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ค�าน�า

 ห นั ง สื อ เ รื่ อ ง  “สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง: 

พฒันาการเพือ่ความม่ันคงของชาต”ิ เล่มน้ี เป็นการวเิคราะห์ต่อยอด
จากงานวจัิยเรือ่ง “การให้บรกิารของศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรยีนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) วตัถปุระสงค์ของการจัดท�า

หนังสอืเล่มน้ี เพ่ือน�าเสนอสถานการณ์พัฒนาการเดก็และการให้บรกิาร

สถานเลี้ยงเด็ก เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนานโยบายด้าน

ประชากรและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถงึ

ความส�าคัญของสถานเลี้ยงเด็กในภาพรวมของประเทศ และของ

กรงุเทพมหานคร รวมท้ังโอกาสการพัฒนาศกัยภาพของสถานเลีย้งเดก็

ท้ังท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐและเอกชน และการบริหารจัดการสถาน

เลีย้งเดก็ในชมุชนและสถานประกอบการ อันจะน�าไปสูก่ารพัฒนาให้

สอดคล้องกบันโยบายประชากรในช่วงท่ีประชากรเกดิน้อย และมอีายุยืน 

โดยมเีป้าหมายของนโยบายเพ่ือลดภาระการเลีย้งดบุูตรและส่งเสรมิให้

คนไทยมบุีตรเพ่ิมขึน้อย่างมคีณุภาพ
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กติติกรรมประกาศ

 ผู้วจัิยขอขอบคณุ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง ผู้ร่วมวจัิยท่ีกรณุา

ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานเลี้ยงเด็ก ขอขอบคุณ 

สถานเลีย้งเดก็ในชมุชน และในสถานประกอบการท่ีอนุญาตให้ผู้วจัิย

ได้เข้าเย่ียมชม เพ่ือศกึษาการบรหิารจัดการสถานเลีย้งเดก็ เพ่ือเป็น 

ต้นแบบในการพัฒนาสถานเลี้ยงเด็ก ขอขอบคุณส�านักผังเมือง

กรงุเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมอืง ท่ีให้ความอนุเคราะห์

ข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี ขอขอบคณุกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ และส�านักพัฒนาสงัคม กรงุเทพมหานคร ท่ีให้ความอนุเคราะห์

ข้อมูลสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร และขอขอบคุณส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจัิยท่ีเห็นความส�าคญัของเดก็ท่ีควรได้รบัความรกั

และการเอาใจใส่จากพ่อแม่และสงัคม เพ่ือเป็นก้าวแรกของพัฒนาการ

ท่ีมัน่คงของชาติ

 ขอบคณุน้องคะนิง้ ลกูสาววยัเตาะแตะท่ีเป็นแรงสนับสนุนทางใจ 

ท�าให้ตลอดระยะเวลาท่ีท�าวจัิย ด�าเนินไปด้วยความหวงัท่ีจะท�าให้เดก็ 

ทุกคนได้รบัการดแูลท่ีดท่ีีสดุจากพ่อแม่ และมคีวามสขุท่ีได้เรยีนและรูจั้ก

โลกใบน้ีผ่านกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาการในสถานเลีย้งเดก็ด้วยความรกั

และเอาใจใส่จากครแูละชมุชน
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 สถานเลีย้งเดก็อาจเป็นทางเลอืกท่ีพ่อแม่พิจารณา เพ่ือให้เป็นผู้ดแูลบุตร 

โดยเฉพาะในบรบิทสงัคมเมอืงอย่างกรงุเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า เหตุผล

ท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่พิจารณาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กน้ัน เพ่ือต้องการให้บุตรได้มี

พัฒนาการท่ีดเีป็นไปตามวยัอย่างเหมาะสม และมเีพียงประมาณครึง่หน่ึงของพ่อแม่

ท่ีให้เหตผุลว่าขาดผู้ดแูลบุตร ฉะน้ันพ่อแม่จึงมคีวามคาดหวงัว่า บุตรจะได้รบับรกิาร

ท่ีมคีณุภาพ สถานเลีย้งเดก็จะมกีจิกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสรมิพัฒนาการตามวยั

ของเดก็ นอกจากน้ี ความสะอาด และความปลอดภัยของสถานเลีย้งเดก็ จะท�าให้

พ่อแม่เชือ่มัน่ในการมารบับรกิาร

 สถานเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพฯ ท้ังสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและสถาน 

เลีย้งเดก็ท่ีด�าเนนิงานภายใต้หน่วยงานของรฐัมจี�านวนมาก และครอบคลมุพ้ืนท่ี

เกือบท้ังหมดของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองบางส่วนยังไม่

สามารถหาสถานเลีย้งเดก็ใกล้บ้าน หรอืใกล้ท่ีท�างานตามท่ีต้องการได้ ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะคณุภาพการบรกิารของสถานเลีย้งเดก็ท่ีอยู่ใกล้น้ัน ยังไม่ตอบสนองต่อ

ความคาดหวงัของผู้ปกครองได้ หรอือัตราค่าบรกิารท่ีท�าให้ไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

สถานเลีย้งเดก็ท่ีต้องการได้

บทสรุปผู้บริหาร
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 ประเทศไทยมมีาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แห่งชาต ิ ท่ีก�าหนดไว้ว่าเดก็ควรได้

รบัการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศกัยภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย 

สงัคม อารมณ์และจิตใจ และสตปัิญญา ความพึงพอใจของผู้ปกครองสะท้อนให้

เห็นว่า การบรกิารสถานเลีย้งเดก็ในเขตกรงุเทพฯ ท่ีใช้บรกิารอยู่น้ันเป็นท่ีน่าพอใจ 

อย่างไรกต็าม ผู้ปกครองท่ีใช้บรกิารสถานเลีย้งเดก็เอกชนมรีะดบัความพึงพอใจ

ของการให้บรกิารสงูกว่าผู้ปกครองท่ีใช้บรกิารสถานเลีย้งเดก็ภายใต้หน่วยงานของ

รฐัในทุกด้าน ได้แก่ กจิกรรมและอุปกรณ์เสรมิพัฒนาการ จ�านวนและคณุภาพ

ของครพ่ีูเลีย้ง และสิง่แวดล้อม อัตราค่าบรกิารของสถานเลีย้งเดก็ภายใต้หน่วย

งานรฐัท่ีต�า่กว่าสถานเลีย้งเดก็เอกชน อาจเป็นข้อจ�ากดัของการจัดสรรทรพัยากร  

แม้กระน้ัน โอกาสในการพัฒนาสถานเลีย้งเดก็ให้เข้าถงึได้และมคีณุภาพการบรกิาร

ท่ีทัดเทียม จึงเป็นเรือ่งท้าทายในการก�าหนดนโยบาย เพ่ือการพัฒนาเดก็ให้เตบิโต

เป็นประชากรท่ีมคีณุภาพของประเทศได้

 สถานเลีย้งเดก็ท่ีเข้าถงึได้ในเชงิภูมศิาสตร์ อาจไม่ใช่ปัญหาการใช้บรกิาร

สถานเลีย้งเดก็ในบรบิทสังคมเมือง เพราะจ�านวนและการกระจายตัวของสถาน

เลีย้งเดก็มอียู่ท่ัวพ้ืนท่ี แต่การเข้าถงึได้ในเชงิเศรษฐกจิ คอืความเหลือ่มล�า้ทาง

สงัคมท่ีจะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้เดก็ไม่ได้รบัการดแูล และส่งเสรมิพัฒนาการตามวยั

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครวัท่ีพ่อแม่ไม่สามารถหยุดท�างานเพ่ือดแูลบุตร

ได้ ครอบครวัท่ียากจนขาดรายได้เพ่ือเลีย้งดเูดก็อย่างมคีณุภาพ และครอบครวั

ท่ีอยู่ชุมชน หรือสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก  

การปรับปรุงการให้บริการโดยสนับสนุนให้มีของเล่นจ�านวนเพียงพอและเหมาะ

สมกบัวยัของเดก็ การปรบัพ้ืนท่ีและสิง่แวดล้อมในสถานเลีย้งเดก็เพ่ือท�ากจิกรรม

ได้หลากหลายและปลอดภัย การเพ่ิมศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงให้สามารถสร้างสรรค์

กจิกรรมกระตุ้นพัฒนาการ จะช่วยลดความเสีย่งต่อพัฒนาการล่าช้าในเดก็ปฐมวยั  
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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 dif-

ferent 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 พบว่าเหตุผลท่ีพ่อแม่  

ส่วนใหญ่พิจารณาใช้บรกิารสถานเลีย้งเดก็ เพราะต้องการให้บุตรได้มพัีฒนาการ

ที่ดีเป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ที่ใช้บริการเพราะ

ขาดผู้ดแูลบุตร สถานเลีย้งเดก็ท่ีมอียู่ในปัจจุบันครอบคลมุพ้ืนท่ีเกอืบท้ังหมดของ

กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองบางส่วนยังไม่สามารถหาสถาน

เลี้ยงเด็กใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท�างานตามที่ต้องการได้ เพราะคุณภาพการบริการ

และอัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กท่ีอยู่ใกล้น้ัน ยังไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่ีใช้บรกิารสถานเล้ียงเดก็เอกชนมรีะดบัความ

พึงพอใจของการให้บริการสูงกว่าผู้ปกครองท่ีใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กภายใต้

หน่วยงานของรฐัในทุกด้าน ได้แก่ กจิกรรมและอุปกรณ์เสรมิพัฒนาการ จ�านวน

และคุณภาพของครูพี่เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็ก 

ภายใต้หน่วยงานของรัฐท่ีต�่ากว่าสถานเลี้ยงเด็กเอกชน อาจเป็นข้อจ�ากัดของ 

การจัดสรรทรพัยากร การพัฒนาคณุภาพสถานเลีย้งเดก็ควรเป็นไปตามมาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพใน  

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 
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บทที่ 1
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย

 หนังสือ “สถานเลีย้งเดก็ในบรบิทสงัคมเมอืง: พัฒนาการเพ่ือความมัน่คง

ของชาต”ิ ต้องการน�าเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็กและการให้บริการสถาน 

เลี้ยงเด็ก เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านประชากรและ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสถาน 

เลี้ยงเด็กในภาพรวมของประเทศและของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังโอกาส 

การพัฒนาศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กท้ังท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐและเอกชน 

และการบรหิารจัดการสถานเลีย้งเดก็ในชมุชนและสถานประกอบการ เน้ือหาใน

สองส่วนหลังน้ีเป็นการสังเคราะห์จากผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การให้

บรกิารของศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรยีนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” ซึง่

ได้รบัทุนสนบัสนุนการวจัิยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ข้อมลู

น้ีจะสะท้อนความเห็นของผู้ปกครองท่ีใช้บรกิารสถานเลีย้งเดก็ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศกึษา

ในเมืองอย่างกรุงเทพฯ แม้กระน้ัน ความเป็นเมืองได้แผ่ขยายออกไปยังท่ัวทุก

จังหวดั ผลการศกึษาน้ีจึงสามารถน�าไปปฏิบัตเิพ่ือพัฒนาสถานเลีย้งเดก็ในพ้ืนท่ี

ต่างๆ ท่ัวประเทศ

 ในบทนีเ้สนอพัฒนาการเดก็ปฐมวยัในประเทศไทย การอบรมเลีย้งดเูดก็

ในบริบทสังคมเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย และ 

การใช้บรกิารสถานเลีย้งเดก็น้ัน มปัีจจัยใดบ้างท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสนิใจใช้และ

เลอืกสถานเลีย้งเดก็
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พัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

 เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0-6 ปีควรมีพัฒนาการ 4 ด้านอย่างสมวัย 

ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านสังคม 3) พัฒนาการ

ด้านจิตใจและอารมณ์ และ 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา ข้อมูลจากการ

ส�ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย ปี 2542-2553 พบว่าสัดส่วน

ของเด็กท่ีมีพัฒนาการรวมสมวัยลดลงระหว่างปี 2542-2550 และเพ่ิมขึ้นในปี 

2553 สัดส่วนของเด็กท่ีมีพัฒนาการรวมล่าช้ามีประมาณร้อยละ 30 (โครงการ

พัฒนาเดก็ปฐมวยัเพ่ือรองรบัยุทธศาสตร์ชาติ, 2557) การคดักรองพัฒนาการใน 

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Denver II1 ท่ีด�าเนินการโดย

ส�านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั ในปี 2550 พบว่าพัฒนาการเดก็แรกเกดิถงึ  

5 ปี มแีนวโน้มลดลง โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม และด้านภาษา (ส�านกั 

ส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั, 2555) รายงานการตรวจคดักรองพัฒนาการของโครงการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 6-10 กรกฎาคม ปี 2558 ในเด็กจ�านวน 

59,514 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของเด็กท้ังประเทศ พบเด็กท่ีสงสัย

พัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 20 (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สขุภาพ (สสส.), 2558) แม้สดัส่วนเดก็ท่ีมีพัฒนาการท่ีล่าช้าไม่สมวยัลดลง แต่ยัง

เป็นสดัส่วนและจ�านวนท่ีน่ากงัวลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ เพราะ

พัฒนาการท่ีล่าช้าในเดก็ปฐมวยัน้ีจะส่งผลต่อความพร้อมในการเรยีนรูใ้นระดบัท่ี 

สงูขึน้

1 เครื่องมือที่นิยมใช้ประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการที่ส�าคัญ 

4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 2) การใช้กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว 3) พฤติกรรมด้านสังคม

และการช่วยเหลือตนเอง และ 4) การใช้ภาษา ผลการประเมินจะสามารถระบุได้ว่า เด็กมีพัฒนาการปกติ 

หรือสงสัยว่าล่าช้า (Sperhac & Salzer, 1991; Tidy, 2014)  



5

การอบรมเลีย้งดูเดก็ในบรบิทสงัคมเมือง: ปัจจยัสง่เสรมิพัฒนาการสมวยั

 การอบรมเลีย้งด ูหมายถงึ “การตอบสนองความต้องการของเดก็ท้ังกาย

และใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก การถ่ายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ  

ค่านิยม ความรู้ และความคาดหวังของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการท่ีดอีย่างรอบด้าน คอื กาย ใจ สงัคม และปัญญา” (ศริกิลุ อิศรานุรกัษ์ 

และปราณ ีสทุธิสคุนธ์, 2550) จากนิยามข้างต้น การอบรมเลีย้งดเูดก็น้ันจึงไม่ได้

หมายถงึ พ่อแม่และผู้ปกครองท่ีให้การอบรมเลีย้งดท่ีูบ้านเท่าน้ัน แต่ยังรวมถงึการ

ท่ีเด็กได้รับการตอบสนอง การมีปฏิสัมพันธ์ และการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่าน

กระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การอบรมเลี้ยงดูจากสถานเลี้ยงเด็ก และการ 

หล่อหลอมทางวฒันธรรมจากสงัคมและสิง่แวดล้อมอีกด้วย 

 ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมท�าให้อัตราการย้ายถิน่จากชนบทสูเ่มอืงเพ่ิมขึน้ 

และสง่ผลกระทบตอ่ลกัษณะการอยู่อาศยัของครอบครวัไทย ท้ังท่ีอยู่ในถิน่ตน้ทาง

และถิ่นปลายทาง ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงถิ่นปลายทาง ซึ่งมักเป็นผู้ท่ีย้ายถิ่นมา

ท�างานและสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร หรือเมืองท่ี

เป็นเขตเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม (Chamratrithirong, 2007) บรบิททางสงัคม

แบบชวีติความเป็นอยู่ในเมืองท่ีเป็นครอบครวัเดีย่ว ซึง่อาจจะมเีพียงคูส่าม ีภรรยา 

และบุตรอาศัยอยู่ด้วยกัน กอรปกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจท�าให้พ่อแม่ 

ไม่สามารถหยุดการท�างานเพ่ือเลีย้งดบุูตรไดด้ว้ยตนเอง จึงท�าให้ครอบครวัเดีย่ว

ในบริบทสังคมเมืองเช่นน้ีต้องบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังค่าใช้จ่ายและญาติ 

พี่น้อง เพื่อดูแลบุตรแทน 
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 สถานเลี้ยงเด็กจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองใช้บริการ อาจด้วย

ความจ�าเป็นหรือความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และผู้ปกครองพึงตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการใน

เด็กเล็ก เพราะการที่ผูดู้แลหลักไม่ใช่พ่อแม่จะท�าให้เด็กเสี่ยงต่อการมีพฒันาการ

ไม่ก้าวหน้า (นิรมัย คุ้มรักษา, พรพิมล ธีรนันทน์, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี,  

บุศรา คูหพันธ์, และเอกชัย เกิดสวัสดิ์, 2557) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก (สุธรรม นันทมงคลชัย, ชุติมา เหง้าสุสิทธิ์, และ

โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, 2550) สถานเลี้ยงเด็กส่วนมากมักให้บริการดูแลเด็ก

ชว่งระหวา่งเวลาท�างาน ระยะเวลาท่ีเดก็มาใชบ้รกิารในสถานเลีย้งเดก็อาจจะสัน้

เพียง 2-3 ชั่วโมง หรือยาวนาน 8-9 ชั่วโมง หรือระยะเวลาเท่ากับหรือนานกว่า

ท่ีพ่อแม่และผู้ปกครองไปท�างาน การท่ีเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันใน 

