การเลี้ยงดูลกู กับสุขภาพจิต
การสรุปบทความและสอดแทรกผลงานวิจยั หรือทฤษฎีประกอบบทความใหสมบูรณยิ่งขึ้น
นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา มีความเจริญดานเทคโนโลยีอยางมาก มีสิ่ง
บันเทิงจากสื่อตางๆและสิ่งอํานวยความสะดวกและมากมาย สงผลกระทบดานบุคลิกภาพของเด็กหลาย
ดาน เชน เด็กมีประสบการณชีวิตนอย ขาดความอดทน กาวราวมากขึน้ ความละอายตอบาปลดลง
ซึ่งพญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา ไดเสนอวิธกี ารแกปญหาบุคลิกภาพดังกลาว โดยการเลี้ยงลูกใหมี
สุขภาพจิตดี1 โดยสุขภาพจิตของลูกจะขึน้ กับทาทีและการปฏิบัติของพอแมที่มีตอลูก หากพอแมให
ความรักความอบอุน ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเด็กอยางเพียงพอ และมีการอบรมสั่งสอน
ฝกการปฏิบัตทิ ี่ดีแกลูก ก็จะทําใหลูกมีสุขภาพจิตทีด่ 2,3ี
ในอดีต พอแมมุงเลี้ยงลูกใหเปนคนดี มีการแนะนําและชวยเหลือเด็ก ทําใหเด็กเติบโตอยางมี
คุณภาพ แตในระยะหลังๆ ความตองการและทัศนคติของพอแมตอการเลี้ยงดูลกู ไดเปลี่ยนแปลงไป คือ
ตองการใหลูกเปนคนเกง เนนวิชาการ และละเลยการปลูกฝงเรื่องจริยธรรมและมารยาท ไมลงโทษเด็ก
1 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) ที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 739 คน พบวา สุขภาพจิต ไมไดเปนตัวแปรที่เขาสู
สมการทํานายพฤติกรรมใฝรูในการเรียน รับผิดชอบในการเรียน แตตวั แปรสําคัญที่เขาสมการ
ทํานายคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2524) ที่ศึกษา
นักเรียนชายและหญิงในชัน้ ม.ศ.1-ม.ศ.3 ที่มีอายุระหวาง 13-17 ป ที่ศึกษาในกรุงเทพฯและจังหวัด
สงขลา จํานวน 917 คน พบวา วัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน (ซึง่ เปนรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูทผี่ ูปกครองใหความใกลชิด ใสใจเด็ก) และวัยรุนทีไ่ ดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผลมากกวาอารมณ ซึ่งเปนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูทผี่ ูปกครองใหเหตุผลแกเด็กในขณะที่
สงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของเด็ก เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูรปู แบบดังกลาวมี
ความสัมพันธอยางสูงกับการมีสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะวัยรุนทีไ่ มไดอาศัยกับพอแม
3 สุขภาพจิตยังสงผลตอจริยธรรมดวย งานวิจัยของศิกานต เพียนธัญญกรณ (2549) ศึกษาหารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มผี ลตอระดับจริยธรรมของเยาวชนที่ศึกษาในสถานศึกษา
รัฐบาล ในจ.สกลนคร จํานวน 600 คน โดยวิธีการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงเสน
(LISREL) พบวา สุขภาพจิตมีผลโดยตรงตอระดับจริยธรรมของเยาวชน
