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บทคัดยอ
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอพัฒนาการท่ีสําคัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งถือวาเปนวัยรากฐานท่ีสําคัญ
ของชีวิต โดยไดอธิบายถึงความสําคัญในพัฒนาการเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี ที่กอใหเกิดแนวทางการ
สงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตใจที่ดีงามรูจักการรอคอย มีการเอ้ือเฟอแบงปน                 
อันกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งผลจากการที่ในแตละชวงวัยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วพอแมควรรีบ
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีตั้งแตในชวงวัยน้ี โดยใชปจจัยท้ัง 5 ประการ  คือ อาหาร การดูแลใหความรัก
เอาใจใส การเลนท่ีสมวัย การใชภาษาและส่ิงแวดลอม ที่ทุกปจจัยลวนมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก
ทัง้ดานการเคล่ือนไหว ความคิดสรางสรรค ความรับผดิชอบในชวิีตประจาํวัน การเขาสงัคมและดานภาษา นอกจากน้ัน
ไดยกตัวอยางแบบทดสอบที่เปนมาตรฐานในการประเมินพัฒนาการของเด็กในแตละดานเพ่ือเปนเกณฑ                         
ในการพิจารณาวาเด็กมีพัฒนาการตามวัยเพียงใด

คําสําคัญ
  เด็กวัยอนุบาล   พัฒนาการ

Abstract
  Development plans for kids according to their age are advicable and considerable. The purpose 
of this paper is to present major developments in preschool, which constitutes the foundation of every 
people’s lives. This paper explained the importance of preschool development in order to understand the 
nature of children of this age in all three aspects.  It  aimed to encourage  the four main developments of 
preschoolers which are   physical, emotional, social and intellectual developments. Moral principles, 
obligations, social responsibility, generousity, tolerance and teamwork are also significant. Due to the fact 
that the kids of preschool age could develop so fast, the parents were expected to supply them with five 
most important elements;  proper dietary,  attention,  recreation, language and environment.  These elements  
promoted kids' development  in terms of physical movement, creative thinking, daily responsibility,          
socialisation and linguistic skills. A standardized test was also given as an example  to assess and          
determind the kids’ developments in each aspects. 

เตรยีมความพรอมเพ่ือพฒันาการเรยีนรูสูเดก็ปฐมวยั
Preparation for Learning Development of Preschoolers

นิธิภัทร กมลสุข*



38

Keywords
  Preschoolers,    Development

บทนํา
  ชวงชีวิตของมนุษยแตละวัยมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน แตวัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับ                           
การวางรากฐานของชีวิต  คอื ชวงปฐมวยัหรือเด็กวัยอนุบาล (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, 2) 
เพราะเปนวัยท่ีมกีารเปลีย่นแปลงจากวยัทารกสูวัยเด็กท่ีพรอมจะเรยีนรูในสงัคมทีก่วางขึน้  พรอมกบัการเปลีย่นแปลง
พัฒนาการทุกดานท่ีเติบโตอยางรวดเร็วในเด็กวัยน้ี  ไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
และจริยธรรมท่ีควรสรางเสริมพัฒนาการทุกดานใหแกเด็กวัยน้ีไดเจริญเติบโตเต็มศกัยภาพ เพือ่ทีจ่ะเติบโตเปนเยาวชน
ทีด่ ีเฉลียวฉลาด คดิเปน ทาํเปน มคีวามสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ดงัท่ีไดมกีารศึกษาคนควา
งานวิจยัมากมายท่ีอธิบายถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูในวัยเด็กท่ีนกัจติวิทยาและนักการศึกษาไดกลาว
ถึงความสําคัญไวดังน้ี
  Hurlock (1970, 33-34) กลาววาวัยเด็กนับไดวาเปนวัยแหงวิกฤติการณในการพัฒนาบุคลิกภาพเปนระยะ
สรางพ้ืนฐานของจิตใจในวยัผูใหญตอไป บคุลกิภาพในวัยผูใหญแมจะมีความแตกตางในวัยเด็กมากเทาใดก็ตามแต
จะเปนความแตกตางท่ีถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก 
  Spinthall (1990, 25) กลาววาในชวง 5 ปแรกของมนษุย เปนระยะท่ีสาํคัญท่ีสดุในการวางรากฐานบคุลิกภาพ 
ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพน้ัน เด็กจะตองมีการเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