สถานเล้ียงเด็ก จึงท�าให้เด็กได้รับอิทธิพลจากการอบรมเล้ียงดูจากสถานเล้ียงเด็ก

อย่างเล่ียงไม่ได้

 การอบรมเลีย้งดเูดก็เป็นกลไกท่ีส�าคญัในการสง่เสรมิให้เดก็มพัีฒนาการ

สมวัย จึงได้จัดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน

เข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ปัญหาที่ระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้ ได้แก่ พ่อแม่

และผู้ปกครองขาดความรู้และเจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู้ใน

การอบรมเลีย้งดดูว้ยการใชว้นัิยเชงิบวก และใชก้ารลงโทษอย่างรนุแรง การอบรม

เลีย้งดเูดก็ปฐมวยัต้องการเวลาท่ีมีคณุภาพจากพ่อแมอ่ย่างเพียงพอ และบางราย

ไมไ่ดเ้ตรยีมตัวเป็นพ่อแม ่นอกจากน้ี ปัญหาความเหลือ่มล้�าทางเศรษฐกจิยังเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย กล่าวคือครอบครัวท่ี

ยากจน ขาดรายไดเ้พ่ือเลีย้งดเูดก็อย่างมคีณุภาพ สภาพแวดลอ้มในชมุชนไมเ่อ้ือ

ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้งหน่วยงาน และสื่อต่างๆ ไม่ให้ความส�าคัญต่อ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก (ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2555)
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การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่และผู้ปกครอง  

ขึน้อยู่กบัปัจจัยท้ังด้านอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยร่วมอ่ืนๆ (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

อุปทาน (Supply)

ปัจจัยสนับสนุนภายใน (Intrinsic characteristics of childcare)

การดูแลเด็กในการฝึกพัฒนาการและการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็ก

• หลักสูตรการพัฒนา

• ของเล่นที่เหมาะสมกับอายุ

• บุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อการดูแลและฝึกพัฒนาการใน

เด็กเล็ก (จ�านวนและคุณภาพ)

• ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก

สมมติฐาน: สถานเลี้ยงเด็กที่ให้ความส�าคัญกับพัฒนาการของบุตรจะ

ท�าให้พ่อแม่เลือกใช้บริการ

อุปสงค์ (Demand)

ปัจจัยสนับสนุนภายนอก (Extrinsic characteristics of childcare)

• Substitute : ทดแทนการดูแลบุตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยของ

บุตร (ญาติ/พ่อ เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด)

• Need of care: ความจ�าเป็น (แม่ที่ท�างานมีความต้องการ)

• Availability: การมีอยู่ของการบริการสถานเลี้ยงเด็ก

• Family resource: ทรัพยากรที่มีในครอบครัว

• Preferences: ความชอบส่วนตัว หรือ คุณลักษณะของ

บริการที่ต้องการ (Characteristics of care)

ปัจจัยอื่นๆ

• ประชากร เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย

• ภาวะการท�างานของแม่

• จ�านวนชั่วโมงการท�างาน

• ความสะดวกหรือเวลาในการเดินทาง

• การให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก

• จ�านวนชั่วโมงและเวลาที่ให้บริการ

• ความน่าเชื่อถือของบริการ

ที่มา: สร้างจาก Johansen, Leibowitz, & Waite, 1996; Leibowitz, Waite, & Witsberger, 1988;  

 Michalopoulos & Robins, 2000; Morrissey, 2008

รูป 1.1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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 การส�ารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

พบว่าเด็กอายุ 3-4 ปี ส่วนมาก (ร้อยละ 73) ก�าลังเรียนอยู่ในหลักสูตรก่อน 

วัยเรียน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล หรือใช้บริการสถาน 

เลีย้งเดก็ (ส�านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2553) ผลการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรี

ในประเทศไทยท่ีส�าคญั พ.ศ. 2555 พบว่า อัตราการเข้าเรยีนในหลกัสตูรปฐมวยั

ของเดก็อายุ 3-5 ปี เฉลีย่ท่ัวประเทศ คดิเป็นร้อยละ 84.4 ในขณะท่ีอัตราการ

เข้าเรียนในกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 66.3 (องค์การยูนิเซฟ, 2557)  

การศกึษาท่ีกล่าวมาท�าให้เห็นว่า การอาศยัอยู่ในเมอืงหลวงท่ีมสีาธารณปูโภคพร้อม 

แต่ยังมปัีจจัยบางอย่างท่ีท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองท่ีอยู่ในกรงุเทพฯ ไม่สามารถ

หรอืไม่ต้องการพาบุตรไปใช้บรกิารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็หรอืสถานเลีย้งเดก็

 ภาวะกดดนัทางเศรษฐกจิท�าให้พ่อแม่ไม่สามารถหยุดท�างานเพ่ือดแูลบุตร

ได้ และความคาดหวงัของพ่อแม่ต่อพัฒนาการรอบด้านของเดก็ ท�าให้พ่อแม่ และ

ผู้ปกครองส่วนมากพิจารณาสถานเลี้ยงเด็ก เพราะเชื่อม่ันว่าสถานเลี้ยงเด็กท่ีมี

คณุภาพจะสามารถส่งเสรมิพัฒนาการของบุตรได้อย่างสมวยั (จงจิตต์ ฤทธิรงค์, 

สภุรต์ จรสัสทิธ์ิ, และธีรนงค์ สกลุศร,ี 2559) ความจ�าเป็นของพ่อแม่ท่ีต้องท�างาน

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงน�าไปสู่ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก ดังน้ัน  

การจัดให้มสีถานเลีย้งเดก็ท่ีมคีณุภาพและเข้าถงึได้อย่างเท่าเทียม จะสามารถสร้าง

รากฐานท่ีมัน่คงของเดก็ ท่ีจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมคีณุภาพ

 สถานการณ์เด็กปฐมวัยท่ีสงสัยว่า มีพัฒนาการล่าช้ามีสัดส่วนมากถึง 

1 ใน 5 โดยเฉพาะด้านสงัคมและภาษา เป็นสิง่ท่ีน่ากงัวลต่อการพัฒนาประเทศ  

เพราะต้นทุนด้านพัฒนาการท่ีล่าช้าน้ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น  

พ่อแม่ส่วนมากตระหนักถงึความส�าคญัของพัฒนาการเดก็วยันี ้จึงพิจารณาสถาน

เลีย้งเดก็เป็นทางเลอืกเพ่ือส่งเสรมิพัฒนาการของบุตร อย่างไรกต็าม ผู้ปกครอง

บางคนในกรุงเทพฯ ไม่ได้พาบุตรไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กอาจเป็นเพราะ 

การเข้าถงึบรกิารท่ีมข้ีอจ�ากดั ในบทท่ี 2 จะกล่าวถึงความครอบคลมุเชงิพ้ืนท่ีของ 

สถานเลีย้งเดก็ในกรงุเทพฯ และอัตราค่าบรกิาร 
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สถานเลี้ยงเด็ก 
ทางเลือกผู้ดูแลบุตร
ของคนเมืองกรุงฯ
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บทที่ 2
สถานการณ์

การให้บริการสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ

 สถานเลี้ยงเด็กมักถูกมองว่า เป็นทางเลือกเพ่ือช่วยแบ่งเบา

ภาระพ่อแมแ่ละผู้ปกครองท่ีตอ้งท�างานนอกบ้าน หรอืไมส่ามารถดแูล

บุตรได้ระหว่างเวลาท�างาน ปัจจุบันจะเห็นว่ามีสถานเลี้ยงเด็กหลาย

แห่งไมเ่พียงให้บรกิารดแูลเดก็ แตยั่งมกีจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาการทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การให้บริการ

สถานเลี้ยงเด็กเหล่าน้ี ท�าให้เห็นว่าสถานเลี้ยงเด็กมีบทบาทในการ

อบรมเลีย้งดเูดก็มากขึน้ การสง่ลกูมาใชบ้รกิารสถานเลีย้งเดก็จึงไมใ่ช่

เพียงแคก่ารฝากเดก็ให้ชว่ยดแูลแทนพ่อแมเ่ท่าน้ัน แต่เป็นการเตรยีม

ความพรอ้มให้แกเ่ดก็ในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะตา่งๆ ตามท่ีเดก็

ควรจะได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย

สถานเลี้ยงเด็กมีความจ�าเป็นมากแค่ไหน 
กับพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
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 เน้ือหาในหนังสอืเล่มนี ้น�าเสนอบทวเิคราะห์ต่อยอดจากงานวจัิยโครงการ 

“การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” เนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์รวม หรือจ�านวนบุตรเฉลี่ยท่ีผู ้หญิง 

คนหน่ึงจะมีตลอดวัยมีบุตรของตน (15-49 ปี) ท่ีเคยสูงถึงประมาณ 6 คน  

ลดลงจนกระท่ังต�่ากว่าระดับทดแทน โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีอัตรา 

เจริญพันธุ์รวม 1.6 คน (Prasartkul, Vapattanawong, & Thongthai, 2011) 

จ�านวนเด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงท�าให้นโยบายประชากรของประเทศไทย 

มุ ่งเน้นท่ีคุณภาพของประชากรตั้งแต่แรกเกิด โครงการวิจัยเรื่องน้ีจึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถงึการตระหนกัถงึความส�าคญัของการส่งเสรมิพัฒนาการ

เด็กระหว่าง 0-3 ปีในกลุ่มพ่อแม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรปฐมวัย และเพื่อศึกษา

ความสอดคล้องของความต้องการของผู้ใช้บริการ และการให้บริการของ 

ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
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 สถานให้บริการดูแลเด็กเล็ก อาจเรียกได้หลายแบบ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก 

สถานรับเล้ียงเด็ก สถานรับเล้ียงเด็กกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการศึกษาน้ี

ใช้ค�าว่า “สถานเล้ียงเด็ก” เพ่ืออ้างถึงสถานท่ี หรือองค์กรท่ีให้บริการดูแลเด็ก

ปฐมวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีในบางช่วงเวลา ท่ีบริหารโดยองค์กรเอกชน 

หรือองค์กรภายใต้หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

 กรุงเทพมหานครมีการแบ่งพ้ืนท่ีตามการจัดท�าผังเมืองของส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 พ้ืนท่ี คือ 

 กรุงเทพฯ กลาง 
 เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถาบันการศึกษา จ�านวน 9 เขต 

 กรุงเทพฯ เหนือ 
 เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ จ�านวน 7 เขต

 กรุงเทพฯ ใต ้
 เขตที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ จ�านวน 11 เขต

 กรุงเทพฯ ตะวันออก 
 เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม  

 และพื้นที่อุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบัง จ�านวน 8 เขต

 กรุงธนบุร ี
 เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ 

 อุตสาหกรรม จ�านวน 15 เขต
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 จากการสุม่ตวัอย่างตามเขตพ้ืนท่ีการจัดท�าผังเมอืง ด้วยวธีิอย่างง่ายเพ่ือ

เป็นตวัแทนเขตพ้ืนท่ีละ 1 เขต เขตท่ีตกเป็นพ้ืนท่ีตวัอย่าง 5 เขต ได้แก่ ดสุติ 

สายไหม ลาดกระบัง สาทร และตลิง่ชนั โครงการวจัิยฯ ใช้วธีิวจัิยแบบผสานวธีิ 

เพ่ือเกบ็ข้อมลูใน 5 เขตตัวอย่างดงักล่าว โดยวธีิการดงัน้ี  

 การวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ซ่ึง เ ป็นพ่อแม่และ ผู้ปกครองของเ ด็กอายุ 0-6 ปี ท่ีใ ช้บ ริการ 

สถานเล้ียงเด็กท้ังเอกชนและภายใต้หน่วยงานของรัฐ จ�านวน 407 ราย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ระดับลึกพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ท่ีมีบุตร

ปฐมวัย (0-6 ปี) ซ่ึงรวมท้ังผู้ปกครองท่ีใช้และไม่ใช้บริการสถานเล้ียงเด็ก 

จ�านวน 16 ราย

 การวจัิยเชงิพืน้ท่ี บันทึกพิกดัสถานท่ีตัง้เชงิภูมศิาสตรข์องสถานเลีย้งเดก็
จ�านวน 501 แห่ง โดยวิธีการค้นหาและก�าหนดพิกัดทางอินเทอร์เน็ต 

โทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบการเปิดให้บรกิาร และขอ้มลูเกีย่วกบัการให้บรกิาร 

เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับคุณลักษณะของสถานเลี้ยงเด็ก
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จ�านวนและการกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร 

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงสาธารณสุข และส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปี 2558 พบว่า

มีสถานเลี้ยงเด็กทีใ่หบ้ริการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งเอกชนและภายใต้

หน่วยงานของรัฐ จ�านวน 716 แห่งกระจายอยู่ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 

เป็นสถานเลี้ยงเด็กเอกชนมีจ�านวน 364 แห่ง และสถานเลี้ยงเด็กภายใต้ 

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรศาสนา มีจ�านวน 352 แห่ง 

 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาความครอบคลุมของการให้บริการของ

สถานเลีย้งเดก็ทีส่ามารถบนัทกึพกิดัได้จ�านวน 501 แหง่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดว้ยการสรา้งรศัมีระยะ 5 กโิลเมตรรอบสถานเลีย้งเดก็ พบวา่ รศัมี 5 กโิลเมตร

รอบสถานเลี้ยงเด็กครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 เมื่อจ�าแนกสถานเลี้ยงเด็กตามขนาด พบว่าในกรุงเทพฯ  

มีสถานเลี้ยงเด็กขนาดกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 57 รองลงมาคือ 

สถานเลีย้งเดก็ขนาดเล็ก ร้อยละ 27 และสถานเลีย้งเดก็ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 16

57%

รูป 2.3  ร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาด

16%

27%

ขนาดกลาง (50-100 คน)

ขนาดใหญ่ (100 คนขึ้นไป)
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน)
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ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ช้ันใน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของส�านักงานเอกชนจ�านวนมาก เช่น 

เขตสาทร บางรัก ปทุมวัน พบว่ามีสถานเล้ียงเด็กเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 

อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเช่นน้ีมีความต้องการใช้บริการสถานเล้ียงเด็ก

มาก ส่วนสถานเล้ียงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐมักพบในเขตชุมชนท่ีอยู่

อาศัย ซ่ึงเป็นการจัดต้ังข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ หรือชุมชนและได้รับ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 

การให้บริการสถานเลี้ยงเด็กในช่วงเวลากลางคืน แม้ว่าจะมีความ

ต้องการจ�านวนไม่มาก (ร้อยละ 1) แต่แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้

บริการสถานเลี้ยงเด็กในช่วงเวลากลางคืนด้วย

ของสถานเลี้ยงเด็กในกรุงเทพฯ 

ให้บริการในเวลากลางคืน%



23

 อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานของรัฐ 

แตกต่างกันมาก อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนอยู่ระหว่างหลัก 

พันบาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาท อัตราค่าบริการท่ีส�ารวจได้อยู่ระหว่าง  

5,000-25,000 บาทต่อเดือน บางแห่งคิดค่าบริการตามจ�านวนชั่วโมงที่ให้บริการ

ดูแลเด็ก หรือบางแห่งคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนรวมค่าอาหาร 3 มื้อ  

ส่วนอัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐส่วนมากอยู่

ระหว่างหลักพันบาทต่อเดือน อัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กภายใต ้

หน่วยงานของรัฐที่ส�ารวจได้อยู่ระหว่าง 1,000-4,000 บาท การที่อัตราค่าบริการ

ของสถานเลีย้งเดก็ภายใต้หน่วยงานของรฐัต�า่กว่าสถานเลีย้งเดก็เอกชน ส่วนหน่ึง

เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร 

 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบมาตรฐานสถานเลีย้งเดก็ หลกัสตูร 

แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงใน

ตาราง 2.1 ตามล�าดบัปีท่ีเริม่ด�าเนนิงาน
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ตาราง 2.1 แนวทางการด�าเนินงานด้านพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย

ปีที่มีการด�าเนินการ การด�าเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก

พ.ศ. 25421 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ศ. 25452 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเด็กปฐมวัย 

ระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2549 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2549 - 25513 ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานเลี้ยงเด็กให้มีศักยภาพ 

โดยกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงที่สุด 

โดยกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การจัดการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย โดยกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 25503 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2550 - 2559

พ.ศ. 2551 - 25533 ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสังคมไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ปีที่มีการด�าเนินการ การด�าเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก

ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์จัดสภาพแวดล้อมสื่อกระบวนการในการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย

พ.ศ. 25524 คลินิก 3 วัย เด็กไทยฉลาด  

โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข3

พ.ศ. 2555 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559  

ด้านสิทธิเด็กเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็ก

แห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2555 - 2557)5

สถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องได้รับ 

การประเมินและรับรองคุณภาพของ สมศ.6

ที่มา:  

1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544

3 บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550

4 สมยศ ดีรัศมี, 2553

5 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554

6 ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555
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ความต้องการสถานเลี้ยงเด็กแปรผันตามความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 การเข้าถึงบริการสถานเล้ียงเด็ก ไม่เพียงข้ึนอยู่กับการกระจายตัวของท่ีต้ัง

สถานเล้ียงเด็กท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เท่าน้ัน บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการเลือกใช้บริการ สถานเล้ียงเด็กท่ีสามารถดูแลและเข้าใจ