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เมื่อทําผิดเพราะเกรงวาจะไปกระทบตอการเห็นคุณคาในตนเอง (self-esteem) ซึ่งในความเปนจริง
การเลีย้ งเด็กควรมีการฝกระเบียบวินัยใหแกเด็กควบคูไปดวย
ในระยะ 30 ปที่ผานมา การแพทยเจริญรุดหนาอยางมาก มีการกระตุนพัฒนาการทางรางกาย
และสมองของเด็กตั้งแตอยูใ นครรภ มีการสรางความผูกพันระหวางแมและเด็กภายหลังคลอด ทําให
พบวาเด็กสามารถมีพัฒนาการไว เรียนรูไ ดเร็ว แตในภาพรวมของสังคมกลับพบวา ปญหาเด็กและวัยรุน
มีมากขึ้นกวาเดิม เชน ปญหาการหนีเรียน เด็กเกเร ประพฤติผดิ ทางเพศ ติดยา มีปญ
 หาบุคลิกภาพ เปน
ตน อีกทั้งอาการเริ่มตนยังพบในเด็กที่อายุนอยลง สะทอนใหเห็นถึงปญหาการเลีย้ งดูเด็กและปญหา
ครอบครัวที่เปนผลพวงจากโลกาภิวัตน
John Rosemond ไดสรุปวา บรรดาผูเชี่ยวชาญดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กเนนสงเสริมแตการเห็น
คุณคาในตนเอง (self-esteem) ของเด็ก แตขาดเรื่องการควบคุมตนเอง (self-control) เด็กจึงหลงตัวเอง
เอาตนเองเปนใหญ ไมเคารพสิทธิของผูอนื่ ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น ทําทุกอยางที่ตนเองตองการ
และโทษผูอื่นเมื่อมีความผิด ซึ่ง Coopersmith เสนอใหพอแมตองวางกฎและขอบเขตพฤติกรรมให
ชัดเจน เด็กจึงจะเห็นคุณคาในตนเองสูงได การใหอิสระมากเกินไปจะทําใหเด็กเห็นคุณคาในตนเอง
นอย
ในประเทศไทย สุพัฒนา เดชาติวงศ เสนอขอคิดในการพัฒนาเด็กใหเติบโตเปนผูใ หญที่มี
บุคลิกภาพสมบูรณ คือตองใหความสําคัญ 5 ประการ คือ ความรัก ความอบอุน, ความเขาใจเด็กตามวัย,
ความมั่นคงทางใจ, ระเบียบวินัย และความสําเร็จและการเปนที่ยอมรับของสังคม ผูเขียนไดประยุกต
หลักธรรมเรื่อง “อุเบกขา” มาเสนอแนะในการเลีย้ งดูเด็กดวย คือเสนอใหผูปกครองรูจ ักวางเฉย ปลอย
ใหเด็กมีอิสระในการเลน ปลอยใหเด็กไดเรียนรูดว ยตนเองไปทีละนอยจนสามารถพึ่งตนเองได แตก็
ตองฝกใหเด็กเชื่อฟงผูใหญกอ นที่เขาจะสามารถควบคุมตนเองได เด็กที่ขาดการควบคุมตนเองจะไมมี
ความสุขอยางแทจริง(*) ผูปกครองจึงตองมีความชัดเจนวาตองการใหเด็กมีความประพฤติอยางไรดวย
การบอกทางคําพูดและทาทีการปฏิบัติตอเด็ก

(*) ดูเพิ่มเติมที่หนา 7

2

การลงโทษโดยการตี ใชไดผลกับเด็กอายุระหวาง 2-3 ป ถึง 6-10 ป1 แตก็เปนวิธกี ารลงโทษที่
ควรใชเมื่อวิธกี ารอื่นใชไมไดผล และตองคํานึงถึงเหตุผลในการลงโทษที่ชัดเจน อธิบายใหเด็กเขาใจ
ระดับความรุนแรง และการปลอบประโลมภายหลังการตีดวย
การสอนกิริยามารยาท
ควรสอนตั้งแตเด็กยังเล็กๆ ดวยวิธีการบอก เตือน แกไข และการเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ทั้งนี้
จะเปนประโยชนตอตัวเด็กเอง เด็กจะเขาสังคมไดดี มีเพื่อน เรียนดี มีความสุข
ศาสนากับการเลี้ยงดูเด็ก
Resnick (1997) เสนอวา ศาสนาจะชวยใหเด็กออกจากความลําบากได ไมเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมตอตานสังคมทุกชนิด เชน ลักขโมย หนีเรียน การใชยาเสพติด ผูปกครองตอใหเด็กคุนเคยกับ
