
บทที่ 1
ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

โดย ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ 
และ อาจารยณัฐวรดา  มณีรัตน 



ทฤษฎีพัฒนาการดานจิตวิเคราะหของฟรอยด

ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ทฤษฎีพัฒนาการดานจิตสังคมของอีริคสัน 

ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล 

ทฤษฎีพัฒนาการดานความรูคิดของเพียเจท 

ทฤษฎีพัฒนาการดานจริยธรรมของโคลเบอรก 

ทฤษฎีพัฒนาการดานความคิดความเขาใจของบรุนเนอร 



ทฤษฎีพัฒนาการดานจิตวิเคราะหของฟรอยด

ซิกมันต  ฟรอยด (Sigmond Freud) เปนนักจิตวิทยา

ชาวออสเตรียที่มีความเชื่อวาพัฒนาการบุคลิกภาพของคน

ขึ้นอยูกับการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานทางดาน

สรีระ หรือที่เขาเรียกวาแรงขับโดยสัญชาติญาณ แรงขับ

ดังกลาวมี 3 ประเภท ไดแก แรงขับทางเพศหรือความ

ตองการตอบสนองทางเพศ (libido) แรงขับหรือความตองการ

ที่จะมีชีวิตอยู (life-preserving drive) และแรงขับหรือความ

ตองการที่จะแสดงความกาวราว (aggressive drive) 



โครงสรางหลักของบคุลิกภาพ 

อิด (Id) หมายถึง พลังหรือแรงผลักที่มีมาแตกําเนิด เปน

สันดานดิบของมนุษยที่มีแตความตองการสนองสนองแตเพียงอยาง

เดียวโดยไมคํานึงถึงสิ่งใด ฟรอยดเห็นวาแรงผลักชนิดนี้มีอยูในทารก

อีโก (Ego) เปนสวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพที่ไดมีการ

คิดรวบรวมขอมูลตางๆ และมีการวางแผน  การรูจักรอคอย  รองขอ 

หรืออื่น ๆ เพื่อใหไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ

ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนของบุคลิกภาพที่คอย

ควบคุมหรือปรับการแสดงออกของอิดและอีโก  ใหสอดคลองกับ

เหตุผล ความถูกผิด คุณธรรมหรือจริยธรรม



ขั้นตอนของพัฒนาการดานบุคลกิภาพ 

ขั้นที่ 1 ขั้นปาก (Oral Stages) อายุแรกเกิด –1 ป 

ขั้นที่ 2 ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) เปนระยะพัฒนา

บุคลิกภาพของเด็กวัย 1 – 3 ป

ขั้นที่ 3 อวัยวะเพศขั้นตน (Phallic Stage) เปนระยะ

พัฒนาการบุคลิกภาพของวัย 3 – 5 ป 

ขั้นที่ 4 ขั้นพัก (Latency Stage) เปนระยะพัฒนา

บุคลิกภาพของวัย 5 – 12 ป 



ทฤษฎีพัฒนาการดานจิตสังคมของอีริคสัน

อีริค อีริคสัน (Erik H. Erikson) เปนนักจิตวิทยา

พัฒนาการที่มีชื่อเสียงและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมาก 

มีแนวคิดว า วั ย เด็ ก เปนวั ยที่ สํ าคัญและพรอมเรี ยนรู

สิ่งแวดลอมรอบตัว หากประสบการณและสภาพแวดลอม

รอบตัวเด็กดี เด็กจะมองโลกในแงดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ในทางตรงกันขามหากประสบการณและสภาพแวดลอมไมดี 

ไมเอื้อหรือสงเสริมตอการเรียนรูของเด็ก เด็กจะกลายเปนคน

มองโลกในแงราย ไมไววางใจผูอื่น ขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 



ขั้นพัฒนาการตามทฤษฎีของอีรคิสัน 

ขั้นที่ 1 ความรูสึกไววางใจ กับความรูสึกไมไววางใจ 

(Trust versus Mistrust) ชวงแรกเกิด – 1 ป 

ขั้นที่ 2 ความรูสึกเปนตัวของตัวเอง กับความละอายใจ

และไมแนใจ (Autonomy versus Doubt or Shame) ชวง 1 – 3 ป 

ขั้นที่ 3 การมีความคิดริเริ่มกับความรูสึกผิด (Initiative 

versus Guilt) ชวง 3 – 6 ป 



“ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริคสัน 

ไดแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของการพัฒนา

บุคลิกภาพของบุคคล ตั้งแตทารกจนถึงวัยสูงอายุ ทํา

ให เปนแนวทางสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู เด็ก 

โดยเฉพาะในวัยทารก ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ

พัฒนาการในวัยตอไป…”



ทฤษฎีวฒุิภาวะของกีเซล

อารโนลด  กีเซล (Arnold  Gesell) เปนนักจิตวิทยาที่มี

ความเชื่อในเรื่องของความเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะ โดย

กลาววา “วุฒิภาวะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อยางมีระเบียบ โดยที่ไมไดเกี่ยวของกับสิ่งเราภายนอก” กีเซล

เชื่อวาพฤติกรรมของเด็กจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สรีระวิทยา ซึ่งจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมขึ้น การฝกฝนหรือ

การเรียนรูไมวาลักษณะใดก็ตาม จะไมกอใหเกิดประโยชน

และเปนการเสียเวลาโดยใชเหตุ ถาหากรางกายยังไมพรอม

หรือยังไมมีวุฒิภาวะ 



ขั้นพัฒนาการตามทฤษฎีของกีเซล 

1. ทิศทางของการพัฒนาการ (development direction) 

- Cephalocaudal - Proximal distal 

2. พัฒนาการมีความสัมพันธกันและเกี่ ยวเนื่องกัน  

(reciprocal interweaving)

3. พัฒนาการ มีก า ร ใช กิ จ ก ร รมร วมกั น  (functional 

asymmetry) 

4. การพัฒนาตาง ๆ เปนผลมาจากวุฒิภาวะ (individuating 

maturation) 



ทฤษฎีพัฒนาการดานการรูคิดของเพียเจท

ฌอง  เพียเจท (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ได

ทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก 

และพัฒนาการทางสติปญญา ตามแนวความคิดของเพียเจท

ไดอธิบายถึงพัฒนาการทางความคิดและสติปญญาใน

ความเห็นของเขาวา บุคคลสามารถคิด ดัดแปลงความคิดและ

แสดงความคิดของตนออกมาได  ยอมเปนผลมาจาก

ขบวนการปรับเขาสูโครงสราง (assimilation) และการจัดปรับ

ขยายโครงสราง (accommodation) โดยผลของการทํางาน

ดังกลาวจะเกิดเปนโครงสรางขึ้น (schema) 



แนวความคิดเกี่ยวกับขบวนการปรับเขาสูโครงสราง
และการจัดปรับขยายโครงสราง 

Assimilation หมายถึง การที่เด็กนําเอาสิ่งที่ตนรับรูใหม 

ๆ เขาไปผสมผสานกลมกลืนกับความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งการรับรู

นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมองเห็นสิ่งใหมในแงของสิ่งเดิมที่เคยรูจัก

Accommodation หมายถึง การนําความรูใหมที่ไดรับไป

ปรับปรุงความคิดใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 



ทฤษฎีพัฒนาการดานการรูของเพียเจท 

ขั้ นที่  1 ขั้ นประสาทสัมผัสและการ เค ลื่อนไหว 

(Sensorimotor Stage) อายุแรกเกิด – 2 ป 

ขั้นที่ 2 ขั้นกอนการคิดอยางมีเหตุผล (Preoperational 

Stage) อายุ 2 – 7 ป แบงเปนสองระยะ

- ระยะที่ 1 ขั้นกอนความคิดรวบยอด (Preconceptual

Thought) อายุ 2 – 4 ป 

- ระยะที่ 2 ขั้นคิดไดเองโดยไมรูเหตุผล (Intuitive Thought) 

อายุ 4 – 7 ป 



“ทฤษฎีดานสติปญญาของเพียเจท ชวยให

เขาใจกระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งเปนกลไกการคิดที่

มีความตอเนื่อง เปนขั้นตอน ตั้งแตการเรียนรูจาก

ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว เขาใจในสิ่งที่เปน

รูปธรรม และไปสูการคิดอยางมีเหตุผล ในสิ่งที่เปน

นามธรรม พัฒนาการจะเปนไปตามลําดับขั้นจะขาม

ขั้นไมได แตอัตราพัฒนาการอาจมีความแตกตางกัน

ในสิ่งแวดลอมที่ตางกัน  ซึ่ งเปนหลักทั่วไปของ

พัฒนาการทุก ๆ ดานอยูแลว  …”



ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก

ลอเรนซ  โคลเบอรก (Lowrence Kohlberg) เปน

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ไดศึกษาคนควาทางดานพัฒนาการ

ทางจริยธรรม  ซึ่งไดรับอิทธิพลความคิดและผลงานมา

จากเพียเจท  โดยโคลเบอรกเห็นดวยวาพัฒนาการทางการคิด

เปนพื้นฐานของพัฒนาการทางจริยธรรมเชนเดียวกับเพียเจท  

ซึ่ งพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะมี ลําดับขั้ น

เชน เดี ยวกับพัฒนาการด านอื่ น  ๆ  และ มีแนว คิดว า 

พัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคล จะแตกตางกันและ

มีระยะเวลาของการพัฒนาในแตละขั้นตางกัน 



ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 

ระดับขั้นที่ 1 Premoral หรือ Preconventional

วัย 2 – 10 ป 

มี 2 ระยะ

ระยะที่ 1 การหลบหลีกการถูกลงโทษ ชวงอายุ 2 – 7 ป 

ระยะที่ 2 การแสวงหารางวัล ชวงอายุ 7 – 10 ป 



ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดความเขาใจของบรุนเนอร

เจอโรม บรุนเนอร (Jerome.S.Bruner) ไดเสนอทฤษฎี

เกี่ยวกับพัฒนาการทางการคิดและใชเหตุผล (Cognitive) โดย

อาศัยแนวคิดของเพียเจทเปนหลัก 



พัฒนาการทางความคิดความเขาใจ เกดิจากสิ่งตอไปนี้ 

1. การใหเด็กทําสิ่งตางๆ อยางมีอิสระมากขึ้น 

2. การเรียนสัญลักษณที่ใชแทนสิ่งตางๆ 

3. พัฒนาการทางความคิด 

4. ผูสอนและผูเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีระบบ 

5. ภาษาเปนกุญแจของการพัฒนาดานความคิด 

6. การพัฒนาทางความคิด 



พัฒนาการทางสติปญญาและการคิดของมนุษย 

แบงเปน 3 ขั้น ดังนี้ 
1. Enactive Stage
2. Iconic representation Stage
3. Symbolic representation stage



ลําดับขั้นการสอนอยางมีเหตุผล

ขั้นที่ 1 การสอนควรเริ่มดวยการใหผู เรียนสัมผัส     

สิ่งตาง ๆ ที่เรียน 

ขั้นที่ 2 การสอนควรเนนใหเด็กเกิดการพัฒนาขึ้น 

เพื่อใหเด็กไดรับรูอยางแจมแจง ครูควรเลือกใชวัสดุอุปกรณ

หรือเลือกเหตุการณที่ เดนชัดและเปนรูปธรรมมากกวา

นามธรรม 

ขั้นที่ 3 จัดใหมีการอภิปรายระหวางเด็กในกลุมที่เรียน

รวมกันเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ เนื้อหาที่เรียนเพื่อใหเด็กใช

ภาษาและเกิดการพัฒนาขั้นรูปธรรม



บทที่ 2
เด็กปฐมวัย 

โดย อาจารยณัฐวรดา  มณีรัตน



ความหมายของเด็กปฐมวัย 

ทฤษฎีพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ความสําคัญของเด็กปฐมวัย 

ธรรมชาติของเด็กปฐมวยั 

ความหมายของพัฒนาการ 
ลักษณะของพัฒนาการ 

ลักษณะทั่วไปของพัฒนาการเด็กปฐมวยั

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 



เด็กปฐมวัย 

 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแตเริ่มปฏิสนธิ

จนถึง 6 ป มีธรรมชาติที่อยากรูอยากเห็น ชางสงสัย ชาง

ซักถาม ชอบคนควา สํารวจ อยูไมนิ่ง ชอบอิสระเปนตัวของ

ตัวเอง เปนวัยที่กําลังพัฒนาคุณภาพชีวิตทางรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญาอยางเต็มที่



ความสําคัญของเด็กปฐมวยั

ความสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย จําเปนตอง

ไดรับการอบรมเลี้ยงดู และการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม

กับวัย ดวยการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยใหเด็กไดพัฒนาตามศักยภาพของตน เพื่อใหเด็ก

ปฐมวัยไดเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต เปนคนดี คนเกง มี

ความสุข และเติบโตเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถดํารง

วิถีชีวิตในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม

ไดอยางรูเทาทัน 



ธรรมชาติของเด็กปฐมวยั

• ยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

• ไมรูวาความคิดความรูสึกของตนตางไปจากของผูอื่น 

• ชอบเลียนแบบบุคคลที่ตนรัก หรือตนสนใจ 

• มีความอยากรูอยากเห็นสูง 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรคกับสิ่งที่ตนเองเลน 