สถานการณที่ไดรับ โดยการตอบสนองน้ีมีผลมาจากวุฒิภาวะทางรางกาย สติปญญา และประสบการณที่ไดรับจาก
สภาพแวดลอม 
  Bloom (1998, 46) กลาวถึงความสําคัญของพัฒนาการเด็กไววา  รอยละ 50 ของสติปญญามนุษยจะเร่ิม
พัฒนาข้ึนในชวง 4 ปแรกของชีวิตอีกรอยละ 30 พัฒนาในชวง 4 - 8 ป และอีกรอยละ 20 พัฒนาในชวงตอๆ มา         
แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาต้ังแต 0 - 6 ป นั้น เปน “ชวงวิกฤติ (Critical Period)” ของการเรียนรู    
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, ความนํา)  กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัไววาเด็กอายุ 3 -5 ป  เปนวัยท่ีรางกาย และสมองของเด็กกําลงัเจริญเติบโต เด็กตองการความรัก  ความเอาใจใส
ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ  เลน  ทดลอง  คนพบตัวเอง          
ไดมโีอกาสคิดแกปญหา เลือก ตดัสนิใจ ใชภาษาส่ือความหมาย  คดิรเิร่ิมสรางสรรค  และอยูรวมกับผูอืน่อยางมีความสุข
  พีระพร รัตนาเกียรติ (2549, 67)  ไดกลาววา การเรียนรูในชวงแรกเกิดถึง 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทอง          
ของการเรียนรู เพราะสมองของเด็กมีการเปล่ียนแปลงทั้งปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอสารเคมีในสมอง            
รวมทั้งรอยหยักท่ีพ้ืนผิวสมอง ซึ่งลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับการพัฒนา มีการ  
กระตุนดวยวิธีการท่ีถูกตองจะชวยพัฒนาเซลลสมอง  การวางพ้ืนฐานของการเรียนรูจะชวยใหทกัษะการเรียนรูพัฒนา
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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  ดงัน้ัน จงึกลาวไดวา พัฒนาการทุกดานของมนุษยมรีากฐานมาจากพัฒนาการในวัยเด็ก โดยเฉพาะชวงปฐมวัย
เปนชวงท่ีสําคัญย่ิงของชีวิต  เด็กปฐมวัยควรมีการสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค ทักษะคณิต ทักษะภาษา  มีปฏิภาณไหวพริบใน   
การแกปญหาและเชาวนปญญาในการพัฒนาใหเกิดกระบวนการคิด รวมท้ังมีอารมณสุนทรีย เติบโตเปนประชากร        
ที่มีคุณภาพ ดังคํากลาวท่ีวา “เด็กกอนวัย 6 ป ถือเปนวัยทองของชีวิต หากตองการใหพลเมืองเปนแบบไหนก็จะตอง
ปูพ้ืนฐานใหกอนวัย 6 ป การจะรอพัฒนาท่ีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็จะสายเกินไป”                 
(ราศี ทองสวัสดิ์, 2540, 1) ดังน้ัน การเรียนรูพัฒนาการเด็กในวัยน้ีไมเพียงเรียนรูเพ่ือเขาใจธรรมชาติของเด็ก                  
แตยังเรียนรูเพ่ือชวยสรางประชากรท่ีดีมีประโยชนใหประเทศชาติไดอีกดวย

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
  เด็กปฐมวัยเปนเด็กท่ีอยูในชวงอายุ 3 - 6 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่พอแมนําเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล  เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเรียนรูการเขาสังคมท่ีกวางข้ึน เด็กวัยน้ีจะเร่ิมพัฒนาลักษณะความเปนตัวของตัวเองใหความสนใจ
ในสิ่งรอบตัวอยากรูอยากเห็น  ชอบตั้งคําถามในเร่ืองตางๆ  เร่ิมมีการเลนอยางอิสระและชอบท่ีจะชวยเหลือตวัเอง
มากข้ึน  ราศี  ทองสวัสดิ์ (2540, 20) กลาววาการท่ีจะพัฒนาเด็กปฐมวัยตองเขาใจธรรมชาติของเด็กวัยปฐมวัย          
ในชวงอายุ 3 - 6 ป  วามลีกัษณะเปนเชนใดเพ่ือยอมรบัถึงลกัษณะเฉพาะวัยอยางถูกตองและสามารถใหการสนับสนนุ
สงเสริมพัฒนาการเด็กวัยน้ีไดอยางเหมาะสมโดยลักษณะธรรมชาติของเด็กวัยน้ีแบงเปนประการหลักๆ ดังน้ี
  ประการท่ี 1 เด็กในวัยน้ีมีลักษณะพฤติกรรม “ยึดตนเองเปนศูนยกลาง” ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออก          
ดูเปนคนเห็นแกตัว หวงของ ไมยอมแบงปนสิ่งท่ีตนมีแกผูใดและจะเร่ิมเปนผูใหเมื่ออายุประมาณ 4 - 6 ปขึ้นไป
  ประการท่ี 2 เด็กวัยน้ียังไมเขาใจสิง่ทีเ่ปนนามธรรม การสอนเด็กวัยน้ี โดยการเลาบรรยายหรือบอกกลาวดวย
คําพูดจึงยากท่ีเด็กจะเขาใจดังเชนผูใหญ
  ประการท่ี 3 เด็กวัยน้ียังไมเขาใจเหตุผลการอบรมส่ังสอนคุณธรรมจริยธรรม   ดงัน้ัน ควรหลีกเล่ียงการลงโทษ
เด็กในวัยน้ีเพราะเด็กยังไมสามารถโยงการลงโทษวาเก่ียวของกับการกระทําของตนเองอยางไร จงึเปนท่ีมาของแนวคิด
ในการเล้ียงดูเด็กในวัยน้ีวา วิธีการส่ังสอนใหเด็กเปนคนท่ีมคีณุธรรมและจริยธรรมตองจดัการเรียนรูดวยการเลานิทาน
ใหฟงหรือจัดกิจกรรมการเลนเก่ียวกับศิลปศึกษา เปนตน

พัฒนาการท่ีสําคัญของเด็กวัยอนุบาล
  เน่ืองจากพัฒนาการของมนุษยมีการเกิดขึ้นเปนลําดับข้ันตามวัยท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันในแตละวัย 
ทําใหมีนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาคนควาลําดับขั้นของพัฒนาการท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
จนเกิดเปนทฤษฎีตางๆ มากมายรวมใชชื่อวา “ทฤษฎีขั้นตอนของพัฒนาการ” ซึ่งเปนทฤษฎีที่เริ่มตนใหความรู
กระบวนการพัฒนาการของมนุษยและเปนทฤษฎีทีก่ลาวถึงมากในวงการจิตวิทยา คอื ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลกิภาพ
ของฟรอยด ที่กลาวถึงโครงสรางของบุคลิกภาพจะประกอบดวย อิด (Id) เปนตนกําเนิดของบุคลิกภาพ และ                  
เปนสวนท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด อีโก (Ego) จะเปนสวนของบุคลิกภาพท่ีทําหนาท่ีประสาน อิด และ ซูเปอรอีโก 
(Superego) ใหแสดงบุคลิกภาพออกมา เพ่ือใหเหมาะสมกับความเปนจริงและขอบเขตท่ีสังคมกําหนดและ                       
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ซูเปอรอีโกที่เปนสวนท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 
ซึ่งทําหนาท่ีผลักดันใหบุคคลประเมินพฤติกรรมตางๆ ทีเก่ียวของกับมโนธรรม จริยธรรมท่ีพัฒนามาจากการอบรม
เล้ียงดู โดยเด็กจะรับเอาคานิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา ทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสันท่ีมีแนวคิดวา แตละคน
จะมีประสบการณกับวิกฤติภายในเชื่อมโยงกับแตละขั้นของชีวิต 8 ครั้ง ซึ่งในสามขั้นแรกถือเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุด      
ซึ่งเกิดในชวงปฐมวัย คือ ขั้นท่ี 1 การเช่ือใจ-การไมเช่ือใจ ขั้นท่ี 2 การเปนตัวของตัวเอง-ความละอายใจและ                 
ความสงสัย ขั้นท่ี 3 การคิดริเร่ิม-การรูสึกผิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่กลาวถึงการเรียนรู           
ของเด็กท่ีเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึง่จะมพัีฒนาการไปตามวัยตาง ๆ  เปนลาํดับขัน้และทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก ที่กลาวถึงจริยธรรมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาทางสติปญญาโดยการพัฒนาการทาง
จริยธรรม จะเกิดขึ้นเปนลําดับต้ังแตวัยทารก และจะคอย ๆ พัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ รวมทั้งการรับรูทางสังคมและบทบาท
ทางสังคม ก็มีความสัมพันธทางจริยธรรมของบุคคลดวย โดยท่ีเราสามารถประเมินระดับจริยธรรมในตัวบุคคล              
ไดจากเหตุผลที่บุคคลเลือกกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งจะพบวาทุกทฤษฎีเปนรากฐาน          
ในการแบงพัฒนาการออกเปนแตละชวงวัย ตามทีจ่รรยา เผอืกภู (2553, 67) ไดกลาววาเด็กในวยั 3-6 ป มพัีฒนาการ         
ทีส่าํคัญตามวัยอยู 4 ดาน คอื ดานรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา ซึง่ความสําคัญในพัฒนาการแตละชวงปก็จะ
มีความตองการการพัฒนาแตกตางกันไปในแตละดานท้ังทางดานรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา                         
ซึ่งในเด็กปฐมวัยสามารถอธิบายถึงพัฒนาการท่ีสําคัญท้ัง 4 ดานได ดังน้ี 
  1.  พัฒนาการทางกาย  เด็กวัยน้ีนับวาเปนเด็กวัยตอนตนท่ีมีสวนสูงและน้ําหนักเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว          
แตจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาดานขางกลามเน้ือและกระดูกจะเร่ิมแข็งแรงข้ึน แตกลามเน้ือท่ีเก่ียวกับ                   
การเคล่ือนไหวยังเจรญิไมเต็มทีก่ารประสานงานของอวัยวะตางๆ  ยังไมดพีอ จากการศึกษาของ Gesell (1940, 54-56) 
พบวาเด็กชวงวัย 3-6 ป มีพัฒนาการทางกายท่ีสําคัญหลายอยาง  เชน  มีการทรงตัวไดดี  ยืนขาเดียวไดนานข้ึน              
ขึ้นบันไดเองได  ว่ิงไดเร็วกวาเดิม ว่ิงเลี้ยวมุมได  ควบคุมการวิ่งใหชาลงและเร็วข้ึนได  กระโดดใหตัวลอยสูงได              
เตนและบริหารรางกายไดตามจงัหวะดนตรี  ถีบสามลอเด็กๆ ได  ใชรางกายบางสวนโตตอบตอสิง่เราแทนการโตตอบ
ทัง้รางกายได  สามารถขวางปาของได  ทาํกิจกรรมทีใ่ชกลามเน้ือมาก เชน วาดรูปตอภาพ ชวยพอแมทาํงานบาน เปนตน  
  2. พฒันาการทางอารมณ เด็กวัย 3-6 ป มกัเปนเด็กเจาอารมณและแสดงอารมณตางๆ ออกมาอยางเปดเผย
และมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยน้ีมักมีความกลัวอยางสุดขีด  อิจฉาอยางไมมีเหตุผล  โมโหราย การท่ีเด็กมีอารมณเชนน้ี             
อาจจะเปนเพราะเด็กมีประสบการณกวางข้ึน  อารมณจึงเกิดข้ึนเพราะเง่ือนไขทางสังคมต้ังแตสังคมภายในบาน             
