พัฒนาการและการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กวัยเรียน: สาหรับคุณครู
ศศิ วรา บุญรัศมี, เทอดพงศ์ ทองศรีราช
พัฒนาการทีส่ าคัญของเด็กวัยเรียนทีเ่ พิม่ เติมจากเด็กเล็กได้แก่ ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
ทักษะการคานวณ ทักษะการอ่าน ฯลฯ ทักษะในการคิดและแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน และทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ตอ้ งปรับตัวทัง้ ด้านการเรียน การอยูร่ ว่ มกับครู และเพื่อน การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ครูผดู้ แู ลจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการเด็ก พร้อ มทัง้ จัดสภาพแวดล้อมทัง้ ที่
โรงเรียนให้เอือ้ ต่อพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ ถ้าพัฒนาการในวัยนี้
หยุดชะงักหรือมีปญั หาจะส่งผลต่อระยะวัยรุน่ และเป็ นปญั หาต่อเนื่องไปในอนาคต โดยอาศัยหลักการ
ของพัฒนาการตามช่วงวัย สามารถแบ่งพัฒนาการของเด็กวัยเรียนเป็นเป็น 3 ด้านคือ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านสติปญั ญา
3. ด้านอารมณ์และสังคม
โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดพัฒนาการตามวัยและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กในช่วงวัยนี้เจริญเติบโตในอัตราทีช่ า้ กว่าช่วงวัยเด็กตอนต้น น้าหนักเพิม่ ขึน้ 3-3.5 กิโลกรัม
ต่อปี ส่วนสูงเพิม่ ขึน้ 6-7 เซนติเมตรต่อปี รอบศีรษะเพิม่ ขึน้ 2-3 เซนติเมตรตลอดทัง้ ช่วงอายุ 6-10 ปี
ฟนั น้ านมเริม่ หลุดเมือ่ อายุประมาณ 6 ปี การเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว การใช้
สายตา และมือประสานกันทากิจกรรมต่างๆ มีความคล่องแคล่ว แม่นยามากขึน้ เริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางเพศ โดยเฉพาะเพศหญิงอาจมีการเข้าสู่วยั สาวทีอ่ ายุ 7-8 ปี 1 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กราฟการเจริ ญเติ บโตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

แนวทางการส่งเสริ มพัฒนาการด้านร่างกาย 2
1. เด็กควรได้รบั อาหารทีห่ ลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อให้มนี ้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ อย่างไร
ก็ตามควรระวังทัง้ การขาดสารอาหารและโรคอ้วน ควรดื่มนมรสจืดหรือนมพร่องไขมัน วันละ
2-3 แก้ว และควรหลีกเลีย่ งเครือ่ งดื่มรสหวานหรือน้าอัดลม
2. ควรปลูกฝงั ให้เด็กมีนิสยั การกินทีถ่ ูกต้อง เช่น รับประทานอาหารมือ้ เช้า ไม่รบั ประทานจุกจิก
เด็กวัยนี้สามารถซือ้ อาหารได้เอง ผูเ้ ลีย้ งดูควรเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการรับประทานอาหารและ
เลือกซือ้ อาหาร
3. ควรส่งเสริมให้ออกกาลังกายสม่าเสมอ วันละ 30-60 นาที
4. ควรกาหนดเวลาการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากใช้เพื่อการศึกษาไม่เกิน 1-2 ชัวโมง
่
ต่อวัน ไม่ควรใช้ขณะรับประทานอาหาร และก่อนเข้านอน
5. ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทากิจกรรมทีม่ กี ารเคลื่อนไหวร่างกายที่ซบั ซ้อนขึน้ เช่น ดนตรี กีฬา
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบประสาททีม่ กี ารทางาน
ประสานกันได้มากขึน้
6. ควรกาหนดเวลาเข้านอนและกิจกรรมก่อนนอนให้เป็นกิจวัตร เด็กอายุ 6-9 ปีควรนอน 9-12
ชัวโมงต่
่
อวัน ส่วนเด็กอายุ 9-12 ปี ควรนอน 9-10 ชัวโมงต่
่
อวัน
7. ควรได้รบั การตรวจโดยแพทย์ ในช่วงอายุ 6 ปี 8 ปี และ 10 ปี เพื่อประเมินการเจริญเติบโต
ประเมินการเข้าสู่วยั หนุ่มสาว ตรวจคัดกรองการมองเห็น ตรวจคัดกรองการได้ ยนิ และตรวจ
คัดกรองภาวะซีด (อายุ 4-6 ปี)
8. ควรพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟนั ทุก 6 เดือน
9. ควรเริม่ สอนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางเพศของวัยรุน่ การดูแลตนเอง เปิดประเด็นให้เด็ก
ซักถาม
10. ครูควรมีการตรวจประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมี
รายระเอียดการตรวจประเมินดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประเมิ นพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยเรียน3
การประเมิ น
น้าหนัก

