
 
 
 

บทที ่2 
 

พฒันาการ และความพรอ้มของเดก็ปฐมวยั 
 
 

 
 

ภาพที ่17 พฒันาการ และความพร้อมของเด็กปฐมวัย 
 

พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะวัยที่สามารถ
จําแนกให้เห็นเป็นลักษณะเด่นประจําวัยได้ พัฒนาการของมนุษย์ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เริ่มต้นต้ังแต่การ
ปฏิสนธิจนถึงการบรรลุนิติภาวะ และในหลายกรณีก็ยังมีพัฒนาการต่อไปจนตลอดชีวิต แม้ว่าพัฒนาการของ
เด็กแต่ละคนจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงหลากหลายแตกต่างกันตามปัจจัยทางพันธุกรรมและประสบการณ์ก็
ตาม หากแต่โดยทั่วไปแล้ว พัฒนาการของเด็กปฐมวัยก็ยังจะดําเนินตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและทิศทาง
เฉพาะ นอกจากนี้ สิ่งที่ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการได้อย่างรวดเร็วก็คือความพร้อม ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมี
ความพร้อมที่แตกต่างกัน บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยจึงจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจ 
เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมาย หลักการและความสําคัญของพัฒนาการ 
 

นักจิตวิทยาพัฒนาการหลายท่าน ให้ความหมายของคําว่า พัฒนาการ (Development) ไว้
แตกต่างกัน กล่าวคือ 

ซี วี กู๊ด (C.V. Good) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
การทํางาน การจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งทําให้มีการเพิ่มพูนทั้งด้านขนาด คามแตกต่าง ความ
สลับซับซ้อน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดความเพิ่มพูนภาวะสุกถึงขีด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวรอันเนื่องมาจากการเรียนรู้ที่ยาวนาน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ก็ได้ 



-25- 
 
 

การ์ดเนอร์ (Gardner) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน คือ 
1. ความเจริญทางด้านขนาด 
2. ความเจริญทางด้านสัดส่วนของร่างกาย 
3. การเปลี่ยนแปลงความซับซ้อน ทั้งด้านโครงสร้างและการทําหน้าที่ 
4. การมีสมรรถภาพในการทําหน้าที่ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
5. การสลายไปของส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสมรรถภาพในการทําหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย 
เฮอร์ลอค (Hurlock) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีลําดับ

ขั้นตอนต่อเนื่องกันไปตลอด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจผสมผสานกันตลอดจน
กระตุ้นให้บุคคลมีความสามารถที่จะจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี 4 
ประเภท คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านขนาด จะเห็นได้ชัดจากการที่เด็กเติบโตทั้งส่วนสูง น้ําหนัก ขนาดของ
ลําตัว รวมทั้งอวัยวะและโครงสร้างภายในต่าง ๆ เช่น หัวใจ ปอด ลําไส้ และกระเพาะอาหาร จะมีขนาดที่ใหญ่
ขึ้น และทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สมองก็จะมี
ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การรู้จักคําศัพท์ การมีเหตุผล การรับรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเจริญไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านสัดส่วน การขยายตัวด้านขนาดของเด็กจะควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านสัดส่วน เด็กจะเปลี่ยนสัดส่วนไปเรื่อย ๆ และจะมีรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่เมื่อเริ่มสู่วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
สัดส่วนนี้ จะเกิดกับพัฒนาการทางสมองด้วย ซึ่งเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงจินตนาการในเด็กปฐมวัยที่เป็นไป
ในลักษณะที่ไม่เป็นจริง กลายเป็นการจินตนาการที่เป็นการวางแผนงานที่สร้างสรรค์ได้ ทั้งนี้ รวมทั้งความ
สนใจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยด้วย 

3. ลักษณะเดิมหายไปโดยลักษณะที่เกิดในวัยเด็กหายไปเมื่อเติบโตขึ้น เช่น ฟันน้ํานม การคืบ
คลาน การพูดอ้อแอ้ การใช้อารมณ์แบบเด็ก ๆ เป็นต้น 

4. เกิดลักษณะใหม่ขึ้น อันเป็นผลมาจากวุฒิภาวะหรือจากการเรียนรู้ เช่น การงอกของฟันแท้ 
การคิดหาเหตุผล เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที ่18 พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Process of change) ของเดก็ปฐมวยั 
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จากความเห็นของนักจิตวิทยาพัฒนาการดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า พัฒนาการ หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Process of change) ในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างมีระเบียบแบบแผนสืบเนื่อง
กันไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ (Quality) การพัฒนานั้นไม่เพียงแต่เพิ่มในด้านขนาด รูปร่าง
หรือน้ําหนักเท่านั้น แต่รวมถึงการที่จะต้องมีลักษณะใหม่ ๆ และมีความสามารถใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย 

 
หลักการพัฒนาการของมนุษย์ (Principle of Development) 
 

ศาสตราจารย์จรรจา  สุวรรณทัต ได้กล่าวถึงหลักพัฒนาการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 
1. พัฒนาการจะเป็นไปตามแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะมีแบบการพัฒนา

โดยเฉพาะมนุษย์หรือสัตว์ที่จัดอยู่ในพวกเดียวกัน ก็จะมีแบบของพัฒนาการที่คล้าย ๆ กัน เช่น ควํ่าได้ก่อน
คลาน คลานได้ก่อนนั่ง นั่งได้ก่อนเดิน เดินได้ก่อนวิ่ง เป็นต้น 

2. พัฒนาการไม่ว่าด้านใดจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนน้อย เช่น ความสามารถจะอยากจับหยิบ
ฉวยวัตถุต่าง ๆ ในระยะแรกการจับหยิบฉวยวัตถุต่าง ๆ เด็กจะใช้ทั้งกํามือหยิบ คือ จะพัฒนาส่วนใหญ่แล้วจึง
จะไปพัฒนาส่วนเฉพาะนิ้วมือและหัวแม่มือ ทําให้สามารถหยิบฉวยได้ แม้การเจริญเติบโตของสายตาเด็กจะรับ
ภาพวัตถุใหญ่ก่อนวัตถุเล็ก จากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง เช่น ในระยะที่เด็กเกิดใหม่ ๆ ความเจริญเติบโตบริเวณ
ศีรษะจะพัฒนาไปมากกว่าส่วนอื่น ๆ (บนสู่ล่าง) ส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนน้อย และจากส่วนกลางไปสู่ส่วนที่ไกลตัว
ออกไป เช่น ด้านการเคลื่อนไหวเด็กเล็ก ๆ จะเริ่มเคลื่อนไหวจากบริเวณลําตัวเป็นส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงใช้
อวัยวะที่ไม่ใช่ลําตัวทั้งหมด 

3. พัฒนาการเป็นสิ่งที่ดําเนินต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาอย่างมีลําดับช้ันตอน กล่าวคือ เป็น
ขบวนการที่ต่อเนื่องกันไปตามลําดับ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ดําเนินไปตามลําดับ เช่น การงอกของฟันซึ่ง
โผล่ให้เห็นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 – 7 เดือน ซึ่งแท้จริงแล้ว การเจริญเติบโตของฟันเจริญมาตั้งแต่ทารกอยู่ใน
ครรภ์เดือนที่ 7 การพัฒนาของมันจะก่อตัวแต่ยังไม่สามารถพ้นเหงือกจนอายุ 6 – 7 เดือน หลังคลอด เราจึงมี
ความจําเป็นที่จะให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะการพัฒนาดําเนินต่อเนื่องกันมานาน จะส่งผลในการ
พัฒนาในระยะต่อ ๆ ไป แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะหาสาเหตุโดยตรงไม่พบ เช่น การขาดสิ่งจูงใจใน
สภาพแวดล้อมจะส่งผลให้การเจริญของสมองไม่ก้าวไปเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลถึงร่างกายด้วย การส่งเสริมให้
เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านในระยะต่อไปด้วย 
 

 
 

ภาพที ่19 พฒันาการทกุด้านจะดําเนินไปพร้อม ๆ กนั 
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4. อัตราพัฒนาการในแต่ละส่วนของร่างกายจะแตกต่างกัน เพราะแต่ละส่วนของร่างกายไม่ได้
เจริญพร้อมกัน บางส่วนเจริญช้า บางส่วนเจริญเร็ว เช่น ขนาดสมองจะเจริญเร็วเมื่อ 
อายุ 6 – 8 เดือน มือเท้าจมูกจะเจริญถึงขีดสุดเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น หัวใจ ตับ ปอด และระบบการย่อยจะ
เจริญอย่างรวดเร็ว เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น การเติบโตทางจินตนาการจะเจริญอย่างรวดเร็วใน 2 ระยะ คือ ใน
วัยเด็กเล็กและเมื่อเด็กอยู่ในวัยรุ่น เป็นต้น 

5. อัตราการพัฒนาของเด็กในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปในลักษณะเฉพาะของตน เด็กบางคนเจริญเร็ว แต่บางคน
เจริญช้า 

6. พัฒนาการของคุณสมบัติต่าง ๆ จะสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พัฒนาการต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จะมีความสัมพันธ์กัน เช่น เด็กที่สติปัญญาดีมักมีสุขภาพดีและปรับตัวด้าน
อารมณ์สังคมดีด้วย เป็นต้น 

7. พัฒนาการทุกด้านเกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถแยกกันได้โดยเด็ดขาด พัฒนาการทุกด้านจะ
ดําเนินไปพร้อม ๆ กัน แม้ผลการเจริญเติบโตที่ปรากฏจะมีความเด่นชัดแตกต่างกันก็ตาม ดังจะเห็นได้จาก
อัตราการเจริญเติบโตของเด็กเล็กเจริญเร็วมาก ในขณะที่ผู้ใหญ่จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่า 

