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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยนาเสนอใน 4 เรื่อง ต่อไปนี้
1. การศึกษาปฐมวัย
2. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
2.๒ พระราชบั ญญั ติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๔๕)
2.๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๔๐
2.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
2.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
2.๖ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
2.๗ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิ ต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
3. สภาวการณ์ด้านเด็กปฐมวัย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. การศึกษาปฐมวัย
ความหมาย
เด็กปฐมวัย ตามความหมายของ The National Association for Education of Young
Children’s Early Childhood Education Guidelines (Seefeldt & Barbour. 1994)
ให้ความหมายว่า “ เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี
ส่วน มาสโซเกลีย (Massoglia : 1977) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย (Early Childhood) เป็นคาที่ใช้
เรียกเด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพของชีวิทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญากาลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มที่หรรษา
ด้าน หรรษา นิลวิเชียร (2534) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยคือวัยตั้งแต่อายุ 2 ปีถึงอายุ 8 ปี และ
เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล หรือเรียนก่อนเกณฑ์บังคับ ยังครอบคลุมถึงเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่หนึ่งและ
ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
กล่าวโดยสรุป เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 8 ปี ทั้ง ในระบบและนอก
ระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญากาลังพัฒนาอย่างเต็มที่
รายงานผลการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
(ภาคและจังหวัด) สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี
(5 ปี 11 เดือน 29 วัน ) ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ
ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สาคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง การจัดการ
ศึกษาสาหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียกต่างกันไปหลายชื่อ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มีวิธีการและลักษณะในการจัด
กิจกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กันการจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีส่วนช่วยให้
เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ความสาคัญของเด็กปฐมวัย
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ
เป็นมนุษยชาติ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก
เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี จัดได้
ว่าเป็นระยะที่สาคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา
จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการในช่วง
อื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก ดังที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึง ความสาคัญของเด็กในวัยนี้
ดังนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1949) นักจิตวิเคราะห์ได้ย้าให้เห็นว่า วัยเริ่มต้นของชีวิต
มนุษย์คือ ระยะ 5 ปีแรกของคนเรา ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับในตอนต้นๆ ของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดท้าย เขาเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยนันจะมีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กในอนาคต เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom, 1964) ได้ รายงาน
ผลการวิจัยของเขาในหนังสือชื่อ “ความมั่นคงและเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพของมนุษย์” (Stability and
Change in Human Characteristics) หนังสือเล่มนี้ได้ทาให้นักศึกษาหลาย ๆ ท่านที่มีข้อสงสัยในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะเริ่มแรกมีความเชื่อมั่นและเข้าใจว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขวบปีแรกจะ
พัฒนาร้อยละ 20 เมื่อมีอายุ 4 ปี จะพัฒนาด้านสติปัญญาถึง ร้อยละ 50 และจากช่วงอายุ 4 – 8 ปี
จะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 รวมเป็น 80 % และที่เหลืออีก 20 % จะอยู่ในช่วง 8 – 17 ปี ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์มากว่า 3 ใน 4 จะได้รับการพัฒนาเมื่อเด็ก ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการพัฒนา
ในด้ า นสติ ปั ญ ญาอย่ า งถู ก ต้ อ ง ความสามารถในการเรี ย นรู้ อ าจจะถู ก ยั บ ยั้ ง บลู ม ยั ง พบอี ก ด้ ว ยว่ า
สิ่งแวดล้อมมีส่วนสาคัญที่จะทาให้พัฒนาการของบุคคลชะงักงันหรือเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งแสดว่า สิ่งแวดล้อมมีผล
ต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กในระยะ 6 ปีแรกของชีวิตมากกว่าในระยะอื่น ๆ อีริคสัน (Erikson,
1967) กล่าวว่า วัยทารกตอนปลายเป็นช่วงที่บุคคลเรียนรู้เจตคติของความมั่นใจหรือไม่มั่นใจ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการที่พ่อแม่ให้สิ่งที่เด็กต้องการ สาหรับอาหาร การเอาใจใส่ และความรักอย่างชื่นชม เจตคติเหล่านี้
ซึ่งเด็กมีอยู่จะคงอยู่มากหรือตลอดชีวิตและสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไปและสถานการณ์
ของบุคคลได้ โจ แอล ฟรอสท์ (Joe L. Frost, 1977) กล่าวว่า เด็กในช่วง 4 – 5 ปีแรกของชีวิต
เป็นช่วงเวลาที่ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยัง มี
ความรู้สึกที่ไวต่ออิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมภายนอก อลิซาเบธ เฮอร์ล๊อค (Elizabeth Hurlock, 1959)
กล่าวว่า วัยเด็กนับได้ว่าเป็นวัยแห่งวิกฤติการณ์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นระยะสร้างพื้นฐานของจิตใจ
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
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ในวัยผู้ใหญ่ต่อไป บุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่แม้จะมีความแตกต่างไปจากวัยเด็กมาเท่าใดก็ตาม แต่จะเป็น
ความแตกต่างที่ถือกาเนินจากรากฐานในวัยเด็ก ซึ่ง สอดคล้องกับริชาร์ด ซี สปินทอลล์ ( Richard C.
Spinthall, 1974) กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีแรกของมนุษย์เป็นช่วงวิกฤติของชีวิต เป็นระยะที่สาคัญที่ สุดใน
การวางรากฐานของบุคลิกภาพซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นเด็กจะต้องการเรียนรู้เพื่อ เปลี่ยนแปลงและ
ปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมที่ ต อบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ โดยการตอบสนองนี้ มี ผ ลมาจากวุ ฒิ ภ าวะ
ทางร่างกาย สติปัญญา และประสบการณ์ที่ได้รับจากสภาพแวดล้อม จากความเห็นดังกล่าวพอสรุปได้ว่า
ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่พัฒนาการทุกด้านเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จะเป็นการวางพื้นฐานทางด้าน
จิตใจ อุปนิสัยและความสามารถ ซึ่งจะมีผลต่อไปในอนาคตของเด็กและของชาติในที่สุด
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 – 5 ปี
พฤติ กรรมของเด็ กที่แ สดงออกที่ โ รงเรียนมีพื้ นฐานมาจากพฤติ กรรมที่ เขาเคยปฏิบั ติมาก่อ น
แล้ว ก่อนอื่นเราจะต้องเข้า ใจว่า เด็ก มีความแตกต่า งกัน ระหว่ างบุ คคลต่างกั นเรื่ องอายุ พื้ นฐานทาง
ครอบครัว และโอกาส เด็กวัย 4 ขวบ เด็กวัยนี้เริ่มทาอะไรได้เอง ไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วย ดังนั้นเด็กวัยนี้
ส่วนมากมีความเชื่อมั่น ชอบยืนยันความคิดของตนเองและชอบคุยโต รู้จักแสดงความห่วงใยผู้อื่น ความ
สนใจของเด็กวัยนี้มีกว้างขวางขึ้นและสามารถทากิจกรรมได้นานขึ้น การใช้ภาษาเริ่มมีมากขึ้น รู้จักพูดคุย
กับเพื่อน ๆ รู้จักใช้ภาษาเพื่อสนองความต้องการของตนเอง และใช้ภาษาเพื่อการแสดงออก ชอบถามและ
ต้องการคาตอบจากผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้สามารถเล่นกับเพื่อน ๆ ได้อย่างดี ต้องการของเล่นที่เป็นของใช้จริง
ในชีวิตประจาวัน และชอบเล่นบทบาทสมมติ ต้องการใช้เครื่อง เครื่องใช้ เช่น ค้อน เลื่อย กรรไกร แปรง
ฯลฯ และอาจบอกได้ว่า เมื่อตนทาสิ่งนี้เสร็จแล้วจะมี หน้าตาเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเด็กวัยนี้จะสนใจ
กระบวนการ (Process) ที่ตนทามากกว่าผลที่จ ะได้รับ (Product) เด็ก วัยนี้ ชอบเรีย กร้อ งความสนใจ
จากผู้อื่น โดยโอ้อวด แสดงอาการไม่พอใจ ก้าวร้าวหรือส่งเสียงดังเอ็ดตะโร กล้ามเนื้อเล็กทางานประสาน
ได้ดีขึ้น แต่กล้ามเนื้อใหญ่ จะใช้ได้คล่องและดีกว่าการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เด็กวัยนี้จะเริ่มรู้จักแยกความ
แตกต่างระหว่างเรื่องจริง กับเรื่องเพ้อฝัน แต่ยังคงสับสนอยู่ เห็นได้ง่าย ๆ จากการดูโทรทัศน์ เรื่องความ
เก่งกล้าของซุปเปอร์แมน นินจาเต่าหรือโงกุน เด็ก ๆ วัย 4 ขวบก็ยังยืนยันว่าคนเองสามารถมีกาลังและ
เก่งเหมือนตัวเอกของภาพยนต์สาหรับเด็ก เด็กวัย 5 ขวบ เด็กวัยนี้มีอิสระมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น
และเข้าใจคาสั่งมากขึ้น แต่ก็ยังต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ชอบเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันและเพศเดียวกัน
ดังนั้นการเล่นจึงมีลักษณะให้ความร่วมมือกับเพื่อน ๆ ดี เล่นได้นาน มีลักษณะค่อนข้างซับซ้อนขึ้น การใช้
กล้ามเนื้อมือและการใช้สายตาประสานกันได้ดีขึ้น การบงคบส่วนลาตัวดีสามารถขว้างและรับลูกบอลได้
กระโดดเชือก วิ่งและใช้ทักษะอื่นกับผู้อื่นได้ สามารถใช้กรรไกรตัดตามที่ต้องการได้ดีขึ้นและชอบคิดสร้าง
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ชอบนิทาน ชอบโรงเรียน และสามารถจาตัวเลขและตัวอักษรตามลาดับได้ ถึงแม้ว่าเด็ก
5 ขวบจะมีแ นวโน้ ม ที่ จะเชื่ อฟั ง ครู ให้ค วามร่ ว มมือ มี ความเข้ า อกเข้ าใจผู้ อื่น แต่ช อบพูด อวดโอ้ ถึ ง
ความสาเร็จของตนเอง พูดเกินความจริงจนเกิดทะเลาะกัน การใช้ภาษาของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่า งอิสระคือ
สามารถเข้าใจและพูดได้ตามที่ตนรู้สึก สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเรื่องจริง กับเรื่องที่แต่ง ขึ้ น
โดยอธิบายให้เหตุผลได้ เด็ก 5 ขวบยังคงชอบเล่นบาทบาทสมมติ แต่ก็มีความสนใจสิ่งที่เป็นจริงในโลกนี้
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สรุปได้ว่า เด็กวัย 4 – 5 ปี มีลักษณะที่แตกต่างกันดังที่กล่ าวแล้วแต่มิได้หมายความว่าเมื่อเด็ก
อายุมากขึ้นอีกหนึ่งขวบจะมีลักษณะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็น
ค่อยไปและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเด็กแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่แตกต่างเช่นกัน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยว่า
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดจากการทางานของโครงสร้างทางปัญญา (Schemata) เป็นวิธีที่เด็กจะ
เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว เองกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสิ่ ง ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี 2 อ ย่ า ง คื อ 1 . ก า ร ข ย า ย โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Assimilation) คื อ
การที่ บุ ค คลได้ รั บ ประสบการณ์ ห รื อ รั บ รู้ สิ่ ง ใหม่ เ ข้ าไปผสมผสานกั บ ความรู้ เดิ ม 2. การปรั บ เข้ า สู่
โครงสร้าง (Accommodation) คือ การที่โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนาเอาความรู้ใหม่ที่ได้ปรับปรุง
ความคิดให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพียเจท์ (Piaget) เป็นผู้นาทฤษฎีนี้เน้นที่กระบวนการและเนื้อหาของ
การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา เพียเจท์ มองการเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาทาง สติปัญญา
ซึ่งกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา และลักษณะของการเล่นนั้น จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเล่น
ของเด็กจะเริ่มจากการเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัส ซึ่งจะมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการสารวจจับต้องวัตถุ
นับว่าเป็นการฝึกเล่นและพัฒนาการเล่นควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสติปัญ ญาเป็นขั้นการแก้ปัญ หาด้วย
การกระทา เพียเจท์ (Piaget, 1965) ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็น 4 ขั้นคือ 1. ขั้น
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี ในขั้นนี้เด็กจะรู
จักใช้ประสาทสัมผัสทางปาก หู ตา ต่อสิ่ง แวดล้อม พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการมีปฏิกิริยา
ตอบสนองสิ่งเร้า ในระยะนี้จะสามารถจาได้ว่าวัตถุและเหตุการณ์บางอย่างเป็นอย่างเดียวกัน 2. ขั้น
ความคิดก่อนปฏิบัติการ (Pre – Operational Stage) อายุ 2 – 7 ปี เป็นขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาพูด
และเข้าใจเครื่องหมายต่าง ๆ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ต่าง ๆ เด็กจะสามารถสร้างโครงสร้าง
ทางสติปัญญาแบบง่าย ซึ่งเป็นการคิดพื้นฐานที่อาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ สามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ
คือ2.1 ระยะก่อนเกิดความคิดรอบยอด เป็นขั้นที่เด็กชอบสารวจ ตรวจสอบ จะสนใจว่าทาไมเหตุการณ์
ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นและเกิดได้อย่างไร จะเริ่มใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญ ลักษณ์ และมีลักษณะ
ต่าง ๆ คือ จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มองไม่เห็นวัตถุที่เหมือนกันอาจมีบางส่วนต่างกัน เด็กจะเริ่มคิด
อย่างมีเหตุผลเป็นแบบตามใจตัวเอง และจะตัดสินสิ่งต่าง ๆ ตามที่มองเห็น 2.2 ระยะการคิดแบบใช้
ญาณหยั่งรู้ เป็นการคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง บางอย่างที่รวดเร็วโดยไม่คานึง ถึง รายละเอียด การคิดและการ
ตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ทาให้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปมา และมีลักษณะคือ เข้าใจ
เรื่องจานวน เข้าใจเรื่องความคงที่ (Conservation) เริ่มคิดได้ว่าของบางสิ่งยังคงเดิมไม่คานึงถึงรูปร่าง
และจานวนที่เปลี่ยนไป เข้าสัง คมได้ม ากขึ้น เลี ยนแบบบทบาทต่าง ๆ ส่วนพฤติกรรมยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลางจะลดน้อยลง 3. ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อายุ 7 –
11 ปี เป็นขั้นที่เด็กจะสามารถใช้เหตุผลกับสิ่งที่มองเห็น และมองความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
เพราะเด็กจะพัฒนาโครงสร้ างการคิดที่จะเป็นกับความสันพันธ์ที่สลับซับซ้อน เด็กในวัยนี้จะสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เด็กจะเห็นสภาพแวดล้อมว่าประกอบด้วยวัตถุและ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ แม้ ว่ า วั ต ถุ ที่ ม องเห็ น จะเปลี่ ย นไป 4. ขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารคิ ด แบบนามธรรม (Formal
Operational Stage) อายุ 11 ปีขึ้นไป เป็นขั้นที่พัฒนาการทางความคิดของเด็กถึงขั้นสูงสุด จะเข้าใจ
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

14
การใช้เหตุผลและการทดลองได้อย่างมีระบบ สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎีอีกทั้งเห็นว่า ความจริงที่รู้
ไม่สาคัญเท่าสิ่งที่อาจเป็นไปได้ เพียเจท์ (Piaget, อ้างถึงใน Smith, 1997) ได้พูดถึงวิธีการเรียนรู้ ว่ามี
การเรียนรู้ที่เน้นการคิดของเด็กหรือกระบวนการมากกว่าคาตอบโดยให้เด็กมีการริเริ่ม ความกระตือรือร้น
ต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงในการผลักดันเด็กให้เหมือนเช่นผู้ใหญ่ และเห็นบทบาทของครูเหมือนเป็น
ผู้แนะแนวแหล่งความรู้มากกว่าเป็ นผู้บอกเด็กทุกอย่าง เพียเจท์ (Piaget, 1970) อธิบายว่า มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้ 3 ด้านคือ 1. โลกทางกายภาพ (The physical world) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความร้อน ความเย็น ความกระด้าง ความนุ่ม เป็นต้น 2. โลกทางสังคม (The social world) มีความคิด
รวบยอดเกี่ ย วกั บ ภาษา ศาสนา ความเชื่ อ เป็ น ต้ น 3. การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในจิ ต ใจ (The
construction of mental relationships) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนับ จานวน การอนุรักษ์
เป็นต้ น และ Piaget ก็ยั งกล่ าวว่ า การสร้างความสัม พันธ์ใ นใจ เรี ยกว่ า การเรียนรู้ทางตรรกศาสตร์
ที่ต้อ งการสร้ างการเรี ยนรู้ที่ แยกประเภทและเป็น ลาดับ ขั้น เด็ กจะเป็น ผู้เ รีย นรู้จ ากการลงมื อปฏิบั ติ
ทดลองด้วยตนเอง เช่น เมื่ อเด็กเรีย นรู้เ กี่ย วกับ ชื่อ ของสี คุณ สมบั ติข องสี และวัต ถุ เรีย กว่ า Simple
abstraction ที่เชื่อว่า เด็กเรียนรู้กฎต่าง ๆ จากประสบการณ์ทางภาษา ไวกอสกี้ (Vygotsky, อ้างถึงใน
Smith, 1997) กล่าวว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญาและทัศนคติเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์และ
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น โ ด ย ที่ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ใ น ก า ร ท า ง า น
ของ Zone of proximal development ซึ่ง เป็นสภาวะที่เด็กต้องเผชิ ญ กับปัญ หาที่ท้าทายแต่ไ ม่
สามารถคิดแก้ปัญหาโดยลาพัง แต่ถ้าได้รับการช่วยเหลือแนะนาจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่มีประสบการณ์
มาก่อน เด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้นและจะเกิดการเรียนรู้ไ ด้ บรูเนอร์ (Bruner, 1969) เชื่อว่า ครู
สามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ปฐมวัยเพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนได้ โดยต้องคานึงถึงทฤษฎี
พัฒนาการว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้และการสอน กล่าวคือพัฒนาการจะเป็นตัวกาหนดเนื้อหาความรู้
และวิธีการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก
เป็นหลัก จึงได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการเรียนรู้
ด้วยการกระทา (Enactive stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยการกระทามาก
ที่สุด มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยการสัมผัสจับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง รวมทั้ง การที่เด็กใช้ปากกับ
วัตถุที่อยู่รอบ ๆ ตัว เพื่อให้รู้จักกับสิ่ง เหล่านั้น 2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการ (Inconic
stage) จะเริ่มตั้งแต่อายุได้ 3 ปี เป็นขั้นที่เด็กเกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้น และเกิดความคิดจากการรับรู้
