจไขใหการสอนไปสูความส าเร็จประโยชนที่จะไดรับการวางแผน คือ  

1.1 การวางแผนจะชวยใหเชื่อมั่น และม่ันใจขึ้น 
1.2 การวางแผนจะชวยใหระมัดระวังและเชื่อไดวา จุดมุงหมาย เนื้อหาอุปกรณและกิจกรรม และ

การประเมินผลประสานกัน 
1.3 การวางแผนท าใหการสอนไดผลคมุกับเวลาที่เสียไป ไดผลทั้งครูและเด็ก 
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1.4 การวางแผนเชื่อไดวาการยกตัวอยาง และการใชภาพประกอบไดอยางเพียงพอ 
1.5 การจัดกิจกรรมโดยมีการวางแผนชวยเด็กเปนรายบุคคลไดดีกวาผลจากการที่วางแผนในการ

จัดกิจกรรมจะท าใหการจัดการเรียนการสอนและประสบการณตอเนื่องกัน 
1.6 การวางแผนการจัดกิจกรรม ชวยใหการวัดผลไปสูจุดมงุหมายดีขึ้น 
1.7 การวางแผนลวงหนาท าใหเชื่อไดวาการท างานจะยดืหยุนไดดีขึ้น 
1.8 การจัดกิจกรรม ครูจะตองเขาใจพ้ืนฐานความตองการ ความสนใจระยะความสนใจ

ความสามารถของเด็ก เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
1.9 กิจกรรมภายในหองเรียนควรจะเตรียม และจัดตารางกิจกรรม ใหเขาลักษณะที่ยืดหยุนได 
1.10 กิจกรรมประจ าวัน ควรจะจัดใหมีประสบการณการเรียนไวหลายๆ อยางและจัดใหสลับ

กันดวย  
1.11 กิจกรรมตาง ๆ ควรจะจัดใหมีประเภทที่นักเรียนแบงกันท าเปนหมูยอยๆ ดวยเพ่ือให

นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือกันและไดแสดงออกเปนรายบุคคล ในการท างานหมูยอยนี้ควรมีทั้งที่ครูจัดหมูให
และทั้งท่ีเด็กเลือกเพ่ือนรวมงานในหมูยอยกันเอง 

1.12 ในการจัดกิจกรรมแตละวัน ควรสนับสนุนใหมีโอกาสและเวลาส าหรับครูและเด็กไดเตรียม  
รวมกัน 

1.13 กิจกรรมประจ าวัน เด็กควรจะไดมีโอกาสอยางเพียงพอที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ เชน ที่เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะซึ่งจะชวยใหเด็กไดมีทรรศนะตางๆ อันเหมาะสม มีความสนใจที่กวาง
ขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความซาบซึ้งและมีรสนิยมที่ดี 

1.14 เด็กควรจะมีโอกาสสรางและใช้ศลิปะและการสรางสรรคตามระดับที่เหมาะสมกับวัย 
1.15 ควรใหเด็กไดเลนทั้งในรมและกลางแจง เพ่ือใหเลนเครื่องเลนและเกมตางๆ ทีจะสงเสริม

ความเจริญเติบโตของรางกายและความสามารถในการใชมือแขนและขา 
1.16 กิจกรรมแตละวัน เด็กควรจะไดมีโอกาสท างาน พักผอน เลนและหาความบันเทิงไปพรอมๆ 

กันดวย 
1.17 แตละวันควรจะจัดกิจกรรมโดยมุงใหเด็กรูจักท างานอยางอิสระและเปนหมู ทั้งหมูเล็กและ

ทั้งชั้น เพ่ือฝกฝนทักษะในการท างานเปนทีมและการอิสระ18. กิจกรรมประจ าวันควรมีทั้งที่เด็กเลือกท าเอง 
และท้ังกิจกรรมที่ครูจัดใหท าก าหนดให้ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
3.1 ความหมายของวินัยในตนเอง 
ความหมายของวินัยไดมีผูใหค าจ ากัดความไวหลายลักษณะ ไดแก วินัย หมายถึงการอยูในระเบียบ

แบบแผนและขอบังคับปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ . 2537ก: 4; อางอิงจาก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 2535: 756) 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่ 
และปริญญาบัตรแกผูส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนาย
เรืออากาศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2528 วาวินัย แทจริงมีอยูสองอยาง อยางหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกัน
และถือกัน อันไดแกขอปฏิบัติที่บัญญัติไวเปนกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถือปฏิบัติ อีกอยางหนึ่ง
คือวินัยในตนเอง ที่แตละคนจะตองบัญญัติขึ้นส าหรับควบคุมบังคับใหมีความจริงใจ และใหประพฤติปฏิบัติตาม
ความจริงใจนั้นอยางมั่นคงมีลักษณะเปนสัจจะอธิษฐาน หรือตั้งสัตยสัญญาใหแกตัว วินัยอยางนี้จัดเปนตัว
วินัยแท เพราะใหผลจริงและแนนอนยิ่งกวาวินัยที่เปนบทบัญญัติ ทั้งเปนปจจัยส าคัญที่เกื้อกูลใหการถือการใช
วินัยที่เปนบทบัญญัติ นั้นไดผลเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณเต็มเปยมตามเจตนารมณส าคัญที่วินัยในตัวเองนี้จะต
องบังเกิดขึ้นจากการที่ได ยั้งคิดแลว ไดใชสติปญญาความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตรตรองอยางละเอียด
รอบคอบแลวจนเห็นประจักษ ในเหตุในผลที่แนแท และเมื่อเปนวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจากสติปญญาความฉลาด
รอบคอบ ก็ยอมจะท าใหรูจักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุมครองปองกันผูปฏิบัติใหพนจากภัยอันตราย
และเหตุแหงความเสื่อมเสียทั้งปวงได ทั้งทางกายทางใจ พาใหเจริญรุงเรือง พรอมดวยศักดิ์ศรี เกียรติ อ านาจ
ทุกประการ…(กรมอนามัย. 2539: 164)  

ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539: 72) กลาววา วินัย หมายถึง กฎระเบียบขอตกลงที่สังคม
ก าหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข สวนการมีวินัย หมายถึง การที่
บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบบังคับ ขอตกลงที่สังคมก าหนดให เพ่ือใหบุคคลอยรูวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

พระธรรมปฎก (ปอ. ปยุตโต) (2538: 12-13) กลาววา วินัยเปนบัญญัติ ของมนุษยเปนการจัดตั้งตาม
สมมติ ไดแก การจัดระเบียบความเปนอยแูละการจัดระบบสังคม ซึ่งแยกเปนความหมาย 3 อยาง คือ 

1. การจัดระเบียบระบบ ก็เรียกวา วินัย 
2. ตัวระเบียบระบบ หรือตัวกฎนั้น ก็เรียกวา วินัย 
3. การฝกคนใหตั้งอยูในระบบระเบียบ ก็เรียกวา วินัย 
วินัย หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ ขอตกลงที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหบุคคล ประพฤติ

ปฏิบัติในการด ารงชีวิตรวมกัน เพ่ือใหอยูอยางราบรื่นมีความสุข ความส าเร็จ โดยอาศัยการฝกอบรมใหรูจัก
ปฏิบัติตน รูจักควบคุมตัวเอง (กรมวิชาการ. 2542: 7) 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 17) กลาววา ความมีวินัยหมายถึง คุณลักษณะ
ทางจิตใจ และพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบเพ่ือประโยชนสุขของสวน
รวม (ส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537: 4–5, 2540: 18) ไดแบงวินัยออกเปน 2 ประเภท ไดแก่ 

1. วินัยภายนอก หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประพฤติปฏิบัติโดยเกรงกลัวอ านาจหรือการ
ถูกลงโทษ เปนการปฏิบัติที่บุคคลดังกลาวไมมีความเต็มใจตกอยูในภาวะจ ายอมถูกควบคุม วินัยภายนอก
เกิดขึ้นจากการใชอ านาจบางอยางบังคับใหบุคคลปฏิบัติตาม ซึ่งบุคคลอาจกระท าเพียงชั่วขณะเมื่ออ านาจนั้น
คงอยู แตหากอ านาจบังคับนี้หมดไปวินัยก็จะหมดไปดวยเชนกันและคนสวนมากเห็นวาวินัยเกิดจากการดูแล 
ควบคุม 
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2. วินัยในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกขอประพฤติปฏิบัติส าหรับตนขึ้นโดยสมัคร
ใจไมมีใครบังคับหรือถูกควบคุมจากอ านาจใดๆ และขอประพฤติปฏิบัตินี้ตองไมขัดกับความสงบสุขของสังคม 
วินัยในตนเองเกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคคลที่ผานการเรียนรูอบรมและเลือกสรรไวเปนหลักปฏิบัติประจ า
ตน 

กรมวิชาการ (2537: 10) วินัยในตนเองเปนพฤติกรรมที่แสดงออกดวยการคิดตัดสินใจและเลือก
กระท าตามขอตกลงโดยความสมัครใจ เพ่ือแกปญหาของตนและสวนรวม และเพ่ือประโยชนในการอยูรวมกัน 

กฤษณี ภูพัฒน 2538: 7-8) ไดสรุปไววา การมีวินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลใน
การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตนคิดวามีคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน การ
ควบคุมอารมณและพฤติกรรมนั้นเกิดจากความตองการและความเชื่อหรืออุดมคติของตน โดยไมไดเกิดจากการ
ถูกบังคับจากอ านาจภายนอกวินัยในตนเองเปนสิ่งส าคัญที่ควรไดรับการสงเสริม เนื่องจากเปนประโยชนทั้งต
อตนเองและผูอ่ืน ท าใหเปนที่ยอมรับของสังคมและเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป 

ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2546: 73) กลาวถึงวินัยในตนเองวาเปนวินัยที่เกิดจากบุคคลนั้นเปนผู
ควบคุมตนเองใหเกิดวินัย เปนการตัดสินใจและเลือกท าดวยความสมัครใจของตนเอง จึงเปนผลมาจากความ
เคยชินที่ดี มีความรูสึกนึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติตามกกระเบียบ เพ่ือแกปญหาของสวนรวม 
จึงจะน าไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

ตองจิตต จิตดี (2547: 29) ไดกลาววา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหมายถึง การที่เด็ก
สามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความส านึกวาเปนคานิยมที่ดีในดาน    
ตางๆ ไดแก 

1. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความตั้งใจท างานหรือกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยูในสภาพเรียบรอยรวมทั้งการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ขอตกลงของหองเรียน 

2. การรูจักเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมไดตามเวลาที่ก าหนด 
การฟงสัญญาณ รวมทั้งการปฏิบัติตนไดเหมาะสมในชวงเวลาของกิจกรรม 

3. ความอดทน อดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการควบคุมอารมณ
ตนเองในการท ากิจกรรม ความพากเพียรพยายามท าสิ่งที่ยากจนส าเร็จ 

4. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการกลาแสดงออกทั้งความ
คิดเห็น และทาทาง รวมถึงความพยายามในการแกปญหาดวยตัวเอง 

5. ความเปนผูน า ผูตาม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
แสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น การใหความชวยเหลือ และรับความชวยเหลือจากเพ่ือน ตลอดจนความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ รจูักแบงปน 

เสาวณีย ศรีมนตรี (2539: 50) กลาววา วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามท่ีมงุหวัง จึงจะตองเปนไปตามกฎระเบียบของสังคม โดย
เกิดจากความส านึกขึ้นมาเอง แมจะมีสิ่งเราจากภายนอก เชน บุคคลอื่นหรือสิ่งเราภายในตนเองเปนอุปสรรคก็
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ยังคงไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงหวังไวสรุปไดวา วินัยคือ ขอระเบียบ ขอปฏิบัติ ขอตกลง กฎระเบียบที่
ก าหนดขึ้นใหทุกคนสามารถควบคุมตนเอง และประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหคนในสังคมอยูรวม
กันอยางมีความสุข 

สรุปไดวา วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของ
ตนเอง เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความส านึกวาเปนคานิยมที่ดี
ในดานตาง ๆ ไดแก ความรับผิดชอบ การรูจักเวลา ความเชื่อม่ันในตนเอง ความซื่อสัตย ความเปนผูน า 

3.2 ความส าคัญของวินัยในตนเอง 
กรมวิชาการ (2537: 10) ไดกลาวถึงความส าคัญของวินัยในตนเองวาเปนพ้ืนฐานของความ

รับผิดชอบการเคารพสิทธิของผูอ่ืน การเอื้อเฟอแบงปน การรอคอย การแกปญหาของสวนรวม สามารถควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง โดยใชหลักของเหตุผล และค านึงถึงประโยชนของสังคม โดยไมตองมีผูใดมาคอย
ควบคุมบังคับ ซึ่งเปนพ้ืนฐานส าคัญที่เอ้ือตอความส าเร็จของบุคคลและสวนรวม จึงควรสงเสริมวินัยในตนเอง 
นอกจากนี้การสงเสริมความมีวินัยในตนเองจะชวยใหมีความสามารถดังตอไปนี้ 

1. ดานสติปญญา ชวยใหรจูักคิดใชเหตุผล ตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเอง 
2. ดานสังคม อารมณและจิตใจ ชวยใหกลาคิดและกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของ

ผูอ่ืน มีความเอ้ือเฟอ รูจักแบงปน และรจูักการรอคอย 
สรุปไดวา วินัยในตนเองเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุขและชวยใหสังคมมีความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอย และยังเปนพ้ืนฐานที่ เอ้ือต
อความส าเร็จของบุคคลและสวนรวม 

3.3 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง 
กรมวิชาการ (2542ก: 33-35) กลาววา คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเองนั้น ไดมีสรุปไวหลายทาน 

ดังนี้ กรุณา กิจขยัน ไดสรุปเกี่ยวกับความมีวินัยแหงตนไววา บุคคลที่มีวินัยแหงตนจะมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ดังนี้ 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
3. มีความรูสึกรับผิดชอบ 
4. ไมกังวลใจ 
5. ความตั้งใจจริง 
6. มีลักษณะความเปนผูน า 
7. มีความซื่อสัตยจริงใจ มีเหตุผล 
8. กลาคิด กลาพูด กลาท า 
9. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
10. มีความอดทน 
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ลัดดาวรรณ ระนอง. (2525) ไดสรุปไววาพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองมีทั้งหมด 11 กลมุ ดังนี้ 
1. ความเชื่ออ านาจภายในตนเอง 
2. มีความเปนผูน า 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. ตรงตอเวลา 
5. เคารพตอระเบียบกฎเกณฑทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืน 
6. มีความซื่อสัตย สุจริต 
7. รจูักหนาที่ และกระท าตามหนาที่เปนอยางดี 
8. รจูักเสียสละ 
9. มีความอดทน 
10. มีความตั้งใจเพียรพยายาม 
11. ยอมรับผลการกระท าของตน 
สุภาพร จันทรศิริโยธิน. (2526). ไดสรุปไววา ลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเอง ประกอบดวย 
1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
4. มีระเบียบและปฏิบัติตาม กฎเกณฑของสังคม 
5. มีลักษณะมงุอนาคต 
6. มีความเปนผูน า 
7. มีความตรงตอเวลา 
8. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร 
10. รจูักเสียสละ และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
11. ยอมรับการกระท าของตน 
นวลศิริ เปาโรหิตย (2540: 27) ไดสรุปวา เด็กปฐมวัยควรมีวินัยในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. วินัยในความประพฤติทั่วไปไดแกการตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบการรูจักกาลเทศะ 

การประพฤติตนเหมาะสมกับวัย 
2. วินัยในกิจวัตรประจ าวัน ไดแก การมีระเบียบในตนเอง การดูแลชวยเหลือตนเองไดตามวัย 
3. วินัยในการเรียน ไดแก รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 
4. วินัยในการท างาน ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ท างานอยางเต็มความสามารถ

การรักษาค าพูดค าสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน 
5. วินัยในการควบคุมตนเอง ไดแก การควบคุมอารมณตนเองไดดีตามสมควรอดทนตอความ

ยากล าบากไดตามวัย 
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แจมจันทร เกียรติกุล (2531: 9) ไดสรุปลักษณะของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในดานต
อไปนี้ 

1. การตั้งใจท างาน 
2. การเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
3. การตรงตอเวลา 
4. การปฏิบัติตนตามระเบียบของหองเรียน 
วไลพร จันทรศิริ (2530: 12-14) ไดสรุปความมีวินัยในตนเอง ไวดังนี้คือ 
1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. ความรับผิดชอบ 
3. เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
4. มีระเบียบและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของสังคม 
5. มีลักษณะมงุอนาคต 
6. มีความเปนผูน า 
7. มีความตรงตอเวลา 
8. รจูักกาลเทศะ 
9. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
10. มีความอดทน 
11. ขยันหมั่นเพียร 
12. รจูักเสียสละ 
13. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
14. ยอมรับการกระท าของตน 
ทัศนีย อินทรบ ารุง (2539: 8) ไดสรุปความมีวินัยในตนเองวา ควรมีลักษณะและพฤติกรรมประกอบ

ไปดวย 
1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความตั้งใจจริง 
4. มีความเปนผูน า ผูตาม 
5. มีเหตุมีผล 
6. เคารพสิทธิของผูอ่ืน 
7. มีความอดทน 
8. มีลักษณะมงุอนาคต 
9. มีความซื่อสัตยสุจริต 
10. มีความตรงตอเวลา 
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11. รจูักกาลเทศะ 
12. ขยันหมั่นเพียร 
13. รจูักเสียสละ 
14. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
15. ยอมรับการกระท าของตนเอง 
16. การปฏิบัติตามระเบียบของหองเรียนและกฎเกณฑของสังคม 
สรุปไดวา คุณลักษณะของวินัยในตนเอง หมายถึง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบและปฏิบัติตนตามกฎ

เกณฑของสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกรับผิดชอบ ไมกังวลใจ ความตั้งใจจริง มีลักษณะความเปน 
ผูน า ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยจริงใจ เสียสละ มีเหตุผล กลาคิด กลาพูด กลาท า มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
มีความอดทน ซึ่งผูวิจัยมุงที่จะศึกษา ความมีวินัยในตนเอง 2 ดาน คือ ความรับผิดชอบและความอดทน        
ซึ่งคุณลักษณะของวินัยในตนเอง มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาใหความหมายแตละคุณลักษณะไวดังนี้ 

ความรับผิดชอบ 
สมใจ ลักษณะ (2539: 48 ) สรุปไววา ความรับผิดชอบ หมายถึง การฏิบัติตามหนาที่ ตามบทบาท 

ตามภารกิจตามขอตกลงใหครบครัน ตั้งใจท าใหมีคุณภาพ อดทน ตอสูฟนฝาความยากล าบากเพ่ือผลที่
ปรารถนา ชวยท างานของหมูคณะโดยไมเกี่ยงงาน ค านึงผลประโยชนของสวนรวม เชน ครอบครัว หมูคณะ 
สถาบัน สังคม มากกวาประโยชนสวนตน ระมัดระวังไมใหการกระท าของตนไปรบกวนเบียดเบียนหรือบังเกิด
ผลเสียแกผูอ่ืน ยอมรับในสิ่งที่ตนท าผิดพลาดหรือบกพรอง อาสาเขาชวยแกปญหาในเรื่องที่ตนมีสวนรวมท าให
เกิดปญหานั้น สนใจใฝรู พัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือไปสูสิ่งที่ดีขึ้นเจริญกาวหนาในอนาคต 

 ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย (2526: 11) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบไวดังนี้ 
1. เอาใจใสในการท างานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลของงานนั้น ๆ 
2. ซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมค านึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
3. เคารพตอระเบียบกฎเกณฑและมีวินัยในตนเอง 
4. มีอารมณหนักแนน เมื่อเผชิญกับอุปสรรค 
5. รจูักหนาที่และกระท าตามหนาที่เปนอยางดี 
6. มีความเพียรพยายาม 
7. มีความระเอียดรอบคอบ 
8. ใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
9. ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม 
10. ตรงตอเวลา 
11. ยอมรับผลของการกระท าของตน 
สุทธิพงศ บุญผดุง (2541: 22) กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตน

หน้าที่ดวยความผูกพัน พยายามท าหนาที่ตางๆ อยางเต็มความสามารถและละเอียดรอบคอบ รวมทั้งพยายามที่
จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2539: 83-95) กลาววา คนที่มีความรับผิดชอบ มีลักษณะดังนี้ 
1. ท าหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด และสุดก าลังความสามารถ ไมวาจะตองเผชิญอุปสรรคมา

กนอยเพียงใด 
2. ท างานเสร็จและทันเวลาที่ก าหนดโดยไมมีการควบคุม 
3. กลารับในสวนที่เปนความรับผิดชอบของตน 
4. เอาจริงเอาจังและขยันขันแข็ง 
5. ไมทิ้งงานไปกลางคัน ถึงแมวาจะเปนงานที่ตนไมชอบ 
6. ไมผัดวันประกันพรุงหรือทิ้งปญหาไว 
7. ไมโทษผูอ่ืนหากงานนั้นไมเสร็จ หรือเกิดความเสียหาย 
8. ตรงตอเวลาในการท างานหรือนัดหมาย 
กลาวโดยสรุป ขอบเขตความหมายของความรับผิดชอบ การรูจักหนาที่ที่จะปฏิบัติตอตนเอง ตั้งใจ

ท างานสามารถปฏิบัติตนตามกติกาขอตกลงในการเลนและท ากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเอาจริงเอาจังและขยัน
ขันแข็ง มีความเพียรพยายาม การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยูในสภาพเรียบรอย มีความ
ตั้งใจในการเลนและท ากิจกรรมจนเสร็จโดยไมมีใครบังคับ รูจักชวยเหลือตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ขอตกลงของหองเรียน รูจักรักษาสมบัติสวนรวม 

ความอดทน 
กรมวิชาการ (2537: 61) สรุปไววา ลักษณะพฤติกรรมชี้บงที่แสดงถึงความอดทนที่เดนชัด สรุปได

ดังนี้ 
1. ตั้งใจท างานที่ครู อาจารยก าหนดให และท าเสร็จในเวลาทุกครั้ง 
2. อานหนังสือทุกครั้งที่มีเวลาวาง 
3. เขาเรียนทุกรายวิชา ไมขาดถาไมจ าเปน 
4. พยายามแกไขขอบกพรองของตนที่เกี่ยวของกับการเรียน 
5. ท างานที่ไดรับมอบหมายดวยความเขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย 
6. มีความมานะ บากบั่นที่จะท างานใหผิดนอยที่สุด 
7. ชอบศึกษา คนควา สอบถาม หาความรู ความจริงอยูเสมอ 
8. มีความตื่นตัวในการท างานอยางสม่ําเสมอ 
9. ท างานที่ไดรับมอบหมายดวยความตั้งใจ ไมละทิ้งหนาที่ของตน และพยายามท าจนส าเร็จ 
10. แสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน 
11. แนะน าเพื่อน หรือเพ่ือนผูใกลชิดใหขยัน 
12. ชวยเหลือกิจการงานของบาน และทางโรงเรียนดวยความเต็มใจและตั้งใจท าใหดีที่สุด 
13. ใหความเอาใจใสคอยขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมของเพ่ือนผูใกลชิด ใหส าเร็จลุลวงไปดวยดี     

ไมหวั่นตออุปสรรค 
14. หมั่นตักเตือนเพื่อนรวมงาน ใหท าดวยความเต็มใจและอดทน 
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15. ชวยเหลือกิจกรรมของหมูคณะตามความรูความสามารถของตน กลาวโดยสรุป ขอบเขต
ความหมายของความขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น หมายถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษา และการ
ท างานใดๆ ไมลมเลิก ทอถอยกอนงานจะส าเร็จพยายามตอสูฟนฝาอุปสรรคแมจะมีอุปสรรค แมจะมีความ
ยากล าบากในการปฏิบัติ กระตือรือรนในการศึกษาเลาเรียน 

ความมีวินัยที่ดีที่ตองการ หรือเรียกวาการเกิดวินัยในตนเอง 
สรุปไดวาคุณลักษณะของความมีระเบียบวินัยในตนเอง หมายถึง การที่เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับ และเกิดความส านึกวาเปนคานิยมที่ดีงามในดานตางๆ ไดแก ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอดทน ความประหยัด ความตรงตอเวลา ความสามัคคี เปนตน 

3.4 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
คุณลักษณะ “วินัยในตนเอง” มีความส าคัญตอการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคล

มากและอาจจะส าคัญมากกวาลักษณะทางความรูดีชั่ว และความสามารถกระท าดีกระท าชั่วด้วย ฉะนั้นการให
ความสนใจเกี่ยวกับก าเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลักษณะการมีวินัยในแหงตน จึงเปนสิ่งจ าเปนในเรื่องนี้ 
นักจิตวิทยาพัฒนาการไดใหความสนใจมานานแลวและมีความเห็นวา ความมีวินัยแหงตนหรือความสามารถ
ควบคุมตนเองอยางถูกตอง เปนหลักของพัฒนาการทางจิตของบุคคล นั้นคือ ความมีวินัยในตนเองเปนลักษณะ
ส าคัญของผูที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของบุคคลอยางหนึ่งก็คือ
บิดามารดาและสังคมที่มีตนอยู รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดู และวัฒนธรรมในสังคม  

ยุพดี เตชะอังกูร. (2525: 17) ได้ศึกษาแนวคิดของ Doyle (1961.) ที่กล่าววา ความเปนพลเมืองดีเป
นวิถีทางของชีวิต ซึ่งเริ่มตนมาจากบานสมาคมเรื่องเด็กแหงสหรัฐ เนน  ใหเห็นถึงจุดมุงหมายที่ส าคัญในการสร
างวินัยในตนเอง คือ เพ่ือระงับหรือควบคุมความโกรธความรูสึกต่ําตอย ความรูสึกวาตนเองมีความผิด
ตลอดเวลาและความกลัวตาง ๆ ซึ่งลวนเปนสาเหตุใหบุคคลขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และสงผลตอการ
แสดงออกทางความคิดรวมทั้งเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการพัฒนาบุคคลอันเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ  

สุชา จันทนเอม (2511: 52) ไดเสนอวิธีสงเสริมวินัยในตนเองซึ่งสามารถท าไดทั้งที่บานและโรงเรียนว
า ผูใหญจะตองสรางความสัมพันธภาพอันดีกับเด็ก ไมควรบังคับขมขใูหเด็กท าตามกฎที่ไดวางไว เมื่อตองการให
เด็กท าสิ่งใดควรใหค าแนะน าและชี้แจงแตโดยดีเพ่ือชวยใหเด็กเขาใจอยางแจมแจง ควรใหเด็กมีอิสระในการ
พัฒนาตนเอง ไมควรควบคุมเด็กตลอดเวลาและสงเสริมใหเด็กท าสิ่งตางๆ ตามความสามารถของตนโดยไมควร
มอบความรับผิดชอบใหเกินก าลังของเด็กพยายามอธิบายค าถามตางๆ ที่เด็กสนใจและรับฟงเหตุผลตาง ๆ ของ
เด็กใหความนับถือในตัวเด็กและปลอยใหเด็กเปนตัวของตัวเอง การยกยองหรือใหค าชมเชยจะเปนการสงเสริม
ก าลังใจและแสดงใหเด็กรวูาตนมีความพอใจในการกระท าของเด็ก ทั้งนี้ผูใหญตองมีเหตุผลและมีความคงเสนคง
วาในการอธิบายเหตุผลตางๆ ใหเด็กความเขาใจกอนที่จะใหเด็กเชื่อฟงและท าตาม หากมีการลงโทษควรใช
เหตุผลและควรหลีกเลี่ยงการใชอารมณ พอแมและครูควรพยายามหาทางสงเสริมใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง      
รูจักตัดสินใจดวยตนเอง เพราะจะชวยใหเด็กเรียนรูสิ่งซึ่งจะท าใหชีวิตเด็กสมบูรณในการด ารงชีวิตอยูในสังคม 
การสงเสริมใหเด็กเกิดวินัยในตนเองมีแนวปฏิบัติ ดังนี้    



 41 

1. ความแนนอนสม่ําเสมอ ควรก าหนดกิจวัตรประจ าวันที่แนนอน เด็กจะรูสึกสบายใจถาเขารู
ก าหนดการที่แนนอนของตนเองลวงหนา เชน ก าหนดเวลารับประทานอาหาร อาบน้ าเลนและเวลานอน การตั้ง
กฎเกณฑตองค านึงวามีความส าคัญและเด็กสามารถท่ีจะท าตามได เด็กตองการรูอยางชัดเจนวาผูใหญตองการ
อะไรจากตนทั้งนี้เพ่ือสามารถตัดสินใจไดแนนอน หากมีการเปลี่ยนแปลงตองอธิบายเหตุผลวาเพราะอะไร 

2. ชมเชยใหก าลังใจ เด็กๆ ตองการความสนใจและการยอมรับที่สม่ําเสมอจากผูใหญ ควรบอกใหเด็ก
รถูึงความตองการอยางชัดเจนและชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี 

3. ท าเปนตัวอยาง เด็กจะเลียนแบบสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้นจึงควรท าตัวเปนอยางที่ดีใหเด็กเห็นเพ่ือ
ใหเด็กเปนไปตามความคาดหวัง 