วิ ธีการประเมิ น
ชังน
่ ้าหนักโดยเครื่องชังมาตรฐาน
่
แล้วนามาเทียบกับ
เกณฑ์อา้ งอิงการเจริญเติบโต
ส่วนสูง
วัดโดยใช้ stadiometer แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์อา้ งอิง
การเจริญเติบโต
ตรวจสายตา
ตรวจการมองเห็น ใช้ Snellen chart หรือ E-chart
ตรวจการได้ยนิ
ตรวจการได้ยนิ อย่างง่ายโดยใช้น้วิ มือถูกนั ห่างประมาณ
1 นิ้ว
พัฒนาการกล้ามเนื้อ ประเมินความถนัดการจับดินสอและคุณภาพการเขียน
มัดเล็ก
หนังสือ
สุขภาพ ในช่องปาก

ตรวจปญั หาสุขภาพช่องปากและฟนั ผุ

ภาวะโลหิตจาง

เด็กควรได้รบั การคัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงชัน้ ป.1
1 ครัง้ (ในกรณีทอ่ี ายุ3-6 ปี ยงั ไม่เคยได้รบั การตรวจมา
ก่อน)
ประเมินจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

ตรวจการได้รบั
วัคซีน
ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 3

ผลการประเมิ น
สมส่วน อ้วน หรือผอม
ส่วนสูงตามเกณฑ์ สูง หรือเตีย้
การมองเห็นปกติ หรือบกพร่อง
การได้ยนิ ปกติหรือบกพร่อง
เขียนได้คล่องหรือมีความบกพร่อง
ในการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อเขียน
หรือมิตสิ มั พันธ์
มีฟนั ครบจานวน ความสะอาดของ
ช่องปาก จานวนฟนั ผุ
มี หรือไม่มภี าวะโลหิตจาง

ได้รบั วัคซีนครบตามเกณฑ์หรือไม่

2. พัฒนาการด้านสติ ปัญญา4
เด็กอายุ 6-10 ปี จะมีการคิดอย่างใช้เหตุผลเชิงรูปธรรม (concrete operation) ตามทฤษฎี
พัฒนาการด้านสติปญั ญาของ Piaget5 เช่น ความเข้าใจเรือ่ งความคงอยู่ (conservation) ของน้าหนัก
ปริมาตร และมวลสาร ไม่ว่าจะเปลีย่ นแปลงรูปร่างอย่างไร ความเข้าใจเรือ่ งเวลา การจัดหมวดหมู่
สามารถคิดเลขในใจได้ วาดรูปสามมิตงิ า่ ยๆ ได้ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆจาก
ประสบการณ์ทไ่ี ด้สมั ผัสจริง โดยใช้การสังเกต ทดลอง เด็กวัยนี้สามารถเล่นและทากิจกรรมกลุ่มแบบ
ร่วมมือกันโดยเข้าใจบทบาทของแต่ละคน รูจ้ กั การอดทนรอคอย ประนีประนอม และการต่อรอง มีทกั ษะ
การบริหารจัดการ (Executive function: EF) ทีพ่ ฒ
ั นากมากขึน้ ทาให้ควบคุมตนเอง ยืดหยุน่ ทาง
ความคิด และวางแผนจัดการต่างๆได้ดขี น้ึ 6
ส่วนพัฒนาการด้านภาษา เด็กในวัยนี้จะพูดได้ชดั เข้าใจความหมายของคาและเลือกใช้คาอย่าง
ถูกต้องมากขึน้ เข้าใจประโยคทีซ่ บั ซ้อนรวมทัง้ ความหมายของโคลงกลอน สามารถอ่านจับใจความ อ่าน