8. พัฒนาการในแต่ละด้านจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในวัยเด็กพัฒนาการทางกายจะ
แสดงออกมาอย่างเด่นชัดมากกว่าพัฒนาการด้านอื่น ๆ ในขณะที่การพัฒนาทางสมอง อารมณ์ สังคม และ
บุคลิกภาพ ยังคงดําเนินไปพร้อม ๆ กันด้วย แต่ในอนาคตที่แตกต่างกัน 

9. พัฒนาการจะดําเนินควบคู่ไปกับการเสื่อม เช่น พัฒนาการของฟัน เด็กจะต้องสูญเสียฟัน
น้ํานมก่อนที่จะมีฟันแท้ เป็นต้น ในช่วงแรกของชีวิตจะเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนกว่าคามเสื่อม ส่วนในช่วงกลาง
และช่วงปลายของชีวิต การเสื่อมจะมองเห็นได้ชัดกว่าพัฒนาการ 

10. พัฒนาการเป็นสิ่งที่เราอาจทํานายหรือพยากรณ์หรือคาดคะเนได้ เพราะพัฒนาของบุคคลมี
ความคงที่พอสมควร เราจึงสามารถคาดได้ว่าเมื่อใดบุคคลจะมีพฤติกรรมเกิดขึ้น ด้วยการคาดเดาเอาจาก
พฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยวุฒิภาวะทางกายและจิตใจตามลําดับธรรมชาติของวัยที่คงที่พอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่20 การเปลีย่นแปลงทางขนาด (Changes in Size) 
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11. ความสมดุลของพฤติกรรมต้องการเวลา มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ผู้ใหญ่มักมองเห็นว่าเป็น
ปัญหา แต่โดยแท้จริงแล้วจัดเป็นพฤติกรรมของพฤติกรรมตัวอย่าง เช่น เด็กอายุ 3 – 4 ขวบ มักใช้การปฏิเสธ 
ซึ่งโดยธรรมชาติการปฏิเสธไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เด็กจะปฏิเสธไปเช่นนั้นเอง แต่ก็ยอม
กระทําตามที่แม่สั่งทุกอย่าง หรือในวัยก่อนเข้าเรียน เด็กชอบพูดติดอ่าง ผู้ใหญ่คิดว่าพฤติกรรมเป็นปัญหา แต่
แท้จริงแล้วมิได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด เด็กเพียงต้องการแสดงออกทางคําพูดแต่ไม่รู้ศัพท์ จึงพูดเหมือนพูดติด
อ่าง เป็นต้น 

หลักพัฒนาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการจะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดําเนิน
ไปอย่างมีแบบฉบับและในทิศทางที่เป็นขบวนการต่อเนื่องกันไปตามลําดับเวลา การเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการทั้งด้านลักษณะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคล เป็นผลจากขบวนการ 2 อย่าง คือ วุฒิภาวะ
และประสบการณ์ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้และการฝึกหัดนั่นเอง 

 
ชนิดต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการ 
 

พัฒนาการประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยอาจแบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ คือ 
1. การเปลี่ยนแปลงทางขนาด (Changes in Size) จะเห็นได้จากร่างกายและสติปัญญาของ

คนเราจะเจริญขึ้น เช่น เด็กจะค่อย ๆ สูงขึ้น มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น รูปร่างขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ อวัยวะ
ภายในอื่น ๆ เช่น หัวใจ ปอด ลําไส้ กระเพาะอาหารจะขยายใหญ่ขึ้นด้วย เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของร่างกายท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนพัฒนาการทางด้านสติปัญญาก็เพิ่มมากขึ้น เช่น รู้คําศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้น 
สามารถใช้เหตุผลและมีความจําดีขึ้น สามารถรับรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เด็กปกติทุก ๆ คนจะต้อง
เจริญงอกงามทางด้านนี้ทุก ๆ ปี 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านส่วนสัด (Changes in Proportion) พัฒนาการทางร่างกายมิได้
จํากัดอยู่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดเท่านั้น แต่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านส่วนสัดด้วย ดังจะเห็นว่า
สัดส่วนของเด็กแตกต่างจากส่วนสัดของผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีระดับอายุใด
ตายตัวที่เราจะกล่าวได้ว่าร่างกายจะถึงระยะวุฒิภาวะ (Maturity Stage) เพียงแต่มีแนวโน้มว่าเด็กส่วนใหญ่จะ
ถึงระยะวุฒิภาวะเมื่ออายุเท่านั้น เท่านี้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมองหรือด้านสติปัญญานั้น จะแสดง
ออกมาให้เห็นได้ เช่น เด็กสามารถพูดเป็นประโยคได้ และมีเหตุผลในการพูดดีขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21 พฒันาการเป็นไปตามแบบฉบบัของตนเอง 
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3. ลักษณะเดิมหายไป (Disappearance of Old Features) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้
ลักษณะที่มีอยู่เดิมหายไปในขณะที่เด็กเจริญเติบโตขึ้น เช่น ฟันน้ํานมหรือขนอ่อน ๆ จะหายไป  
เป็นต้น 

4. ลักษณะใหม่เกิดขึ้น (Acquisition of New Features) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ลักษณะ
ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งบางอย่างอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และบางอย่างก็อาจเป็นผลมาจาก 
วุฒิภาวะ (Maturation) 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงบาง
ชนิดจึงต้องใช้เวลานาน 

 
ลักษณะพัฒนาการของมนุษย์ 
 

มนุษย์จะมีแบบแผนของพัฒนาการเป็นไปในลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งอาจสรุปลักษณะพัฒนาการ
ของมนุษย์ได้ดังนี้ 

1. พัฒนาการเป็นไปตามแบบฉบับของตนเอง ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะมีแบบฉบับของพัฒนาการ
ที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ มนุษย์หรือสัตว์ที่จัดอยู่ในพวกเดียวกัน จะมีแบบแผนของพัฒนาการคล้าย ๆ กัน 
เช่น เด็กทุกคนสามารถยืนก่อนที่จะเดินหรือควํ่าได้ก่อนที่จะคลาน เด็กสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้ก่อนใช้
กล้ามเนื้อเล็ก เป็นต้น 

2. พัฒนาการไม่ว่าด้านใดก็ตาม จะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยเสมอ เช่น เด็กทารกจะ
เคลื่อนไหวทั้งตัวได้ก่อนส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เด็กสามารถใช้แขนเคลื่อนไหวไปมาได้ก่อนเคลื่อนไหวนิ้วมือ 
เด็กเกิดใหม่ ๆ จะมองเห็นวัตถุใหญ่ ๆ ได้ก่อนวัตถุเล็ก ๆ เด็กจะพูดออกเป็นเสียง 
อือ ๆ ออ ๆ ก่อนที่จะพูดเป็นคํา ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22 พฒันาการของเดก็สามารถทาํนายได ้
 

3. พัฒนาการทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไป พัฒนาการทุกขั้นได้ดําเนินมาก่อนแล้ว ก่อนที่จะ
มาถึงปัจจุบัน และยังดําเนินต่อไปอีก ดังนั้น การที่จะเข้าใจการกระทําของเด็กจึงจําเป็นที่จะต้องย้อนไปดูถึง 



-30- 
 
 

การกระทําในอดีตของเด็กด้วย นั่นคือพัฒนาการมิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ได้เริ่มต้นมีมาเรื่อย ๆ  
ต้ังแต่ก่อนเด็กเกิด เช่น ฟันของเด็กที่เราเห็นงอกออกมาเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือนนั้น ที่จริงแล้วฟันได้เริ่ม
พัฒนามาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ การพูดของเด็กเช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาทีละเลก็ละน้อยจากการร้อง หรือ
การที่เด็กทําเสียงอือ ๆ ออ ๆ เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่ง ๆ 
จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในระยะต่อไปด้วย เช่น การที่เด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอในวัยเด็กจะทําให้ร่างกาย
และจิตใจของเด็กไม่เจริญเท่าที่ควร แม้ว่าได้ทดแทนในภายหลังก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ หรือถ้าเด็กได้รับความตึง
เครียดจากส่ิงแวดล้อมทางบ้านอยู่เสมอ ก็จะทําให้บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น การอบรมเลี้ยงดูจึงควร
ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนาในแต่ละระยะอย่างเต็มที่ 

4. อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน เนื่องจากธรรมชาติสร้างเด็กแต่ละคนให้มี
ลักษณะแตกต่างกัน เด็กบางคนเจริญเติบโตเร็ว เด็กบางคนเจริญเติบโตช้า เด็กที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาต้ังแต่
เล็ก ๆ จะคงความเจริญเติบโตเร็วอยู่ตลอดไปในทุก ๆ ด้าน ส่วนเด็กที่มีการเจริญเติบโตช้าก็จะคงช้าอยู่
ตลอดไปเช่นเดียวกัน เด็กแต่ละคนจะสามารถอ่าน พูด เขียน หรือเจริญเติบโตทางร่างกาย สมอง อารมณ์ และ
สังคม เป็นขั้น ๆ ไป ตามสภาพความพร้อมภายในตัวของเด็กแต่ละคน 

5. อัตราพัฒนาการส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแตกต่างกัน ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมิได้เจริญใน
อัตราเดียวกันหมด หากแต่ส่วนต่าง ๆ ทั้งทางด้านสมองและร่างกายอาจจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในขณะที่บางส่วนจะเจริญช้า เช่น ขนาดของสมองจะเจริญถึงขีดสุดเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 – 8 ขวบ 
ส่วนมือ เท้า และจมูก จะเจริญถึงขีดสุด เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่น หัวใจ ตับ และระบบการย่อยอาหารจะ
เจริญอย่างรวดเร็วในระหว่างวัยรุ่น สําหรับทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในระหว่างวัย
เด็ก และเจริญถึงขีดสุดเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เป็นต้น 

