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หนั ง สื อ เรื่ อ ง “สถานเลี้ ย งเด็ ก ในบริ บ ทสั ง คมเมื อ ง:
พัฒนาการเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ” เล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์ตอ่ ยอด
จากงานวิจยั เรือ่ ง “การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำ
หนังสือเล่มนี้ เพือ่ น�ำเสนอสถานการณ์พฒั นาการเด็กและการให้บริการ
สถานเลี้ยงเด็ก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้าน
ประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสถานเลี้ยงเด็กในภาพรวมของประเทศ และของ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ โอกาสการพัฒนาศักยภาพของสถานเลีย้ งเด็ก
ทั้งที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐและเอกชน และการบริหารจัดการสถาน
เลีย้ งเด็กในชุมชนและสถานประกอบการ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายประชากรในช่วงทีป่ ระชากรเกิดน้อย และมีอายุยนื
โดยมีเป้าหมายของนโยบายเพือ่ ลดภาระการเลีย้ งดูบตุ รและส่งเสริมให้
คนไทยมีบตุ รเพิม่ ขึน้ อย่างมีคณุ ภาพ
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กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ พ่อ แม่ และผูป้ กครอง ผูร้ ว่ มวิจยั ทีก่ รุณา
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานเลี้ยงเด็ก ขอขอบคุณ
สถานเลีย้ งเด็กในชุมชน และในสถานประกอบการทีอ่ นุญาตให้ผวู้ จิ ยั
ได้เข้าเยีย่ มชม เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการสถานเลีย้ งเด็ก เพือ่ เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาสถานเลี้ยงเด็ก ขอขอบคุณส�ำนักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ขอขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ และส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร และขอขอบคุณส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ ห็นความส�ำคัญของเด็กทีค่ วรได้รบั ความรัก
และการเอาใจใส่จากพ่อแม่และสังคม เพือ่ เป็นก้าวแรกของพัฒนาการ
ทีม่ นั่ คงของชาติ
ขอบคุณน้องคะนิง้ ลูกสาววัยเตาะแตะทีเ่ ป็นแรงสนับสนุนทางใจ
ท�ำให้ตลอดระยะเวลาทีท่ ำ� วิจยั ด�ำเนินไปด้วยความหวังทีจ่ ะท�ำให้เด็ก
ทุกคนได้รบั การดูแลทีด่ ที สี่ ดุ จากพ่อแม่ และมีความสุขทีไ่ ด้เรียนและรูจ้ กั
โลกใบนีผ้ า่ นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในสถานเลีย้ งเด็กด้วยความรัก
และเอาใจใส่จากครูและชุมชน
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บทสรุปผู้บริหาร

สถานเลีย้ งเด็กอาจเป็นทางเลือกทีพ่ อ่ แม่พจิ ารณา เพือ่ ให้เป็นผูด้ แู ลบุตร
โดยเฉพาะในบริบทสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า เหตุผล
ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่พิจารณาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนั้น เพื่อต้องการให้บุตรได้มี
พัฒนาการทีด่ เี ป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม และมีเพียงประมาณครึง่ หนึง่ ของพ่อแม่
ทีใ่ ห้เหตุผลว่าขาดผูด้ แู ลบุตร ฉะนัน้ พ่อแม่จงึ มีความคาดหวังว่า บุตรจะได้รบั บริการ
ทีม่ คี ณุ ภาพ สถานเลีย้ งเด็กจะมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ของเด็ก นอกจากนี้ ความสะอาด และความปลอดภัยของสถานเลีย้ งเด็ก จะท�ำให้
พ่อแม่เชือ่ มัน่ ในการมารับบริการ
สถานเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพฯ ทั้งสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและสถาน
เลีย้ งเด็กทีด่ ำ� เนินงานภายใต้หน่วยงานของรัฐมีจำ� นวนมาก และครอบคลุมพืน้ ที่
เกือบทั้งหมดของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองบางส่วนยังไม่
สามารถหาสถานเลีย้ งเด็กใกล้บา้ น หรือใกล้ทที่ ำ� งานตามทีต่ อ้ งการได้ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะคุณภาพการบริการของสถานเลีย้ งเด็กทีอ่ ยูใ่ กล้นนั้ ยังไม่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผูป้ กครองได้ หรืออัตราค่าบริการทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สถานเลีย้ งเด็กทีต่ อ้ งการได้
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ประเทศไทยมีมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ เด็กควรได้
รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์และจิตใจ และสติปญั ญา ความพึงพอใจของผูป้ กครองสะท้อนให้
เห็นว่า การบริการสถานเลีย้ งเด็กในเขตกรุงเทพฯ ทีใ่ ช้บริการอยูน่ นั้ เป็นทีน่ า่ พอใจ
อย่างไรก็ตาม ผูป้ กครองทีใ่ ช้บริการสถานเลีย้ งเด็กเอกชนมีระดับความพึงพอใจ
ของการให้บริการสูงกว่าผูป้ กครองทีใ่ ช้บริการสถานเลีย้ งเด็กภายใต้หน่วยงานของ
รัฐในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ จ�ำนวนและคุณภาพ
ของครูพเี่ ลีย้ ง และสิง่ แวดล้อม อัตราค่าบริการของสถานเลีย้ งเด็กภายใต้หน่วย
งานรัฐทีต่ ำ�่ กว่าสถานเลีย้ งเด็กเอกชน อาจเป็นข้อจ�ำกัดของการจัดสรรทรัพยากร
แม้กระนัน้ โอกาสในการพัฒนาสถานเลีย้ งเด็กให้เข้าถึงได้และมีคณุ ภาพการบริการ
ทีท่ ดั เทียม จึงเป็นเรือ่ งท้าทายในการก�ำหนดนโยบาย เพือ่ การพัฒนาเด็กให้เติบโต
เป็นประชากรทีม่ คี ณุ ภาพของประเทศได้
สถานเลีย้ งเด็กทีเ่ ข้าถึงได้ในเชิงภูมศิ าสตร์ อาจไม่ใช่ปญั หาการใช้บริการ
สถานเลีย้ งเด็กในบริบทสังคมเมือง เพราะจ�ำนวนและการกระจายตัวของสถาน
เลีย้ งเด็กมีอยูท่ วั่ พืน้ ที่ แต่การเข้าถึงได้ในเชิงเศรษฐกิจ คือความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สังคมทีจ่ ะเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เด็กไม่ได้รบั การดูแล และส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ไม่สามารถหยุดท�ำงานเพือ่ ดูแลบุตร
ได้ ครอบครัวทีย่ ากจนขาดรายได้เพือ่ เลีย้ งดูเด็กอย่างมีคณุ ภาพ และครอบครัว
ที่อยู่ชุมชน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก
การปรับปรุงการให้บริการโดยสนับสนุนให้มีของเล่นจ�ำนวนเพียงพอและเหมาะ
สมกับวัยของเด็ก การปรับพืน้ ทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมในสถานเลีย้ งเด็กเพือ่ ท�ำกิจกรรม
ได้หลากหลายและปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพครูพี่เลี้ยงให้สามารถสร้างสรรค์
กิจกรรมกระตุน้ พัฒนาการ จะช่วยลดความเสีย่ งต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย
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Executive Summary

In urban context, Bangkok for example, parents may place
their trust in childcare to look after their children. This study
reveals the reasons behind parents’ decision to use childcare service
that most parents expected to see the proper development in
their children whereas around half said about not having anyone
taking care of theirs. Overall, parents were hopeful of experiencing
quality childcare supports such as various activities that would
contribute proper development of children. Other concerns that
influenced parents’ decision dealt with cleanliness and safety.
Despite the fact that Bangkok has a huge number of both
private and public childcare facilities, parents do not select the
facilities close to their home or workplaces. Maybe, the quality of
nearby childcare and service charges reasons for this.
Indeed, Thailand has its national standard on childcare that
promotes development skills in four aspects, namely physical,
social, spiritual, and intellectual development. This study presents that
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parents in overall had satisfaction on services provided by
childcare facilities in Bangkok. However, the trend of satisfaction went
to private childcares more than public ones. The satisfied services
included activities and toys for child development, the number
and quality of teachers and caregivers, and the environment.
Childcares under government agencies offered lower charges than
private childcares, maybe due to limited resource allocation. How
to improve childcares for better accessibility and quality is therefore
a challenge for the country to lay out the policy that will pave
the way for the quality of population.
When considering the urban context, accessibility in terms
of geography seems not to be problematic as the high number
and distribution make childcares easily seen anywhere. In terms of
economy, however, social disparity causes children inaccessible to
childcare services and proper development. This is particular
mentioned to parents who cannot take leave their job to take
care of their children, poor families and those living in poor
environment. Some priorities may be given for child development
such as the provision of sufficient toys suitable for children of different ages, improvement of childcare facilities and environment
to serve different activities as well as for safety. Capacity building
for teachers is also suggested in order to deliver creative
development activities that will reduce the risk in pre-school
children to have retarded development.
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บทคัดย่อ
การศึกษาสถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง พบว่าเหตุผลที่พ่อแม่
ส่วนใหญ่พจิ ารณาใช้บริการสถานเลีย้ งเด็ก เพราะต้องการให้บตุ รได้มพี ฒั นาการ
ที่ดีเป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ที่ใช้บริการเพราะ
ขาดผูด้ แู ลบุตร สถานเลีย้ งเด็กทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดของ
กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองบางส่วนยังไม่สามารถหาสถาน
เลี้ยงเด็กใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท�ำงานตามที่ต้องการได้ เพราะคุณภาพการบริการ
และอัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กที่อยู่ใกล้นั้น ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูป้ กครอง ผูป้ กครองทีใ่ ช้บริการสถานเลีย้ งเด็กเอกชนมีระดับความ
พึงพอใจของการให้บริการสูงกว่าผู้ปกครองที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กภายใต้
หน่วยงานของรัฐในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ จ�ำนวน
และคุณภาพของครูพี่เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็ก
ภายใต้หน่วยงานของรัฐที่ต�่ำกว่าสถานเลี้ยงเด็กเอกชน อาจเป็นข้อจ�ำกัดของ
การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพสถานเลีย้ งเด็กควรเป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพใน
4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ และสติปัญญา
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Abstract
The study of childcare in urban context found that parents
reveals the reasons behind parents’ decision to use childcare
service that most parents expected to see the proper development
in their children whereas around half said about not having
anyone taking care of theirs. Despite the fact that Bangkok has
a huge number of both private and public childcare facilities,
parents do not select the facilities close to their home or
workplaces. Maybe, the quality of nearby childcare and service
charges reasons for this. This study presents that parents in overall
had satisfaction on services provided by childcare facilities in
Bangkok. However, the trend of satisfaction went to private
childcares more than public ones. The satisfied services included
activities and toys for child development, the number and quality
of teachers, and the environment. Childcares under government
agencies offered lower charges than private childcares, maybe
due to limited resource allocation. Indeed, Thailand has its
national standard on childcare that promotes development skills in
four aspects, namely physical, social, spiritual, and intellectual
development. How to improve childcares for better accessibility
and quality is therefore a challenge for the country to lay out
the policy that will pave the way for the quality of population.
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สถานการณ์พัฒนาการเด็ก
และการให้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

1

2

บทที่

1

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย

หนังสือ “สถานเลีย้ งเด็กในบริบทสังคมเมือง: พัฒนาการเพือ่ ความมัน่ คง
ของชาติ” ต้องการน�ำเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็กและการให้บริการสถาน
เลี้ยงเด็ก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านประชากรและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสถาน
เลี้ยงเด็กในภาพรวมของประเทศและของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งโอกาส
การพัฒนาศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กทั้งที่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐและเอกชน
และการบริหารจัดการสถานเลีย้ งเด็กในชุมชนและสถานประกอบการ เนือ้ หาใน
สองส่วนหลังนี้เป็นการสังเคราะห์จากผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การให้
บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึง่
ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ข้อมูล
นีจ้ ะสะท้อนความเห็นของผูป้ กครองทีใ่ ช้บริการสถานเลีย้ งเด็กทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ในเมืองอย่างกรุงเทพฯ แม้กระนั้น ความเป็นเมืองได้แผ่ขยายออกไปยังทั่วทุก
จังหวัด ผลการศึกษานีจ้ งึ สามารถน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาสถานเลีย้ งเด็กในพืน้ ที่
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในบทนีเ้ สนอพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย การอบรมเลีย้ งดูเด็ก
ในบริบทสังคมเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย และ
การใช้บริการสถานเลีย้ งเด็กนัน้ มีปจั จัยใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้และ
เลือกสถานเลีย้ งเด็ก
3

พัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0-6 ปีควรมีพัฒนาการ 4 ด้านอย่างสมวัย
ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านสังคม 3) พัฒนาการ
ด้านจิตใจและอารมณ์ และ 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา ข้อมูลจากการ
ส�ำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย ปี 2542-2553 พบว่าสัดส่วน
ของเด็กที่มีพัฒนาการรวมสมวัยลดลงระหว่างปี 2542-2550 และเพิ่มขึ้นในปี
2553 สัดส่วนของเด็กที่มีพัฒนาการรวมล่าช้ามีประมาณร้อยละ 30 (โครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ, 2557) การคัดกรองพัฒนาการใน
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Denver II1 ที่ด�ำเนินการโดย
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในปี 2550 พบว่าพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง
5 ปี มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม และด้านภาษา (ส�ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555) รายงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการของโครงการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม ปี 2558 ในเด็กจ�ำนวน
59,514 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของเด็กทั้งประเทศ พบเด็กที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 20 (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.), 2558) แม้สดั ส่วนเด็กทีม่ พี ฒั นาการทีล่ า่ ช้าไม่สมวัยลดลง แต่ยงั
เป็นสัดส่วนและจ�ำนวนทีน่ า่ กังวลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพราะ
พัฒนาการทีล่ า่ ช้าในเด็กปฐมวัยนีจ้ ะส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรูใ้ นระดับที่
สูงขึน้
1

เครื่องมือที่นิยมใช้ประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการที่ส�ำคัญ
4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 2) การใช้กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว 3) พฤติกรรมด้านสังคม
และการช่วยเหลือตนเอง และ 4) การใช้ภาษา ผลการประเมินจะสามารถระบุได้ว่า เด็กมีพัฒนาการปกติ
หรือสงสัยว่าล่าช้า (Sperhac & Salzer, 1991; Tidy, 2014)