• มีอารมณรุนแรง มีความอิจฉาริษยาสูง 

• พยายามเรียนรูการปรับตัวเขากับเพื่อนเลน 

• ตองการการยอมรับจากผูใหญ แสวงหารางวัลดวยการกระทํา

ฯลฯ 



ความหมายของพัฒนาการ

พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษยที่

เปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ซึ่งมีความสัมพันธระหวาง เวลา วุฒิภาวะ การเรียนรู และ

สิ่งแวดลอม อันสงผลใหมนุษยมีความสามารถและพฤติกรรม

ที่แตกตางกัน และเปนไปตามศักยภาพ



ลักษณะของพัฒนาการ

1. พัฒนาการเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน 

2. การพัฒนาจะมีทิศทางของพัฒนาการที่แนนอน 

1) พัฒนาการเริ่มจากสวนบนไปสูสวนลาง (cephalo - caudal 

direction) 

2) พัฒนาการเริ่มจากแกนกลางของลําตัว ไปสูอวัยวะสวน

ขางที่ไกลออกไป (proximo distal direction) 

3) พัฒนาการของมนุษยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมีแบบแผน

และเปนขั้นตอนไมมีการขามขั้น 

4) อัตราพัฒนาการของเด็กแตละคนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ

องคประกอบใหญ ๆ 2 ชนิด คือ พันธุกรรม และสภาพแวดลอม



ลักษณะของพัฒนาการ (ตอ)

5) ความกาวหนาของพัฒนาการ คือ ความสามารถในการ

แยกแยะความสามารถตาง ๆ ของอินทรีย (differentiation)

6) พัฒนาการจะมีความสัมพันธกันซึ่งจะสามารถทํานาย

พัฒนาการของเด็กได ถาพัฒนาการดานใดดานหนึ่งบกพรองจะ

นําไปสูความบกพรองในดานอื่น ๆ ดวย 

7) พัฒนาการสวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของรางกายมีอัตราในการ

พัฒนาไมเทากัน แมวาจะมีพัฒนาการหลายดานเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน

ก็ตาม 

8) พัฒนาการของเด็กแตละวัยจะมีลักษณะเฉพาะ 

9) พัฒนาการของมนุษยมีความแตกตางกัน



ลักษณะทั่วไปของพัฒนาการเด็กปฐมวยั

1. เกิดจากองคประกอบภายในรางกาย  (internal 

factors) ไดแก

1.1 พันธุกรรม (heredity) 

1.2 วุฒิภาวะ (maturation) 

2. เกิดจากองคประกอบภายนอกรางกาย (external 

factors)



ปจจัยที่มอีิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1. อาหาร 

2. อากาศที่บริสุทธิ์และแสงแดด 

3. เชื้อชาติ 

4. เพศ 

5. ตอมตาง ๆ ของรางกาย 

6. สติปญญา 

7.  การบาดเจ็บและโรคภัยไขเจ็บ 

8. ตําแหนงในครอบครัว 



พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กประเภทตาง ๆ 

อายุ 11 เดือน

อายุ 16 เดือน

อายุ 34 เดือน

อายุ 35 เดือน

อายุ 13 เดือน

อายุ 14 เดือน

อายุ 22 เดือน

อายุ 30 เดือน

เด็กที่ฉลาดมาก

เด็กที่ฉลาดปานกลาง

เด็กที่โง

เด็กที่โงมาก

เริ่มพูดเริ่มเดินประเภทของเด็ก

ที่มา: พัชรี  สวนแกว, 2536, หนา 31



ความหมายและลกัษณะของเด็กพิเศษ

คําวา เด็กพิเศษ หรือ Exceptional Children หมายถึง 

เด็กที่มีลักษณะพิเศษ ยังมีคําภาษาไทยใชกันอยูหลายคํา คือ 

เด็กนอกระดับ เด็กผิดปกติ เด็กพิการ เด็กอปกติ แตคําที่ใช

บอย และถือเปนสากลก็คือคําวา “เด็กพิเศษ”



ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

เด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถจัดแบงไดเปน 2 

กลุม คือ 

1. กลุมเด็กที่มีลักษณะความสามารถสูง

2. กลุมเด็กที่มีลักษณะทางความบกพรอง 

ดวยความสามารถหรือมีปญหา ซึ่งเปนกลุมเด็กที่มี   

การเรียนรูชา ตลอดจนการพัฒนาดานตาง ๆ เทียบไมไดกับ

เด็กในระดับเดียวกัน และในกลุมเด็กบกพรองนี้ จะมีปญหา

ในเรื่องพฤติกรรมตามมา



วิธีสังเกตการเจริญเตบิโตของเด็ก

ใชวิธีการงาย ๆ คือ การสังเกตหรือสอบถามจากผูที่มี

ลูกแลว เมื่อทราบและสังเกตพบวา เด็กมีการเติบโตชากวา

เกณฑปกติดังกลาวขางตนประมาณ 2 – 3 เดือน สิ่งแรกที่ควร

ทําคือ

1. พาเด็กไปพบแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อ

ตรวจพัฒนาการของเด็ก

2. พาเด็กไปรับการสงเสริมพัฒนาการตามโรงพยาบาล

ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งศูนยบริการสาธารณสุขตาง ๆ



บทที่ 3
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตัง้แตปฏิสนธิถึง 6 ขวบ

โดย ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ 
และ อาจารยณัฐวรดา  มณีรัตน 



การเจริญเติบโตของทารกตั้งแตปฏิสนธิถึงแรกเกดิ 

พัฒนาการของเด็กปฐมวยัตั้งแตปฏิสนธิถึง 6 ขวบ

การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกดิถึง 6 ขวบ 

พัฒนาการของเด็กปฐมวยัตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ขวบ 

พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวยั 

ความตองการของเด็กปฐมวัย 



การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
ตั้งแตปฏิสนธิถึงแรกเกิด

พรทิพย  พิชัย (2542, หนา 30) ไดใหความหมาย การเจริญเติบโต 

วาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรางกาย โดยเพิ่มทั้งทางดานขนาด 

ซึ่งสามารถวัดได เชน น้ําหนัก สวนสูง ขนาด วงรอบศีรษะ ฯลฯ

สุธิภา  อาวพิทักษ (2542, หนา 3) ไดใหความหมายของ การ

เจริญเติบโต วาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของขนาดซึ่งเกิดจากการเพิ่ม

จํานวนหรือขนาดของเซลลตาง ๆ ของรางกาย อาจเกิดเพียงเฉพาะที่หรือทุก

สวนของรางกาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มขนาดของรางกายที่

สามารถวัดได เชน น้ําหนัก ความสูง ความหนา หรือขนาด



การปฏิสนธิ

การปฏิสนธิ   คือ  การผสมของอสุจิซึ่ ง เปนเซลล

สืบพันธุของพอ กับเซลลของแมคือไข รวมเปนเซลลเดียวกัน 

เกิดการปฏิสนธิ (Conception) เกิดเปนเซลลเล็กกวาไขใบเดิม 

มีขนาด 0.15 มิลลิเมตร ซึ่งเล็กกวาจุด นั่นคือจุดเริ่มตน     

ของชีวิต 



การเจริญเติบโตของทารกในครรภแบงเปน 3 ระยะ ดงันี้ 

1. ระยะไข (Ovum) ตั้งแตปฏิสนธิจนถึง 14 วัน



การเจริญเติบโตของทารกในครรภแบงเปน 3 ระยะ ดงันี้ 

2. ระยะลูกออน (Embryo) ตั้งแต 2 สัปดาหถึง 2 เดือน



การเจริญเติบโตของทารกในครรภแบงเปน 3 ระยะ ดงันี้ 

3. ระยะเด็กออน (Fetus) ตั้งแต 2 เดือนถึง 9 เดือน

สัปดาหที ่12 สัปดาหที ่28 สัปดาหที ่36



การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตัง้แตแรกเกิด-6 ป

1. ตารางแสดงอัตราการเพิ่มของเด็กในวัยตางๆ 

28 (10 ป)2 / ป5 – 10 ป

18 (5 ป)0.2 / เดือน30 – 60 เดือน

12 (2½ ป)0.2 / เดือน12 – 30 เดือน

9 (1 ป)0.4 / เดือน4 – 12 เดือน

6 (4 เดือน)0.8 / เดือน0 – 4 เดือน

น้ําหนัก (ก.ก.)อัตราเพิ่ม (ก.ก.)อายุ

ที่มา : สุธิภา อาวพิทกัษ, 2542 , หนา 4



การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตัง้แตแรกเกิด-6 ป

2. ตารางแสดงความสูงและอัตราเพิ่มในเด็กปกติ

ที่มา : สุธิภา อาวพิทกัษ, 2542 , หนา 6

115 (6 ป)7.5 / ป2 – 6 ป

85 (2 ป)10.0 / ป1 – 2 ป

75 (1 ป)1.5 / เดือน4 – 12 เดือน

65 (6 เดือน)2.5 / เดือน0 – 6 เดือน

50-แรกเกิด

สวนสูง (ซ.ม.)อัตราเพิ่ม (ซ.ม.)อายุ



สูตรคํานวณความสูงของเด็กอายุ 2 – 14 ป 

สวนสูง (เปนนิว้ฟุต) = (2 ½ X อายุเปนป) + 30

เชน  เด็กอายุ 5 ป จะมีความสูง  = (2½ X 5) + 30 

= 42.5 นิ้ว

= 106.25 เซนติเมตร



การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตัง้แตแรกเกิด-6 ป

3. ศีรษะของเด็กแรกเกิด 

49.5 – 52.1 ซ.ม.1 – 1.52 – 6 ป

46 – 48.5 ซ.ม.2.51 – 2 ป

43 – 46 ซ.ม.54 – 12 เดือน

40 ซ.ม.50 - 4 เดือน

เสนรอบศีรษะอัตราเพิ่ม (ซ.ม.)อายุ

*(ขนาดศีรษะผูใหญ = 52.1 – 56.1 เซนติเมตร)



การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตัง้แตแรกเกิด-6 ป

4. ฟน 

ฟนน้ํานมของเด็กมี 20 ซี่ จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน 

และขึ้นจนครบอายุประมาณ 2½ - 3 ป 

ขึ้นฟนกราม 4 ซี่ 20-30 เดือน

ขึ้นฟนเขีย้ว 4 ซี่ 16-20 เดือน

ขึ้นฟนหนา 2 ซี่ลาง และฟนกราม 4 ซี่ 12-16 เดือน

ขึ้นฟนหนา 4 ซี่บน 8-12 เดือน

ขึ้นฟนหนา 2 ซี่ลาง 6-8 เดอืน

อัตราการขึ้นของฟนอายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-ทําเสียง

โตตอบเมื่อ

ไดยินเสยีง

เงียบเสยีงเมื่อ

มีคนอุม รองไห

เมื่อตองการ

ความชวยเหลือ

เด็กสามารถ

เอากําปนเขา

ปาก มองเห็น

ในระยะ 6 – 10 

นิ้ว

เมื่อนอนคว่ํา

หันไปขาง ๆ 

ได ยกศีรษะได

เล็กนอย นอน

หงายพลิกตัว

ตะแคงขางได

1 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ

ที่มา : พรทิพย  คําพอ, 2542, หนา 72 - 81



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-สนใจเสยีง 

และใช

ภาษารอง 

เด็กชอบมอง

หนาคน มี

ปฏิกิริยาตอบ

โตดวยการ

เคลื่อนไหว

รางกาย แยก

ความแตกตาง

ของเสียงคน

และวัตถไุด 

จับถือของได 

1-2 นาที 

อาจจะควาของ

ทําอะไรได

เพียงอยาง

เดียวในเวลา

เดียวกัน 

นอนคว่ํายก

ศีรษะขึ้นได 45 

องศา นอน

หงายจะ

พยายามยก

ศีรษะขึ้น 

2 

เดือน 

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-ทําเสียงอือ

อา ตอบรับ

เสียงที่ได

ยิน สง

เสียงคุยกับ

คนรอบ

ขาง 

จาํหนาคนใน

ครอบครัวได 

เงียบเสยีงเมื่อ

เห็นหนาคน 

ยิ้มเกง รองไห

เพื่อบอกความ

ตองการ 

เอื้อมมือหยิบ

ของ ตีของมอง

และหันหนา

ตามของที่

เคลื่อนไหว 

นอนคว่ําจะชัน

คอได จบัยืน

เหยียดขายัน

พื้นได ยกแขน

ขาได 

3 

เดือน 

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-ทําเสียง

ออแอจาก

คอไดเลน

น้ําลาย 

ฟงเสียงดนตรี 

สนใจมองและ

ยิ้มใหตัวเองใน

กระจก มี

ปฏิกิริยาตอบ

โตเมื่ออุม จาํ

หนาแมและคน

คุนเคยได 

ใชมือไดมาก

ขึ้น จับของได

ยังไมคลอง 

นอนคว่ํายก

ศีรษะได 90 

องศา ขา

เหยียด นอน

พลิกคว่ํา พลิก

หงาย จบัยืน 

และเหยียดขา 

นั่งพิงได 8-10 

นาที 

4 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-เลียนแบบ

เสียง ตั้งใจ

ฟง เสียง

ตัวเองผูอื่น 

ขัดขืนเมื่อถูก

บังคับใหทําใน

สิ่งที่ไมอยากทํา 

เริ่มเลียนแบบ

ทาทาง ใชนิ้ว

หยิบอาหารเขา

ปาก 

ถือชอนหรือ

ถวยได ชอบกิน

ขาวเอง 

ใชนิ้วโปงและ

นิ้วอื่นหยิบของ 

ถือของขางละ

อันได จบัของ

มากระทบกัน 

ยันตัวขึ้นในทา

คลานและ

คลานได มีคน

ชวยพยุงจะยืน

ได จับของเพื่อ

ดึงตัวเองขึ้นยืน 

นั่งไดนาน โดย

ชวยพยุงนิด

หนอย ใชมือ

หยิบจับของ

เลนได 

7 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-สงเสียงดัง

เหมือน

ตะโกน ใช

คําซ้ํา ๆ 

หันหนา

หรือหันตัว

เมื่อไดยิน

เสียง

คุนเคย 

กลัวคนแปลก

หนา ติดแม 

เรียกรองความ

สนใจ รูจัก

เปรียบเทียบ

กับของอื่น รูจัก

แยกแยะความ

แตกตาง สนใจ

ของเลน 

หยิบลูกปดเล็ก 

ๆ หรือเชือก 

ถือของเลน

เขยาได 

คลาน เคลื่อน

ตัวไปขางหนา

ดวยวิธีถัดกน 

ยืนหลังพิง

พนักได เกาะ

เครื่องเรือน

และดึงตัวยืน

ขึ้นลุกขึ้นนั่ง

เองได 

8 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-ทําตาม

คําสั่งงาย 

ๆ ได ทํา

เสียงเลยีน

คําพูดได 

กลัวคนแปลก

หนา แสดง

ความเปน

เจาของ 

เรียกรองความ

สนใจ 

หยิบของชิ้น

เล็กดวย

นิ้วหัวแมมือ 

และนิ้วชี้ ชอบ

ใชนิ้วแคะแหย

รู ตบมือ โบก

มือ มองตาม

ของ 

คลานไดคลอง 

คลานขึ้นบันได

ได นั่งตัวตรง 

ลุกขึ้นยืนได 

เกาะเดินได

บาง 

9 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-เรียนรูคํา

และ

เชื่อมโยง 

กับทาทาง 

เชน “ไม” 