ศาสนาตั้งแตอายุนอยๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทานปญญานันทภิกขุที่เสนอใหขัดเกลาเด็กดวย
ศาสนาตั้งแตวยั เด็กเล็ก
ทําไมจึงตองใหเด็กเริ่มรับรูแ ละเรียนรูตั้งแตปฐมวัย
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเซลลสมองทําใหไดขอสุปวา ประสบการณในวัยเด็กเปนสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาสมอง แมวาการพัฒนาจะขึน้ กับพันธุกรรม แตกย็ ังขึ้นกับการขัดเกลาของพอแมหรือผูเ ลีย้ งดูเด็ก
ดวย แตกไ็ มควรเรงใหเด็กเรียนเร็ว เรงใสขอมูลมากเกินไปเพราะสมองยังเจริญไมเต็มที่ เชน ถาไป
เรงรัดสอนเลขเมื่อทางเดิน (pathway) ของสมองยังเจริญไมถึงขั้นนามธรรม ก็จะไมเกิดผลดี2
เด็กเล็กตองการการเรียนรูจากการเลี้ยงดูทใี่ กลชิด พูดคุย เลน ตอบสนองเมื่อเขาตองการ เด็กจะ
รับการสื่อภาษาผานทางทาทาง การสงเสียง การสัมผัสเปนสําคัญ2 ในระยะ 3 ปแรกเด็กจึงควรไดรบั

1 ทฤษฎีทนี่ ํามาอธิบายประกอบได คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg กลาวคือ เด็ก
ในชวงอายุต่ํากวา 7 ป อยูในขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่ 1 คือเด็กจะยอมรับกฎเกณฑของ
ผูใหญ โดยมุงหลีกเลีย่ งการถูกลงโทษทางกาย เชน การถูกตี
2 ทฤษฎีที่นาํ มาอธิบายประกอบได คือทฤษฎีพัฒนาการการรูคิดของ Piaget (Piaget’s Cognitive
Theory) ที่กลาววาการคิดดานนามธรรมจะบรรลุเมื่อเด็กอายุ 11-15 ป (ขั้น formal operation) การ
สอนเรื่องที่เปนนามธรรมกอนชวงอายุดังกลาว เด็กจะเรียนรูไมได ไมเกิดประโยชน
3 ทฤษฎีทนี่ ํามาอธิบายประกอบได คือทฤษฎีพัฒนาการการรูคิดของ Piaget ในขัน้ พัฒนาการที่ 1
(sensori-motor period) เด็กจะรับรูแ ละเรียนรูผ านประสาทสัมผัสทั้ง 5
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ความรัก ความเมตตาจากผูใหญ แตก็มีขอบเขตวินยั ในการปฏิบัติตัว โดยเด็กจะเรียนรูจากการเลียนแบบ
จากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมากกวาคําพูดสั่งสอน1
การเลีย้ งดูลกู ใหคิดเปนและมองโลกในแงดี
การมองโลกในแงดีเปนการมองเหตุการณตามความเปนจริงและถูกตอง เขาใจปญหาและรูวา
ปญหามีสาเหตุไดหลายอยาง Martin E.P Seligman ใหหลักของการคิดดีไว 3 ประการ คือ
1. Temporary or changeable VS Permanence คือใหยอมรับวาเหตุการณปญ
 หาตางๆสามารถ
เปลี่ยนแปลงอไดตลอด ถามองวาปญหาที่เกิดขึ้นเกิดเพียงชั่วคราวก็จะเกิดกําลังใจ
2. Impersonal VS Personal ใหมองปญหาที่เกิดขึ้นวาไมใชเรื่องของตัวบุคคลที่แกไขไดยาก และ
ไมกลาวโทษคนอื่นหรือตนเองมากเกินไป
3. Specific VS Generalization ใหมองปญหาเปนเรื่องๆ ไมสรุปไปทั้งหมดจนทําใหหมดหวัง เชน
“ไมมีใครชอบฉันเลย”
การฝกใหเด็กคิด จะตองสอนดวยวา ความคิดนั้นๆถากระทําแลวจะมีผลตามมาอยางไร ใหเด็ก
เลือกความคิดที่ใหผลดีที่สุด เด็กจะประเมินการกระทําของตนและแกปญหาได