เป็นส่วนใหญ่ที่ได้ จากจินตนาการสนใจแสงสว่ าง เสียง การเคลื่ อนไหว สนใจลัก ษณะต่าง ๆ ของ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพี ย งลั ก ษณะเดี ย ว ใช้ เ หตุ ผ ลมากขึ้ น 3. ขั้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic
stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 7 – 8 ปี ขึ้น เป็นขั้นที่เด็กคิดได้อย่างอิสระโดยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือและการ
แสดงออกทางความคิด สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของ เข้าใจสัญลักษณ์ มีความเข้าใจที่กว้าง
ขึ้น สามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อนได้ จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การ
จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเรีย นรู้จากสิ่งแวดล้อม
ที่ เ ป็ น รู ป ธ รร มใก ล้ ตั ว เด็ ก โดยก ารท าซ้ า ๆ เพื่ อให้ เ กิ ดทั ก ษะและเกิ ด ก าร เรี ยนรู้ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ด็ ก แตกต่ า งกั น มี 2 องค์ ป ระกอบใหญ่ ๆ ด้ ว ยกั น คื อ
(กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2528) 1. พันธุกรรมหรือกรรมพันธ์ (Heredity)นักจิตวิทยาที่เชื่อว่าพันธุกรรม
เป็นตัวกาหนดสติปัญญานั้น อธิบายว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาเนิด โดยได้รับการถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษมาทางสายโลหิตที่เรียกว่าถ่ายทอดทางจีนส์ (Genes) มีผลต่อมาจนเด็กเจริญเติบโต ดังนั้น
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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ถ้าบรรพบุรุษมีสติปัญญาสูงหรือฉลาด ลูกหลานที่ เกิดมาย่อมจะฉลาดไปด้วย เข้าตาราสุภาษิตไทยที่ว่า
หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม ตรงกันข้ามถ้าบรรพบุรุษมีสติปัญญาต่าหรือโง่ลูกหลานที่เกิดมาก็ย่อมจะโง่
ไปด้ ว ย 2. สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญามี
นักจิตวิทยาที่เชื่อว่าสิ่ ง แวดล้อมเป็นตัวกาหนดสติปัญ ญา ส่วนใหญ่ จะเป็นนักจิ ตวิทยาการศึกษาและ
นักจิตวิทยาสังคม พวกนี้จะไม่ให้ความสนใจชาติพันธุ์ หรือชาติกาเนิดของเด็ก เท่ากับการให้สิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด เช่น การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ การเตรียมความพร้อมให้เด็กในการเรียนรู้
การให้ประสบการณ์ตรงและทางอ้อมเพื่อเสริมสร้างสติปัญ ญา เป็นต้น อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2545)
กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีสติปัญญาดีหรือรู้จักใช้สติปัญญาวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลถึงความคิด จิตใจที่เป็นผลมาจากโครงสร้างของการใช้สมอง
นักจิตวิทยาที่เชื่อถือองค์ประกอบดัง กล่าว ได้ทาการศึกษาค้นคว้าไว้มากมายและให้ข้อสรุป
ในลักษณะเดียวกัน คือ พันธุกรรมเป็นตัวกาหนดสติปัญญา อาทิ เจนเสน (Jensen) ศึกษาสติปัญญาของ
ครอบครัวกัลลิแกค (Kzllikak) พบว่า นายกัลลิแกค แต่งานกับหญิงปัญญาอ่อนลูกหลานส่วนใหญ่ (90%)
มีปัญญาอ่อน แต่เมื่อนายกัลลิแกคแต่งงานกับหญิงสติปัญญาปกติ ลูกหลานส่วนใหญ่ (90%) มีสติปัญญา
ปกติ
จากองค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบ สรุปได้ว่า พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างก็เป็นตัวกาหนด
สติปัญญาหรือกาหนดศักยภาพของสมอง นั้น ไม่สามารถแยกว่าเป็นเพราะอิทธิพลของพันธุกรรมหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเพราะทั้งสององค์ประกอบร่วมกัน
ความหมายของการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ หมายถึง การจัดกรศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียน หรือเด็กปฐมวัย เพื่ อพัฒนา
ให้ครบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา มิได้มุ่งหวัง ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
หรื อเรี ยนรู้เ นื้ อหาวิ ช าต่ าง ๆ แต่ จ ะเป็น การปูพื้ น ฐานวิช าต่ า ง ๆ ให้ ในรู ปกิ จกรรมเพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงเด็กจะเรียนรู้ได้ดีกว่า เช่น การสอนให้เด็กเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ไม่อาจทาได้ด้วยการสอนด้วยคาพูดแต่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม
หลักการจัดประสบการณ์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้กาหนดหลักการจัดประสบการณ์ไว้ ดังนี้ 1. จัด
ประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 2.เน้นเด็กเป็นสาคัญ
สนองความต้อ งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริ บทของสัง คมที่ เด็กอาศัย อยู่
3.จัดให้เด็กได้รับพัฒนาโดยให้ความสาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
แนวการจัดประสบการณ์
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พ.ศ. 2546 ได้ ใ ห้ แ นวทางการจั ด ประสบการณ์ คื อ
1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของ
เด็กวัยนี้คือ เด็กได้ลงมือกระทา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น
ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะ
และสาระการเรีย นรู้ 4. จัด ประสบการณ์ใ ห้เ ด็กได้ริเ ริ่ม คิด วางแผน ตัด สิน ใจ ลงมือกระทา และ
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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น าเสนอความคิ ด โดยผู้ ส อนเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น อ านวยความสะดวก และเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ เด็ ก
5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่ อ บอุ่ น มี ค วามสุ ข และเรี ย นรู้ ก ารท ากิ จ กรรม แบบร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ กั น
6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ
เด็ก 7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจาวันตลอดจนสอดแทรก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ
8. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้มีมุมเล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนต่าง ๆ ให้เด็ก
ได้มีโอกาสเล่นร่วมกับผู้อื่น
๒. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การดาเนินงานโครงการส่ง เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
สานั ก งานศึ กษาธิ การภาค 15 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนิ น การโดยอ้ า งอิ ง จาก
บทบัญญัติต่าง ๆ และจากทฤษฎีองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
๒๕๖๐ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ชี้ให้เห็นว่าช่วงปฐมวัย
๐-๕ ปี เป็นช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็นที่สุดของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตของมนุษย์
ทุก ด้า น ฉะนั้ น หากเด็ ก ได้ รั บการเลี้ย งดูที่ ดี และถู กต้ องตามหลัก จิต วิ ทยา และหลัก วิ ชาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เด็กจะเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ในทางตรงกันข้ามหากเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดู
และพัฒนาอย่างถูกต้อง เมื่อพื้นวัยนี้ไปแล้ว โอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวลกลับมาอีก แม้ว่าระบบ
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ ในพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติจะไม่จัดว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาภาคบังคับก็ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสอง กาหนดว่า “... รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่ง เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย...” นอกจากนี้ ยังกาหนดไว้ว่า “ในการดาเนินการให้เด็กเล็ดได้รับ
การดูแลและพัฒนา...รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน” และในส่วนของมาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ.ด้าน
การศึก ษา (๑) ให้ สามารถเริ่ มด าเนิ น การให้ เด็ ก เล็ ก ได้รั บ การดู แลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ า รับ การศึ ก ษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อ ให้เ ด็ กเล็ กได้รั บ การพัฒ นาร่ างกาย จิต ใจ วินั ย อารมณ์ สั ง คม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕)
มาตรา ๑๘ (๑) กาหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
มาตรา ๑๓(๑) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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พระราชบั ญญั ติส่ง เสริม การพั ฒนาเด็ กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ ให้ หลัก การค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาส
ในการมีส่วนร่วมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการหรือ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิที่ไ ด้รับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับตน ได้รับบริการสาธารณสุ ข
การเล่น การพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ วัฒนธรรมและศิลปะ ส่งเสริมให้มีความผูกพัน
ต่อครอบครัว ภูมิใจในชาติไทย และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
สมควรแก่ วั ย รู้ จั กคิ ด อย่ างมี เ หตุ ผล มี เ จตคติ แ ละทั ก ษะที่ ดี ต่ อการทางาน มี จิ ต สานึ ก ในการให้ แ ละ
การอาสาสมัคร รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการแสดงออกทั้งโดยส่วนบุค คล
และเป็นหมู่คณะ ในรูปของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ระบุถึงจุดเน้น