4

การอบรมเลีย้ งดูเด็กในบริบทสังคมเมือง: ปัจจัยส่งเสริมพัฒนาการสมวัย

การอบรมเลีย้ งดู หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของเด็กทัง้ กาย
และใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก การถ่ายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม ความรู้ และความคาดหวังของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทีด่ อี ย่างรอบด้าน คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา” (ศิรกิ ลุ อิศรานุรกั ษ์
และปราณี สุทธิสคุ นธ์, 2550) จากนิยามข้างต้น การอบรมเลีย้ งดูเด็กนัน้ จึงไม่ได้
หมายถึง พ่อแม่และผูป้ กครองทีใ่ ห้การอบรมเลีย้ งดูทบี่ า้ นเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการ
ที่เด็กได้รับการตอบสนอง การมีปฏิสัมพันธ์ และการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการทางสังคมอื่นๆ เช่น การอบรมเลี้ยงดูจากสถานเลี้ยงเด็ก และการ
หล่อหลอมทางวัฒนธรรมจากสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทำ�ให้อตั ราการย้ายถิน่ จากชนบทสูเ่ มืองเพิม่ ขึน้
และส่งผลกระทบต่อลักษณะการอยูอ่ าศัยของครอบครัวไทย ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ต้นทาง
และถิ่นปลายทาง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงถิ่นปลายทาง ซึ่งมักเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นมา
ทำ�งานและสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร หรือเมืองที่
เป็นเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Chamratrithirong, 2007) บริบททางสังคม
แบบชีวติ ความเป็นอยูใ่ นเมืองทีเ่ ป็นครอบครัวเดีย่ ว ซึง่ อาจจะมีเพียงคูส่ ามี ภรรยา
และบุตรอาศัยอยู่ด้วยกัน กอรปกั บ ภาวะกดดั นทางเศรษฐกิ จทำ�ให้ พ่อแม่
ไม่สามารถหยุดการทำ�งานเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รได้ดว้ ยตนเอง จึงทำ�ให้ครอบครัวเดีย่ ว
ในบริบทสังคมเมืองเช่นนี้ต้องบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งค่าใช้จ่ายและญาติ
พี่น้อง เพื่อดูแลบุตรแทน
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สถานเลี้ยงเด็กจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองใช้บริการ อาจด้วย
ความจำ�เป็นหรือความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองพึงตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการใน
เด็กเล็ก เพราะการที่ผดู้ ูแลหลักไม่ใช่พ่อแม่จะทำ�ให้เด็กเสี่ยงต่อการมีพฒั นาการ
ไม่ก้าวหน้า (นิรมัย คุ้มรักษา, พรพิมล ธีรนันทน์, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี,
บุศรา คูหพันธ์, และเอกชัย เกิดสวัสดิ์, 2557) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก (สุธรรม นันทมงคลชัย, ชุติมา เหง้าสุสิทธิ์, และ
โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, 2550) สถานเลี้ยงเด็กส่วนมากมักให้บริการดูแลเด็ก
ช่วงระหว่างเวลาทำ�งาน ระยะเวลาทีเ่ ด็กมาใช้บริการในสถานเลีย้ งเด็กอาจจะสัน้
เพียง 2-3 ชั่วโมง หรือยาวนาน 8-9 ชั่วโมง หรือระยะเวลาเท่ากับหรือนานกว่า
ที่พ่อแม่และผู้ปกครองไปทำ�งาน การที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันใน
สถานเลีย้ งเด็ก จึงทำ�ให้เด็กได้รบั อิทธิพลจากการอบรมเลีย้ งดูจากสถานเลีย้ งเด็ก
อย่างเลีย่ งไม่ได้
การอบรมเลีย้ งดูเด็กเป็นกลไกทีส่ ำ�คัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพฒั นาการ
สมวัย จึงได้จัดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
เข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ปัญหาที่ระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้ ได้แก่ พ่อแม่
และผู้ปกครองขาดความรู้และเจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู้ใน
การอบรมเลีย้ งดูดว้ ยการใช้วนิ ยั เชิงบวก และใช้การลงโทษอย่างรุนแรง การอบรม
เลีย้ งดูเด็กปฐมวัยต้องการเวลาทีม่ คี ณุ ภาพจากพ่อแม่อย่างเพียงพอ และบางราย
ไม่ได้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ นอกจากนี้ ปัญหาความเหลือ่ มล้ำ�ทางเศรษฐกิจยังเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย กล่าวคือครอบครัวที่
ยากจน ขาดรายได้เพือ่ เลีย้ งดูเด็กอย่างมีคณุ ภาพ สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เอือ้
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้งหน่วยงาน และสื่อต่างๆ ไม่ให้ความสำ�คัญต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก (สำ�นักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555)
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การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่และผู้ปกครอง
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทัง้ ด้านอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยร่วมอืน่ ๆ (Johansen, Leibowitz,
& Waite, 1996; Leibowitz, Waite, & Witsberger, 1988; Michalopoulos &
Robins, 2000; Morrissey, 2008) ดังแสดงรายละเอียดในแต่ละปัจจัยในรูป 1.1
การตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากความกังวลใจของ
พ่อแม่และผู้ปกครองที่ไม่ไว้วางใจให้บุคคลที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องดูแลบุตร (จงจิตต์
ฤทธิรงค์, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์, และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, 2557)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
อุปสงค์ (Demand)
ปัจจัยสนับสนุนภายนอก (Extrinsic characteristics of childcare)
• Substitute : ทดแทนการดูแลบุตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยของ
บุตร (ญาติ/พ่อ เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด)
• Need of care: ความจ�ำเป็น (แม่ที่ท�ำงานมีความต้องการ)
• Availability: การมีอยู่ของการบริการสถานเลี้ยงเด็ก
• Family resource: ทรัพยากรที่มีในครอบครัว
• Preferences: ความชอบส่วนตัว หรือ คุณลักษณะของ
บริการที่ต้องการ (Characteristics of care)
อุปทาน (Supply)
ปัจจัยสนับสนุนภายใน (Intrinsic characteristics of childcare)
การดูแลเด็กในการฝึกพัฒนาการและการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็ก
• หลักสูตรการพัฒนา
• ของเล่นที่เหมาะสมกับอายุ
• บุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อการดูแลและฝึกพัฒนาการใน
เด็กเล็ก (จ�ำนวนและคุณภาพ)
• ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก
สมมติฐาน: สถานเลี้ยงเด็กที่ให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการของบุตรจะ
ท�ำให้พ่อแม่เลือกใช้บริการ
ปัจจัยอื่นๆ
• ประชากร เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย
• ภาวะการท�ำงานของแม่
• จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
• ความสะดวกหรือเวลาในการเดินทาง
• การให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก
• จ�ำนวนชั่วโมงและเวลาที่ให้บริการ
• ความน่าเชื่อถือของบริการ

รูป 1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
ที่มา: สร้างจาก Johansen, Leibowitz, & Waite, 1996; Leibowitz, Waite, & Witsberger, 1988;
Michalopoulos & Robins, 2000; Morrissey, 2008
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การส�ำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าเด็กอายุ 3-4 ปี ส่วนมาก (ร้อยละ 73) ก�ำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรก่อน
วัยเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล หรือใช้บริการสถาน
เลีย้ งเด็ก (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2553) ผลการส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทยทีส่ ำ� คัญ พ.ศ. 2555 พบว่า อัตราการเข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย
ของเด็กอายุ 3-5 ปี เฉลีย่ ทัว่ ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ในขณะทีอ่ ตั ราการ
เข้าเรียนในกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 66.3 (องค์การยูนิเซฟ, 2557)
การศึกษาทีก่ ล่าวมาท�ำให้เห็นว่า การอาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงทีม่ สี าธารณูปโภคพร้อม
แต่ยงั มีปจั จัยบางอย่างทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่และผูป้ กครองทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ ไม่สามารถ
หรือไม่ตอ้ งการพาบุตรไปใช้บริการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหรือสถานเลีย้ งเด็ก
ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจท�ำให้พอ่ แม่ไม่สามารถหยุดท�ำงานเพือ่ ดูแลบุตร
ได้ และความคาดหวังของพ่อแม่ตอ่ พัฒนาการรอบด้านของเด็ก ท�ำให้พอ่ แม่ และ
ผู้ปกครองส่วนมากพิจารณาสถานเลี้ยงเด็ก เพราะเชื่อมั่นว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มี
คุณภาพจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของบุตรได้อย่างสมวัย (จงจิตต์ ฤทธิรงค์,
สุภรต์ จรัสสิทธิ,์ และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559) ความจ�ำเป็นของพ่อแม่ทตี่ อ้ งท�ำงาน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงน�ำไปสู่ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก ดังนั้น
การจัดให้มสี ถานเลีย้ งเด็กทีม่ คี ณุ ภาพและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม จะสามารถสร้าง
รากฐานทีม่ นั่ คงของเด็ก ทีจ่ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ได้อย่างมีคณุ ภาพ
สถานการณ์เด็กปฐมวัยที่สงสัยว่า มีพัฒนาการล่าช้ามีสัดส่วนมากถึง
1 ใน 5 โดยเฉพาะด้านสังคมและภาษา เป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะต้นทุนด้านพัฒนาการที่ล่าช้านี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
พ่อแม่สว่ นมากตระหนักถึงความส�ำคัญของพัฒนาการเด็กวัยนี้ จึงพิจารณาสถาน
เลีย้ งเด็กเป็นทางเลือกเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของบุตร อย่างไรก็ตาม ผูป้ กครอง
บางคนในกรุงเทพฯ ไม่ได้พาบุตรไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กอาจเป็นเพราะ
การเข้าถึงบริการทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงความครอบคลุมเชิงพืน้ ทีข่ อง
สถานเลีย้ งเด็กในกรุงเทพฯ และอัตราค่าบริการ
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สถานเลี้ยงเด็ก
ทางเลือกผู้ดูแลบุตร
ของคนเมืองกรุงฯ
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บทที่

2

สถานการณ์
การให้บริการสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ

สถานเลี้ยงเด็กมีความจ�ำเป็นมากแค่ไหน
กับพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สถานเลี้ยงเด็กมักถูกมองว่า เป็นทางเลือกเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระพ่อแม่และผูป้ กครองทีต่ อ้ งทำ�งานนอกบ้าน หรือไม่สามารถดูแล
บุตรได้ระหว่างเวลาทำ�งาน ปัจจุบันจะเห็นว่ามีสถานเลี้ยงเด็กหลาย
แห่งไม่เพียงให้บริการดูแลเด็ก แต่ยงั มีกจิ กรรมส่งเสริมพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การให้บริการ
สถานเลี้ยงเด็กเหล่านี้ ทำ�ให้เห็นว่าสถานเลี้ยงเด็กมีบทบาทในการ
อบรมเลีย้ งดูเด็กมากขึน้ การส่งลูกมาใช้บริการสถานเลีย้ งเด็กจึงไม่ใช่
เพียงแค่การฝากเด็กให้ชว่ ยดูแลแทนพ่อแม่เท่านัน้ แต่เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะต่างๆ ตามทีเ่ ด็ก
ควรจะได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
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เนือ้ หาในหนังสือเล่มนี้ น�ำเสนอบทวิเคราะห์ตอ่ ยอดจากงานวิจยั โครงการ
“การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” เนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์รวม หรือจ�ำนวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิง
คนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตรของตน (15-49 ปี) ที่เคยสูงถึงประมาณ 6 คน
ลดลงจนกระทั่งต�่ำกว่าระดับทดแทน โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีอัตรา
เจริญพันธุ์รวม 1.6 คน (Prasartkul, Vapattanawong, & Thongthai, 2011)
จ�ำนวนเด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงท�ำให้นโยบายประชากรของประเทศไทย
มุ ่ ง เน้ น ที่ คุ ณ ภาพของประชากรตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงการตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กระหว่าง 0-3 ปีในกลุ่มพ่อแม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรปฐมวัย และเพื่อศึกษา
ความสอดคล้องของความต้องการของผู้ใช้บริการ และการให้บริการของ
ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
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สถานให้บริการดูแลเด็กเล็ก อาจเรียกได้หลายแบบ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก
สถานรับเลีย้ งเด็ก สถานรับเลีย้ งเด็กกลางวัน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในการศึกษานี้
ใช้คำ�ว่า “สถานเลี้ยงเด็ก” เพื่ออ้างถึงสถานที่ หรือองค์กรที่ให้บริการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีในบางช่วงเวลา ทีบ่ ริหารโดยองค์กรเอกชน
หรือองค์กรภายใต้หน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีพน้ื ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีการแบ่งพืน้ ทีต่ ามการจัดทำ�ผังเมืองของสำ�นักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 พืน้ ที่ คือ
กรุงเทพฯ กลาง
เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถาบันการศึกษา จำ�นวน 9 เขต
กรุงเทพฯ เหนือ
เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ จำ�นวน 7 เขต
กรุงเทพฯ ใต้
เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ จำ�นวน 11 เขต
กรุงเทพฯ ตะวันออก
เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม
และพื้นที่อุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบัง จำ�นวน 8 เขต
กรุงธนบุรี
เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม จำ�นวน 15 เขต

13

14
รูป 2.1 พื้นที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร

จากการสุม่ ตัวอย่างตามเขตพืน้ ทีก่ ารจัดท�ำผังเมือง ด้วยวิธอี ย่างง่ายเพือ่
เป็นตัวแทนเขตพืน้ ทีล่ ะ 1 เขต เขตทีต่ กเป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง 5 เขต ได้แก่ ดุสติ
สายไหม ลาดกระบัง สาทร และตลิง่ ชัน โครงการวิจยั ฯ ใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสานวิธี
เพือ่ เก็บข้อมูลใน 5 เขตตัวอย่างดังกล่าว โดยวิธกี ารดังนี้
การวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง

ซึ่ ง เป็ น พ่ อ แม่ แ ละผู้ ป กครองของเด็ ก อายุ 0-6 ปี ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
สถานเลีย้ งเด็กทัง้ เอกชนและภายใต้หน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 407 ราย

การวิจยั เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ระดับลึกพ่อ แม่ และผูป้ กครอง ทีม่ บี ตุ ร

ปฐมวัย (0-6 ปี) ซึ่งรวมทั้งผู้ปกครองที่ใช้และไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
จำ�นวน 16 ราย

การวิจยั เชิงพืน้ ที่ บันทึกพิกดั สถานทีต่ งั้ เชิงภูมศิ าสตร์ของสถานเลีย้ งเด็ก

จำ�นวน 501 แห่ง โดยวิธีการค้นหาและกำ�หนดพิกัดทางอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์เพือ่ ตรวจสอบการเปิดให้บริการ และข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการ
เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับคุณลักษณะของสถานเลี้ยงเด็ก
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จำ�นวนและการกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปี 2558 พบว่า
มีสถานเลี้ยงเด็กทีใ่ ห้บริการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งเอกชนและภายใต้
หน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 716 แห่งกระจายอยู่ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
เป็นสถานเลี้ยงเด็กเอกชนมีจำ�นวน 364 แห่ง และสถานเลี้ยงเด็กภายใต้
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรศาสนา มีจำ�นวน 352 แห่ง
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการให้บริการของ
สถานเลีย้ งเด็กทีส่ ามารถบันทึกพิกดั ได้จำ�นวน 501 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยการสร้างรัศมีระยะ 5 กิโลเมตรรอบสถานเลีย้ งเด็ก พบว่า รัศมี 5 กิโลเมตร
รอบสถานเลี้ยงเด็กครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร
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และรัศมีรอบสถานเลี้ยงเด็ก 5 กิโลเมตร พ.ศ. 2559

รูป 2.2 แผนที่การกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อจ�ำแนกสถานเลี้ยงเด็กตามขนาด พบว่าในกรุงเทพฯ
มีสถานเลี้ยงเด็กขนาดกลางมากที่สุด ร้อยละ 57 รองลงมาคือ
สถานเลีย้ งเด็กขนาดเล็ก ร้อยละ 27 และสถานเลีย้ งเด็กขนาดใหญ่
ร้อยละ 16
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน)
ขนาดใหญ่ (100 คนขึ้นไป)

27%

16%

57%
ขนาดกลาง (50-100 คน)
รูป 2.3 ร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามขนาด
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รูป 2.4 การกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
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รูป 2.5 การกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
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รูป 2.6 การกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559

ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ ใน ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของสำ�นักงานเอกชนจำ�นวนมาก เช่น
เขตสาทร บางรัก ปทุมวัน พบว่ามีสถานเลีย้ งเด็กเอกชนเป็นส่วนใหญ่
อาจกล่าวได้วา่ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจเช่นนีม้ คี วามต้องการใช้บริการสถานเลีย้ งเด็ก
มาก ส่วนสถานเลีย้ งเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐมักพบในเขตชุมชนทีอ่ ยู่
อาศัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือชุมชนและได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ

%

ของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ
ให้บริการในเวลากลางคืน

การให้บริการสถานเลี้ยงเด็กในช่วงเวลากลางคืน แม้ว่าจะมีความ
ต้องการจำ�นวนไม่มาก (ร้อยละ 1) แต่แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้
บริการสถานเลี้ยงเด็กในช่วงเวลากลางคืนด้วย
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อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานของรัฐ
แตกต่างกันมาก อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนอยู่ระหว่างหลัก
พันบาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาท อัตราค่าบริการที่ส�ำรวจได้อยู่ระหว่าง
5,000-25,000 บาทต่อเดือน บางแห่งคิดค่าบริการตามจ�ำนวนชั่วโมงที่ให้บริการ
ดูแลเด็ก หรือบางแห่งคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนรวมค่าอาหาร 3 มื้อ
ส่วนอัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐส่วนมากอยู่
ระหว่ า งหลั ก พั น บาทต่ อ เดื อ น อั ต ราค่ า บริ ก ารของสถานเลี้ ย งเด็ ก ภายใต้
หน่วยงานของรัฐที่ส�ำรวจได้อยู่ระหว่าง 1,000-4,000 บาท การที่อัตราค่าบริการ
ของสถานเลีย้ งเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐต�ำ่ กว่าสถานเลีย้ งเด็กเอกชน ส่วนหนึง่
เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสถานเลีย้ งเด็ก หลักสูตร
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กรุ ง เทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงใน
ตาราง 2.1 ตามล�ำดับปีทเี่ ริม่ ด�ำเนินงาน
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ตาราง 2.1 แนวทางการด�ำเนินงานด้านพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย

ปีที่มีการด�ำเนินการ
พ.ศ. 25421
พ.ศ. 25452
พ.ศ. 2549 - 25513

พ.ศ. 25503
พ.ศ. 2551 - 25533

การด�ำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเด็กปฐมวัย
ระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2549 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานเลี้ยงเด็กให้มีศักยภาพ
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงที่สุด
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การจัดการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2550 - 2559
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสังคมไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ปีที่มีการด�ำเนินการ

