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บทที่  1 
บทนาํ 

    
แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการศึกษาทั่วไป 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหการศึกษา 
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน จึงตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญ คือ มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบบริหารและ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบาย 
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนรวมจัดการศึกษา
และใหมีความอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐ 
 นโยบายของรัฐบาลไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหคนไทย
ทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายไดนําประเทศใหอยูรอดจาก
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักวาการศึกษาสรางคน 
สรางงาน และสรางชาติ 
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 สําหรับการจัดการศึกษาของทองถิ่นนั้น  มีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยทําหนาที่ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทองถิ่น เปน
การดําเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ในการจัดการพัฒนาของชาติ   
ไปยังทองถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
จัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายใน
ทองถิ่นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา 43 
มาตรา 81 ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการจัดการศึกษาทองถิ่นมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย
กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญา และลักษณะนิสัยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมที่จะเขารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การเริ่มตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด ในงานแหงชีวิต จุดเริ่มตน คือการ
เริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษา 
วาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ เปนชวงที่สําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการ
เจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการปูพื้นฐาน 
ทักษะตางๆ ใหแกเด็ก เพื่อมีความพรอมในการที่จะพัฒนาในระดับตอไป 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาขึ้นมาโดยแนวคิดตอไปนี้ 
  1.  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย เปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้นในตัวมนุษย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
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สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัยจะมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับ
ขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน เด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะการพัฒนาการ
แตกตางกันไปตามวัย ซึ่งบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละวัยเริ่มตั้งแต
ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ขวบ 
   พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใช     
ในการพัฒนาเด็ก เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเนื่องเปนตามลําดับขั้น เด็กจะพัฒนาไปถึงขั้นใด
จะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกอน เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
อธิบายวา เด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ คานิยมทาง
สังคม และสิ่งแวดลอม  เปนตน 
   ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเปนเสมือนเปนแนวทางให
ผูสอน หรือผูที่ เกี่ยวของเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่
เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคลเพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู การเรียนรูของมนุษยมีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียน        
มีปฏิสัมพันธกับบุคคล และสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรู
เปนพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น และเด็กมีการเรียนรูตามธรรมชาติต้ังแตเกิด
กอนจะเขาสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู โดยมี
ผูใหญเปนแบบอยางที่ดีมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียน  
แตละคน 
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 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิต
ของเด็กทุกคน เด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทดลองสรางสรรค 
แกปญหา และคนพบดวยตนเองซึ่งมีอิทธิพล และมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนา
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย เด็กจะรูจักการเรียนรูความเปนอยู
ของผูอ่ืน สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืนรวมถึงธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น ในการจัด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงถือการเลนอยางมีจุดมุงหมายเปนหัวใจสําคัญของการจัด
ประสบการณใหกับเด็ก 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู หรือแวดลอมตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนแตกตางกัน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ถือวา ผูสอนจําเปนตองเขาใจและยอมรับวา วัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอม
ตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตละคน 
ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อชวย
ใหเด็กไดพัฒนา เกิดการเรียนรู และอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจาก
ตนไดอยางมีความสุข 
  แนวคิดพื้นฐานดังกลาว ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ตอง
ศึกษาหลักการของหลักสูตรใหเขาใจเพราะในการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็ก
แรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู ควบคูกับการใหการศึกษา     
โดยตองคํานึงถึง ความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และ เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญา รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรูหรือเด็กที่มีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ ดอยโอกาส เพื่อใหเด็ก
พัฒนาทุกดานทั้ง ทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย อยาง
สมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่ เปน
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ประสบการณตรง ผานประสาทสัมผัสทั้งหา เหมาะสมกับวัย และความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือบุคลากร      
ที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็ก     
แตละคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามลําดับขั้น ของพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เปนคนดี และคนเกงของสังคม 
สอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน ฯลฯ 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
หลักการ 
 เด็กทุกคน  มีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับ    
ผูเลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน 
อยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้ 
  1. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก
ประเภท 
  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดย
คํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม 
และวัฒนธรรมไทย 
  3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
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  4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพ และมีความสุข 
  5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการ
พัฒนาเด็ก 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กที่อายุต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ขวบนั้น 
เปนหลักการที่คํานึงถึงการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมเพื่อโอกาสในการพัฒนาเด็ก 
ทุกดานตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ 
 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ยังเนนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนา ครอบคลุมเด็ก ทุกประเภททั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษ โดย
คํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลและเนนเด็กเปนสําคัญ 
 การจัดการศึกษา จัดหลักการใหสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม  
ตามความเปนอยูจริงของเด็ก โดยมีผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ 
ใหแกเด็ก ทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาอยางเปนองครวม โดยผานการเลนซึ่งเปน
พัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก และผานกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็กโดยมี
ผูใหญเปนแบบอยางที่ดีของการเรียนรู การจัดประสบการณตางๆ ในการเรียนรูที่
สามารถดํารงในชีวิต ประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งตองไดรับการ
ประสานความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา 
 แนวทางดังกลาวขางตนนํามาสูการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
 1.  การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณของเด็กโดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัยโดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
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เดิมที่เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับ ซึ่งตองเปนหลักสูตรที่ใหโอกาส
ทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิเศษ 
 2.  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ซึ่งควรอยูในสภาพ
ที่แวดลอมดวยธรรมชาติ ตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน ตองสะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผอนคลาย มีโอกาสออกกําลัง
กายและพักผอน มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมใกลตัวและโลกที่เด็กอยู รวมทั้ง
การอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม 
 3.  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ซึ่งครูผูดูแล
เด็กตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือสั่งใหเด็กทํามาเปนผูอํานวยความสะดวก 
โดยที่ครูผูดูแลเด็กจะตองยอมรับ เห็นคุณคา รูจัก และเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแล
รับผิดชอบ เพื่อจะไดวางแผน สรางสภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ไดเหมาะสม 
นอกจากนี้ ครูผูดูแลเด็กจะตองรูจักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงการใชเทคนิค การจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก 
 4.  การบูรณาการการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย     
ยึดหลักการบูรณาการที่วา หนึ่งแนวคิด เด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรม
เด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ จึงเปนหนาที่ของครู
ผูดูแลเด็กควรวางแผนการจัดประสบการณใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณสําคัญ อยางเหมาะสมกับวัย 
 5.  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูผูดูแลเด็กควรสังเกต
และประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรูของเด็กวาไดบรรลุตาม
จุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม ผลที่ไดจากการสังเกต สามารถบอกไดวา 
เด็กเกิดการเรียนรูและมีความกาวหนาเพียงใด ซึ่งจะชวยครูผูดูแลเด็กในการวางแผน 
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การจัดกิจกรรม ชี้ใหเห็นพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล ความตองการพิเศษของเด็ก 
แตละคน และยังใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 6.  ความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็กและครอบครัวของเด็ก เด็กแตละคน
มีความแตกตางกัน เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผูดูแลเด็ก พอแม และ
ผูปกครองเด็ก ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรู    
ของเด็ก ตองยอมรับและรวมมือกันรับผิดชอบ มีสวนรวมในการพัฒนาตามหลักการจัด
หลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