การพัฒนาคนที่สาคัญที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวั ยให้มีสุขภาพกาย และใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “...ให้ความสาคัญ กับการวางรากฐาน
การพัฒ นาคนให้ มีค วามสมบู รณ์ เริ่ม ตั้ ง แต่ ก ลุ่ มเด็ ก ปฐมวัย ที่ ต้ องพั ฒ นาให้ มีสุ ข ภาพกาย และใจที่ ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ”
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบุว่า “การพัฒนาศัยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ
๒๐ ปี โดยเป้าหมายหนึ่งที่กาหนดไว้ คือ “ประชากรทุกคนเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง (Access) ส่วนเป้าหมายย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ “เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากร
ทุกคนมี โอกาสได้ รับ บริ การทางการศึกษาตั้ ง แต่ป ฐมวั ยถึ ง มั ธยมศึก ษาตอนปลาย หรือ เทีย บเท่า ที่ มี
คุณภาพและมาตรฐาน...” โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก ๐-๒ ปี ได้รับการดูแลและพัฒนาที่
สมวัยรอบด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการ การดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็ก ๐-๒ ปี และการศึกษาปฐมวัย ๓-๕ ปี ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
การเตรียมความพร้อ มพ่ อ แม่ และการเลี้ ยงดูแ ละพั ฒนาเด็ กเล็กให้มี พัฒ นาการตามวัย และพั ฒนา
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้านสมวัยของเด็กปฐมวัย
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็ กและเยาวชน และเพื่อใช้
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพัฒนาการตาม
ช่ ว งวั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น พลเมื อ งสร้ า งสรรค์ และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั งคม ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีกฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มด้านเด็ก และเยาวชน
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ในอนาคตทุกภาคส่วน มีการทางานเชิงบูรณาการ รวมทั้งมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากลไกสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การระดมสรรพกาลังและทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การติดตามประเมินผล และการสร้างความรู้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศั ยอยู่ ด้วยความรัก ความ
เอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิต ใจ สั งคม และสติปั ญญาอย่า งมี คุณ ภาพและต่อ เนื่อ ง ได้ รับ การจั ดประสบการณ์ การเรีย นรู้ อย่ า ง
มีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินัย และสานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครั ว ชุมชน และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับ พ่ อ แม่ เด็ ก กั บ ผู้ สอน เด็ ก กั บ ผู้ เลี้ ย งดู ห รื อ ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งในการอบรมเลี้ ย งดู การพัฒ นา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็น
องค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึ ด หลั ก การอบรมเลี้ ย งดู แ ละให้ ก ารศึ ก ษาที่ เ น้ น เด็ ก เป็ น ส าคั ญ โดยค านึ ง ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและ
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการ
พักผ่อนที่เพียงพอ
๔. จั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ใ ห้เ ด็ กมี ทั กษะชีวิ ต และสามารถปฏิ บัติ ต นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาเด็ ก ระหว่ า ง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักสาคัญเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานของสมอง ผ่านสื่อที่ต้องเอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น
ประสาทสัม ผัสทั้ งห้ า โดยครู จาเป็น ต้องเข้ าใจและยอมรั บว่า สัง คมและวั ฒนธรรมที่ แวดล้อ มตัว เด็ ก
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับนี้
มีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ ไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีลาดับ
ขั้นตอนลักษณะเดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจแตกต่างกันได้ขั้นตอนแรกๆ
จะเป็นพื้นฐานสาหรับพัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คมและสติปัญญา
แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่ง จะก้าวหน้าตามด้วยในทานอง
เดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะทาให้ด้านอื่นๆผิดปกติตามด้วย แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็นลาดับชั้น เด็กจะ
พัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถด้านนั้นก่อน สาหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ จิตใจ และ
สังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและ
ความอบอุ่นเป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจ
ในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็น
พื้ น ฐานส าคั ญ ของความเป็ น ประชาธิ ป ไตยและความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละทฤษฎี พั ฒ นาการ
ด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นเป็นหัวใจสาคัญของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย จากการเล่นเด็กจะมี
โอกาสเคลื่ อ นไหวส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย ได้ ใ ช้ ป ระสาทสั ม ผั ส และการรั บ รู้ ผ่ อ นคลายอารมณ์ และ
แสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สัง เกต มีโอกาส
ทาการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นเด็กควรมีโอกาส
เล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมรอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง
๓. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท างานของสมอง สมองเป็ น อวั ย วะที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
ในร่างกายของคนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาท
เป็นพื้นฐานการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า การเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมาก
เกิดขึน้ ก่อนอายุ ๕ ปี และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์สมอง
และจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง ๓ ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้างเซลล์สมอง
และจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มีการสร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย พอเด็กอายุ
๓ ปี สมองจะมีขนาดประมาณ ๘๐ % ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้านเซลล์ เซลล์สมองและ
จุดเชื่อมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์สมองยิ่ง มีมากขึ้นและ
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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ความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาดการกระตุ้นหรือส่ง เสริมจากสิ่ง แวดล้อ ม
ที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กที่ไ ด้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลา
จะท าให้ ข าดความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ อย่ า งไรก็ ต าม ส่ ว นต่ า งๆของสมองเจริ ญ เติ บ โตและเริ่ ม มี
ความสามารถในการทาหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้ทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดี
ที่สุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและครู
สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้นๆได้ดีที่สุด เมื่อพ้นช่วงนี้ไ ปแล้วโอกาสนั้นจะฝึกยากหรือเด็ก
อาจทาไม่ได้เลย เช่น การเชื่อมโยงวงจรประสาทของการมองเห็นและรับรู้ภาพจะต้องได้รับการกระตุ้น
ทางานตั้งแต่ ๓ หรือ ๔ เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนาการตามปกติ ช่วงเวลาของการเรียนภาษา คือ
อายุ ๓ – ๕ ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่องและถูกต้อง โดยการพัฒนาจากการพูดเป็นคาๆมาเป็น
ประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น
๔. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ ท าให้ สิ่งที่ เป็ นนามธรรมเข้า ใจยากกลายเป็นรู ปธรรมที่เ ด็กเข้าใจและเรีย นรู้ไ ด้ง่า ย รวดเร็ ว
เพลิ ด เพลิ น เกิ ด การเรีย นรู้ และค้ นพบด้ วยตนเอง การใช้สื่ อ การเรี ยนรู้ ต้ องปลอดภั ย ต่อ ตั ว เด็ ก และ
เหมาะสมกั บ วั ย วุ ฒิ ภ าวะ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ความสนใจ และความต้ อ งการของเด็ ก
ที่หลากหลาย สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติและ/
หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้องวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน ทั้ง นี้ สื่อต้องเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ห้า
โดยการจัดการใช้สื่อสาหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากสื่อของจริง ของจาลอง ภาพถ่าย ภาพโครงร่างและ
สัญลักษณ์ตามลาดับ
๕. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รั บอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบดั้ง เดิ มตามประเพณี มรดก และความรู้
ของบรรพบุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อของบุคคลในครอบครัว และ
ชุมชนของแต่ละที่ด้วย บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กทาให้เด็กแต่ละ