พ.ศ. 25524
พ.ศ. 2555

การด�ำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์จัดสภาพแวดล้อมสื่อกระบวนการในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
คลินิก 3 วัย เด็กไทยฉลาด
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข3
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559
ด้านสิทธิเด็กเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2555 - 2557)5
สถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องได้รับ
การประเมินและรับรองคุณภาพของ สมศ.6

ที่มา:
1
2
3
4
5
6

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550
สมยศ ดีรัศมี, 2553
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555
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ความต้ อ งการสถานเลี้ ย งเด็ ก แปรผั น ตามความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

การเข้าถึงบริการสถานเลีย้ งเด็ก ไม่เพียงขึน้ อยูก่ บั การกระจายตัวของทีต่ ง้ั
สถานเลีย้ งเด็กทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เท่านัน้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญในการเลือกใช้บริการ สถานเลีย้ งเด็กทีส่ ามารถดูแลและเข้าใจ
วัฒนธรรมของศาสนาทีแ่ ตกต่างกัน จะทำ�ให้พอ่ แม่สามารถพาบุตรไปใช้บริการ
สถานเลีย้ งเด็กได้
กรณีพอ่ แม่ชาวมุสลิมทีไ่ ม่มญี าติชว่ ยดูแลบุตรระหว่างเวลาทำ�งาน และ
ไม่สามารถหาสถานเลีย้ งเด็กทีใ่ กล้ทพ่ี กั หรือทีท่ ำ�งานได้ ทำ�ให้ตอ้ งส่งบุตรกลับไป
เพื่อให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลแทน การที่พ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหลักอาจทำ�ให้
พัฒนาการของเด็กล่าช้า
ข้อจำ�กัดในการหาผูด้ แู ลบุตรในสังคมเมือง และความกดดันทางเศรษฐกิจ
ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องทำ�งาน สถานเลี้ยงเด็กจึงเป็นทางเลือกในการหาผู้ดูแล
บุตรระหว่างเวลาที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลบุตรได้ แม้ว่าในกรุงเทพฯ จะมีสถาน
เลี้ยงเด็กจำ�นวนมาก แต่เพราะความต้องการใช้บริการที่มีความหลากหลาย
ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่ต้ัง และคุณภาพการให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก
เป็นเงือ่ นไขสำ�คัญในการพิจารณาเลือกสถานเลีย้ งเด็กทีเ่ หมาะสมกับบุตร จึงอาจ
ทำ�ให้สถานเลีย้ งเด็กทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผูป้ กครองได้
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“เราต่างศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการกิน
นอกจากกังวลว่าเขาจะดูแลลูกเราดี ไหม
เขาจะล้างมือไหม หรือว่าเขาจะให้ลูกกินหมูหรือเปล่า
บางคนก็คิดว่าเราอนามัย
แต่เพราะว่าที่บ้านปลูกฝังมาแบบนั้น”
แม่มุสลิม อายุ 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลี้ยงเด็ก

เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แม่มาเรียม-พ่ออานัส ทำ�งานอยู่ในเขตปริมณฑล
จำ�เป็นต้องส่งลูกคนแรกอายุ 4 เดือน ไปให้ครอบครัว
ที่จังหวัดยะลาเลี้ยงดู เพราะไม่สามารถหาสถาน
เลี้ ย งเด็ กใกล้ ท่ี ทำ�งานเพื่ อ ดู แ ลลู ก ตามวั ฒ นธรรม
อิสลามได้
แม้ในกรุงเทพฯ จะมีสถานเลีย้ งเด็กมุสลิม แต่มกั ให้
บริการอยูใ่ นชุมชนมุสลิมเท่านัน้ บางพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพฯ
อาจไม่พบสถานเลีย้ งเด็กมุสลิมเลย
แม่มาเรียมตระหนักดีวา่ พัฒนาการในเด็กเล็กเป็นเรือ่ ง
สำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรูข้ อง
เด็ก เมือ่ ลูกอายุครบ 3 ปี และแม่มาเรียมได้กลับมา
ทำ�งานที่ยะลา แม่มาเรียมจึงวางแผนที่จะหาสถาน
เลี้ยงเด็กที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน
แม่มาเรียมมองหาสถานเลีย้ งเด็กใกล้ทท่ี ำ�งาน เพือ่ จะ
ได้ไปรับส่งลูก และใช้เวลาอยูก่ บั ลูกได้มากขึน้
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โอกาสการพัฒนาศักยภาพ
ของสถานเลี้ยงเด็ก
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
เป็นคู่มือการบริหารจัดการและช่วยยกระดับ
สถานเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

30

บทที่

3

มาตรฐาน
การให้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
คุณภาพการให้บริการของสถานเลีย้ งเด็กได้รบั การก�ำกับ ดูแลและ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง และยังมีคู่มือการด�ำเนินงาน
สถานเลีย้ งเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค มาตรฐานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย (องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลปลวกแดง, 2557) มาตรฐานต่ า งๆ ที่ ก� ำ หนดขึ้ น นั้ น
มีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับการดูแล และได้เรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่ ส มวั ย ในบทนี้ น� ำ เสนอที่ ม าของมาตรฐานศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก แห่ ง ชาติ
องค์ประกอบของมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพสถานเลี้ยงเด็ก และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ระบุไว้ในมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
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ที่มาของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

การด�ำเนินงานของสถานเลีย้ งเด็ก ได้รบั การประเมินทัง้ จากส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในด้านคุณภาพ
ภายนอกของสถานเลีย้ งเด็ก และการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2555 ผลการประเมินสถาน
เลีย้ งเด็กทัว่ ประเทศ พบว่าร้อยละ 70 ของสถานเลีย้ งเด็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(กรมอนามัย, 2555) อย่างไรก็ตาม ความพยายามของภาครัฐทีจ่ ะพัฒนา
มาตรฐานกลางของการให้บริการของสถานเลีย้ งเด็กให้เป็นคูม่ อื ด�ำเนินงาน
ฉบับเดียวกัน ก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ทีส่ ถานเลีย้ งเด็กจะต้องปฏิบตั ติ ามได้
ประสบความส�ำเร็จ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้
ก�ำหนด “มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ” ขึน้ มา โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลายแห่งทีท่ ำ� งานเกีย่ ว
กับเด็ก ได้แก่ กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (กระทรวงมหาดไทย) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ) ส� ำ นั ก พั ฒ นาสั ง คม
(กรุงเทพมหานคร) ส�ำนักงานเลขาสภาการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี) รวมไปถึงสถาบัน
การศึกษาอื่นที่มีส่วนงานที่ท�ำงานด้านเด็กปฐมวัย (ส�ำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ (สท.), 2555)
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รูป 3.1 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ: คู่มือการดำ�เนินงานตามมาตรฐาน
หมายเหตุ: มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ: คู่มือการดำ�เนินงานตามมาตรฐาน
จัดพิมพ์โดย สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา
3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และคุณภาพเด็ก ซึง่ สถานเลีย้ งเด็กจะต้องใช้เกณฑ์ 3 ด้านนี้ มาเป็นเครือ่ งมือใน
การประเมินตนเอง ซึ่งถือเป็นการประเมินภายในของสถานเลี้ยงเด็ก โดยสถาน
เลีย้ งเด็กประเมินตนเอง หรือจะให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียประเมินคุณภาพภายในของ
สถานเลี้ยงเด็ก
1. การบริหารจัดการ กำ�หนดแนวทางการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

และให้
ข้อมูลเพือ่ ดำ�เนินการด้านการจัดการบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัย และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม ซึง่ จะเกีย่ วข้อง
กับการบริหารของผูบ้ ริหารสถานเลีย้ งเด็ก

2. กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แนะนำ�การจัดกระบวนการ

เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาเด็ก ทีม่ กี ารส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์
สังคม และสติปญั ญา ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงในบทบาทนีค้ อื ครูผดู้ แู ลเด็ก

3. คุณภาพเด็ก ซึ่งหมายถึง

เด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพ
ในด้ า นร่ า งกายและสุ ข นิ สัยในการดู แ ลสุ ข ภาพ มี พัฒ นาการทางด้ า น
จิตใจ-อารมณ์ สังคม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ และได้รบั การพัฒนาด้านสติปญั ญา คุณภาพเด็กจะเป็นอย่างไรนัน้
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นเรือ่ งสำ�คัญ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
จะต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ความหมายของการส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้านของเด็ก ทีค่ มู่ อื มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติให้ความส�ำคัญ คือ
พัฒนาการด้านร่างกาย: เด็กมีน�้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สามารถ

ทรงตัวและใช้กล้ามเนื้อได้ มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ เช่น แปรงฟัน
เอง รับประทานอาหารเอง แต่งตัวเอง และรูจ้ กั การดูแลสุขภาพ ล้างมือให้สะอาด
เวลาไอให้มีผ้าปิดปาก ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้
พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม: พัฒนาการด้าน

จิตใจ-อารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม มีความเกี่ยวข้องกัน เด็กจะแสดง
พฤติกรรมออกมาตามความรู้สึกของจิตใจ-อารมณ์ ได้แก่ การพูดคุยด้วยภาษา
ทางกาย เช่น การยิ้ม และวาจา เช่น การพูด รู้จักการอดทนและการรอคอย
มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้นที่จะท�ำกิจกรรมที่สนใจ แสดงอารมณ์ยินดี
โดยการปรบมือ พูดจาชื่นชม เป็นต้น
พัฒนาการด้านสติปัญญา: เด็กควรได้รู้จักสังเกต เข้าใจเหตุและผล สามารถ

จดจ�ำ คิด ใช้ภาษา ได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหา มีจินตนาการสร้างสรรค์
สามารถคิดรวบยอดให้เกิดการเรียนรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดค�ำนวณได้
ในวัยที่เหมาะสม
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การด�ำเนินงานของสถานเลีย้ งเด็กแต่ละแห่ง ในปัจจุบนั จะต้องได้รบั การ
ตรวจสอบและก�ำกับคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทั้งยังต้องมีการจัดท�ำรายงาน
การประเมินตนเอง เพือ่ ประเมินคุณภาพภายในของสถานเลีย้ งเด็กโดยสถานเลีย้ ง
เด็กประเมินตนเองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่า สถานเลี้ยงเด็ก
ทุกแห่งควรผ่านมาตรฐานขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนดในคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ ดังนั้น คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จึงเป็นแนวทางการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือเด็กจะต้องมีพฒั นาการ
สมวัยในทัง้ 4 ด้าน หากสถานเลีย้ งเด็กทุกแห่งมีมาตรฐานทีพ่ อ่ แม่และผูป้ กครอง
ยอมรับในคุณภาพ และความปลอดภัยระหว่างที่บุตรอยู่ภายใต้การดูแลอย่าง
เอาใจใส่ในสถานเลี้ยงเด็กแล้ว พ่อแม่ย่อมคลายความกังวล และวางใจพาบุตร
เข้ามาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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หนูลาออกจากงาน (ตอนตั้งครรภ์
ได้ 8 เดือน) เพื่อมาเลี้ยงลูกเอง เคยศึกษา
จากเพือ่ นทีต่ อ้ งทำ�งาน และต้องพาลูกไปเลีย้ งตัง้ แต่
ตอนประมาณ 6 เดือน เหมือนว่าน้องพัฒนาการช้า
ให้ กิน ยานอนหลับ เราก็เลยตัดสินใจว่ าไม่ เอาไปฝาก
รอให้น้องรู้เรื่องก่อน พูดได้ก่อน มีอะไร น้องสามารถพูด
คุยกับเราได้ เจ็บปวดอะไรตรงไหนจะได้บอกคุณครูได้
อายุประมาณสองขวบกว่า จึงให้เข้าเตรียมอนุบาล
แล้วก็เข้าอนุบาล
แม่ อายุ 24 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

ช่วงทีอ่ ายุ 1 ขวบขึน้ ไป เราสามารถดูแลเองได้ และ
เค้าก็ยังเล็ก ก็เป็นห่วงเพราะว่าเด็กจะป่วยง่าย
ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ และถ้ามาโรงเรียนคือ
เด็กก็ต้องติดกันได้ง่าย เราก็เลี้ยงเองได้ รอให้
มีความพร้อมจริงๆ ก่อน

แม่ อายุ 31 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
เริ่มใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กเมื่อลูกอายุ 3 ปี
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สถานเลี้ยงเด็ก
มิใช่เพื่อทดแทน
การดูแลของพ่อและแม่

38

4

บทที่เหตุผล
ที่พ่อแม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
การพิจารณาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เป็นกระบวนการตัดสินใจ
ที่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความกังวลใจของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มี
ต่อบุตร การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กของพ่อแม่ที่มีลูกในวัยที่ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด อาจเกิดจากความจำ�เป็น เพราะไม่มีผู้ดูแลใน
ช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องทำ�งาน หรืออาจเป็นความสมัครใจเพราะเหตุผล
บางอย่าง ในบทนี้จะกล่าวถึงเหตุผลของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ใช้บริการ
สถานเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นผลการศึกษาจากโครงการวิจัยทั้งในส่วนของ
การตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ระดับลึก

39

ใครเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจะเป็น
การตัดสินใจร่วมกันของพ่อและแม่ (ร้อยละ 64.0) รองลงมาเป็นการตัดสินใจของ
แม่ (ร้อยละ 23.9) คนอืน่ ทีเ่ ป็นสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 11.4) และพ่อ
(ร้อยละ 4.9) ตามล�ำดับ
%
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รูป 4.1 ผู้ที่ตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
หมายเหตุ: ตอบได้หลายข้อ
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พ่อ

เหตุผลที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

“ต้องการให้เด็กได้มพี ฒั นาการทีด่ ตี ามวัยอย่างเหมาะสม” เป็นเหตุผลที่
พ่อแม่ และผู้ปกครองส่วนมากตัดสินใจพาบุตรมาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
(ร้อยละ 84.8) รองลงมา คือต้องการสร้างความพร้อมให้ลกู ก่อนเข้าเรียนตาม
เกณฑ์ (ร้อยละ 76.2) การไม่มผี ดู้ แู ลบุตรในช่วงเวลากลางวัน หรือช่วงทีพ่ อ่ แม่
ต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน เป็นเหตุผลทีผ่ ตู้ อบเลือก ร้อยละ 47.4

84.8

ต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยอย่างเหมาะสม

76.2

ต้องการให้เด็กเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

47.4

ไม่มีผู้ดูแลเด็กในบ้านตอนกลางวันหรือระหว่างเวลาท�ำงาน

20.6

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

13.0

ไม่ไว้ใจพี่เลี้ยงเด็กให้อยู่บ้านกับเด็กตามล�ำพัง
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รูป 4.2 เหตุผลที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ต้องออกไปทำ�งานนอกบ้านจำ�นวน 42 คน
ส่วนมากให้เหตุผลที่มาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กเป็นเหตุผลเดียวกันคือ ให้ความ
สำ�คัญกับพัฒนาการสมวัยของเด็กและการเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับ
อนุบาลต่อไป
จากข้อมูลนี้สรุปได้ว่า พ่อแม่และผู้ปกครองคิดว่า การที่พาบุตรมา
รับบริการที่สถานเลี้ยงเด็กจะได้มีโอกาสเรียนรู้และมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาการด้าน
ต่างๆ มากกว่าอยูท่ บ่ี า้ นเพียงอย่างเดียว
41

เหตุผลเพื่อพิจารณาเลือกสถานเลี้ยงเด็ก

เหตุผลอันดับแรกของพ่อแม่และผูป้ กครองทีพ่ จิ ารณาในการเลือกใช้บริการ
สถานเลีย้ งเด็ก เกีย่ วข้องกับทำ�เลทีต่ ง้ั และการเดินทาง รวมเป็นร้อยละ 63.6 ได้แก่
สถานเลี้ยงเด็กอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.4) สถานเลี้ยงเด็กอยู่ใกล้ท่ีทำ�งาน
(ร้อยละ 17.4) และการเดินทางสะดวก (ร้อยละ 12.8)
เหตุผลสำ�คัญอีกประการหนึ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองใช้พิจารณา คือ
ประสบการณ์ ข องครู พ่ีเ ลี้ย งในการดู แ ลเด็ ก เล็ ก รวมถึ ง ความสะอาดและ
ความปลอดภัยในสถานเลีย้ งเด็ก ซึง่ จะทำ�ให้พอ่ แม่และผูป้ กครองรูส้ กึ อบอุน่ ใจเมือ่
พาลูกมาใช้บริการ นอกจากนี้ ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือของสถานเลีย้ งเด็กยังเป็น
ปัจจัยหนึง่ ในการพิจารณาเลือกสถานเลีย้ งเด็กอีกด้วย
0.7