6. พัฒนาการของคุณลักษณะต่าง ๆ มักจะมีความสัมพันธ์กันเสมอ เช่น เด็กที่มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดก็มักจะมีร่างกายสมบูรณ์ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างดี ในขณะที่เด็กที่มีสติปัญญาต่ํา
ก็จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือสังคมด้อยไปด้วย ยกเว้นแต่ในกรณีที่เด็กมีการชดเชย เช่น เด็กที่มี
สุขภาพไม่ดี ไม่สามารถจะเล่นกีฬาเหมือนเพื่อน ๆ ได้ ก็จะหันมาเอาใจใส่ในด้านการเรียน จนเรียนหนังสือเก่ง
ได้เช่นกัน แต่ก็มักจะมีอยู่น้อยราย เป็นต้น 
 

 
ภาพที ่23 พฤติกรรมบางชนดิทีผู่ใ้หญถ่อืว่าเปน็พฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหา 
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7. พัฒนาการของเด็กสามารถทํานายได้ เนื่องจากอัตราพัฒนาการของเด็กคงที่พอสมควร เราจึง
สามารถทํานายพฤติกรรมของเด็กได้ว่า จะมีพฤติกรรมชนิดใดเกิดขึ้นเมื่อช่วงอายุใด 

8. พฤติกรรมบางชนิดที่ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่แท้ที่จริงแล้วจัดเป็น
พฤติกรรมที่ปกติ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของพัฒนาการนั่นเอง ในระดับอายุหนึ่ง ๆ เด็กอาจมีพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่
ไม่พอใจเกิดขึ้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติของเด็กนั่นเอง เช่น เด็กอายุประมาณ 3 ขวบ
ครึ่ง จะมีพฤติกรรมที่ไม่สมดุลต่าง ๆ อาทิ ความกลัวที่จะตกจากที่สูง ชอบกัดเล็บ มีอารมณ์ไม่มั่นคง ต้องการ
ให้ผู้ใหญ่สนใจ อารมณ์กระทบกระเทือนง่ายและรุนแรง แต่เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่สมดุล เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรวิตกกังวลแต่อย่างใด เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะ
หายไปเมื่อเด็กผ่านวัยนั้น ๆ 
 
 

ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

พัฒนาการในขั้นต่าง ๆ ของชีวิตนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามวัยและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล จึงทําให้พัฒนาการในแต่ละช่วงชีวิตมีความแตกต่างกัน ฮาวิคเฮอร์ท (Havighurst) 
นักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ลักษณะของความสามารถที่
เด่นชัดของเด็กปฐมวัยนี้ควรประกอบด้วย 

1. ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเดิน 
2. ความสามารถในการที่จะรับประทานอาหารที่เป็นของแข็งได้ 
3. ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะพูด 
4. ความสามารถในการที่จะเรียนรู้การควบคุมการขจัดของเสียออกจากร่างกาย 
5. ความสามารถในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ 
6. ความสามารถและประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายในด้านการทรงตัว

ได้ 
7. ความสามารถในการสร้างความคิดและรับรู้สภาพทางสังคม รวมทั้งลักษณะทางร่างกายของ

ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 ลกัษณะพฒันาการทางอารมณ ์
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8. ความสามารถเรียนรู้ในการที่จะนําเอาความรู้สึกของตนไปสัมพันธ์กับความรู้สึกของบิดา
มารดาและพี่น้อง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

9. ความสามารถเรียนรู้ในสิ่งผิดและสิ่งถูก มีความสํานึกและมีพัฒนาการทางด้านความคิดอย่าง
มีเหตุผล 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยยังสามารถกล่าวได้ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ลักษณะพัฒนาการและความสามารถทางร่างกาย 

 เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหว มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย 
กล้ามเนื้อของเด็กวัยนี้เจริญอย่างรวดเร็ว แต่กล้ามเนื้อใหญ่จะเจริญมากกว่ากล้ามเนื้อย่อย การประสานงาน
ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตายังไม่ดีนัก ยังไม่สามารถควบคุมมือและนิ้วให้เขียนหนังสือได้ และยังไม่สามารถ
บังคับให้เพ็งมองวัตถุเล็ก ๆ ได้ นอกจากนี้ กระดูกยังไม่แข็งแรงพอ เช่น กระดูกกระโหลกศีรษะ เป็นต้น 

 อัตราพัฒนาการระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายจะไม่เท่ากัน ในระยะนี้เด็กหญิงจะพัฒนา
เร็วกว่าเด็กชายในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนากล้ามเนื้อย่อย เด็กชายจะช้ากว่าเด็กหญิงในการทํา
กิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 ความถนัดการใช้มือของเด็กพอจะสังเกตได้แล้ว โดยส่วนใหญ่เด็กจะถนัดมือขวา แต่
บางคนถนัดมือซ้าย 

      เราสามารถสรุปความสามารถของเด็กปฐมวัย ระหว่างอายุ 3 – 6 ปี ในส่วนของ
ความสามารถทางร่างกายได้ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.1 พัฒนาการและความสามารถทางร่างกายของเดก็ปฐมวยั 

 
อาย ุ3 ป ี อาย ุ4 ป ี อาย ุ5 ป ี อาย ุ6 ป ี

- สามารถวิ่ง กระโดด 3 
ขา เดินแกว่งบน
ปลายเท้าได้ 

- ปีนป่ายและแกว่งตัว
ได้ 

- ขึ้น – ลง บันไดได้ 
- โยกตัว กระโดดตาม

จังหวะได้ 
 

- สามารถยืนขาเดียวได้ 
- เดินบนไม้กระดาน

กว้าง 6 ซม.ได้ 
- ลงบันไดก้าวลงสลับ

ขาได้ 
- เตะลูกบอลขณะกําลัง

กลิ้งได้ ห้อยโหน ปีน
ป่ายบันไดหรือตาข่าย
ได้ 

 

- สามารถทรงตัวด้วย
ปลายนิ้วเท้าได้หลาย
วินาที 

- ยืนบนขาข้างเดียวได้
นานประมาณ 5 
วินาที 

- ว่ิง กระโดด ปีนป่าย 
เต้น เหวี่ยงตัวได้ 

 

- ฟันน้ํานมเริ่มหลุด ฟัน
แท้เริ่มขึ้นมาแทนที ่

- สามารถปีนป่าย 
กระโดด เหวี่ยงแขน
ได้และห้อยโหนได้ ตี
ลังกากระโดดได้ 

- การเคลื่อนไหวทุก
ส่วนคล่องแคลว่มาก
ขึ้น 
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ตารางที ่2.1 พัฒนาการและความสามารถทางร่างกายของเดก็ปฐมวยั (ต่อ) 
 

อาย ุ3 ป ี อาย ุ4 ป ี อาย ุ5 ป ี อาย ุ6 ป ี
- ถีบรถจักรยานสาม

ล้อได้ 
- รับประทานอาหาร

ได้เอง 
- อาบน้ําได้ แต่งตัว

ได้ 
- ยกถาดอาหาร 

เล็ก ๆ หรือเกา้อ้ีตัว
เล็ก ๆ ได้ 

- จับดินสอลากเส้น
ได้ 

- ต่อแท่งลูกบาศก์ได้ 
8 – 10 แท่ง 

- ร้อยลูกปัดได้ 

- สามารถใสก่ระดุม 
ถอดกระดุมได้ 

- เขียนวงกลม 
กากบาทได้ 

- ฉีกกระดาษเป็นชิ้น
ใหญ่ได้ 

- ขยํากระดาษเป็น
ก้อนได้ 

- เขียนรูปคนตาม
คําสั่งได้แต่ไม่
สมบูรณ ์

- โยนลูกบอลได้ดี 
- ถีบรถจักรยานได้

รวดเร็วและบางครั้ง
ถีบรถจักรยาน 2 
ล้อได้ 

- ลากเส้นตรงได้ดี
และลากมมุแหลม 
มุมป้านได้ 

- แปรงฟัน หวีผม 
ล้างหน้าได้ ตบมือ
เคาะจังหวะได้ดี 

- ร้อยลูกปัดใส่ไม้
เชือกได้ 

- กางนิ้วมือ งอหัวแม่
มอืจรดนิ้วอ่ืน ๆ ได้ 

- ติดกระดุม รูดซิปได้

- เคลื่อนไหวตาม
จังหวะเพลงด้วย
ความเข้าใจดีขึ้น 

- โยนหรือรับลูกบอล
ได้ 

- ว่ิงเขย่งปลายเท้าได้ 
- ยืนขาเดียวได้นาน 
- กํามือ บีบมือทลีะ

ข้างได้ 
- เดินถอยหลังได้ 
- เล่นฟุตบอลได้ 
- เขียนรูปสามเหลี่ยม

ได้ 
- ตบมือสลับข้างได้ 
- หยบิจับสิ่งของ 

เล็ก ๆ ได้ 
- เขียนตัวอักษรได้ 
- ขยับนิ้วทีละนิ้วได้ 
- ผูกเชือกรองเท้าได้ 

 
             
2. ลักษณะพัฒนาการทางอารมณ์ 

เด็กปฐมวัยจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผยเป็นอิสระ และมักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ ทั้ง
อารมณ์พอใจ หรือไม่พอใจ ลักษณะพัฒนาการทางอารมณ์โดยสรุป ได้แก่ 

 อารมณ์รัก เด็กในวัยนี้จะรักหรือชอบคนที่ตามใจให้ทําในสิ่งที่ตนต้องการ ชอบคนที่ให้
ความสนุกสนาน เป็นเพื่อนเล่นด้วย โดยเฉพาะคนที่ให้ของขวัญหรือของเล่นแก่ตน เด็กแสดงอารมณ์รักด้วย
การกอดและจูบ นอกจากนี้ เด็กจะรักและภูมิใจพ่อแม่ของตน 