4. ใชเหตุผลที่ถูกตองตามสถานการณ เด็กมีความแตกตางกันและมีพัฒนาการทางรางกายและอา
รมณตางกัน ขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณ กอนที่จะใชวินัยแกเด็ก ตองพิจารณาวา เด็กก าลังปวย หิว หรือ
ก าลังไมสบายใจหรือไม หรือบางทีเด็กอาจจะเล็กเกินไปกวาที่จะเปนไปตามที่คาดหวัง 

5. การลงโทษเพ่ือใหเกิดวินัยในตนเองอาจท าได หากการพูดหรือชี้แจงการกระท าโดยวิธีตาง ๆ ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดอาจจ าเปนตองมีการลงโทษ แตไมควรรุนแรงนัก เชน การไมยอมรับในสิ่งที่เด็ก
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมถูกตอง การงดการปฏิบัติบางอยางหรือสิทธิบางประการ การจ ากัดบริเวณหรือ
การไมพูดดวยระยะเวลาหนึ่งในเรื่องการลงโทษนั้น  

ฉันทนา ภาคบงกช (2539: 7–8) ไดเสนอแนะแนวทางใหมในเรื่องการสรางวินัยในตนเองโดย
หลีกเลี่ยงการลงโทษโดย ควรเสนอทางเลือกอ่ืนใหเด็กเลือกแทนการลงโทษ เชน เด็กซึ่งรบกวนเพ่ือนในขณะฟ
งนิทานครูอาจเสนอกิจกรรมใหเลือกอีก 1 กิจกรรม คือ การออกไปเล่นน้ํา–เลนทราย ครูตองพยายามไมใหเด็ก
รูสึกวาเปนการลงโทษ ในกรณีที่เด็กเปลี่ยนใจกลับเขามาเขารวมกิจกรรมอีก ครูควรใหเด็กรอจนกวาจะถึง
กิจกรรมครั้งตอไป สรุปไดวา การพัฒนาวินัยในตัวเด็ก มีรากฐานมาจากทัศนะคติของเด็กที่มีตอตนเองตอผูอ่ืน 
และตอสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก การพัฒนาความมีวินัยในตนเองจะมีกระบวนการเชนเดียวกับการสรางภาพพจน
ทางที่ดีของตนเอง ถาผูใหญอบรมเลี้ยงดูเด็ก เขาใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็กในวัยตาง ๆ จะสามารถชวย
พัฒนาเด็กใหเจริญงอกงามไดอยางเต็มศักยภาพ 

ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท Piaget) 
วราภรณ รักวิจัย  (2533: 108-109) ไดสรุปทฤษฏี พัฒนาการทางจริยธรรมของ  เพียเจท 

(Piaget.1977) ดังนี้ เปนบุคคลแรกที่ศึกษาเรื่องจริยธรรมของเด็ก เขาอธิบายวา จริยธรรมจะแฝงอยูในกฎ
เกณฑตางๆ ทุกชนิด และในการเลนเกมสตางๆ ของเด็กจะตองมีกฎเกณฑที่เปนระบบซับซอนแอบแฝงอยูใน
การเลนเกมสนั้นพัฒนาการทางจริยธรรมมี 2 ขั้นที่เปนพื้นฐานคือ 

1. การฝกหัดตามกฎเกณฑ ซึ่งอยูในชวงอายุกอน 8 ป ระยะนี้เด็กจะยึดเกณฑภายนอกนั่นคือ พอ 
แม ผูมีสวนเกี่ยวของกับเด็ก จะมีอิทธิพลตอการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก กฎเกณฑจะมีลักษณะตายตัว 
เด็กจะไมค านึงถึงแรงจูงใจตางๆ หรือเหตุของการกระท า แบงไดเปนขั้นคือขั้นที่ 1 เด็กพยายามท าตามอยางคน
อ่ืน เพราะยังไมรูกฎเกณฑการเลน ขั้นที่ 2 เด็กจะยึดตนเองเปนศูนยกลาง พฤติกรรมจะเกิดมาจากตนเองรวม 
กับการตามอยางคนอ่ืนที่เลนเปน การเลนจะมุงเอาชนะขั้นที่ 3 เด็กเกิดความรวมมือในระหวางผูเลน ความ
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สนใจอยูที่การเลนตามกฎเกณฑ ไมมุงแตเอาชนะ ขั้นที่ 4 เด็กนอกจากจะมีความรวมมือในการเลนตามกฎ
เกณฑแลวยังท าตามกฎเกณฑดวยความรูสึกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 

2. ความส านึกในกฎเกณฑ เด็กเริ่มมีกฎเกณฑของตนเอง ระยะนี้พัฒนาการทางจริยธรรมเริ่มกาวไป
สูระยะที่มีความคิดเปนของตนเอง ในลักษณะของการคิดถึงความยุติธรรมและผลของการกระท าสรุปไดวา การ
พัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก เปนการจัดประสบการณใหเด็กไดเลนท างานมีปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือนและผูอ่ืน 
จะท าใหเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้น รูจักควบคุมตนเองและพฤติกรรมที่พึงประสงคที่สังคมยอมรับได
โดยที่ผูใหญตองชี้แจงเหตุผลและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กดวย 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg) ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2523: 29-
31) ไดสรุปทฤษฎีของโคลเบอรกวาไดน าแนวความคิดของเพียเจท มาศึกษาตอและพบวามนุษยมีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมมากขั้นกวาที่เพียเจทระบุไว โคลเบอรก ไดแบงประเภทของความคิดทางจริยธรรมเปน 3 ระดับ 
ในแตระดับแบงออกเปนขั้นยอยๆ ระดับละ 2 ขั้น 

1. ระดับกอนกฎเกณฑ Preconventional) อายุ 2-10 ป ขั้นที่ 1 เด็กยึดเหตุผลจากการลงโทษ 
และการอนุโลมตามที่ผูมีอ านาจเหนือกวาอยางโตเถียงไมได การก าหนดวา สิ่งใดดี หรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับผลที่
ตามมาทางกาย โดยไมเกี่ยวกับความหมายหรือคุณคาของมนุษยชาติ ขั้นที่ 2 การกระท าที่ถูกตองประกอบดวย
การกระท าซึ่งตนเองพอใจ และบางครั้งบางคราวก็ท าใหผูอ่ืนพอใจดวย มีพ้ืนฐานของความยุติธรรม การตอบ
แทนและการแบงปนสวนเทากัน แตเด็กยังตีความหมายของพ้ืนฐานเหลานี้ออกมาในแงของผลทางกายและการ
ปฏิบัติทางกาย เชน "ถาเธอท าใหฉัน ฉันจะท าใหเธอบาง" กลาวคือ เปนการตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยน ซึ่ง
มิใชเกิดจากความซื่อสัตย กตัญ  ู หรือยุติธรรม 

2. ระดับตามกฎเกณฑ Conventional) อายุ 10-16 ป ขั้นที่ 3 เด็กพยายามท าตัวเปน "เด็กดี" คือ
พฤติกรรมตางๆ ที่สังคมเห็นวาดีเด็กจะมีภาพพจนของพฤติกรรมเหลานั้นและพยายามปฏิบัติตาม เริ่มให
ความส าคัญกับการตัดสินพฤติกรรมโดยพิจารณาจากเจตนา ( Intention) ของผูกระท า เชนกลาววา "เขาเปน 
เด็กดี" เปนตน เด็กจะพยายามประพฤติปฏิบัติสิ่งตางๆ เพ่ือเปนที่ยอมรับวาเขาเปน "เด็กดี" ขั้นที่ 4 บุคคลจะ
ยึดถือและเคารพตอผูบังคับบัญชา กฎที่แนนอนและยึดถือระเบียบของสังคม พฤติกรรมที่ถูกตองประกอบดวย
การท าหนาที่ของตนเอง เคารพตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางสังคม ถือวา
บุคคลจะไดรับการยกยอง เนื่องจากปฏิบัติตามหนาที ่

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ Post conventional) อายุ 16 ปขึ้นไป ขั้นที่ 5 บุคคลยึดถือสังคมสัญญา 
(Social Contact) โดยทั่วไป และกฎหมาย การกระท าที่ถูกตอง มักจะตีความหมายออกมาในแงของสิทธิทั่วไป 
และในแงของมาตรฐานซึ่งสังคมโดยสวนรวมเห็นพองตองกัน แตพรอมกันนั้นก็เนนถึงความเปนไปไดของการแก
ไขกฎหมายในแงการ พิจารณาอยางมีเหตุผล เพ่ือประโยชนอันพึงไดรับของสังคมมากกวาที่จะยึดถือกฎหมาย
อยางเครงครัดแบบขั้นที่ 4 ขั้นที่ 6 บุคคลจะมีการตัดสินใจตามมโนธรรม และการเลือกกฎเกณฑศีลธรรม 
ดวยตนเอง ตามความเขาใจเชิงตรรกะ มีความเปนสากล และมีความคงที่สม่ําเสมอ กฎเกณฑ์เหล่านี้เปนนาม
ธรรม มิใชรูปธรรมแบบบัญญัติ 10 ประการ (Ten Commandments) เปนกฎเกณฑที่มีความ ยุติธรรม การ
ตอบแทนแลกเปลี่ยน หรือความรวมมือ และความเสมอภาคของสิทธิมนุษยธรรมเปนสากล และเคารพใน
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ศักดิ์ศรีของความเปนคนในแตละบุคคลดวย สรุปไดวา การพัฒนาทางการเรียนรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอ 
สัมพันธกับผูอ่ืนนั้น จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาทาง
จริยธรรมมิใชการรับรูจากการพร่ําสอนจากผูใหญหรือผูอ่ืน แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับ
บทบาทตนเองและผอ่ืูน 

ทฤษฎีการเกิดวินัยแหงตนของเมาเรอร Mowrer) ไดสรุปทฤษฎีของเมาเรอรไววา การเกิดวินัยใน
ตนเองของบุคคลแตละคนนั้น จะตองมีพ้ืนฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มตนคือ 
ความสัมพันธระหวางทารกกับมารดา หรือผูเลี้ยงดู อันจะน าไปสูความสามารถในการควบคุมตนเอง เมื่อโตขึ้น
ทารกและเด็กจะตองเรียนรูจากผูเลี้ยงดู โดยการเรียนรูนี้จะเกิดขึ้นในสภาพอันเหมาะสมเทานั้น การเรียนรูของ
ทารกและเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอนดังตอไปนี้จุดเริ่มตนอยูที่การที่ทารกไดรับการบ าบัดความต
องการ เชน หิว ก็ไดดื่มนม รอนไดอาบน้ํา ยุงกัดก็มีผูมาปดให เมื่อทารกไดรับการบ าบัดความตองการก็จะรูสึก
สบาย พอใจ และมีความสุข ความสุขนี้จะรุนแรงมาก และติดตรึงอยู ในส านึกของทารกไปจนเติบโตขึ้น ขั้นต
อมาคือในขณะที่ทารกไดรับการบ าบัดความตองการจนรูสึกพอใจ และมีความสุข การรับรูขั้นตอมาของเด็กคือ
ความสุข ความพอใจของเด็ก ที่เกิดจากการไดรับการบ าบัดความตองการตางๆ การปรากฏตัวของมารดาท าให
เกิดความสุขความพอใจ การรักการพอใจมารดานั้นจะตองเกิดดวยการเรียนรูเชนนี้ในทางตรงกันขาม หากเด็ก
หิวและไมไดกินหรือกินเมื่อไมหิว เด็กจะไมเกิดความพอใจเด็กจะไมมีรากฐานของการเรียนรูที่จะรักและพอใจ
มารดาของตน เมื่อการเรียนรูขั้นแรกเกิดขึ้นแลว จึงเปนการเรียนรูขั้นที่สองตอไปกลาวคือ มารดายอมมาควบคู
กับค าอบรมสั่งสอนเด็ก ดวยค าพูดหรือการกระท าตางๆ ตอมาเด็กจึงจะมีความสุข เลียนแบบมารดาทางค าพูด 
การกระท า หรือท าตามที่มารดาสั่งสอน ความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนการใหรางวัล หรือชมเชย
ตนเองโดยไมหวังผลจากภายนอก เด็กจะเลียนแบบผูเลี้ยงดูตนทั้งทางดีและไมดี ขึ้นอยกูับลักษณะของผูที่ตนรัก 
พอใจ เชนถาเด็กเห็นมารดาสูบบุหรี่เสมอ เมื่อเด็กสูบบาง ก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเปนลักษณะของผูที่
ตนรัก ลักษณะที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณของบุคคลนั่นเอง โดยจะปรากฏขึ้นในเด็กที่มีอายุระหวาง 
8-10 ขวบ และจะพัฒนาตอไปจนสมบูรณเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ฉะนั้นผูที่มีบรรลุภาวะทางจิตอยางสมบูรณ
จึงเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติอยางมีเหตุมีผลในสถานการณตาง ๆไดเชน ในการตอบโตเมื่อเด็กเก
อดความคับของใจ หรือเมื่อเกิดความกลัว ในการมีความรักและการมีอารมณขัน ผูที่ขาดวินัยในตนเองเพราะไม
ไดผานการเรียนรูดังที่ไดกลาวมาแลว จะกลายเปน บุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระท า และอาจกลาย
เปนผูท าผิดกฎเกณฑ และกฎหมายของบานเมืองอยูเสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเปนอาชญากรรมเรื้อรัง
หมดโอกาสที่จะแกไขสรุปไดวา การเกิดวินัยของตนเองนั้น มีพ้ืนฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิด ถึงวัยเจริญเติบโต 
โดยจุดที่ส าคัญนั้นคือ การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางในการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งเปนพื้นฐานในดานอุปนิสัย หรือ
วินัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กตอไป (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523: 6-9) 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาของแบนดูรา (Bandura)ทฤษฎีนี้ใหความส าคัญกับ
ภาพแวดลอมโดยกลาววา การเรียนรูของมนุษยเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบกายของมนุษย โดย
ทั้งมนุษยและสิ่งแวดลอมยอมมีอิทธิพลตอกันและกันเสมอ การเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยการสังเกต Observational 
Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สิ่งแวดลอมนี้อาจหมายถึงมนุษยดวยกันเอง เชน        