วัฒนธรรมของศาสนาท่ีแตกต่างกัน จะท�าให้พ่อแม่สามารถพาบุตรไปใช้บริการ

สถานเล้ียงเด็กได้ 

 กรณีพ่อแม่ชาวมุสลิมท่ีไม่มีญาติช่วยดูแลบุตรระหว่างเวลาท�างาน และ

ไม่สามารถหาสถานเล้ียงเด็กท่ีใกล้ท่ีพักหรือท่ีท�างานได้ ท�าให้ต้องส่งบุตรกลับไป  

เพ่ือให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลแทน การท่ีพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหลักอาจท�าให้

พัฒนาการของเด็กล่าช้า

 ข้อจ�ากัดในการหาผู้ดูแลบุตรในสังคมเมือง และความกดดันทางเศรษฐกิจ

ท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องท�างาน สถานเล้ียงเด็กจึงเป็นทางเลือกในการหาผู้ดูแล

บุตรระหว่างเวลาท่ีพ่อแม่ไม่สามารถดูแลบุตรได้ แม้ว่าในกรุงเทพฯ จะมีสถาน

เล้ียงเด็กจ�านวนมาก แต่เพราะความต้องการใช้บริการท่ีมีความหลากหลาย

ท้ังเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท่ีต้ัง และคุณภาพการให้บริการของสถานเล้ียงเด็ก  

เป็นเง่ือนไขส�าคัญในการพิจารณาเลือกสถานเล้ียงเด็กท่ีเหมาะสมกับบุตร จึงอาจ

ท�าให้สถานเล้ียงเด็กท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ปกครองได้
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“เราต่างศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการกิน  

นอกจากกังวลว่าเขาจะดูแลลูกเราดีไหม 

เขาจะล้างมือไหม หรือว่าเขาจะให้ลูกกินหมูหรือเปล่า 

บางคนก็คิดว่าเราอนามัย 

แต่เพราะว่าที่บ้านปลูกฝังมาแบบนั้น”

แม่มุสลิม อายุ 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลี้ยงเด็ก 
เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

แม่มาเรียม-พ่ออานัส ท�างานอยู่ในเขตปริมณฑล 

จ�าเป็นต้องส่งลูกคนแรกอายุ 4 เดือน ไปให้ครอบครัว

ท่ีจังหวัดยะลาเล้ียงดู เพราะไม่สามารถหาสถาน 

เล้ียงเด็กใกล้ท่ีท�างานเพ่ือดูแลลูกตามวัฒนธรรม 

อิสลามได้

แม้ในกรุงเทพฯ จะมีสถานเล้ียงเด็กมุสลิม แต่มักให้

บริการอยู่ในชุมชนมุสลิมเท่าน้ัน บางพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ 

อาจไม่พบสถานเล้ียงเด็กมุสลิมเลย

แม่มาเรียมตระหนักดีว่า พัฒนาการในเด็กเล็กเป็นเร่ือง

ส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของ

เด็ก เม่ือลูกอายุครบ 3 ปี และแม่มาเรียมได้กลับมา

ท�างานท่ียะลา แม่มาเรียมจึงวางแผนท่ีจะหาสถาน

เล้ียงเด็กท่ีสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  

เพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน  

แม่มาเรียมมองหาสถานเล้ียงเด็กใกล้ท่ีท�างาน เพ่ือจะ

ได้ไปรับส่งลูก และใช้เวลาอยู่กับลูกได้มากข้ึน
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โอกาสการพัฒนาศักยภาพ
ของสถานเลี้ยงเด็ก
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
เป็นคู่มือการบริหารจัดการและช่วยยกระดับ

สถานเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
มาตรฐาน

การให้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 คณุภาพการให้บรกิารของสถานเลีย้งเดก็ได้รบัการก�ากบั ดแูลและ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง และยังมีคู่มือการด�าเนินงาน

สถานเลีย้งเดก็ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการศกึษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มาตรฐาน 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดโรค มาตรฐานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย (องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลปลวกแดง, 2557) มาตรฐานต่างๆ ท่ีก�าหนดขึ้นน้ัน  

มีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับการดูแล และได้เรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ

ท่ีสมวัย ในบทน้ีน�าเสนอท่ีมาของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  

องค์ประกอบของมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพสถานเลี้ยงเด็ก และ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ระบุไว้ในมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
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ที่มาของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

 การด�าเนินงานของสถานเลีย้งเดก็ ได้รบัการประเมนิท้ังจากส�านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ในด้านคณุภาพ

ภายนอกของสถานเลีย้งเดก็ และการประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด

โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ โดยในปี 2555 ผลการประเมนิสถาน

เลีย้งเดก็ท่ัวประเทศ พบว่าร้อยละ 70 ของสถานเลีย้งเดก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(กรมอนามยั, 2555) อย่างไรก็ตาม ความพยายามของภาครฐัท่ีจะพัฒนา

มาตรฐานกลางของการให้บรกิารของสถานเลีย้งเดก็ให้เป็นคูม่อืด�าเนินงาน

ฉบับเดยีวกนั ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ท่ีสถานเลีย้งเดก็จะต้องปฏิบัตติามได้

ประสบความส�าเรจ็ เมือ่วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้

ก�าหนด “มาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แห่งชาติ” ขึน้มา โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะรฐัมนตร ีซึง่เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานหลายแห่งท่ีท�างานเกีย่ว

กบัเดก็ ได้แก่ กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสขุ) กรมส่งเสรมิการปกครอง

ส่วนท้องถิน่ (กระทรวงมหาดไทย) กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร (กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ส�านักพัฒนาสังคม 

(กรงุเทพมหานคร) ส�านักงานเลขาสภาการศกึษา ส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ) ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) (ส�านักนายกรฐัมนตร)ี รวมไปถงึสถาบัน

การศึกษาอ่ืนท่ีมีส่วนงานท่ีท�างานด้านเด็กปฐมวัย (ส�านักงานส่งเสริม

สวสัดภิาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ (สท.), 2555) 
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รูป 3.1  มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ: คู่มือการด�าเนินงานตามมาตรฐาน

หมายเหตุ: มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ: คู่มือการด�าเนินงานตามมาตรฐาน  

จัดพิมพ์โดย ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) 
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

 คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา 

3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

และคณุภาพเดก็ ซึง่สถานเลีย้งเดก็จะต้องใชเ้กณฑ์ 3 ดา้นน้ี มาเป็นเครือ่งมอืใน

การประเมินตนเอง ซึ่งถือเป็นการประเมินภายในของสถานเลี้ยงเด็ก โดยสถาน

เลีย้งเดก็ประเมนิตนเอง หรอืจะให้ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีประเมนิคณุภาพภายในของ

สถานเลี้ยงเด็ก 

1. การบริหารจัดการ ก�าหนดแนวทางการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และให้
ข้อมูลเพ่ือด�าเนินการด้านการจัดการบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้าน

ความปลอดภัย และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซ่ึงจะเก่ียวข้อง

กับการบริหารของผู้บริหารสถานเล้ียงเด็ก

2. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมพัฒนาการเด็ก แนะน�าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็ก ท่ีมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในบทบาทน้ีคือ ครูผู้ดูแลเด็ก

3. คุณภาพเด็ก ซ่ึงหมายถึง เด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มท่ีตามศักยภาพ  

ในด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีพัฒนาการทางด้าน

จิตใจ-อารมณ์ สังคม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี 

พึงประสงค์ และได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา คุณภาพเด็กจะเป็นอย่างไรน้ัน 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นเร่ืองส�าคัญ กิจกรรมท่ีจัดข้ึน

จะต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

 ความหมายของการส่งเสรมิพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเดก็ ท่ีคูม่อืมาตรฐาน

ศูนย์เดก็เลก็แห่งชาติให้ความส�าคญั คอื 

พัฒนาการด้านร่างกาย: เด็กมีน�้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สามารถ

ทรงตัวและใช้กล้ามเนื้อได้ มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ เช่น แปรงฟัน

เอง รบัประทานอาหารเอง แต่งตวัเอง และรูจั้กการดแูลสขุภาพ ล้างมอืให้สะอาด 

เวลาไอให้มีผ้าปิดปาก ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ 

พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม: พัฒนาการด้าน

จิตใจ-อารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม มีความเกี่ยวข้องกัน เด็กจะแสดง

พฤติกรรมออกมาตามความรู้สึกของจิตใจ-อารมณ์ ได้แก่ การพูดคุยด้วยภาษา

ทางกาย เช่น การยิ้ม และวาจา เช่น การพูด รู้จักการอดทนและการรอคอย  

มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้นที่จะท�ากิจกรรมที่สนใจ แสดงอารมณ์ยินดี

โดยการปรบมือ พูดจาชื่นชม เป็นต้น 

พัฒนาการด้านสติปัญญา: เด็กควรได้รู้จักสังเกต เข้าใจเหตุและผล สามารถ
จดจ�า คิด ใช้ภาษา ได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหา มีจินตนาการสร้างสรรค์ 

สามารถคิดรวบยอดให้เกิดการเรียนรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดค�านวณได้

ในวัยที่เหมาะสม 
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 การด�าเนนิงานของสถานเลีย้งเดก็แต่ละแห่ง ในปัจจุบันจะต้องได้รบัการ

ตรวจสอบและก�ากับคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทั้งยังต้องมีการจัดท�ารายงาน

การประเมนิตนเอง เพ่ือประเมนิคณุภาพภายในของสถานเลีย้งเดก็โดยสถานเลีย้ง

เด็กประเมินตนเองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงท�าให้มั่นใจได้ว่า สถานเลี้ยงเด็ก

ทุกแห่งควรผ่านมาตรฐานขั้นต�่าตามท่ีก�าหนดในคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 

แห่งชาติ ดังนั้น คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จึงเป็นแนวทางการด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือบรรลเุป้าหมายสงูสดุ คอืเดก็จะต้องมพัีฒนาการ

สมวยัในท้ัง 4 ด้าน หากสถานเลีย้งเดก็ทุกแห่งมมีาตรฐานท่ีพ่อแม่และผู้ปกครอง

ยอมรับในคุณภาพ และความปลอดภัยระหว่างท่ีบุตรอยู่ภายใต้การดูแลอย่าง

เอาใจใส่ในสถานเลี้ยงเด็กแล้ว พ่อแม่ย่อมคลายความกังวล และวางใจพาบุตร

เข้ามาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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แม่ อายุ 24 ปี  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

แม่ อายุ 31 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  

เริ่มใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กเมื่อลูกอายุ 3 ปี 

 

 

หนูลาออกจากงาน (ตอนต้ังครรภ์

ได้ 8 เดือน) เพื่อมาเล้ียงลูกเอง เคยศึกษา

จากเพือ่นท่ีต้องท�างาน และต้องพาลูกไปเล้ียงต้ังแต่

ตอนประมาณ 6 เดือน เหมือนว่าน้องพัฒนาการช้า  

ให้กินยานอนหลับ เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาไปฝาก  

รอให้น้องรู้เรื่องก่อน พูดได้ก่อน มีอะไร น้องสามารถพูด

คุยกับเราได้ เจ็บปวดอะไรตรงไหนจะได้บอกคุณครูได้ 

อายุประมาณสองขวบกว่า จึงให้เข้าเตรียมอนุบาล 

แล้วก็เข้าอนุบาล 

ชว่งท่ีอายุ 1 ขวบข้ึนไป เราสามารถดแูลเองได ้และ

เค้าก็ยังเล็ก ก็เป็นห่วงเพราะว่าเด็กจะป่วยง่าย  

ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ และถ้ามาโรงเรียนคือ

เด็กก็ต้องติดกันได้ง่าย เราก็เล้ียงเองได้ รอให้ 

มีความพร้อมจริงๆ ก่อน
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สถานเลี้ยงเด็ก
มิใช่เพื่อทดแทน

การดูแลของพ่อและแม่
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บทที่ 4
เหตุผล

ที่พ่อแม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 การพิจารณาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เป็นกระบวนการตัดสินใจ 

ท่ีอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความกังวลใจของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีมี 

ต่อบุตร การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กของพ่อแม่ท่ีมีลูกในวัยท่ีต้องการ 

การดูแลอย่างใกล้ชิด อาจเกิดจากความจ�าเป็น เพราะไม่มีผู้ดูแลใน 

ช่วงเวลาท่ีพ่อแม่ต้องท�างาน หรืออาจเป็นความสมัครใจเพราะเหตุผล 

บางอย่าง ในบทน้ีจะกล่าวถึงเหตุผลของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีใช้บริการ

สถานเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นผลการศึกษาจากโครงการวิจัยท้ังในส่วนของ 

การตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ระดับลึก
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ใครเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจะเป็น 

การตดัสนิใจร่วมกนัของพ่อและแม่ (ร้อยละ 64.0) รองลงมาเป็นการตัดสนิใจของ

แม่ (ร้อยละ 23.9) คนอ่ืนท่ีเป็นสมาชกิในครอบครวั (ร้อยละ 11.4) และพ่อ  

(ร้อยละ 4.9) ตามล�าดบั

รูป 4.1  ผู้ที่ตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

หมายเหตุ: ตอบได้หลายข้อ

พ่อและแม่
ตัดสินใจร่วมกัน

แม่ พ่อคนอื่นๆ
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เหตุผลที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 “ต้องการให้เดก็ได้มพัีฒนาการท่ีดตีามวยัอย่างเหมาะสม” เป็นเหตผุลท่ี

พ่อแม่ และผู้ปกครองส่วนมากตัดสินใจพาบุตรมาใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก  

(ร้อยละ 84.8) รองลงมา คอืต้องการสร้างความพร้อมให้ลกูก่อนเข้าเรยีนตาม

เกณฑ์ (ร้อยละ 76.2) การไม่มผู้ีดแูลบุตรในช่วงเวลากลางวนั หรอืช่วงท่ีพ่อแม่

ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน เป็นเหตุผลท่ีผู้ตอบเลอืก ร้อยละ 47.4

รูป 4.2  เหตุผลที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

13.0

20.6

47.4

76.2

84.8

ไม่ไว้ใจพี่เลี้ยงเด็กให้อยู่บ้านกับเด็กตามล�าพัง

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

ต้องการให้เด็กเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยอย่างเหมาะสม

%
0 20 40 60 80 100

ไม่มีผู้ดูแลเด็กในบ้านตอนกลางวันหรือระหว่างเวลาท�างาน

 ในกลุ่มผู้ปกครองท่ีไม่ต้องออกไปท�างานนอกบ้านจ�านวน 42 คน  

ส่วนมากให้เหตุผลท่ีมาใช้บริการสถานเล้ียงเด็กเป็นเหตุผลเดียวกันคือ ให้ความ

ส�าคัญกับพัฒนาการสมวัยของเด็กและการเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับ

อนุบาลต่อไป

 จากข้อมูลน้ีสรุปได้ว่า พ่อแม่และผู้ปกครองคิดว่า การท่ีพาบุตรมา 

รับบริการท่ีสถานเล้ียงเด็กจะได้มีโอกาสเรียนรู้และมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาการด้าน

ต่างๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านเพียงอย่างเดียว
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เหตุผลเพื่อพิจารณาเลือกสถานเลี้ยงเด็ก

 เหตุผลอันดับแรกของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีพิจารณาในการเลือกใช้บริการ

สถานเล้ียงเด็ก เก่ียวข้องกับท�าเลท่ีต้ังและการเดินทาง รวมเป็นร้อยละ 63.6 ได้แก่ 

สถานเล้ียงเด็กอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.4) สถานเล้ียงเด็กอยู่ใกล้ท่ีท�างาน  

(ร้อยละ 17.4) และการเดินทางสะดวก (ร้อยละ 12.8)

 เหตุผลส�าคัญอีกประการหน่ึงท่ีพ่อแม่และผู้ปกครองใช้พิจารณา คือ 

ประสบการณ์ของครูพ่ีเล้ียงในการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงความสะอาดและ 

ความปลอดภัยในสถานเล้ียงเด็ก ซ่ึงจะท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองรู้สึกอบอุ่นใจเม่ือ

พาลูกมาใช้บริการ นอกจากน้ี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถานเล้ียงเด็กยังเป็น

ปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาเลือกสถานเล้ียงเด็กอีกด้วย

รูป 4.3  เหตุผลอันดับ 1 ที่พ่อแม่และผู้ปกครองเลือกสถานเลี้ยงเด็ก
ที่ใช้บริการอยู่ปัจจุบัน

หมายเหตุ: จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 297 คน

ระยะเวลาในการดูแลเด็กมีความยืดหยุ่น 1.2
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6.4

5.7

2.7

7.6

2.7

8.4

%

12.8
17.4

33.4

มีจ�านวนผู้ดูแลเด็กเพียงพอ

เป็นสถานเลี้ยงเด็กที่ได้รับอนุญาต

ค่าใช้จ่าย

สะอาด ปลอดภัย

รู้สึกอบอุ่นใจ

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถานเลี้ยงเด็ก

ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่ดี

การเดินทางสะดวก

ที่ตั้งใกล้ที่ท�างาน

ที่ตั้งใกล้ที่พัก
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ความไม่สอดคล้องของสถานที่ตั้งและความต้องการสถานเลี้ยงเด็ก

 มากกว่าคร่ึง (ร้อยละ 60) ของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม   