คนแตกต่างกันไป ครูจาเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่
มาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรานมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู้สังคมในอนาคต
กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรม
เช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องศาสนา ประเทศ
พม่า ลาว กัมพูชาก็จะคล้ายคลึงกับคนไทยในการทาบุญ ตักบาตร การสวดมนต์ไ หว้พระ การให้ความ
เคารพพระสงฆ์ การทาบุญเลี้ยงพระ การเวียนเทียนเนื่องในวันสาคัญ ทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา
สาหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถื อศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบ
อิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา ประเทศสิง คโปร์และเวียดนามนับถือหลาย
ศาสนา โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สู งอายุ) ตามที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ๔ กระทรวงหลัก ที่ไ ด้ทา
บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กาหนดไว้ โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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- บันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)”
- บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการทาข้อตกลงระหว่างกระทรวง ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่
๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒) กระทรวงศึกษาธิการ ๓) กระทรวงมหาดไทย
๔) กระทรวงสาธารณสุข
- เจตจานง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายตลอดถึงระดับปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการดาเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างยั่งยืน
ทุกหน่วยงาน
- (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ร่วมกันดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็น
พลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก”
- ภายใต้กรอบการบูรณาการร่วมกัน คือ ๔ H ได้แก่ ๑) Heart (ดี มีวินัย) ๒) Head (เก่ง)
๓) Hand (ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ) ๔) Health (แข็งแรง)
- ภายใต้บทบาทหน้าที่ร่วมกันทั้ง ๔ กระทรวงหลัก คือ “ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
๒. ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน ขาดแคลน และ
ประสบปัญหาทางสังคม
๓. พัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐาน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของสถานรับรองเด็กทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
๕. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
กระทรวงมหาดไทย
๑. จัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม จัดประชาคมแผนฯ และ
ผลักดันให้เกิดข้อตกลงชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของครอบรัว
๒. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนาเด็ก ปกป้องคุ้มครองเด็ก
๓. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดอาหารกลางวัน นมสาหรับเด็กปฐมวัย
๔. สร้างเสริมรายได้และฝึกอาชีพเสริมให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียง
๕. สร้างแรงจูงใจแก่พ่อ แม่ ครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกได้ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย
๖. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๗. สร้างกลไกและประสานการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผล
๘. กรณีที่ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับถ่ายโอนจาก ๓ กระทรวง ก็ให้ดาเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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กระทรวงศึกษาธิการ
๑. จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย
๒. คัดเลือกและสนับสนุนการใช้นิทาน และสื่อเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย
รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน การใช้สื่อเรียนรู้ต่างๆ และการสนับสนุนหนังสือนิทาน แก่ครอบครัว
๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์
๔. สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
๕. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัย
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
๗. ให้บริการความรู้ในเรื่องชีวิตครอบครัว ให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
กระทรวงสาธารณสุข
๑. พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่ และเด็กของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล และ
เข้าถึง บริการอย่างเท่าเทียม
๒. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างความตระหนักรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ
๔. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน รูปแบบและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็ก
๕. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม
๓. สภาวการณ์ด้านเด็กปฐมวัย
การดาเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของประเทศไทย มีการดาเนินงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
หลายหน่วยงาน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์
หรือก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสภาพการดาเนินงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีหลายรูปแบบ ถ้าใช้เกณฑ์ตามกลุ่มที่จัด จะจาแนกได้เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน รูปแบบศูนย์เด็กเล็ก และรูปแบบโรงเรียนอนุบาล หากใช้เกณฑ์ตามอายุจะ
จาแนกเด็กปฐมวัยออกเป็นสองกลุ่มอายุ คือ กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี หรือเด็กอายุ ๐ - ๓ ปี และ
กลุ่มเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ซึ่งเกณฑ์ตามอายุมีรูปแบบการจัดบริการ ดังนี้
๑. กลุ่มอายุต่ากว่า ๓ ปี ครอบครัวต้องเป็นแกนหลักในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
ซึ่งบุคคลสาคัญคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว โดยต้องถือว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองป้องกันและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. กลุ่มอายุ ๓ - ๕ ปี ใช้สถานพัฒนาเด็กหรือรูปแบบอื่นที่เป็นทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยให้ครูผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวในการ
พัฒนาเด็ก การดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงและ
หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ องต่า งๆ ได้ ดาเนิ นการส่ ง เสริ มและพั ฒนาเด็ก ปฐมวัย มาอย่ า งต่ อเนื่อ ง โดยมี
การดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการให้การอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดตามนโยบายของรัฐ โดยรัฐจัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งนับเป็น
โครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในช่วงระยะที่ผ่านมา เป็นความพยายามของรัฐในการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
เพื่อเป็นการคุ้มครองทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้เด็กแรกเกิด
ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่ง เสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ โดยให้การอุดหนุนรายละ ๖๐๐ บาท
ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน และขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี กลุ่มเป้าหมายคือ
เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ได้รับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จานวน ๑๒๘,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่ง เสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุ ง เทพมหานคร ภายใต้
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เพื่อรับผิดชอบงานด้านเด็กปฐมวัย
เพื่ อส่ งเสริ มให้เ กิด การขั บเคลื่ อ นการดาเนิ นการพัฒ นาเด็ กปฐมวั ยในระดั บจั ง หวัด ให้ มีค วามชั ดเจน
เป็นรูปธรรม และสามารถประสานการทาร่วมกับส่วนกลางแบบบูรณาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อมโยงการทาจากระดับนโยบายสู่ภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ทารก
อยู่ในครรภ์ ช่วงปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน และวัยสูงอายุ ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นหน่วยงานที่
เข้าถึงพ่อแม่และเด็ก นับตั้งแต่การบริการให้ข้อมูลความรู้ก่อนแต่งงาน การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ การดูแล
แม่ที่ตั้งครรภ์ ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย มีการดาเนินงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยคัดกรองเด็กอายุ ๙ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน
และ ๔๒ เดือน โดยใช้คู่มื อการเฝ้ าระวัง และส่ง เสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual (DSPM)) แล้วดูแล ส่งเสริม กระตุ้นเด็กที่สงสัยว่าพัฒนาการ
ล่าช้าหรือมีพัฒนาการล่าช้าหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้
ยัง มีการดาเนินการเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก เช่น การเฝ้าระวัง โรคขาดสารไอโอดีน