จนกระท่ังถึงสงัคมภายนอกบาน  เด็กท่ีเคยไดรบัแตความรกัความเอาใจใสจากพอแมและผูทีอ่ยูใกลชดิ เม่ือตองพบกบั
คนนอกบานซ่ึงไมสามารถเอาใจใสเด็กไดเทาคนในบานและไมสามารถท่ีจะเอาใจใสไดเหมือนเม่ือเด็กเล็กๆ  เด็กจึงรูสกึ
ขดัใจเพราะคิดวาตนเปนคนท่ีมคีวามสามารถกวาคนอ่ืน  เด็กจะยกยองบูชาตนเองและพยายามปรับตวัเพ่ือตองการ
ใหเปนท่ีรกัและเปนท่ียอมรบัของบคุคลขางเคียง การแสดงอารมณในวยัน้ีมกัจะใชคาํพูดแสดงอารมณตางๆ แทนการ
รกุรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมโตเต็มที ่  ทัง้น้ีเด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกันข้ึนอยูกับ
สขุภาพ  การอบรมเลีย้งดูจากพอแมและสภาพแวดลอมทางสังคม เชน เด็กท่ีเติบโตข้ึนจากสภาพแวดลอม   ทีส่งบเงยีบ
ไดรับความรักความเอาใจใสและการตอบสนองความตองการอยางสมํ่าเสมอ  พอแมมีอารมณคงเสนคงวา เด็กจะ
เติบโตข้ึนเปนคนท่ีมอีารมณมัน่คงกวาเด็กท่ีมสีภาพแวดลอมทีต่รงกันขาม  อารมณของเด็กปฐมวยัท่ีพบไดมีดังน้ี
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   2.1  ความกลัวท่ีอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน เกิดจากอารมณดั้งเดิมของมนุษย หมายความ
วามนุษยเราเกิดมาพรอมกบัอารมณกลัวซึง่มลีกัษณะเปนสัญชาตญาณ  และความกลัวท่ีเกิดจากสติปญญาท่ีพัฒนา
ขึ้นมากกวาวัยทารกจึงมีความกลัวมากกวา เพราะสามารถมองเห็นอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได เชน              
การกลัวท่ีสูงเกิดจากจนิตนาการชอบคดิฝนถึงสิง่ตางๆ  โดยไมมเีหตุผล  ทีเ่ด็กคิดวาเปนอนัตรายเกิดจากประสบการณ
ที่ไดรับ เชน กลัวสุนัขเพราะเคยถูกสุนัขกัด เปนตน  และเกิดจากการเลียนแบบหรือการเห็นแบบอยาง  เชน เด็กกลัว
เพราะมีแมหรือพ่ีเล้ียงเปนคนท่ีขลาดกลัวซึ่งเด็กไดเห็นเปนแบบอยาง  วิธีการปองกันและแกไขไมใหเด็กกลัว คือ         
ไมควรเอาส่ิงที่เด็กกลัวมาแหยเพราะทําใหเด็กกลัวมากข้ึน  วิธีการท่ีดีคือตองทําใหเด็กรูวาเรายอมรับความกลัว        
ของเดก็และควรเปดโอกาสใหเด็กไดแตะตองสิง่ทีท่าํใหเด็กกลัวดวยวิธีการท่ีคอยเปนคอยไป  คอื ใหเด็กไดสงัเกตและ
ทําตามแบบอยางพฤติกรรมที่กลาหาญของผูอื่นพรอมทั้งใหเหตุผลและใหคําชมเชยเพ่ือเด็กจะไดหายกลัวสิ่งน้ัน
   2.2 ความโกรธ เด็กวัยน้ีจะแสดงอารมณอยางเปดเผยตรงไปตรงมาจงึมลีกัษณะท่ีรนุแรงและโตตอบสิง่
ที่ทําใหโกรธหรือผูที่ทําใหโกรธและมักจะเปนไปในลักษณะของการทําลาย เชน กระทืบเทา ลมตัวลงกล้ิงเกลือก  กับ
พ้ืนแลวแผดเสียงรองเพ่ือระบายอารมณ  ขวางปาส่ิงของ ฯลฯ  เด็กวัย 3-6 ป เร่ิมรูจักใชคําพูดระบายอารมณโกรธ
แทนการรุกรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมแข็งแรงพอ
     2.3 ความรักความสัมพันธของพอแมและผูที่อยูใกลชิดกับเด็กท่ีมีมาต้ังแตวัยทารกเปนส่ิงท่ีสําคัญ        
ในการสรางความรักความพอใจใหเกิดขึ้นแกเด็ก  โดยปกติเด็กวัยน้ีมีประสบการณนอย  ตลอดเวลาท่ีผานมามักจะ
ไดรับความรักจากผูที่อยูใกลชิดเปนสวนใหญ  เด็กจึงมักจะมองโลกในแงดี  มีความรักกวางขวางเผ่ือแผไปยังสัตว
เล้ียงและของเลนท่ีไมมีชีวิตดวย  เด็กจะรักทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับเขาโดยไมมีการเลือกท่ีรักมักท่ีชงั เด็กจะแสดง        
ความรักโดยการเขาไปอยูใกลบคุคลท่ีตนรักเพ่ือใหเขาเอาอกเอาใจย้ิมหวัเราะดวย  และในขณะเดียวกันเด็กก็รูจกัการ
ประจบเอาใจผูอื่นและจะทําตามคนท่ีตนรัก  แมกระท่ังสัตวเล้ียงเด็กก็แสดงอารมณอยางเปดเผย
      2.4 ความอจิฉาเปนอารมณผสมระหวางความโกรธความกลวัและการขาดความรกัความอบอุนรวมกนั  
ความอจิฉาเกิดจากพอแมซึง่เคยใหความรักแกเด็กแลวเปล่ียนไปใหความรักแกคนอ่ืน เชน นองท่ีเกิดใหม  ในวยั 2-5 ป 
เมื่อแมมีนองใหม  แมและคนอ่ืนๆ จะหันไปสนใจนองใหมจนลืมเด็ก เมื่อความรักถูกเปล่ียนมือเชนน้ี  เด็กยอมจะมี
ความรูสึกอิจฉาเปนธรรมดาเพราะเด็กรูสึกวามีคนมาแยงความรักไปจากตน  เด็กจะแสดงความอิจฉานองดวยการ
แกลงนอง ทบุตนีอง บางคนกเ็รยีกรองความสนใจใหกลบัคนืมาดวยการถอยหลังกลบัไปเปนเด็กทารกอกี เชน ปสสาวะ
รดท่ีนอน โยเยข้ีออน กัดเลบ็ ดดูนิว้ พอแมอาจแกไดดวยการทําใหเด็กรูวานองเปนสมบตัขิองเขา เขามสีวนเปนเจาของ
และขณะเดียวกันพอแมก็ใหความสนใจตอเขาดวย  ปญหาน้ีก็จะคอยๆ หมดไป  การปองกันไมใหเด็กมอีารมณอจิฉา
ตองคาํนึงถึงหลัก “ความเปนเจาของ” เมือ่มใีครเขามาเปนสมาชกิใหมในครอบครวัควรมอบความเปนเจาของใหเด็ก
และในขณะเดียวกันพอแมก็ตองใหความรักความสนใจเด็กใหเทาเดิมเพราะเด็กเล็กๆ ตองการความรักความสนใจ