 44 

ผูสอนเปนตัวแบบ ส าหรับผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน หรืออาจหมายถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดทั้งสิ้น เชน วิทยุ 
หนังสือ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีบทบาทเปนตัวแบบ ในขณะที่ผูเรียนสังเกต เฝามอง หรือรับรูซึ่งเกิดข้ึนในกระบวนการ
เรียนรู การถายทอดทางสังคม ( Socialization) เปนกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ (ณรุทธ สุทธจิตต
2541: 84-86) 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาของอีริคสัน (Erikson) อีริค อีริคสัน เปนจิตวิทยากลุม 
จิตวิเคราะห ใหศึกษาถึงความตองการของมนุษยและเชื่อวาการกระท าของบุคคลจะขึ้นอยูกับเหตุผล เขาให
ความส าคัญของวัยเด็กวาเปนวัยที่ก าลังเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ซึ่งเปนสิ่งแปลกใหมนาตื่นเตน 
ส าหรับเด็ก ถาสภาพแวดลอมที่เด็กประสบอยูท าใหเด็กมีความสุข เขาจะมองโลกในแงดี มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและเกิดความไว้วางใจผูอ่ืน แตถาเด็กประสบสิ่งที่ไมพึงพอใจ ประสบการณรอบตัวดังกลาวจะท าใหเด็ก
ขาดความสุข และเด็กจะมองโลกในแงราย และขาดความมั่นใจในตนเองจะเห็นไดวาการที่บุคคลจะสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพใหดีขึ้นไดสภาพแวดลอมทั้งทางบางและโรงเรียนมีสวนชวยปูพื้นฐานบุคลิกภาพที่เหมาะสมให
กับเด็กสรุปไดวา ทฤษฏีการเรียนรูของสังคมบันดูรา และทฤษฎีการพัฒนาทางบุคลิกภาพของอีริคสันนั้น สิ่ง
แวดลอมและการมีปฏิสัมพันธกับบุคลอ่ืน มีบทบาทและอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ตัวสิ่งแวดลอม
หรือบุคคลรอบขางดี จะสงผลใหเด็กมองโลกในแงดี มีความม่ันใจในตนเอง เกิดความไววางใจผูอ่ืนมีบุคลิกภาพ
ดีทุกดาน 

3.5 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 
กรมวิชาการ (2537: 12) ไดแนะแนวทางในการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ดังนี้ 
1. สรางบรรยากาศที่มีการผอนคลาย 
2. ใหโอกาสเด็กริเริ่มท ากิจกรรมอยางอิสระ 
3. สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสคิดและตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 
4. เปดโอกาสใหเด็กชวยกันสรางขอตกลง 
5. แสดงความชื่นชมเม่ือเด็กปฏิบัติตามขอตกลง ใหก าลังใจ 
6. ทบทวนสิ่งที่เด็กไดกระท า โดยการถามหรือชมเชย 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542ก: 80 –81) กลาวถึง หลักการสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็ก

ปฐมวัย นี้ 
1. มีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยตองคอยเปนคอยไป ใสใจและพยายามในการสรางดวยการใช

สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ใหค าแนะน าชี้แจงถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง ฝกเด็กใหรูจักการบังคับตนเองอยาง
มีเหตุผล ใหก าลังใจเมื่อเด็กท าถูกตองและชมเชย ใชวิธีการชักจูงใจใหมีสวนรวมในการปฏิบัติมากกวาการ
บังคับ โดยค านึงถึงความรูสึกจิตใจของเด็ก และความสามารถของเด็กในการพัฒนาตามระดับอายุ การสอน
วินัยเด็กดวยความรักและใหสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็ก จะชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีกับการมีวินัย 

2. ใหอิสระแกเด็กในการมีความคิดเปนของตนเอง ดวยการใหค าแนะน าปรึกษาเมื่อเด็กเลนกับเพ่ือน
หรือมีปญหาในการเลน เด็กควรไดรูวา ท าไมตองมีวินัย พฤติกรรมใดที่ยอมรับไดและพฤติกรรมใดที่ผิดเมื่อผิด
แลวตองแกไข เพราะหากเกิดซํ้าแลวไปแกไข จะท าใหเด็กคับของใจ 
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3. สรางใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับหมอบหมายดวยการติดตามใหขอมูลยอน 
กลับ ชี้แนะ ไมติหรือวากลาวใหเด็กเสียใจ ไมเปรียบเทียบเด็กกับผูอ่ืนใหเด็กรูสึกวาเปนปมดอย แตประเมินให
เด็กเห็นถึงการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและขอควรตองแกไข 

4. ใหการยกยองชมเชยในทันทีที่เด็กกระท าหรือปฏิบัติดี อยาพูดถึงสิ่งที่ไกลตัวเด็กจะไมเขาใจ เชน 
ท าดีไปเถอะ โตขึ้นแลวจะดีเอง เด็กไมทราบ หรือใชค ายาก เด็กไมเขาใจ เชน คนดีเปนคนเกง เปนตน ในขณะ
ที่ฝึกเด็ก เด็กอาจจะดื้อรั้นบาง เอาแตใจตนเองบาง ตองใหอภัยอยาเอาแตใจ5. การฝกวินัยตองสม่ําเสมอ เรา
ไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไดในทันทีทันใดตองฝกซ้ําๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเด็กซึมซับไปเปนนิสัย เมื่อ
ผิดตองลงโทษทันทีเพ่ือแกไขใหถูกตองถาเด็กท าดีตองชมเชย  

กาญจนา หาสิตะพันธ 2517: 203–204) ไดกล่าวถึงบทบาทของครูในการพัฒนานักเรียนใหมีวินัย
ในตนเอง ดังนี้ 

1. สรางความสามัคคี น้ําหนึ่งใจเดียวกันขึ้นในหองเรียน ใหทุกคนมีความรูสึกวามีสวนรวมกัน และ
ยอมเสียสละเพ่ือหมูคณะ 

2. สรางความรูสึกใหเด็กเห็นวามีความส าคัญตอหมูคณะ 
3. จัดหองเรียนใหมีบรรยากาศเต็มไปดวยความเคารพ และเชื่อถือกัน และพยายามสรางความเปน 

กันเองภายในหองเรียน 
4. ครูควรใชวิธีแนะแนวทางนักเรียน ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวาครูเชื่อในคุณคาของนักเรียนนอกจากนี้

ควรสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหเกิดข้ึนในตัวเด็กดวย 
5. ครูยอมรับเด็กทุกคน นอกจากนี้การเตรียมการสอน และกิจกรรมควรค านึงถึงความแตกตาง 

ระหวงบุคคล 
6. พยายามศึกษาเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือน าไปเปนเครื่องมือแกปญหาทางวินัยครูควรพิจารณา

เหตุการณทีละเหตุการณ เมื่อมีการกระท าความผิดทางวินัย ควรพิจารณาความตองการ และประวัติชีวิตของ
เด็กที่เกี่ยวของกับการกระท าผิดนั้น จะไมมีการลงโทษเพ่ือเปนตัวอยางแกกลุมแตจะใหมีการเรียนรูเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่กระท าผิดนั้น 

7. ครูควรศึกษาพฤติกรรมของเด็กตามวิธีวิทยาศาสตร หาเหตุผลของพฤติกรรมและวิธีเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมทั้งการหัดใหเด็กรับผิดชอบในการแกปญหาตางๆ ครูควรชวยใหเด็กเขาใจเหตุผลของมาตรฐาน 
และกฎตางๆ ควรใหเด็กไดเห็นผลของพฤติกรรมของตน ครูบอกขอบเขตกวางๆ ของพฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของสังคมตอจากนั้นใหเด็กชวยวางกฎเอง 

8. ครูชวยใหเด็กเขาใจตนตอของพฤติกรรมของตน และของผูอ่ืน ตลอดจนหาหนทางที่เหมาะสมใน
การเผชิญความขัดแยง 

9. ไมควรใชการหามเปนเครื่องอบรมทางวินัย ควรใชวิธียั่วยุ ใหท าในสิ่งที่ถูกตองการเสริมสรางความ
มีวินัยในตนเองใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก เปรียบเสมือนการเตรียมใหเด็กเปนผูใหญที่ดีในอนาคต มีพฤติกรรมที่
แสดงออกเปนที่ยอมรับของสังคม ความเหมาะสมในแตละสถานการณ ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานของสังคม การสรางเสริมวินัยใหบังคับข้ึนกับนักเรียนมีหลักการ ดังนี้    
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1. สรางสัญลักษณและค าขวัญ 
2. สนับสนุนการเปนผูน า เพื่อสรางคุณคาทางบวกใหแกโรงเรียน 
3. ตองท าใหนักเรียนมีความรูสึกวาเปนเจาของ และเกิดความรับผิดชอบรวมกัน 
4. เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการตั้งกฎเกณฑ และมีสวนรวมในการติดสินใจ 
5. สรางกฎเกณฑที่เปนทางการและไมเปนทางการใหชัดเจนการสงเสริมความมีวินัยในตนเองสรุปก็

คือ การที่ครูสรางบรรยากาศท่ีมีการผอนคลายใหเด็กไดมีโอกาสคิดและตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง สนับสนุน 
และชื่นชมเด็กเมื่อเกิดการปฏิบัติตามใหก าลังใจเมื่อเกิดการผิดพลาด ครูไมควรลงโทษหรือดุเด็กใหเด็กเห็นวา 
ตนมีความส าคัญตอสวนรวม 

การจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย 
เบญจา แสงมลิ (2545: 23–26) กลาววา หลักการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก ไวดังนี้ การจัดโปรแกรม

ส าหรับเด็กของโรงเรียนในสมัยกอนขึ้นอยูกับความตั้งใจของครู ครูจะสอนอะไร ครูคิดวาเด็กควรจะเรียนอะไร 
ควรจะตองท าอยางไร ครูก็จัดอยางนั้น เพราะเชื่อวาความรูจะตองอยูในเนื้อหาของความรู แตโรงเรียนในสมัยนี้
เชื่อวาอยูที่การท ากิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือครูจะไดจัดกิจกรรมส าหรับเด็กใหไดผลดี ควรจะไดศึกษา
หลักการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการวางแผน โดยค านึงถึงเนื้อหาหรือประสบการณ ซึ่งจะจัดใหเด็กไดรับความรูอยางเต็มที่ 
เหมาะสมกับความตองการ ระยะเวลาความสนใจ ความสามารถของเด็กวัยนั้นการวางแผนที่ดีจะชวยเปกุญแจ
ไขใหการสอนไปสูความส าเร็จประโยชนทีจ่ะไดรับการวางแผน คือ 

1. การวางแผนจะชวยใหเชื่อมั่น และม่ันใจขึ้น 
2. การวางแผนจะชวยใหระมัดระวังและเชื่อไดวา จุดมุงหมาย เนื้อหาอุปกรณและกิจกรรมและ

การประเมินผลประสานกัน 
3. การวางแผนท าใหการสอนไดผลคมุกับเวลาที่เสียไป ไดผลทั้งครูและเด็ก 
4. การวางแผนเชื่อไดวาการยกตัวอยาง และการใชภาพประกอบไดอยางเพียงพอ 
5. การจัดกิจกรรมโดยมีการวางแผนชวยเด็กเปนรายบุคคลไดดีกวาผลจากการที่วางแผนในการ

จัดกิจกรรมจะท าใหการจัดการเรียนการสอนและประสบการณตอเนื่องกัน 
6. การวางแผนการจัดกิจกรรม ชวยใหการวัดผลไปสูจุดมงุหมายดีขึ้น 
7. การวางแผนลวงหนาท าใหเชื่อไดวาการท างานจะยืดหยุนไดดีขึ้น 
8. การจัดกิจกรรม ครูจะตองเขาใจพ้ืนฐานความตองการ ความสนใจระยะความสนใจ

ความสามารถของเด็ก เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
9. กิจกรรมภายในหองเรียนควรจะเตรียม และจัดตารางกิจกรรม ใหเขาลักษณะที่ยืดหยุนได 
10. กิจกรรมประจ าวัน ควรจะจัดใหมีประสบการณการเรียนไวหลายๆ อยางและจัดใหสลับกัน   

ดวย 
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11. กิจกรรมตางๆ ควรจะจัดใหมีประเภทที่นักเรียนแบงกันท าเปนหมูยอยๆ ดวยเพ่ือใหนักเรียน
มีโอกาสชวยเหลือกัน และไดแสดงออกเปนรายบุคคล ในการท างานหมูยอยนี้ควรมีทั้งที่ครูจัดหมูให และทั้งที่
เด็กเลือกเพ่ือนรวมงานในหมยูอยกันเอง 

12. ในการจัดกิจกรรมแตละวัน ควรสนับสนุนใหมีโอกาสและเวลาส าหรับครูและเด็กไดเตรียมร
วมกัน 

13. กิจกรรมประจ าวัน เด็กควรจะไดมีโอกาสอยางเพียงพอที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรค 
ตางๆ เชน ที่เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะซึ่งจะชวยใหเด็กไดมีทรรศนะตางๆ อันเหมาะสม มีความสนใจที่กวาง
ขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความซาบซึ้งและมีรสนิยมที่ดี 

14. เด็กควรจะมีโอกาสสรางและใชศิลปะและการสรางสรรคตามระดับที่เหมาะสมกับวัย 
15. ควรใหเด็กไดเลนทั้งในรมและกลางแจง เพ่ือใหเลนเครื่องเลนและเกมตาง ๆ ทีจะสงเสริม

ความเจริญเติบโตของรางกายและความสามารถในการใชมือแขนและขา 
16. กิจกรรมแตละวัน เด็กควรจะไดมีโอกาสท างาน พักผอน เลนและหาความบันเทิงไปพรอมๆ 

กันดวย 
17. แตละวันควรจะจัดกิจกรรมโดยมุงใหเด็กรูจักท างานอยางอิสระและเปนหมู ทั้งหมูเล็กและทั้ง

ชั้น เพ่ือฝกฝนทักษะในการท างานเปนทีมและการอิสระ 
18. กิจกรรมประจ าวันควรมีทั้งที่เด็กเลือกท าเอง และทั้งกิจกรรมที่ครูจัดใหท าก าหนดใหการจัด

เวลาและตารางกิจกรรมเพ่ือใหเด็กไดเจริญพัฒนาพรอมกันทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคมและสติป
ญญาในการจัดเวลาและตารางกิจกรรมส าหรับเด็ก ครูควรจะไดค านึงถึง 

1. การพักผอนและท างานใหสมดุลกัน 
2. ระยะเวลาที่จะตองใหเด็กอยูนิ่งๆ ควรจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ7-15 นาทีเปนอยา

งมาก เพราะเด็กเบื่องาย และโดยธรรมชาติไมชอบอยนูิ่งๆ ชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 
3. หลังจากเด็กเลนหรือมีกิจกรรมที่ตองออกก าลังกายมาเหนื่อย ควรจะให พักกอน

รับประทานอาหาร 
4. การจัดวางตารางกิจกรรมควรจะใหสลับกันไประหวางงายบาง ยากบางเพ่ือเด็กจะไดไมเคร

งเครียดจนเกินไป 
5. ควรจะจัดใหเด็กไดมีระยะพักผอน พอหายเหนื่อยสัก 5–10 นาทหีลังจากมีกิจกรรมหนักๆ 
6. การแบงเวลาใหเหมาะสมส าหรับเด็ก ครูควรก าหนดเวลาไวโดยประมาณวาในวันหนึ่งๆ 