โดยสั่นหัว 

เลียนแบบสี

หนา ทาทาง

และเสียง จาํ

สวนตาง ๆ 

ของรางกายได 

ถือถวยดื่มเอง 

รับประทาน

อาหารเอง ให

ความรวมมือ

ในการแตงตัว 

ถือของเล็ก ๆ 

1-2 ชิ้นไวในมือ 

ใชมือถือของ

ขางหนึ่ง สวน

อีกขางทําอยาง

อื่นได 

ยืนโดยชวย

พยุง ลุกขึ้นยืน

เองได ปนขึ้น

ลงเกาอี้ นั่งลง

จากทายืน 

จากทานั่งมา

นอนคว่ําได 

10

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-รูจักความ

หมายของคํา รู

วาคําตาง ๆที่

เปนสิ่งของคือ

สัญลักษณของ

วัตถุ  

เลียนแบบการ

ออกเสียง 

จังหวะการพูด 

เชื่อฟงคําสั่ง 

ปฏิเสธการ

บังคับ รูจัก

ความหมายของ

คําวา “ไม” รูสึก

ผิด

หากทําผิดและ

ทดสอบขอหาม

ของแม มอง

รูปภาพในหนา

หนังสือ 

จับดินสองสีขีด

ได เอาชอนเขา

ปากได 

ยืนไดเองโดย

ลําพัง ยืดตัว

ขึ้นจากทานั่ง

ยอง ๆ เดินได

โดยจับมือคน

อื่น ขึ้นบันได

ได นั่งยอง ๆ 

และกมตัวลง

ได 

11 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสมัผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย
อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-พูดไดมาก

ขึ้น เรียก 

“พอ” “แม” 

ได 

จาํเหตุการณได 

คนหาของเลน 

จาํไดวาอยู

ตรงไหน กลัว

คนแปลกหนา 

สถานที่แปลก

ใหม 

ถอดเสื้อผางาย 

ๆ ได ใชนิ้วชี้

ของได 

ลุกขึ้นยืนเอง

ได ดึงตัวขึ้นมา

จากทานั่งได 

ยืนไดตรง 90 

องศา คลาน

ขึ้นลงบันไดได 

ยอตัวลงนั่งได 

12 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

ดู ชิม สมัผัสทุก

สิ่งทุกอยาง

รอบตัว 

เลียนแบบ

ทาทางงาย ๆ 

ได 

รูจักชื่อ

สมาชิกใน

บาน ใชคํา

ใหม ๆ 

รูจักคําที่ใช

ประจํา 

เชน หม่ํา 

นม นอน 

เรียกรองความ

สนใจ อารมณ

เปลี่ยนแปลง

งาย แสดง

อารมณเวลา

โกรธ ชอบอวด 

อยากแสดงตัว 

ชอบทําอะไร

ดวยตัวเอง 

เปดฝากลอง 

หยิบของชิ้น

เล็ก ๆ ได 

เอื้อมมือหยิบ

ของได 

ถอยหลังลง

บันไดได 

คลานขามสิ่ง

กีดขวาง  เตี้ย 

ๆ ได กมตัว

เก็บของได 

13-15 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

สนใจทุกอยาง

รอบตัว ชอบ

ดม ชอบพลิกดู

สิ่งของ 

เลียนแบบการ

กระทําจาก

ผูใหญ 

เขาใจ

คําพูดมาก

ขึ้น ใช

คําพูด

มากกวา

ทาทาง 

ชอบดู

หนังสือ

ภาพ ชอบ

ฟงเพลง 

เปนตัวของ

ตัวเอง หวงของ 

ชอบโชว มีใคร

ตบมือชมเชย

จะชอบมาก 

ชอบเลนกับคน

อื่น 

พลิกหนังสือที

ละหลายหนา 

จับดินสอขีด

เขียน 

เดินไป

ขางหนาและ

ถอยหลังได 

เดินเร็ว ๆ ได 

ขึ้นบันไดใชมือ

เดียวจับราว

บันได เตะลูก

บอลได 

16-18 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

วาดวงกลม

เบี้ยว ๆ ได 

วาดเสนตั้งฉาก

ตามแบบไดแต

ไมตรง ชี้บอก

สวนตาง ๆ 

ของรางกายได 

พูดคําละ 2 

พยางคได 

ชอบฟงคํา

กลอน 

ชอบถาม

วา “อะไร”

ตอตานคําสั่ง

ของผูใหญ เปน

ตัวของตัวเอง 

ชอบเที่ยว 

ถือของเล็ก ๆ 

ในมือเดียวกัน 

ขางลูกบอลลูก

เล็ก ๆ ได ตอ

ตัวตองาย ๆ 2 

ชิ้นได 

ยืนขาเดียวได

แตตองเกาะไว 

กระโดดไปขาง

หนาไดเตะลูก

บอลได ยอตัว

ลงนั่งยอง ๆ 

เก็บของได 

19-21 

เดือน

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

สนใจดูภาพ

ในหนังสือ มี

ความสนใจ

ชวงสั้น ๆ 

พูดคําศัพท

ไดชัดเจน ชี้

สวนตาง ๆ 

ของรางกาย

ได เรียกชื่อ

ของที่คุนเคย

ได ชอบฟง

นิทานสั้น ๆ 

งาย ๆ 

ออนไหวงาย 

กลัวคนไมรัก 

ไมยอมรับการ

แบงปน อยาก

มีสวนรวมใน

งานบาน ชอบดู

การกระทําของ

ผูใหญ 

รอยลูกปดเม็ด

ใหญ ๆ ได

กลามเนื้อมือ

และตาสมัพันธ

กัน 

ปนขึ้นลงจาก

เกาอี้ได ขี่

จักรยานสาม

ลอเล็กได เดิน

และวิ่งได

คลอง หัดเขยง

เดินดวยปลาย

เทากระโดดได 

22-24 

เดือน

การเรียนรู

และประสาท

สัมผัส

ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญา
พัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

เขาใจความ

แตกตางของ

สิ่งของ เขาใจ

ความสัมพันธ

งาย ๆ เชน ไฟ

รอน รูจักสีหลาย

สี เลาเรื่องที่พบ

เห็นได สนใจสิ่ง

แปลก ๆ ใหม ๆ 

ผสมคํา 2 คําได 

พูดประโยคที่มี 4 

คํา ไดเขาใจ

ประโยคที่ยาว

ขึ้นรองเพลงบาง

ทอนได ชอบดู

ภาพในหนังสือ 

ชอบฟงบท

กลอน ชอบใช

คําวา “อะไร”

“ทําไม”

กลัวการพลัด

พราก รูจัก

ปฏิเสธ ออก

คําสั่งได แสดง

ความเปน

เจาของ 

เรียนรูเรื่อง

เพศ สนใจเพศ

หญิงเพศชาย 

ปดเปดฝาขวด

ได ลากเสนตรง

ได หมุนลูกบิด

ประตูได 

วิ่งไดดี เดิน

หลบสิ่งกีด

ขวางได เดิน

เขยงปลายเทา

ได เดินถอย

หลังได โยน

และรับลูกบอล

ได 

2 - 3 

ป 

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการ

ดานอารมณ 

จิตใจ สงัคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

จับคูภาพที่สัมพันธ

กันได จดัหมวดหมู

ของสี รูปราง 

ขนาดได 

เรียงลําดบัสิ่งของ

หรือภาพตามขนาด 

ความสูง ความยาว

ได เขาใจคําวาหนัก

ที่สดุ  ยาวที่สดุ 

รูจักความหมาย

ของคําวา เมื่อวาน 

วันนี้ พรุงนี้ เลา

เรื่องสั้น ๆ ได 

ใชภาษาบอก

สิ่งที่ตองการ

พูดประโยค

ยาว ๆ ไดมาก

ขึ้น ชอบฟง

นิทาน ชอบ

เลนคํา ใช

สรรพนามได

ถูกตอง บังคับ

เสียงตาง ๆ ได 

รวมมือมาก

ขึ้น ชอบเลน

กับเพื่อนวัย

เดียวกันเปน

กลุม ชอบ

ทดลอง 

เขียนวงกลม 

กากบาทตาม

แบบได จับ

ดินสอขีดเขียน

ได ควบคุมนิ้ว

มือได 

วิ่งไดคลอง 

เขยงเทาเดินได 

กระโดดขา

เดียวได ถีบ

จักรยานหลบ

สิ่งกีดขวางได 

ขึ้นลงบันได

สลับเทาได 

3 - 4

ป 

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการ

ดานอารมณ 

จิตใจ สงัคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-เด็กใชคําวา 

“สวัสดี” “ขอบคุณ” 

ได บอกชื่อ

นามสกุลได รูวา

ตัวเองเพศหญิง

หรือเพศชาย ชอบ

ถามทําไม 

เมื่อไหร อยางไร 

พูดไดหลายคํา ใช

ประโยคยาว 5-6 

คําได 

เด็กชอบ

เลียนแบบ รับรู

ความรูสึกของ

ผูอื่นได รูวา

อะไรควรไมควร 

รูจักแบงปน 

ชอบเลนกับเด็ก

อื่น โดยเฉพาะ

เลนกับเพศ

เดียวกัน 

รอยวัสดุตาม

แบบได ตัด

กระดาษตาม

เสนตรงได 

เขียนตาม

อักษรงาย ๆ ได 

ตอภาพได 

สามารถเลี้ยวใน

มุมแคบ ๆ ได 

ขณะวิ่งจะหยุดได

ทันที สามารถ

กระโดดขาเดียว

ไปขางหนาได 

เดินตอเทา 

เดินหนาถอย

หลังบนขอนไม

หรือบนกระดาน

แผนเดียวได 

4 - 5

ป 

การเรียนรูและ

ประสาทสัมผัส
ภาษากลามเนื้อเล็กกลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย
อายุ



พัฒนาการตามวยัของเดก็ปฐมวยั

-พูดไดคลอง 

สนใจคํา  ใหม 

ๆ บอกที่อยู 

ชื่อ นามสกุล 

อายุได ชอบ

ฟงนิทาน เรื่อง

เลา จาํเรื่องที่

ชอบได ชอบ

รองเพลง จาํ

เนื้อเพลงได 

สรางความ

สัมพันธกับ

เพื่อนตองการ

ทําใหผูใหญใน

บานพอใจ เปน

ผูใหและผูรับที่

ดี ยอมรับการ

ลงโทษที่มี

เหตุผลตัดสินใจ

เองได 

จับดินสอ

ได วาดรูป

วงกลม 

กากบาท 

สีเ่หลี่ยมได

วาด

สามเหลีย่ม

ได เขียน

ตัวอักษร

ตามแบบ

ได 

กระโดดไดไกล 2 –

3 ฟุต การทรงตัว

ของรางกายสมดุล

ขึ้น กมตัวแตะปลาย

เทาโดยไมตองงอ

เขาได ขวาง เตะ 

ตะครุบลูกบอลไดดี 

เริ่มหัดขี่ จักรยาน 2 

ลอไปมาได 

เคลื่อนไหวตาม

จังหวะเพลงได 

5 - 6 

ป 

การเรียนรูและ

ประสาทสมัผัส
ภาษา

กลามเนื้อ

เล็ก
กลามเนื้อใหญ

พัฒนาการดานสติปญญาพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ 

สังคม

พัฒนาการดานรางกาย

อายุ



ความตองการของเดก็ปฐมวยั

ความตองการของเด็กปฐมวัย อาจแบงความตองการไดดังนี้

1. ความตองการดานรางกาย

2. ความตองการดานอารมณ

3. ความตองการดานสังคม

4. ความตองการดานสติปญญา



พัชรี  เจตนเจริญรักษ (2545, หนา 25) กลาวถึง ความ

ตองการและสิทธิพื้นฐานที่เด็กพึงไดรับ โดยเฉพาะในดาน

สิทธิเด็กพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

ประกอบดวย

ประการที่ 1 สิทธิในการมีชีวิตอยูรอด 

ประการที่ 2 สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง 

ประการที่ 3 สิทธิในการมีสวนรวม 

ประการที่ 4 สิทธิในการไดรับการพัฒนา



บทที่ 4
การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 

โดย ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ



การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ความหมายของคําวา “พฤติกรรม”
พฤติกรรมเด็กวัยทารก (0-2 ป)