หลักสําคัญอื่นๆในการฝกใหเด็กคิดเปน แกปญหาเปน คือ
1. ไมแกปญ
 หาแทนเด็ก ใหเด็กมีโอกาสแกปญ
 หาดวยตนเอง พอแมมีหนาที่ใหความสนใจ
กําลังใจ
2. ใหเด็กลองคิด ลองทํา หากติดขัดจึงชวยชีแ้ นะ
3. อยาเรงรัดหรือคาดหวังมากจนเกินพัฒนาการของเด็ก
4. ไมตําหนิหรือวิจารณการกระทําของเด็กมากเกินไป ใหคําชมเชยเมื่อเด็กทําไดหรือไดพยายาม
ลงมือทํา

1 ทฤษฎีทนี่ ํามาอธิบายประกอบได คือทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม (Social-learning theory) ซึ่งกลาว
วา พฤติกรรมสวนมากของบุคคลเกิดจากการเรียนรูโ ดยมีตัวแบบสําหรับเลียนแบบ (ศรีเรือน แกว
กังวาล. 2545: 49)

4

การทีจ่ ะใหเด็กมีความคิดทีด่ ี เด็กจะตองมีความสามารถในการควบคุมตนเอง การที่เด็กสง
เสียงหรือเคลื่อนไหวแลวมีการตอบสนองจะทําใหเด็กรูสกึ วาตนมีอํานาจ ทําใหเกิดการตอบสนองได
เด็กจะยิ่งสนุกและอยากลองทํากิจกรรมอืน่ อีก ดังนัน้ ผูป กครองจึงตองใสใจสนองตอบทาทีของเด็ก แต
ถาการกระทําของเด็กไมไดรับการตอบสนอง เด็กจะหมดความสนใจกิจกรรมนั้น เฉื่อยชา มีอารมณวิตก
กังวล และ/หรือซึมเศราตามมาได การปองกันอารมณดังกลาวทําไดโดยการ
1. ใหเด็กทํากิจกรรมงายๆไปสูก ิจกรรมที่ยากขึ้น
2. จัดการเลนของเด็กใหเหมาะกับชวงอายุ
3. ใหเด็กมีทางเลือกทั้งการบอกรับหรือปฏิเสธ
4. ใหความคิดและทาทีที่ดีตอเด็ก
5. ทบทวนวาวันหนึ่งๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบาง เชน บอกวาแมมีความสุขที่เห็นลูกไมทะเลาะกัน
เมื่อเด็กอายุ 2 ป การเปดโอกาสใหเด็กลงมือกระทําสิ่งตางๆ ไดชว ยเหลือตนเองจะทําใหเด็กมี
ประสบการณ เกิดการควบคุมตนเอง ควรใหคําชมเชยเมื่อเด็กกระทํากิจกรรมไดสําเร็จหรือไดพยายาม
ลงมือทํา แตกไ็ มชมพร่ําเพรือ่ เพราะบางคนจะเกิดความไมไววางใจ ไมเชื่อมั่นตอผูใ หญในคําชมนัน้ จน
เกิดผลเสีย คือไมเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และไมไดเรียนรูจากความสําเร็จนัน้
บทบาทของพอตอพัฒนาการเด็ก
ตั้งแตขวบปที่ 2 เปนตนไป พอจะมีบทบาทสําคัญตอการเลี้ยงดูมากขึน้ โดยเฉพาะดานการ
สรางและควบคุมระเบียบวินยั เด็กที่มีพอเลีย้ งดูอยางดีจะปรับตัวเขากับสังคมได ยอมรับสิ่งใหมๆที่
ทาทาย เปนตัวของตัวเอง เชือ่ มั่นในตนเอง1 มีทักษะการงานและการเรียนที่ดี พอควรมีความเขมงวดแต
ใหอภัยเปน รับฟงความคิดเห็นของเด็ก มีอารมณขนั เมือ่ ลูกเปนวัยรุนก็ใหเวลาทํากิจกรรม
รวมกับลูก คอยใหคําปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องเพศ เรื่องอาชีพในอนาคต ขณะเดียวกันกรอบระเบียบวินยั ก็
1

ทฤษฎีทนี่ ํามาอธิบายประกอบได คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-สังคมของ Erikson ที่กลาววา เด็ก
ในชวงอายุ 1 ปครึ่งถึง 3 ป อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 ความเปนตัวของตัวเอง-ความสงสัยและ
อับอาย (Autonomy VS Shame and Doubt) หากเด็กสามารถปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงทาง
สรีระและตอสถานการณได ก็จะพัฒนาลักษณะความเปนตัวของตัวเอง คนพบตนเอง เรียนรู
ความสามารถ ขอบเขตของกําลังและอํานาจของตน นําไปสูความสามารถในการควบคุมตนเอง
ตอไป พอแมควรจะเอาใจใสติดตามการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและยอมรับความตองการทีจ่ ะ
สํารวจสภาพแวดลอมของเด็ก ไมหามเด็กพร่ําเพรื่อแตกม็ ีความเด็ดขาด(งามตา วนินทานนท.
2545: 25)
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ลดลงไปตามวัยของเด็กทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
หลักในการอบรมสั่งสอน และการลงโทษ
1. ผูใหญตองแยกแยะระหวางพฤติกรรมที่เด็กตั้งใจฝาฝนกฎกับความพลัง้ เผลอ
2. มีความชัดเจนวาพฤติกรรมใดทําไดหรือทําไมได
3. เมื่อเด็กดื้อ ตอตาน ทาทาย ตองมั่นใจในการตัดสินและการจัดการ
4. สอนตามหลังเหตุการณและยืนยันในความปรารถนาดีตอเด็กเสมอ
5. หลีกเลีย่ งคําสัง่ ที่เด็กทําไมไดหรือเปนไปไมได
6. ใหความรักความปรารถนาดีเปนตัวนํา
อยางไรก็ตาม เด็กแตละคนมีความแตกตางดานพื้นฐานจิตใจ ความถนัด พอแมจึงตองเอาใจใส
เขาใจในบุคลิกภาพ ความตองการของลูก ปรับสภาพและวิธีปฏิบัติตอเด็กใหเขากับวัยของเด็กอีกดวย
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(*) (เพิ่มเติมจากหนา 2)
สําหรับวัยเด็กตอนปลายและวัยรุน ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนก็เปนปจจัยเชิงเหตุรวมกับ
ปจจัยอืน่ ๆสงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมและจิตใจที่ดีงามตางๆ เชน
ดานครอบครัวและสังคม
 พฤติกรรมรับผิดชอบหนาทีใ่ นครอบครัว เชน ชวยเหลือผูปกครอง เคารพเชื่อฟงคําสัง่ (สุภาสินี
นุมเนียม. 2546)
 ทัศนคติที่ดีตอการรับผิดชอบครอบครัว (สุภะรัฐ ยอดระบํา. 2548)
 พฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่ พฤติกรรมตามกฎหมายและขอบังคับ (ฤกษชยั คุณูปการ.
2547)
 ทัศนคติที่ดีตอการไปเลือกตัง้ ความตั้งใจจะไปเลือกตั้งในอนาคต (นภา ปยะศิรินนั ท. 2541)
 พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว (สิริมล ธีระประทีป. 2549)
 ทัศนคติที่ดีตอการปองกันการคุกคามทางเพศ (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ. 2549)
 พฤติกรรมการใชจายเงินอยางประหยัด (อภิชาติ อนัญลักษณวงศ. 2548)
ดานการเรียน
 พฤติกรรมรับผิดชอบหนาทีใ่ นโรงเรียน เชน เขาเรียนตรงเวลา สงการบานตรงเวลา (สุภาสินี
นุมเนียม. 2546)
 ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร สงผลใหมีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเขาเรียน
ในขณะเรียนก็ใหความสนใจ หลังเรียนมีการทําแบบฝกหัดหรือคนควาเพิ่มเติม เปนตน (สุมิ
ตรา เจิมพันธ. 2545)
 ทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษและความพรอมที่จะอานภาษาอังกฤษ (ธนะรัตน เกงสกุล.