ควรจะใหเด็กท างานสักกี่นาที เลนสักก่ีนาที เชน 
ตรวจสุขภาพ  10  นาท ี
สนทนา  30  นาท ี
เพลง–ดนตรี  30  นาท ี
นิทาน  20  นาท ี
เลนกลางแจง  20  นาท ี
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รับประทานอาหารวาง  15 นาท ี
ศิลปะและการสรางสรรค  30 นาท ี
กิจกรรมอิสระ 15 นาท ี
รับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 
พักผอนกลางวัน  2 ชั่งโมง  
เกมการศึกษา  30 นาท ี

การจัดตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงและยืดหยุนไดในเรื่องเวลาและกิจกรรมเพ่ือใหเหมาะสมกับ
ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กการเลือกกิจกรรม อายุและความตองการเกี่ยวกับกิจกรรม
ของเด็กเปนดังนี้ 

1. เด็กอายุระหวาง 3 ขวบ ชอบกิจกรรมที่จบดวยตนเอง 
2. เด็กอายุระหวาง 5 ขวบ ชอบกิจกรรมที่เห็นผลทันตา3. เด็กอายุระหวาง 5 - 8 ขวบ มีความคิด

ค านึงสูงขึ้นการเลือกกิจกรรมจะตองใหอยูในความสนใจของเด็ก หลักในการเลือกกิจกรรมส าหรับเด็กควรจะเป
นกิจกรรมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนกิจกรรมซึ่งเด็กเคยมีประสบการณมากอน เชน จากนิทานที่ครูเลาหรือจากภาพในหนังสือที่
ครูอานใหเดก็ฟงจากเพลงหรือสิ่งที่เด็กเคยเห็นมาแลว 

1.1 เด็กใชความสามารถในการสนองตอบไดเอง 
1.2 กิจกรรมที่ชวยขยายประสบการณใหแกเด็ก 
1.3 กิจกรรมซึ่งจะชวยเสริมสรางสุขภาพและความเจริญเติบโตใหแกเด็ก 
1.4 กิจกรรมซึ่งท าใหเด็กเกิดความสนุกสนานบันเทิงการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย ควรมีการ

วางแผน เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะสมกับเด็กในวัยจัดตารางกิจกรรมใหมีลักษณะยืดหยุนได จัดใหมีการจัด
ประสบการณการเรียนไวหลายๆ อยาง ใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดกิจกรรมและสนับสนุนใหครูและเด็ก
เตรียมกิจกรรมแตละวันรวมกัน การจัดกิจกรรมควรแบงเด็กเปนหมูยอยๆ เพ่ือใหเด็กมีโอกาสชวยเหลือกัน จะ
ไดเห็นการแสดงออกเปนรายบุคคล และควรใหเด็กเลนกิจกรรมทั้งในรมและกลางแจง เพ่ือที่จะสงเสริมการ
เจริญเติบโตของรางกาย ความสามารถในการเคลื่อนไหว ควรจัดเวลาการพักผอน และกิจกรรมใหสมดุลกัน    
เชน อาจก าหนดใหในวันหนึ่งๆ เด็กควรเลนกิจกรรมกี่นาที พักกี่นาที เพ่ือจะท าใหกิจกรรมนั้นๆ เกิดความ
สนุกสนาน ท าใหเด็กเกิดความตองการอยากท ากิจกรรมเอง ท าใหเกิดความรูและการพัฒนาการควบคูกันอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
ต้องจิตต์ จิตดี (2547: 64) ได้ศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการจัด

ประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐม
วันที่ได้รับการจัดประสบกาสรณ์กิจกรรมดนตรี ตามแนวคาร์ลออร์ฟ มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ .05 



 49 

ศศินันท์ นิลจันทร์ (2547: 55) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อควยามมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2546 สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป มูลนิธิดวงประธีปชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมี
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 0.1 

ไบรอันท์ (Bryant. 1971: 4854-B) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนที่มีความเชื่อ
ต่างกัน โดยให้ครูบรรยายลักษณะของนักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจในตนกับนักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจนอก
ตน กลุ่มละ 20 คน พบว่า เด็กที่มีความเชื่ออ านาจภายในตนจะมีวินัยในตนเองมากกว่าปรับตัวได้ดีกว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความอดทนมากกว่าเด็กที่มีความเชื่ออ านาจภายนอกตน 

จากเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างตนน้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาส่งเสริมความมีวินัยในตนเองแก่
เด็กปฐมวัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ควรเป็นวิยัยี่เกิดจากการเรียนรู้มิใช่เกิดจากการบังคับ เกิดความรู้และ
ความเข้าใจที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและสังคมโดยรวม ดังนั้นจึ้งควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการและธรรมชาติของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพ่ือให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง       
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีต่อตัวเด็กในเรื่องวินัยในตนเอง  

 
4. การสร้างเสริมสุขภาพ  

4.1 ความหมายของสุขภาพ 
องค์การอนามัยโลกได้เสนอนิยามของ “สุขภาพ” ว่าสุขภาพหมายถึง ภาวะที่เป็นสุขสมบูรณ์ทั้งทาง

กาย ทางอารมณ์ และจิตวิญญาณภายในกาย ขณะที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค านิยาม
ของค าว่า“สุขภาพ” คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมดุลแนวคิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’ s Health 
Promotion Model) มาใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้านประกอบด้วย ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) ด้านการออกก าลังกาย (Physical Activity) ด้าน
โภชนาการ (Nutrition) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) ด้านการพัฒนาทางด้าน
จิตวิญญาณ (Spiritual Growth)ด้านการขจัดความเครียด (Stress Management) ซึ่งถ้าผู้สูงอายุสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ครบทั้ง 6 ด้านดังกล่าวก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีความสุข (สุภา
วดี พงสุภา. 2552) 

สุขภาพเป็นสุภาวะ และเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางกาย ทางใจ ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ หรือ
ภาวะที่ปราศโรคภัยไข้เจ็บ และเป็นภาวะปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งมิติทางด้านร่างกายจิตใจ และสังคม มิใช่
เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น หรือ สภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสภาพความ
เป็นอยู่ทางสังคม ซึ่งมิใช่เพียงแต่การปลอดโรคหรือควาทุพพลภาพเท่านั้น (อ าพล จินดาวัฒนะ. 2547) 
 สรุปได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพ เป็ฯการสร้างความสมบูรณ์และความสมดุลของคนทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม ให้อยู่ในสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม
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อย่างปกติสุข การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

4.2 การสร้างเสริมสุขภาพ 
 การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลกระท ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ใช้ค าว่า “สร้างเสริมสุขภาพ” แทนค าว่า “การ
ส่งเสริมสุขภาพ” เพ่ือให้มีความหมายที่กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้นและค านี้ได้ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2542 โดยให้ความหมายว่าการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การ
ใดๆ ที่มุ่งกระท าเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคม โดยการสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล 
สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่จะน าไปสู่การมีร่างกายแข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ อายุยืนยาวและ
คุณภาพชีวิตที่ดี (อ านาจ ศรีรัตนบัลลังล์. 2547) 

องค์การอนามัยโลก (WHO,1986) ให้ความหมายการสร้างเสริมสุขภาพในกฎบัตรออตตาวาเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ(Ottawa Charter for Health Promotion)หมายถึงกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ิม
ความสามารถในการควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นเพ่ือให้บรรลุการมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสังคม ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องมีความสามารถในการบ่งบอกและตระหนักถึงความปรารถนา
ของตนเอง สามารถที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองได้ สามารถเปลี่ยนหรือ
ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่สุขภาพมีความหมายในทางบวกหรือเป็นวิถีชีวิต 

เพนเดอร์ (Pender 1987: 4, 57) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีผล
โดยตรงต่อการเพ่ิมระดับความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม 
นอกจากนี้ เพนเดอร์ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ทั้งสององค์ประกอบนี้มีพ้ืนฐานในการจูงใจและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน 
 สรุปได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการกระท าของบุคคลเพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
เป็นกระบวนการในการเพิ่มสมรรถนะบุคคลสามารถควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
 4.3 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมและการออกก าลังกาย โภชนาการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเจริญทางจิต
วิญญาณและการจัดการกับความเครียด (ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์. 2557) 

มนุษย์แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัยด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขซึ่งสิ่งที่
แสดงออก อาการ บทบาท ลีลา ท่าที ความประพฤติที่มีผลต่อสุขภาพทั้งทางที่ดีและไม่ดี ถือเป็นพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพท้ังนั้น ส าหรับพฤติกรรมที่ควรทราบเพื่อประกอบการพิจารณาสร้างเสริมสุขภาพมี  ดังนี้ 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)  
พฤติกรรมสุขภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับทั้งพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) และพฤติกรรม

ภายใน (Covert behavior) ซึ่งพฤติกรรมภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติที่สามารถสังเกตและมองเห็นได้ ส่วน
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พฤติกรรมภายใน ได้แก่ องค์ประกอบทางจิตวิทยา (Psychological factors) ซึ่งมีความคิดความเชื่อ การรับรู้ 
แรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติและความคาดหวัง โดยในทางพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งจากการทบทวนการให้ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความหมายคล้ายคลึงกัน คือเป็นการแสดงออกของบุคคลทั้งภายในและภายนอกท่ีสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ใน
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ โดยจะขอยกตัวอย่างพฤติกรรมสุขภาพท่ีควรรู้ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behavior) เป็นพฤติกรรมที่คนปฏิบัติเพ่ือให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในที่นี้ค าว่าสุขภาพรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่ง
ตัวอย่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลัก
โภชนาการ พฤติกรรมการผ่อนคลายหรือพฤติกรรมการพักผ่อน เป็นต้น 

2. พฤติกรรมการดูแลตนเอง (Self Care Behavior) เป็นกิจกรรมการดูแลตนเอง ซึ่ งบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ท าหน้าที่ดูแลตนเองนับตั้งแต่การป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกาย
แข็งแรง การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลัง 

3. พฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพ เช่น เกิดโรคหรือการบาดเจ็บตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมัน พฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะโดยไม่เคารพกฎจราจร 
พฤติกรรมการเที่ยวหญิงบริการหรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็นต้น 

4. พฤติกรรมการป้องกันโรค (Preventive Behavior) หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคขึ้น ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การสวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ 
การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น  

5. พฤติกรรมการเจ็บป่วย (Illness Behavior) หมายถึง การที่บุคคลปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติหรือ
เมื่อรู้สึกว่าตนเองเจ็บป่วย ได้แก่ การถามบุคคลอื่นหรือผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับอาการของตน การเพิกเฉยการแสวงหา
การรักษา การหลบหลีกจากสังคม เป็นต้น 

6. พฤติกรรมบทบาทคนเจ็บ (Sick role Behavior) หมายถึง การปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ที่ทราบแล้ว
ว่าตนเองเจ็บป่วย โดยอาจทราบจากความคิดเห็นของผู้อื่น หรือ เป็นความคิดเห็นของผู้ป่วยเอง 

7. พฤติกรรมด้านลบที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่พบเห็บโดยทั่วไปใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบ ในที่ นี้จะ
กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมทางด้านลบ ที่มีผลต่อสุขภาพที่ส าคัญๆ ดังนี้ ได้แก่   

7.1 พฤติกรรมทางลบที่มีผลต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

7.2 พฤติกรรมทางลบที่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารผิดหลัก
โภชนาการและมีสารปนเปื้อน พฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ พฤติกรรมการไม่ออกก าลังกายและพฤติกรรม 
การขับขี่รถโดยไม่เคารพกฎจราจร เป็นต้น   
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7.3 พฤติกรรมด้านลบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการปลี่ยน
แปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและกระแสการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ท าให้ประเทศไทยมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ มีการท าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เกิดมลพิษ มลภาวะทั้งในดิน น้ า และอากาศ   

7.4 พฤติกรรมด้านลบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการท างาน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงจากการท างาน
ภาคเกษตรกรรม พฤติกรรมเสี่ยงจากการท างานภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมเสี่ยงจากการท างานภาค
บริการจะเห็นว่าพฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ค่านิยม การเลียนแบบและการถูกบังคับตลอดจนสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ การปฏิบัติซึ่งเป็น
พฤติกรรมทั้งด้านบวก (Positive behavior) และด้านลบ (Negative behavior) ซึ่งพฤติกรรมทางด้านลบเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ต้องรีบด าเนินการแก้ไข 

ในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบันมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ 
1. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความแข็งแรง

สมบูรณ์ ท างานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ
ท างาน 

2. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิด
ความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

3. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้
ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

4. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถปฏิสัมพันธ์
และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 

สรุปว่า พฤติกรรมสุขภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)และพฤติกรรม
ภายใน (Covert behavior) ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล  เป็นการ
ปฏิบัติและงดเว้นการปฏิบัติสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การวิจัยผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 1–ตารางที่ 44 
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         ตารางที่ 1 จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560   
 

จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
       การจัดหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ
และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
เด็กเม่ือจบการ 
ศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้  
1. ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย แข็งแรง และมี
สุขนิสัยที่ดี 
2. มีสุขภาพจิตดี มี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตใจที่ดี
งาม 
3. มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
4. มีทักษะการคิด การใช้
ภาษาสื่อสาร และการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี     
ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน 12 
มาตรฐาน ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิง่แวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

    ตัวบ่งช้ี เป็น
เป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กที่มี
ความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์                           
สภาพที่พึงประสงค์                 
สภาพที่พึงประสงค์    
เป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถตามวัย
ที่คาดหวังให้เด็กเกิด
บนพื้นฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความ 
สามารถตาม
ธรรมชาติในแต่ละ
ระดับอายุ เพ่ือ
น าไปใช้ในการ
ก าหนดสาระการ
เรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยมี
รายละเอียดของ
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้   
และสภาพที่พึง
ประสงค์  
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 ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
1.1 น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 
1.2 มีสุขภาพ
อนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื้น 
 

1.1.1 น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
1.2.1. รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ าที่สะอาด
ด้วยตนเอง 
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนอง 
1.2.3 นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกาย
เป็นเวลา 
1.3.1 เล่นและท า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

    พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
ปฐมวัยหมายถึง การเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโตนี้คือ 
การที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน ร่างกายสูงขึ้น มีความ
กว้าง และความหนาของร่างกาย
เพ่ิมข้ึนกล้ามเนื้อมีก าลังมากข้ึน ระบบ
ประสาทต่างๆท าหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามระบบ  
     การจัดประสบการณ์ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยมุ่งเน้นให้
เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การ
ท าความสะอาดร่างกายและอวัยวะ
ต่างๆ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูก
วิธี การล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ าและ
ก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟัน
หลังรับประทานอาหาร การจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยควร
ค านึงถึงความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน และ
เด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครู
และบุคลากรของโรงเรียนในด้านความ
ปลอดภัยทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้รับระสบ
การณ์ที่ดีในการเรียนรู้  
 

-กิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง เช่น เพลง
โรงเรียนของเราน่า
อยู่ เพลงจ าจี้ผลไม้
ไทย ฯลฯ 
-การละเล่นพื้นบ้าน 
เช่นเกมรีรีข้าวสาร 
- การปั้นดินน้ ามัน  
-กิจกรรมประกอบ
อาหาร เช่น 
การคลึงแป้งเป็นลูก
กลมๆเพ่ือท า 
ขนมบัวลอย 
-การแข่งขันโยนลูก
บอลลงตะกร้า 
-ไตรกีฬา เป็นต้น 

 
 



 55 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

2.1.2 กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย 
2.1.2 กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้ 
2.1.4 รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ังสองข้าง 

     การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่และการประสานสัมพันธ์
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
ความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ 
และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม 
ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะดนตรี 
 

-การแข่งขันโยน
ลูกบอลลงตะกร้า 

2.2 ใช้มือ-ตา 
ประสานสัมพันธ์
กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 
2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.5 ซม. ได้ 

     การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ–นิ้วมือ การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบ
ประสาทตาได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส ฝึกช่วยเหลือ
ตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม 
และวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 
 

-กิจกรรมการตัด
กระดาษตาม 
เส้นโค้งได้ 
-กิจกรรมการวาด
รูปสามเหลี่ยมที่มี
มุมชัดเจนแล้ว
สร้างเป็นรูปภาพ
ใหม่ 
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ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
3.1 แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

      การค้นพบเรื่องการท างานของสมองท า
ให้ทราบถึงความส าคัญของอารมณ์ว่าก่อนที่
สมองจะเรียนรู้ได้ อารมณ์จะต้องมีลักษณะ
เป็นบวก เมื่อเกิดอารมณ์จะมีการหลั่งสารเคมี
ในสมอง และมีผลทางกายภาพต่อการเชื่อมต่อ
ของเซลล์สมองและความสามารถในการเรียนรู้ 

-แสดงบทบาท
สมมุติ 

  3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ อย่างเหมาะสม  การค้นพบ
เรื่องการท างานของสมองท าให้ทราบถึง
ความส าคัญของอารมณ์ว่าก่อนที่สมองจะ
เรียนรู้ได้ อารมณ์จะต้องมีลักษณะเป็นบวก 
เมื่อเกิดอารมณ์จะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง 
และมีผลทางกายภาพต่อการเชื่อมต่อของ
เซลล์สมองและความสามารถในการเรียนรู้ 
ดังนั้น อารมณ์กับการเรียนรู้จึงเก่ียวพันกัน 
การเรียนรู้ต้องอาศัยสภาพอารมณ์ท่ีดี  
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.1 กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่าง
อบอุน่ มีการตอบสนองที่ถูกต้อง และมีความ 
ผูกพันใกล้ชิดกับคนเลี้ยงจะมีความสามารถใน
การปรับตัวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
สามารถเข้ากับเด็กอ่ืนได้ดีและสามารถเรียนรู้
ได้ดีกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับความอบอุ่น  
 

-วาดภาพ
ระบายสี หรือ
ปั้นดินน้ ามันที่
ตนเองชื่นชอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
3.2 มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 
 
 

3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 
 
 
 

    การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จึงมี
ความส าคัญอย่างมากและควรเริ่มต้นพัฒนา
ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในช่วงปฐมวัย และการพัฒนา
อารมณ์ในเด็กปฐมวัยต้องพัฒนาการมอง
ตนเองในทางบวก การรับรู้อารมณ์ของตนเอง
และการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนหรือความเห็น
อกเห็นใจ 3.2.2 แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
  

 

 
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
4.1 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

4.1.1 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
4.1.2 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 
4.1.3 สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
 

      เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียน
ภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์
ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการ
อ่ืนๆ ที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้ 
แสดงออกทางความรู้สึก และความสามารถ
ของตนเอง การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ควรจัดให้เด็กท าทุกวัน โดยอาจ
จัดวันละ 3–5 กิจกรรมให้เด็กเลือกท าอย่าง
น้อย 1–2 กิจกรรมตามความสนใจ  

-จัดกิจกรรม
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
เช่น ให้เด็ก
เลียบแบบ
ท่าทางของแมว  
ท่าทางของนก 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

5.1.1 ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
5.2.1 แสดงความรัก
เพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 
 
5.2.2 ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อ่ืนได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

     การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ควรมุ่งให้เด็กเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ทางบวกมากกว่าการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 
ด้วยการเห็นคุณค่าในตนเองสูงอาจท าให้
บุคคลกลายเป็นคนที่ให้คุณค่าตนเองมาก 
จนหลงตัวเองว่าดีกว่าผู้อื่น และวางตน
เหนือกว่าผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี 
ดังนั้น 
      การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองควร
ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้เด็กรับรู้ถึงความสามารถ
ของตนเองตามความเป็นจริงและเห็นคุณค่า
ตนเองในด้านที่เป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ความเป็นมนุษย์ เชน่ มีความซื่อสัตย์ สามารถ
เข้าใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

-ฝึกให้เด็กรู้จัก
การรอคอยด้วย
การ นับ 1-10 
เป็นต้น 

5.3 มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
5.4 มีความ
รับผิดชอบ 

5.3.1 แสดงสีหน้า
หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 
 
 
 
 
5.4.1 ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

ไวกอ็ตสกี้(Vygotsky) นักจิตวิทยาสังคม
วัฒนธรรม อธิบายถึงการเรียนรู้ทางสังคม
จากการท างาน การเล่น และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับกลุ่มเพ่ือน และกับผู้ใหญ่ 
ระหว่างที่ท ากิจกรรมด้วยกันเด็กจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความคิดและการ
กระท ากับผู้อ่ืน เด็กจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรม
ใดเมื่อแสดงออกแล้วไม่เป็นที่ยอมรับการ
เรียนรู้ทางสังคมจึงเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ช่วยเหลือแนะน าจากผู้ใหญ่ ท าให้เด็กเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิด การยอมรับผู้อ่ืน 
การปรับปรุงตนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มโดยครูเป็นผู้คอยสนับสนุน  

-วาดภาพสัตว์
เลี้ยงที่ตนเอง
ชอบ 
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ตารางที ่7 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
6.1 ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 
 
 
 
6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 
 
 
 
 
 
6.3 ประหยัดและ
พอเพียง 

6.1.1 แต่งตัวได้ด้วย
ตนเอง 
6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 
6.1.3 ใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 
 
6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
6.2.2 เข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 
 
6.3.1 ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

      การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่เด็ก
ควรได้เรียนรู้วิธีการดูแลและช่วยเหลือ
ตนเองในด้านต่างๆ เช่น การดูแลตนเอง
ในการรับประทานอาหาร การดูแล
สุขอนามัย (การขับถ่าย การท าความ
สะอาดร่างกาย) การแต่งกาย การมี
ภาชนะของใช้ส่วนตัว การดูแลตนเองเวลา
เจ็บป่วย(ปิดปากเวลาไอ จาม ใช้ผ้าปิด
ปากปิดจมูกเวลาเจ็บป่วย)  รวมถึงการ
ดูแลความปลอดภัย คือ การรู้จักระวัง
ป้องกัน แก้ปัญหาเมื่อตกอยู่ในภาวะที่ไม่
ปลอดภัย เด็กควรได้เรียนรู้การป้องกัน
อุบัติเหตุ การระวังภัยจากคนแปลกหน้า 
การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ อย่าง
ปลอดภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย การว่ายน้ า 
การเรียนรู้สัญญาณไฟจราจร การสังเกต
และการดูแลตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเล่นกับวัสดุอุปกรณ์ หรือ
สัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย ตลอดจนการ
เรียนรู้เพื่อใช้สิ่งของที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย เช่น การเรียนรู้
สารเคมีรอบๆตัว (ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน 
แป้ง ครีมบ ารุงผิว ครีมกันแดด)  
 

-เล่นเกมแต่งตัว
ฉัน 
 
-การประกวด
ขณะรับประทาน
อาหาร 
-รณรงค์หลังจาก
ออกจากห้องน้ า
ต้องล้างมือทุก
ครั้ง 
-สังเกตการเก็บ
ของเล่นหลังจาก
การเล่น 
- ท าข้อตกลง
ก่อนแล้วสังเกต
พฤติกรรม 
-ให้ความรู้ก่อน
แล้วสังเกต
พฤติกรรม 
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ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
7.2 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความ
เป็นไทย 

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้
ชี้แนะ 
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยด้วย
ตนเอง 
 
7.2.2 กล่าวค า
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 
7.2.3 หยุดยืนเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

     อรุณลักษณ์ ครูส่ง กล่าวว่าการพาเด็ก
ออกไปนอกสถานที่เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ช่วย
ผลักดันให้เด็กเข้ามาเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อม  
มีจุดมุ่งหมายเสริมความรู้ความเข้าใจที่เด็ก 
มีอยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กมี
ประสบการณ์จริง ครูต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าท าความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมให้ดี  
มีข้อสังเกตว่าการที่เด็กออกไปศึกษานอก
ห้องเรียนท าให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วได้รับ 
ประสบการณ์มากขึ้นเกิดทักษะและจดจ าได้
นาน มารยาทของเด็กไทยเป็นส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและแสดง
ความเป็นระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่ง
จะมีความแตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่  
โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น 
การพูด การเดิน การแสดงความเคารพ
รวมทั้งการรู้จักปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม การอบรมสั่งสอนให้เกิด 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่ง ท าให้สถาบันต่างๆ ตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่ต้องส่งเสริมและปลูกฝังมารยาท
ไทยของเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ  

-ท าความ 
สะอาด
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
-แนะน าถังขยะ
ในโรงเรียน 
 
-พูดมีหางเสียง 
-เมื่อดีใจให้
แทนความรู้สึก
ขอบคุณ, เมื่อ
เสียใจให้แทน
ความรู้สึกขอ
โทษ เป็นต้น 
 
-เมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทย
ให้ยืนตรงไม่ว่า
อยู่ที่ไหนก็ตาม 
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
8.1 ยอมรับ
ความเหมือน
และความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 
 
8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 
 
 
8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
 

8.1.1 เล่นและท า
กิจกรรมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 
8.2.1 เล่นหรือ
ท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย 
หรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 
8.3.1 มีส่วนร่วม
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
8.3.2 ปฏิบัติตน
เป็นผู้น าและผู้ตาม
ได้ด้วยตนเอง 
8.3.3 ประนี 
ประนอมแก้ไข
ปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
 

     พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ที่แสดงถึง
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน 
คือ แสดงความสนใจเด็กคนอ่ืน สามารถเล่น
หรือท างานกับเพ่ือนโดยมีการวางแผน มีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่กันในกลุ่ม สร้างและ
เคารพกฎกติกาที่ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถใช้
ค าพูด หรือแสดงลักษณะท่าทางเชิญชวน
เพ่ือนมาเล่นร่วมกันหรือเอาอกเอาใจเพ่ือน 
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างสนใจและ
กระตือรือร้น รู้จักช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ
เพ่ือน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถต่อรอง 
ประนีประนอมหรือลดข้อขัดแย้งเมื่อมีปัญหา
ในกลุ่มเพ่ือน  
       แนวคิดของ Dewey อยู่บนฐานของ
ปรัชญาการศึกษาสาขาประสบการณ์นิยม
หรือปฏิบัตินิยม ต่อต้านการสอนให้เด็ก
ท่องจ า แต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเด็กจะ
เกิดข้ึนได้ต้องใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ทดลองและค้นพบด้วยตนเอง 
ให้อิสระเด็กได้ส ารวจ และเล่นในสิ่งแวดล้อม
ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะน าไปสู่ความสนใจ
ของเด็กเอง 

-จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 
-รู้จักการรอคอย 
 
 
-รู้จักการรอคอย 
 
 
 
-เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 
-ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกัน 
-เริ่มรู้จักการ
เป็นผู้น าผู้ตาม
ได้บางครั้ง 

 
 
 



 62 

ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ 
 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและพูดโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง 
9.1.2 เล่าเรื่องด้วย
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 
9.2.1 อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค า พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 
 
9.2.2 เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

   ช านาญ นิศารัตน์  ได้แบ่งมารยาท
ออกเป็น 2 ประเภท คือ มารยาท
ทางกายและมารยาททางวาจา ซึ่ง
มารยาททางกายแบ่งออกเป็น 7 
ประการได้แก่ การยืน การเดิน การ
นั่ง การแสดงความเคารพ 
 การเข้าพบผู้ใหญ่ การส่งและรับของ
จากผู้ใหญ่และการเฝ้าทูลละอองธุรี
พระบาท ส่วนมารยาททางวาจา 
ได้แก่ การระวัง การไม่กล่าววาจา
เท็จ การส ารวมวาจา การไม่กล่าว
วาจายุยง ไม่กล่าวค าหยาบคาย
หรือไม่สุภาพ การ 
การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้พูด
และผู้ฟังที่ดี การกล่าวค าขอลบคุณ 
ขอโทษ และลงท้ายค าพูดว่าครับ / 
ค่ะ 
 

-สนทนาโต้ตอบ
หรือเล่าเรื่อง เป็น
ประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ฟังและปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่
ต่อเนื่องได้ 
.-เปิดและท าท่า
อ่านหนังสือ 
-ขีดเขียนเป็นเส้น
ด้วยตัวหนังสือ 
(โดยไม่เน้นความ
ถูกต้องและไม่ได้
เกิดจากการฝึก) 
-เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 
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ตารางที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ  4-5 ปี  มาตรฐานที่  10               
มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
10.1 มีความ 
สามารถในการ
คิดรวบยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 มีความ 
สามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1 บอกลักษณะ
และส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่าง หรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 
10.1.3 จ าแนกและ
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดย
ใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 
10.1.4 เรียงล าดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4 ล าดับ 
10.2.1 ระบุสาเหตุ
หรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
10.2.2 คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนหรือมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็น
จากข้อมูล 