พฤติกรรมเด็กกอนวัยเรียน (2-6 ป)
คุณคาและประโยชนของการสังเกตพฤติกรรม 

ประเภทของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
กระบวนการและหลักเกณฑการสังเกต 

ขอควรปฏิบัติในการสังเกต 

วิธีการปรับและพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั 

การสรางแบบการสังเกตพฤติกรรม 

การแกไขพฤติกรรม 



ความหมายของ “พฤติกรรม”

 พฤติกรรม (Behavior) เปนการกระทําหรือกิจกรรม

ทางกาย ทางวาจาและทางใจที่มนุษยแสดงออกมาที่สามารถ

สังเกตหรือวัดได 



การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

การสังเกตอาจดําเนินการโดยที่เด็กรูตัวหรือไมรูตัวก็ได 

ใชไดกับเด็กทุกเพศและทุกวัยและสามารถสังเกตติดตอนาน

เทาไหรก็ได ซึ่งใชตาและหูเปนเครื่องมือสําคัญ โดย

1. ตองจํากัดการสังเกตใหเปนเรื่อง ๆ ไป

2. ตองสังเกตอยางมีความหมาย กลาวคือ สังเกตแลวแปล

ความหมายพฤติกรรมได

3. ตองสังเกตใหไดรายละเอียดอยางครบถวน

4. เมื่อสังเกตแลวควรจดจําใหครบถวน

5. ควรใชแบบสังเกตพฤติกรรมควบคูไปกับการสังเกต



คุณคาและประโยชนของการสังเกต

1. การที่ครูเลือกและสังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่มีความหมาย

นั้น จะทําใหครูสามารถใชเวลาสังเกตพฤติกรรมไดอยางละเอียดถี่

ถวนและครอบคลุมขอมูลที่ไดก็จะเปนประโยชนสําหรับครูที่ให

คําแนะนําแกเด็กได

2. จะทําใหครูไดทราบละเอียดเกี่ยวกับเด็กเพิ่มขึ้น ซึ่งเปน

ประโยชนและทําใหเขาใจเด็กดีขึ้น 

3. การสังเกตขอเท็จจริงบางประการ  เชน  โดยการใช

แบบทดสอบ จําเปนตองใชการสังเกตเขามาชวยเพื่อใหไดขอมูล

สมบูรณขึ้น

4. การสังเกตสงเสริมใหผูสังเกตเกิดความเจริญงอกงาม 



ประเภทของการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

1. การสังเกตในสถานการณปกติ

2. การสังเกตในหองปฏิบัติการ



กระบวนการในการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

การวางแผนการสังเกต 

กําหนดจุดมุงหมาย 

เตรยีมตัว 

อยูใกลเด็กขณะสังเกต 

ใชผูสังเกตหลาย ๆ คน                

แลวนําขอมูลมาหา

ขอเท็จจริง 

ขจัดความลําเอยีง 

นําขอมูลจากการสังเกต             

ดวยวิธีอืน่ประกอบดวย 

จดบันทึกพฤติกรรมทนัท ี            

ทีส่ิ้นสุดการสังเกต 

ควรสังเกตติดตอกันระยะหนึ่ง

และเวนชวงการสังเกตให

เทากนัหรอืใกลเคยีงกัน 



ขอควรปฏิบัติในการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1. วางแผนการสังเกตอยางรอบคอบ

2. กําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ควรสังเกต 

3. สรางความคุนเคยกับเด็กกอนการสังเกต

4. นําเอาวิธีการอื่นเขามาชวยหากลักษณะพฤติกรรม

นั้นควรไดรับการวิเคราะหและควรตรวจสอบใหแนชัด 

5. ค รู ผู สั ง เ ก ต จ ะ ต อ ง สั ง เ ก ต เ ด็ ก ที่ กํ า ห น ด

สภาพแวดลอมดวยเสมอ 

6. ควรสังเกตเด็กทุก ๆ ดาน 



การสรางความคุนเคยกับเดก็กอนการสังเกต



ขอควรปฏิบัติในการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (ตอ)

7. สังเกตเด็กในหลายสถานการณ 

8. ควรสังเกตเด็กเปนระยะเวลานาน 

9. การเวนระยะการสังเกต ควรใหมีชวงเทากันหรือ

ใกลเคียงกันที่สุด 

10. ควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กทุกคน 

11. ควรมีผูสังเกตหลาย ๆ คน จะทําใหขอมูลที่ไดเปน

พฤติกรรมที่แทจริง

12. ควรใชแบบสํารวจรายการพฤติกรรม (Checklist) 

หรือเครื่องมืออื่น ๆ ควบคูไปดวยเสมอ



การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั 

แบบสังเกตพฤติกรรมเปนแบบซึ่งครูผูสังเกตใชบันทึก

พฤติกรรมของเด็กที่ครูไดทําการสังเกต ซึ่งในการบันทึกครู

อาจจะบันทึกลงในระเบียบพฤติการณ หรืออาจใชแบบสํารวจ

รายการพฤติกรรมก็ ได  แตส วนมากครูจะใชระเบียน

พฤติการณมากกวา แบบสํารวจพฤติกรรม 



1. หลกัเกณฑในการจัดทําระเบียนพฤติการณ 

1) การบรรยายเหตุการณหรือบรรยายพฤติกรรมที่ไดจากการ

สังเกต

2) การบรรยายพฤติกรรมควรมุงเฉพาะการกระทําของเด็ก 

และของบุคคลอื่นแวดลอมตัวเด็กมากกวาสถานการณที่เหตุการณ

นั้น ๆ เกิดขึ้น

3) บรรยาย เ พียง เห ตุการณ เ ดี ยวและบรรยายอย า ง

ตรงไปตรงมา 

4) ใชภาษาที่ชัดเจน กะทัดรัด 

5) บันทึก วัน เวลา และสถานที่

6) กําจัดอคติและความรูสึกสวนตัวใหมีนอยที่สุด 



1. หลกัเกณฑในการจัดทําระเบียนพฤติการณ (ตอ)

7) บันทึกทันทีที่การสังเกตสิ้นสุดลง

8) ผูสังเกตพึงระลึกวาระเบียนพฤติการณนั้น เปนเพียงขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาเด็กวิธีหนึ่ง และจากคน ๆ เดียว

9) ติดตามหรือการแปลความหมายจะตองคํานึงถึง

ความหมายทางจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษาใหมาก 

และตีความหมายใหตรงไปตรงมาใหมากที่สุด 

10) การเสนอแนะวิธีการเพื่อชวยเหลือเด็ก อยาเสนอแนะ

การแกไขในสิ่งที่เกินความรูความเขาใจของผูสังเกต

11) ควรไดมีการสรุปผลระเบียนพฤติการณอยางนอยปละครั้ง 



2. ลกัษณะที่ดีของระเบียนพฤติการณ 
1) บั น ทึ ก เห ตุ ก า รณ ที่ สํ า คัญ ไ ว ใ ห ไ ด ค รบถ วน  ควร

ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ

สวนที่ 1 การบรรยายพฤติกรรม

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูสังเกต 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

2) มีการบันทึกพฤติกรรมเด็กอยางตรงไปตรงมา 

3) บันทึกใหไดรายละเอียดของเหตุการณที่สําคัญ 

4) มีการบันทึกขอมูลทั่ว ๆ ไป (Bio – data) ของเด็ก และ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

5) มีการเลือกเฟนพฤติกรรม 



3. ประโยชนและคณุคาของระเบียนพฤติการณ 
1) ชวยใหครูมองเห็นพฤติกรรมที่แทจริงของเด็ก 

2) ระเบียนพฤติการณ จะบอกพฤติกรรมของเด็กดานตาง ๆ 

ทําใหผูสังเกตเกิดความเขาใจเด็กไดดียิ่งขึ้น 

3) เกิดประโยชนตอผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่สนใจพฤติกรรมเด็ก

นั้นๆ

4) ระเบียนพฤติการณที่ดี ควรแยกพฤติกรรมที่แทจริง การ

ตีความ และขอเสนอแนะออกจากกัน 

5) การพิจารณาและวิเคราะหพฤติกรรมรวมกันหลายฝาย 

และรวบรวมบันทึกพฤติกรรมไวดวยกัน จะยิ่งทําใหขอมูลนั้น

นาเชื่อถือไดและมีประโยชน



4. ขอสังเกตในการใชระเบียนพฤติการณ 

1) พึงสังเกตพฤติกรรมเด็กควบคูกันไปกับสถานการณเสมอ 

2) ความลําเอียงของผูสังเกต อาจสงผลเสียได

3) การเลือกบันทึกพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหา อาจทําใหครู

ไมสนใจเด็กอื่น ๆ 

4) พยายามใหความสนใจสังเกตเด็กทุกคน 

5) ครูที่มีประสบการณนอย อาจทําใหครูเกิดความเขาใจผิด

6) การบันทึกพฤติกรรมของเด็กก็เปนการศึกษาเด็กวิธีหนึ่ง

เทานั้น 

7) บันทึกระเบียนพฤติการณที่ ทําอยางถูกตองและเชื่อถือได 



5. แบบที่ใชในการบันทึกพฤติกรรม 

แบบบันทึ กพฤติ ก ร รม ที่ เ รี ยกว า แบบระ เ บียน

พฤติการณ จะตองประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

สวนที่ 2 การบรรยายพฤติกรรมและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง

สวนที่ 3 การแปลความหมายหรือตีความพฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออก

สวนที่  4 ขอเสนอแนะสําหรับการชวยเหลือหรือแกไข

พฤติกรรม



ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบที่ 1
การสังเกตครั้งที่ ..........

ชื่อนักเรยีน ..................... นามสกุล ........................ อาย ุ.......... ป  ชัน้ .............

วันที ่............ เดือน ................................. พ.ศ. .................... เวลา .....................

สถานการณทีส่ังเกต ............................ สถานทีส่ังเกต .......................................

ขอเสนอแนะความคิดเหน็ของผูสังเกตพฤติกรรม

ลงชือ่ ................................................ ผูสังเกต

ตําแหนง ...............................................

ที่มา : วนิัย  รังสินันท, 2535, หนา 496



ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบที่ 2
การสังเกตครั้งที ่..........

ชื่อนักเรยีน ..................... นามสกุล ........................ อาย ุ.......... ป  ชัน้ .............

วันที ่............ เดือน ................................. พ.ศ. .................... เวลา .....................

สถานการณทีส่ังเกต ............................ สถานทีส่ังเกต .......................................

พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ..................................................................................

ความหมายของพฤติกรรม ..................................................................................

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือแกไขพฤติกรรม ....................................................

ลงชือ่ ................................................ ผูสังเกต

ตําแหนง ...............................................

ที่มา : วนิัย  รังสินันท, 2535, หนา 497



การศึกษาปญหาและการแกไข

พฤติกรรมของเด็กที่ควรศึกษา พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. อุปนิสัยประจําตัวของเด็ก 

2. พฤติกรรมที่แตกตางไปจากนิสัยปกติของเด็กทั่ว ไป 

3. พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นซ้ําซาก

4. พฤติกรรมที่แสดงให เห็นความสามารถพิเศษ     

ของเด็ก 

5. พฤติกรรมซึ่งอาจเปนเครื่องชี้ถึงขอบกพรองหรือ

ผิดปกติของเด็ก



การอบรมเลี้ยงดกูับการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

พอแมควรคํานึงถึงวธิกีารปรับพฤติกรรมของเด็ก ดังนี้
1. การใชเหตุผล (Reasoning) 

2. การใชทาทีที่หนักแนนและจริงจัง (Firmness)

3. การใชสิ่งทดแทน (Alternative response) 

4. ใหสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูสึก (Freedom to 

discuss ideas and feelings)

5. การใหรางวัล (Positive reinforcement)

6. การเลิกใหความสนใจ (Ignoring)

7. การเปนแบบอยางที่ดี (Positive model) 

8. การลงโทษ (Punishment) 



บทที่ 5
รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

โดย อาจารยณฐัวรดา  มณีรตัน



ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ความสําคัญของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู 

บทบาทและหนาทีข่องพอแมในการอบรมเลี้ยงดู 

บทบาทของพอแมทีไ่มเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดู 

ความสําคัญและความสัมพันธระหวางพอแมและลูก 

วิธีการอบรมเลี้ยงดู  



ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก หมายถึง การที่บิดามารดา หรือ

บุคคลที่เกี่ยวของในการเลี้ยงดูเด็ก ปฏิบัติตอเด็กที่ยังไม

สามารถชวยเหลือตนเองได  ใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ

ทั้ งด านรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา     

ซึ่งผูอบรมตองอบรมดวยความรัก ความเขาใจ และปรับ

วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยางเหมาะสม ใหเขากับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อใหเด็กเติบโตเปนคนดี สามารถ

เผชิญกับสภาพการณของสังคมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง     

มีความสุข 



ความสําคัญของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู

คุณภาพและประสิทธิภาพของมนุษยขึ้นอยูกับพัฒนาการของ

แตละคนตามวัยตาง ๆ โดยเฉพาะบุคคลในวัยทํางานนั้นจะมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเทาใดก็ขึ้นอยูกับการเรียนรู การฝกฝน และ

ประสบการณที่ตอเนื่องกันตั้งแตแรกเกิดถึงวัยปจจุบัน การเรียนรูครั้ง

แรกของมนุษยขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูของพอแม โดยถือวาพอแม คือ 

ครูคนแรกของลูก



ความจําเปนที่ตองมีพอ 
1) เด็กตองเห็นแบบอยางของผูใหญชาย 

2) พอเปนแบบอยางที่ดีใหลูกชาย

3) เด็กหญิงจะไดรูจักบทบาทของผูชาย 

4) พอชวยปลูกฝงลักษณะทั่วไปใหแกลูก คือ ความเขมแข็ง 

บึกบึน

5) พอที่สนิทสนมกับลูกชาย มีโอกาสที่จะพูดคุยกันอยาง

ลูกผูชาย 

6) ความสัมพันธที่ดีระหวางลูกชายกับพอ จะชวยใหลูกได

เรียนรูวิธีผูกมิตรไมตรีกับชายอื่นที่เขาตองสมาคมดวย

7) ความเขมแข็ง เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูนําในเรื่อง      

ตาง ๆ จะชวยใหลูกชายเกิดศรัทธา และอยากเลียนแบบเชนนั้นบาง



ความจําเปนที่ตองมีแม 
1) คอยดูแลลูกใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

2) ชวยปลูกฝงนิสัยการกินที่ดี

3) สอนใหรักษาความสะอาด

4) คอยฝกฝนกิริยามารยาทที่ดีงาม

5) สอนใหลูกรูจักเก็บรักษาสมบัติ ฝกความเปนระเบียบ

เรียบรอย

6) สอนศีลธรรม

7) เปนแบบอยางความเปนผูหญิงแกลูก

8) ลูกสาวจะไดเรียนรูวาสิ่งใดมีคาสําหรับผูหญิงจากแม และ

ตองพยายามหามาใหเปนของตน

9) ชวยใหลูกสาวพัฒนาทางอารมณใหความรูเรื่องเพศตามวัย



บทบาทและหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู

1.  มีเจตคติที่ดีตอเด็ก 

2. สนองความตองการของเด็กในทุกดาน 

3. ถายทอดวัฒนธรรมประเพณีใหกับเด็ก 

4. ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอบุคคลและสิ่งตาง ๆ 

5. สงเสริมความสนใจของเด็ก 

6. สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 

7. สรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกเด็ก 

8. ทําตัวเปนครูของลูก 

9. การใหแรงเสริมและการลงโทษ 



บทบาทของพอแมที่ไมเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดู

1. การตี  2. การขู  

3. การใหสินบน  4. การเยาะเยย

5. การทําโทษรุนแรงเกินไป 6. การลอเลียน 

7. การคาดโทษ 

8. การกระทําใหไดรับความเจ็บปวด 

9. การทําใหไดรับความอับอาย 

10. การเปรียบเทียบกับเดก็ที่เล็กกวา

11. การโตเถียง ขัดแยง 12. การเขมงวดเกินไป 

13. การปลอยปละละเลย 



อิทธิพลของการเลี้ยงดูที่มีผลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยคาํตําหนิ เขาก็จะเปนคนลมเหลว

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความกาวราว เขาก็จะเปนคนทีแ่ข็งกราว

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยคาํเยยหยนั เขาก็จะเปนคนขลาดอาย

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความละอาย เขาก็จะเปนขี้หวาดระแวง

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความมานะ เขาก็จะเปนคนทีอ่ดทน

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยการใหกําลังใจ เขาก็จะเปนคนที่เชือ่มั่นในตน

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความชื่นชม เขาก็จะเปนคนซึ้งในคุณคา

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความยุติธรรม เขาก็จะเปนคนทีร่ักความยุติธรรม

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความรักความอบอุน เขาก็จะเปนคนมีศรทัธาในชีวิต

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยการยอมรับ เขาก็จะเปนคนทีพ่อใจในตนเอง

ถาเด็กถูกเลี้ยงดวยความเปนมิตร เขาก็จะเปนเด็กที่เต็มไปดวย

ความรัก และเมตตาตอเพื่อนมนุษย



ความสําคัญและความสัมพันธระหวางพอแมและลูก

ความสัมพันธระหวางพอแมและลูก หมายถึง ความรูสึกที่พอ

แมมีตอลูกและความรูสึกที่ลูกมีตอพอแมนั่นเอง เด็กแตละคนอาจจะ

มีความรูสึกตอพอแมตางกัน เชน มีคํากลาววา ลูกสาวมักจะใกลชิด

สนิทสนมกับพอมากกวาแม หรือลูกชายมักจะใกลชิดสนิทสนมกับแม

มากกวาพอ เปนตน  นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางพอแมและลูก 

มักจะขึ้นอยูกับเจตคติของพอแมที่มีตอลูก ทั้งนี้เพราะพอแมมีเจตคติ

ตอลูกอยางไร ก็จะปฏิบัติตอลูกในทํานองนั้น  เจตคติของพอแมที่มี

ตอลูก และการปฏิบัติตอลูกจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมของ

เด็กเปนอยางมาก 



เจตคติของพอแมที่มีตอลูก 6 แบบ 

1. พอแมที่รักและคอยชวยเหลือเอาใจใสลูกมากเกนิไป 

2. พอแมเอาใจลูกเกินไป  

3. พอแมที่ทอดทิ้งเด็ก  

4. พอแมที่ยอมรับเด็ก  

5. พอแมที่ชอบบังคับลูก  

6. พอแมที่ยอมจํานนตอลูก 



วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อาจจัดได 4 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 2  การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบคาดหวังเอากับเด็ก

วิธีที่ 3  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย

วิธีที่ 4  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักถนอมมากเกินไป

 วิธีที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูแบบความรักความอบอุน

แบบประชาธิปไตย



บทที่ 6
การอบรมเลีย้งดูเด็กวยัทารก 

โดย อาจารยณฐัวรดา  มณีรตัน



การดูแลเด็กวัยทารก 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารก

การเลี้ยงทารกดวยนมแม 

การใหอาหารเสริมทารก 

การจัดของเลนสําหรับทารก 

การใหภูมิคุมกันโรค 

การปองกนัอุบัติเหตุในวัยทารก 

ปญหาเด็กวัยทารกและการแกไข 



การดูแลเด็กวัยทารก

เด็กวัยทารก (Infancy) นับตั้งแตคลอดจากครรภมารดา

ไปจนถึง 2 ป เปนวัยที่สําคัญที่สุดในการวางรากฐานสําคัญ

ตาง ๆ ของชีวิตในทุก ๆ ดาน เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง

มากที่สุด บิดามารดาผู เ ลี้ยงดูจึงควรใชระยะเวลานี้ เพื่อ

สงเสริมใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยตอบสนองความตองการ

จําเปนตาง ๆ เพื่อใหทารกมีพัฒนาการที่ดีทั้ งทางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 



การดูแลเด็กวยัทารก

การดูแลสุขภาพ

1) การอาบน้ํา  

2) การสระผม 

3) การเปลี่ยนผาออม 

4) เสื้อผาที่สวมใส ควรสะอาด 

5) ปากและฟน 



การดูแลดานโภชนาการ 
ความตองการอาหารของทารก มีดังตอไปนี้

- โปรตีน 

- พลังงาน  

- วิตามิน 

- เกลือแร 

1)  เหล็ก 2)  ไอโอดีน 

3)  แคลเซียม 4)  สังกะสี 

การดูแลเด็กวยัทารก



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

นมแมเปนนมที่ เหมาะที่ สุดในการเลี้ยงดูทารกใน

ระยะแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโต และการสรางภูมิ

ตานทานโรค ทั้งนี้ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. คุณคาทางโภชนาการของนมแม นมแมแบงไดเปน 2 ระยะ

1.1 น้ํ านม เหลื อ ง  ( Colostrums) เป น น้ํ านม ที่

ออกมาในระยะ 2-4 วันแรก จะหลั่งภายใน 12 – 24 ชั่วโมงหลังคลอด

1.2 น้ํานมแม (Mature Human Milk) หลังคลอด    

2 – 4 วัน 



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

2. ลักษณะที่ดีของนมแม 
2.1 นมแมมีสารอาหารครบถวน

2.2 นมแมสะดวก ไมตองเสียเวลาชงนม 

2.3 นมแมสะอาดและปลอดภัย 

2.4 นมแมมีสารปองกันการติดเชื้อ 

2.5 นมแมลดอัตราการเกิดโรคภูมิแพ

2.6 นมแมไมทําใหลูกอวน 

2.7 นมแมมีผลดีตอจิตใจ 

2.8 นมแมมีผลดีตอแม ทําใหมดลูกแมเขาอูเร็ว



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

3. หลักการในนมทารกดวยนมแม 

3.1 การเตรียมตัวของแมกอนคลอด ควรมีการ

ออกกําลังกาย และเตรียมใจไวดวยการเตรียมหัวนมควรจะ

เริ่มทําในระยะกลางๆ ของการตั้งครรภ 

ถาหัวนมบุมหรือบอดก็อาจตองดึงออกและนวดเตานม

3.2 การใหนมลูก อาจใหทุก 3 – 4 ชั่วโมง หรือ

ตามความตองการของลูกก็ได ในระยะแรก ๆ หลังคลอดอาจ

ใหดูดสลับทั้ง 2 เตาในแตละมื้อ



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

4. การใหนมผสม 
การเลี้ยงลูกดวยนมผสมก็เปนเรื่องที่จําเปนอยางมาก ใน

ครอบครัวปจจุบันที่แมตองออกไปทํางานนอกบานหรือไมมีน้ํานม

หรือเวลาในการเลี้ยงดูลูก ดังนั้นแมจึงควรมีความรูในการใหนมผสม

4.1 ชนิดของนมผสม 

1) นมผงคลายนมมารดา 

2) นมผงครบสวน 

3) นมขนจืด 

4) นมสําหรับเด็กแพนมวัว 



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

4.2 ปริมาณนมผสมสําหรับทารก

ตารางแสดงจํานวนครั้งและปริมาณการใหนมทารกแรกเกิด 1 – 12 เดือน

6 - 8

4 - 5

3 - 4

3

3 – 4

6 - 7

7 - 8

8

1 -04 เดือน

4 -06 เดือน

6 -09 เดือน

9 - 12 เดือน

จํานวนครั้งตอวันปริมาณ (ออนซ) ตอมื้ออายุ

ที่มา : อําไพพรรณ ปญญาโรจน, 2542, หนา 123



การเลี้ยงทารกดวยนมแม

4.3 วิธีใหนมผสมหรือนมขวด ไมควรใชผาหรือหมอน

รองหนุนขวดใหทารกนอนดูดได และไมควรใหทารกนอนดดู

นมจนหลับไปโดยยังอมหัวนมอยู

4.4 การชงนม สิ่งที่ตองระวังเปนพิเศษ คือ ความ

สะอาดนมที่แนใจวาสะอาดคือนมที่ชงกินมื้อตอมื้อ 

4.5 การทําความสะอาดขวดนมและหัวนม สามารถทํา

ไดโดยการนําขวดนมทั้งชุดไปตม



การใหอาหารเสริมทารก

กินนมแมหรือนมผสม ขาวบดเนื้อปลาสุกหรือไขแดง

ตมสุกผสมน้ําแกงจืด โดยเพิ่มผักสุกบดดวยทุกครั้งเปน

อาหารแทนนมแม 1 มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ 

เชน มะละกอ

อายคุรบ 6 

เดือน

กินนมแม เพิ่มขาวบด เนื้อปลาสุกสลับกับไขแดงตมสุก 

ผสมน้ําแกงจืด วันละ 1 ครั้ง แลวกินนมแมตามจนอิ่ม 

อายคุรบ 5 

เดือน 

กินนมแมอยางเดียว แรกเกิด - 4 

เดือน 

อาหารเสริมอายุ

การใหอาหารเสริมแกทารกมีขอพิจารณา ดังนี้



การใหอาหารเสริมทารก

กินนมแมหรือนมผสม กินอาหารเชนเดียวกับ

เมื่ออายุครบ 7 เดือน แตบดหยาบและเพิ่ม

ปริมาณใหมากขึ้น เปนอาหารหลักแทนนมได 2 

มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ เชน กลวยน้ําวา

อายุครบ 8 - 9 

เดือน 

กินนมแมหรือนมผสม เพิ่มเนื้อสัตวสุกบดชนิด

อื่น เชน ไก หมูและตับสัตวสุกบดหรือทั้งไขแดง 

และไขขาวตมสุกบดในขาว และผักบดสลับกับ

อาหารที่เคยใหเมื่ออายุครบ 6 เดือน มีผลไมเปน

อาหารวาง 1 มื้อ เชน สมเขียวหวาน

อายุครบ 7 

เดือน 

อาหารเสริมอายุ



การใหอาหารเสริมทารก

ใหเด็กดื่มนมจากถวยโดยใหดื่มวันละ 2 – 3 ครั้ง 

ครั้งละประมาณ 1 ถวย ใหรับประทานขาวสวยที่

หุงนุม ๆ และอาหารเหมือนผูใหญที่ไมแข็งหรือ

เหนียว หรือยอยยากจนเกินไป 

อายุ 13 - 24 

เดือน 

กินนมแมหรือนมผสม กินอาหารเชนเดียวกับ

เมื่ออายุ   8 – 9 เดือน แตเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น 