จากพอแมแตเพียงผูเดียว  ตองการสิทธิและความเปนหน่ึงในครอบครัวจนกวาเด็กจะไดเรียนรูการมีนํ้าใจเอื้อเฟอ         
เผ่ือแผถึงคนอื่น
      2.5 ความสนใจและความอยากรูอยากเห็นแมเด็กวัยน้ีจะมีความสนใจในระยะเวลาอันสั้น 10-15 นาที
แตเด็กมีความอยากรูอยากเห็นทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเขา  เด็กจึงชอบซักถามบอย ๆ เชน 
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“นั่นอะไร ?” เปนตน พอแมตองเขาใจและใจเย็นอธิบายถึงส่ิงตางๆ ดวยภาษางายๆ ไมควรพูดตัดบทหรือดุวาจนเด็ก
ไมกลาถาม  เด็กสวนใหญที่มีความอยากรูอยากเห็นมักจะเปนไปในรูปพฤติกรรมรื้อและทําลายเหมือนเด็กซน              
คือ มือจะอยูไมนิ่ง ชอบจับนั่นฉวยน่ี รื้อสิ่งของออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน เด็กจะร้ือนาฬกาออกดูวาขางในมีอะไร    
ผูใหญที่ไมเขาใจจะโกรธและดุเด็กวา “ ซน” เสมอ 
  3.  พฒันาการทางสงัคม เด็กปฐมวัยจะเรียนรูเขาใจและใชภาษาไดดขีึน้ พอแมและผูทีอ่ยูใกลชดิตลอดจนครู
ที่ไดอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเด็กเขาใจถึงวัฒนธรรม  คานิยมและศีลธรรม  โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีงาย เชน การพูดจาสุภาพ           
การเคารพกราบไหว ฯลฯ เพ่ือใหเด็กเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ดังนั้น เม่ือเขาไปอยูในโรงเรียนอนุบาลเด็ก          
จะรูจักคบเพ่ือน  รูจักการผอนปรน  รูจักอดทนในบางโอกาส  รูจักการใหและการรับ Piaget (1952, 37) นักจิตวิทยา
กลุมที่เนนความรูความเขาใจ (Cognitive) ไดกลาวไววา  เด็ก 3-6 ป เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมจากเพ่ือนในโรงเรียน
อนุบาลหรือเพ่ือนบานวัยเดียวกัน  แตเด็กวัยน้ียังเขาใจถึงความถูกตองและความผิดไมลึกซึ้งนัก  ลักษณะทางสังคม
ของเด็กวัยน้ี เชน เด็กวัยน้ีจะมีเพ่ือนนอยและมักจะเปล่ียนเพ่ือนเสมอเพราะสังคมของเด็กวัยอนุบาลไมแนนอน         
เด็กจะรูจกัเสียสละของบางอยางเพ่ือใหไดสิง่อ่ืนท่ีตนพอใจมาแทน   เด็กวัยน้ีจะเลนรวมกันท้ังสองเพศอยางสนุกสนาน
แตเด็กวัยน้ีแมจะมีการทะเลาะกันบอยแตเด็กก็จะคืนดีกันในระยะเวลาตอมาเพราะเด็กลืมงาย เด็กจะชางพูด           
ชอบอางหลักฐาน เชน “ผมวิ่งเกงกวาเธอ” เปนตน  เด็กจะทําตามผูใหญไดงาย ไมดื้อดึงและมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมได  มีความละอายใจและการเขาใจถึงการเส่ือมเสียช่ือเสียงจึงสามารถ
เลือกคบกับเพ่ือนไดดีขึ้น  สุดทายเด็กวัยน้ีจะสนุกสนานอยูกับการเลนละครเพราะเด็กวัยน้ีมีจินตนาการกวางขวาง
เร่ืองที่เลนอาจคดิขึ้นเองหรือเลียนแบบโทรทัศน  ดังน้ัน พอแมควรเอาใจใสเด็กในการดูรายการโทรทัศนที่เหมาะสม
    4.  พฒันาการทางสติปญญา เด็กวัยน้ีมคีวามสามารถในการใชภาษาไดเปนอยางดี  เด็กจะเรียนรูคาํศัพท
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉล่ียแลวเด็กอายุ 3 ป จะรูจักคําศัพทประมาณ 3,000 คํา และเด็กสามารถใชคําวลี               
และประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอยางโทรทัศนได  รูจักใชทาทางประกอบคําพูด เด็กจะชางซักถาม                  
มักมีคําถามวา “ทําไม” “อยางไร” แตก็ไมสนใจคําตอบและคําอธิบาย  คําพูดของเด็กวัยน้ีสามารถพูดประโยคยาวๆ 
ทีต่อเน่ืองกันได  สามารถเลานิทานส้ันๆ  ใหจบได  และมักเอาเร่ืองจรงิปนเร่ืองสมมตเิม่ือเดก็เร่ิมเขาวัย 5 ป  พัฒนาการ
ทางภาษาจะสูงมาก  สามารถตอบคําถามตรงเปาหมายชัดเจนและส้ัน  การซักถามนอยลงแตจะสนใจเฉพาะเร่ืองไป  
นอกจากน้ีการเลานิทานของเด็กในวัยน้ียังเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะการแกปญหาท่ีดีของการเรียนรู       
ในชวงวัยตอไป (นํ้าฝน ปยะ, 2543, 67) 
        ความสามารถทางสติปญญาของเด็กในวัยน้ีทีพ่บวามมีากอีกดานหน่ึง คอื ความสามารถในการจินตนาการ
และการสรางเร่ือง   ดังนั้นจึงเปนโอกาสเหมาะท่ีควรใหการสนับสนุนและสงเสริมจินตนาการของเด็กใหมากท่ีสุด     
เทาท่ีจะมากไดโดยอาศัยนิทานบทละครและภาพวาดตางๆ  วิธีการสงเสริมใหเด็กมจีนิตนาการตอไป คอื การกระตุน
ใหกําลังใจใหเด็กเลาตอไปและใหคําชมหรือรางวัล  เม่ือเด็กเลาจบควรจัดหาเวลาพิเศษหรือโอกาสพิเศษ เชน        
“ชัว่โมงเลานิทาน”  “วันนิทานสุดสปัดาห” เปนตน  อยางไรก็ตามพบวาเด็กวัยน้ีไมมพัีฒนาการเก่ียวกับการจัดประเภท
สิ่งของเปนหมวดหมู  ไมมีพัฒนาการในเร่ืองความคงตัวในเร่ืองขนาดน้ําหนักและปริมาตร เชน ทดลองรินน้ําจํานวน