    พัชรี สวนแก้ว กล่าวถึงการรับรู้ว่า
หมายถึงการได้สัมผัสประสาทสัมผัสทั้งห้า
หรือหมายถึง กระบวนการที่เด็กน าเอาสิ่งที่
ตนได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ชิม  
     พัชรี สวนแก้ว กล่าวถึงการรับรู้ว่า
หมายถึงการได้สัมผัสประสาทสัมผัสทั้งห้า
หรือหมายถึง กระบวนการที่เด็กน าเอาสิ่งที่
ตนได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ชิม ได้กลิ่น จาก
สิ่งเร้าภายนอกรอบตัว เข้ามาจัดระเบียบและ
ให้ความหมายเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น 
      การรับรู้ด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยได้รับ
ความสนใจและมีการศึกษากันมาก โดย 
เฉพาะด้านการรับรู้ทางสายตา เช่น ความ 
สามารถในการแยกแยะความแตกต่างของ
สิ่งของ หรือความเหมือนของสิ่งของซึ่งการ
รับรู้ของเด็กปฐมวัยเริ่มแตกต่างจากวัยทารก 
ความสามารถเพ่ิมขึ้น เด็กสามารถรู้ความใกล้ 
ไกลของรูปภาพที่อยู่ในรูปใหญ่ได้ดีขึ้น      
       นิคม ทาแดง ให้ความเห็นว่าเด็กปฐมวัย 
อายุระหว่าง 4-6 ปีมีความสนใจอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบข้างอยู่แล้ว จึงง่าย
ต่อการน าเด็กได้ประกอบกิจกรรมการสังเกต 
เปรียบเทียบ แยกประเภทของพืช สัตว์ แมลง 
และสิ่งของตามธรรมชาติต่างๆ 
 
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 

-บอกคุณสมบัติ
ของสิ่งที่มองเห็น
ได้ 3  อย่าง 
- บอกรสของสิ่ง
ที่ชิงได้ 3 รส 
-บอกเสียงที่ได้
ยินได้ 3 เสียง 
-บอกกลิ่นของสิ่ง
ที่ดมได้ 3 กลิ่น 
-บอกความรู้สึก
ของสิ่งที่สัมผัสได้ 
3 อย่าง 
-จ าแนก
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ  ได้ 4-5 
ลักษณะ 
-จัดหมวดหมู่สิ่ง
ต่างๆ  
-เรียงล าดับสิ่ง
ต่างๆ ได้  4-5 
ล าดับ 4-5 ล าดับ 
-เรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ 4-5 
ล าดับ 
-บอก/แสดง
ต าแหน่ง “บน-
ล่าง” ทิศทาง 
“เข้า-ออก” ได ้
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ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
  10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล 

ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง Katz (1993) ครูสามารถจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ผ่าน Project 
approach หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า 
การสอนแบบโครงการซึ่งเป็นการศึกษา 
อย่างลุ่มลึกเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ 
สนทนา อภิปรายคิดริเริ่ม ตัดสินใจ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และประเมินผลตนเอง 
     การสอนแบบโครงเป็นการเรียนรู้แบบ
สืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องใดหัวเรื่อง
หนึ่งโดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มค้นหาค าตอบด้วย
ตนเองในประเด็นที่สนใจ และครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกท่ีช่วยเด็กในการ
วางแผน การด าเนินการส ารวจสืบค้นเพ่ือหา
ค าตอบ และสะท้อนการเรียนรู้ การเรียนรู้
ในลักษณะนี้เป็นการเรียนที่ยึดความสนใจ
ของเด็กเป็นส าคัญ กระตุ้นให้เด็กตั้งค าถาม  
คิด วางแผน ศึกษาและลงมือท าการสืบค้น
เพ่ือหาค าตอบ ผ่านการท างานร่วมกัน การ
สอนแบบโครงการเป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึก 
ที่ใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือน  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัยและความสนใจของเด็ก  
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน และมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล 
10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

-บอก/แสดง
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ ได้ 2 
ประเภท 
-บอกหรือแสดงค่า
จ านวน 1-5 



 65 

 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
10.3 มีความ 
สามารถในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผล
ที่เกิดขึ้นลองถูก 
10.3.2 ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิด 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น  
10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 
 

 

 
ตารางที่ 12 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ  4-5 ปี  มาตรฐานที่  11              
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ / เร่ือง สภาพที่พึงประสงค ์ แนวคิดทฤษฎ ี กิจกรรม 
11.1 ท างานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง 
11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 
 
11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลก
ใหม่ 

     ทอแรนซ์ ให้ความเห็นว่าเด็กเป็นวัยที่มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุด 
เด็กในวัยนี้เรียนรู้ทักษะที่จะวางแผนด้วยการ
เลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด มี
ความอยากรู้ อยากเห็น และพยายามที่จะ
ค้นหาความจริง เด็กสามารถเชือ่มโยง
เหตุการณ์ต่างๆที่ห่างไกลกันได้ แม้จะไม่
เข้าใจเหตุผลหรือความสัมพันธ์กันก็ตาม 
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นจะพัฒนาได้มาก
หรือน้อย สามารถท าไดด้้วยการให้กิจกรรม
สร้างสรรค์ทางศิลปะ 
      ทฤษฎีของอัลเบิร์ต แบนดรูา เก่ียวข้อง
กับการเคลื่อนไหว คือ เม่ือเด็กเห็นในสิ่งตา่งๆ
ที่ไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นในทีวี ในบ้าน หรือว่า
นอกบ้านสิ่งตา่งๆ ที่เด็กเห็นนั้นล้วนมีการ
เคลื่อนไหวแสดงทา่ทางต่างๆ แล้วเมื่อเด็กจะ
สังเกตสมองของเด็กจะมีการจดจ าในสิ่งพวก
นั้นแล้วน ามาท าตามหรือเรียกว่า 
“เลียนแบบ” จนเกิดเป็นการเคลื่อนไหวตาม
สิ่งต่างๆ  

-สร้างผลงานตาม
ความคิดของตนเอง
โดยมีรายลเอียด 
-วาดภาพตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ของตนเองได้ 
เคลื่อนไหวท่าทาง
ตามความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการได ้
-เล่านิทานหรือ
เร่ืองราวตาม
จินตนาการได ้
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ตารางที่ 13 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
12.1 มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
12.2 มี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ 
 

12.1.1 สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 
12.1.1 กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
12.2.1 ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ 
ตามวิธีการของตนเอง 
12.2.2 ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ที่ไหน” 
“ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

    การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็น
รูปแบบการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาความสามารถในการจัด
ระเบียบตนเองและครูที่ใช้รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริม
ให้เด็กมีการจัดระเบียบตนเองที่ดี 
     รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
เป็นการเลี้ยงดูที่ผู้ใหญ่ให้อิสระแก่เด็ก
ตามสมควร แต่ในขณะเดียวกันมีการ 
ก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก ให้
เด็กปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎกติกาที่
วางไว้อย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้เด็ก
เป็นตัวของตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็ก
และสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
คิดตัดสินใจ ให้ความรักความอบอุ่น มี
การอบรมที่ชัดเจน และมีการสื่อสารใน
เชิงสร้างสรรค์  

-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนใจได้นาน
อย่างมีความสุข 
-มีความสนใจหยิบ/
เปิดหนังสือดูและ
อ่านภาพ 
-มีความสนใจขีด
เขียนลากเส้นต่างๆ 
-ถามค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจ 
-แสวงหาค าตอบ/
ข้อสงสัยด้วยวิธีการ
ซักถาม ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง 
-เชื่อมโยงความรู้
และทักษะต่างๆ  
ใช้ในชีวิตประจ าได้ 
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ตารางที่ 14 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
1.1 น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 
 
1.2 มีสุขภาพ
อนามัยสุขนิสัย 
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเอง 
และผู้อ่ืน 

1.1.1 น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ของกรมอนามัย 
 
1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มี 
ประโยชน์ได้หลาย
ชนิดและดื่มน้ า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 
 
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 
 
1.2.3 นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 
 
1.2.4 ออกก าลังกาย
เป็นเวลา 
 
1.3.1 เล่น ท า
กิจกรรมและ 
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 

     พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
หมายถงึ การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 
การเจริญเติบโตนี้คือ การที่เด็กมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน ร่างกาย
สูงขึ้น มีความกว้าง และความหนาของ
ร่างกายเพ่ิมข้ึน กล้ามเนื้อมีก าลังมากข้ึน 
ระบบประสาทต่างๆท าหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามระบบ  

-กิจกรรม
เคลื่อนไหว
ประกอบ 
เพลง เช่น เพลง
แมงมุม เพลงแตง 
โม ฯลฯ 
-การละเล่น
พ้ืนบ้าน เช่นเกม 
เสือกินวัว 

      การจัดประสบการณ์ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ การท าความสะอาดร่างกายและ
อวัยวะต่างๆ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ถูกวิธี การล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ าและ
ก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลัง 
รับประทานอาหาร การจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัยควรค านึงถึงความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
และเด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครู
และบุคลากรของโรงเรียนในด้านความ
ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้  
 

-การปั้นดินน้ ามัน 
ปั้นแป้งโด 
-กิจกรรม
ประกอบอาหาร 
เช่น 
การคลึงแป้งเป็น
ลูกกลมๆเพ่ือท า 
ขนมบัวลอย 
-กิจกรรม
กลางแจ้งเล่น
สนาม 
เด็กเล่น 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 15 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

2.1.1 เดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน 
2.1.2 กระโดดขา
เดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 
2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืน
ได้ 

      การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่และการประสานสัมพันธ์ 
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
ความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ 
และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้
กล้ามเนือ้ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม 
ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จังหวะดนตรี 
 

-การแข่งขันโยนลูก
บอลลงตะกร้า 
-กิจกรรมคลื่อนไหว
ประกอบเพลง เช่น 
เพลงนกกิ้งโครง 
เพลงระบ าชาวเกาะ 
เพลงเจ้ากบ ฯลฯ 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ  
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 

2.2 ใช้มือ–ตา 
ประสานสัมพันธ์
กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษ 
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

    การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อ
มือ–นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตาได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย 
หยิบจับช้อนส้อม และวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 
เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 
 

-กิจกรรมการตัด
กระดาษตาม 
เส้นโค้งได้ 
 -กิจกรรมการวาด
รูปสามเหลี่ยมที่มี
มุมชัดเจนแล้วสร้าง 
เป็นรูปภาพใหม่ 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม 
แบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 0.25 
เซนติเมตรได้ 
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ตารางที่ 16 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
3.1 แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ อย่าง
เหมาะสม 

    การค้นพบเรื่องการท างานของสมอง
ท าให้ทราบถึงความส าคัญของอารมณ์ว่า
ก่อนที่สมองจะเรียนรู้ได้ อารมณ์จะต้อง
มีลักษณะเป็นบวก เมื่อเกิดอารมณ์จะมี
การหลั่งสารเคมีในสมองและมีผลทาง
กายภาพต่อการเชื่อมต่อของเซลล์สมอง
และความสามารถในการเรียนรู้ ดังนั้น 
อารมณ์กับการเรียนรู้จึงเกี่ยวพันกัน การ
เรียนรู้ต้องอาศัยสภาพอารมณ์ท่ีดี  

-เกมนับเลขด้วยนิ้ว
มือ 1-10 
-เพลงนี่คือมือ เพลง
จ้ าจี้ผลไม้ไทย 
-เกมละเล่นพ้ืนบ้านรี
รีข้าวสาร 
 -เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 

3.2 มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

3.2.1 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
 
 
3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

     เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่น มี
การตอบสนองที่ถูกต้อง และมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกับคนเลี้ยงจะมี
ความสามารถในการปรับตัวกับ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา สามารถเข้ากับ
เด็กอ่ืนได้ดีและสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า
เด็กท่ีไม่ได้รับความอบอุ่น  
     การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จึง
มีความส าคัญอย่างมาก และควรเริ่มต้น
พัฒนาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในช่วงปฐมวัย 
และการพัฒนาอารมณ์ในเด็กปฐมวัยต้อง
พัฒนาการมองตนเองในทางบวก การ
รับรู้อารมณ์ของตนเองและการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่นหรือความเห็นอกเห็น
ใจ  
 

-เล่นค าคล้องจอง 
“เอ๊ะสะมอ” 
-เรียนรู้กับครูดิว 
English พา 
เพลิน 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 17 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
4.1 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออก ผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว 

4.1.1 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
 
4.1.2 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 
 
4.1.3 สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 
 

    เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ
โดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น 
การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย 
การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เด็กได้คิด
สร้างสรรค์ ได้แสดงออกทางความรู้สึก 
และความสามารถของตนเอง การจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ควรจัดให้เด็กท า
ทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3–5  
กิจกรรมให้เด็กเลือกท าอย่างน้อย 1–2 
กิจกรรมตามความสนใจ  

-ฝึกโยคะเบื้องต้น 
-ท าสลัดผลไม ้
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง
เคลื่อนไหวตาม
จังหวะดนตรี 
-ค าคล้องจองจ้ าจี้
ผลไม้ไทย 
-เพลงก ามือขึ้น
แล้วหมุน 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 18 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
5.1 ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

5.1.1 ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง 

     การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองควร
มุ่งให้เด็กเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก
มากกว่าการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ด้วยการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูงอาจท าให้บุคคล
กลายเป็นคนที่ให้คุณค่าตนเองมาก จนหลง
ตัวเองว่าดีกว่าผู้อื่น และวางตนเหนือกว่าผู้อ่ืน 
ซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นการ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองควรส่งเสริม
ให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้เด็กรับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเองตามความเปน็จริงและเห็นคุณค่า
ตนเองในด้านที่เป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ความเป็นมนุษย์ เชน่ มีความซื่อสัตย์ สามารถ
เข้าใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  

-การท าไข่เค็ม
(การถนอม
อาหาร) 
-การละเล่น
พ้ืนบ้านมอญซ่อน
ผ้า 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
 

 5.1.2 แสดงความรัก
เพ่ือน และมีเมตตา
ต่อสัตว์เลี้ยง 

5.2 มีความ
เมตตา กรุณา มี
น้ าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง 

5.3 มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

5.3.1 แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน อย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

     ไวกอ็ตสกี ้(Vygotsky) นักจติวิทยาสงัคม
วัฒนธรรม อธิบายถึงการเรียนรู้ทางสงัคมจาก
การท างาน การเล่น และมปีฏิสมัพันธ์ระหว่าง
เด็กกับกลุ่มเพื่อน และกับผู้ใหญ่ ระหว่างที่ท า
กิจกรรมด้วยกันเด็กจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งด้านความคิด และการกระท ากับผู้อ่ืน เด็ก
จะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเมื่อแสดงออกแล้วไม่
เป็นที่ยอมรับ การเรียนรู้ทางสังคมจึงเกิดขึ้น 
รวมทั้งการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ใหญ่ ท าให้
เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด การยอมรับ
ผู้อื่น การปรับปรุงตนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มโดยครูเป็นผู้คอยสนับสนนุ 
 

-เล่านิทาน
คุณธรรม 
-เพลงนกกระจิบ 
-เกมละเล่น
พ้ืนบ้านรีรี
ข้าวสาร 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 