มีจ�ำนวนผู้ดูแลเด็กเพียงพอ

1.2

ระยะเวลาในการดูแลเด็กมีความยืดหยุ่น
เป็นสถานเลี้ยงเด็กที่ได้รับอนุญาต

2.7

ค่าใช้จ่าย

2.7
5.7

สะอาด ปลอดภัย

6.4

รู้สึกอบอุ่นใจ
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถานเลี้ยงเด็ก

7.6

ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่ดี

8.4

12.8

การเดินทางสะดวก

17.4

ที่ตั้งใกล้ที่ท�ำงาน

33.4

ที่ตั้งใกล้ที่พัก
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รูป 4.3 เหตุผลอันดับ 1 ที่พ่อแม่และผู้ปกครองเลือกสถานเลี้ยงเด็ก
ที่ใช้บริการอยู่ปัจจุบัน
หมายเหตุ: จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 297 คน
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%

ความไม่สอดคล้องของสถานที่ตั้งและความต้องการสถานเลี้ยงเด็ก

มากกว่าครึง่ (ร้อยละ 60) ของพ่อแม่และผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถาม
หรื อ คิ ด เป็ น จำ�นวน 242 คน ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารสถานเลี้ย งเด็ กใกล้ ท่ีพัก
ในจำ�นวนนีม้ พี อ่ แม่และผูป้ กครองร้อยละ 83 ทีม่ สี ถานเลีย้ งเด็กใกล้ทพ่ี กั ตามที่
ต้องการ
หนึง่ ในสี่ (ร้อยละ 25) ของพ่อแม่และผูป้ กครองทีต่ อบแบบสอบถาม หรือ
คิ ด เป็ น จำ�นวน 101 คน ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารสถานเลี้ ย งเด็ กใกล้ ท่ี ทำ�งาน
ในจำ�นวนนีม้ พี อ่ แม่และผูป้ กครองร้อยละ 65 ทีม่ สี ถานเลีย้ งเด็กใกล้ทท่ี ำ�งานตาม
ทีต่ อ้ งการ

25 %

15 %
ที่ใดก็ ได้

ใกล้ที่ท�ำงาน

60%
ใกล้ที่พัก

รูป 4.4 ที่ตั้งของสถานเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่และผู้ปกครองต้องการ
หมายเหตุ: จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 406 คน
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ผู้ปกครองที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน
%

83

ของผู้ปกครองไม่สามารถหา
สถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน

26
7
มีใกล้บ้าน

มีใกล้ที่ท�ำงาน

ไม่มีใกล้ทั้งที่บ้าน
และที่ท�ำงาน

6
ไม่ทราบ

ผู้ปกครองที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ทำ�งาน
%

ของผู้ปกครองไม่สามารถหา
สถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ทำ�งาน

65
47

มีใกล้ที่ท�ำงาน

มีใกล้บ้าน

9

8
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รูป 4.5 ความไม่สอดคล้องของสถานที่ตั้งและความต้องการสถานเลี้ยงเด็ก
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ความไม่สอดคล้องของสถานที่ตั้งและความต้องการใช้สถานเลี้ยงเด็ก
ทีย่ งั มีโอกาสให้พฒั นาอีก ร้อยละ 17 ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสถานเลีย้ งเด็กใกล้บา้ น
และ ร้อยละ 35 ส�ำหรับผู้ที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ท�ำงาน อย่างไรก็ตาม
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานเลี้ยงเด็กและรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานเลี้ยงเด็ก
แสดงถึงความครอบคลุมการให้บริการทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ช่องว่างของ
การมีสถานเลี้ยงเด็กนั้น เกิดจากคุณภาพ หรือการบริการ หรืออัตราค่าบริการ
ที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครองที่คาดหวังจาก
สถานเลีย้ งเด็ก (จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ,์ และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559)
ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

ผู้ปกครองส่วนมากคิดว่า สถานเลี้ยงเด็กไม่น่าจะเป็นทางเลือกทีด่ ีทสี่ ุด
ของบุตรอายุตำ�่ กว่า 2 ปี หากพวกเขาสามารถจัดสรรเวลาและสมาชิกในครอบครัว
เพือ่ ดูแลบุตรได้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ กครองยังคงวางแผนทีจ่ ะใช้บริการเมือ่ ลูกมี
ความพร้อมตามนิยามที่ตนยอมรับได้ เช่น เมื่อลูกพูดสื่อสารความต้องการได้
สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรือ่ งการรับประทานอาหารและการเดิน แม้ความคาด
หวังของผูป้ กครองต่อสถานเลีย้ งเด็กจะไม่ใช่เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ลีย้ งดูหลัก แต่ยงั
คงอยูใ่ นแผนการเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของลูก ทีพ่ อ่ แม่ไม่สามารถจัดให้มที บี่ า้ น
ได้ โดยเฉพาะทักษะทางสังคม เพือ่ การสร้างระเบียบวินยั เมือ่ ต้องอยูร่ ว่ มกันกับ
ผูอ้ นื่ การปรับตัวเพือ่ อยูใ่ นสังคมทีไ่ ม่มพี อ่ แม่คอยช่วยแก้ปญั หา และเพือ่ เตรียม
พร้อมในการเข้าเรียนระดับอนุบาล
ภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็ก ในทัศนคติของผู้ปกครองที่เห็นตามสื่อ
ต่างๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยของสถานเลีย้ งเด็กและรถรับส่ง ความไม่สะอาด
ของสถานเลี้ยงเด็ก จ�ำนวนเด็กที่มากและแออัดเกินไป ความไม่เอาใจใส่หรือ
ละเลยของครูพี่เลี้ยง และมาตรฐานของการดูแลเด็กเล็กที่แตกต่างกัน ท�ำให้
ผูป้ กครองต้องศึกษาข้อมูลของสถานเลีย้ งเด็กอย่างถีถ่ ว้ น ก่อนตัดสินใจใช้บริการ
การสนทนากับผู้ปกครองท�ำให้เข้าใจประเด็นความกังวลใจและความคาดหวัง
ทีม่ ตี อ่ สถานเลีย้ งเด็ก
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ครูพี่เลี้ยงเป็นบุคคลในสถานเลี้ยงเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด
คุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ทักษะ และอารมณ์ของครูพี่เลี้ยงจึงมีอิทธิพลต่อเด็ก
อย่างเลีย่ งไม่ได้ นอกจากนีแ้ ล้ว ข่าวพีเ่ ลีย้ งท�ำร้ายเด็กหรือการดูแลทีไ่ ม่เหมาะสม
และไม่เอาใจใส่อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ท�ำให้ผปู้ กครองมีความกังวลในเรือ่ งความ
ปลอดภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ กับบุตร ผูป้ กครองทีร่ ว่ มงานวิจยั เห็นว่า ครูพเี่ ลีย้ งควรผ่านการ
อบรม ให้มคี ณุ สมบัตเิ หมาะสมก่อนการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งเด็ก นอกจากนีจ้ ำ� นวน
เด็กในแต่ละห้องควรเหมาะสมกับจ�ำนวนครูพี่เลี้ยง และการมีกล้องวงจรปิดที่
สามารถดูได้ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือ จะท�ำให้ตนคลายความกังวลใจได้ กิจกรรมเสริม
ทักษะควรมีให้เหมาะสมกับวัย คือ ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมได้ ไม่มุ่งเน้นด้านวิชาการจนท�ำให้เด็กขาด
จินตนาการและท�ำให้เกิดความเครียด

“(พิจารณาจาก) คนเลี้ยง ความสะอาด (ของโรงเรียน) ต้องถามคนที่เคย

ไปด้วย กลัวเขาจะดูแล(ลูก) ไม่ดี และทำ�ร้ายเด็ก (สถานเลี้ยงเด็กควรอยู่)
ไม่ ไกลจากบ้าน น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณไม่เกินชั่วโมง แต่ละห้อง
เด็กไม่น่าจะเกินกว่า 10-15 คน ต่อห้อง เพราะว่าการดูแลเด็กเล็กจะยุ่ง
ควรมีการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมในเรื่องการดูแลเด็กเล็ก
เพราะว่าจะอยู่กับเด็กทั้งวัน (ผู้ปกครอง) สามารถดูลูกออนไลน์จาก
มือถือได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง
เข้ากับคนอื่นได้ เป็นเรื่องการดูแลการเข้าสังคมทั่วๆ ไป ค่อยมาเน้น
ด้ า นวิ ช าการตอนระดั บ อนุ บ าล หรื อ ประถม สมั ย นี้ มั ก เน้ น วิ ช าการ
มากเกิน สงสารลูก บางทีเขาต้องไปสอบเข้า ป.1 อย่างนีก้ ด็ อู ยูย่ ากไปหน่อย
คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่ส่งเสริมพัฒนาการลูกมีความจำ�เป็น (ถ้าให้แม่ไป
ร่วมกิจกรรม) ก็ยินดีไปเข้าร่วมค่ะ

”

แม่อายุ 29 ปี การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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ผู้ปกครองส่วนมากต้องการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ร้อยละ 85.7 ของผูป้ กครองต้องการให้เด็กทีอ่ ายุ 3 ปีขนึ้ ไปมาใช้บริการสถาน
เลี้ยงเด็ก และร้อยละ 79 ของผู้ปกครองต้องการให้เด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปีมา
รับบริการ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองส่วนมากมีแนวโน้มจะมาใช้
บริการศูนย์พฒั นาก่อนวัยเรียนสำ�หรับเด็กทัง้ สองกลุม่ อายุ แต่สดั ส่วนผูท้ จี่ ะ
พาบุตรที่อายุตำ�่ กว่า 3 ปีมาใช้บริการต่ำ�กว่ากลุ่มเด็กที่อายุ 3 ปีขึ้นไป
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่คิดว่าเด็ก
ควรจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับเบื้องต้น หรือมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

342 คน

86%

314 คน

79%

ถ้ามีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี จะมาใช้บริการ

ถ้ามีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ส�ำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี จะมาใช้บริการ

รูป 4.6 ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก จ�ำแนกตามอายุเด็ก
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ไม่เคยคิดว่าการที่พ่อเป็นผู้ดูแลหลัก และไม่ได้ท�ำงานแบบ
เต็มเวลา จะท�ำให้เสียรายได้ ไป แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูก
ต้องการพ่อแม่มากที่สุด และไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะดูแลลูกได้ดี
เหมือนที่พ่อแม่ดูแล

...พ่อธี อายุ 38 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท...

คุณพ่อฟรีแลนซ์
พ่อธี และแม่สา (ภรรยา) มีลกู ชาย 2 คน อายุ 5 ปี และ 2 ปี
ทัง้ พ่อธีและแม่สาเป็นศิลปินท�ำงานด้านศิลปะ พ่อธีทำ� งานอิสระโดยรับเขียนรูป
และออกแบบ ซึง่ สามารถรับงานมาท�ำทีบ่ า้ น เมือ่ งานเสร็จแล้ว จึงน�ำไปติดตัง้
ทีห่ น้างาน ส่วนแม่สาเป็นอาจารย์ศลิ ปะทางด้านผ้าพิมพ์ ในมหาวิทยาลัยรัฐ
เนือ่ งจากพ่อธีไม่ได้ทำ� งานประจ�ำ และแม่สาสามารถท�ำงานทีบ่ า้ นในวันทีไ่ ม่มี
งานสอน จึงท�ำให้ทงั้ คูส่ ามารถบริหารจัดการเวลาเพือ่ ดูแลลูกได้เอง ทัง้ สองเล่า
ว่าแรกเริม่ ตัง้ ใจจะมีลกู เพียงคนเดียว แต่คดิ ว่าการมีลกู อีกคน จะท�ำให้ลกู ได้
มีพน่ี อ้ ง และไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
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แม่สาทำ�งานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ทำ�ให้
สวัสดิการลดลงเมือ่ เทียบกับตอนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำ�กับของรัฐ แต่อาชีพอาจารย์
ทำ�ให้ครอบครัวมีความมัน่ คงทางรายได้ และสามารถจัดการเวลาเพือ่ ดูแลลูก
ได้สะดวก การมีลกู อาจจะทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้เต็มที่ แต่ชว่ งเวลาเด็ก
ของลูกเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่เขาต้องการพ่อและแม่มากที่สุด จึงต้องการให้
เวลากับลูกในช่วงเวลานีม้ ากทีส่ ดุ หากต้องไปแสดงผลงาน ต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ และสามารถพาลูกไปได้ ก็จะพาไปด้วย แต่หากไม่จำ�เป็น ก็จะ
หลีกเลีย่ งการเดินทาง
ลูกทั้งสองคนใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก ในบางวันที่แม่สาต้องรีบไป
ทำ�งานในตอนเช้า พ่อธีจงึ ทำ�หน้าทีร่ บั ส่งและดูแลลูก อย่างไรก็ตาม แม่สา
จะพยายามไปส่งและรับลูกจากโรงเรียนทุกวัน เพราะต้องการอยูก่ บั ลูกให้มาก
ทีส่ ดุ และอยากมองเห็นลูกเดินเข้าห้องเรียนอย่างปลอดภัย
การทีพ่ อ่ ธีและแม่สาพาลูกมาใช้บริการสถานเลีย้ งเด็ก เพราะเห็นว่า
ลูกมีความพร้อม และการทีเ่ ด็กได้อยูก่ บั เด็กในวัยเดียวกันจะสร้างพัฒนาการ
ให้ลกู ได้ดี และคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานเลีย้ งเด็กทีป่ ลอดภัย เพราะเป็นองค์กร
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือมากกว่าไปฝากเลีย้ งเป็นการส่วนตัว และไม่ไว้ใจ
คนอืน่ ๆ ให้ดแู ลลูกลำ�พัง ทัง้ สองพิจารณาให้ลกู มาเรียนทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ เพราะ
เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกทีต่ รงกับความต้องการ และครูพเ่ี ลีย้ งดูแลเอาใจใส่
เด็กๆ เป็นอย่างดี การพาลูกมาใช้บริการสถานเลีย้ งเด็กจะทำ�ให้ลกู มีเพือ่ น
ทำ�กิจกรรมและได้นอนเป็นเวลา และจะช่วยให้ลกู มีพฒั นาการสมวัย ทัง้ ด้าน
สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง แต่ขอ้ เสียของการมาโรงเรียนคือทำ�ให้เด็กป่วย
จนต้องพาไปหาหมออยูบ่ อ่ ยๆ
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พ่อธีมสี ว่ นช่วยในการดูแลลูกตัง้ แต่แรกเกิด สามารถป้อนนมแม่
ทีป่ ม๊ั เก็บไว้ อาบน้ำ�ให้ลกู และเปลีย่ นผ้าอ้อม ปัจจุบนั ลูกคนโตเข้าโรงเรียน
อนุบาลแล้ว พ่อธีจะทำ�อาหารมือ้ เช้า เตรียมตัวให้ลกู รับ-ส่งลูกไปโรงเรียน
และอ่านหนังสือนิทาน หรือเล่านิทานจากจินตนาการให้ลกู ฟังก่อนนอนอยู่
เป็นประจำ� พ่อธีคดิ ว่า บทบาทของผูช้ ายในฐานะพ่อ ขึน้ กับประสบการณ์
ของแต่ละคนทีไ่ ด้รบั มา การทีต่ นดูแลลูกอย่างใกล้ชดิ ก็เพราะเห็นคุณพ่อ
ของตนทำ�หน้าที่เช่นนี้เหมือนกัน ตนจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อจะมี
บทบาทในการเลีย้ งดูลกู ไม่ตา่ งจากแม่ การทีท่ ง้ั พ่อและแม่ได้ดแู ลลูกอย่าง
ใกล้ชิดย่อมดีกว่าการมีแม่คอยเอาใจใส่เพียงคนเดียว เพราะสถาบัน
ครอบครัวต้องมีท้งั พ่อและแม่ เด็กจะได้รับความอบอุ่นและความมั่นคง
ทางใจ เช่น เมือ่ เวลาทีล่ กู ทะเลาะกับแม่ ยังมีพอ่ คอยให้คำ�ปรึกษา หรือ
คอยช่วยอธิบายให้ลกู เข้าใจว่า เหตุใดแม่จงึ ทำ�เช่นนัน้ พ่อธียงั เล่าให้ฟงั อีก
ว่า เพือ่ นของตนก็ทำ�หน้าทีพ่ อ่ อย่างเต็มที่ ไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องแม่
ฝ่ายเดียว แต่อาจจะต่างกัน ตรงทีเ่ พือ่ นๆ ทำ�งานประจำ� จึงอาจจะให้
เวลาได้ไม่มากเท่าตน พ่อธีไม่เคยคิดว่าการทีพ่ อ่ เป็นผูด้ แู ลหลัก และไม่ได้
ทำ�งานแบบเต็มเวลา จะทำ�ให้เสียรายได้ไป แต่ชว่ งเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาที่
ลูกต้องการพ่อแม่มากทีส่ ดุ และไม่มน่ั ใจว่าคนอืน่ จะดูแลลูกได้ดเี หมือนที่
พ่อแม่ดแู ล และไม่อยากให้ลกู ติดพีเ่ ลีย้ ง เพราะหากพีเ่ ลีย้ งลาออกจะทำ�ให้
ลูกรูส้ กึ ว้าเหว่ จึงคิดว่าการเลีย้ งลูกเองเป็นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
ตัง้ แต่มลี กู พ่อธีจะพิจารณารับงานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน เช่น งานออกแบบ
บ้าน โดยตนจะทำ�หน้าที่ออกแบบ แต่จะส่งช่างไปดูท่ีหน้างานแทน
งานเขียนรูปทีห่ น้างานทีส่ ามารถทำ�ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น.
หรือหลังจากส่งลูกและก่อนรับลูกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
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ดังนั้น จะต้องการเวลาก่อนส่งงานที่ยาวนานขึ้น และจะไม่รับงานที่
ต้องไปทำ�ทีห่ น้างานเป็นเวลานาน ช่วงขวบปีแรกของลูกคนโต เคยมีพเ่ี ลีย้ งเด็ก
มาอยู่ด้วยที่บ้าน เวลาที่ตนต้องออกไปทำ�งานนอกสถานที่ ก็จะพาทั้งลูกและ
พี่เลี้ยงไปอยู่ท่ีหน้างานด้วย เพราะไม่สบายใจที่จะปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยง
ตามลำ�พังสองคน เวลาทีจ่ ำ�กัดในการทำ�งาน ส่งผลต่อการคิดและเตรียมงาน
ก่อนการเริม่ ต้นทำ�งานจริง แต่ยงั ต้องให้ความสำ�คัญกับรายละเอียดของผลงาน
เพือ่ ให้งานปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์ ในช่วงทีล่ งมือทำ�งานจึงต้องจัดการเวลา
โดยอาจจะต้องให้ภรรยาดูแลเป็นหลักหลังเลิกงาน พ่อธีคิดว่าเมื่อลูกเข้าเรียน
ระดับประถมแล้ว น่าจะพอมีเวลารับงานได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม การรับงาน
อิสระขึน้ อยูก่ บั เครือข่ายทีม่ ี เนือ่ งจากตนไม่ได้รบั งานใหญ่ๆ มานาน เครือข่าย
ทีเ่ คยมีอาจจะน้อยลง ทำ�ให้อาจจะได้งานลดลง
ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559.