 อารมณ์ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เด็กในวัยนี้ช่างซักถาม เพราะเริ่มรู้จักใช้
เหตุผล จึงอยากรู้อยากเห็นพ่อแม่หรือครูไม่สนใจเด็กจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่พอใจ จะค่อย ๆ หยุดนิสัยอยากรู้อยาก
เห็นนั้น และกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมนิ่งเฉยในที่สุด 
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 อารมณ์โกรธ เด็กอาจแสดงอารมณ์โกรธโดยการร้องกรี๊ด เตะถีบ ทุบตี ต่อสู้ เมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น จะแสดงออกด้วยคําพูด แทนการแสดงออกด้วยกําลังกาย ลักษณะที่แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งของเด็ก
ในวัยนี้ คือ ถ้าโกรธหรือไม่พอใจจะแยกตัวออกจากเพื่อน การแสดงออกทางอารมณ์โกรธของเด็กอาจสรุปได้ 3 
ลักษณะ คือ 

(1) แสดงอารมณ์โกรธออกมาอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย เช่น การร้องกรี๊ด ด้ินไปด้ินมา 
กลั้นลมหายใจ 

(2) แสดงอาการต่อต้านด้วยคําพูด และทําท่าทาง 
(3) แสดงอารมณ์โกรธแก้แค้น เช่น กัด ข่วน หยิก เป็นต้น 

 อารมณ์อวดดี เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากพอกับอารมณ์โกรธ เด็กจะแสดงอารมณ์ด้วย
ความด้ือรั้น เช่น อยากอาบน้ําเอง รับประทานอาหารเอง ใส่รองเท้าเอง เป็นต้น ถ้าถูกบังคับ เด็กจะแสดง
พฤติกรรมนิ่งเฉย ไม่โต้ตอบ ทําเป็นไม่ได้ยินคําขอร้องของพ่อแม่หรือครู หรือไม่เอาใจใส่แสร้งทําให้ช้า 

 อารมณ์อิจฉาริษยา เด็กในปฐมวัยมักจะมีอารมณ์อิจฉาริษยา ซึ่งมักจะเริ่มจากพ่อแม่ 
โดยอาจจะเนื่องจากพ่อแม่ให้ความสนใจบุคคลอ่ืนมากกว่าตน โดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่ให้ความสนใจกับน้องคน
ใหม่ หรือคนข้างเคียง การแสดงอารมณ์อิจฉาริษยานี้ จะเห็นได้จากการที่เด็กตีน้อง รังแกน้อง แย่งของเล่นจาก
น้อง เมื่อเด็กไปโรงเรียนใหม่ ๆ จะรักครูประจําช้ัน และติดครูประจําช้ันมากกว่าครูอ่ืน ๆ เด็กจะมีอารมณ์อิจฉา
ริษยา ถ้าครูที่ตนให้ความใกล้ชิดให้ความสนใจเด็กคนอื่นมากกว่า 
 

 
 

ภาพที ่25 อารมณท์ีเ่กดิจากความอยากรูอ้ยากเห็น 
 

 อารมณ์กลัว เด็กแสดงอารมณ์กลัวด้วยการร้องไห้ หนีห่าง หรือตัวสั่น ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการที่เคยได้รับความเจ็บปวดเมื่อยังเล็ก เช่น เด็กเคยถูกไฟลวก เคยถูกทําโทษ หรือได้รับความ
ตกใจสุดขีด ความกลัวของเดก็ไทยอาจมีสาเหตุจาก 

(1) สัตว์ เช่น สุนัข เสือ ฯลฯ 
(2) สถานการณ์ที่น่ากลัว เช่น การลงโทษ ฯลฯ 
(3) ธรรมชาติบางอย่าง เช่น ความหนาว ความร้อน ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฯลฯ 
(4) กลัวสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ เช่น กลัวผี ยักษ์ ฯลฯ 
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3. ลักษณะพัฒนาการทางสังคม 
เด็กปฐมวัยจะมีลักษณะพัฒนาการทางสังคมดังนี้ 
 เด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่มักมีเพื่อสนิทเพียง 1 – 2 คน แต่มิตรภาพอาจเปลี่ยนได้อย่าง

รวดเร็ว เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมักมีสังคมไม่แน่นอน และมีความสมัครใจที่จะเล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่ในชั้นเรียน
ของตน เพื่อนที่สนิทมักเป็นเพศเดียวกับตน แต่มิตรภาพระหว่างเพศชายและเพศหญิงก็เริ่มพัฒนาขึ้น 

 เด็กวัยนี้ มักเล่นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และไม่ค่อยเป็นระเบียบ 
 การทะเลาะกันระหว่างเพื่อนมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ เด็กมักจะลืมการทะเลาะได้เร็ว และง่าย

มาก 
 เด็กวัยนี้ชอบเล่นละคร และสมมติตนเองเล่นบทเช่นเดียวกับบทบาทของละครบางตัว

ในรายการโทรทัศน์ที่ตนได้ดู ชอบพูดและแสดงเลียนแบบตัวละครนั้น ๆ ด้วย 
 เด็กหญิงและเด็กชายเพิ่งจะเริ่มต้นเรียนรู้บทบาทของตนและยังไม่มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทของเพศชัดเจนนัก 
เราสามารถสรุปพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหว่างอายุ 3 – 6 ปี ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.2 พัฒนาการทางสังคมของเดก็ปฐมวยัระหว่างอาย ุ3 – 6 ป ี
 

อาย ุ3 ป ี อาย ุ4 ป ี อาย ุ5 ป ี อาย ุ6 ป ี
- ชอบทําให้ถูกใจพ่อ

แม่ รู้จกัให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้ได้สิ่ง
อ่ืน 

- รู้จักช่วยเหลือครู
หรือพ่อแม่ในเรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ 

- รู้จักแบ่งของเล่น 
- ชอบทําให้คนอื่น

หัวเราะ 
 

- ชอบเล่นกับ 
เพื่อน ๆ บางครั้งก็
ชอบเป็นอิสระ 

- เล่นรวมกันในกลุ่ม
แต่ต่างคนต่างเล่น 

- ช่างพูดและมี
เหตุผลของตนเอง 

- ชอบเล่นกับเพื่อน 
เล่นเป็นหมู ่

- เริ่มติดต่อรู้จักกับ
คนมากขึ้น เชน่ ครู 
พ่อแม่ พ่ีน้อง เพื่อน 
ๆ และคน 
อ่ืน ๆ เช่น 
พยาบาล ตํารวจ 
พ่อค้า 

- รู้จักทําตามคําสั่ง 
กฎเกณฑ์ 

- รับผิดชอบดีขึ้น 

 
 

4. ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญา 
เด็กปฐมวัยชอบพูดชอบแสดงความคิดเห็น ชอบซักถาม และแก้ปัญหา ดังนั้น สิ่งแวดล้อมจึง

มีความสําคัญที่จะยั่วยุให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ความคิดความสามารถที่เกี่ยวกับสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย ที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม ได้แก่ 
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 สามารถจําสิ่งของต่าง ๆ และเรียกช่ือได้ถูกต้อง เช่น สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว ผลไม้ สัตว์ที่

รู้จัก ของใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 สามารถจําแนกความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
 สามารถเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆ ได้ เราสามารถดูพัฒนาการของสติปัญญาได้โดยวิธีสังเกต

พฤติกรรม องค์ประกอบที่จะทําให้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อดูพัฒนาการทางสติปัญญา
ประกอบด้วย 

  

 
 

ภาพที ่26 ลกัษณะพฒันาการทางสตปิญัญา 
 

(1) การเล่นของเด็ก โดยการเปิดโอกาสหรือสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้เล่นแสดง
พฤติกรรม เช่น การเล่นสิ่งของหรือแสดงออกโดยการวาดภาพ ใช้สีตกแต่งสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น การเล่นนี้ทําให้
เด็กเพลิดเพลิน สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเสรี ทําให้เราสังเกตพฤติกรรมได้อย่างกว้างขวาง 

 

 
                

ภาพที ่27 ลกัษณะพฒันาการทางสตปิญัญา การเลน่ของเด็ก 
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(2) การใช้ภาษาของเด็ก ความสามารถทางภาษาเกี่ยวข้องกับสติปัญญาของคนเรา

อย่างมาก การวัดความสามารถทางภาษาของเด็กนั้น ต้องสังเกตโดยการฟังคําพูดของเด็ก ความสามารถในการ
ใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย ระหว่างอายุ 3 – 6 ปี สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่2.3 พัฒนาการทางภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 

อาย ุ3 ป ี อาย ุ4 ป ี อาย ุ5 ป ี อาย ุ6 ป ี
- สามารถใช้คําศพัท์

ประมาณ 900 คํา 
และพูดเป็น
ประโยคยาวได้ถึง 
10 – 12 พยางค์ 

- ชอบใช้คําที่ขึ้นต้น
ด้วยอะไร ที่ไหน 
และใคร 

- ช่างพูด สามารถใช้
คําศัพท์ประมาณ 
1,500 คํา จะมี
คําถามที่ขึ้นด้วย 
เมื่อไร อย่างไร และ
ทําไม ชอบเล่าเรื่อง
ต่าง ๆ หรือนิทาน
ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่อง
ของตนเอง อาจพูด
คําหยาบ หรือไม่
สุภาพในบางครั้ง 
 

- ชอบซักถาม 
สามารถใช้คําศพัท์
ประมาณ 2,500 – 
3,000 คํา ชอบเล่น
สมมติ และใชค้ําที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