เทากันใสลงในแกว 2 ใบ  ใบหนึ่งมีลักษณะเรียวสูง  อีกใบหน่ึงใหญและเต้ีย  แลวถามเด็กวาน้ําในแกวไหนมากกวา
กัน เด็กจะตอบวาน้ําในแกวใบเรยีวสูงมากกวาเพราะเด็กเห็นวาระดบันํา้สงูกวา  ทีเ่ปนดงันีเ้พราะความคิดความเขาใจ
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ของเด็กข้ึนอยูกับการรับรูหรือสิ่งท่ีเห็นดวยตา
  พัฒนาการขางตนเห็นไดวาเด็กวัยน้ีเปนวัยท่ีมพัีฒนาการการเปล่ียนแปลงหลายๆ  ดานท่ีพรอมเขาสูการเรียนรู
สังคมที่กวางและหลากหลายข้ึน  ดังนั้นผูที่เลี้ยงดูเด็กหรือผูที่ใกลชิดจึงควรมีความรูความเขาใจในพัฒนาการ             
ดานตางๆ ของเด็กวัยน้ี  เพ่ือความเขาใจในลักษณะเฉพาะของวัยเด็ก อีกท้ังเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการ
ใหสามารถเติบโตแข็งแรงสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา

ปจจัยท่ีสงเสริมพัฒนาการ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536, 7-11) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็กท่ี
สําคัญ 5 ประการ คือ
  1.  อาหาร อาหารมีความสําคัญตอชีวิตต้ังแตอยูในทองแม เด็กจํานวนมากขาดอาหารต้ังแตอยูในทองแม
และมีนํ้าหนักแรกคลอดต่ํากวา 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เปนระยะท่ีควรไดรับอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ นํ้านมแม ซึ่งมีคุณคาทุกอยางพรอม เมื่อเด็กอายุ 3 เดือน ควรเร่ิมใหอาหารเสริมโดยเร่ิมทีละอยางและทีละนอย
จนเด็กไดรบัอาหารเสริมครบ 5 หมู เด็กตองการอาหารในปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกาย
  2. ความรักและความเอาใจใส มนุษยทุกคนตองการความรักความอบอุน ความรู สึกปลอดภัยและ                
ความไววางใจกัน สิ่งเหลาน้ีเปนอาหารใจและเปนรากฐานท่ีสําคัญมาก ถาพอแมและครูเขาใจเด็ก  รูจักตอบสนอง                  
ความตองการเด็กอยางเหมาะสมและสามารถสรางความผูกพันทางใจกับเด็กไดอยางดีแลว  เด็กจะมีอารมณแจมใส  
เจรญิเติบโตไว  ราเริงนารัก เมือ่โตข้ึนจะมคีวามมัน่ใจในตวัเองและมองโลกในแงด ีรูจกัปรับตวัอยูกับผูอืน่ไดเปนอยางดี
ตรงขามกับเด็กท่ีไมมีพอแมอุมชูเอาใจใสมักจะเปนเด็กหงอยเหงาและอาจมีลักษณะท่ีมีปญหาในการปรับตัว               
ซ่ึงแกไขไดยาก  ฉะน้ันถาเราตองการใหเด็กสมองดี เรียนดี มีนํ้าใจงาม  เราตองปูพ้ืนฐานทางจิตใจใหกับเด็กดวยการ
อยูใกลชิดดูแลเด็ก  รูจักชื่นชมกับความสามารถตางๆ ที่เด็กทําได ทารกที่กินนมแม จะไดรับสัมผัสทางกายและ               
ความอบอุนทางจิตใจในขณะท่ีอุมลูกมองหนาลูก ย้ิมกับลูก ความใกลชิดสนิทสนมนี้มีสวนชวยกระตุนการเรียนรู    
ของเด็กอีกทางหน่ึง เมื่อเด็กโตข้ึนควรใหโอกาสเด็กทําอะไรดวยตัวเองบาง เชน ใหเด็กเดินเอง ใหรูจักรับประทาน
อาหารเอง แมจะหกเลอะเถอะบางในระยะแรก  การใหเด็กรูจกัชวยเหลือตวัเองในเรือ่งตางๆ  จะชวยใหเด็กมพัีฒนาการ
ทุกดานดีขึ้น ซึ่งทําใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งอ่ืนๆ ตอไปไดดีดวย
   3. การเลน การเลนเปนกิจกรรมทีท่าํใหเด็กมพัีฒนาการทุกดาน ในขณะท่ีเด็กเลน เด็กจะใชประสาทสัมผสัตางๆ 
ฝกการใชภาษา ฝกการแกปญหา เรียนรูการปรับตัว และไดผอนคลายความตึงเครียด พอแมและครูจึงตองเขาใจใน
คุณคาของการเลน เตรียมอุปกรณและกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมเพ่ือใหการเลนเกิดประโยชนแกเด็กมากท่ีสุด
   4. การฝกทางภาษา ประสบการณทางภาษา โดยเฉพาะการฟง และการพูดเปนสิ่งที่มีความสําคัญ                    
ตอพัฒนาการดานสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของเด็กมาก การท่ีพอแมพูดคุยกับลูกต้ังแตลูกยังพูดไมได      
ดูผิวเผินเหมือนเปนสิ่งเหลวไหล แตที่จริงแลวเปนสิ่งท่ีควรกระทําอยางย่ิง เม่ือเด็กโตข้ึนเด็กควรไดรับประสบการณ
ทางภาษาจากการรูจกั ชือ่ สิง่ของ บคุคล สิง่ทีท่าํในชวิีตประจาํวัน เชน ฟงเพลง รองเพลง ฟงนทิาน และเรือ่งราวตางๆ 
เมื่อเด็กอยูในวัย 3 - 6 ป เด็กจะมีความสนใจในการฟงและพูดมากข้ึน ฉะน้ันผูใหญควรฟงเด็กเลาเร่ืองที่เขาสนใจ 
ตอบคําถามของเด็ก รับฟงความคิดเห็นของเด็กเสมอ ควรหาหนังสือมาอานใหเด็กฟง  หาภาพใหเด็กดูและชวนเด็ก
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พูดคุย การตอบและถามคําถามเด็ก การเลนเกมท่ีเด็กตองใชภาษา เปนส่ิงท่ีพอแมและครูควรนํามาใชกับเด็ก                
ในวัยน้ีมากท่ีสุด  การท่ีเด็กไดมีพัฒนาการดานภาษาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเด็กจะสามารถบอกความรูสึกนึกคิด
และความตองการของตนได ผูใหญก็จะสามารถสอนสิ่งตางๆ ใหเด็กเขาใจการกระทําตางๆ ตามเหตุและผล             