หรือคิดเป็นจ�านวน 242 คน ต้องการใช้บริการสถานเล้ียงเด็กใกล้ท่ีพัก  

ในจ�านวนน้ีมีพ่อแม่และผู้ปกครองร้อยละ 83 ท่ีมีสถานเล้ียงเด็กใกล้ท่ีพักตามท่ี

ต้องการ

 หน่ึงในส่ี (ร้อยละ 25) ของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม หรือ

คิดเป็นจ�านวน 101 คน ต้องการใช้บริการสถานเล้ียงเด็กใกล้ท่ีท�างาน  

ในจ�านวนน้ีมีพ่อแม่และผู้ปกครองร้อยละ 65 ท่ีมีสถานเล้ียงเด็กใกล้ท่ีท�างานตาม

ท่ีต้องการ

รูป 4.4  ที่ตั้งของสถานเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่และผู้ปกครองต้องการ

60

15
25 ที่ใดก็ได้

ใกล้ที่พัก

ใกล้ที่ท�างาน
%

%

%

หมายเหตุ: จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 406 คน 
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รูป 4.5  ความไม่สอดคล้องของสถานที่ตั้งและความต้องการสถานเลี้ยงเด็ก

มีใกล้บ้าน มีใกล้ที่ท�างาน ไม่มีใกล้ทั้งที่บ้าน
และที่ท�างาน

ไม่ทราบ

83

26
7 6

%

ผู้ปกครองที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน

ของผู้ปกครองไม่สามารถหา 
สถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน

65

มีใกล้บ้านมีใกล้ที่ท�างาน ไม่มีใกล้ทั้งที่บ้าน
และที่ท�างาน

ไม่ทราบ

47

9 8

%

ผู้ปกครองที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ท�างาน

ของผู้ปกครองไม่สามารถหา 
สถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ท�างาน
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 ความไม่สอดคล้องของสถานท่ีต้ังและความต้องการใช้สถานเลี้ยงเด็ก 

ท่ียังมโีอกาสให้พัฒนาอีก ร้อยละ 17 ส�าหรบัผู้ท่ีต้องการสถานเลีย้งเดก็ใกล้บ้าน 

และ ร้อยละ 35 ส�าหรับผู้ที่ต้องการสถานเลี้ยงเด็กใกล้ที่ท�างาน อย่างไรก็ตาม 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานเลี้ยงเด็กและรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานเลี้ยงเด็ก 

แสดงถึงความครอบคลุมการให้บริการทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ช่องว่างของ

การมีสถานเลี้ยงเด็กนั้น เกิดจากคุณภาพ หรือการบริการ หรืออัตราค่าบริการ  

ท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครองท่ีคาดหวังจาก 

สถานเลีย้งเดก็ (จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สภุรต์ จรสัสทิธิ,์ และธีรนงค์ สกลุศร,ี 2559)

ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 ผู้ปกครองส่วนมากคิดว่า สถานเลี้ยงเด็กไม่น่าจะเป็นทางเลือกทีด่ีทีสุ่ด

ของบุตรอายุต�า่กว่า 2 ปี หากพวกเขาสามารถจัดสรรเวลาและสมาชกิในครอบครวั

เพ่ือดแูลบุตรได้ อย่างไรกต็าม ผู้ปกครองยังคงวางแผนท่ีจะใช้บรกิารเมือ่ลูกมี

ความพร้อมตามนิยามท่ีตนยอมรับได้ เช่น เมื่อลูกพูดสื่อสารความต้องการได้  

สามารถช่วยเหลอืตัวเองในเรือ่งการรบัประทานอาหารและการเดนิ แม้ความคาด

หวงัของผู้ปกครองต่อสถานเลีย้งเดก็จะไม่ใช่เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้เล้ียงดหูลกั แต่ยัง

คงอยู่ในแผนการเพ่ือส่งเสรมิพัฒนาการของลกู ท่ีพ่อแม่ไม่สามารถจัดให้มท่ีีบ้าน

ได้ โดยเฉพาะทักษะทางสงัคม เพ่ือการสร้างระเบียบวนัิยเมือ่ต้องอยู่ร่วมกนักบั 

ผู้อ่ืน การปรบัตัวเพ่ืออยู่ในสงัคมท่ีไม่มพ่ีอแม่คอยช่วยแก้ปัญหา และเพ่ือเตรยีม

พร้อมในการเข้าเรยีนระดบัอนบุาล

 ภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็ก ในทัศนคติของผู้ปกครองท่ีเห็นตามสื่อ

ต่างๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยของสถานเลีย้งเดก็และรถรบัส่ง ความไม่สะอาด

ของสถานเลี้ยงเด็ก จ�านวนเด็กท่ีมากและแออัดเกินไป ความไม่เอาใจใส่หรือ

ละเลยของครูพ่ีเลี้ยง และมาตรฐานของการดูแลเด็กเล็กท่ีแตกต่างกัน ท�าให้ 

ผู้ปกครองต้องศกึษาข้อมลูของสถานเลีย้งเดก็อย่างถีถ้่วน ก่อนตัดสนิใจใช้บรกิาร  

การสนทนากับผู้ปกครองท�าให้เข้าใจประเด็นความกังวลใจและความคาดหวัง 

ท่ีมต่ีอสถานเลีย้งเดก็
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 ครูพ่ีเลี้ยงเป็นบุคคลในสถานเลี้ยงเด็กท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด 

คุณสมบัติท้ังด้านความรู้ ทักษะ และอารมณ์ของครูพ่ีเลี้ยงจึงมีอิทธิพลต่อเด็ก

อย่างเลีย่งไม่ได้ นอกจากน้ีแล้ว ข่าวพ่ีเลีย้งท�าร้ายเดก็หรอืการดแูลท่ีไม่เหมาะสม

และไม่เอาใจใส่อย่างเพียงพอและท่ัวถงึ ท�าให้ผู้ปกครองมคีวามกงัวลในเรือ่งความ

ปลอดภัยท่ีจะเกดิขึน้กับบุตร ผู้ปกครองท่ีร่วมงานวจัิยเห็นว่า ครพ่ีูเลีย้งควรผ่านการ

อบรม ให้มคีณุสมบัตเิหมาะสมก่อนการท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งเดก็ นอกจากน้ีจ�านวน

เด็กในแต่ละห้องควรเหมาะสมกับจ�านวนครูพ่ีเลี้ยง และการมีกล้องวงจรปิดท่ี

สามารถดไูด้ผ่านโทรศพัท์มอืถือ จะท�าให้ตนคลายความกงัวลใจได้ กจิกรรมเสรมิ

ทักษะควรมีให้เหมาะสมกับวัย คือ ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ 

ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสังคมได้ ไม่มุ่งเน้นด้านวิชาการจนท�าให้เด็กขาด

จินตนาการและท�าให้เกิดความเครียด

“(พิจารณาจาก) คนเลี้ยง ความสะอาด (ของโรงเรียน) ต้องถามคนที่เคย

ไปด้วย กลัวเขาจะดูแล(ลูก) ไม่ดี และท�าร้ายเด็ก (สถานเลี้ยงเด็กควรอยู่)  

ไม่ไกลจากบ้าน น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณไม่เกินชั่วโมง แต่ละห้อง

เด็กไม่น่าจะเกินกว่า 10-15 คน ต่อห้อง เพราะว่าการดูแลเด็กเล็กจะยุ่ง  

ควรมีการคัดเลือกครูพ่ีเลี้ยงท่ีผ่านการอบรมในเรื่องการดูแลเด็กเล็ก 

เพราะว่าจะอยู่กับเด็กท้ังวัน (ผู้ปกครอง) สามารถดูลูกออนไลน์จาก

มือถือได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง  

เข้ากับคนอื่นได้ เป็นเรื่องการดูแลการเข้าสังคมทั่วๆ ไป ค่อยมาเน้น

ด้านวิชาการตอนระดับอนุบาล หรือประถม สมัยน้ีมักเน้นวิชาการ 

มากเกนิ สงสารลูก บางทีเขาต้องไปสอบเข้า ป.1 อย่างน้ีก็ดอูยู่ยากไปหน่อย  

คิดว่าสถานเล้ียงเด็กท่ีส่งเสริมพัฒนาการลูกมีความจ�าเป็น (ถ้าให้แม่ไป

ร่วมกิจกรรม) ก็ยินดีไปเข้าร่วมค่ะ”
แม่อายุ 29 ปี การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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 ผู้ปกครองส่วนมากต้องการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  

รอ้ยละ 85.7 ของผู้ปกครองต้องการให้เดก็ท่ีอายุ 3 ปีขึน้ไปมาใชบ้รกิารสถาน 

เลี้ยงเด็ก และร้อยละ 79 ของผู้ปกครองต้องการให้เด็กอายุต่�ากว่า 3 ปีมา

รับบริการ ข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองส่วนมากมีแนวโน้มจะมาใช้

บรกิารศนูย์พัฒนากอ่นวยัเรยีนส�าหรบัเดก็ท้ังสองกลุม่อายุ แต่สดัส่วนผู้ท่ีจะ

พาบุตรท่ีอายุต่�ากว่า 3 ปีมาใช้บริการต่�ากว่ากลุ่มเด็กท่ีอายุ 3 ปีขึ้นไป  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่คิดว่าเด็ก

ควรจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับเบื้องต้น หรือมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

รูป 4.6  ความต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก  จ�าแนกตามอายุเด็ก

ถ้ามีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี จะมาใช้บริการ

ถ้ามีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ส�าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี จะมาใช้บริการ

314 คน

79%

342 คน

86%
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คุณพ่อฟรีแลนซ์

 พ่อธี และแม่สา (ภรรยา) มลีกูชาย 2 คน อายุ 5 ปี และ 2 ปี  

ท้ังพ่อธีและแม่สาเป็นศิลปินท�างานด้านศลิปะ พ่อธีท�างานอิสระโดยรบัเขยีนรปู

และออกแบบ ซึง่สามารถรบังานมาท�าท่ีบ้าน เม่ืองานเสรจ็แล้ว จึงน�าไปติดต้ัง

ท่ีหน้างาน ส่วนแม่สาเป็นอาจารย์ศลิปะทางด้านผ้าพิมพ์ ในมหาวทิยาลยัรฐั 

เนือ่งจากพ่อธีไม่ได้ท�างานประจ�า และแม่สาสามารถท�างานท่ีบ้านในวนัท่ีไม่มี

งานสอน จึงท�าให้ท้ังคูส่ามารถบรหิารจัดการเวลาเพ่ือดแูลลกูได้เอง ท้ังสองเล่า

ว่าแรกเริม่ตัง้ใจจะมลีกูเพียงคนเดยีว แต่คดิว่าการมลีกูอีกคน จะท�าให้ลกูได้

มีพ่ีน้อง และไม่รูส้กึโดดเดีย่ว

ไม่เคยคิดว่าการที่พ่อเป็นผู้ดูแลหลัก และไม่ได้ท�างานแบบ 
เต็มเวลา จะท�าให้เสียรายได้ไป แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูก
ต้องการพ่อแม่มากที่สุด และไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะดูแลลูกได้ดี

เหมือนที่พ่อแม่ดูแล

...พ่อธี อายุ 38 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท...
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 แม่สาท�างานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ ท�าให้

สวัสดิการลดลงเม่ือเทียบกับตอนท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐ แต่อาชีพอาจารย์

ท�าให้ครอบครัวมีความม่ันคงทางรายได้ และสามารถจัดการเวลาเพ่ือดูแลลูก

ได้สะดวก การมีลูกอาจจะท�าให้ไม่สามารถท�างานได้เต็มท่ี แต่ช่วงเวลาเด็ก

ของลูกเป็นช่วงเวลาส้ันๆ ท่ีเขาต้องการพ่อและแม่มากท่ีสุด จึงต้องการให้

เวลากับลูกในช่วงเวลาน้ีมากท่ีสุด หากต้องไปแสดงผลงาน ต่างจังหวัดหรือ

ต่างประเทศ และสามารถพาลูกไปได้ ก็จะพาไปด้วย แต่หากไม่จ�าเป็น ก็จะ

หลีกเล่ียงการเดินทาง

 ลูกท้ังสองคนใช้บริการสถานเล้ียงเด็ก ในบางวันท่ีแม่สาต้องรีบไป

ท�างานในตอนเช้า พ่อธีจึงท�าหน้าท่ีรับส่งและดูแลลูก อย่างไรก็ตาม แม่สา

จะพยายามไปส่งและรับลูกจากโรงเรียนทุกวัน เพราะต้องการอยู่กับลูกให้มาก

ท่ีสุด และอยากมองเห็นลูกเดินเข้าห้องเรียนอย่างปลอดภัย

 การท่ีพ่อธีและแม่สาพาลูกมาใช้บริการสถานเล้ียงเด็ก เพราะเห็นว่า

ลูกมีความพร้อม และการท่ีเด็กได้อยู่กับเด็กในวัยเดียวกันจะสร้างพัฒนาการ

ให้ลูกได้ดี และคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานเล้ียงเด็กท่ีปลอดภัย เพราะเป็นองค์กร

ท่ีจัดต้ังข้ึนมาเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าไปฝากเล้ียงเป็นการส่วนตัว และไม่ไว้ใจ

คนอ่ืนๆ ให้ดูแลลูกล�าพัง ท้ังสองพิจารณาให้ลูกมาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี เพราะ

เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกท่ีตรงกับความต้องการ และครูพ่ีเล้ียงดูแลเอาใจใส่

เด็กๆ เป็นอย่างดี  การพาลูกมาใช้บริการสถานเล้ียงเด็กจะท�าให้ลูกมีเพ่ือน

ท�ากิจกรรมและได้นอนเป็นเวลา และจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย ท้ังด้าน

สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง แต่ข้อเสียของการมาโรงเรียนคือท�าให้เด็กป่วย 

จนต้องพาไปหาหมออยู่บ่อยๆ
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 พ่อธีมีส่วนช่วยในการดูแลลูกต้ังแต่แรกเกิด สามารถป้อนนมแม่

ท่ีป๊ัมเก็บไว้ อาบน้�าให้ลูก และเปล่ียนผ้าอ้อม ปัจจุบันลูกคนโตเข้าโรงเรียน

อนุบาลแล้ว พ่อธีจะท�าอาหารม้ือเช้า เตรียมตัวให้ลูก รับ-ส่งลูกไปโรงเรียน 

และอ่านหนังสือนิทาน หรือเล่านิทานจากจินตนาการให้ลูกฟังก่อนนอนอยู่

เป็นประจ�า พ่อธีคิดว่า บทบาทของผู้ชายในฐานะพ่อ ข้ึนกับประสบการณ์

ของแต่ละคนท่ีได้รับมา การท่ีตนดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ก็เพราะเห็นคุณพ่อ

ของตนท�าหน้าท่ีเช่นน้ีเหมือนกัน ตนจึงคิดว่าไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีพ่อจะมี

บทบาทในการเล้ียงดูลูกไม่ต่างจากแม่ การท่ีท้ังพ่อและแม่ได้ดูแลลูกอย่าง

ใกล้ชิดย่อมดีกว่าการมีแม่คอยเอาใจใส่เพียงคนเดียว เพราะสถาบัน

ครอบครัวต้องมีท้ังพ่อและแม่ เด็กจะได้รับความอบอุ่นและความม่ันคง 

ทางใจ เช่น เม่ือเวลาท่ีลูกทะเลาะกับแม่ ยังมีพ่อคอยให้ค�าปรึกษา หรือ

คอยช่วยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า เหตุใดแม่จึงท�าเช่นน้ัน พ่อธียังเล่าให้ฟังอีก

ว่า เพ่ือนของตนก็ท�าหน้าท่ีพ่ออย่างเต็มท่ี ไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของแม่

ฝ่ายเดียว แต่อาจจะต่างกัน ตรงท่ีเพ่ือนๆ ท�างานประจ�า จึงอาจจะให้

เวลาได้ไม่มากเท่าตน พ่อธีไม่เคยคิดว่าการท่ีพ่อเป็นผู้ดูแลหลัก และไม่ได้

ท�างานแบบเต็มเวลา จะท�าให้เสียรายได้ไป แต่ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ี

ลูกต้องการพ่อแม่มากท่ีสุด และไม่ม่ันใจว่าคนอ่ืนจะดูแลลูกได้ดีเหมือนท่ี

พ่อแม่ดูแล และไม่อยากให้ลูกติดพ่ีเล้ียง เพราะหากพ่ีเล้ียงลาออกจะท�าให้

ลูกรู้สึกว้าเหว่ จึงคิดว่าการเล้ียงลูกเองเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

 ต้ังแต่มีลูก พ่อธีจะพิจารณารับงานท่ีไม่ซับซ้อน เช่น งานออกแบบ

บ้าน โดยตนจะท�าหน้าท่ีออกแบบ แต่จะส่งช่างไปดูท่ีหน้างานแทน  

งานเขียนรูปท่ีหน้างานท่ีสามารถท�าระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. 