- พูดได้คล่องแคล่ว
และสนใจคําใหม่ 
เริ่มการอ่าน เริ่ม
เข้าใจนามธรรมบ้าง 
เช่น เรื่องการ
เจ็บป่วย อุปัทวเหตุ 
เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ยังแสดงออกด้วยพฤติกรรมของเด็กใน

ลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากลักษณะ
พฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

ก. ลักษณะพฤติกรรมของเด็กฉลาด 
การวินิจฉัยว่าเด็กคนใดเป็นเด็กเก่งหรือเด็กฉลาด นอกจากจะใช้แบบทดสอบในการวัด

สติปัญญาเป็นเกณฑ์อันหนึ่งแล้ว ยังสามารถใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลด้วยอีกวิธีหนึ่ง 
พฤติกรรมของเด็กเก่งหรือเด็กฉลาด เราสังเกตเห็นได้คือ 

 

 
 

    ภาพที ่28 ลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ฉลาด 
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(1) การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
(2) ความสามารถในการใช้สามัญสํานึก และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวัน 
(3) ความมีเหตุผล ความคิดดี สามารถมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์และความหมาย

ของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี 
(4) ความจําดี สามารถจดจําสิ่งที่เคยเห็นเคยอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยการ

ท่องจํา 
(5) ความรู้กว้างขวาง และรู้เรื่องต่าง ๆ มากกว่าเด็กในวัยเรียน 
(6) รู้คําศัพท์มากและกว้างขวาง สามารถใช้ได้ถูกต้องแม่นยํา 
(7) อ่านหนังสือได้เร็วและสามารถอ่านหนังสือชั้นสูงขึ้นไปหนึ่งหรือสองชั้น 
(8) ชอบซักถาม มีความสนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
(9) ชอบทํางานที่ต้องใช้ความคิดยาก ๆ 
(10) มีความคิดริเริ่ม สามารถคิดวิธีการแปลก ๆ และใช้ได้ดี 
(11) มีความว่องไว เฉียบแหลม และช่างสังเกต 
(12) มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(13) บางครั้งชอบซักถาม ก่อกวนเพื่อนและครูในชั้นเรียน 

 

 
 

ภาพที่ 29 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

ก. ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับการที่เด็กจะได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนามากขึ้น
เพียงใด ถ้าเด็กได้รับโอกาสให้แสดงออกอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ก็จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมี
พัฒนาการสูงขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ในช่วงปฐมวัย หรือ
โดยเฉพาะช่วงก่อนวัยเรียนเป็นระยะที่เด็กกําลังเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง 
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงต่อไป ถ้าได้รับการส่งเสริมให้สมรรถภาพทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ ลักษณะพฤติกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

(1) มีความอยากรู้ อยากเห็น และสนใจสิ่งใหม่ ๆ 



-39- 
 
 

(2) ชอบซักถาม สํารวจ ทดลอง 
(3) กล้าเสี่ยง 
(4) กล้าแสดงออก 
(5) มีความคิดริเริ่ม 
(6) ไม่ชอบคล้อยตามผู้อ่ืนอย่างง่าย ๆ 
(7) กล้าและศรัทธาที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ 
(8) มีความคิดยืดหยุ่นทั้งความคิดและการกระทํา สามารถคิดดัดแปลง แก้ไขวิธีการ 

และทํางานได้อย่างเหมาะสม 
(9) ทํางานเพื่อความสุขของตนเองมิ ไ ด้หวังผลตอบแทนหรือการยกย่องจาก                     

คนอื่น 
 

 
 

ภาพที ่30 ลกัษณะพฒันาการของเดก็ปฐมวัย ในแตล่ะช่วงอาย ุ
 

จากลักษณะพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเด็ก
ปฐมวัยมีความเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ชัดเจนและเป็นลักษณะเด่นในแต่ละช่วงอายุที่สามารถสังเกตเห็น
ได้ ดังนั้น จึงอาจสรุปลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่2.4 สรุปลกัษณะพฒันาการของเด็กปฐมวัย ในแตล่ะช่วงอาย ุ

 

อาย ุ
การเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย 

การใชก้ล้ามเนือ้เลก็ 
และการเห็น 

การสือ่ภาษา 
นสิยัส่วนตวั 
และสังคม 

1 ½ 
ปี 

- เดินได้ดี 
- หัดว่ิง 
- ลงบันไดโดยนั่ง

ถัดเอง 

- ต้ังของเล่นซ้อน
กัน 2 – 3 ช้ันได้ 

- ขีดเส้นอย่าง
หยาบ ๆ และเส้น

- พูดคําที่มี
ความหมายได้
ประมาณ 6 – 20 
คํา 

- ยกแก้วน้ําด่ืมได้
เองโดยใช้มือ
เดียว 

- ป้อนอาหารเข้า 
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ตารางที ่2.4 สรุปลกัษณะพฒันาการของเด็กปฐมวัย ในแตล่ะช่วงอาย ุ(ต่อ) 
 

อาย ุ
การเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย 

การใชก้ล้ามเนือ้เลก็ 
และการเห็น 

การสือ่ภาษา 
นสิยัส่วนตวั 
และสังคม 

1 ½ 
ปี 

- ก้าวถอยหลังได้ 
 

เอียงได้ 
- พลิกหนังสือ

ติดกันทีละ 2 – 3 
แผ่น 

 

- พูดคําที่มี 2 
พยางค์ติดกันได้ 

- รู้จักอวัยวะของ
ร่างกายที่ไม่
ซับซ้อน เช่น หู 
ตา คิ้ว จมูก ปาก 

- ปากได้เองโดยมี
หกบ้าง 

- บอกให้ทราบถา้
ต้องการถ่าย
อุจจาระ 

- พาไปนั่งส้วมได้ 
 

2 ปี - ว่ิงได้ เตะฟุตบอล
ได้ 

- ขึ้นลงบันไดเองได้ 
โดยจับราว 

- ดึงเชือกและลาก
ของเล่นเข้าหาตัว
ได้ 

- พลิกหนังสือทลีะ
แผ่นได้ 

- ขีดเส้นหรือ
วงกลมได้ 

- รู้รายละเอียดของ
ภาพ 

- แกะห่อท๊อฟฟี่ได้ 

- รู้จักสรรพนาม 
- พูดประโยคที่มี 3 

คํา ขึ้นไปได้ 
- พูดคําที่มี

ความหมายได้ 
20 – 50 คําขึน้
ไป 

- ถอดกางเกงที่มี
สายยืดได้ 

- ถอดเสื้อสวมหัว
และรองเท้าที่ไม่
มีเชือกผูกได้ 

- เลียนแบบการ
ทํางานบ้าน 
ง่าย ๆ ได้ 

- บอกให้ทราบทกุ
ครั้งถ้าต้องการ
ถ่ายอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ ไม่ถ่าย
อุจจาระรด
กางเกง 

3 ปี - ขึ้นบันไดสลับเท้า
ได้ 

- กระโดดกางขา
สลับขาได้ 

- ขี่จักรยาน 3 ลอ้
ได้ 

- ลากเส้นเป็น
วงกลมหรือ
กากบาทได้ 

- ร้อยลูกปัดได้ 

- พูดได้คล่องและ
ตอบคําถามได้ 

- บอกเพศหญิง
ชายได้ 

- บอกสีได้ 1 สี ขึ้น
ไป 

- นับหนึ่งถึงสามได้ 
- เล่าเรื่องเกี่ยวกับ

ตัวเองได้เล็กน้อย 

- ใส่รองเท้าเองได ้
- กินอาหารเอง

ด้วยช้อนได้ดีไม่
เลอะเทอะ 

- รินน้ําจากขวดใส่
แก้วได้ 

- เลิกปัสสาวะรดที่
นอน (3 – 5 ปี) 
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ตารางที ่2.4 สรุปลกัษณะพฒันาการของเด็กปฐมวัย ในแตล่ะช่วงอาย ุ(ต่อ) 
 

อาย ุ
การเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย 

การใชก้ล้ามเนือ้เลก็ 
และการเห็น 

การสือ่ภาษา 
นสิยัส่วนตวั 
และสังคม 

4 ปี - ลงบันไดสลับเท่า
ได้ 

- ขว้างและรับลูก
บอลได้ 

- กระโดดขาเดียว
ยํ่าซ้ํา ๆ อยู่กับที่
ได้ 

- ลากเส้นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมได้ 

- วาดรูปคนมีหัว
แขนขาได้ 

- นิ้วหัวแม่มือจรด
นิ้วอ่ืนได้ทีละนิ้ว 

- ติดกระดุมเสื้อ
ด้านหน้าที่สวม
อยู่ได้ 

- ร้องเพลงและ
ท่องกลอนจาก
ความจําได้ 

- บอกสีได้ถูกต้อง 
- เข้าใจคําว่า 

“ข้างบน” “ข้าง
ใต้” “ข้างหน้า” 
“ข้างหลัง” “ซา้ย
และขวา” 

- ล้างหน้าแปรงฟัน
เองได้ 

- ผูกเชือกรองเท้า
ได้ 

- ดูดน้ําจากหลอด
ดูดได้ 

- เล่นกับกลุ่มเพือ่น
ได้ 

5 ปี - กระโดดสลับเท้า
ได้ 

- ยืนบนเท้าเดียว
ได้ 

- ลากเส้นเป็นรูป
สามเหลี่ยมได้ 

- เขียนรูปคนอย่าง
ครบส่วนได้ 

- เขียนหนังสือตาม
ตัวอย่างได้ 

- พับกระดาษเป็น
รูปสามเหลี่ยมได้ 

- นับเลขได้ถึง 30 
- รู้จักสี 3 – 4 ส ี
- บอกที่อยู่ อายุ 

วันเกิดได้ 
- บอกความ

แตกต่างของ
สิ่งของต่าง ๆ ได้ 

- แต่งตัวเองได้ 
- เล่นเกมแข่งขนัที่

มีกติกาได้ 

6 ปี - ก้าวถอยหลังโดย
เอาส้นเท้าจรด
ปลายเท้าได้เป็น
แนวตรง 

- เขียนรูป
สามเหลี่ยมขนม
เปียกปูนได้ 

- เขียนชื่อตัวเองได้ 

- ตอบคําถามที่ใช้
เหตุผลง่าย ๆ ได้ 

- ผูกโบว์เสื้อ ผูก
เชือกรองเท้าได้ 

- เล่นขายของ เล่น
เลียนแบบชีวิต
ภายในบ้านได้ 

- อาบน้ําได้เอง 
 

 