เปนการวางพ้ืนฐานของการใชภาษาและความคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กในดานอ่ืนๆ
อยางย่ิง
  5. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่สําคัญตอเด็กอยางย่ิง คือ ตัวบุคคล ซึ่งไดแก พอแมและครู ครอบครัว                      
ที่สัมพันธระหวางพอแมลูกอบอุนราบรื่น พอแมยอมรับสภาพและความสามารถของลูก มีความขัดแยงในการอบรม
ลูกนอยท่ีสุด สุขภาพจิตและกายของพอแมเปนปกติ จะชวยใหพัฒนาการของเด็กดําเนินไปไดดี  เมื่อเด็กไปโรงเรียน
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคม อารมณและจิตใจของ
เด็กมาก ครูจึงตองเปนผูที่มีความรักความเขาใจเด็กและเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก เพ่ือใหเด็กเกิดความอบอุนใจ         
และไววางใจในตวัคร ูกลาพูดกลาแสดงออก  สิง่แวดลอมทีส่าํคัญท่ีสดุสําหรับเดก็  คอื  ตวับคุคลท่ีเด็กยึดเปนตวัแบบ            
การสอนใหเด็กเกง ใหดีนั้น  วิธีที่ดีก็คือ การเปนตัวอยางท่ีดีแกเด็ก กิริยา ทาทาง การกระทําทุกอยางของผูใหญ          
เปนสื่อใหเด็กเลียนแบบ  ฉะน้ันเม่ือเด็กทําผิดสิ่งแรกท่ีผูใหญจะตองพิจารณา คือ  สิ่งแวดลอมของเด็ก การแกปญหา
จึงตองแกที่สิ่งแวดลอมหรือตัวผูใหญดวย 
  ดังน้ันเด็กจะมีการพัฒนาการไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของปจจัยทุกๆ ดาน ทั้งดานอาหาร          
ความรัก ความเอาใจใส การเลน การฝกทางภาษา และส่ิงแวดลอมทุกดานมีอิทธิพลในการสงเสริมสนับสนุน                
ในการเจริญเติบโตของเด็กเพ่ือเขาสูความพรอมของพัฒนาการในวัยตอไป

การสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  พัฒนาการของเดก็ในแตละชวงวัยมีความสาํคญัท่ีควรมกีารเตรยีมความพรอมใหเด็กมพัีฒนาการท่ีเหมาะสม
กับวัย  โดยมีเกณฑที่นิยมใชในการวัดพัฒนาการของเด็กเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน  คือแบบทดสอบ
พัฒนาการของเดนเวอร (Denver Developmental Screening Test: DDST) ของ ดร. วิลเลียม  เค แฟรงเคนเบอรก  
(Dr. William K. Frankenberg)   ที่ประเมินพัฒนาการ 4  ดานท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษยประกอบดวย
พัฒนาการทางการชวยเหลือตนเองและสังคม (Personal-Social) พัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก                    
(Fine Motor-Adaptive) พัฒนาการดานภาษาและการไดยิน (Language - Hearing) และพัฒนาการดานการ             
ใชกลามเน้ือมดัใหญ (Gross Motor) ซึง่พัฒนาการท้ัง 4 ดานน้ีสามารถนาํมาปรบัเปนกิจกรรมทีช่วยสงเสริมพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยตามดานตางๆ (นิตยา ไทยาภิรมย  
จุฑามาศ โชติบาง  สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  และ นพวรรณ รัตนดํารงอักษร, 2551, 256-259)
  1. สงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว
         เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว  ควรฝกฝนใหเด็กไดใช
กลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็ก จากการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดานตางๆ  เชน การว่ิง การฝกทรงตัว     
เพ่ือสงเสริมกลามเนื้อมัดใหญ หรือการฝกใหเด็กไดหยิบจับของเล็กๆ การวาดภาพระบายสี ก็จะชวยฝกฝนการ            
ใชกลามเน้ือมัดเล็กไดเปนอยางดี (บุญเล้ียง ทุมทอง และ ทิพาพร สุจาริ, 2554, 89) 
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  2. สงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค
        จินตนาการของเด็กในวัยน้ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาใหกับเด็กอยางมาก  โดยเฉพาะ   
ในดานความคิดสรางสรรคที่เกิดจากความคิดจินตนาการของเด็ก  เมื่อไดทํากิจกรรม เชน การเลนตอเติม วาดภาพ
เลาเร่ืองหรือการเลนบทบาทสมมติก็เปนกิจกรรมที่ควรสนับสนุนเพราะนอกจากเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค
แลว ยังเปนการสงเสรมิพัฒนาการดานรางกายและสังคมอกีดวย  อกีท้ังกิจกรรมสรางสรรคยังสามารถพัฒนาจติเด็ก
ไดอยางมีคุณภาพ คือ ใหเปนผูมีความอดทนเพราะตองสรางสรรคผลงานของตนจนสําเร็จ จะสรางความภูมิใจ           
ตอตนเองหรือสรางความรูสึกท่ีดีตอตนเองได เน่ืองจากการเปดโอกาสใหเด็กพ่ึงตนเองในการทําสิ่งตางๆ ตาม           
ความสามารถ เปนการกระตุนใหเด็กตระหนักถึงความมีคุณคาในตนเอง  เด็กจะเปนผูมีความมั่นใจและกลาท่ีจะ  