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง ๖ เดือนแรก เป็นต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมาก นับเป็นหน่วยงานสาคัญที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ ทั้งนี้
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบทั้งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งเองและรับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น จานวนทั้งสิ้น ๑๙,๔๒๙ ศูนย์
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี ในรูปแบบโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุ บาล มีจานวนนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จานวน ๑๖๑,๒๓๑ คน
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการจัดทามาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อยกระดับการพัฒนาศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและ
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มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยกาหนดมาตรฐานออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึง
การจัดทามาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
๑๒ มาตรฐาน ๔๓ ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงเป็นการยกระดับจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย สพฐ. ได้จัดทหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบท และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร ๓ ปี (อนุบาล ๓ - ๕ ปี) ปัจจุบันมีนักเรียนจานวน
๘๙๗,๕๖๓ คน สาหรับ สกศ. ได้เร่งผลักดันการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... การจัดทาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง
ด้านเด็กปฐมวัยของประเทศ รวมถึง สมรรถนะของเด็กปฐมวั ย ๐ - ๕ ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของประเทศมีแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกัน และในส่วน สช. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตร ๓ ปี (อนุบาล ๓ - ๕ ปี)
ปัจจุบันมีนักเรียนจานวน ๖๐๙,๔๑๙ คน (ข้อมูลจากสถิติการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรของผู้ใช้แรงงาน โดยจัดตั้ง
ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียนบุตรผู้ใช้แรงงาน ให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่
จัดตั้งมุมนมแม่แล้ว จานวน ๑,๒๖๔ แห่ง มีลูกจ้างมาใช้บริการทั้งหมด ๙,๐๕๘ คน และมีการจัดตั้งศูนย์
เลี้ยงดูบุตรผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน จานวน ๗๙ แห่ง มีเด็กได้รับการเลี้ยงดู จานวน
๒,๐๑๑ คน
นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินงานที่สาคัญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
และเด็กติดผู้ต้องขัง โดยกระทรวงยุติธรรมได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่เรือนจาและทัณฑสถาน
ที่ควบคุมเด็กที่ต้องขัง และผู้ต้องขัง หญิงที่ตั้งครรภ์ และให้โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขเป็นผู้จัดอบรม
ให้แก่ผู้ ต้องขั งหญิง ตั้งครรภ์และเจ้า หน้าที่ ที่ปฏิบั ติง านด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของผู้ต้องขัง หญิ ง
ที่ตั้งครรภ์และเด็กที่ต้องขัง เพื่อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพและการดูแลหลังคลอด เรื่องโภชนาการ เรื่อง
การตรวจสุขภาพ มีการดูแลเด็กปีหนึ่งๆ ประมาณ ๒๕๖ คน การดาเนินการที่ผ่านมาในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ได้จัดอบรมให้ความรู้ไปทั้งหมดจานวน ๒๕๒ แห่ง
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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จากภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา การพัฒนาเด็กปฐมวัยของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีการดาเนินการตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของตน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไม่เพียงแต่การดาเนินงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เท่านั้น การด าเนิน งานต้ องเป็ นไปลั กษณะของการบูรณาการระหว่ างกระทรวงที่เกี่ย วข้องทั้ง หมด
เพื่อผลักดันขับเคลื่อนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ผลการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและ
ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน รวมถึงความพยายามของรัฐบาลในการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง แต่มีอีกหลายปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังดาเนินการได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กล่าวว่า คุณภาพของคน
ไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา และส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
ทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก ... กลุ่มเด็กเล็ก (๐ - ๓ ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย
และพัฒนาการล่าช้า โดยพัฒนาการที่ล่าช้าสุดคือ พัฒนาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากครอบครัว
ไม่มีความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู ทั้งที่ช่วงวัย ๐-๓ ปี สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด ปัญหานี้ส่งผลต่อระดับ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ในระยะยาว ส่วนกลุ่มเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี
ที่ต้องเริ่มพัฒนาทักษะการอยู่ในสังคม พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยที่ยังมีปัญหา
ด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยปัจจุบันมีมาตรฐานที่หลากหลาย ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และครูยัง มีความแตกต่างในด้านมาตรฐาน ส่ง ผลต่อ
พัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กปฐมวัย
อย่างไรก็ตาม มีผลการสารวจสาคัญจากโครงการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (MICS) ซึ่งดาเนินการสารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง ๖๕๒ ครัวเรือน
ข้อค้นพบสาคัญและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี คือ เด็กที่เกิดในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาเกือบทุกคนในประเทศ
ไทยได้รับการชั่งน้าหนักเมื่อแรกเกิด โดยมีเด็กเพียง ร้อยละ ๙.๔ มีน้าหนักเมื่อแรกเกิดต่ากว่า
๒,๕๐๐ กรัม สาหรับภาวะน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางหรือรุนแรง พบเพียงร้อยละ ๖.๗
ในเด็กอายุต่ากว่า ๕ ปี และร้อยละ ๑๑.๖ ในเด็กอายุ ๐ - ๕ เดือน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - มีนาคม
๒๕๕๙ โดยได้รับการสนับสนุนหลักในด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
การสารวจครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากครัวเรือนตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ จานวน ๒๘,๖๕๒ ครัวเรือน
ข้อค้นพบสาคัญและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีคือเด็กที่เกิดในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมาเกือบทุกคนในประเทศ
ไทยได้รับการชั่งน้าหนักเมื่อแรกเกิดโดยมีเด็กเพียงร้อยละ ๙.๔ มีน้าหนักเมื่อแรกเกิดต่ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม
สาหรับภาวะน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางหรือรุนแรงพบเพียงร้อยละ ๖.๗ ในเด็กอายุต่ากว่า
๕ ปี และร้อยละ ๑๑.๖ ในเด็กอายุ ๐ - ๕ เดือน
การสารวจของ MICS ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าเด็กแรกเกิดเกือบทั้งหมด (ร้อยละ ๙๗.๔)
เคยกินนมแม่และเด็กที่ได้กินนมแม่ในเวลาที่เหมาะสมคือ ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังคลอดคิดเป็นร้อยละ
๓๙.๙ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๖ เดือนกิ นนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ ๒๓.๑ และกินนมแม่เป็นหลัก
ร้อยละ ๔๒.๑ และเด็กอายุ ๑๒ - ๑๕ เดือน ยังคงกินนมแม่มี ร้อยละ ๓๓.๓ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

26
จากรายงานประจาปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงสาธารณสุขที่สารวจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๔๗.๒ ในปี ๒๕๕๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕๓.๐ และร้อยละ ๕๕.๓ ในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามลาดับส่วนข้อมูลการได้รับ
วัคซีนจากการสารวจพบว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดก่อนอายุครบ ๑๒ เดือน มีร้อยละ ๗๖.๑
ขณะที่ร้อยละ ๗๙.๑ ของเด็กอายุ ๑๒ -๒๓ เดือน ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดในช่วงเวลาก่อนการสารวจ
แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ จ ากการส ารวจสถานการณ์ พั ฒ นาการเด็ ก ทุ ก ๓ ปี ของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเครื่องมือมาตรฐาน DenverII พบว่าเด็กแรกเกิด - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๖๗.๗ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐.๓ และร้อยละ ๗๒.๕ ในปี ๒๕๕๓
และ ๒๕๕๗ ตามลาดับ ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่น่าพอใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ด้านโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัยจากข้อมูลการสารวจสถิติการศึกษาประจาปี ๒๕๕๙ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พบว่ามีเด็กอายุ ๓ ขวบ ทั้งหมด ๗๔๑,๐๐๗ คน ในจานวนนี้ไม่ได้เข้าเรียนประมาณ ๗๐,๐๐๐ กว่าคน