 
 
 

 
 



-42- 
 
 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

พัฒนาการของมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับขบวนการพื้นฐาน 2 อย่าง คือ 
1. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง ผลรวมที่เกิดจากอิทธิพลของยีนส์ ซึ่งถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมซึ่งเป็นการควบคุมแบบแผนของร่างกาย อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ในระดับ
อายุต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ แต่ต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปกติด้วย กล่าวคือ 
การที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นเป็นขั้น ๆ ตามลําดับวัยของธรรมชาติ เด็กจะมีลักษณะ อย่างหนึ่ง ๆ ออกมาให้เห็น 
เช่น เด็กเมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะคลานได้ และเมื่อกล้ามเนื้อหรือโครงกระดูกเจริญแข็งแรงพอก็พร้อมจะเดินได้ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 

ภาพที ่31 ลกัษณะการเรยีนรู ้(Learning) เนือ่งมาจากประสบการณ ์หรือการฝกึหดั 
 

2. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์หรือการฝึกหัด นั่นคือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กได้กระทําหรือการเรียนของเด็กต้องการการฝึกหัด 
การทดลอง เพื่อเปลี่ยนแปลงในด้านกิจกรรม ซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายและ
พฤติกรรมของเด็กอีกด้วย การเรียนทุกอย่างมิได้เป็นอย่างเดียวกัน การเรียนบางอย่างถ้าได้ฝึกหัดบ่อย ๆ 
พฤติกรรมก็อาจสมบูรณ์ได้ เช่น การเล่นสกีน้ํา การชกมวย เป็นต้น อย่างไรก็ดีการเรียนรู้จะสมบูรณ์หรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับการฝึกหัด การฝึกฝน และต้องมีความมุ่งหมายของการเรียนนั้น ๆ ด้วย จึงจะทําให้การเรียนรู้ของ 
บุคคลดีย่ิงขึ้น การเรียนรู้ทําให้เด็กมีประสบการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้น เพราะเด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆ ได้เห็น และได้
สัมผัส จึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ลักษณะของการพัฒนาการจะต้องมีองค์ประกอบหลาย
ประการสําหรับการที่จะพัฒนาในส่วนบุคคลได้ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
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1. องค์ประกอบภายในร่างกาย (Internal factors) ประกอบด้วย 
1.1 พันธุกรรม เซลแต่ละชนิดภายในร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วย 46 โครโมโซมซึ่ง 

มีการจับคู่ 23 คู่ ในแต่ละโครโมโซมนั้น จะประกอบไปด้วยยีนส์ (Genes) หลายพัน  ยีนส์ ดังนั้น ภายใน 
โครโมโซมซึ่งมียีนส์อยู่เป็นจํานวนมาก จึงเป็นลักษณะที่กําหนดการเจริญเติบโตและลักษณะของพัฒนาการใน
แต่ละขั้นตอนของชีวิต ลักษณะของพัฒนาการที่ถูกกําหนด โดยพันธุกรรมจะประกอบด้วยลักษณะทางร่างกาย
ต่าง ๆ เช่น สีของลูกตา ชนิดของเส้นผม ลักษณะความสูงของร่างกาย รวมทั้งลักษณะทางร่างกายอ่ืน ๆ ซึ่ง
นับว่าเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 
 

 
 
 

  
  
  
  

 
ภาพที ่32 พนัธุกรรม เซลแตล่ะชนิดภายในร่างกายของมนษุย ์

 
 1.2 การมีวุฒิภาพ เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีรูปแบบภายในร่างกาย ใน

ลักษณะที่เป็นขนาด รูปร่าง และทักษะ ซึ่งจะเริ่มปรากฏขึ้นมาต้ังแต่จุดกําเนิดของชีวิต และต่อเนื่องกันมา
ตามลําดับ การมีวุฒิภาวะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนและการเรียนรู้ใด ๆ เพราะเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว 
เด็กจะสามารถทําพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ขณะที่เด็กกําลังอยู่ในครรภ์ เด็กจะมีวุฒิภาวะและมี
การพัฒนาการเป็นไปตามลําดับขั้นตอน ครั้นเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ลักษณะของการพัฒนาการที่เป็นตาม
การมีวุฒิภาวะนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป กล่าวคือ เด็กจะมีทักษะของการคลาน การเดิน การว่ิง และการป่ายปีน
ตามลําดับขั้นไป อันเป็นผลเนื่องมาจากการมีวุฒิภาวะจากสภาพความพร้อมของร่างกายนั่นเอง 

2. องค์ประกอบภายนอกร่างกาย (External factors) สิ่งที่จะช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาการ
ต่อไปได้ คือ อิทธิพลที่มาจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นขบวนการหลังคลอด การเรียนรู้ดังกล่าว
ประกอบด้วยลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ 

2.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical conditioning) เป็นการเรียนรู้ที่สืบเนื่องมา 
จากผู้เรียนถูกเร้าให้มีการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติหรือปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) เช่น 
น้ําลายไหล การดูด การกลืน หรือการกระพริบตา เป็นต้น นับว่าเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมี
อาการตอบสนองได้โดยไม่จําเป็นจะต้องมีการวางเงื่อนไขมาก่อน 
                   2.2 การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant conditioning) เป็นการเรียนรู้ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากตัวของผู้เรียนได้กระทําเองเพื่อต้องการให้ตนเองได้รับในสิ่งที่ตนปรารถนา เช่น เมื่อเด็กหิวจะ 
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พยายามกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อต้องการให้ตนได้รับรางวัลในสิ่งที่ตนพึงปรารถนา และในขณะที่เด็กได้
กระทําพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมากมายก็ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้ เป็นต้น ลักษณะการเรียนรู้แบบน้ีจึง
เป็นลักษณะของความพร้อมหรือความเต็มใจของผู้เรียนที่ต้องการกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ ตามความพึง
ปรารถนาของตนเอง และเมื่อกระทําลงไปแล้วจะทําให้ผู้เรียนเกิดการจดจํา จนในที่สุดกลายเป็นลักษณะนิสัย
ใหม่ก็ได้ เช่น ในขณะที่เด็กยังเล็ก ๆ เด็กไม่สามารถจะทราบได้ว่าน้ําที่กําลังเดือดร้อนมาก หากถูกตามส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายจะทําให้ร่างกายเกิดความเจ็บปวด เป็นแผลพุพองได้ เมื่อเด็กคนนั้นได้ไปถูกน้ําร้อนลวก ก็จะทํา
ให้เด็กเกิดความจดจําไว้ทันทีว่าน้ําร้อน ๆ นั้นทําให้เกิดอันตราย จึงไม่กล้าที่จะเล่นน้ําร้อน เล่นไฟ หรือเล่นสัตว์
ที่มีอันตรายต่อไป เป็นต้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 2.3 การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational learning) เด็กและบุคคลทั่ว ๆ ไป 
มักจะมีการกระทําพฤติกรรมตามพฤติกรรมหรือการกระทําของคนอื่นที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งการกระทําดังกล่าว
เป็นการกระทําที่ประสบผลสําเร็จหรือได้รับรางวัลมาแล้ว เช่น เด็กมีพฤติกรรมตามพฤติกรรมของพ่อแม่ เป็น
ต้น การเลียนแบบโดยการสังเกตนี้ เด็กจะมีการเลียนแบบจากพฤติกรรมของพ่อแม่ หรือบุคคลที่ใกล้ชิดในทุก 
ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา การแสดงออกทางอารมณ์ จริยธรรม 

3. องค์ประกอบภายในและภายนอกร่างกาย (Interaction between internal and external 
factors) พฤติกรรมของเด็กทั่วไปจะเป็นผลมาจากการที่เด็กได้มีโอกาสเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตอย่างมากมาย 
สิ่งที่เด็กได้เผชิญอยู่นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก ซึ่งประกอบด้วยลักษณะที่สําคัญ คือ 

 3.1 ลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม (Non genetic biological variables) 
หมายความถึ งสิ่ ง ต่าง  ๆ  ที่ ไม่ ใช่ เป็นสิ่ งที่ ไ ด้รับมาจากพันธุกรรมหรือไ ด้รับการถ่ ายทอดมาจาก                    
บรรพบุรุษ แต่อาจจะได้ผลสืบเนื่องมาจากสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น การขาดออกซิเจนขณะกําลังคลอด หรือ
ต่อมพิทูอิทารี่ (Pituitary) ทํางานผิดปกติ เป็นต้น 

 3.2 สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสภาพทางจิตใจของเด็ก (Social psychology 
environment) จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็ก เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง กลุ่มเพื่อน ครูใน
โรงเรียน บุคคลที่เด็กใกล้ชิดอยู่ด้วยนั้นจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเด็กเป็นอย่างมาก เช่น ถ้าเด็กไม่ได้รับความ
สนใจจากเพื่อนจะทําให้เด็กขาดความรู้สึกมั่นคงและไม่มีความอบอุ่นใจ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่33 ลกัษณะพฒันาการของเดก็ปฐมวัย ในแตล่ะช่วงอาย ุ
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 ภาพที่ 34 สภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีต่าง  
  