ชีวิตหลังแต่งงานที่อยู่ด้วยกันสองคนก็มีความสุขดี
แต่เมื่อมีลูก ท�ำให้ชีวิตเราสองคน
ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์

...แม่สา อายุ 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท...
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คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสถานเลี้ยงเด็ก
สูงกว่าสถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงาน
ของ
ในทุกด้าน

เอกชน

รัฐ

ภาพรวม

"ความพึงพอใจ" การให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก

4.36

4.20

สถานเลีย้ งเด็กเอกชน

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้
หน่วยงานของรัฐ
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บทที่ 5
ผู้ใช้บริการ กับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
การให้บริการของสถานเลีย้ งเด็กแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตาม
คุณภาพการจัดการ และการบริหารของผูบ้ ริหารสถานเลีย้ งเด็ก คะแนนความ
พึงพอใจในการรับบริการจากสถานเลี้ยงเด็ก เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อแม่
และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการ งานวิจัยพบความแตกต่าง
ของการรับบริการจากสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานเลี้ยงเด็กภายใต้
หน่วยงานของรัฐ

53

เมื่อของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนากล้ามเนือ้ และทักษะในการ
ใช้ชีวิตได้ ของเล่นจึงเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุ
เพราะการใช้เวลาส่วนใหญ่ของเด็กเล็กคือการเล่น เมือ่ สถานเลีย้ งเด็กทำ�หน้าทีแ่ ทน
พ่อแม่และผูป้ กครองในช่วงเวลาหนึง่ ของแต่ละวัน สถานเลีย้ งเด็กจึงมีสว่ นสำ�คัญ
ที่จะช่วยดูแลและเสริมพัฒนาการให้เด็ก การมีของเล่นที่เหมาะสมกับวัยและ
จำ�นวนเพียงพอ รวมถึงการมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายให้เด็กได้เล่น จึงเป็นการสร้าง
ให้เด็กได้เกิดจินตนาการ เรียนรู้ ได้อย่างสนุกสนาน ทำ�ให้การมารับบริการทีส่ ถาน
เลีย้ งเด็กเป็นช่วงเวลาทีม่ คี ณุ ค่า เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพของเด็ก
ข้อค้นพบจากงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า ผูป้ กครองทีพ่ าบุตรมาใช้บริการสถาน
เลีย้ งเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ ให้คะแนนความพึงพอใจในประเด็น “การมีของ
เล่นเสริมพัฒนาการเด็กเพียงพอ” (3.9 คะแนน) ต่ำ�กว่าระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กเอกชน (4.2 คะแนน) การสนับสนุนให้
สถานเลีย้ งเด็กได้มขี องเล่นตามวัยอย่างเพียงพอ จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรพัฒนาต่อไป
4.03
3.89

จำ�นวนผู้ดูแลต่อจำ�นวนเด็ก

4.20
4.00

จำ�นวนเด็กต่อห้องไม่แออัดและมากเกินไป

4.23
3.90

มีของเล่นหรืออุปกรณ์เสริมพัฒนาการเพียงพอสำ�หรับเด็ก
การให้บริการของบุคลากรโดยรวม

4.23
4.04

มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

4.25
4.02

มีของเล่นหรืออุปกรณ์เสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

4.31
4.04
0

สถานเลี้ยงเด็กเอกชน

1

2

3

4

5

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานภาครัฐ

รูป 5.1 ความพึงพอใจด้านบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานรัฐ
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สถานเลี้ยงเด็กเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กที่ใช้บริการ
สภาพแวดล้อมของสถานเลีย้ งเด็กต้องสะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่
เป็นมิตรสำ�หรับเด็ก สถานเลี้ยงเด็กควรมีห้องที่เด็กต้องใช้ในกิจวัตรประจำ�วัน
เช่น ห้องน้ำ� ห้องอาหาร ห้องนอน อย่างเพียงพอ เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิต
และทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและไม่แออัด บ้านหลังที่สองนี้จึงจะ
สามารถสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ได้
จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า พ่อแม่และผูป้ กครองมีความพึงพอใจใน
ด้านสิง่ แวดล้อมของสถานเลีย้ งเด็กเอกชนสูงกว่าพ่อแม่และผูป้ กครองทีใ่ ช้บริการ
สถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ แต่คะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันมากนัก การจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กอย่างปลอดภัย
พื้นที่ไม่แออัดเกินไป เป็นสิ่งที่สถานเลี้ยงเด็กควรให้ความสนใจ และเมื่อเพิ่มมุม
เสริมพัฒนาการในบริเวณอาคารได้ จะเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการในเด็ก
4.08

พื้นที่ใช้สอยเพียงพอ เช่น ห้องนอน
ห้องน้ำ� ห้องอาหาร

4.04
4.17

มีการจัดมุมเพื่อเสริมพัฒนาการ
เช่น มุมหนังสือ มุมพื้นที่สีเขียว

4.11
4.21
4.10

บรรยากาศของสถานที่โดยรวม

4.34

สถานเลี้ยงเด็กมีความสะอาดเป็นระเบียบ
ปลอดภัย มองเห็นเด็กได้ชัดเจน

4.33
0
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รูป 5.2 ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานรัฐ
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ศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เด็กในสถานเลีย้ งเด็กส่วนมากใช้เวลา 1 ใน 3 ของวันอยูก่ บั ครูผดู้ แู ล บทบาท
ของสถานเลีย้ งเด็ก จึงมีความสำ�คัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้มพ
ี ฒ
ั นาการ
ทั้งด้านร่างกาย สังคม จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

สถานเลี้ยงเด็กไม่ได้เพียงแค่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ที่ต้องไปทำ�งานระหว่าง
วันเท่านัน้ แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้เรียนรูท้ กุ วันในทุกด้าน
เพือ่ ให้เด็กได้มพี ฒั นาการตามเกณฑ์ กิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็กได้มพี ฒั นาการสมวัยจะ
เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะด้านต่อไปนี้ คือ
1)
2)
3)
4)

กล้ามเนื้อใหญ่
การใช้กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
ภาษา

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกัน
ตามช่วงอายุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ระบบประสาท การทำ�งาน
ประสานกันมีความซับซ้อนขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้ ดังนัน้ เด็กในกลุม่ อายุตำ�่ กว่า 3 ปี
และอายุ 3-6 ปี จึงมีการเรียนรูใ้ นกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน หลักในการเสริมพัฒนา
การเด็ก ควรให้เด็กได้รบั การเรียนรูก้ จิ กรรมทีห่ ลากหลายในทุกๆ วัน กล้ามเนือ้ ใหญ่
จะได้รับการพัฒนาอย่างมากในช่วงปฐมวัย เด็กจะสามารถเดินขึ้นลงบันได
กระโดดสองขา กระโดดขาเดียว กระโดดสลับเท้าได้ เช่นเดียวกับการพัฒนา
ของกล้ามเนื้อเล็กทำ�ให้เด็กสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ตามต้นแบบได้
สามารถตัดกระดาษได้ เป็นต้น
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การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
และเด็กอายุ 3-6 ปี
เด็กในแต่ละช่วงวัยมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ทักษะจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัย พัฒนาการ 4 ด้านสำ�คัญที่
เด็กจะต้องได้เรียนรู้คือ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญา
ในเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย เช่น การให้เด็กได้เล่นที่สนามเด็กเล่น หรือการ
ให้เด็กได้เดินบนพืน้ หญ้า เปิดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรูท้ หี่ ลากหลายนอกจาก
การเรียนรูภ้ ายในห้องเรียน การทีเ่ ด็กได้เล่นทีส่ นามเด็กเล่น หรือเดินบนพืน้ หญ้า
จะช่วยให้กระตุ้นประสาทสัมผัสให้เด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุตำ�่ กว่า 3 ปี
พัฒนาการด้านร่างกายเป็นเรื่องสำ�คัญ การให้เด็กได้เคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อให้เด็กสามารถฝึกการช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้
พัฒนาการด้านร่างกาย
เกี่ยวข้องกับการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่

พัฒนาการด้านสังคม
ให้เด็กเรียนรู้ที่จะ
ช่วยเหลือตัวเองได้
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จากการศึกษาพบว่า มากกว่า 3 ใน 4 ของพ่อแม่และผู้ปกครอง
ให้ข้อมูลว่าบุตรหลานได้รับการฝึกทักษะผ่านกิจกรรม การจับช้อนกินข้าว
การฝึ ก ขั บ ถ่ า ยให้ เ ป็ น เวลา และการให้ ฝึ ก ทำ�อะไรด้ ว ยตั ว เองทุ ก วั น
สถานเลี้ยงเด็กที่ยังขาดกิจกรรมด้านนี้ จึงควรเพิ่มให้มีกิจกรรมในด้านนี้
รวมทั้งเด็กควรได้ทำ�กิจกรรมลักษณะเช่นนี้ทุกวัน

85.9

เด็กได้หัดจับช้อนกินข้าว **

77.5

เด็กได้ทำ�อะไรๆ ด้วยตัวเอง **

74.6

เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดขับถ่ายเป็นเวลา **
56.9

เด็กมีโอกาสขึ้นลงบันไดโดยมีครูช่วย *

48.9

เด็กได้เล่นที่สนามเด็กเล่น *
35.5

เด็กได้เดินบนพื้นหญ้า *
0

20

40

60

80

100

รูป 5.3 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
หมายเหตุ: * พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ** พัฒนาสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง
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ในเด็กอายุ 3-6 ปี
เด็กในวัยนี้จะสามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ ดังนัน้ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กอายุ 3-6 ปี สามารถ
ทำ�ได้โดยจัดให้เด็กได้โยนรับส่งของด้วยมือทั้ง 2 ข้าง และการให้เด็กได้เดินเล่น
ปีนป่าย เล่นลูกบอลในสนามกว้าง ซึง่ เป็นการฝึกการควบคุมการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกาย ที่ควรได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องทุกวัน ผู้ปกครองเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง
เท่านั้นที่กล่าวว่าลูกได้เล่นปีนป่าย หรือเล่นลูกบอลในสนามกว้างประมาณ 1-2
ชั่วโมงต่อวัน
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจะต้องใช้พื้นที่ในการทำ�
กิจกรรมเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวร่างกาย สถานเลีย้ งเด็กในเมืองอาจมีพนื้ ทีจ่ ำ�กัด
ที่ควรได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการในด้านนี้ โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะทำ�กิจกรรม
80

60

%

68.5
53.2

40

20

0
โยนรับส่งของเล่นชิ้นเล็กๆ
ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง

ได้เล่นปีนป่าย เล่นลูกบอล
เล่นในสนามกว้าง
ประมาณ 1-2 ชม. ต่อวัน

รูป 5.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปี
หมายเหตุ: เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่
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พัฒนาการด้านสังคม และจิตใจ อารมณ์
เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสั ง คม และจิ ตใจ อารมณ์
จะยอมรับนับถือตนเอง และส่งผลไปยังบุคลิกภาพของเด็กได้ในอนาคต พ่อแม่
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
ของเด็กได้มากทีส่ ดุ การสือ่ สารและตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กเชิงบวก เช่น
การใช้วิธีพูดโน้มน้าวให้เด็กคล้อยตาม และใช้คำ�สั่งกับเด็กน้อยที่สุด จะทำ�ให้
เด็กเรียนรู้ และมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างนุ่มนวล การกระตุ้นให้เด็กเต้นตาม
เสียงเพลง นอกจากจะส่งเสริมการพัฒนาทางด้านกล้ามเนือ้ แล้ว ยังส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านภาษาและอารมณ์ที่ดีอีกด้วย
การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะด้าน
สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง พ่อแม่และผูป้ กครองส่วนมากพบว่า สถานเลีย้ งเด็ก
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองให้เด็กทุกวัน

พั ฒ นาการด้ า นจิ ต ใจ อารมณ์ คื อ การเปลี่ ย นแปลงของการ
แสดงออกด้านอารมณ์ ความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ อารมณ์
ของตนเองและของคนอื่น เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการ
แสดงอารมณ์ทซี่ บั ซ้อนขึน้ จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย การแสดงออกด้าน
อารมณ์ ไม่ว่าจะ ยิ้ม หัวเราะ เสียใจ ร้องไห้ ต่างก็มีความสัมพันธ์กับ
จิตใจ อารมณ์แสดงออกมาจากความรู้สึกของจิตใจ
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ไม่ระบุปีที่พิมพ์)
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ในเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
การเลี้ยงดูและทำ�กิจกรรมกับเด็กมีผลต่อพัฒนาการด้านจิตใจ และ
อารมณ์ หากสถานเลี้ยงเด็กใช้คำ�สั่งเป็นหลักในการให้เด็กทำ�กิจกรรม จะส่งผล
กระทบต่อสภาวะจิตใจ สร้างความเครียดในเด็ก สถานเลี้ยงเด็กจึงมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเติบโตของเด็กในอนาคต การใส่ใจและให้ความสำ�คัญต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็ก จึงเป็นเรื่องที่พึงพิจารณาอย่างรอบคอบ
ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้ บ ริ ก ารสถานเลี้ ย งเด็ ก แสดงว่ าสถาน
เลีย้ งเด็กหลายแห่งยังไม่มกี ารจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และ
จิตใจ อารมณ์ ให้เด็กได้ทำ�กิจกรรมทุกวัน
%
80
60

76.1

71.9

40
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0
ใช้คำ�สั่งกับเด็กน้อยที่สุด
แต่ใช้วิธีพูดโน้มน้าวใจ
ให้คล้อยตาม **