เปนอาหารหลักแทนนมแมได 3 มื้อ มีผลไมเปน

อาหารวาง 1 มื้อ เชน สับปะรด

อายุ 10 - 12 

เดือน 

อาหารเสริมอายุ



ขอแนะนาํในการใหอาหารเสริมทารก

1) ไมควรใหอาหารอื่น นอกจากนมแมกอนอาย ุ4 เดอืน 

2) เมื่อเด็กอายุได 4 เดือนเต็มจะเริ่มใหอาหารอื่นได 

3) การใหอาหารใหมแตละชนิด ควรเวนระยะหางกัน

นาน 1-2 สัปดาห

4) ถาเด็กปฏิเสธอาหารในครั้งแรก ๆ อยาพยายามยัด

เยียดหรือบังคับใหกิน 

5) อยาปรุงอาหารรสจัดใหแกเดก็ 

6) ไมควรใหน้ําหวานแกเดก็ 



ขอแนะนาํในการใหอาหารเสริมทารก (ตอ)
7) กอนมื้ออาหารประมาณ 2 ชั่วโมง ไมควรใหเด็กกิน

ขนมหรือของกินเลน 

8) การเตรียมอาหารสําหรับเด็กตองระวังในเรื่อง

ความสะอาด 

9) ถาทารกทองผูก  การใหอาหารเสริมจะชวยไดมาก 

10) ใหอาหารที่ทําสุกใหม ๆ แกทารก 

11) การใหเด็กกินอาหารนั้น ควรใหกินกอนการดื่ม

นมแม 

12) ในการ เตรี ยมอาหาร เด็ กคว ร ให มี อ าหา ร

หลากหลายชนดิ 



การจัดของเลนสําหรับทารก

ตารางแสดงของเลนและการเลนของวยัทารก

ใหจับขยําลูบคลํากอด 

เพื่อใหรูสึกอบอุนนุมนิ่ม

ตุกตายางผิวหยาบแตนุมนิ่ม ตุกตาผา

ใหจับ ควา เขยา โยก และ

ฝกฟงเสียง

เครือ่งเขยาใหเกิดเสียง

กระตุนการใชสายตา และ

การจับตองดวยมือและเทา

เครือ่งแขวนสีสด เชน ปลาตะเพยีน 

เศษผา ลูกพลาสติกกลม ถามีเสียงดัง

ยิ่งดี ตองผูกใหแนนกันตก

แรกเกิด-

6 เดือน

วัตถุประสงคของเลนอายุ



ตารางแสดงของเลนและการเลนของวยัทารก

ฝกกลามเนื้อหลังและขารถหัดเดิน

เพื่อคืบคลานตามของเคลื่อนที่ไป ของเลนประเภทไขลาน 

ฝกการหยิบจบัซ้ําและการซอน กลองเปลาขนาดตาง ๆ 

ใชกัดหรอืย้ําเลนเพือ่ทําใหเหงือก

แข็งแรง 

วงแหวนยางหรอืพลาสติกชนิด

นุมใหทารกกัดเลน 

7-12 

เดือน 

ฝกการฟงเสียงกลองเพลง

ใชนิ้วหยิบหมุดใสลงในรูหมุดและกลองหยอดหมุด

สังเกตดูการเคลื่อนไหวของเลนประเภทไขลานแรกเกิด-

6 เดือน

วัตถุประสงคของเลนอายุ



ตารางแสดงของเลนและการเลนของวยัทารก

1-2 ป

ฝกกลามเนื้อแขน-มือ และการ

ใชสายตาประสานกับ

กลามเนือ้แขน-ตา 

ลูกบอลผาหรอืพลาสติกขนาด              

8-24 นิว้

ฝกการเดินชา-เร็วรถหรอืของเลนที่ผลักไปขางหนา

ได และรถหรอืของทีล่ากจูงได

ฝกการใชมือหยิบของออกจาก

กลองหรอืตะกรา

กลองหรอืตะกราใสของเลน

ฝกการใชกลามเนื้อมือและฝก

การสังเกต

ของเลนที่ตกไมแตก7-12 

เดือน 

วัตถุประสงคของเลนอายุ



ตารางแสดงของเลนและการเลนของวยัทารก

ฝกการสังเกตจากภาพ ฝก

เรยีกชือ่สัตว

หนังสือรูปภาพ

ฝกกลามเนื้อนิว้และมือดินสอสีหรอืดินสอเทยีนแทงใหญ

ฝกทักษะแขนมือกระดานฆอนตอก

เลนเลียนแบบตุกตา

1-2 ป

ฝกการสังเกต เปรยีบเทยีบ 

ลองผิด ลองถกู

แทงไมหรอืกลองขนาดตาง ๆทํา

เปนชุด

ฝกกลามเนื้อแขน-มือของเลนที่ตักตวงกับทราย เชน ถัง 

ชอน พลั่ว

วัตถุประสงคของเลนอายุ



ตารางแสดงของเลนและการเลนของวยัทารก

ฝกทักษะการจัดกระทํากับ

สิ่งของใหเกิดผลที่ตองการ

ของเลนทีท่ําใหเกิดเสียง

ฝกทักษะมือกลองดนตรีฝกฟงเสียง1-2 ป 

วัตถุประสงคของเลนอายุ

ที่มา : รัชนี  ลาชโรจน, 2531, หนา 202 - 203



-คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ครั้งที่ 3

-ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

6 เดือน

-คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 3

-โปลิโอ ครั้งที ่2

4 เดือน

-คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ครั้งที่ 1

-ตับอักเสบบี ครั้งที ่2

2 เดือน

-วัคซีน บีซีจี ปองกันวัณโรค

-ตับอักเสบบี ครั้งที ่1 (1)

แรกเกดิ

ใหวัคซีนปองกันโรคอายุ

การใหภมูิคุมกันโรค
ตารางแสดงการใหภูมิคุมกันโรค



ตารางแสดงการใหภมูิคุมกันโรค

-หัด คางทูม หดัเยอรมัน ครัง้ที ่2 (5)

-คอตีบ บาดทะยัก (dt)

12 – 16 ป

-คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ครั้งที่ 5

-วัคซีน บีซีจี ปองกันวัณโรค (4)

4 – 6 ป

ไขสมองอักเสบ ครั้งที ่32 ปครึง่

-คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งที ่4

-ไขสมองอักเสบ ครั้งที ่1

-ไขสมองอักเสบ ครั้งที ่2 (หางจากครั้งแรก 1-2 สัปดาห)

1 ปครึง่

-หัด คางทูม หดัเยอรมัน ครัง้ที ่1 (2)9 – 12 เดือน

ใหวัคซีนปองกันโรคอายุ

ที่มา : ชนิกา ตูจินดา, 2542, หนา 15 – 16



การปองกันอุบัติเหตุในวยัทารก
ตารางแสดงอุบัติเหตุของทารกและการปองกัน

-อยาทิ้งทารกไวในอางอาบน้ําคนเดียว-จมน้ําในอาง

-อยาปลอยไวคนเดียว-ตกจากที่สูง4 - 9 

เดือน

-ติดลูกกรงใหดีหรือใชฟองน้ํากั้นรอบ

เตียง

-แขนขาหรือคอขัดในซี่กรง   

ขอบเตียง

-อุมทารกเวลาใหนม-สําลักน้ํานม

-ที่ น อ น ต อ ง เ นื้ อ แ น น แ ล ะ แ ข็ ง

พอประมาณไมจําเปนตองหมุนหมอน

-หายใจไมออกเพราะหมอน   

หรือที่นอนอุดจมูกและปาก

แรกเกิด -

4 เดือน

การปองกันอุบัติเหตุอายุ



ตารางแสดงอุบัติเหตุของทารกและการปองกัน

12 – 24 

เดือน 

9 – 12 

เดือน 

-อยาปลอยใหอยูคนเดียว ตองคอย

ดูแลใกลชิด ซอมแซมดูโตะ เกาอี้ให

แข็งแรง 

-หกลมหัวโน 

-ของ เล นต อ ง มี ขนาดใหญ  ไม มี

สวนประกอบเล็ก ๆ ที่อาจดึงออกได 

-ของเลนติดคอ หู จมูก 

-ของเลนตองไมมีคนหรือแงมุมหรือ

ทาดวยสารพิษเก็บขอทุกชนิดขึ้นไวใน

ที่เด็กหยิบไมถึง 

ถูกของมีคมบาดหรือไดรับ

สารพิษทางปาก 

4 – 9 

เดือน 

การปองกันอุบัติเหตุอายุ



ตารางแสดงอุบัติเหตุของทารกและการปองกัน

-ยายปลั๊กไฟใหสูงพนมือทารก หรือหา

ที่ปดพิเศษมาใช 

-ไฟดูด 

-ใส เครื่ อ ง เ รื อนที่ ส วนฐาน มั่นคง 

เค ลื่อนที่ ไม ได  หาที่กั้นและประตู

หนาตาง 

-ตกบันไดหรือที่สูง 12 – 24 

เดือน

การปองกันอุบัติเหตุอายุ

ที่มา : รัชนี ลาชโรจน, 2531, หนา 205



ปญหาเด็กวยัทารก

1. ปญหาจากการรอง 

2. ปญหาเกี่ยวกับการนอน 

3. ปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 

4. ปญหาเกี่ยวกับผิวหนัง 

5. ปญหาเกี่ยวกับปากและนัยนตา 

6. ปญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ 



บทที่ 7
การอบรมเลีย้งดูเด็กวยักอนเรียน 

โดย อาจารยณฐัวรดา  มณีรตัน



การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียน 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียน

บทบาทของพอแมในการจัดสภาพแวดลอม 

การเลียนแบบของเด็กวัยกอนเรียน 

ความสนใจเรื่องเพศของเด็กวัยกอนเรียน 

ปญหาเด็กวัยกอนเรียนและการแกไข 



การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียน

เด็กวัยกอนเรียน (preschool child) หรือเด็กวัยตอนตน 

(early childhood) มีอายุ 2 – 5 ป  เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงวัย

ที่สําคัญที่สุดชวงหนึ่งของชีวิต เพราะเปนวัยทองของการ

วางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย ระยะนี้เปนระยะที่เกิดการ

เรียนรูมากที่สุดในชีวิต เปนชวงพัฒนาการที่สําคัญที่สุดที่จะ

สรางบุคลิกภาพใหแกเด็ก เด็กจะเปนคนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับ

การเลี้ยงดูในวัยนี้เปนสําคัญ 



การสรางระเบียบวนิยั 
1. หลักของระเบียบวินัย มีหลักสําคัญ 4 ประการ

1) เด็กตองประพฤติในสิ่งที่ดี และขจัดพฤติกรรมที่ไม

พึงปรารถนา

2) เด็กตองสรางความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

กับการกระทําดีและไมพึงพอใจกับการกระทําที่ไมดี และหลีกเลี่ยง

การกระทํานั้น

3)  เด็กตองการทําความดีจนกระทั่งเกิดความเคยชิน

หรือเกิดเปนนิสัยโดยไมตองมีใครแนะนํา

4) เด็กตองเรียนรูถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดี ไม

พึงปรารถนาเปน พฤติกรรมที่ดีที่พึงปรารถนาของสังคม



การสรางระเบียบวนิยั 
2. การฝกวินัย  นักจิตวิทยาไดแยกการฝกวินัย

ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

1) การฝกวินัยโดยใชความรักเปนตัวนํา (Love -

oriented technique) 

2) การฝกวินัยโดยใชวัตถเุปนตัวนํา (Object -

oriented technique) 

3) การวางกฎเกณฑ 



การสรางระเบียบวนิยั 
3. การชวยใหเด็กรูจักบังคับตนเอง 

1) สรางความสัมพันธอันดีกับลูก

2) ใหอิสรภาพแกเด็ก

3) ไมมอบความรับผิดชอบแกเด็กจนเกินกําลัง

4) ชวยใหเด็กเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่ควรกระทํา

5) อธบิายคําถามตาง ๆ ที่เด็กสนใจ 

6) มีความนับถือในตัวเด็ก 

7) ยกยองชมเชยเด็กในโอกาสอันควร 

8) อธบิายเหตุผลตาง ๆ ใหเด็กกอนที่จะใหทําตาม

9) มีความคงเสนคงวา 



การสรางระเบียบวนิยั 
4. การปฏิบัติตนของพอแมในการฝกวนิยั

1) สรางความศรทัธาใหแกลูกเสียกอน

2) จะตองเปนแบบอยางที่ดี

3) ใชอาํนาจแบบออนโยน

4) ไมใชอํานาจอยางไรเหตุผล

5) ออกคําสั่งในรูปการชักชวน

6) ไมควรขัดแยงกันเองใหลูกเหน็

7) ตองตัดสินปญหารวมกันได 

8) ไมควรใหเด็กทําอะไรเมื่อเขาไมพรอม 

9) ควรสงเสรมิใหรูจกัตัดสินในความคิด เมื่อลูกเริ่มรูจกัคิด 

10) ใหเด็กไดเลนกับเพือ่นรุนเดยีวกัน 

11) เพิม่ความเชือ่มั่นในตัวเองใหกบัลูก



การฝกลกัษณะนสิัยที่ดี

1. การรับประทานอาหาร 
1) สรางนิสัยที่ดีในการรับประทาน

2)ใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชนและเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย ไดอาหารครบทั้ง 5 หมู เปนอาหารที่