หรือหลังจากส่งลูกและก่อนรับลูกจากโรงเรียน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาส้ันๆ  
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 ดังน้ัน จะต้องการเวลาก่อนส่งงานท่ียาวนานข้ึน และจะไม่รับงานท่ี

ต้องไปท�าท่ีหน้างานเป็นเวลานาน ช่วงขวบปีแรกของลูกคนโต เคยมีพ่ีเล้ียงเด็ก

มาอยู่ด้วยท่ีบ้าน เวลาท่ีตนต้องออกไปท�างานนอกสถานท่ี ก็จะพาท้ังลูกและ 

พ่ีเล้ียงไปอยู่ท่ีหน้างานด้วย เพราะไม่สบายใจท่ีจะปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่ีเล้ียง 

ตามล�าพังสองคน เวลาท่ีจ�ากัดในการท�างาน ส่งผลต่อการคิดและเตรียมงาน

ก่อนการเร่ิมต้นท�างานจริง แต่ยังต้องให้ความส�าคัญกับรายละเอียดของผลงาน 

เพ่ือให้งานปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์ ในช่วงท่ีลงมือท�างานจึงต้องจัดการเวลา 

โดยอาจจะต้องให้ภรรยาดูแลเป็นหลักหลังเลิกงาน พ่อธีคิดว่าเม่ือลูกเข้าเรียน

ระดับประถมแล้ว น่าจะพอมีเวลารับงานได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับงาน

อิสระข้ึนอยู่กับเครือข่ายท่ีมี เน่ืองจากตนไม่ได้รับงานใหญ่ๆ มานาน เครือข่าย

ท่ีเคยมีอาจจะน้อยลง ท�าให้อาจจะได้งานลดลง

ชีวิตหลังแต่งงานที่อยู่ด้วยกันสองคนก็มีความสุขดี  
แต่เมื่อมีลูก ท�าให้ชีวิตเราสองคน 

ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์

...แม่สา อายุ 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท...

ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559.
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คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของสถานเลี้ยงเด็ก เอกชน  
สูงกว่าสถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงาน

ของ รัฐ ในทุกด้าน

ภาพรวม "ความพึงพอใจ" การให้บริการของสถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้ 
หน่วยงานของรัฐ

สถานเลีย้งเดก็เอกชน

4.36 4.20
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บทที่ 5
 ผู้ใช้บริการ กับความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการสถานเลี้ยงเด็ก

 การให้บรกิารของสถานเลีย้งเดก็แตล่ะแห่งมคีวามแตกตา่งกนัตาม

คณุภาพการจัดการ และการบรหิารของผู้บรหิารสถานเลีย้งเดก็ คะแนนความ 

พึงพอใจในการรับบริการจากสถานเลี้ยงเด็ก เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อแม่

และผู้ปกครองท่ีพาบุตรหลานมารับบริการ งานวิจัยพบความแตกต่าง

ของการรับบริการจากสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานเลี้ยงเด็กภายใต้ 

หน่วยงานของรัฐ



54

เมื่อของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 

 การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยพัฒนากล้ามเน้ือและทักษะในการ

ใช้ชีวิตได้ ของเล่นจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุ 

เพราะการใช้เวลาส่วนใหญ่ของเด็กเล็กคือการเล่น เม่ือสถานเล้ียงเด็กท�าหน้าท่ีแทน

พ่อแม่และผู้ปกครองในช่วงเวลาหน่ึงของแต่ละวัน สถานเล้ียงเด็กจึงมีส่วนส�าคัญ

ท่ีจะช่วยดูแลและเสริมพัฒนาการให้เด็ก การมีของเล่นท่ีเหมาะสมกับวัยและ

จ�านวนเพียงพอ รวมถึงการมีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กได้เล่น จึงเป็นการสร้าง

ให้เด็กได้เกิดจินตนาการ เรียนรู้ ได้อย่างสนุกสนาน ท�าให้การมารับบริการท่ีสถาน

เล้ียงเด็กเป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณค่า เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของเด็ก  

 ข้อค้นพบจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองท่ีพาบุตรมาใช้บริการสถาน

เล้ียงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ ให้คะแนนความพึงพอใจในประเด็น “การมีของ

เล่นเสริมพัฒนาการเด็กเพียงพอ” (3.9 คะแนน) ต่�ากว่าระดับความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองท่ีใช้บริการสถานเล้ียงเด็กเอกชน (4.2 คะแนน) การสนับสนุนให้ 

สถานเล้ียงเด็กได้มีของเล่นตามวัยอย่างเพียงพอ จึงเป็นส่ิงท่ีควรพัฒนาต่อไป  

จ�านวนผู้ดูแลต่อจ�านวนเด็ก

จ�านวนเด็กต่อห้องไม่แออัดและมากเกินไป

มีของเล่นหรืออุปกรณ์เสริมพัฒนาการเพียงพอส�าหรับเด็ก

การให้บริการของบุคลากรโดยรวม

มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

มีของเล่นหรืออุปกรณ์เสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

4.03
3.89

4.20

4.23
3.90

4.00

4.23
4.04

4.25
4.02

4.31
4.04

1 2 3 4 50

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานภาครัฐสถานเลี้ยงเด็กเอกชน

รูป 5.1  ความพึงพอใจด้านบริการของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานรัฐ
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สถานเลี้ยงเด็กเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กที่ใช้บริการ 

 สภาพแวดลอ้มของสถานเลีย้งเดก็ต้องสะอาด ปลอดภัย และมบีรรยากาศท่ี 

เป็นมิตรส�าหรับเด็ก สถานเลี้ยงเด็กควรมีห้องท่ีเด็กต้องใช้ในกิจวัตรประจ�าวัน 

เช่น ห้องน้�า ห้องอาหาร ห้องนอน อย่างเพียงพอ เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิต

และท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและไม่แออัด บ้านหลังท่ีสองนี้จึงจะ

สามารถสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ได้

 จากการศกึษาสะท้อนให้เห็นวา่ พ่อแมแ่ละผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจใน

ดา้นสิง่แวดลอ้มของสถานเลีย้งเดก็เอกชนสูงกวา่พ่อแมแ่ละผู้ปกครองท่ีใชบ้รกิาร

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ แต่คะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กันมากนัก การจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กอย่างปลอดภัย 

พื้นที่ไม่แออัดเกินไป เป็นสิ่งที่สถานเลี้ยงเด็กควรให้ความสนใจ และเมื่อเพิ่มมุม

เสริมพัฒนาการในบริเวณอาคารได้ จะเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการในเด็ก

4.08
4.04

พื้นที่ใช้สอยเพียงพอ เช่น ห้องนอน  
ห้องน้�า ห้องอาหาร

มีการจัดมุมเพื่อเสริมพัฒนาการ  
เช่น มุมหนังสือ มุมพื้นที่สีเขียว

บรรยากาศของสถานที่โดยรวม

สถานเลี้ยงเด็กมีความสะอาดเป็นระเบียบ  
ปลอดภัย มองเห็นเด็กได้ชัดเจน

4.17
4.11

4.21
4.10

4.34
4.33

10 32 54

รูป 5.2  ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของสถานเลี้ยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานรัฐ

สถานเลี้ยงเด็กภายใต้หน่วยงานภาครัฐสถานเลี้ยงเด็กเอกชน
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ศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 เด็กในสถานเล้ียงเดก็ส่วนมากใชเ้วลา 1 ใน 3 ของวนัอยูก่บัครผูู้ดแูล บทบาท

ของสถานเล้ียงเด็ก จงึมีความส�าคญัต่อการส่งเสรมิการเรยีนรู้ให้เดก็ไดมี้พฒันาการ

ทั้งด้านร่างกาย สังคม จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

 สถานเลี้ยงเด็กไม่ได้เพียงแค่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ท่ีต้องไปท�างานระหว่าง

วนัเท่าน้ัน แต่ควรจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาการให้เดก็ไดเ้รยีนรูทุ้กวนัในทุกดา้น 

เพ่ือให้เดก็ไดม้พัีฒนาการตามเกณฑ์ กจิกรรมท่ีจัดให้เดก็ไดม้พัีฒนาการสมวยัจะ

เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะด้านต่อไปนี้ คือ 

1) กล้ามเนื้อใหญ่ 

2) การใช้กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว 

3) สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

4) ภาษา 

 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกัน

ตามช่วงอายุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ระบบประสาท การท�างาน

ประสานกันมคีวามซบัซอ้นขึน้เมือ่อายุมากขึน้ ดงัน้ัน เดก็ในกลุม่อายุต่�ากวา่ 3 ปี 

และอายุ 3-6 ปี จึงมีการเรยีนรูใ้นกจิกรรมท่ีแตกตา่งกนั หลกัในการเสรมิพัฒนา 

การเดก็ ควรให้เดก็ไดร้บัการเรยีนรูกิ้จกรรมท่ีหลากหลายในทุกๆ วนั กลา้มเน้ือใหญ ่

จะได้รับการพัฒนาอย่างมากในช่วงปฐมวัย เด็กจะสามารถเดินขึ้นลงบันได  

กระโดดสองขา กระโดดขาเดียว กระโดดสลับเท้าได้ เช่นเดียวกับการพัฒนา

ของกล้ามเน้ือเล็กท�าให้เด็กสามารถวาดรูปส่ีเหลี่ยม วงกลม ตามต้นแบบได้ 

สามารถตัดกระดาษได้ เป็นต้น 
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การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี 
และเด็กอายุ 3-6 ปี 

 เด็กในแต่ละช่วงวัยมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริม

ทักษะจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัย พัฒนาการ 4 ด้านส�าคัญที่

เด็กจะต้องได้เรียนรู้คือ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติ

ปัญญา

ในเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี

 พัฒนาการด้านร่างกาย เช่น การให้เด็กได้เล่นที่สนามเด็กเล่น หรือการ

ให้เดก็ไดเ้ดนิบนพ้ืนหญา้ เปิดประสบการณใ์ห้เดก็ไดเ้รยีนรูท่ี้หลากหลายนอกจาก

การเรยีนรูภ้ายในห้องเรยีน การท่ีเดก็ไดเ้ลน่ท่ีสนามเดก็เลน่ หรอืเดนิบนพ้ืนหญา้

จะช่วยให้กระตุ้นประสาทสัมผัสให้เด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุต่�ากว่า 3 ปี 

พัฒนาการด้านร่างกายเป็นเรื่องส�าคัญ การให้เด็กได้เคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนา

กล้ามเนื้อให้เด็กสามารถฝึกการช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้ 

พัฒนาการด้านสังคม  
ให้เด็กเรียนรู้ที่จะ 

ช่วยเหลือตัวเองได้

พัฒนาการด้านร่างกาย  
เกี่ยวข้องกับการใช ้

กล้ามเนื้อใหญ่
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200 6040 10080

เด็กได้หัดจับช้อนกินข้าว ** 85.9

เด็กได้ท�าอะไรๆ ด้วยตัวเอง **

เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดขับถ่ายเป็นเวลา **

เด็กมีโอกาสขึ้นลงบันไดโดยมีครูช่วย *

เด็กได้เล่นที่สนามเด็กเล่น *

เด็กได้เดินบนพื้นหญ้า *

77.5

74.6

56.9

48.9

35.5

หมายเหตุ: * พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ** พัฒนาสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

รูป 5.3  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี 

 จากการศึกษาพบว่า มากกว่า 3 ใน 4 ของพ่อแม่และผู้ปกครอง  

ให้ข้อมูลว่าบุตรหลานได้รับการฝึกทักษะผ่านกิจกรรม การจับช้อนกินข้าว  

การฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา และการให้ฝึกท�าอะไรด้วยตัวเองทุกวัน  

สถานเลี้ยงเด็กท่ียังขาดกิจกรรมด้านน้ี จึงควรเพ่ิมให้มีกิจกรรมในด้านน้ี 

รวมทั้งเด็กควรได้ท�ากิจกรรมลักษณะเช่นนี้ทุกวัน
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ในเด็กอายุ 3-6 ปี

 เด็กในวัยนี้จะสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยการใช้กล้ามเนื้อ 

ใหญ ่ดงัน้ัน กิจกรรมท่ีสง่เสรมิพัฒนาการดา้นรา่งกายในเดก็อายุ 3-6 ปี สามารถ

ท�าได้โดยจัดให้เด็กได้โยนรับส่งของด้วยมือทั้ง 2 ข้าง และการให้เด็กได้เดินเล่น

ปีนป่าย เลน่ลกูบอลในสนามกวา้ง ซึง่เป็นการฝึกการควบคมุการเคลือ่นไหวของ

ร่างกาย ที่ควรได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องทุกวัน ผู้ปกครองเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง

เท่านั้นที่กล่าวว่าลูกได้เล่นปีนป่าย หรือเล่นลูกบอลในสนามกว้างประมาณ 1-2 

ชั่วโมงต่อวัน 

 กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจะต้องใช้พ้ืนท่ีในการท�า

กจิกรรมเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวร่างกาย สถานเลีย้งเด็กในเมอืงอาจมพีืน้ทีจ่�ากดั  

ท่ีควรได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกระตุ้น

พัฒนาการในด้านนี้ โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะท�ากิจกรรม 

รูป 5.4  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปี 

หมายเหตุ: เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่

โยนรับส่งของเล่นชิ้นเล็กๆ  
ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง

ได้เล่นปีนป่าย เล่นลูกบอล 
เล่นในสนามกว้าง  

ประมาณ 1-2 ชม. ต่อวัน
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พัฒนาการด้านสังคม และจิตใจ อารมณ์

 เด็กท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และจิตใจ อารมณ์  

จะยอมรับนับถือตนเอง และส่งผลไปยังบุคลิกภาพของเด็กได้ในอนาคต พ่อแม่ 

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ

ของเดก็ไดม้ากท่ีสดุ การสือ่สารและตอบสนองต่อพฤตกิรรมของเดก็เชงิบวก เชน่ 

การใช้วิธีพูดโน้มน้าวให้เด็กคล้อยตาม และใช้ค�าสั่งกับเด็กน้อยท่ีสุด จะท�าให้

เด็กเรียนรู้ และมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างนุ่มนวล การกระตุ้นให้เด็กเต้นตาม

เสยีงเพลง นอกจากจะสง่เสรมิการพัฒนาทางดา้นกล้ามเนือ้แลว้ ยังสง่เสรมิการ

เรียนรู้ด้านภาษาและอารมณ์ที่ดีอีกด้วย 

 การใช้บริการสถานเล้ียงเด็กเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะด้าน

สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมากพบว่า สถานเล้ียงเด็ก

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองให้เด็กทุกวัน

พัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ คือ การเปล่ียนแปลงของการ

แสดงออกดา้นอารมณ ์ความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึอารมณ์

ของตนเองและของคนอื่น เมื่ออายุเพิ่มข้ึนความสามารถในการ

แสดงอารมณท่ี์ซบัซอ้นข้ึนจะเพิม่ข้ึนตามไปดว้ย การแสดงออกดา้น

อารมณ์ ไม่ว่าจะ ยิ้ม หัวเราะ เสียใจ ร้องไห้ ต่างก็มีความสัมพันธ์กับ

จิตใจ อารมณ์แสดงออกมาจากความรู้สึกของจิตใจ

(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ไม่ระบุปีที่พิมพ์) 
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ในเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี

 การเลี้ยงดูและท�ากิจกรรมกับเด็กมีผลต่อพัฒนาการด้านจิตใจ และ

อารมณ์ หากสถานเลี้ยงเด็กใช้ค�าสั่งเป็นหลักในการให้เด็กท�ากิจกรรม จะส่งผล 

กระทบต่อสภาวะจิตใจ สร้างความเครียดในเด็ก สถานเลี้ยงเด็กจึงมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการเติบโตของเด็กในอนาคต การใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็ก จึงเป็นเรื่องที่พึงพิจารณาอย่างรอบคอบ

 ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก แสดงว่าสถาน 

เลีย้งเดก็หลายแห่งยังไมม่กีารจัดกจิกรรมดา้นสง่เสรมิพัฒนาการดา้นสงัคม และ

จิตใจ อารมณ์ ให้เด็กได้ท�ากิจกรรมทุกวัน 

ใช้ค�าสั่งกับเด็กน้อยที่สุด  
แต่ใช้วิธีพูดโน้มน้าวใจ 

ให้คล้อยตาม **

เด็กมีโอกาส  
เต้นตามเสียงเพลง *
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รูป 5.5  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  
และจิตใจ อารมณ์ ของเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี 

หมายเหตุ: * กล้ามเนื้อและการปรับตัว ** ภาษา
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ในเด็กอายุ 3-6 ปี

 การจัดกจิกรรมเพ่ือสง่เสรมิพัฒนาการดา้นสงัคม เชน่ สง่เสรมิคณุธรรม 

ความมีน้�าใจ ความซือ่สัตย์ และกิจกรรมท่ีสง่เสรมิพัฒนาการดา้นจิตใจ อารมณ ์

จะเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และ 

ฝึกเด็กให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้ที่จะอดทน รอคอย ประพฤติ

ปฏิบัติตัวให้สังคมยอมรับ พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมาก (ประมาณร้อยละ 80) 

ที่ตอบแบบสอบถาม ทราบว่าสถานเลี้ยงเด็กที่ใช้บริการมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ทางสงัคมเพ่ือเรยีนรูท่ี้จะปฏิบัตติวัให้สงัคมยอมรบั และไดเ้รยีนรูเ้รือ่งความมน้ี�าใจ 

รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 

รูป 5.6  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  
และจิตใจ อารมณ์ ของเด็กอายุ 3-6 ปี 

หมายเหตุ: พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง

เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว 
เพื่อให้สังคมยอมรับได้

ได้เรียนรู้เรื่องความมีน้�าใจ 
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น
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พัฒนาการด้านสติปัญญา

 การพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา จะท�าให้เด็กได้พัฒนาในด้าน

การคดิ การตดัสนิใจ และการปรบัตวั การพัฒนาดา้นสตปัิญญาต้องอาศัยทักษะ

ด้านภาษาเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถ

เขา้ใจและเรยีนรูส้ิง่ท่ีซบัซอ้นได ้ซึง่พัฒนาการในดา้นน้ีควรไดร้บัการสง่เสรมิอย่าง 

ต่อเนื่องทุกวัน 

ในเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี

 เด็กในช่วงวัยน้ี ควรได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ

ปัญญาด้วยการจัดกิจกรรม ฝึกให้เด็กพูดประโยคยาวๆ ทุกวัน และให้เด็กได้ฟัง

นิทานทุกวัน กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการฝึกให้เด็กได้คิด และได้พูด ทักษะด้าน

ภาษาเป็นเรือ่งส�าคญัต่อพัฒนาการดา้นสติปัญญา ซึง่จะสง่ผลตอ่เดก็ในการเรยีนรู้ 

ในอนาคต (Clegg, Hollis, Mawhood, Rutter, 2005)

 ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมีบทบาทส�าคัญต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาให้กับเด็ก การมีกิจกรรมเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและเด็กทุกวัน 

จะช่วยกระตุ้นทักษะด้านภาษาให้เด็กเข้าใจความหมายของค�า และท�าให้เด็ก

สามารถพูดประโยคยาวๆ ได้ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านนี้ คือ การเล่า

นิทาน และการร้องเพลง

 จากการศึกษา พบว่าพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมาก ทราบว่าสถาน 

เลี้ยงเด็กที่ใช้บริการมีกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง และเด็กๆ ได้มีโอกาสพูด 

ประโยคยาวๆ หรือร้องเพลงบางท่อนได้  
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รูป 5.7  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอายุต่�ากว่า 3 ปี 

ในเด็กอายุ 3-6 ปี

 ในเดก็อายุ 3-6 ปี จะมคีวามสามารถในการรบัรูส้ิง่ตา่งๆ รอบตัวไดด้ขีึน้กวา่ 

เด็กเล็ก สามารถเข้าใจการใช้เหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึง  

ขณะเดียวกันทักษะด้านภาษาจะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วย เพ่ือเด็กจะ

ได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างสมวัย

 สถานเลี้ยงเด็กควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้

เดก็อายุ 3-6 ปี โดยให้เดก็ไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการแสดงออกผ่านกจิกรรม 

เชน่ การวาดรปู การใชส้ญัลกัษณแ์ทนสิง่ของ การมทัีกษะดา้นภาษาในการอธบิาย  

การแก้ปัญหาได้ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายกล่าวว่า ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เลย

ในสถานเลี้ยงเด็ก 
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มีการเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง

73.4

พูดประโยคยาวๆ  
หรือร้องเพลงบางท่อนได้

74.1

หมายเหตุ: พัฒนาการด้านภาษา
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ตาราง 5.1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามว่าสถานเลี้ยงเด็กไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
    พัฒนาการด้านสติปัญญา

พัฒนาการด้านสติปัญญา ไม่มี

วาดภาพตามจินตนาการได้* 1.5

ฝึกใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือวัตถุได้** 1.1

ได้ใช้ทักษะภาษาในการอธิบายสิ่งของต่างๆ** 0.5

แก้ปัญหาในการเล่นและท�ากิจกรรมต่างๆ*** 0.5

บอกแยกแยะสีต่างๆ ได้** 0.5

รู้หรือไม่ว่า.... 
เด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดี เป็นเด็ก

ท่ีมีลักษณะของการชอบต้ังค�าถาม ทักษะด้าน

ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดี  

มีจนิตนาการ ความคดิสรา้งสรรค ์และรูจ้กัแยกแยะ

สิ่งของต่างๆ ได้ เป็นลักษณะของเด็กฉลาด 

(ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร , ไม่ระบุปีที่พิมพ์)

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

หมายเหตุ: * กล้ามเนื้อและการปรับตัว  ** ภาษา *** สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

บอกแยกแยะสีต่างๆ ได้ ** 80.1

แก้ปัญหาในการเล่นและท�ากิจกรรมต่างๆ ***

ได้ใช้ทักษะภาษาในการอธิบายสิ่งของต่างๆ **

ฝึกใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือวัตถุได้ **

วาดภาพตามจินตนาการได้ *

74.5

68.2

61.3

59.7
%

 เด็กท่ีชอบต้ังค�าถาม มีทักษะด้านภาษา ท้ังการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 

มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักแยกแยะส่ิงของต่างๆ ได้  

เป็นลักษณะของเด็กฉลาด (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์) ดังน้ัน 

สถานเล้ียงเด็กควรให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีเสริมทักษะด้านต่างๆ ต้ังแต่ทักษะ

ด้านภาษา กล้ามเน้ือและการปรับตัว และทักษะด้านสังคมและการช่วยเหลือ 

ตัวเอง เพราะเด็กในช่วงวัยน้ี สามารถคิดได้ซับซ้อนข้ึน การส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมท่ีท�าให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกใช้ค�าอธิบายส่ิงต่างๆ 

ให้มากข้ึน มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ จึงควรได้ท�ากิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการทุกวัน
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 โดยสรุป ศักยภาพของสถานเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะมีผลต่อ

พัฒนาการท้ัง 4 ดา้น ไดแ้ก ่พัฒนาการดา้นรา่งกาย สงัคม จิตใจ-อารมณ ์และ

สติปัญญา สถานเลี้ยงเด็กส่วนมากมีกิจกรรมท่ีเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

ให้แก่เด็ก ตามที่ระบุในคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แม้กระนั้น การจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ควรให้เด็กได้ฝึกฝนทุกวัน

 พฒันาการดา้นรา่งกายยังตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิมากข้ึนท้ัง
ในเด็กต่�ากว่า 3 ปี และ เด็กอายุ 3-6 ป ีสถานเลี้ยงเด็กยังสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น หากเพิ่มการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และเสริม

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ แขน ขา และล�าตัว จากการศึกษาพบว่า 

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ยังสามารถปรับปรุงให้มีมากขึ้นและ 

บ่อยครั้งขึ้น โดยการปรับสถานท่ีให้มีสนามหญ้าหรือพ้ืนท่ีเพียงพอให้เด็กได้ 

ออกก�าลังกาย

 พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และสังคม สถานเลี้ยงเด็ก
สามารถจัดกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาการในด้านน้ีได้ไม่ยาก ส�าหรบัเดก็อายุต�า่กว่า 

3 ปี คือ การให้เด็กได้เต้นตามเสียงเพลง ซึ่งพบได้ในสถานเลี้ยงเด็กทุกแห่ง 

เพียงเพ่ิมความถี่ในการจัดกิจกรรมให้มีการส่งเสริมพัฒนาการในด้านน้ีทุกวัน 

ส�าหรบัเดก็อายุ 3-6 ปี สถานเลีย้งเดก็ควรเพ่ิมกจิกรรมให้มากขึน้ เช่น กจิกรรม

วาดภาพตามจินตนาการ (พัฒนาการด้านสติปัญญา) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ

ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัย 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นส่ิงส�าคญัท่ีเดก็จะต้องเรยีนรูแ้ละ
น�าไปสู ่การสื่อสาร การจดจ�า และการเคลื่อนไหวร ่างกาย กิจกรรมท่ี 

สถานเลีย้งเดก็ต้องจัดให้ม ีได้แก่ การให้เดก็ได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ เช่น การ

วาดรปูตามจินตนาการ การให้เดก็ได้ใช้สญัลกัษณ์แทนการใช้สิง่ของ จะช่วยให้

เด็กได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านน้ี เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ 

เข้าเรยีนในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้
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 อย่างในบ้านก็จะเรียนรู้แค่หนังสือ ทีวี แต่ว่า
เสาร์ อาทิตย์ แม่จะพาเขาไปท่ีต่างๆ ข้ึนรถ ลงเรอื รถเมล์ 
น่ังเรือ เขาก็จะรู ้ว่าชีวิตจริงๆ ไม่ได้ใช้แค่รถโดยสาร
ธรรมดา ยังต้องมีเรือ มีมอเตอร์ไซด์ มีรถสองแถว แม่ก็
จะพาเขาไปลุย ชนิดที่ว่ามีแบบของเด็กที่ไหน แม่ก็จะพา
เขาไปให้เขารู ้ไม่เคยคดิทีจ่ะไปเรยีนในโรงเรยีนสอนทักษะ 
แม่ว่าเราไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเอาเงนิไปเสียตรงน้ัน ซึง่ลูกไป
เจอประสบการณ์จรงิ เขาสามารถท่ีจะเรยีนรู้ได้มากกว่า 
แม่อยากให้เขาไปเรียนรู้จริง  ไม่ใช่มีคนมาบอก ให้เขา
ลงมือท�า อย่างป่ันจักรยานจะล้ม ก็ล้มไป แม่ไม่ว่า หนูก็
ลุกขึ้นมาใหม่

แม่ อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  
ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก
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การบริหารจัดการ 

สถานเลี้ยงเด็ก
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บทที่ 6
 การบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก

 สถานเลีย้งเดก็ใกล้ท่ีพักและท่ีท�างานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของพ่อแม่ และผู้ปกครอง เป็นสาธารณูปโภคส�าหรับเด็กเล็กท่ีควรจัด 

ให้มีและเข้าถึงได้ไม่ต่างจากการเข้าเรียนในโรงเรียนระดับท่ีสูงขึ้น เพราะ

เดก็ทุกคนควรมสีทิธ์ิได้รบัการอบรมเลีย้งดท่ีูเหมาะสมตามวยัจากพ่อแม่และ 

ผู ้ดูแลเด็กในสถานเล้ียงเด็ก ผู้ปกครองบางท่านอาจคัดกรองสถาน 

เลี้ยงเด็กท่ีตนน่าจะไว้วางใจพาลูกไปใช้บริการ ด้วยวิธีการพิจารณาจาก

อัตราค่าบริการตามวลี “คุณภาพตามราคา” อัตราค่าบริการได้สะท้อน

ความจรงิอยู่บางประการ ดงัน้ัน การจัดให้มบีรกิารดแูลเดก็เลก็ท่ีได้คณุภาพ 

ในอัตราค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตสุมผล จึงเป็นเรือ่งท้าทายของสงัคมไทย 
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 บทนี้น�าเสนอการบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็ก 2 รูปแบบ คือ สถาน

เลี้ยงเด็กในชุมชน และสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ โดยจะสรุปประเด็น

เชิงเปรียบเทียบเพ่ือเสนอต้นแบบสู่ความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถาน 

เลี้ยงเด็ก ใน 3 ประเด็น คือ 1) การริเริ่มและก่อตั้ง 2) การบริหารจัดการ

ทรัพยากร และ 3) การให้บริการเพื่อพัฒนาการเด็กที่สมวัย ต้นแบบของสถาน

เลี้ยงเด็กท่ีใช้พิจารณาได้มาจากการเย่ียมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและ

สถานประกอบการด้วยตัวของผู้เขียนและคณะวิจัย สถานเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่งนี้ 

จดัตัง้ขึ้นตามความตอ้งการของผูใ้ช้อยา่งแทจ้ริง ทีต่ั้งและคณุภาพการใหบ้ริการ

ท่ีตอบสนองความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครอง จึงท�าให้สถานเลี้ยงเด็ก 

ท้ังสองแห่งไดร้บัความนิยม และมีผู้มาใชบ้รกิารจ�านวนมาก การเรยีนรูว้ธีิบรหิาร

จัดการและการให้บริการจากสถานเลี้ยงเด็กท้ังสองแห่งน้ีจะท�าให้เข้าใจ 

ความต้องการของผู้ปกครองและสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถาน

เลี้ยงเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การริเริ่มและก่อตั้ง

 สถานเลี้ยงเด็กท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 

แห่งแรกจัดตัง้อยู่ในชมุชน และแห่งท่ีสองอยู่ในสถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง แม้ท่ีตั้งของสถานเลี้ยงเด็กท้ังสองแห่งน้ีจะแตกต่างกัน  

แต่สิ่งท่ีเหมือนกันของสถานเลี้ยงเด็กท้ังสองแห่งน้ี คือ การริเริ่มและก่อตั้งโดย 

ผู้ใช้บรกิาร 

 สถานเลีย้งเดก็ในชมุชนก่อตัง้จากครอบครวัมสุลมิหน่ึง ท่ีมลีกูและต้องการ

สร้างสงัคมในบรบิทวฒันธรรมมสุลมิ เพ่ือให้ลกูได้มพัีฒนาการสมวยัตามแนวทาง

การเรียนรู ้แบบบูรณาการ สมาชิกและเครือญาติของผู้ก่อตั้งมีพ้ืนฐานและ

ประสบการณ์งานด้านการศกึษา ผู้บรหิารของสถานเลีย้งเดก็เป็นอาจารย์สอนใน

โรงเรียนศาสนา และครูใหญ่จบการศึกษาสาขาเด็กปฐมวัย ท�าให้การดูแลเด็ก

และการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามแนวคิดผสมผสานท่ีมีเด็ก

เป็นศูนย์กลาง และมคีรหูรอืผู้ดแูลเดก็เป็นผู้ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้ 
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 สถานเลีย้งเดก็ในสถานประกอบการท่ีเป็นต้นแบบการศกึษาน้ี จัดตัง้ขึน้

ในบรบิทและสิง่แวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีพนกังานส่วนมากท�างานแบบ

เปลีย่นช่วงเวลา (ท�างานเป็นกะ) ผู้บรหิารของสถานประกอบการเห็นความส�าคญั

ของบุคลากรท่ีมทัีกษะและความสามารถ โดยเฉพาะผู้หญงิท่ีต้องออกจากงานไป

ดแูลบุตร ท�าให้สถานประกอบการต้องสญูเสยีทรพัยากรท่ีใช้ในการผลติแรงงาน 

ท่ีมีคุณภาพขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนแรงงานท่ีลาออกไป ผู้บริหารจึงริเริ่มให ้

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาวิธีการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กในท่ีท�างาน ซึ่ง

มีความซับซ้อนและด้วยความเข้มแข็งของบุคลากรท่ีอุทิศเวลาศึกษาและด�าเนิน

การจัดตั้งจนส�าเร็จ จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานประกอบการแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ให้

บรกิารดแูลเดก็เลก็ในท่ีท�างานแบบเตม็รปูแบบ คอื ไม่เพียงแต่ดแูลให้เดก็อยู่ใน 

สถานท่ีท่ีปลอดภัยระหว่างท่ีพ่อแม่ไปท�างาน แต่ยังมกีารจัดอาหารและกจิกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอีกด้วย สถานประกอบการแห่งน้ียังได้เปิดให้ 

ผู ้ประกอบการรายอ่ืนๆ ได้เข้าศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นต้นแบบและเผยแพร่

กระบวนการจัดต้ังสถานเลีย้งเดก็ในท่ีท�างานให้เป็นจรงิได้อีกด้วย 

(อ่านรายละเอียดในกล่องข้อความหน้า 80)

รูป 6.1  การรับประทานอาหารของเด็กในสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนมุสลิม  
และสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ

รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์



74

การบริหารจัดการทรัพยากร

 การบริหารจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนมีผู้บริหารโรงเรียน โดยมี 

ครูใหญ่เป็นผู้ท�าหน้าท่ีบริหารจัดสรรทรัพยากร วางแผนรูปแบบดูแล ส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้นแบบสถานเลี้ยงเด็กในชุมชนแห่งนี้ใช้พื้นที่

บางส่วนของบ้านพักของครอบครัวผู้ก่อตั้ง ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยเป็น

ชาวมุลลิมจ�านวนมาก ทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานในปีแรกได้จากการรับบริจาค

และค่าบริการจากเด็กที่มารับบริการจ�านวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาทต่อ

เดือนเพื่อเป็นค่าอาหาร 

 ในปีแรกของการด�าเนนิงาน ผู้บรหิารและสมาชกิครอบครวัท�าหน้าท่ีเป็น

ครูพ่ีเลี้ยงและมีชาวบ้านในชุมชนมาช่วยจัดเตรียมอาหาร ผู้บริหารและ 

ครูพ่ีเลี้ยงไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสถานเลี้ยงเด็ก จากความต้องการของคนใน

ชุมชนและการด�าเนินงานผ่านการประเมินจากส�านักงานเขต ในปีต่อมาสถาน

เลี้ยงเด็กแห่งน้ีจึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานเขตเป็นค่าตอบแทนตาม 

วุฒิการศึกษา เพ่ือจัดจ้างครูผู้ช่วยท่ีเป็นคนในชุมชนเพ่ิม การด�าเนินงานของ

สถานเลี้ยงเด็กที่มีผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเป็นคนในชุมชน จึงเป็นไปการดูแลเด็ก

แบบลูกหลานและคนในครอบครัว 

 หลังจากรัฐบาลปรับอัตราค่าจ้าง ผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็น 

เดือนละ 15,000 บาท จึงท�าให้เกิดความเหล่ือมล้�าของอัตราค่าตอบแทนของครู

พ่ีเล้ียงท่ีท�าหน้าท่ีลักษณะเดียวกันแต่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ผู้บริหารจึงเจรจากับ