เด็กมีโอกาส
เต้นตามเสียงเพลง *

รูป 5.5 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
และจิตใจ อารมณ์ ของเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
หมายเหตุ: * กล้ามเนื้อและการปรับตัว ** ภาษา
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ในเด็กอายุ 3-6 ปี
การจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เช่น ส่งเสริมคุณธรรม
ความมีน้ำ�ใจ ความซือ่ สัตย์ และกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์
จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และ
ฝึกเด็กให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้ที่จะอดทน รอคอย ประพฤติ
ปฏิบัติตัวให้สังคมยอมรับ พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมาก (ประมาณร้อยละ 80)
ที่ตอบแบบสอบถาม ทราบว่าสถานเลี้ยงเด็กที่ใช้บริการมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมเพือ่ เรียนรูท้ จี่ ะปฏิบตั ติ วั ให้สงั คมยอมรับ และได้เรียนรูเ้ รือ่ งความมีนำ�้ ใจ
รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น
%
100
80
60

79.8

80.3

เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว
เพื่อให้สังคมยอมรับได้

ได้เรียนรู้เรื่องความมีน้ำ�ใจ
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น

40
20
0

รูป 5.6 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
และจิตใจ อารมณ์ ของเด็กอายุ 3-6 ปี
หมายเหตุ: พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
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พัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา จะทำ�ให้เด็กได้พัฒนาในด้าน
การคิด การตัดสินใจ และการปรับตัว การพัฒนาด้านสติปญั ญาต้องอาศัยทักษะ
ด้านภาษาเป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถ
เข้าใจและเรียนรูส้ ง่ิ ทีซ่ บั ซ้อนได้ ซึง่ พัฒนาการในด้านนีค้ วรได้รบั การส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน
ในเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
เด็กในช่วงวัยนี้ ควรได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญาด้วยการจัดกิจกรรม ฝึกให้เด็กพูดประโยคยาวๆ ทุกวัน และให้เด็กได้ฟัง
นิทานทุกวัน กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการฝึกให้เด็กได้คิด และได้พูด ทักษะด้าน
ภาษาเป็นเรือ่ งสำ�คัญต่อพัฒนาการด้านสติปญั ญา ซึง่ จะส่งผลต่อเด็กในการเรียนรู้
ในอนาคต (Clegg, Hollis, Mawhood, Rutter, 2005)
ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมีบทบาทสำ�คัญต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาให้กับเด็ก การมีกิจกรรมเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและเด็กทุกวัน
จะช่วยกระตุ้นทักษะด้านภาษาให้เด็กเข้าใจความหมายของคำ� และทำ�ให้เด็ก
สามารถพูดประโยคยาวๆ ได้ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านนี้ คือ การเล่า
นิทาน และการร้องเพลง
จากการศึกษา พบว่าพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมาก ทราบว่าสถาน
เลี้ยงเด็กที่ใช้บริการมีกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง และเด็กๆ ได้มีโอกาสพูด
ประโยคยาวๆ หรือร้องเพลงบางท่อนได้
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%
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73.4

74.1

มีการเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง

พูดประโยคยาวๆ
หรือร้องเพลงบางท่อนได้
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รูป 5.7 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ปี
หมายเหตุ: พัฒนาการด้านภาษา

ในเด็กอายุ 3-6 ปี
ในเด็กอายุ 3-6 ปี จะมีความสามารถในการรับรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบตัวได้ดขี นึ้ กว่า
เด็กเล็ก สามารถเข้าใจการใช้เหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
ขณะเดียวกันทักษะด้านภาษาจะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วย เพื่อเด็กจะ
ได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างสมวัย
สถานเลี้ยงเด็กควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้
เด็กอายุ 3-6 ปี โดยให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกผ่านกิจกรรม
เช่น การวาดรูป การใช้สญั ลักษณ์แทนสิง่ ของ การมีทกั ษะด้านภาษาในการอธิบาย
การแก้ปัญหาได้ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายกล่าวว่า ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เลย
ในสถานเลี้ยงเด็ก
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ตาราง 5.1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามว่าสถานเลี้ยงเด็กไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา

พัฒนาการด้านสติปัญญา
วาดภาพตามจินตนาการได้*
ฝึกใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือวัตถุได้**
ได้ใช้ทักษะภาษาในการอธิบายสิ่งของต่างๆ**
แก้ปัญหาในการเล่นและทำ�กิจกรรมต่างๆ***
บอกแยกแยะสีต่างๆ ได้**

ไม่มี
1.5
1.1
0.5
0.5
0.5

หมายเหตุ: * กล้ามเนื้อและการปรับตัว ** ภาษา *** สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

รู้หรือไม่ว่า....
เด็กที่มีพัฒ นาการด้า นสติ ปัญญาที่ ดี เป็ นเด็ ก
ที่ มี ลั ก ษณะของการชอบตั้ ง คำ�ถาม ทั ก ษะด้ า น
ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดี
มีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และรูจ้ กั แยกแยะ
สิ่งของต่างๆ ได้ เป็นลักษณะของเด็กฉลาด
(ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร , ไม่ระบุปีที่พิมพ์)
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เด็กทีช่ อบตัง้ คำ�ถาม มีทกั ษะด้านภาษา ทัง้ การพูด ฟัง อ่าน และเขียน
มี จิ น ตนาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และรู้ จั ก แยกแยะสิ่ ง ของต่ า งๆ ได้
เป็นลักษณะของเด็กฉลาด (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, ไม่ระบุปีท่พี ิมพ์) ดังนั้น
สถานเลีย้ งเด็กควรให้ความสนใจในกิจกรรมทีเ่ สริมทักษะด้านต่างๆ ตัง้ แต่ทกั ษะ
ด้านภาษา กล้ามเนื้อและการปรับตัว และทักษะด้านสังคมและการช่วยเหลือ
ตัวเอง เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ สามารถคิดได้ซับซ้อนขึ้น การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมที่ทำ�ให้ เ ด็ กได้ ฝึกคิ ด ฝึ กใช้ คำ�อธิ บ ายสิ่งต่ างๆ
ให้มากขึ้น มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ จึงควรได้ทำ�กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกวัน

80.1

บอกแยกแยะสีต่างๆ ได้ **

74.5

แก้ปัญหาในการเล่นและทำ�กิจกรรมต่างๆ ***

68.2

ได้ใช้ทักษะภาษาในการอธิบายสิ่งของต่างๆ **

61.3

ฝึกใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือวัตถุได้ **

59.7

วาดภาพตามจินตนาการได้ *

รูป 5.8 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอายุ 3-6 ปี
หมายเหตุ: * กล้ามเนื้อและการปรับตัว ** ภาษา *** สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง
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%

โดยสรุป ศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะมีผลต่อ
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม จิตใจ-อารมณ์ และ
สติปัญญา สถานเลี้ยงเด็กส่วนมากมีกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ให้แก่เด็ก ตามที่ระบุในคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แม้กระนั้น การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ควรให้เด็กได้ฝึกฝนทุกวัน
พัฒนาการด้านร่างกายยังต้องได้รบั การส่งเสริมมากขึน้ ทัง้
ในเด็กต่ำ�กว่า 3 ปี และ เด็กอายุ 3-6 ปี สถานเลี้ยงเด็กยังสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น หากเพิ่มการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และเสริม
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ แขน ขา และลำ�ตัว จากการศึกษาพบว่า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ยังสามารถปรับปรุงให้มีมากขึ้นและ
บ่อยครั้งขึ้น โดยการปรับสถานที่ให้มีสนามหญ้าหรือพื้นที่เพียงพอให้เด็กได้
ออกกำ�ลังกาย
พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และสังคม สถานเลี้ ย งเด็ ก
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในด้านนีไ้ ด้ไม่ยาก ส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า
3 ปี คือ การให้เด็กได้เต้นตามเสียงเพลง ซึ่งพบได้ในสถานเลี้ยงเด็กทุกแห่ง
เพียงเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมให้มีการส่งเสริมพัฒนาการในด้านนี้ทุกวัน
ส�ำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี สถานเลีย้ งเด็กควรเพิม่ กิจกรรมให้มากขึน้ เช่น กิจกรรม
วาดภาพตามจินตนาการ (พัฒนาการด้านสติปัญญา) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัย
พัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นสิง่ ส�ำคัญทีเ่ ด็กจะต้องเรียนรูแ้ ละ
น� ำ ไปสู ่ ก ารสื่ อ สาร การจดจ� ำ และการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย กิ จ กรรมที่
สถานเลีย้ งเด็กต้องจัดให้มี ได้แก่ การให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
วาดรูปตามจินตนาการ การให้เด็กได้ใช้สญั ลักษณ์แทนการใช้สงิ่ ของ จะช่วยให้
เด็กได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้าเรียนในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้
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อย่างในบ้านก็จะเรียนรู้แค่หนังสือ ทีวี แต่ว่า
เสาร์ อาทิตย์ แม่จะพาเขาไปทีต่ า่ งๆ ขึน้ รถ ลงเรือ รถเมล์
นั่งเรือ เขาก็จะรู้ว่าชีวิตจริงๆ ไม่ ได้ ใช้แค่รถโดยสาร
ธรรมดา ยังต้องมีเรือ มีมอเตอร์ ไซด์ มีรถสองแถว แม่ก็
จะพาเขาไปลุย ชนิดที่ว่ามีแบบของเด็กที่ไหน แม่ก็จะพา
เขาไปให้เขารู้ ไม่เคยคิดทีจ่ ะไปเรียนในโรงเรียนสอนทักษะ
แม่วา่ เราไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเอาเงินไปเสียตรงนัน้ ซึง่ ลูกไป
เจอประสบการณ์จริง เขาสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ได้มากกว่า
แม่อยากให้เขาไปเรียนรู้จริง ไม่ใช่มีคนมาบอก ให้เขา
ลงมือท�ำ อย่างปั่นจักรยานจะล้ม ก็ล้มไป แม่ไม่ว่า หนูก็
ลุกขึ้นมาใหม่
แม่ อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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สถานเลี้ยงเด็ก
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บทที่ 6
การบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลีย้ งเด็กใกล้ทพี่ กั และทีท่ ำ� งานทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของพ่อแม่ และผู้ปกครอง เป็นสาธารณูปโภคส�ำหรับเด็กเล็กที่ควรจัด
ให้มีและเข้าถึงได้ไม่ต่างจากการเข้าเรียนในโรงเรียนระดับที่สูงขึ้น เพราะ
เด็กทุกคนควรมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การอบรมเลีย้ งดูทเี่ หมาะสมตามวัยจากพ่อแม่และ
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในสถานเลี้ ย งเด็ ก ผู ้ ป กครองบางท่ า นอาจคั ด กรองสถาน
เลี้ยงเด็กที่ตนน่าจะไว้วางใจพาลูกไปใช้บริการ ด้วยวิธีการพิจารณาจาก
อัตราค่าบริการตามวลี “คุณภาพตามราคา” อัตราค่าบริการได้สะท้อน
ความจริงอยูบ่ างประการ ดังนัน้ การจัดให้มบี ริการดูแลเด็กเล็กทีไ่ ด้คณุ ภาพ
ในอัตราค่าใช้จา่ ยทีส่ มเหตุสมผล จึงเป็นเรือ่ งท้าทายของสังคมไทย
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บทนี้นำ�เสนอการบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก 2 รูปแบบ คือ สถาน
เลี้ยงเด็กในชุมชน และสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ โดยจะสรุปประเด็น
เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอต้นแบบสู่ความสำ�เร็จในการบริหารจัดการสถาน
เลี้ยงเด็ก ใน 3 ประเด็น คือ 1) การริเริ่มและก่อตั้ง 2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากร และ 3) การให้บริการเพื่อพัฒนาการเด็กที่สมวัย ต้นแบบของสถาน
เลี้ยงเด็กที่ใช้พิจารณาได้มาจากการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและ
สถานประกอบการด้วยตัวของผู้เขียนและคณะวิจัย สถานเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่งนี้
จัดตัง้ ขึ้นตามความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริง ทีต่ ั้งและคุณภาพการให้บริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครอง จึงทำ�ให้สถานเลี้ยงเด็ก
ทัง้ สองแห่งได้รบั ความนิยม และมีผมู้ าใช้บริการจำ�นวนมาก การเรียนรูว้ ธิ บี ริหาร
จั ด การและการให้ บ ริ ก ารจากสถานเลี้ ย งเด็ ก ทั้ ง สองแห่ ง นี้ จ ะทำ�ให้ เ ข้ าใจ
ความต้องการของผู้ปกครองและสามารถนำ�ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถาน
เลี้ยงเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การริเริ่มและก่อตั้ง

สถานเลี้ยงเด็กที่ใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
แห่งแรกจัดตัง้ อยูใ่ นชุมชน และแห่งทีส่ องอยูใ่ นสถานประกอบการทีต่ งั้ อยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง แม้ที่ตั้งของสถานเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่งนี้จะแตกต่างกัน
แต่สิ่งที่เหมือนกันของสถานเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่งนี้ คือ การริเริ่มและก่อตั้งโดย
ผูใ้ ช้บริการ
สถานเลีย้ งเด็กในชุมชนก่อตัง้ จากครอบครัวมุสลิมหนึง่ ทีม่ ลี กู และต้องการ
สร้างสังคมในบริบทวัฒนธรรมมุสลิม เพือ่ ให้ลกู ได้มพี ฒั นาการสมวัยตามแนวทาง
การเรียนรู้แบบบูรณาการ สมาชิกและเครือญาติของผู้ก่อตั้งมีพื้นฐานและ
ประสบการณ์งานด้านการศึกษา ผูบ้ ริหารของสถานเลีย้ งเด็กเป็นอาจารย์สอนใน
โรงเรียนศาสนา และครูใหญ่จบการศึกษาสาขาเด็กปฐมวัย ท�ำให้การดูแลเด็ก
และการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามแนวคิดผสมผสานที่มีเด็ก
เป็นศูนย์กลาง และมีครูหรือผูด้ แู ลเด็กเป็นผูส้ ง่ เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
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สถานเลีย้ งเด็กในสถานประกอบการทีเ่ ป็นต้นแบบการศึกษานี้ จัดตัง้ ขึน้
ในบริบทและสิง่ แวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ทีพ่ นักงานส่วนมากท�ำงานแบบ
เปลีย่ นช่วงเวลา (ท�ำงานเป็นกะ) ผูบ้ ริหารของสถานประกอบการเห็นความส�ำคัญ
ของบุคลากรทีม่ ที กั ษะและความสามารถ โดยเฉพาะผูห้ ญิงทีต่ อ้ งออกจากงานไป
ดูแลบุตร ท�ำให้สถานประกอบการต้องสูญเสียทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิตแรงงาน
ที่มีคุณภาพขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนแรงงานที่ลาออกไป ผู้บริหารจึงริเริ่มให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาวิธีการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กในที่ท�ำงาน ซึ่ง
มีความซับซ้อนและด้วยความเข้มแข็งของบุคลากรที่อุทิศเวลาศึกษาและด�ำเนิน
การจัดตั้งจนส�ำเร็จ จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานประกอบการแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ให้
บริการดูแลเด็กเล็กในทีท่ ำ� งานแบบเต็มรูปแบบ คือ ไม่เพียงแต่ดแู ลให้เด็กอยูใ่ น
สถานทีท่ ปี่ ลอดภัยระหว่างทีพ่ อ่ แม่ไปท�ำงาน แต่ยงั มีการจัดอาหารและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอีกด้วย สถานประกอบการแห่งนี้ยังได้เปิดให้
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่
กระบวนการจัดตัง้ สถานเลีย้ งเด็กในทีท่ ำ� งานให้เป็นจริงได้อกี ด้วย
(อ่านรายละเอียดในกล่องข้อความหน้า 80)