5.4 มีความ
รับผิดชอบ 

5.4.1 ท างานที่ได้
มอบหมาย จนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
ชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
6.1 ช่วยเหลือ
ตนเอง 
ในการปฏิบัติ
กิจวัตร 
ประจ าวัน 

6.1.1 แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี 
6.1.3 ใช้และท า
ความสะอาด 
หลังใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

     การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่เด็ก
ควรได้เรียนรู้วิธีการดูแลและช่วยเหลือ
ตนเองในด้านต่างๆ เช่น การดูแลตนเอง
ในการรับประทานอาหาร การดูแล
สุขอนามัย(การขับถ่าย การท าความ
สะอาดร่างกาย) การแต่งกาย การมี
ภาชนะของใช้ส่วนตัว การดูแลตนเอง
เวลาเจ็บป่วย (ปิดปากเวลาไอ จาม ใช้ผ้า
ปิดปากปิดจมูกเวลาเจ็บป่วย) รวมถึงการ
ดูแลความปลอดภัย คือ การรู้จักระวัง
ป้องกัน แก้ปัญหาเมื่อตกอยู่ในภาวะที่ไม่
ปลอดภัย เด็กควรได้เรียนรู้การป้องกัน
อุบัติเหตุ การระวังภัยจากคนแปลกหน้า 
การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆอย่าง
ปลอดภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย การว่าย
น้ า การเรียนรู้สัญญาณไฟจราจร การ
สังเกตและการดูแลตนเองเมื่อเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การเล่นกับวัสดุ
อุปกรณ์ หรือสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย 
ตลอดจนการเรียนรู้เพ่ือใช้สิ่งของที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตอย่าง
ปลอดภัย เช่น การเรียนรู้สารเคมี
รอบๆตัว (ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แป้ง 
ครีมบ ารุงผิว ครีมกันแดด)  
 

-เคลื่อนไหวตาม
เพลง 
-เล่นกลางแจ้ง
สนามเด็กเล่น 
-เล่นโยนบอล 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 

 

6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 

6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ี 
อย่างเรียนร้อยด้วย
ตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามล าดับก่อน 
หลังได้ด้วยตนเอง 

 

6.3 ประหยัดและ
พอเพียง 

6.3.1 ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง 
ประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 20 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับ เด็กอายุ  5-6 ปี   มาตรฐานที่  7            
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 
 
 
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 

     การเรียนรู้แบบการใช้สิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งในการเรียนการสอนจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ รู้จักวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจ และช่วยให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
    บาร์บาร่า กล่าวว่าการพาเด็กออกไป
นอกสถานที่เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ช่วย 
ผลักดันให้เด็กเข้ามาเกี่ยวพันกับ
สิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเสริมความรู้
ความเข้าใจที่เด็กมีอยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้น 
เปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์จริง ครู
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าท าความรู้จัก
กับสิ่งแวดล้อมให้ดี มีข้อสังเกตว่าการท่ี
เด็กออกไป  ศึกษานอกห้องเรียนท าให้
เด็กเรียนรู้ได้เร็วได้รับประสบการณ์มาก
ขึ้นเกิดทักษะและจดจ าได้นาน 
 

-เคลื่อนไหวผู้น า 
ผู้ตาม 
-เคลื่อนไหวสเต็บ
เท้า 1, 2, 3 
-ท าอาหาร  
(แซนวิช) 
-เล่นฮูลาฮูป   
ตามบทเพลง 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
7.2 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความ
เป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 
7.2.2 กล่าวค า
ขอบคุณและขอ 
โทษด้วยตนเอง 
7.2.3 ยืนตรงและ
ร่วมร้องเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

      มารยาทของเด็กไทยเปน็สว่นหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและแสดง 
ความเป็นระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่ โดยจะ
แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การพูด การเดิน 
     การแสดงความเคารพรวมทัง้การรู้จักปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม การอบรมสั่งสอน
ให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นสิง่ส าคัญ
อย่างยิ่ง ท าให้สถาบนัต่างๆตระหนักถึงความ
จ าเป็นทีต่้องส่งเสริมและปลูกฝงัมารยาทไทย
ของเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกบัการพัฒนา
ประเทศด้านอ่ืนๆ  

-เพลงโมง โมง 
โมง 
-เพลงนกกระจิบ 
-เพลงรถตุ๊ก ตุ๊ก 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 21 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
8.1 ยอมรับความ 
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 
8.2 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคม 

8.1.1 เล่นและท า
กิจกรรมร่วม 
กับเด็กที่แตกต่างไป
จากตน 
 
8.2.1 เล่นหรือท างาน
ร่วมมือ 
กับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย 
และพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้ 
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
8.3.1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง 
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าและผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
8.3.3 ประนีประนอม 
แก้ไข ปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง 
 

     พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ที่แสดงถึง
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือน คือ แสดงความสนใจเด็กคนอื่น 
สามารถเล่นหรือท างานกับเพ่ือนโดยมี
การวางแผน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
ในกลุ่ม สร้างและเคารพกฎกติกาท่ีตกลง
ไว้ร่วมกัน สามารถใช้ค าพูด หรือแสดง
ลักษณะท่าทางเชิญชวนเพื่อนมาเล่น
ร่วมกันหรือเอาอกเอาใจเพื่อน เข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มอย่างสนใจและ
กระตือรือร้น รู้จักช่วยเหลือ เห็นอกเห็น
ใจเพ่ือน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถ
ต่อรอง ประนีประนอมหรือลดข้อขัดแย้ง
เมื่อมีปัญหาในกลุ่มเพ่ือน  
 

-เล่นฮูลาฮูป 
ตามบทเพลง 
-เพลงมดแดง 
-เพลงรถไฟ 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
 

      แนวคิดของ Dewey อยู่บนฐานของ
ปรัชญาการศึกษาสาขาประสบการณ์นิยม
หรือปฏิบัตินิยม ต่อต้านการสอนให้เด็ก
ท่องจ า แต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเด็กจะ
เกิดข้ึนได้ต้องใช้ความคิด และลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทดลองและค้นพบ
ด้วยตนเอง ให้อิสระเด็กได้ส ารวจ และ
เล่นในสิ่งแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยกิจกรรมท่ี
จะน าไปสู่ความสนใจของเด็กเอง 

-เคลื่อนไหวผู้น า 
– ผู้ตาม 
-ท าอาหาร(ผัก
แปลงร่าง) 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 22 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี  กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
9.1 สนทนา
โต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ 
 
 
 
 
9.2 อ่าน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
9.1.2 เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่อง 
ได้ 
9.2.1 อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค าด้วย
การชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ 
9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ 
เขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดขึน้เอง 
 

     ช านาญ นิศารัตน์ ได้แบ่งมารยาท
ออกเป็น 2 ประเภท คือ มารยาททาง
กายและมารยาททางวาจา ซึ่งมารยาท
ทางกายแบ่งออกเป็น 7 ประการได้แก่ 
การยืน การเดิน การนั่ง การแสดง
ความเคารพ การเข้าพบผู้ใหญ่ การส่ง
และรับของจากผู้ใหญ่และการเฝ้าทูล
ละอองธุรีพระบาท ส่วนมารยาททาง
วาจา ได้แก่ การระวัง การไม่กล่าว
วาจาเท็จ การส ารวมวาจา การไม่
กล่าววาจายุยง ไม่กล่าวค าหยาบคาย
หรือไม่สุภาพ การการแสดงความ
คิดเห็น การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี การ
กล่าวค าขอลบคุณ ขอโทษ และลงท้าย
ค าพูดว่าครับ/ค่ะ 

-ให้นักเรียนออกมา
เล่าข่าวหรือ 
สิ่งที่ได้พบเจอมา 
-ให้นักเรียนร้อง
เพลงพร้อมแสดง 
ท่าทางประกอบ 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
-เล่นฮูลาฮูป ตามบท
เพลง 
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ตารางที่ 23 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มาตรฐานที่  10 มี
ความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
10.1 มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 
 
 
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ 
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ ๒ ลักษณะ
ขึ้นไป 
 
 
 
10.1.3 จ าแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
ตั้งแต่ ๒ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 
10.1.4 เรียงล าดับ
สิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ล าดับ 

    พัชรี สวนแก้ว กล่าวถึงการรับรู้ ว่า
หมายถึงการได้สัมผัสประสาทสัมผัส 
ทั้งห้าหรือหมายถึง กระบวนการที่เด็ก
น าเอาสิ่งที่ตนได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส 
ได้ชิม ได้กลิ่น จากสิ่ งเร้าภายนอก
รอบตัว เข้ ามาจัดระเบียบและให้
ความหมายเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ
ขึ้น 
     การรับรู้ด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย
ได้รับความสนใจและมีการศึกษากัน
มาก โดยเฉพาะด้านการรับรู้ทาง
สายตา เช่น ความสามารถในการ
แยกแยะความแตกต่างของสิ่งของ 
หรือความเหมือนของสิ่งของซึ่งการ
รับรู้ของเด็กปฐมวัยเริ่มแตกต่างจาก
วัยทารกความสามารถเพ่ิมข้ึน เด็ก
สามารถรู้ความใกล้ ไกลของรูปภาพที่
อยู่ในรูปใหญ่ได้ดีขึ้น  ให้ความเห็นว่า
เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4-6 ปี  มี
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบข้างอยู่แล้ว จึงง่ายต่อ
การน าเด็กได้ประกอบกิจกรรมการ
สังเกต เปรียบเทียบ แยกประเภทของ
พืช สัตว์ แมลง และสิ่งของตาม
ธรรมชาติต่างๆ 
 

-เคลื่อนไหวตามบท
เพลง 
-เกมละเล่น
พ้ืนบ้านเสือกินวัว 
-ฟังนิทานคุณธรรม 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
10.2 มีความ 
สามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 มีความ 
สามารถในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

10.2.1 อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุ 
การณ์หรือการ
กระท าด้วยตนเอง 
 
 
10.2.2 คาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น และ
มีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 
 
 
10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
 
10.3.2 ระบุปัญหา
สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 

     Katz (1993) ครูสามารถจัดกิจกรรมให้
เด็กรับประสบการณ์ผ่าน Project 
approach หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า 
การสอนแบบโครงการซึ่งเป็นการศึกษา
อย่างลุ่มลึกเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ 
สนทนา อภิปราย 
 คิดริเริ่ม ตัดสินใจ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
ประเมินผลตนเอง  
     การสอนแบบโครงเป็นการเรียนรู้แบบ
สืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องใดหัว
เรื่องหนึ่งโดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเองในประเด็นที่สนใจ และครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกท่ีช่วยเด็กในการ
วางแผน  
การด าเนินการส ารวจสืบค้นเพ่ือหาค าตอบ 
และสะท้อนการเรียนรู้ 
    การเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นการเรียนที่
ยึดความสนใจของเด็กเป็นส าคัญ กระตุ้น
ให้เด็กตั้งค าถาม คิด วางแผน ศึกษาและลง
มือท าการสืบค้นเพ่ือหาค าตอบ ผ่านการ
ท างานร่วมกัน การสอนแบบโครงการเป็น
การศึกษาอย่างลุ่มลึก ที่ใช้ระยะเวลาหลาย
สัปดาห์ หรือเป็นเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัย
และความสนใจของเด็ก 
 

-เคลื่อนไหวผู้น า – 
ผู้ตาม 
-ท าน้ าผลไม้ปั่น 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
-ท่องดุอาร์ต่างๆ 
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ตารางที่ 24 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  มาตรฐานที่  11 มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
11.1 ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการและ 
ความคิด
สร้างสรรค ์

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้ 
สึกของตนเอง โดยมี
การดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิม 
และมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

     ทอแรนซ์ ให้ความเห็นว่าเด็กเป็นวัย
ที่มี จินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์สูงที่สุด เด็กในวัยนี้เรียนรู้
ทักษะที่จะวางแผนด้วยการเลียนแบบ
บทบาทของผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด มีความ
อยากรู้ อยากเห็น และพยายามท่ีจะ
ค้นหาความจริง เด็กสามารถเชื่อมโยง
เหตุการณ์ต่างๆที่ห่างไกลกันได้ แม้จะ
ไม่เข้าใจเหตุผลหรือความสัมพันธ์กันก็
ตาม ความมั่นใจและความเชื่อมั่นจะ
พัฒนาได้มากหรือน้อย สามารถท าได้
ด้วยการให้กิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ 

-เคลื่อนไหวตาม
บทเพลง 
-กระโดดตบ 
-เดินเสต็บเท้า 1, 
2, 3 
-ร้องเพลงที่เคย
ร้องมาแล้วพร้อม 
ท่าทางประกอบ 

11.2 แสดง
ท่าทาง / 
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ 

      ทฤษฎีของอัลเบิร์ต แบนดูรา 
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว คือ เมื่อเด็ก
เห็นในสิ่งต่างๆท่ีไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็น
ในทีวี ในบ้าน หรือว่านอกบ้านสิ่งต่างๆ
ที่เด็กเห็นนั้นล้วนมีการเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางต่างๆ แล้วเมื่อเด็กจะสังเกต
สมองของเด็กจะมีการจดจ าในสิ่งพวก
นั้นแล้วน ามาท าตามหรือเรียกว่า 
“เลียนแบบ” จนเกิดเป็นการเคลื่อนไหว
ตามสิ่งต่างๆ 
 

-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
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ตารางที่ 25 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มาตรฐานที่ 12 เจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ / เรื่อง สภาพที่พึงประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 
12.1มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 

 
 

12.1.1 สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วย 
ตนเองเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
12.1.2 กระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

    การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็น
รูปแบบการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาความสามารถในการจัด
ระเบียบตนเองและครูที่ใช้รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริม
ให้เด็กมีการจัดระเบียบตนเองที่ดี      
 
 รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ เป็นการ
เลี้ยงดูที่ผู้ใหญ่ให้อิสระแก่เด็กตามสมควร
แต่ในขณะเดียวกันมีการก าหนดขอบเขต
พฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กปฏิบัติตาม
แนวทางหรือกฎกติกาที่วางไว้อย่างมี
เหตุผล เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของ
ตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็กและ
สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด
ตัดสินใจ ให้ความรักความอบอุ่น มีการ
อบรมที่ชัดเจน และมีการสื่อสารในเชิง
สร้างสรรค์ 
     

-เคลื่อนไหว 
-ผู้น า ผู้ตาม 
-เล่นฮูลาฮูป ตาม
บทเพลง 
-เพลงโมง โมง 
โมง 
-เพลงนกกระจิบ 
 

 
12.2 มีความ 
สามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

12.2.1ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่ 
หลากหลายด้วย
ตนเอง 

 12.2.2 ใช้ประโยค
ค าถามว่า“เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

 
 
 

 
 