 3.3 สภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ (The general social and 

culture) นับว่ามีส่วนสําคัญต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การแสดงออก และกิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างมาก 
เพราะหากสังคมที่บุคคลอยู่มีข้อกําหนด มีเงื่อนไข หรือมีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นอย่างไรก็ตาม บุคคลที่อยู่
ในสังคมนั้นย่อมจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมนั้น ๆ 

 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าว
มาแล้วนั้น ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 

1. อาหาร (Nutrition) นับว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อพัฒนาการของเด็กมาก อาหารของเด็กปฐมวัยควร
จะเป็นอาหารที่มีวิตามิน ย่อยง่าย ถูกส่วน และเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี แต่ถ้าเด็กได้รับอาหารไม่ดี เด็กอาจจะ
เป็นโรคฟัน โรคกระดูกอ่อน โรคผิวหนัง และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เด็กเจริญช้า หรือโตไม่ได้ขนาดเท่าที่ควรได้ 

2. อาการที่บริสุทธ์ิและแสงแดด (Fresh Air and Sunlight) มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก
และวุฒิภาวะของเด็กมาก ในระยะแรก ๆ ของชีวิตเด็กควรจะได้รับอากาศที่บริสุทธ์ิและแสงแดดบ้าง เพื่อให้
เด็กมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะทําให้พัฒนาการของเด็กดําเนินไปอย่างดีด้วย 

3. เ ชื้ อ ช า ติ  (Race) มี ผ ล ต่ อพัฒน าก า ร ขอ ง เ ด็ ก เ ช่ น กั น  มี ห ลั ก ฐ า นบั น ทึ ก ไ ว้ ว่ า                     
เด็กนิโกรหรือเด็กอินเดียมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กผิวขาวและผิวเหลือง 

4. เพศ (Sex) เด็กชายและเด็กหญิงจะแตกต่างกันทางด้านร่างกาย เมื่อแรกเกิดเด็กชายจะโตก
ว่าเด็กหญิงเล็กน้อย แต่ในระยะต่อมา เด็กหญิงจะเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเด็กชาย หากคิดโดยเฉลี่ยแล้ว 
เด็กหญิงจะมีความเจริญทางเพศไปสู่วุฒิภาวะและโตกว่าเด็กชายประมาณ 1 – 2 ปี 

5. ต่อมต่าง ๆ ของร่างกาย (Gland of Internal Secretion) ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกาย มี
อิทธิพลต่อความเจริญเติบโตของร่างกายและจิตใจอยู่มาก เช่น ต่อมที่ควบคุมความเจริญเติบโตของร่างกาย 
คือ ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid) ซึ่งเป็นต่อมที่ผลิตแคลเซี่ยม ถ้าต่อมนี้ผลิตฮอร์โมนไม่พอกับความ
ต้องการ กระดูกของเด็กก็จะไม่แข็งแรง ทําให้พัฒนาการของเด็กช้าไป ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Glands) ต่อ 
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เพศ (Sex Gland) และต่อมอื่น ๆ ถ้าหากผิดปกติทํางานมากหรือน้อยเกินไป ก็อาจทําให้เด็กเจริญเร็วหรือช้า
ไปก็ได้ 

6. สติปัญญา (Intelligence) จากการค้นคว้าของเทอร์แมน (Terman) พบว่า เด็กที่ฉลาดมาก
และเด็กที่โง่มาก จะเริ่มเดินและเริ่มพูดแตกต่างกันดังนี้ 

 
ตารางที ่2.5 สติปญัญา (Intelligence) จากการคน้ควา้ของเทอรแ์มน (Terman) 

 
ประเภทของเดก็ เริม่เดิน เริม่พดู 

เด็กที่ฉลาดมาก 
เด็กที่ฉลาดปานกลาง 
เด็กที่โง่ 
เด็กที่โง่มาก 

อายุ 13 เดือน 
อายุ 14 เดือน 
อายุ 22 เดือน 
อายุ 30 เดือน 

อายุ 11 เดือน 
อายุ 16 เดือน 
อายุ 34 เดือน 
อายุ 51 เดือน 

 
7. การบาดเจ็บและโรคภัยไข้เจ็บอ่ืน ๆ (Injuries and Diseases) เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ ยา

ที่ใช้เป็นพิษต่อร่างกาย ต่อมทอลซิลอักเสบ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทําให้พัฒนาการของเด็กล่าช้าผิดปกติ 
8. ตําแหน่งในครอบครัว (Position in the Family) จะเห็นว่าเด็กคนที่ 2, 3 หรือ 4 ของ

ครอบครัว จะมีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กคนที่ 1 หรือคนใด เพราะมีการเลียนแบบจากพี่ได้มาก ส่วนเด็กคน
สุดท้องมักจะพัฒนาการช้ากว่าปกติ เพราะพ่อแม่เอาใจมากกว่าพ่ี ๆ จึงไม่ค่อยได้ช่วยตนเอง เป็นผลให้
พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อล่าช้าไปด้วย 

 

 
 

ภาพที ่35 ตําแหน่งในครอบครัวเปน็ปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการ 
 

ความพร้อมและการพัฒนาความพร้อม 
 

ความพร้อม หมายถึง ความสามารถทางกายและจิตใจที่จะเรียน ซึ่งประกอบด้วยความอยากเรียน 
มีทักษะและมีพ้ืนฐานที่เหมาะสม ความพร้อมมีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเด็กยังไม่ 
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พร้อม การเรียนรู้ก็ไม่ได้ผลดี พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความพร้อม ซึ่งมีปัจจัยที่
ควรพิจารณาดังนี้ 

1. ความพร้อมและสภาพการณ์เรียนรู้แบบต่าง ๆ การเรียนรู้ที่ต่างกันก็ต้องใช้ความพร้อม
ต่างกันด้วย เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการอ่าน คือ 

- วุฒิภาวะทางภาษา รวมทั้งสามารถเข้าใจการสนทนาและการใช้ภาษาพูด 
- วุฒิภาวะทางสมองอยู่ในระดับอายุ 6 ปี 
- มีประสบการณ์และพื้นฐานที่เพียงพอ รวมทั้งมีความรู้เรื่องสี ช่ือสิ่งของต่าง ๆ และเรื่อง

เกี่ยวกับสิ่งนั้น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
- วุฒิภาวะทางการรับรู้ รวมทั้งความสามารถที่จะสังเกตรายละเอียดของวัตถุที่เห็น และรู้

ความแตกต่างของสัญลักษณ์ 
- มีความสามารถอย่างดีในการเห็นและการฟัง 
- มีความสามารถในการถือสิ่งของต่าง ๆ และใช้ทักษะทางกล้ามเนื้อที่จําเป็น 
- มีการปรับตัวทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งการควบคุมตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีความ

ปรารถนาและทําตามคําแนะนําได้ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสมาธิ 
- มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเรื่องในหนังสือ จากการเล่าเรื่อง รวมทั้งความอยากรู้อยากเห็น

เกี่ยวกับหนังสือ และมีความรู้บางอย่างเกี่ยวกับคําสัมผัสในโคลงกลอน นิทานของเด็ก 
 

 
 

ภาพที ่36 เด็กมปีฏกิริยิาตอบโต้ตอ่เรือ่งในหนังสอืจากการเลา่เรื่อง 
 

2. องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความพร้อม เราสามารถประเมินผลว่าเด็กมีความพร้อมหรือไม่ 
ด้วยการพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 

 2.1 สุขภาพ เด็กที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะไม่พร้อมที่จะเรียน 
 2.2 การปรับตัวทางอารมณ์ เด็กที่ไม่มีความสุขจะเรียนไม่ได้ดี ซึ่งอาจเกิดจากครอบครัว การ 

ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ฯลฯ ซึ่งทําให้เด็กไม่มีความพร้อมที่จะเรียน 
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 2.3 วุฒิภาวะทางสมองและกล้ามเนื้อ เด็กทีไ่ม่มีความสามารถในการทํางานวิชาต่าง ๆก็จะ 
เรียนรู้ได้ยาก เช่น เด็กที่อายุน้อยกว่า 6 ½ ปี ไม่มีวุฒิภาวะทางสมองที่จะเรียนอ่านในบรรยากาศของชั้นเรียน
ทั่วไป ถ้าให้เด็กเรียนอ่านก็จะเรียนได้ช้าในวิชาการเขียน เป็นต้น 

 2.4 ประสบการณ์การเรียนรู้เดิม การเตรียมฝึกและจัดให้เด็กมีประสบการณ์จะทําให้เด็กมี 
พ้ืนฐานที่จะเรียนอย่างได้ผล 

 2.5 ครูและคณุภาพของการสอน คุณภาพของการสอนก็มีความสําคัญต่อความพร้อม ครูควร 
คํานึงถึงเด็กที่เรียนช้าและเรียนเร็ว ซึ่งจะมีความพร้อมไม่เท่ากัน 

การพัฒนาความพร้อม โดยทั่วไปแล้วในการเรียนการสอนจะคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาความพร้อม ได้แก่ 

1. วุฒิภาวะ จะต้องคํานึงว่าผู้เรียนในวัยนั้น ๆ มีความสามารถที่จะเรียนหรือปฏิบัติงานในสิ่งที่
กําหนดให้หรือไม่ เพียงใด 

2. ประสบการณ์เดิมหรือความรู้พื้นฐาน กล่าวคือ ต้องคํานึงว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเพียง
พอที่จะเรียนสิ่งใหม่แล้วหรือไม่ 

หากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้ความพร้อมในการเรียนรู้เป็นไป
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งความพร้อมของธอร์นไดค์ ที่กล่าวว่า 