รูป 6.1 การรับประทานอาหารของเด็กในสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนมุสลิม
และสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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การบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนมีผู้บริหารโรงเรียน โดยมี
ครูใหญ่เป็นผู้ทำ�หน้าที่บริหารจัดสรรทรัพยากร วางแผนรูปแบบดูแล ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้นแบบสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนแห่งนี้ใช้พื้นที่
บางส่วนของบ้านพักของครอบครัวผู้ก่อตั้ง ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยเป็น
ชาวมุลลิมจำ�นวนมาก ทุนทรัพย์ในการดำ�เนินงานในปีแรกได้จากการรับบริจาค
และค่าบริการจากเด็กที่มารับบริการจำ�นวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาทต่อ
เดือนเพื่อเป็นค่าอาหาร
ในปีแรกของการดำ�เนินงาน ผูบ้ ริหารและสมาชิกครอบครัวทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ครู พี่ เ ลี้ ย งและมี ช าวบ้ า นในชุ ม ชนมาช่ ว ยจั ด เตรี ย มอาหาร ผู้ บ ริ ห ารและ
ครูพี่เลี้ยงไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสถานเลี้ยงเด็ก จากความต้องการของคนใน
ชุมชนและการดำ�เนินงานผ่านการประเมินจากสำ�นักงานเขต ในปีต่อมาสถาน
เลี้ยงเด็กแห่งนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานเขตเป็นค่าตอบแทนตาม
วุฒิการศึกษา เพื่อจัดจ้างครูผู้ช่วยที่เป็นคนในชุมชนเพิ่ม การดำ�เนินงานของ
สถานเลี้ยงเด็กที่มีผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเป็นคนในชุมชน จึงเป็นไปการดูแลเด็ก
แบบลูกหลานและคนในครอบครัว
หลังจากรัฐบาลปรับอัตราค่าจ้าง ผู้สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็น
เดือนละ 15,000 บาท จึงทำ�ให้เกิดความเหลือ่ มล้ำ�ของอัตราค่าตอบแทนของครู
พีเ่ ลีย้ งทีท่ ำ�หน้าทีล่ กั ษณะเดียวกันแต่มวี ฒุ กิ ารศึกษาต่างกัน ผูบ้ ริหารจึงเจรจากับ
ครูพ่เี ลี้ยงให้จัดสรรค่าตอบแทนแบบเฉลี่ย โดยขอค่าตอบแทนส่วนต่างเพื่อเฉลี่ย
จ่ายให้แก่ครูพ่เี ลี้ยงคนอื่นๆ ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ครูพเ่ี ลีย้ งทุกคนได้มโี อกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี จนได้รบั
ค่าตอบแทนแบบเต็มจำ�นวนตามระดับการศึกษาของตน
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การสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จากสำ�นักงานเขตนัน้ ไม่เพียงพอเพือ่ การจัดเตรียม
หนังสือ อุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อทำ�กิจกรรมต่างๆ และการก่อสร้างอาคารเพื่อ
รองรับเด็กที่เพิ่มจำ�นวนขึ้นมาก จนปัจจุบันมีเด็กมารับบริการถึง 120 คน ซึ่ง
เป็นเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุบาล 3 เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจึงมาจากการ
บริจาคของคนในชุมชน
การดำ�เนินงานสถานเลีย้ งเด็กในสถานประกอบการต้นแบบ เป็นรูปแบบ
ของสวัสดิการเพื่อพนักงานบริษัท การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เป็นสายการผลิตของ
โรงงานเป็นสถานเลีย้ งเด็ก ทำ�ให้พนื้ ทีส่ ว่ นนีม้ รี ะบบความปลอดภัยเทียบเท่าส่วน
อืน่ ๆ ของโรงงาน ผูป้ กครองทีม่ าใช้บริการจึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเพราะ
บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับเด็กทีม่ ารับบริการ
วันละ 25 บาทเพื่อเป็นค่าอาหาร งบประมาณที่ใช้จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการและจัดจ้างพีเ่ ลีย้ งและผูด้ แู ลเด็ก เป็นการจัดสรรงบประมาณของบริษทั
ในช่วงการเริ่มต้นดำ�เนินการพนักงานจึงโดนหักภาษีตามระเบียบของสรรพากร
แม้วา่ บริษทั ต้องการให้บริการนีเ้ ป็นแบบให้เปล่า ต่อมาจึงได้รบั การผ่อนผันไม่ให้
พนักงานเสียภาษี
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การให้บริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย

แนวทางการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กของต้นแบบสถานเลี้ยงเด็ก
ในชุมชน เป็นแบบผสมผสานแนวบูรณาการและวิชาการ ครูพี่เลี้ยงจะต้อง
วางแผนการสอนหรือกิจกรรมล่วงหน้าร่วมกัน และใช้แผนการสอนเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินการจัดกิจกรรมในห้องเรียนในแต่ละวัน ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การพัฒนาแผนการเรียนการสอนอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ครูใหญ่ที่มีความรู้ด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัย แผนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละ
ระดับชั้นแตกต่างกันเพือ่ ให้เหมาะสมตามวัย และแต่ละห้องในระดับชั้นเดียวกัน
จะมีรูปแบบการเรียนรู้เหมือนกัน แม้จะสอนโดยครูพี่เลี้ยงต่างกัน (รายละเอียด
ดูในกล่องข้อความ หน้า 78) ดังนั้น ผู้ปกครองจะมั่นใจในเรื่องคุณภาพการให้
บริการด้านการเรียนรู้ของเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยง
ทุกคนได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทุกปี นอกจากการเรียนรู้เชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวแล้ว เด็กที่มารับบริการทุกคน รวมทั้งเด็กที่พ่อแม่นับถือศาสนาพุทธจะ
ได้ซึมซับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามอีกด้วย

รูป 6.2 การแต่งกายของเด็กชาย เด็กหญิง และบรรยากาศในห้องเรียน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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การดูแลเด็กของสถานเลีย้ งเด็กในสถานประกอบการ เป็นการให้บริการ
ดูแลเด็กทารก (อายุไม่เกิน 1 ปี) เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กทีเ่ ข้าเรียนในระบบ
ช่วงปิดเทอม เด็กทารกจะได้รับการดูแลแยกต่างหาก เด็กที่อายุมากกว่า 1 ปี
ทุกคนจะได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันแบบพี่ดูแลน้อง คือเด็กที่โตกว่าจะคอยช่วยดูแล
เด็กเล็ก โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
อย่างเหมาะสม ต้นแบบสถานเลีย้ งเด็กในสถานประกอบการแห่งนีไ้ ม่จำ� แนกห้อง
ตามวัย เนือ่ งจากพืน้ ทีแ่ ละบุคลากรทีจ่ ำ� กัด

รูป 6.3 พี่เลี้ยงดูแลเด็กทารก 3 คน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.4 ห้องกิจกรรมในสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ และ
การเสียสละทัง้ กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และทุนทรัพย์ของพีน่ อ้ งมุสลิม จนกลายเป็นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทีไ่ ด้ผปู้ กครองมีความพึงพอใจทีพ่ าลูกมารับบริการทีม่ คี ณุ ภาพ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กแห่งนีเ้ ปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2547 ทีด่ ำ�เนินงานให้บริการแก่เด็กจำ�นวน
30 คน บริหารจัดการด้วยทุนทรัพย์สว่ นบุคคล และปี 2548 จึงได้รบั การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบนั ปี 2559 มีเด็กทีเ่ ข้ามารับบริการจำ�นวน 120 คน ทัง้ ชาวมุสลิมและพุทธ ในบริบทวัฒนธรรม
ของชาวมุสลิม สถานเลีย้ งเด็กรับเป็นเงินบริจาคจากผูป้ กครองของเด็กเดือนละ 300 บาท เพือ่ เป็น
ค่าอาหาร ส่วนค่าตอบแทนครูได้รบั การสนับสนุนจากเขตด้วยตำ�แหน่งครูอตั ราจ้างตามวุฒกิ ารศึกษา
ศูนย์ฯ มีข้อจำ�กัดเรื่องงบในการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ส่ือการสอน แต่ยังสามารถพัฒนาให้มี
คุณภาพได้ เพราะได้รบั การสนับสนุนจากเครือข่ายญาติของผูบ้ ริหารศูนย์ฯ ค่าบริการทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์
ทีผ่ ปู้ กครองจ่ายได้ และวิธกี ารและคุณภาพทีค่ รูพเ่ี ลีย้ งดูแลเด็ก ทำ�ให้มผี ปู้ กครองสนใจพาบุตรหลาน
มาสมัครเรียนจำ�นวนมาก จนเกินจำ�นวนทีส่ ถานเลีย้ งเด็กจะสามารถดูแลได้
ครูพ่ีเลี้ยงและครูฝ่ายบริหารทำ�งานประสานกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรผสมผสานแบบ
บูรณาการและวิชาการ โดยจัดให้ครูได้มีโอกาสได้ฝึกอบรมและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนือ่ ง แม้จะเป็นเด็กเล็กระดับปฐมวัย แต่การเรียนการสอนให้ความสำ�คัญกับความสนใจของเด็ก
เป็นศูนย์กลาง ครูจะสอบถามความสนใจของเด็กและจัดการเรียนรูแ้ บบโครงการ (Project-based
approach) เช่น หากเด็กๆ ลงคะแนนว่าสนใจศึกษาเรื่องใด ครูพ่เี ลี้ยงก็จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวแบบเชิงลึก ประเด็นที่ได้รับเสียงส่วนน้อย
ยังคงได้รบั การศึกษา เพือ่ ไม่ให้เด็กๆ เสียใจ ทีป่ ระเด็นของตนไม่ได้รบั เลือก

รูป 6.5 การเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based approach)

รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ดูแลเด็กภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม เด็กที่
มาเรียนทั้งชาวมุสลิมและพุทธ (ส่วนมากเป็นมุสลิม) จะต้องแต่งกายเป็นแบบมุสลิม เรียนรู้เรื่อง
การสวดและละหมาด รับประทานอาหารทีเ่ ตรียมด้วยกระบวนการฮาลาล พ่อแม่ชาวพุทธทีเ่ ลือกให้
ลูกมาเรียนที่น่ี เห็นว่าการเรียนรู้ศาสนาและแนวทางการปฏิบัติตนของศาสนาอื่นๆ เป็นเรื่องที่ดี
การตัดสินใจเลือกศาสนาเป็นสิทธิ์ของเด็ก เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น พ่อแม่พิจารณาเรื่องการดูแล
เอาใจใส่เด็กเป็นสำ�คัญ มากกว่าประเด็นอืน่ ๆ

รูป 6.6 สื่อการเรียนการสอนเลข 3 ภาษา (อารบิค ไทย อาหรับ)

รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

สิ่งที่ทำ�ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ประสบความสำ�เร็จในเชิงของการได้รับการยอมรับ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคม โดยวัดได้จากความนิยมที่มีรายชื่อเด็กมารอเข้ารับบริการตั้งแต่ยัง
อยู่ในครรภ์ และการได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะปัจจัยด้านที่ตั้ง
ซึ่งอยู่ในชุมชน ผู้ปกครองจึงสะดวกในการรับ-ส่งบุตร ค่าบริการที่ผู้ปกครองสามารถจ่ายได้
(300 บาท ต่อเดือน) เพื่อให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย และอาคาร
ที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท มีอ่างล้างมือให้เด็กได้ใช้สะดวก เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำ�ความสะอาดมือและ
เท้าก่อนการละหมาด วิธกี ารเรียนการสอนแบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และให้เด็กได้มโี อกาสตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ตนสนใจได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารของสถานเลี้ยงเด็กให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร
และสื่อการเรียนการสอน และจัดให้ครูพี่เลี้ยงได้มีโอกาสได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาวิธีการและ
ศักยภาพของครูพี่เลี้ยง ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ปกครองพึงพอใจมาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งนี้ คือการที่ครูพี่เลี้ยงเอาใจใส่ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่ดูแลเด็กที่มารับ
บริการเสมือนบุตรของตน พ่อแม่จึงอุ่นใจได้ว่าระหว่างที่บุตรอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้จะปลอดภัย ไม่ต้อง
กังวลใจระหว่างที่ตนทำ�งาน
ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559
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สถานเลี้ยงเด็กในที่ทำ�งาน
บริษัทที่ผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มาตั้งแต่ปี 2527
เป็นสถานประกอบการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น ดำ�เนินอุตสาหกรรมด้านการผลิตบัตรพลาสติกและ
เครือ่ งสแกนประเภทต่างๆ ปัจจุบนั มีจำ�นวนบุคลากรทัง้ สิน้ ประมาณ 500 คน หากนับจำ�นวนลูกจ้าง
ในสถานประกอบการถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง
จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ มาจากการสังเกตของ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่เห็นปัญหาการเลี้ยงดูลูกเล็ก เช่น เมื่อพ่อทำ�งานกะเช้าเสร็จก็รับหน้าที่
ดูแลบุตรในช่วงที่แม่ต้องทำ�งานกะบ่าย หากทั้งพ่อและแม่ทำ�งานอยู่กะเดียวกันก็ไม่มีคนดูแลลูกเล็ก
ได้ ต้องฝากบุตรไว้กับเพื่อนบ้านให้ช่วยเลี้ยงดู บางรายต้องส่งบุตรไปอยู่ต่างจังหวัด ทำ�ให้พ่อแม่ลูก
ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และแม่บางรายต้องลาออกจากงานเพื่อจะได้มีเวลาเลี้ยงดูบุตร้ สถานการณ์เช่นนี้
ทำ�ให้บริษทั ต้องเสียคนงานทีม่ ฝี มี อื ไป และพนักงานทีล่ าออกจากงานก็เสียรายได้ เพราะความจำ�เป็น
ที่ต้องเลี้ยงดูบุตร ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นคนไทยจึงให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาในโรงงาน
เพื่อช่วยเหลือคนงานที่มีลูกเล็กได้อยู่ใกล้ชิดลูก และขณะเดียวกันก็สามารถทำ�งานไปได้ด้วย และ
ให้เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งแก่คนทำ�งาน
วันที่ 5 มกราคม 2552 จึงได้เริ่มเปิดสถานเลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ในอาคาร
ชั้น 3 ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าของบริษัท ด้วยความตั้งใจจริงของผู้บริหารระดับสูง จึงให้ย้าย
สายการผลิตของชั้นนี้ออกทั้งหมดและให้ทำ�เป็นสถานเลี้ยงเด็กเต็มพื้นที่ โดยใช้วิธีการจัดจ้าง
(Outsource) สถานเลี้ยงเด็กเอกชนมาดำ�เนินการ รวมทั้งสอนและให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงเด็ก
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนงานว่าจะมีผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์มาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
ให้แก่ลกู โดยทีพ่ อ่ แม่สามารถดูบตุ รได้ตลอดเวลาผ่านกล้องวงจรปิดทีม่ อี ยูห่ ลายจุดในสถานเลีย้ งเด็ก
การขาดประสบการณ์ของสถานเลีย้ งเด็กในระยะแรกทีเ่ พิง่ เริม่ จัดตัง้ ทำ�ให้พอ่ แม่เด็กส่วนใหญ่
ไม่กล้าทีจ่ ะนำ�บุตรมาฝาก บริษัทจึงจัดให้พ่อแม่ทั้งที่เป็นพนักงานและสามี/ภรรยาที่ทำ�งานที่อื่น
เข้าเยี่ยมชมสถานเลี้ยงเด็กให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงดูของผู้ดูแลเด็ก ความสะอาด และความปลอดภัย
ที่บุตรจะได้รับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ที่คาดว่าจะมารับบริการ บริษัทติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในห้อง พ่อแม่ที่เป็นพนักงานสามารถดูบุตรได้ตามจุดที่มีจอมอนิเตอร์ให้บริการ
มี ห้ อ งนอนแยกสำ�หรั บ เด็ ก ที่ ป่ ว ย พ่ อ แม่ ที่ จ ะเข้ า มาหาบุ ต รต้ อ งสวมชุ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ่ น หรื อ
สารเคมีสัมผัสบุตร ปัจจุบันสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ได้ดำ�เนินการมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และมีบุตรของ
พนักงานบริษทั เข้ามาใช้บริการจำ�นวนมาก จากเดิม 17 คนในปีแรกทีเ่ ปิด มาเป็น 50 คนในปัจจุบนั
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ในจำ�นวนนี้เป็นเด็กทารกจำ�นวน 4 คน จากการที่ไม่ใช่เป็นแค่สถานรับเลี้ยงเด็กให้พ่อแม่ระหว่าง
ทำ�งาน แต่ยงั มีการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กแต่ละวัยด้วย จึงทำ�ให้มบี คุ คลภายนอกอยากมาใช้บริการ
สถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการแห่งนี้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กภาครัฐ
หรือเอกชนที่มีปัญหาในเรื่องการดูแลเด็กหรือค่าบริการที่สูง ทำ�ให้สถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้เป็นที่ศึกษา
ดูงานของหน่วยงานหลายแห่ง รวมไปถึงกระทรวงแรงงานที่ต้องการเห็นแบบอย่างของการจัดตั้ง
สถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการที่ทำ�ได้อย่างดี
จากเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ จึงมีเด็กนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาใช้บริการ
ด้วย ซึ่งไม่เป็นปัญหากับผู้ดูแลเด็ก รวมถึงพ่อและแม่ของเด็กก็ไม่ได้กังวล เนื่องจากมีการจัดเตรียม
โภชนาการให้เหมาะสมกับเด็กไว้อยูแ่ ล้ว เพราะทีน่ ยี่ งั มีเด็กทีแ่ พ้อาหารบางประเภทเช่นกันทีต่ อ้ งการ
ดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ มีเด็กที่มีอาการดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น และที่เป็นโรคร้าย เช่น มะเร็ง
ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด สถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ดูแลบุตรจนทำ�ให้พ่อและแม่ไม่ต้องลาออกจาก
งาน และยังสามารถได้อยู่ใกล้บุตรเมื่อต้องการได้อีกด้วย การจัดการของสถานเลี้ยงเด็กคือ จะจัด
พี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กลักษณะพิเศษที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นสัดส่วน 1:2 (พี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็ก
2 คน) จากปกติที่จัดสัดส่วน 1:6
ในด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีผู้ดูแลเด็ก 8 คน ประจำ�อยู่ที่โรงงาน โดยผู้ดูแลเด็ก
ทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการอบรมการเลี้ ย งดู เ ด็ ก และให้ ส ถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ที่ ว่ า จ้ า งมาอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติม ที่สำ�คัญผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็น
สวัสดิการให้กับคนงาน ดังนั้น จึงไม่มีค่าบริการรายเดือน ยกเว้นเพียงค่าอาหารและอุปกรณ์ในการ
ทำ�กิจกรรมวันละ 25 บาท หากพ่อแม่ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์ แต่ละเดือนจะนำ�บุตรมาฝากไว้
24 วัน คิดเป็นค่าอาหารรายเดือนเพียง 600 บาท