ในใจได้ และสามารถวิเคราะห์เรือ่ งราวทีไ่ ด้อ่านหรือฟงั มา พร้อมทัง้ อธิบายเหตุผล แสดงความคิดเห็นได้
ชัดเจน เชื่อมโยงเหตุผลได้ดี สามารถพูดคุยสื่อสารได้เหมือนผูใ้ หญ่ 7
แนวทางการส่งเสริ มพัฒนาการด้า นสติ ปัญญา2
1. ควรสนับสนุนให้เด็กเรียนหรือทากิจกรรมทีเ่ หมาะสมตามความสามารถ และความสนใจ
และลักษณะการเรียนรูข้ องเด็ก หากเด็กมีความสนใจ หรือมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ
ครูสามารถเพิม่ กิจกรรมหรือการเรียนด้านนัน้ ให้กว้างหรือลูกกว่าทีม่ ตี ามหลักสูตรทีใ่ ช้สอน
เด็กทุกคนได้8
2. ควรให้การตอบสนองในเชิงบวกเมือ่ เด็กเรียนหรือทากิจกรรมได้ดี เช่น การชมเชย หรือให้
รางวัลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมใิ จ รับรูว้ ่าตนมีความสามารถและได้รบั การ
ยอมรับ ในขณะเดียวกันควรยอมรับในขีดความสามารถของเด็ก ไม่กดดันหรือเร่งรัดในเรือ่ ง
การเรียนมากเกินไป รวมทัง้ ควรสื่อสารถึงสิง่ ทีเ่ ด็กทาได้ดที โ่ี รงเรียนในพ่อแม่ได้ทราบด้วย
3. ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบด้านการเรียนด้วยตนเอง เช่น จัดกระเป๋านักเรียน วาง
แผนการทาการบ้าน เตรีย มอ่านหนังสือสอบ โดยครูคอยติดตามเรือ่ งการเรียนของเด็กอย่าง
สม่าเสมอ และให้การชีแ้ นะที่เหมาะสม
4. ควรมีการสื่อสารติดต่อกับพ่อแม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามปญั หาต่างๆ ของเด็ก เช่น
ปญั หาเกิดขึน้ ทีบ่ า้ น ปญั หาพฤติกรรมที่บา้ น เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
5. ควรปลูกฝงั ให้เด็กรักการอ่าน โดยให้อ่านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี หมาะกับวัย ไม่เน้น
เฉพาะหนังสือเรียน เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสเรียนรูโ้ ลกกว้าง และมีโอกาสค้นพบสิง่ ทีต่ นชอบ
หรือถนัดได้
6. ควรจัดเวลาให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมรอบตัว นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน เช่น
พิพธิ ภัณฑ์ สวนสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
3. พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 4,7
เด็กวัยนี้มคี วามต้องการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จากประสบการณ์ของตนเอง และของคนรอบข้าง ชอบ
ซักถาม ชอบแข่งขันและแสดงออก เพื่อให้ได้รบั ความสนใจและยอมรับจากครอบครัว เพื่อน และครู เด็ก
จะอ่อนไหวกับความรูส้ กึ สาเร็จหรือล้มเหลว Erikson4 เรียกพัฒนาการด้านจิตสังคมสาหรับเด็ก วัยนี้ว่า
เป็นช่วง industry vs. inferiority นันคื
่ อเมือ่ เด็กรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถ มีความสาเร็จ เด็กจะมี
ความภาคภูมใิ จในตนเอง มีความมุมานะพยายามทีจ่ ะเรียนต่อไป นาไปสู่การมีบุคลิกทีม่ นคง
ั ่ สร้าง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื ได้ดี ในทางตรงกันข้าม หากเด็กรูส้ กึ ล้มเหลว ไม่มคี วามสามารถ เด็กจะท้อแท้และ
รูส้ กึ ด้อย มีผลต่อภาพลักษณ์ของตนเอง ซึง่ จะนาไปสู่ปญั หาพฤติกรรมในภายหลัง