2548)
ดานสิ่งแวดลอม
 พฤติกรรมหลีกเลีย่ งการสรางขยะ พฤติกรรมการใชสิ่งของอยางคุมคา (ลินดา สุวรรณดี. 2544)
 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ (นิภาพร โชติสุดเสนห. 2545)
 พฤติกรรมประหยัดไฟฟาทัง้ ไฟฟาสวนตัว, ในครอบครัวและสวนรวม เชน การเลือกใช
อุปกรณไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน ใชอปุ กรณไฟฟาอยางเหมาะสม ใชไฟฟาในทางที่เกิด
ประโยชน รวมถึงยับยั้งการใชไฟฟาอยางสิ้นเปลืองของบุคคลอื่น (ฐานันดร เปยศิร.ิ 2545)
 พฤติกรรมรักษสัตว (สุกมล มุงพัฒนสุนทร. 2546)
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ดานศาสนา
 การปฏิบัตธิ รรมในชีวติ ประจําวัน ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และการแสดงออกตอคนหรือสัตว
ทางกาย วาจา ใจที่ดีงามและเหมาะสมตามหลักเบญจธรรม (พฤติกรรมเบญจธรรม) (พระมหา
สัญญา สวัสดิไ์ ธสง. 2549)
 ทัศนคติที่ดีและความพรอมตอการปฏิบัตธิ รรมในชีวิตประจําวัน (วีรชัย คําธร. 2548)
ดานสุขภาพ
 พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน คือสามารถพิจารณาเลือกกินอาหารในหลายดาน เชน รูจกั คํานึงถึง
ความสะอาดของอาหาร คุณคาทางโภชนาการ ราคา และความชอบหรือนากิน (รุจิเรศ ปราชญ
เขษม. 2546)
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนเปนจิตลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงาม ซึ่งสอดคลองและเปนการพิสูจนทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดเปนอยางดี
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การวิเคราะหบทความ
เกณฑทวั่ ไป
1. การอางอิงทางวิชาการ
บทความนี้เปนบทความที่มกี ารอางอิงทางวิชาการ อางอิงแนวคิดจากผูเ ชี่ยวชาญดานการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเสนอแนะการประยุกตหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เรื่อง “อุเบกขา” มาใชในการเลีย้ งดูเด็ก รวมถึงเปนบทความที่ตีพิมพลงวารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย จึงมีความนาเชือ่ ถือในดานเนือ้ หา
2. สังเขปเนื้อหา
เนื้อหาภายในบทความมีความสอดคลองกับหัวเรื่อง แตมีการชี้ประเด็นเชื่อมโยงกันในบาง
หัวขอคอนขางนอยทําใหผูอา นเขาใจไดยาก เชน ในหัวขอ “การเลี้ยงดูลูกใหคิดเปนและมองโลกในแง
ดี” ในหนา 63 ไมไดเชื่อมโยงวาทําไมผูปกครองจึงควรเลีย้ งลูกใหมีลกั ษณะมองโลกในแงดี จึงควรจะ
เชื่อมโยงใหผอู านเขาใจวาการมองโลกในแงดีทําใหมีสุขภาพจิตทีด่ ีตามมา (ลักขณา สริวัฒน. 2549:
82) และการมีสุขภาพจิตดี ก็จะทําใหเด็กมีบุคลิกภาพที่ดแี ละพฤติกรรมที่ดีตามมาตามที่กลาวไวในชวง
ตนของบทความ
3. ลําดับขั้นตอนของเนื้อหา
ลําดับขั้นตอนของเนื้อหาบางตอนวกวน มีการกลาวใจความเดียวกันซ้าํ หลายจุด เชน
ใจความทีว่ า ควรจะมีการกําหนดขอบเขตการกระทําของเด็กใหชัดเจน อะไรทําได
อะไรทําไมได
การแบงหัวขอยอย ผูเขียนทําในชวงทายของบทความซึ่งทําใหอานไดงา ยขึ้น จึงนาจะ
ทําตั้งแตชวงตนของบทความ
ในชวงทายของบทความ มีการนําเสนอแนวทางการเลี้ยงดูเด็กเปนรายขอทําใหเขาใจ
ไดงาย ชัดเจน
เกณฑเฉพาะ
1. ความถูกตองตามหลักการที่อา ง
บทความนี้เรียบเรียงและเสนอแนะวิธีการเลี้ยงดูเด็กขึ้นจากเนื้อหาทางจิตวิทยาหลายเรื่อง เชน