ครูพ่ีเล้ียงให้จัดสรรค่าตอบแทนแบบเฉล่ีย โดยขอค่าตอบแทนส่วนต่างเพ่ือเฉล่ีย

จ่ายให้แก่ครูพ่ีเล้ียงคนอ่ืนๆ ท่ีวุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรี นอกจากน้ี  

ยังส่งเสริมให้ครูพ่ีเล้ียงทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี จนได้รับ

ค่าตอบแทนแบบเต็มจ�านวนตามระดับการศึกษาของตน 
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 การสนับสนุนท่ีไดร้บัจากส�านักงานเขตนัน้ ไมเ่พียงพอเพ่ือการจัดเตรยีม

หนังสือ อุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ และการก่อสร้างอาคารเพื่อ

รองรับเด็กที่เพิ่มจ�านวนขึ้นมาก จนปัจจุบันมีเด็กมารับบริการถึง 120 คน ซึ่ง

เป็นเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุบาล 3 เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจึงมาจากการ

บริจาคของคนในชุมชน 

 การด�าเนินงานสถานเลีย้งเดก็ในสถานประกอบการตน้แบบ เป็นรปูแบบ

ของสวัสดิการเพ่ือพนักงานบริษัท การจัดสรรพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็นสายการผลิตของ

โรงงานเป็นสถานเลีย้งเดก็ ท�าให้พ้ืนท่ีสว่นนีม้รีะบบความปลอดภัยเทียบเท่าสว่น

อืน่ๆ ของโรงงาน ผูป้กครองทีม่าใช้บริการจึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภยัเพราะ

บุคคลภายนอกจะไมส่ามารถเขา้ถงึตวัเดก็ได ้คา่ใชจ่้ายส�าหรบัเดก็ท่ีมารบับรกิาร

วันละ 25 บาทเพ่ือเป็นค่าอาหาร งบประมาณท่ีใช้จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริม

พัฒนาการและจัดจ้างพ่ีเลีย้งและผู้ดแูลเดก็ เป็นการจัดสรรงบประมาณของบรษิทั 

ในช่วงการเริ่มต้นด�าเนินการพนักงานจึงโดนหักภาษีตามระเบียบของสรรพากร 

แมว้า่บรษิทัต้องการให้บรกิารน้ีเป็นแบบให้เปลา่ ต่อมาจึงไดร้บัการผ่อนผันไมใ่ห้

พนักงานเสียภาษี 
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การให้บริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย

 แนวทางการดูแลเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กของต้นแบบสถานเลี้ยงเด็ก

ในชุมชน เป็นแบบผสมผสานแนวบูรณาการและวิชาการ ครูพ่ีเลี้ยงจะต้อง

วางแผนการสอนหรือกิจกรรมล่วงหน้าร่วมกัน และใช้แผนการสอนเป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการจัดกิจกรรมในห้องเรียนในแต่ละวัน ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็ก

ไดเ้รยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม การพัฒนาแผนการเรยีนการสอนอยู่ภายใต้การดแูลของ

ครูใหญ่ท่ีมีความรู้ด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัย  แผนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละ

ระดบัชั้นแตกตา่งกันเพือ่ใหเ้หมาะสมตามวยั และแตล่ะหอ้งในระดับชั้นเดียวกัน

จะมีรูปแบบการเรียนรู้เหมือนกัน แม้จะสอนโดยครูพี่เลี้ยงต่างกัน (รายละเอียด

ดูในกล่องข้อความ หน้า 78) ดังนั้น ผู้ปกครองจะมั่นใจในเรื่องคุณภาพการให้

บริการด้านการเรียนรู้ของเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพ่ีเลี้ยง

ทุกคนได้เข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนการสอนทุกปี นอกจากการเรียนรู้เชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อม

รอบตัวแล้ว เด็กท่ีมารับบริการทุกคน รวมท้ังเด็กท่ีพ่อแม่นับถือศาสนาพุทธจะ

ได้ซึมซับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามอีกด้วย 

รูป 6.2  การแต่งกายของเด็กชาย เด็กหญิง และบรรยากาศในห้องเรียน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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 การดแูลเดก็ของสถานเลีย้งเดก็ในสถานประกอบการ เป็นการให้บรกิาร

ดแูลเดก็ทารก (อายุไม่เกนิ 1 ปี) เดก็ก่อนวยัเรยีน และเดก็ท่ีเข้าเรยีนในระบบ

ช่วงปิดเทอม เด็กทารกจะได้รับการดูแลแยกต่างหาก เด็กท่ีอายุมากกว่า 1 ปี 

ทุกคนจะได้ท�ากิจกรรมร่วมกันแบบพ่ีดูแลน้อง คือเด็กท่ีโตกว่าจะคอยช่วยดูแล

เด็กเล็ก โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

อย่างเหมาะสม ต้นแบบสถานเลีย้งเดก็ในสถานประกอบการแห่งน้ีไม่จ�าแนกห้อง

ตามวยั เน่ืองจากพ้ืนท่ีและบุคลากรท่ีจ�ากดั 

รูป 6.3  พี่เลี้ยงดูแลเด็กทารก 3 คน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.4  ห้องกิจกรรมในสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนแห่งหน่ึงในเขตมีนบุรี ท่ีจัดต้ังข้ึนด้วยความร่วมมือ และ 

การเสียสละท้ังก�าลังกาย ก�าลังใจ และทุนทรัพย์ของพ่ีน้องมุสลิม จนกลายเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีได้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีพาลูกมารับบริการท่ีมีคุณภาพ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งน้ีเปิดให้บริการต้ังแต่ปี 2547 ท่ีด�าเนินงานให้บริการแก่เด็กจ�านวน 

30 คน บริหารจัดการด้วยทุนทรัพย์ส่วนบุคคล และปี 2548 จึงได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันปี 2559 มีเด็กท่ีเข้ามารับบริการจ�านวน 120 คน ท้ังชาวมุสลิมและพุทธ ในบริบทวัฒนธรรม

ของชาวมุสลิม สถานเล้ียงเด็กรับเป็นเงินบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กเดือนละ 300 บาท เพ่ือเป็น

ค่าอาหาร ส่วนค่าตอบแทนครูได้รับการสนับสนุนจากเขตด้วยต�าแหน่งครูอัตราจ้างตามวุฒิการศึกษา 

ศูนย์ฯ มีข้อจ�ากัดเร่ืองงบในการพัฒนาสถานท่ีและอุปกรณ์ส่ือการสอน แต่ยังสามารถพัฒนาให้มี

คุณภาพได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายญาติของผู้บริหารศูนย์ฯ ค่าบริการท่ีอยู่ในเกณฑ์

ท่ีผู้ปกครองจ่ายได้ และวิธีการและคุณภาพท่ีครูพ่ีเล้ียงดูแลเด็ก ท�าให้มีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลาน

มาสมัครเรียนจ�านวนมาก จนเกินจ�านวนท่ีสถานเล้ียงเด็กจะสามารถดูแลได้ 

 ครูพ่ีเล้ียงและครูฝ่ายบริหารท�างานประสานกัน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรผสมผสานแบบ 

บูรณาการและวิชาการ โดยจัดให้ครูได้มีโอกาสได้ฝึกอบรมและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนอย่าง 

ต่อเน่ือง แม้จะเป็นเด็กเล็กระดับปฐมวัย แต่การเรียนการสอนให้ความส�าคัญกับความสนใจของเด็ก

เป็นศูนย์กลาง ครูจะสอบถามความสนใจของเด็กและจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based 

approach) เช่น หากเด็กๆ ลงคะแนนว่าสนใจศึกษาเร่ืองใด ครูพ่ีเล้ียงก็จะช่วยสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองดังกล่าวแบบเชิงลึก ประเด็นท่ีได้รับเสียงส่วนน้อย  

ยังคงได้รับการศึกษา เพ่ือไม่ให้เด็กๆ เสียใจ ท่ีประเด็นของตนไม่ได้รับเลือก 

  

รูป 6.5  การเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based approach)
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งน้ี ดูแลเด็กภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม เด็กท่ี 

มาเรียนท้ังชาวมุสลิมและพุทธ (ส่วนมากเป็นมุสลิม) จะต้องแต่งกายเป็นแบบมุสลิม เรียนรู้เร่ือง 

การสวดและละหมาด รับประทานอาหารท่ีเตรียมด้วยกระบวนการฮาลาล พ่อแม่ชาวพุทธท่ีเลือกให้

ลูกมาเรียนท่ีน่ี เห็นว่าการเรียนรู้ศาสนาและแนวทางการปฏิบัติตนของศาสนาอ่ืนๆ เป็นเร่ืองท่ีดี  

การตัดสินใจเลือกศาสนาเป็นสิทธ์ิของเด็ก เม่ือพวกเขาเติบโตข้ึน พ่อแม่พิจารณาเร่ืองการดูแล 

เอาใจใส่เด็กเป็นส�าคัญ มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ

   

    รูป 6.6  สื่อการเรียนการสอนเลข 3 ภาษา (อารบิค ไทย อาหรับ) 
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

 สิ่งท่ีท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งน้ี ประสบความส�าเร็จในเชิงของการได้รับการยอมรับ

จากพ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคม โดยวัดได้จากความนิยมที่มีรายชื่อเด็กมารอเข้ารับบริการตั้งแต่ยัง

อยู่ในครรภ์ และการได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานเขตอย่างต่อเน่ือง เป็นเพราะปัจจัยด้านท่ีตั้ง

ซึ่งอยู่ในชุมชน ผู้ปกครองจึงสะดวกในการรับ-ส่งบุตร ค่าบริการท่ีผู้ปกครองสามารถจ่ายได้  

(300 บาท ต่อเดือน) เพ่ือให้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดปลอดภัย และอาคาร 

ท่ีเปิดโล่ง อากาศถ่ายเท มีอ่างล้างมือให้เด็กได้ใช้สะดวก เพ่ือให้เด็กๆ ได้ท�าความสะอาดมือและ

เท้ากอ่นการละหมาด วธีิการเรยีนการสอนแบบให้เดก็เป็นศนูย์กลาง และให้เดก็ไดม้โีอกาสตดัสนิใจ

เลือกสิ่งที่ตนสนใจได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารของสถานเลี้ยงเด็กให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร

และสื่อการเรียนการสอน และจัดให้ครูพ่ีเลี้ยงได้มีโอกาสได้รับการอบรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและ

ศักยภาพของครูพ่ีเลี้ยง ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ปกครองพึงพอใจมาใช้บริการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แห่งน้ี คือการท่ีครูพ่ีเลี้ยงเอาใจใส่ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท่ีดูแลเด็กท่ีมารับ

บริการเสมือนบุตรของตน พ่อแม่จึงอุ่นใจได้ว่าระหว่างที่บุตรอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้จะปลอดภัย ไม่ต้อง

กังวลใจระหว่างที่ตนท�างาน 

ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559 
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สถานเลี้ยงเด็กในที่ท�างาน  

 บริษัทที่ผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มาตั้งแต่ปี 2527 

เป็นสถานประกอบการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินอุตสาหกรรมด้านการผลิตบัตรพลาสติกและ

เครือ่งสแกนประเภทตา่งๆ ปัจจุบันมจี�านวนบุคลากรท้ังสิน้ประมาณ 500 คน หากนับจ�านวนลกูจ้าง

ในสถานประกอบการถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง 

 จุดเริ่มต้นของการจัดต้ังสถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ มาจากการสังเกตของ 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่เห็นปัญหาการเลี้ยงดูลูกเล็ก เช่น เมื่อพ่อท�างานกะเช้าเสร็จก็รับหน้าที่

ดูแลบุตรในช่วงที่แม่ต้องท�างานกะบ่าย หากทั้งพ่อและแม่ท�างานอยู่กะเดียวกันก็ไม่มีคนดูแลลูกเล็ก

ได้ ต้องฝากบุตรไว้กับเพื่อนบ้านให้ช่วยเลี้ยงดู บางรายต้องส่งบุตรไปอยู่ต่างจังหวัด ท�าให้พ่อแม่ลูก 

ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และแม่บางรายต้องลาออกจากงานเพ่ือจะได้มีเวลาเลี้ยงดูบุตร้ สถานการณ์เช่นน้ี

ท�าให้บรษิทัต้องเสยีคนงานท่ีมฝีีมอืไป และพนักงานท่ีลาออกจากงานกเ็สยีรายได ้เพราะความจ�าเป็น

ที่ต้องเลี้ยงดูบุตร ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นคนไทยจึงให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาในโรงงาน 

เพ่ือช่วยเหลือคนงานท่ีมีลูกเล็กได้อยู่ใกล้ชิดลูก และขณะเดียวกันก็สามารถท�างานไปได้ด้วย และ

ให้เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งแก่คนท�างาน

 วันที่ 5 มกราคม 2552 จึงได้เริ่มเปิดสถานเลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ในอาคาร 

ชั้น 3 ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนท่ีผลิตสินค้าของบริษัท ด้วยความต้ังใจจริงของผู้บริหารระดับสูง จึงให้ย้าย

สายการผลิตของชั้นน้ีออกท้ังหมดและให้ท�าเป็นสถานเลี้ยงเด็กเต็มพ้ืนท่ี โดยใช้วิธีการจัดจ้าง 

(Outsource) สถานเลี้ยงเด็กเอกชนมาด�าเนินการ รวมท้ังสอนและให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงเด็ก 

เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับคนงานว่าจะมีผู้ดูแลเด็กท่ีมีประสบการณ์มาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ

ให้แก่ลกู โดยท่ีพ่อแมส่ามารถดบุูตรไดต้ลอดเวลาผ่านกลอ้งวงจรปิดท่ีมอียู่หลายจุดในสถานเลีย้งเดก็ 

 การขาดประสบการณ์ของสถานเล้ียงเด็กในระยะแรกท่ีเพ่ิงเร่ิมจัดต้ัง ท�าให้พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่

ไม่กล้าท่ีจะน�าบุตรมาฝาก บริษัทจึงจัดให้พ่อแม่ท้ังท่ีเป็นพนักงานและสามี/ภรรยาท่ีท�างานท่ีอ่ืน  

เข้าเยี่ยมชมสถานเลี้ยงเด็กให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงดูของผู้ดูแลเด็ก ความสะอาด และความปลอดภัย

ท่ีบุตรจะได้รับ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ท่ีคาดว่าจะมารับบริการ บริษัทติดตั้งกล้อง

วงจรปิดภายในห้อง พ่อแม่ท่ีเป็นพนักงานสามารถดูบุตรได้ตามจุดท่ีมีจอมอนิเตอร์ให้บริการ  

มีห้องนอนแยกส�าหรับเด็กท่ีป่วย พ่อแม่ท่ีจะเข้ามาหาบุตรต้องสวมชุดเพ่ือป้องกันฝุ่นหรือ 

สารเคมีสัมผัสบุตร ปัจจุบันสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ได้ด�าเนินการมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และมีบุตรของ

พนักงานบรษิทัเขา้มาใชบ้รกิารจ�านวนมาก จากเดมิ 17 คนในปีแรกท่ีเปิด มาเป็น 50 คนในปัจจุบัน  
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ในจ�านวนน้ีเป็นเด็กทารกจ�านวน 4 คน จากการท่ีไม่ใช่เป็นแค่สถานรับเลี้ยงเด็กให้พ่อแม่ระหว่าง

ท�างาน แตยั่งมกีารสง่เสรมิพัฒนาการให้เดก็แต่ละวยัดว้ย จึงท�าให้มบุีคคลภายนอกอยากมาใชบ้รกิาร

สถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการแห่งนี้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีมีปัญหาในเรื่องการดูแลเด็กหรือค่าบริการท่ีสูง ท�าให้สถานเลี้ยงเด็กแห่งน้ีเป็นท่ีศึกษา 

ดูงานของหน่วยงานหลายแห่ง รวมไปถึงกระทรวงแรงงานท่ีต้องการเห็นแบบอย่างของการจัดตั้ง

สถานเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการที่ท�าได้อย่างดี

 จากเขตพ้ืนท่ีตั้งของสถานประกอบการ จึงมีเด็กนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาใช้บริการ

ด้วย ซึ่งไม่เป็นปัญหากับผู้ดูแลเด็ก รวมถึงพ่อและแม่ของเด็กก็ไม่ได้กังวล เนื่องจากมีการจัดเตรียม

โภชนาการให้เหมาะสมกบัเดก็ไวอ้ยู่แลว้ เพราะท่ีน่ียังมเีดก็ท่ีแพ้อาหารบางประเภทเชน่กนัท่ีตอ้งการ

ดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ มีเด็กที่มีอาการดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น และที่เป็นโรคร้าย เช่น มะเร็ง

ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด สถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ดูแลบุตรจนท�าให้พ่อและแม่ไม่ต้องลาออกจาก

งาน และยังสามารถได้อยู่ใกล้บุตรเมื่อต้องการได้อีกด้วย การจัดการของสถานเลี้ยงเด็กคือ จะจัด

พี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กลักษณะพิเศษที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นสัดส่วน 1:2 (พี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็ก 

2 คน) จากปกติที่จัดสัดส่วน 1:6 

 ในด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีผู้ดูแลเด็ก 8 คน ประจ�าอยู่ที่โรงงาน โดยผู้ดูแลเด็ก