ยอยงาย สุก และนุม เหมาะที่จะใหเด็กเคี้ยว ไมควรมีไขมันมาก

เกินไป มีสีสันนารับประทาน รูปรางแปลกชวนชิม และอรอย 

3)ไมควรใหเด็กรับประทาน อาหารรสจัด น้ําอัดลม 

อาหารที่มีไขมันมากเกินไป อาหารหมักดอง อาหารกระปอง อาหารที่

มีผงชูรสมาก และอาหารที่เด็กแพเฉพาะราย 



การฝกลกัษณะนสิัยที่ดี

2. การฝกการขับถาย  

การฝกนิสัยการขับถายใหแกเด็กนั้นมีความแตกตาง

กันระหวางเด็กทารกกับเด็กวัยกอนเรียน การฝกแบบคอยเปนคอยไป

และใชความอดทนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการฝก ถาฝกกอน

เด็กจะมีความพรอมอาจจะทําใหเด็กมีปญหาเกิดขึ้น



การฝกลกัษณะนสิัยที่ดี

3. การฝกนิสัยการนอน 
1)จัดสภาพแวดลอมใหดีเหมาะกับการนอน กอนนอน

ไมควรใหดื่มน้ํามาก และปสสาวะใหเรียบรอย  ไมควรใชการนอน

เปนการลงโทษเด็ก หองนอนไมจําเปนตองมืดสนิท 

2)การกําหนดเวลาจะชวยใหเด็กเคยชินและนอนได

นาน ๆ กอนนอนควรใหเด็กดูภาพสวยงามและเปนความรูเล็กนอย 

หรือเลานิทาน เลนตุกตา ผูใหญไมควรโตเถียงหรือทะเลาะวิวาทให

เด็กไดยินเพราะในระหวางที่เด็กนอนถามีเสียงรบกวนจะทําใหเด็ก

หลับไมเต็มที่ และการหลอกใหเด็กกลัวจะทําใหเด็กสะดุง ผวา หรือ

ฝนรายเวลานอน



การฝกลกัษณะนสิัยที่ดี

4. การฝกนิสัยการอาบน้าํแตงตัว 
1) การอาบน้ํา  เมื่อถึงเวลาอาบน้ําใหเตือนลวงหนา 

5 นาที และเตรียมเครื่องใชในการอาบน้ําใหพรอม ควรสอนใหเด็กถู

ตัวเองในที่ถูถึง ใหเด็กเห็นวาการอาบน้ําเปนเรื่องสนุก  

2) การแตงตัว  ผูใหญควรเปดโอกาสใหเด็กแตงตัว

เอง เพื่อใหเด็กฝกการปฏิบัติตนในเรื่องแตงตัว ชมเชยเมื่อเด็กไดทํา

ถูกตอง 

การฝกใหเด็กอาบน้ําแตงตัวไดเอง จะทําใหเด็กเกิดความ

เชื่อมั่นในตัวเองและรูสึกอิสระ จะทําใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

ลดการพึ่งพาผูใหญ ชวยตัวเองไดเร็วขึ้น



บทบาทของพอแมในการจัดสภาพแวดลอม

1. จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหรมรื่น สุขสงบ อบอุน และ

ปลอดภัย  

2. สรางสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก ใหเด็กสามารถดูดซึม

คานิยมที่ตองการปลูกฝงเอง 

3. จัดใหเด็กไดใกลชิดกับบุคคลแวดลอมที่เปนตัวอยางที่ดี 

4. จัดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาประสบการณจากสถานที่ 

สภาพแวดลอมใกล ๆ ตัว

5. แสวงหาแบบอยางวัฒนธรรมที่ดีงามใหเด็ก

6. เสนอเหตุการณหรือเรื่องราวปญหาที่แวดลอมเด็กที่เด็ก

สนใจ นํามาสนทนากัน 



ตัวอยางการจัดสภาพแวดลอมในบาน 1



ตัวอยางการจัดสภาพแวดลอมในบาน 2



การเลียนแบบของเด็กวัยกอนเรียน

การเลียนแบบของเด็กแบงออกไดเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

1. การเลียนแบบบทบาททางเพศ (Sex - role 

identification)

2. การเลียนแบบสวนตัวที่ ไมใชบทบาททางเพศ 

(Personal non sex role identification)

3. การเ ลียนแบบกับการพัฒนาศีลธรรม  (Moral 

development identification)



ความสนใจเรื่องเพศของเด็กวัยกอนเรียน

1. พัฒนาการในเรื่องเพศของเด็กวัยกอนเรียน

ซักถามเรื่องความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย 

สนใจเรื่องการแตงงาน การเลนยังไมแยกเพศ สนใจเด็ก

ทารก และซักวา เด็กทารกเกิดจากที่ใด

3 ป

กังวลกับอวัยวะเพศ จะตองจับตองอวัยวะเพศเมื่อแกผา 

สนใจซักถามเรื่องนมของแม เด็กผูชายเขาใจโดยไมตองบอก

วาพอและตัวเองยืนปสสาวะ

2 ปครึง่

แสดงความรักตอพอแมมาก บอกไดวาคนไหนเปนหญิงเปน

ชาย โดยดูจากเสื้อผาและทรงผม

2 ป

พัฒนาการในเรื่องเพศของเด็กอายุ



1. พัฒนาการในเรื่องเพศของเด็กวัยกอนเรียน (ตอ)

ชอบแสดงอวัยวะเพศในหองน้ํา ชอบตั้งชื่อเรียก

อวัยวะเพศ สนใจจะแตงงานกับเพศตรงขามและพวก

ญาติ เด็กชายสนใจเด็กหญิงที่อายุนอยกวาตน อยาก

มีนอง และตองการอุมนอง 

6 ป

เริ่มคุนเคยกับความแตกตางของอวัยวะเพศ และไม

สนใจเทาไร ชอบเลนบาน พอ แม จับคูชายหญิง 

สนใจเด็กทารก 

5 ป

สนใจและกังวลเรื่องสะดือมาก สนใจและอยากรูวาคน

อื่นทําอะไรในหองน้ํา แตไมตองการใหคนอื่นมาดูตน 

4 ป 

พัฒนาการในเรื่องเพศของเด็กอายุ



2. การสอนเรื่องเพศ

1) ควรทําแตยังเล็กโดยเริ่มจากใหเด็กทราบถึงความ

แตกตางระหวางรางกายของตนเองกับเพศตรงขาม 

2) ผูใหญควรฟงสิ่งที่เด็กถาม 

3) คอยดูแลในเรื่องความเปนอยูหลับนอนของเด็กแตละคน 

4) หากิจกรรมที่ใหเด็กมีเพื่อนหรืออยูใกลชิดกับพอแมหรือ

ผูใหญ

5) เมื่อเด็กเกิดความสนใจหรืออยากรูอยากเห็น ไมควรมี

การลงโทษใด ๆ เพราะจะทําใหเกิดความกังวล หรือรูสึกผิด 

7) พอแมก็ควรจะพูดกับเด็กในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อ

รางกายโตขึ้น



2. การตอบคําถามเรื่องเพศ

เรื่องเพศเปนเรื่องที่ควรอธิบายใหทราบ แตอธิบาย

โดยใชขอความสั้น ๆ วิธีตอบคําถามที่ดีที่สุด เราควรถาม

ความเขาใจของเด็กกอนวา เขาเขาใจวาอยางไรกอนให

คําตอบ  นั้นอาจทําใหเด็กพอใจในชวงเวลาสั้น ๆ เด็กจะ

อาจจะถามแบบเดิมอีก เราก็ควรใหรายละเอียดมากขึ้น

กวาเดิมอีก



ปญหาของเด็กกอนวัยเรียน

1. ปญหาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สาเหตุของปญหาเกี่ยวของกับครอบครัวคือแมไมนิยม

เลี้ยงลูกดวยนมแม พอแมเ ลี้ยงดู เด็กอยางทารุณ ขาด

คุณธรรมและจริยธรรม

2.ปญหาดานโภชนาการ 

สาเหตุของปญหาเกี่ยวของกับครอบครัว คือ แมขาดความรู

ดานโภชนาการ นอกจากนี้เกิดจากพอแมขาดความรูและ

ประสบการณเกี่ยวกับอาหาร



ปญหาของเด็กกอนวยัเรียน (ตอ)

3.ปญหาดานสติปญญาและความสามารถพื้นฐาน 

สาเหตุของปญหา คือ พอแมขาดความรูความเขาใจใน

การพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา

ของเด็ก

4.ปญหาดานสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม 

สาเหตุของปญหาเกี่ยวของกับครอบครัวคือ เด็กเปน

บุตรนอกสมรสและเกิดจากการตั้งครรภที่พอแมไมพึง

ปรารถนา พอแมขาดการศึกษา และขาดความรับผิดชอบ 

ครอบครัวแตกแยก 



บทที่ 8
สิ่งแวดลอมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดย อาจารยณฐัวรดา  มณีรตัน



ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

ปจจัยของสิ่งแวดลอมที่มอีิทธิพลตอพัฒนาการ 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มผีลตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การจัดสิ่งแวดลอมของครอบครัวที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

ประเภทของกิจกรรมและประสบการณนอกหองเรียน 



ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมอาจแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

1. สิ่งแวดลอมภายในตัวบุคคล (implicit environment) ไดแก 

การทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน ระบบยอยอาหาร 

ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ เปนตน

2. สิ่งแวดลอมภายนอก (explicit environment) ไดแก 

สิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกกายของมนุษย เชน วัตถุสิ่งของ คน พืช 

สัตว กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดจากคนและสัตว รวมไปถึงสิ่งที่เปน

นามธรรม (abstract) ไดแก ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในสังคมดวย



ความสําคัญของสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมมีความหมายและความสําคัญตอเด็กปฐมวัย คือ 

เด็กไดรับการฝกอบรมใหรูจักบทบาทตาง ๆ ในสังคม ทั้งในวัยเด็ก

และวัยผูใหญไปพรอม ๆ กัน กระบวนการของการอบรมใหคนเปน

สมาชิกของสังคมนั้น จะขึ้นอยูกับเจตคติ ความคาดหวัง และคานิยม

ของสังคมที่คน ๆ นั้นเกี่ยวของดวย เนื่องจากบทบาทที่แสดงอยู

เปลี่ยนไปก็จะสงผลกระทบตอคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายความวา

การกระทําของเด็กคนหนึ่งจะมีผลตอคนที่อยูรอบ ๆ ขาง และผลจาก

การกระทําของคนที่อยูรอบ ๆ ขาง จะมีผลกระทบตอเด็ก ทั้งนี้เพราะ

เด็กอยูในสังคม 



ปจจัยของสิ่งแวดลอมที่มีอทิธิพลตอพัฒนาการ

ปจจัยของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยมีดังนี้

1. ประสบการณที่เด็กไดรับจากการตอบสนองความ

ตองการพื้นฐาน 

2. ประสบการณที่ ไดจากการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว 

3. ประสบการณที่เด็กไดรับจากสัมพันธภาพทางสังคม 

4. ประสบการณที่ไดรับความสะเทือนใจมาตั้งแตวัยเด็ก 



อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มผีลตอการพัฒนาเด็กปฐมวยั

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กโดยพฤติกรรม

บางอยางจะถูกกระตุนใหเร็วขึ้น โดยสิ่งแวดลอมหรืออาจจะชาลงถา

เด็กไมไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมจึงมีอิทธิพล

ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดเปน 3 กลุม ดังนี้

1. สิ่งแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทางกาย  

2. สิ่งแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทางอารมณ        

และสังคม  

3. สิ่งแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 



การจัดสิ่งแวดลอมของครอบครัว
ที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั

สิ่ ง แ ว ดล อ มที่ ช ว ย ส ง เ ส ริ ม ป ร ะ สบก า รณ แ ล ะ

ความสามารถ  ผูปกครองควรจัดมี 4 เรื่องดวยกัน ไดแก

1. สถานที่ 

2. วัตถุสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ 

3. บุคคล 

4. เหตุการณ



บทบาทของผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอม

1. จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหรมรื่น สุขสงบอบอุน และ

ปลอดภัย 

2.  สรางสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก ใหเด็กสามารถดูด

ซึมคานิยมที่ตองการปลูกฝงเอง

3.  จัดใหเด็กไดใกลชิดกับบุคคลแวดลอมที่เปนตัวอยางที่ดี 

4.  จัดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาประสบการณจากสถานที่

สภาพแวดลอมใกล ๆ ตัวเด็ก 

5.  แสวงหาแบบอยางวัฒนธรรมที่ดีงามใหเด็กปฏิบัติตาม 

6.  เสนอเหตุการณ เรื่องราวหรือปญหาที่แวดลอมเด็กที่

สนใจนํามาสนทนากัน 



ตัวอยางการจัดสภาพแวดลอมภายในบาน



การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเด็กปฐมวัย

1. การจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียน  

เปนการจัดวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการที่มีลักษณะ  และ

คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการกระทํากิจกรรมภายในอาคาร และ

ภายในหองเรียน 

2. การจัดสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน  

ครูผูจัดจะตองพิถีพิถันในการพิจารณาวางแผนอยางดีไมยิ่ง

หยอนไปกวาการจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียน สอดคลองและเสริม