การเห็นคุณคาในตนเอง (self-esteem), สุขภาพจิต, Optimism ของ Saligman ซึ่งอางอิงหลักการตางๆได
ถูกตองตามหลักวิชาการ
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2. ความทันสมัยของเนื้อหา
แหลงอางอิงของบทความนี้ มีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ แตหนังสือหรือตําราอางอิง
หลายเลมคอนขางเกา ทําใหในบางประเด็นอาจจะมีงานวิจัยใหมๆที่มาสนับสนุนหรือโตแยงแนวคิด
เดิมๆ จึงนาจะมีการคนควาหนังสือ ตําราหรืองานวิจยั ที่ทนั สมัยมากขึ้นเพื่อความทันสมัยทางวิชาการ
ของบทความและเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติของผูอาน
3. เนื้อหากระตุนใหผูอานเกิดความคิด
ในบทความมีสวนที่กระตุนความคิดของผูอ านหลายตอน เชน ในชวงตนที่กระตุน ทําใหผูอาน
ฉุกคิดเรื่องเปาหมายในการเลี้ยงดูเด็กวาผูป กครองจะเลีย้ งดูเด็กใหเปนคนเกงอยางเดียวไมได ตองเลี้ยง
ใหเปนคนดี มีบุคลิกภาพที่ดดี วยจึงจะไมเกิดปญหาพฤติกรรมและกลายเปนปญหาสังคมดังที่ประสพอยู
ในปจจุบนั และการกระตุนใหผูอานคิดถึงความสําคัญของการปลูกฝงวินัยแกเด็กควบคูไปในการอบรม
เลี้ยงดู ไมเนนแตการทําใหเด็กเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง (self-esteem) แลวไมลงโทษเด็กเมื่อเด็กทํา
ผิดดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตามมา เชน หลงตัวเอง เอาตนเองเปนใหญ ไมเคารพ
สิทธิของผูอื่น ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอนื่ ฯลฯ กลายเปนปญหาใหญของสังคม เชน เด็กเกเร
หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
4. ภาษาเขียน
ใชภาษาเขียนที่เขาใจไดงาย ไมใชศัพทวิชาการมากเกินไป จึงนาจะสื่อสารใหผูอานทีไ่ มมีพื้น
ฐานความรูดานการเลีย้ งดูเด็กใหเขาใจเนื้อหาไดงายและนําไปปฏิบัตไิ ดจริง แตมีบางตอนที่มีใจความ
วกวนดังทีก่ ลาวไปแลว
5. การสรุปประเด็น
ในบทความมีการเขียนสรุปประเด็นนอย จึงขอเสนอแนะใหมีการเขียนสรุปสาระสําคัญของแต
ละชวงหรือแตละหัวขอไวดว ย
6. ขอเสนอแนะในเชิงการเสริมสรางหรือปองกัน
บทความนี้นําเสนอหลักในการอบรมสั่งสอนและการลงโทษเด็กที่ชดั เจน ซึ่งเสนอแนะทั้งใน
แงของชวงวัยที่เหมาะสมในการสั่งสอนและวิธีการสั่งสอนที่ถูกตองอันจะทําใหเด็กมีสุขภาพจิตทีด่ ี
และเปนการปองกันปญหาเยาวชนหลายประการ จึงมีประโยชนในทางปฏิบัติตอผูอานอยางมาก
7. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง
บทความนี้มีการจัดทําบรรณานุกรมไวในตอนทายไวอยางครบถวนสมบูรณ แตการเขียน
บรรณานุกรมแทรกในเนื้อหาควรจะทําตามแบบแผนมาตรฐาน เชน แทนที่จะเขียนวา “John Rosemond
ผูเขียนเรื่อง Raising a Nonviolent Child ตีพิมพเผยแพรเมื่อเดือนกันยายน 2000 นี้เขาศึกษาทบทวน
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ตนเหตุของความรุนแรง…” ควรจะเขียนเปน “Rosemond (2000) ไดศึกษาทบทวนตนเหตุของความ
รุนแรง…” เปนตน
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บทความที่นาํ มาวิเคราะห
วัณเพ็ญ บุญประกอบ. (2544, มกราคม-มีนาคม). การเลี้ยงดูลกู กับสุขภาพจิต. วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย. 46(1): 55-68.