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจานวนเด็ก ๓ ขวบ ทั้ง หมดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากที่สุดในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน ๑๙,๔๒๙ แห่ง มีเด็กอายุ
๓ ขวบ ประมาณ ๔๓๗,๐๐๐คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗ รองลงมาคือสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๑๘๘,๓๔๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕ และ อปท. ในรูปแบบ
โรงเรียนอนุบาล ๖๐,๐๕๕ คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๘ ตามลาดับ ส่วนสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีเด็กอายุ ๓ ขวบ ประมาณ ๑,๕๓๖ คน อย่างไรก็ตามในจานวนเด็กที่ไม่ได้เข้า
เรียนในระบบมิได้หมายความว่าเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะโดยหลักการแล้วเด็กอายุ ๓ ขวบ ยังมี
ความจาเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่และครอบครัวเป็นหลักจึงไม่มีความจาเป็นต้องเข้าเรียนถ้า
หากพ่อแม่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะดูแลเด็กก็สามารถอยู่กับครอบครัวได้จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการดาเนินงานด้านเด็กปฐมวัยจึงมิใช่เพียงวาระของประเทศอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาในระดั บ โลกที่ ป ระเทศไทยต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า การพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ ดั ง นั้ น
เมื่อสภาวการณ์ของโลกส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ประเทศไทยจึงขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยโดยความร่วมมือของ ๔ กระทรวงหลั กภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ ) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข มีเจตจานงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ ) โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดาเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับพื้น ที่ ที่ เชื่อมโยงสอดรับ แนวนโยบายรัฐ บาลและแผนยุท ธศาสตร์ ที่เ กี่ยวข้ อง เพื่อให้เกิ ด
การดาเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างยั่งยืน
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไตรนาถ ศรีจันทร์ (2548) ได้ศึกษา การบริหารจั ดการหลักสูตรสถานศึ กษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พบว่า 1. ระดับการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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ดานที่อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นคือดานการสรุปผลการดาเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผู สอนระดับปฐมวัยและประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกันแตความคิดเห็นของครูผู สอนระดับ
ปฐมวัย และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาแตกตางกัน
อยางมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 สวนดานการวางแผนดาเนิน การใชหลั กสูต รสถานศึ กษาและ
ดานการด าเนิ น การใช หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาแตกต างกั น อย างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
3. ผลการศึกษาพบประเด็นปญหา คือ ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
และเปนครูจางสอนชั่วคราว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การประเมินผลการใชหลักสูตรและนาผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาและมีข อเสนอแนะเพื่อ
เปนแนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดใหมี 1) ครูผู สอนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 2) การอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาครูผู สอนและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 3) การประเมินผลการใชหลักสูตร นิเทศ ติดตามผลและปรับปรุ งพัฒนาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
อัครเดช วรหาญ (2548) วิจัยเรื่องความสามารถในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตาบลในเขตอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวาความสามารถในการบริหารจัดการ
ศูน ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององคการบริ ห ารสวนต าบลอยู ใ นระดั บ สู ง ความสามารถของบุ ค ลากรและ
งบประมาณมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การด าเนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และผู ปกครองมี ค วามพึ ง พอใจ
ในการดาเนินงานศูนยพัฒนาเด็กอยูในระดับสูง
ณิชมนต ปทมเสวี (2548) วิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตาบลในจังหวัดปทุมธานี พบวา โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยู ในระดับปานกลาง
ปัญ หาการบริห ารงาน ไดแก งานวิช าการ งานอาคารสถานที่แ ละสิ่ง แวดลอม งานบุคลากร ผลการ
เปรียบเทียบองคการบริหารสวนตาบลที่มีขนาดตางกันมีสภาพการบริหารงานตางกันในดานอาคารสถานที่
และดานบุคลากร โดยองคการบริหารสวนตาบลขนาดใหญมีสภาพการบริหารมากกวาขนาดเล็ก ปญหา
การบริหารงานพบวาองคการบริหารสวนตาบลขนาดเล็กและขนาดกลางมีป ญหามากกวาขนาดใหญใน
ทุกดาน
รัตนา นิสภกุล (2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยน้าตาลไอซิ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็น เด็กอายุระหว่าง 4-5 ปี ได้มาจาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจานวน 15 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 20 นาที ผลการศึกษาพบว่า คะแนนการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยน้าตาลไอซิ่งสูงกว่าก่อนทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยน้าตาลไอซิ่งอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01
สมบัติ สิงห์คา (2550) ได้ศึกษาปัญ หาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่าปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวม พบว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้านงานวิชาการ
ของโรงเรี ย น มี ปั ญ หามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ด้ า นงานงบประมาณ
ของโรงเรียน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้านงานบุคลากรของโรงเรียนและมีปัญ หาน้อยที่สุด คือ
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

28
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้านงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ตามลาดับ การเปรียบเทียบระดับของ
ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จาแนกตาม
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารกับครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและขนาดของโรงเรียน มีการรับรู้
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิง ห์บุรี
ไม่แตกต่างกัน
อิง อร รอดน้อ ย (2551) ได้ศึ กษาระดั บคะแนนโดยรวมและรายด้านของพฤติ กรรมการแสดง
มารยาทไทยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการฝึกปฏิบัติจริง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเด็กอายุระหว่าง 4-5 ปี ได้มาจากการคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาท
ไทยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยน้อยที่สุดจานวน 15 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 4 วั น วั นละ 30 นาที ผลการศึ กษาพบว่ า เด็ กปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท าน
ประกอบการฝึกปฏิบัติจริงมีคะแนนพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงค์เ พิ่มขึ้นทั้งโดยรวมและ
รายด้านซึ่งได้แก่ ด้านมารยาทด้านการทาความเคารพ ด้านวาจา และด้านมารยาทด้านการแสดงอิริยาบถ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึ ก ษาของ อารยา ระศร (2552) เรื่ อ ง ผลการจั ด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส งเสริ ม
พัฒนาการดานสติป ญญา ชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู
ของสมอง พบว่า เกมการศึ กษาตามแนวคิ ดพัฒนาการและการเรี ยนรู ของสมอง (Brain - based
Learning) มีประสิทธิภาพ 86.00 / 88.00 ซึ่งสู งกวาเกณฑที่ตั้งไวดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
ประสบการณการเพื่ อ พั ฒ นาการดานสติ ป ญญา ชั้ น อนุ บ าลปที่ 2 โดยเกมการศึ ก ษาตามแนวคิ ด
พัฒนาการและการเรี ยนรู ของสมองมีค าเทากับ 0.6565 คิดเปนรอยละ 65.65 และนั กเรี ยนที่
เรียนดวยแผนการจั ดประสบการณเพื่อสงเสริ มพัฒนาการดานสติป ญญา ชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยเกม
การศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู ของสมอง (Brain - based Learning) มีคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการดานสติป ญญาหลังเรียนสูง ขึ้นอยางมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปแผนการจัด
ประสบการณการเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิด
พัฒนาการและการเรียนรู ของสมอง (Brain - based Learning) สามารถสงเสริมพัฒนาการดานสติ
ปญญาของนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพสามารถนาไปใชจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนาการดาน
สติปญญานักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ได้
สุภัค แฝงเพ็ชร (2552) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชประกอบการบันทึกที่มี
ต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุระหว่าง 4-5 ปี ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม จานวน 15 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 60