ประสบการณ โดยใชพื้นที่นอกหองเรียนเปน 2 สวน คือ

2.1 สนาม

2.2 สวนในโรงเรียน 



ตัวอยางการจัดมุมประสบการณในหองเรียน



ประเภทของกิจกรรมและประสบการณนอกหองเรียน

1.กิจกรรมทางพลานามัยนอกหองเรียน  เชน

1) การเลนกีฬา  

2) การเลนเครื่องเลนในสนาม 

3) เกมการละเลนกลางแจง 

2. กิจกรรมธรรมชาติศึกษานอกหองเรียน  เชน

1) กิจกรรมสํารวจ 

2) กิจกรรมการปลูกพืช 

3) การศึกษานอกสถานที่ 

4) กิจกรรมเลนน้ําเลนทราย 



บทที่ 9
โครงการเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย 

โดย ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ 



โครงการเพื่อพัฒนาเด็ก 

โครงการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั

ตัวอยางแบบฟอรมโครงการ 

วิธีเขียนโครงการ 

การประเมินผลโครงการ 



โครงการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 คําวา  “โครงการ”  เปนคําและมีความหมายไมแตกตางกับคํา

วา “โครงงาน” คือทั้งโครงการและโครงงาน  มีจุดประสงคเดียวกัน

เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค และมีรายละเอียด

องคประกอบที่สําคัญคือ  ชื่อโครงการ  มีหลักการและเหตุผล  

วัตถุประสงค  เปาหมาย  วิธีการดําเนินการ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  

ผลที่คาดวาจะไดรับ  และการประเมินผล 

คําวา “โครงงาน” ผูดําเนินโครงงานและปฏิบัติคือตัวเดก็

คําวา “โครงการ” ผูดําเนินโครงการคือครู



ความสําคัญของพอแมในการอบรมเลี้ยงดู

คุณภาพและประสิทธิภาพของมนุษยขึ้นอยูกับพัฒนาการของ

แตละคนตามวัยตาง ๆ โดยเฉพาะบุคคลในวัยทํางานนั้นจะมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเทาใดก็ขึ้นอยูกับการเรียนรู การฝกฝน และ

ประสบการณที่ตอเนื่องกันตั้งแตแรกเกิดถึงวัยปจจุบัน การเรียนรูครั้ง

แรกของมนุษยขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูของพอแม โดยถือวาพอแม คือ 

ครูคนแรกของลูก



ตัวอยางการจัดกิจกรรมในโครงการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ



กิจกรรมไหวครูในโครงการสงเสริมคุณธรรม                     

และจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย



กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

สําหรับเด็กปฐมวัย



กิจกรรมโครงการจัดแสดงนิทรรศการ

“แฟมผลงาน”



ภาพกิจกรรมในโครงการ

“เรียน-เลน เสริมความรูภาคฤดูรอน”



วิธีเขียนโครงการทางการศึกษา

 การเขียนโครงการทางการศึกษาก็เหมือนกับการเขียน

โครงการโดยทั่วไปซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อโครงการ 

2.  หลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของโครงการ 

3.  วตัถุประสงค  4. เปาหมาย  

5.  วธิีการดําเนนิการ  6. ระยะเวลา  

7.  ทรัพยากร  8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.  แผนการติดตามและการประเมินผล 



การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักการในการประเมินผล มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

1.  กอนเริ่มดําเนินการ เปนการประเมินผลลวงหนาวา  

กลุมเปาหมาย หรือผูเรียนมีความตองการเนื้อหาอะไรบางเพื่อ

ประโยชนตอการทํางานของตนตอไป

2.  ในระหวางดําเนินการ   เปนการประเมินผลในระหวางการ

ทํา โครงการ การจัดฝกอบรมหรือการทํากิจกรรม เพื่อประเมินวามี

ความเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 

3.  หลังการดําเนินการ  เปนการประเมนิผลเมื่อการทํา

โครงการ การฝกอบรมและการทํากิจกรรมเสร็จสิ้นลงไปแลว เพื่อ

ประเมินผลการทํางานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 



การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วธิีการประเมินผล

วิธีการประเมินผลที่เปนหลักใหญมี 3 วิธี และนําไปใชไดใน

ทุกชวงของการประเมินผล ไดแก

1. การสังเกต  

2.  แบบสอบถาม  

3.  การสาธิต



บทที่ 10
ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

และแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
โดย ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ 



ความหมายและความสําคญัของศนูยเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็และแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ศูนยเด็กในหนวยงานของรัฐ 

แนวทางในการจัดศูนย และการอบรมเลี้ยงดู 

สมองกับการเรียนรูโดยใชสื่อและการจัดสภาพแวดลอม 



ความหมายและความสําคัญ 

 คําวา “ศูนยเด็ก” และ “โรงเรียนปฐมวัย” คําทั้ง 2 คํานี้

มีความหมายเชนเดียวกนัคือ 

“สถานศึกษาปฐมวยั”

สวนความสําคัญความสําคัญของศูนย เด็ก  มี  2 

ลักษณะ คือ

1. เพื่อสนองความตองการของชุมชน  

2. เพื่อสนองความตองการและพัฒนาการของเด็ก 



ศูนยเด็กในหนวยงานของรัฐ

1.  ศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผิดชอบของกรมพัฒนา

ชุมชน  

2.  ศูนยโภชนาการในความรับผิดชอบของกรมอนามยั  

3.  ศูนยเด็กในความรบัผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห  

4.  ศูนยเด็กของเทศบาล  

5.  ศูนยเด็กของศูนยสาธารณสุข   

6.  ศูนยเด็กขององคกร   

7.  ศูนยเด็กในความรบัผิดชอบของกรมศาสนา 

8.  ศูนยเด็กปฐมวยั อยูในความรบัผิดชอบของทองถิน่ 



ภาพเด็กทาํกิจกรรมภายในหองศูนย



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

ขนาดของศูนย  แบงออกไดตามขนาดตาง ๆ ดังนี้

1. ศูนยเด็กขนาดเล็ก มีเด็กประมาณ 40 คน

2.  ศูนยเด็กขนาดกลาง มีเด็กประมาณ 60 คน

3.  ศูนยเด็กขนาดใหญ มีเด็กประมาณ 80 คน

สถานที่และอาคาร  
ควรตั้งอยูใกลชุมชน มีสนามเด็กเลน มีเนื้อที่อยางนอย

ประมาณ 100 ตารางวา บริเวณรอบศูนย จัดตกแตงใหรมรื่นสวยงาม

อาคารควรเปนอาคารชั้นเดียว มีขนาดใหญตามจํานวนเด็ก 

ควรมีระเบียงยาวซึ่งเด็กใชเปนที่เลนในรมได



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

หอง  ภายในศูนยเด็กมีหองสําหรับปฏิบัติงาน คือ

-หองเด็ก  มักสรางหองเด็กเปนหองโถงก็เพื่อที่จะให

ผูปฏิบัติงานในศูนยชวยกันดูแลเด็กไดสิ่งสําคัญก็คือจัดหองใหเด็กอยู

อยางสบายไมแออัด

-หองทํางาน  เปนหองไมใหญนัก ใชเปนที่ทํางานของ

ผูปฏิบัติงานในศูนย 

-หองน้ําหรือที่อาบน้ํา  

-หองสวม  

-หองพัสดุ  สําหรับเก็บสิ่งของเครื่องใช 

-หองครัว  ซึ่งเปนที่สําหรับประกอบอาหารสําหรับเด็กในศูนย 



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

หอง  ภายในศูนยเด็กมีหองสําหรับปฏิบัติงาน คือ

-หองเด็ก   มักสรางหองเด็กเปนหองโถงก็ เ พื่อ ที่จะให

ผูปฏิบัติงานในศูนยชวยกันดูแลเด็กไดสิ่งสําคัญก็คือจัดหองใหเด็กอยู

อยางสบายไมแออัด

-หองทํางาน  เปนหองไมใหญนัก ใชเปนที่ทํางานของ

ผูปฏิบัติงานในศูนย 

-หองน้ําหรือที่อาบน้ํา  

-หองสวม  

-หองพัสดุ  สําหรับเก็บสิ่งของเครื่องใช 

-หองครัว  ซึ่งเปนที่สําหรับประกอบอาหารสําหรับเด็กในศูนย 



ภาพตัวอยางแสดงการจัดศูนยเด็กปฐมวัย

ที่มา : ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2547, หนา16



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

ครุภัณฑเครื่องใชเครื่องเลนในศูนย ควรประกอบไปดวย
สิ่งตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้

- โตะสําหรับเด็ก - ตูและชั้น 

- กระดานดําประกอบแผนปายติดฝาผนัง 

- ถังผง - นาฬิกา

- เครื่องนอน  - เครื่องใชประจําตัว  

- เครื่องรับประทาน  - เครื่องครัว

- เครื่องเลน  - วัสดุ

- เครื่องเลนสนาม - เครื่องใชสําหรับมุมพยาบาล 



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

บุคลากร 

เรียกวา “พี่เลี้ยงเด็ก หรือ ผูดูแล” มีหนาที่ดังนี้

เปนผูดําเนินงานของศูนยในดานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

จัดประสบการณและกิจกรรมของเด็กในศูนย ดูแลอาคาร

สถานที่ วัสดุ เครื่องใช เครื่องเลน วางแผนงานการเลี้ยงดูทํา

การเงินและธุรการ ปรับปรุงศูนยใหเหมาะสมเปนสถานที่

อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ควบคุมโภชนาการของเด็กประกอบอาหาร

สําหรับเด็กในศูนย



แนวทางในการจัดศูนยเดก็ปฐมวยัและการอบรมเลี้ยงดู

แนวการอบรมเลี้ยงดู  ศูนยเด็กควรมุงกิจกรรมและ
ประสบการณใหเด็กไดพัฒนาทั้งกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ควรฝกอบรมนิสัยที่ดีงามโดยมีแนวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในเรื่องที่

จําเปนตาง ๆ ในเรื่องดังตอไปนี้

1.  การกําหนดตารางประจําวันสําหรับเด็ก  

2.  การจัดกิจกรรมใหแกเดก็  

3.  การประเมินผลเพื่อปรับปรุง  

4.  การรวมมือผูปกครอง 



ภาพเด็กทาํกิจกรรมที่สนามเด็กเลนภายในศูนย 



สมองกับการเรียนรูโดยใชสื่อและการจัดสภาพแวดลอม

การเลือกสื่อและการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย

ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกบัการพัฒนาการ

และการทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมอง 

(Brain - Based Learning)

1. สื่อ

1.1 เพลง  

1.2  เครื่องดนตรี  

1.3  หนังสือ 



การเลือกสื่อและการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย

ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกบัการพัฒนาการและ

การทาํหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมอง(Brain - Based Learning)

แนวทางการคัดเลือกหนังสือ 

ซึ่งตองคํานึงถึงรายละเอียดตางๆ ของหนังสือ ดังนี้

1.  รูปเลม ภาพประกอบ  

2.  ภาษาและเนื้อหา  

3.  วธิีการนําเสนอ (Presentation)



การจัดสภาพแวดลอม

1. สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตอง

ปลอดภัย สะอาด ดึงดูดใจ และกวางขวางพอกับสนามเด็กเลน 

2. พื้นที่จัดกิจกรรมตองกําหนดใหชัดเจนเด็กตองมีพื้นที่ที่

สามารถทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันเปนกลุมเล็ก ๆ 

หรือกลุมใหญ 

3.  พื้นที่สําหรับเด็กตองจัดใหสะดวกสําหรับทํากิจกรรมตาง 

ๆ อาจจัดเปนกลุมเล็กหรือรายบคุคล

4.  สีที่ใชทาหองเรียนและอาคารควรใชสีที่กระตุนใหเกิดการ

เรียนรู เปนสีออนเย็น เชน สีเขียว (กานมะลิ) สีฟา (เทอรควอยซ) สี

เหลือง (ออน) เปนตน



การจัดสภาพแวดลอม (ตอ)

5.  สื่อหรืออุปกรณตองเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีปริมาณ

เพียงพอ มีหลากหลาย และมีความทนทาน 

6.  จัดหาที่ใหเด็กไดเก็บของใชสวนตัวเปนสัดสวนชัดเจน

7.  ตองจัดมุมสงบไวทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

8.  สภาพแวดลอมควรมีสวนที่ออนนุมบาง เชน พรม เบาะ 

สนามหญา 

9.  ใชวัสดุดูดเสียงเพื่อลดเสียงดัง  

เพราะเสียงที่ดังเกินไปอาจทําใหเด็กเหนื่อยและเครียดได

10.  พื้นที่นอกอาคารควรมีพื้นผิวหลายประเภท 



การจัดสภาพแวดลอม (ตอ)

11.  หองน้ํา หองสวม ควรจัดอยางเหมาะสมกับตัวเด็กและ

ถูกสุขลักษณะ

12.   สภาพของหองและบริเวณอาคารควรจัดใหปลอดภัย

และถกูสุขลักษณะ  

13.  เครื่องเลนสนามตองมีความปลอดภัย  

14.  ขยะและน้ําโสโครก  มีกําจัดขยะทุกวันหรือเปนประจํา 

15.  สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร 

ทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง

16.  สถานที่รับประทานอาหาร  ตัวอาคารไมอับทึบ ไมมี

หยากไย มีแสงสวางเพียงพอ พื้นที่ทําดวยวัสดุแข็ง 
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