1. เมื่ออินทรีย์พร้อมที่จะกระทําสิ่งใด เมื่อได้กระทําแล้วย่อมเกิดความพึงพอใจ และไม่มีสิ่งใดจะ
เปลี่ยนแปลงการกระทํานั้น ๆ ได้ 

2. เมื่ออินทรีย์พร้อมที่จะกระทํา หากไม่ได้กระทําก็ย่อมจะเกิดความขุ่นเคืองใจ 
3. เมื่ออินทรีย์ยังไม่พร้อมที่จะกระทําสิ่งใด ถ้าหากบังคับให้กระทําย่อมจะเกิดความขุ่นเคืองใจ

ได้เช่นกัน 
 

 
 

ภาพที ่37 การพัฒนาความพร้อมของเดก็มปีระสบการณ์เดมิหรอืความรูพ้ื้นฐาน 
 
องค์ประกอบที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม ได้แก่ 

1. องค์ประกอบภายในตัวผู้เรียน ประกอบด้วย 
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 1.1 วฒุภิาวะ เป็นตัวกําหนดระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในแต่ละวัยของบุคคล เช่น วุฒิภาวะของเด็กอายุ 3 ปี โดยทั่วไปจะมี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านร่างกาย มีน้ําหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สูงประมาณ 90 เซนติเมตร 
ด้านอารมณ์ สามารถควบคุมตัวเองได้บ้าง มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทํา 
ด้านสังคม รู้จักคนได้ง่ายขึ้น รู้สึกสนุกสนานที่ได้เล่นกับเด็กอ่ืน ต้องการมีเพื่อน 

ต้องการความรักและการยอมรับจากผู้ใหญ่ 
ด้านสติปัญญา รู้จักเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่ง บอกสีได้อย่างน้อย 1 – 2 สี เรียนรู้โดย

การเลียนแบบและจดจําสัญลักษณ์ของสิ่งของนั้น ๆ ความคิดยังไม่
ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง และยังไม่เป็นเหตุเป็นผล 

 1.2 ประสบการณ์เดิม หรือความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เป็นความรู้เบ้ืองต้นที่ช่วยให้เรียน
เข้าใจหรือเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ เช่น การรู้คําศัพท์ จะเป็นพื้นฐานให้กับการพูดเป็นประโยค ดังนั้น ในการ
เรียนรู้สิ่งใด ๆ ผู้เรียนจะต้องมีวุฒิภาวะและประสบการณ์เดิมมาก่อน จึงจะช่วยให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ได้ 

 
 

ภาพที ่38 องคป์ระกอบทีท่าํใหผู้้เรยีนเกดิความพรอ้ม 
 

2. องค์ประกอบภายในโรงเรียน   ประกอบด้วย 
2.1 ครูผู้สอน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียน โดยเฉพาะครูสําหรับเด็ก 

ปฐมวัยที่มีบุคลิกภาพดี มีใจรักและเมตตาเด็ก อ่อนโยน นุ่มนวล ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะอ่อนหวาน เอาใจ
ใส่เด็ก มีเทคนคิการสอนที่น่าสนใจ จะช่วยให้เด็กสนใจอยากรู้อยากเหน็ในสิ่งที่ครูจะสอน 

2.2 บทเรียน การจดัแผนประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย จะต้องสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ของผู้เรียน บทเรียนที่ยากเกินความสามารถหรือความเข้าใจของเด็ก จะทําให้เด็กเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่สนใจ
ที่จะเรียนรู้ 

2.3 วิธีสอน จะต้องใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ครูต้องใช้เทคนิควิธีสอนหลายๆ  
วิธี เพื่อให้เหมาะสมกับบทเรียน มีกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจ อันจะช่วยกระตุ้นความสนใจและความ
กระตือรือร้นของผู้เรียน 
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2.4 สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปในโรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศที่สนับสนุนที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
ความเงียบ ความพอดีของแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศที่ดี ห้องเรียนไม่คับแคบ มีเนื้อที่ที่จะให้เด็กได้
เคลื่อนไหวและทํากิจกรรมได้โดยสะดวก อุปกรณ์พอเพียง บริเวณโรงเรียนรื่นรมย์ สะอาด รวมทั้ง
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกอยากมาโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้น 
 
การฝึกความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

นิตยา  ปรีชาหาญ (2520 : 10) ได้เสนอวิธีฝึกความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
1. สอนความรู้พ้ืนฐานสําหรับวิชานั้นให้แก่เด็ก 
2. ฝึกให้เด็กรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. สร้างความสนใจให้แก่เด็ก ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสริมให้เด็กเรียนในวิชา   นั้น ๆ ได้

เข้าใจดีย่ิงขึ้น เพื่อเป็นส่วนเร้าให้เด็กอยากเรียนรู้ย่ิงขึ้น 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหลักในการจัดที่ต้องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็น

เกณฑ์นั้น ผู้สอนจะต้องเข้าใจเรื่องของความพร้อมของเด็ก โดยจะต้องพิจารณาทั้งในด้านความ   พร้อมทางวุฒิ
ภาวะ และความพร้อมทางด้านประสบการณ์เดิมหรือความรู้พ้ืนฐาน การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมขององค์ประกอบดังกล่าว ในกรณีที่ครูสังเกตเห็นว่าเด็กยังไม่พร้อม ต้องศึกษาว่ายังไม่พร้อมเพราะ
เหตุใด เพราะถ้าเด็กยังไม่พร้อมเพราะยังไม่มีวุฒิภาวะ เช่น สายตายังไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
พยัญชนะได้ มือยังไม่แข็งแรงพอที่จะจับดินสอเขียน การที่ให้เด็กจับดินสอและเขียนหนังสือในขณะนั้นจึงยังไม่
ควรทํา แต่หากมีส่วนอื่นที่พอจะฝึกเพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมได้ ก็ควรที่จะจัดเตรียมให้เด็กมีความพร้อมใน
ส่วนนั้น ๆ เช่น ความรู้พ้ืนฐานอื่น ๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่ การฝึกให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่39 การฝกึความพรอ้มสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
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ข้อควรคํานึงในการนําความพร้อมไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

ในการนําความรู้เกี่ยวกับความพร้อมไปใช้กับการจัดการเรียนการสอน มีข้อควรคํานึงดังนี้ 
1. สิ่งที่จะให้เด็กได้เรียนจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของเด็ก หากมีการบังคับ

ให้เด็กเรียน โดยที่ยังไม่มีความพร้อมก็จะทําให้การเรียนเป็นไปด้วยความยากลําบากและเกิดความล่าช้า 
2. สิ่งที่จะให้เด็กได้เรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กับความสามารถและความสนใจของเด็ก ทั้งด้าน

ความคิดรวบยอดและทักษะ 
3. ความพร้อมไม่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในระหว่างผู้เรียนแต่ละคน แม้ว่าเด็ก 2 คน จะมี

ความสามารถพอ ๆ กัน แต่ก็อาจจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันได้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควร
คํานึงถึงความแตกต่างเกี่ยวกับความพร้อมของเด็กด้วย ครูในฐานะผู้สอนจึงจําเป็นจะต้องสร้างความพร้อมให้
เกิดขึ้นในตัวเด็กให้มากที่สุด 
 
ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัย 
 

ความรู้ด้านพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครู เพื่อที่จะได้จัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ให้เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในส่วนของการเรียนการสอน ครูสามารถนําความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ทําให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก โดยเฉพาะวัย
ที่จะต้องสอน ช่วยให้เข้าใจความหมายของพฤติกรรมและสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ 

2. ช่วยให้ครูสามารถศึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ขัดต่อพัฒนาการทางธรรมชาติของเด็ก 
 

  
 

ภาพที ่40 ประโยชนข์องการศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการ และความพรอ้มของเดก็ปฐมวยั 
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3. ครูเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก การที่ครูมีความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กจะสามารถวางโครงการและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและความสนใจของเด็กแต่ละวัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูและเด็ก 
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กอีกด้วย 

4. ช่วยให้ครูสามารถวางรูปแบบเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก
แต่ละวัย ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและ
ความพร้อมของเด็ก 

5. ช่วยให้ครูใช้เป็นแนวทางในการสร้างระเบียบวินัยให้การอบรมฝึกฝนเด็กได้อย่างเหมาะสม 
ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัยที่ครูสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะทําให้การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาไปในทิศทางที่
เหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการศึกษาของชาติ โดยส่วนรวม ตลอดจนเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา
เด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป 

 
สรุปท้ายบท 
 

ซี วี กู๊ด (C.V. Good) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
การทํางาน การจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งทําให้มีการเพิ่มพูนทั้งด้านขนาด คามแตกต่าง ความ
สลับซับซ้อน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดความเพิ่มพูนภาวะสุกถึงขีด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวรอันเนื่องมาจากการเรียนรู้ที่ยาวนาน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ก็ได้ 
              พัฒนาการในขั้นต่าง ๆ ของชีวิตนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามวัยและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล จึงทําให้พัฒนาการในแต่ละช่วงชีวิตมีความแตกต่างกัน ฮาวิคเฮอร์ท (Havighurst) 
นักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ลักษณะของความสามารถที่
เด่นชัดของเด็กปฐมวัย 

ความพร้อม หมายถึง ความสามารถทางกายและจิตใจที่จะเรียน ซึ่งประกอบด้วยความอยากเรียน 
มีทักษะและมีพ้ืนฐานที่เหมาะสม ความพร้อมมีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเด็กยังไม่ 
พร้อม การเรียนรู้ก็ไม่ได้ผลดี พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความพร้อม 

ความรู้ด้านพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครู เพื่อที่จะได้จัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ให้เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในส่วนของการเรียนการสอน ครูสามารถนําความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆได้ 

 
 
 