ผจญปญหา ในขณะเดียวกันเด็กจะไดรับการพัฒนาทางสังคม เพราะเด็กจะไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพ่ือน                   
เด็กจึงเรียนรูการแกปญหาการทํางาน รูจักปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเอง ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันดวยดี
ในสังคม เม่ือเด็กสรางผลงานส้ินสุดแลว การชักชวนใหเด็กช่ืนชมผลงานของตนเอง เปนการปลูกจิตสํานึกเด็ก               
ใหเห็นคุณคาของศิลปะที่ตนสรางขึ้น และฝกฝนการแสดงความชื่นชมในความสวยงาม สรางความเพลิดเพลินและ
ความสุขจากส่ิงใกลๆ ตัวเด็กเอง
  3. สงเสริมการฝกหนาที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจําวันและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
        เด็กวัยน้ีสามารถเรียนรูหนาท่ีและความรับผดิชอบจากการฝกใหเด็กไดชวยเหลือตวัเองในกิจกรรมประจาํวัน
งายๆ เชน หยิบเสื้อผา  ตักขาวกินเอง  ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีเปนการฝกใหเด็กไดเรียนรูถึงหนาท่ีและคุนเคยกับการทํา
กิจกรรมดวยตนเอง  ทัง้น้ีผูทีด่แูลเด็กควรใหคาํชม  เม่ือเด็กสามารถทํากิจกรรมน้ันไดเอง  เพ่ือเปนการเสริมแรงใหเด็ก
เกิดความภูมิใจและอยากท่ีจะเรียนรูทําอะไรดวยตนเองเพ่ิมขึ้น  การท่ีพอแมหรือผูดูแลชวยเหลือเด็กดวยความรัก    
จะทําใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สงเสริมการเปนตัวของตัวเอง และการนับถือตนเอง              
พรอมกับชวยใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทําดี (Gordon, Hymes & Browne, 1995, 214)  นอกจากน้ี ควรพยายาม    
หาโอกาสในการสอนเด็กใหเปนมนุษยที่ดี ไดแก 1) สอนใหรูจักหนาท่ีของตน คือ ใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาท่ี 
เชน หนาท่ีของการเปนลูกท่ีดี เชื่อฟงผูใหญ มีระเบียบวินัย เก็บของเลนเขาท่ีหลังเลิกเลน กินนอนเปนเวลา  ฯลฯ 2) 
สอนใหรูถูกรูผิด มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป คือทําส่ิงท่ีดีงาม ไมทําส่ิงท่ีไมดีทั้งตอหนาและลับหลังผูใหญ 
และสอนใหมีความกตัญูกตเวที คือ ใหเด็กมีความสํานึกรูคุณตอผูมีพระคุณท้ังหลายท้ังพอแม ปูยาตายาย                 
ครูอาจารย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ฯลฯ พรอมทั้งหาทางตอบแทนบุญคุณใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได          
ก็จะเปนสวนชวยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กอีกทาง (ขวัญฟา รังสิยานนท, 2552, 89)
  4. สงเสริมการเขาสูสังคมภายนอกครอบครัว
        การเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนมากที่สุดของเด็กวัยน้ี คือ การเปล่ียนแปลงจากสังคมภายในครอบครัว              
ไปสูสังคมที่กวางข้ึนจากโรงเรียนหรือกลุมเพ่ือนท่ีเด็กตองเรียนรูการอยูรวมกัน  รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น        
โดยกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคมไดเปนอยางดี  คือกิจกรรมการเลนรวมกับผูอื่นเพราะนอกจากจะฝกการ
อยูรวมกับผูอื่นแลว เด็กยังสามารถเรียนรูวาพฤติกรรมใดเปนท่ียอมรับหรือพฤติกรรมใดที่สังคมไมยอมรับ
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  5. สงเสริมพัฒนาการดานภาษา
        พัฒนาการดานภาษาเปนพัฒนาการท่ีเด็กมีการพัฒนาการอยางตอเน่ืองตามวัยซึ่งเม่ือเด็กมาถึงวัยน้ี
สิ่งท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการได  คือ การฝกใหเด็กไดพูดคุยจากการเลาเร่ืองเพ่ือดูวาเด็กมีความเขาใจในภาษา          
ที่พูดมากนอยเพียงใด และพอแมควรแสดงความชื่นชมกับการกระทําของเด็ก  เมื่อเด็กทําถูกตองเหมาะสมเพื่อ           
ใหเด็กเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและกลาแสดงออกมากข้ึน (Brewer, 2001, 176)

สรุป 
  เด็กปฐมวัยเปนวัยพ้ืนฐานที่สําคัญของชีวิตเพราะเปนวัยท่ีมีพัฒนาการดานตาง ๆ เปลี่ยนแปลง พัฒนา   
อยางชดัเจน โดยเด็กวัยนีจ้ะเปนพลงัทีส่าํคญัในการพฒันาประเทศ อนาคตของประเทศชาตจิงึขึน้อยูกับคณุภาพของ
เด็กท่ีมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา การจัดกิจกรรมตองสงเสริมเพ่ือใหเกิด
พัฒนาการในทุก ๆ  ดานท่ีเหมาะสมกับวยัตลอดจนสามารถนําความรูทีไ่ดรบัมาประยุกตใชในชวิีตประจําวันได ทั้งยังมี
คณุภาพจิตใจทีด่สีามารถดาํรงชวิีตอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ ซึง่ถือวาเปนรากฐานท่ีสาํคัญตอการพัฒนาสงัคม
และประเทศชาติในอนาคต
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