บรรณานุกรม
งามตา วนินทานนท. (2545). วป 581 การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย. (เอกสาร
ประกอบคําสอน). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัดสําเนา.
ฐานันดร เปยศิร.ิ (2545). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟาของ
นักเรียนโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม).
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. (2524). ความสัมพันธภายในครอบครัวกับ
สุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุน . กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551). ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝรูและใฝดีของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม. ใน รางวัลผลงานดานการวิจยั และพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ประจําป ๒๕๕๑. 20-28. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ.
ธนะรัตน เกงสกุล. (2548). อิทธิพลของการเขียนชักจูงตนเองและการไดรับสารชักจูงที่มีผลตอความ
ตั้งใจใฝรภู าษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม).
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
นภา ปยะศิรินนั ท. (2541). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการไปเลือกตั้งของนักศึกษาสถาบันราช
ภัฏ. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัด
สําเนา.
นิภาพร โชติสดุ เสนห. (2545). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง. (2549). ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และจิต
ลักษณะที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่

12

เขารวมโครงการคายพุทธบุตร. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
รุจิเรศ ปราชญเขษม. (2546). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียน
วัยรุนตอนปลาย. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร. อัดสําเนา.
ลินดา สุวรรณดี. (2544). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียน
ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
ลักขณา สริวัฒน. (2549). จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
วีรชัย คําธร. (2548). อิทธิพลของการฝกสมาธิและการไดรับสารชักจูงที่มีตอความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ธรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ศรีธรรม ธนะภูม.ิ (2535). พัฒนาการทางอารมณและบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.
ศรีเรือน แกวกังวาล. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย เลม1. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศิกานต เพียรธัญญกรณ. (2549). การพัฒนาระดับจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนคร.
สกลนคร: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สิริมล ธีระประทีป. (2549). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักศึกษา
สายอาชีวศึกษา. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร. อัดสําเนา.
สุกมล มุงพัฒนสุนทร. (2546). ปจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกีย่ วของกับ
พฤติกรรมรักษสัตวของนักเรียนวัยรุนชายในชนบท. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม).
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
สุภะรัฐ ยอดระบํา. (2548). ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการดานบาน สถานศึกษาและจิตลักษณะที่
เกี่ยวของกับความตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัวของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี. ภาค
นิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
สุภาสินี นุมเนียม. (2546). ปจจัยทางสภาพแวดลอมและจิตลักษณะทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.

13

สุมิตรา เจิมพันธ. (2545). จิตลักษณะและประสบการณที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ. (2548). รางวัลผลงานการวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ประจําป ๒๕๔๘. กรุงเทพฯ: สํานักงานฯ.
อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ. (2549). ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางบาน โรงเรียน และจิต
ลักษณะที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมปองกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ในโครงการกาวยางอยางเขาใจ. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.
อภิชาติ อนัญลักษณวงศ. (2548). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการใชจายเงินอยาง
ประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. อัดสําเนา.

14