รูป 6.7 การจัดห้องนอน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.8 ห้องเตรียมอาหาร
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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รูป 6.9 เด็กเตรียมตัวรับประทานอาหาร
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.10 พ่อแม่และผู้เยี่ยมชมเปลี่ยนชุดก่อนเข้าบริเวณดูแลเด็ก
รูปโดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์

จุดเด่นของสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้คือ ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ในเรื่อง
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ความรู้สึกของการให้บริการที่ไม่ใช่ดำ�เนินการแบบเอกชน แต่เป็น
ลักษณะสวัสดิการที่เหมือนคนในครอบครัว ทำ�ให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจที่จะฝากเด็กไว้กับคนรู้จัก
ที่สามารถเข้ามาดูบุตรหรือให้นมบุตรได้ตลอดเวลา และยังมีเรื่องความปลอดภัยของตัวสถาน
เลี้ยงเด็กเองที่มีกล้องวงจรปิดและการเข้าออกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบ พื้นห้อง ผนัง
และเฟอร์นเิ จอร์ทอี่ ยูใ่ นสถานเลีย้ งเด็ก ล้วนมีการป้องกันด้วยอุปกรณ์กนั กระแทกทำ�ให้ลดความ
เสีย่ งทีเ่ ด็กจะเกิดอุบตั เิ หตุได้ และทีส่ ำ�คัญนอกเหนือไปจากทีผ่ บู้ ริหารมีความตัง้ ใจให้เกิดสถาน
เลีย้ งเด็ก เพือ่ ให้พอ่ แม่ได้อยูใ่ กล้บตุ รอย่างใกล้ชดิ แล้ว ยังทำ�ให้คแู่ ต่งงานบางคูต่ ดั สินใจมีบตุ ร
เพิ่ม เพราะมั่นใจว่าจะมีสถานเลี้ยงเด็กที่จะดูแลบุตรตนเองได้ ที่สำ�คัญคือเป็นสถานเลี้ยงเด็ก
ที่อยู่ในที่ทำ�งาน ไม่ได้ห่างไกลกันเกินที่จะไม่เห็นบุตรได้ในเวลาที่คิดถึง ผู้ดูแลยังได้บอกว่า
ในบางรายที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะมีบุตรดีหรือไม่ เมื่อเห็นการทำ�งานของสถานเลี้ยงเด็กในที่
ทำ�งานก็ตัดสินใจที่จะมีบุตร เพราะรู้ว่าจะสามารถฝากบุตรไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยและเชื่อใจได้
ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559
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สิง่ สำ�คัญของการจัดตัง้ สถานเลีย้ งเด็กในชุมชน คือ
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของคนในชุมชน ซึง่ จะเป็นแรงผลักดัน
จากผู้ ใช้บริการ ให้สร้างสถานเลี้ยงเด็กเพื่อดูแลลูกหลาน
ของคนในชุมชนเอง ความเสียสละจึงเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้เกิดสถานเลี้ยงเด็กที่ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชน ส่วนการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กในที่ทำ�งาน ผู้บริหาร
ของสถานประกอบการต้องมีวสิ ยั ทัศน์เพือ่ ให้เป็นสวัสดิการ
แก่พนักงานแบบไม่แสวงกำ�ไร การสร้างขวัญกำ�ลังใจให้
พนักงานในรูปแบบนี้ ย่อมจะได้มาซึ่งความทุ่มเทให้กับสถาน
ประกอบการที่เปรียบเสมือนครอบครัวที่ดูแลลูกหลานของ
พวกเขา
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พ่อแม่
เป็นผู้ดูแลบุตร
ที่ดีที่สุด
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บทสรุป
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บทที่ 7
บทสรุป
หนังสือ “สถานเลีย้ งเด็กในบริบทสังคมเมือง: พัฒนาการเพือ่ ความ
มั่นคงของชาติ” แสดงให้เห็นสถานการณ์การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใน
สังคมเมือง และโอกาสในการพัฒนาสถานเลีย้ งเด็กให้สอดรับกับแนวทาง
การพัฒนาประชากรของประเทศทีม่ เี ด็กเกิดใหม่จำ� นวนน้อยลง และผูค้ น
อายุยืนยาวมากขึ้น จนกลายเป็นสังคมสูงวัย ในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่มีลูก
น้อยลง แต่การศึกษาสูงขึน้ ประเทศมีเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า และทรัพยากร
ทีไ่ ม่ขดั สน ปัจจัยเหล่านีจ้ งึ ถือเป็นข้อได้เปรียบ ในการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรเยาว์วยั ให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
บทนีเ้ สนอข้อสรุปสถานการณ์และข้อค้นพบจากงานวิจยั และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
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สถานการณ์และข้อค้นพบจากงานวิจัย

พัฒนาการของเด็กไทยระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะ 1 ใน 5
ของเด็กในวัยนี้สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษาและ
สังคม แม้จะยังไม่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์วา่ พัฒนาการทีล่ า่ ช้าของเด็กกลุม่ นีเ้ กิด
จากสาเหตุใดบ้าง แต่มีความเป็นไปได้ว่า พวกเขาได้รับการอบรมเลี้ยงดู
อย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการให้อย่างสมวัย อาจเนื่อง
มาจากพ่อแม่และผู้ปกครองต้องทำ�งาน ไม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างใกล้ชิด
ภาพที่เด็กเล็กใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart
phone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ ตามสถานที่สาธารณะ เช่น
ร้านอาหาร หรือสถานที่ทำ�งานของพ่อแม่ อาจเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ที่จะทำ�ให้เด็กไม่มารบกวนการทำ�งานหรือภารกิจต่างๆ ของพ่อแม่ได้ แต่ก็อาจ
จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้อย่างคาดไม่ถึง หากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างไม่ควบคุม
การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กที่ผ่านมาตรฐาน จึงเป็นทางเลือกสำ�หรับ
พ่อแม่ยคุ ใหม่ในการจัดสรรเวลาให้ลกู ได้อย่างมีคณุ ภาพ เพราะจะทำ�ให้พอ่ แม่ได้
ทำ�งานอย่างเต็มที่ระหว่างที่ลูกอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ยงเด็ก และสามารถ
ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดได้หลังเลิกงานและวันหยุด การที่มีผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ
ทั้งเวลาที่อยู่บ้าน และระหว่างเวลาที่พ่อแม่ไปทำ�งาน จะเป็นกลไกสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย
แม้ในบริบทสังคมเมืองที่การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีเงื่อนไขจ�ำกัด “พ่อแม่
เป็นผู้ดูแลหลักที่ดีที่สุด” หากพ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลา การหา
ผู้ดูแลมาทดแทนช่วงเวลาหนึ่งของวัน จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่คนในครอบครัวควร
ตัดสินใจร่วมกัน งานวิจยั เรือ่ ง “การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่และผู้ปกครอง
ส่วนมากต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพราะคิดว่าจะมีผู้ดูแลที่สามารถ
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ส่งเสริมพัฒนาการของบุตร (ร้อยละ 84.8) มีเพียงไม่ถึงครึ่งของผู้ปกครองที่
ต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพราะเหตุผลไม่มีผู้ดูแลบุตร (ร้อยละ 47.4)
ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า การตระหนักถึงความส�ำคัญของพัฒนาการใน
เด็กเล็ก และอุปสงค์ของการมีสถานเลี้ยงเด็กที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวัย จ�ำนวนและการกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็ก
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ความต้องการของผู้ปกครอง ที่ยังไม่สามารถหา
สถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท�ำงานได้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของ
สถานเลี้ยงเด็กที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครอง
ได้อย่างแท้จริง จึงเป็นความท้าทายของสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครทีต่ อ้ ง
แก้ปญั หา เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ คี วามหลากหลายทางเศรษฐานะและวัฒนธรรมได้
เข้าถึงบริการสถานเลีย้ งเด็กได้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
การให้บริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานเลี้ยงเด็กภายใต้
หน่วยงานของรัฐยังมีความแตกต่างกัน สถานเลี้ยงเด็กเอกชนได้รับคะแนน
ความพึ ง พอใจสู ง กว่ า สถานเลี้ ย งเด็ ก ภายใต้ ห น่ ว ยงานของรั ฐในทุ ก ด้ า น
ผลการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในการจัดกิจกรรมทีเ่ ด็กสมควร
จะได้รับตามวัย และมีความถี่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีม้ ใิ ช่เพือ่ ประเมินระดับ
คุณภาพหรือมาตรฐานการให้บริการของสถานเลีย้ งเด็ก แต่เพือ่ ศึกษาการตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของพัฒนาการเด็กในช่วง 3 ปีแรก และสะท้อนความคิดเห็นของ
พ่อแม่และผู้ปกครอง ซึ่งมีความคาดหวังว่า สถานเลี้ยงเด็กจะสามารถส่งเสริม
พัฒนาการของบุตร ในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมให้ท่ีบ้านได้
และเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการให้บริการสถานเลี้ยงเด็กจึงไม่ใช่เพื่อให้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
เท่านัน้ แต่เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสมกับวัย

89

ความสำ�เร็จในการให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก คือเด็กที่มาใช้บริการ
สามารถเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมทีส่ นุก และมีพฒั นาการสมวัย กิจกรรมในแต่ละวัน
จะทำ�ให้พวกเขาช่วยเหลือตนเอง เข้าใจ และใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การพัฒนาสถานเลีย้ งเด็กให้มคี ณุ ภาพ สะอาด และปลอดภัย จึงจะทำ�ให้พอ่ แม่
และผูป้ กครองไว้วางใจ ทัง้ นี้ สถานเลีย้ งเด็กต้องเกิดขึน้ จากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของ
ผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการทีเ่ ห็นความสำ�คัญของเด็ก ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวและ
สังคม ที่ไม่อาจละเลยได้ เพราะพัฒนาการก้าวแรกที่ม่ันคงแข็งแรง จะทำ�ให้
พวกเขาเติบโตเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ของชาติตอ่ ไป
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย















ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นครูพี่เลี้ยงควรได้รับการอบรมในด้านการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กได้ตามวัยอย่างเหมาะสม
จัดให้มีคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ วั ส ดุ ท่ี ห าได้ ใ นท้ อ งถิ่ น มาเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย
จัดให้มีเอกสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็ก และ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับศาสนาที่พ่อแม่และผู้ปกครองนับถือ เช่น
การจัดเตรียมอาหาร และการงดทำ�ความเคารพหรือเข้าร่วมพิธตี า่ งศาสนา
รวมทั้งสอนให้เด็กเข้าใจความแตกต่างที่มีอยู่ในสังคม และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกัน
ควรให้สัญลักษณ์แก่สถานเลี้ยงเด็กที่สามารถจัดเตรียมอาหารฮาลาล
รวมทั้งดูแลเด็กที่แพ้อาหารได้ จะทำ�ให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านหรือที่ทำ�งานได้
สนับสนุนอุปกรณ์ ของเล่น หนังสือนิทาน และบทเพลง เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการในเด็กปฐมวัยให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กที่มาใช้
บริการสถานเลีย้ งเด็กในหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลในท้องถิ่น ให้ความรู้ในการ
ตรวจและป้องกันโรค รวมถึงการจัดระบบระบายอากาศ การกำ�จัดขยะ
การดูแลเด็กป่วย และการจัดสิ่งแวดล้อม ให้แก่สถานเลี้ยงเด็ก เพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระหว่างเด็กที่มาใช้บริการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่สถานประกอบการ เพือ่ ส่งเสริมให้จดั ตัง้ สถานเลีย้ งเด็ก
ในสถานประกอบการ
รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้
เข้าถึงการส่งเสริมพัฒนาการและมีความพร้อมในการเรียนรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้
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พัฒนาการ เด็กปฐมวัย
7 - 8 เดือน

แรกเกิด-อายุต่ำกว่า 1 เดือน

• มองหน้า สบตา
• ตอบสนองต่อเสียงพูด, ท�ำเสียงในล�ำคอ

• ท�ำเสียงพยางค์เดียว เช่น จ๊ะ หม�่ำ
• มองตามของตก
• นั่งทรงตัวได้เอง โดยไม่ต้องใช้มือยัน    

1 - 2 เดือน

9 - 10 เดือน

3 - 4 เดือน

11 - 12 เดือน

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

สนใจและมองหาเสียง
ท�ำเสียงอู้อ้าโต้ตอบ
มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหว
ชันคอในท่าคว�่ำ

หันหาเสียง
หัวเราะได้
ส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบ
มองตามจากด้านหนึ่ง จนสุดอีกด้านหนึ่ง
ในท่าคว�่ำใช้แขนยัน ชูคอตั้ง 90 องศา

• เลียนแบบท่าทาง
• เข้าใจเสียงห้ามและหยุดท�ำ
• ยืนเองได้ชั่วครู่ หรือตั้งไข่

13 - 15 เดือน

5 - 6 เดือน
•
•
•
•

เล่นจ๊ะเอ๋
ใช้ท่าทางหรือการชี้บอกความต้องการ
ใช้นิ้วและนิ้วหัวแม่มือหยิบของ
การยืนและเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง

• ท�ำตามค�ำบอกง่ายๆ
• พูดค�ำที่มีความหมายได้ 1-3 ค�ำ
• เดินได้เอง

แสดงอารมณ์และท่าทาง เช่น ดีใจ ขัดใจ
หันตามเสียงเรียกชื่อ
ส่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ
คว้าของมือเดียวและเปลี่ยนมือถือของได้
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16 - 18 เดือน

37 - 48 เดือน

19 - 24 เดือน

49 - 60 เดือน

25 - 30 เดือน

61-72 เดือน

6 ส่วน
• ขีดเขียนเป็นเส้นวนๆ

ข้างหน้า ข้างหลัง
• รู้จักจ�ำนวน 1-10
• วาดรูปสามเหลี่ยม

• รู้จักปฏิเสธ
• ท�ำตามค�ำสั่งง่ายๆ โดยการชี้อวัยวะ 1-2 ส่วน
• วางของซ้อนกัน 2-3 ชิ้น

• บอกได้อย่างน้อย 1 สี
• เขียนวงกลมตามแบบได้
• พูดเล่าเรือ่ งให้คนอื่น เข้าใจเกือบทั้งหมด

•
•
•
•

• พูดค�ำสองค�ำต่อกันอย่างมีความหมาย
• เปิดหน้าหนังสือได้ทีละหน้า

• พูดคุยตอบโต้เป็นประโยคสั้นๆ
• ชี้หรือท�ำตามค�ำบอก เช่น ชี้อวัยวะอย่างน้อย

เข้าใจและอธิบายเหตุผลง่าย
นับและรู้จ�ำนวน 1-5
บอกสีได้ 4 สี
วาดรูปคนอย่างง่าย

• รู้จัก ซ้าย ขวา ข้างบน ข้างใต้

31 - 36 เดือน

• รู้จักรอคอย
• บอกชือ่ ตนเองได้
• เข้าใจเพศชาย-หญิง

ที่มา: แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช่วงแรกเกิด - 72 เดือน) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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พ่อแม่
เป็นผู้ดูแลบุตร
ที่ดีที่สุด