เด็กเริม่ เข้าใจความรูส้ กึ ตนเอง และความหมายของคาทีเ่ กีย่ วกับอารมณ์ ทาให้สามารถสื่อสาร
บอกความรูส้ กึ ของตนเองโดยการพูดได้ดขี ้นึ ในขณะเดียวกันเด็กจะช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้ ทาให้ม ี
ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นมากขึน้
ในด้านสังคม เด็กจะอยูก่ บั กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและเพศเดียวกัน มีการกาหนดบทบาททางเพศ
หรือแสดงออกซึง่ เอกลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน (gender identity) เด็กจะเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ ่นื
เรียนรูม้ ารยาททางสังคม รูจ้ กั กฎ กติกา การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง ทาให้ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้
ดีขน้ึ
แนวทางส่งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม 9,10
จุดมุง่ หมายของการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กวัยเรียนคือ การส่งเสริม
ให้เด็กมีความภาคภูมใิ จในตนเอง มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ และมีทกั ษะทางสังคมในการสร้าง
สัมพันธภาพและสื่อสารกับผูอ้ ่นื ดังนี้
1. การเสริ มสร้างความภาคภูมิใจ
1.1 เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เด็ก
1.2 แสดงออกถึงการยอมรับว่าเด็กมีคุณค่า มีความสามารถ ชื่นชมและส่งเสริมลักษณะเด่น
1.3 ฝึกให้เกิดความสุข ความพอใจ และพอเพียง
1.4 ส่งเสริมให้แสดงความคิด รูจ้ กั ตัดสินใจแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง ให้ทาสิง่ ต่างๆด้วยตัวเอง
ให้มากทีส่ ุด
1.5 ส่งเสริมให้มสี ่วนรับผิดชอบในการทางานและกิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื
2. การเสริ มสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบ
2.1 สอนให้เด็กปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา โดยครูกาหนดกติกาให้ชดั เจนด้วยท่าทีมนคง
ั ่ สม่าเสมอ
และเอาจริงกับสิง่ ทีต่ กลงกันไว้ หากเด็กทาได้ดคี วรให้แรงเสริมทางบวก เช่น ชื่นชม หรือ
ให้รางวัล หากเด็กละเมิดข้อตกลงของห้องเรียน ควรมีการตักเตือนหรือทาโทษที่
เหมาะสม หลีกเลีย่ งการบ่นว่าเมือ่ เด็กทาได้ไม่ดี และไม่ควรพูดเปรียบเทียบกับเพื่อนคน
อื่น
2.2 ฝึกให้เด็กรับผิดชอบตัวเองให้มากทีส่ ุด มีงานที่รบั ผิดชอบงานทีโ่ รงเรียนเช่นทาความ
สะอาดห้อง เก็บของเข้าที่ รดน้าต้นไม้หรือดูแลพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในโรงเรียน
2.3 สอนให้เด็กรูจ้ กั การใช้เงินและออมเงิน
2.4 ให้ความอบอุ่นกับเด็ก หากเด็กมีปญั หาอะไรสามารถพูดคุยกับครูได้
2.5 ครูเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการมีระเบียบวินยั

2.6 ครูมเี จตคติทด่ี ใี นการสอนเด็ก ยอมรับว่าเด็กมีคุณค่าในตนเอง และมีความแตกต่างกันใน
เด็กแต่ละคน สอนด้วยความเชื่อมันว่
่ าเด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ และทาได้หากได้รบั การสอน
ทีเ่ หมาะสมตามวัยและลักษณะการเรียนรู้
3. การเสริ มสร้างทักษะทางสังคม
3.1 ฝึกให้เด็กเข้าใจตนเอง รูจ้ กั รับฟงั ความคิดเห็น มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื รูจ้ กั อดทน อด
กลัน้ และรูจ้ กั รอ
3.2 ส่งเสริมให้เด็กใช้คาพูดในการสื่อสารให้ถูกกับกาลเทศะ และบุคคล ให้เด็กวางตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
3.3 สอนให้เด็กรูจ้ กั คบเพื่อน สามารถมีเพื่อนทัง้ สองเพศได้
3.4 ส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมกลุ่มทีโ่ รงเรียน ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม
3.5 ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา เพื่อฝึกทักษะความอดทน การฝึกฝนตนเอง เคารพกติกา รูแ้ พ้รู้
ชนะและรูจ้ กั การให้อภัย
3.6 สอนให้เด็กมีทกั ษะในการจัดการกับปญั หา สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมโดยผูเ้ ลีย้ งดูเป็นตัวอย่างในการแก้ปญั หาด้วยจิตใจทีส่ งบ เข้มแข็ง ไม่ใช้ความ
รุนแรง
3.7 สอนให้เด็กรูจ้ กั ขอความช่วยเหลือเมือ่ มีปญั หาหรือไม่สบายใจ เช่น ปญั หาการเรียน การ
ถูกข่มขูร่ งั แกทีโ่ รงเรียน ปญั หากับเพื่อนหรือครู
3.8 สอนให้เด็กรูจ้ กั สถานการณ์อนั ตรายและรูจ้ กั หลีกเลีย่ ง เช่นแหล่งน้า สารพิษ อุบตั เิ หตุ
รูจ้ กั การป้องกันตนเองจากการคุกคามทางเพศ
3.9 ปลูกฝงั การมีจติ สาธารณะ กระตุน้ ให้เด็กรูจ้ กั แบ่งปนั
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