นาที รวม 24 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูกพืชประกอบการ
บันทึกมีการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือหลัง การทดลองสูง ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01
ทั้งในภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ ด้านการเป็นผู้นาและผู้ตาม ด้านความรับผิดชอบ
และด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
สิริมณี กิติราช (2552) ได้สารวจการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยและศึกษา
ทัศนะในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเปรียบเทียบทัศนะในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยจาแนกตามอายุ ระดับชั้นที่สอน ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอน
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2 จานวน 30 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยการจับฉลากเลือกโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนเลือกครูโรงเรียนละ 2 คน ซึ่งได้ครูปฐมวัยจานวน 60 คน ผลการสารวจพบว่ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ที่ครูจัดให้เด็กเป็นอันดับแรกคือ การวาดภาพระบายสี รองลงมาคือปั้นและเล่นกับสีตามลาดับ
การศึกษาทัศนะในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของ ครูปฐมวัยพบว่า ครูปฐมวัยมีความเห็นด้วย
อย่างมากในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยรวมและทุกกิจกรรมโดยครูเห็นด้วยเป็นอันดับแรก คือ
ควรจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจาวันโดยจัดทุกวัน ส่วนกิจกรรมที่เห็นด้วย
มากเป็นอันดับสุดท้ายคือ ควรจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยวันละ 4 กิจกรรม เพื่อให้เด็ก
เลือกทาตามความสนใจของเด็ก ส่วนการเปรียบเทียบทัศนะในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของ
ครูปฐมวัยโดยจาแนกตามอายุ ระดับชั้นที่สอน ระดับการศึกษาทัศนะของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยจาแนกตามอายุพบว่า มีทัศนะในการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน
อภิชาต แสงลี (2552) ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตาบลใน อาเภอสองดาว จังหวัด
สกลนคร พบว่า ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ สวนใหญองคการบริหารสวนตาบลสรรหาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาตามเกณฑ ลู ก จางองคการบริ ห ารสวนต าบล ครู พี่ เ ลี้ ย ง/ผู ดู แ ลเด็ ก ขาดความรู และ
ประสบการณในการจัดการศึกษาระดั บปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก มีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้นอย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สวนใหญสถานที่ตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็ กอยู ในพื้ นที่ที่มีขนาดเหมาะสม ไมเสี่ยงตออันตราย มีการติดตั้ งระบบและอุปกรณในการรักษา
ความปลอดภัย สภาพแวดลอมการจัดการศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนสะอาดและปลอดภัย สะดวกใน
การทากิจกรรม ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สวนใหญจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด็กทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติป ญญา โดยจัดตามตารางกิจกรรมประจาวัน มีสื่อวัสดุ อุปกรณ
ที่จาเป็นส าหรับการจั ดกิจกรรมเรีย นการสอนระดับปฐมวัยครบ แตเครื่องเลนสนามสวนใหญชารุ ด
ทรุดโทรมและมีไมหลากหลาย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน สวนใหญศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจัดกิจกรรมที่เอื้อและเปดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดาเนินงานของศู นย์ แตชาวบาน
สวนใหญขาดความรู และความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน และผู้ ปกครองไม่ให้ความรวมมือในการ
จัดกิจกรรม โดยสรุป สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตาบล ในอาเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร มีข อบกพรองและปญหา ไดแก ดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ กับดานการมีสวนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
วิลาวัลย์ พ่ออามาตย์ (2553) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล
ออร์ฟ ที่มีต่ อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” จานวน 20 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรี
ตามแนว คาร์ล ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รสจณา สะแลแม (2553) ได้ศึกษา การเสริมสรางการมีสวนรวมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัย ดานอารมณ จิตใจ และสังคม : กรณีศึกษาบานลาเปา ตาบลลาไพล
รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
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อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่ากระบวนการการเสริมสรางการมีสวนรวมของผู ปกครองและชุมชนใน
การเตรี ยมความพรอมแกเด็ ก ปฐมวัย ดานอารมณ์ จิ ตใจและสั ง คม มี 6 ขั้ น ตอน คื อ 1) การสราง
บรรยากาศการยอมรั บของชุ มชนและคัด เลื อ กแกนนา 2) การสร างความตระหนัก และปรั บเปลี่ ย น
กระบวนทัศนการทางานรวมกัน 3) การระดมความคิดเห็นเพื่ อวิเคราะหสภาพปญหา สารวจความตอง
การและหาแนวทางรวมกัน 4) การวางแผนการดาเนินงาน 5) การดาเนินงานตามแผนงาน 6) สรุปและ
ประเมินผล ผลของกระบวนการการเสริมสรางการมีส วนรวมของผู ปกครองและชุมชนในการเตรียม
ความพรอมแกเด็กปฐมวัย ดานอารมณ จิตใจและสังคม พบวาผู ปกครองเด็กปฐมวัย มีความรู เรื่องการ
เตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัยดาน อารมณ จิตใจ และสังคมในระดับสูงและมีการปฏิบัติในการเตรียม
ความพรอมแกเด็กปฐมวัยดานอารมณจิตใจและสังคมในระดับดี ปญหาและอุปสรรคที่มีต อกระบวนการ
การเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัย ดานอารมณ
จิตใจและสังคมครั้งนี้คือ ภาระงานของกลุมแกนนาและขาดสถานที่จัดประชุมและจัดกิจกรรม
สถาพร เดชศิริ (2553) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางบัว ทอง จั ง หวั ดนนทบุ รี พบว่า การมี ส่วนร่ว มในการบริ หาร
หลั ก สูต รการศึก ษาปฐมวั ย โดยรวมทั้ง 5 ด้ าน อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
หลัก สูต รการศึ กษาปฐมวั ย ประกอบด้ว ย การให้ ข้อคิ ดเห็นเกี่ย วกับ หลั กสู ตรปฐมวัย การจัด ทาแผน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทาสาระหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การนากิจกรรมไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย ตามลาดับ ข้อเสนอแนะ ในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เต็มที่เท่าที่ควร ทั้งที่ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่
มักจะมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองส่วนใหญ่
รู้สกึ พึงพอใจในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีความไว้วางใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย
มีก ารเปิด โอกาสให้ เ ข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการดาเนิ น กิ จกรรมต่า ง ๆ ตลอดจนการเป็น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดผลดีกับเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขณะที่ ประภัสสร สารพันธุ์ (2560) ได้ทาการศึกษา เรื่อง "การพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน "
พบว่า เด็กปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี จัง หวัดสิง ห์บุรี จานวน 20 คน ในปี
การศึกษา 2560 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์จากการเล่านิทานกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาทักษะ
การพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ง เป็นไปตาม
สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประสบการณ์ จ ากการเล่ า นิ ท านกิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์พัฒนาทักษะการพูดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนได้รับกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าการใช้นิทาน
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี
จากแนวคิ ด หลั ก การ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ได้ ว่ า
การพัฒนาการจัดการศึ กษาระดับ ปฐมวัยของประเทศ รัฐบาลต้ องกาหนดให้เป็นนโยบายสาคัญ ใน
การพั ฒ นาคนของประเทศ ซึ่ ง เด็ ก ปฐมวั ย เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ และเป็ น อนาคตของประเทศ ฉะนั้ น
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย
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ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนและประสานความร่ ว มมื อ
ในการทางานทั้งระหว่างกระทรวง หน่วยงาน และสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ทั้งนี้
งานดานการจัดศึกษาระดับปฐมวัย มีความหลากหลายซับซอน ทั้งในดานการบริหารการจัดการศึกษา
การจัดกระบวน การเรียนรูตามหลักการของการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวั ย การด าเนิ น งานตามนโยบาย อี ก ทั้ง ยั ง ต องทาตามระเบี ยบ กฎหมาย และมาตรฐานการจั ด
การศึกษา เปนตน ซึ่งบริบท สภาพแวดลอม ในองคกร ก็ถือเป็นปจจัยหนึ่ง ที่จะทาใหการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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