ทุกคนต้องผ่านการอบรมการเลี้ยงดู เด็ก และให้สถานรับเลี้ยงเด็กท่ีว่าจ้างมาอบรมให้ 

ความรู้เพ่ิมเติม ท่ีส�าคัญผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากเป็น

สวัสดิการให้กับคนงาน ดังนั้น จึงไม่มีค่าบริการรายเดือน ยกเว้นเพียงค่าอาหารและอุปกรณ์ในการ

ท�ากิจกรรมวันละ 25 บาท หากพ่อแม่ท�างาน 6 วันต่อสัปดาห์ แต่ละเดือนจะน�าบุตรมาฝากไว้  

24 วัน คิดเป็นค่าอาหารรายเดือนเพียง 600 บาท

 
รูป 6.7  การจัดห้องนอน
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.8  ห้องเตรียมอาหาร
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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 จุดเด่นของสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้คือ ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กท่ีมีความรู้ในเรื่อง 

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ความรู้สึกของการให้บริการที่ไม่ใช่ด�าเนินการแบบเอกชน แต่เป็น

ลักษณะสวัสดิการท่ีเหมือนคนในครอบครัว ท�าให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจท่ีจะฝากเด็กไว้กับคนรู้จัก 

ที่สามารถเข้ามาดูบุตรหรือให้นมบุตรได้ตลอดเวลา และยังมีเรื่องความปลอดภัยของตัวสถาน

เลี้ยงเด็กเองท่ีมีกล้องวงจรปิดและการเข้าออกต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบ พ้ืนห้อง ผนัง 

และเฟอรนิ์เจอรท่ี์อยู่ในสถานเลีย้งเดก็ ลว้นมกีารป้องกันดว้ยอุปกรณก์นักระแทกท�าให้ลดความ

เสีย่งท่ีเดก็จะเกดิอุบัตเิหตไุด ้และท่ีส�าคญันอกเหนือไปจากท่ีผู้บรหิารมคีวามต้ังใจให้เกดิสถาน

เลีย้งเดก็ เพ่ือให้พ่อแมไ่ดอ้ยู่ใกลบุ้ตรอย่างใกลช้ดิแลว้ ยังท�าให้คูแ่ตง่งานบางคูต่ดัสนิใจมบุีตร

เพิ่ม เพราะมั่นใจว่าจะมีสถานเลี้ยงเด็กที่จะดูแลบุตรตนเองได้ ที่ส�าคัญคือเป็นสถานเลี้ยงเด็ก

ท่ีอยู่ในท่ีท�างาน ไม่ได้ห่างไกลกันเกินท่ีจะไม่เห็นบุตรได้ในเวลาท่ีคิดถึง ผู้ดูแลยังได้บอกว่า 

ในบางรายท่ียังไม่ตัดสินใจว่าจะมีบุตรดีหรือไม่ เมื่อเห็นการท�างานของสถานเลี้ยงเด็กในท่ี

ท�างานก็ตัดสินใจที่จะมีบุตร เพราะรู้ว่าจะสามารถฝากบุตรไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยและเชื่อใจได้

ที่มา: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, และธีรนงค์ สกุลศรี, 2559

รูป 6.9  เด็กเตรียมตัวรับประทานอาหาร 
รูปโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์

รูป 6.10  พ่อแม่และผู้เยี่ยมชมเปลี่ยนชุดก่อนเข้าบริเวณดูแลเด็ก
รูปโดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
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 ส่ิงส�าคญัของการจดัต้ังสถานเล้ียงเดก็ในชมุชน คอื

ความต้องการท่ีแท้จรงิของคนในชมุชน ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดนั

จากผู้ใช้บริการ ให้สร้างสถานเล้ียงเด็กเพื่อดูแลลูกหลาน

ของคนในชุมชนเอง ความเสียสละจึงเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ

ท�าให้เกิดสถานเลี้ยงเด็กท่ีตรงกับความต้องการของคนใน

ชุมชน ส่วนการจัดต้ังสถานเล้ียงเด็กในท่ีท�างาน ผู้บริหาร

ของสถานประกอบการต้องมวีสิยัทัศน์เพือ่ให้เป็นสวสัดกิาร

แก่พนักงานแบบไม่แสวงก�าไร การสร้างขวัญก�าลังใจให้

พนักงานในรูปแบบนี้ ย่อมจะได้มาซึ่งความทุ่มเทให้กับสถาน

ประกอบการท่ีเปรียบเสมือนครอบครัวท่ีดูแลลูกหลานของ

พวกเขา 
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พ่อแม่
เป็นผู้ดูแลบุตร

ที่ดีที่สุด
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บทสรุป
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บทที่ 7
บทสรุป

 หนงัสอื “สถานเลีย้งเดก็ในบรบิทสงัคมเมอืง: พัฒนาการเพ่ือความ

มั่นคงของชาติ” แสดงให้เห็นสถานการณ์การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใน

สงัคมเมอืง และโอกาสในการพัฒนาสถานเลีย้งเดก็ให้สอดรบักบัแนวทาง

การพัฒนาประชากรของประเทศท่ีมเีดก็เกดิใหม่จ�านวนน้อยลง และผู้คน

อายุยืนยาวมากขึ้น จนกลายเป็นสังคมสูงวัย ในยุคปัจจุบันท่ีพ่อแม่มีลูก

น้อยลง แต่การศกึษาสงูขึน้ ประเทศมเีทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และทรพัยากร

ท่ีไม่ขดัสน ปัจจัยเหล่าน้ีจึงถอืเป็นข้อได้เปรยีบ ในการพัฒนาคณุภาพของ

ประชากรเยาว์วยัให้เตบิโตได้อย่างเตม็ศกัยภาพ ตามพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

บทน้ีเสนอข้อสรปุสถานการณ์และข้อค้นพบจากงานวจัิย และข้อเสนอแนะ

เชงินโยบาย
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สถานการณ์และข้อค้นพบจากงานวิจัย

 พัฒนาการของเด็กไทยระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะ 1 ใน 5 

ของเด็กในวัยนี้สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษาและ

สงัคม แมจ้ะยังไมม่หีลกัฐานเชงิประจักษว์า่พัฒนาการท่ีลา่ชา้ของเดก็กลุม่น้ีเกิด

จากสาเหตุใดบ้าง แต่มีความเป็นไปได้ว่า พวกเขาได้รับการอบรมเลี้ยงดู 

อย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการให้อย่างสมวัย อาจเนื่อง 

มาจากพ่อแม่และผู้ปกครองต้องท�างาน ไม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างใกล้ชิด  

ภาพที่เด็กเล็กใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart 

phone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ ตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น  

ร้านอาหาร หรือสถานท่ีท�างานของพ่อแม่ อาจเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

ที่จะท�าให้เด็กไม่มารบกวนการท�างานหรือภารกิจต่างๆ ของพ่อแม่ได้ แต่ก็อาจ

จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้อย่างคาดไม่ถึง หากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างไม่ควบคุม

 การใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กท่ีผ่านมาตรฐาน จึงเป็นทางเลือกส�าหรับ 

พ่อแมยุ่คใหม่ในการจัดสรรเวลาให้ลกูไดอ้ย่างมคีณุภาพ เพราะจะท�าให้พ่อแมไ่ด้

ท�างานอย่างเต็มที่ระหว่างที่ลูกอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ยงเด็ก และสามารถ

ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดได้หลังเลิกงานและวันหยุด การท่ีมีผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังเวลาท่ีอยู่บ้าน และระหว่างเวลาท่ีพ่อแม่ไปท�างาน จะเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะ

ท�าให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย

 แม้ในบริบทสังคมเมืองท่ีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีเงื่อนไขจ�ากัด “พ่อแม่

เป็นผู้ดูแลหลักท่ีดีท่ีสุด” หากพ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลา การหา 

ผู้ดูแลมาทดแทนช่วงเวลาหน่ึงของวัน จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีคนในครอบครัวควร

ตดัสนิใจร่วมกนั งานวจัิยเรือ่ง “การให้บรกิารของศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรยีนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่และผู้ปกครอง 

ส่วนมากต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพราะคิดว่าจะมีผู้ดูแลท่ีสามารถ 
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ส่งเสริมพัฒนาการของบุตร (ร้อยละ 84.8) มีเพียงไม่ถึงครึ่งของผู้ปกครองท่ี

ต้องการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพราะเหตุผลไม่มีผู้ดูแลบุตร (ร้อยละ 47.4) 

ข้อค้นพบน้ีสะท้อนให้เห็นว่า การตระหนักถึงความส�าคัญของพัฒนาการใน 

เด็กเล็ก และอุปสงค์ของการมีสถานเลี้ยงเด็กท่ีสอดคล้องกับความต้องการเพ่ือ 

ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวัย จ�านวนและการกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็ก

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ แต่ความต้องการของผู้ปกครอง ท่ียังไม่สามารถหา 

สถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้าน หรือใกล้ท่ีท�างานได้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของ

สถานเลี้ยงเด็กที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครอง

ได้อย่างแท้จรงิ จึงเป็นความท้าทายของสงัคมเมอืงอย่างกรงุเทพมหานครท่ีต้อง

แก้ปัญหา เพ่ือให้ประชาชนท่ีมคีวามหลากหลายทางเศรษฐานะและวฒันธรรมได้

เข้าถงึบรกิารสถานเล้ียงเดก็ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

 การให้บริการของสถานเล้ียงเด็กเอกชน และสถานเล้ียงเด็กภายใต้ 

หน่วยงานของรัฐยังมีความแตกต่างกัน สถานเล้ียงเด็กเอกชนได้รับคะแนน 

ความพึงพอใจสูงกว่าสถานเล้ียงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐในทุกด้าน  

ผลการศึกษาน้ี สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในการจัดกิจกรรมท่ีเด็กสมควร

จะได้รับตามวัย และมีความถ่ีอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการ 

เหมาะสมกับวัย อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีมิใช่เพ่ือประเมินระดับ

คุณภาพหรือมาตรฐานการให้บริการของสถานเล้ียงเด็ก แต่เพ่ือศึกษาการตระหนัก

ถึงความส�าคัญของพัฒนาการเด็กในช่วง 3 ปีแรก และสะท้อนความคิดเห็นของ

พ่อแม่และผู้ปกครอง ซ่ึงมีความคาดหวังว่า สถานเล้ียงเด็กจะสามารถส่งเสริม

พัฒนาการของบุตร ในส่วนท่ีพ่อแม่ไม่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมให้ท่ีบ้านได้ 

และเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กในการเรียนรู้ระดับท่ีสูงข้ึน การพัฒนาเพ่ือ 

ยกระดับการให้บริการสถานเล้ียงเด็กจึงไม่ใช่เพ่ือให้ผ่านการประเมินมาตรฐาน

เท่าน้ัน แต่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เต็มศักยภาพอย่างเหมาะสมกับวัย
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 ความส�าเร็จในการให้บริการของสถานเล้ียงเด็ก คือเด็กท่ีมาใช้บริการ

สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสนุก และมีพัฒนาการสมวัย กิจกรรมในแต่ละวัน

จะท�าให้พวกเขาช่วยเหลือตนเอง เข้าใจ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

การพัฒนาสถานเล้ียงเด็กให้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จึงจะท�าให้พ่อแม่

และผู้ปกครองไว้วางใจ ท้ังน้ี สถานเล้ียงเด็กต้องเกิดข้ึนจากความมุ่งม่ันต้ังใจของ

ผู้ให้และผู้ใช้บริการท่ีเห็นความส�าคัญของเด็ก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและ

สังคม ท่ีไม่อาจละเลยได้ เพราะพัฒนาการก้าวแรกท่ีม่ันคงแข็งแรง จะท�าให้ 

พวกเขาเติบโตเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของชาติต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 � ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นครูพ่ีเลี้ยงควรได้รับการอบรมในด้านการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการให้แก่เด็กได้ตามวัยอย่างเหมาะสม 

 � จัดให้มีคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  

และสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุ ท่ีหาได้ ในท้อง ถ่ินมาเป็นเครื่องมือ 

ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย

 � จัดให้มีเอกสารเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็ก และ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับศาสนาที่พ่อแม่และผู้ปกครองนับถือ เช่น 

การจัดเตรยีมอาหาร และการงดท�าความเคารพหรอืเขา้รว่มพิธตีา่งศาสนา 

รวมท้ังสอนให้เด็กเข้าใจความแตกต่างท่ีมีอยู่ในสังคม และเรียนรู้ท่ีจะอยู่

ร่วมกัน 

 � ควรให้สัญลักษณ์แก่สถานเลี้ยงเด็กท่ีสามารถจัดเตรียมอาหารฮาลาล  

รวมท้ังดูแลเด็กท่ีแพ้อาหารได้ จะท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถ 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านหรือที่ท�างานได้ 

 � สนับสนุนอุปกรณ์ ของเล่น หนังสือนิทาน และบทเพลง เพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการในเด็กปฐมวัยให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กท่ีมาใช้

บรกิารสถานเลีย้งเดก็ในหน่วยงานของรฐัและองคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 � ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลในท้องถิ่น ให้ความรู้ในการ

ตรวจและป้องกันโรค รวมถึงการจัดระบบระบายอากาศ การก�าจัดขยะ  

การดูแลเด็กป่วย และการจัดสิ่งแวดล้อม ให้แก่สถานเลี้ยงเด็ก เพื่อไม่ให้

เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระหว่างเด็กที่มาใช้บริการ

 � สรา้งแรงจูงใจให้แกส่ถานประกอบการ เพ่ือสง่เสรมิให้จัดต้ังสถานเลีย้งเดก็

ในสถานประกอบการ  

 � รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก เพ่ือให้เด็กทุกคนได ้

เขา้ถงึการสง่เสรมิพัฒนาการและมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย
หัวหน้าภาควิชาอนามัยและครอบครัว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิพย์   มุสิกพันธ์ 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิชาการ
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อาจารย์ ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์ 
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แรกเกิด-อายุต่ำกว่า 1  เดือน 
•	 มองหน้า สบตา 

•	 ตอบสนองต่อเสียงพูด, ท�าเสียงในล�าคอ

1 - 2  เดือน 
•	 สนใจและมองหาเสียง   

•	 ท�าเสียงอู้อ้าโต้ตอบ

•	 มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหว

•	 ชันคอในท่าคว�่า               

3 - 4  เดือน 
•	 หันหาเสียง 

•	 หัวเราะได้

•	 ส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบ   

•	 มองตามจากด้านหนึ่ง จนสุดอีกด้านหนึ่ง

•	 ในท่าคว�่าใช้แขนยัน ชูคอตั้ง 90 องศา

5 - 6  เดือน 
•	 แสดงอารมณ์และท่าทาง เช่น ดีใจ ขัดใจ

•	 หันตามเสียงเรียกชื่อ 

•	 ส่งเสียงสูงๆ ต�่าๆ 

•	 คว้าของมือเดียวและเปลี่ยนมือถือของได้

7 - 8  เดือน 
•	 ท�าเสียงพยางค์เดียว เช่น จ๊ะ หม�่า

•	 มองตามของตก

•	 นั่งทรงตัวได้เอง โดยไม่ต้องใช้มือยัน  			

9 - 10  เดือน 
•	 เล่นจ๊ะเอ๋ 

•	 ใช้ท่าทางหรือการชี้บอกความต้องการ 

•	 ใช้นิ้วและนิ้วหัวแม่มือหยิบของ

•	 การยืนและเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง

11 - 12  เดือน 
•	 เลียนแบบท่าทาง

•	 เข้าใจเสียงห้ามและหยุดท�า 

•	 ยืนเองได้ชั่วครู่ หรือตั้งไข่

13 - 15  เดือน 
•	 ท�าตามค�าบอกง่ายๆ 

•	 พูดค�าที่มีความหมายได้ 1-3 ค�า

•	 เดินได้เอง  

เด็กปฐมวัยพัฒนาการ
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16 - 18  เดือน 
•	 รู้จักปฏิเสธ 

•	 ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ โดยการชี้อวัยวะ 1-2 ส่วน

•	 วางของซ้อนกัน 2-3 ชิ้น  

19 - 24  เดือน 
•	 พูดค�าสองค�าต่อกันอย่างมีความหมาย

•	 เปิดหน้าหนังสือได้ทีละหน้า

25 - 30  เดือน 
•	 พูดคุยตอบโต้เป็นประโยคสั้นๆ

•	 ชี้หรือท�าตามค�าบอก เช่น ชี้อวัยวะอย่างน้อย  

6 ส่วน

•	 ขีดเขียนเป็นเส้นวนๆ                          

31 - 36  เดือน 
•	 รู้จักรอคอย 

•	 บอกชื่อตนเองได้

•	 เข้าใจเพศชาย-หญิง        

37 - 48  เดือน 
•	 บอกได้อย่างน้อย 1 สี  

•	 เขียนวงกลมตามแบบได้ 

•	 พูดเล่าเรื่องให้คนอื่น เข้าใจเกือบทั้งหมด              

49 - 60  เดือน 
•	 เข้าใจและอธิบายเหตุผลง่าย 

•	 นับและรู้จ�านวน 1-5

•	 บอกสีได้ 4 สี  

•	 วาดรูปคนอย่างง่าย           	

61-72  เดือน 
•	 รู้จัก ซ้าย ขวา ข้างบน ข้างใต้   

ข้างหน้า ข้างหลัง

•	 รู้จักจ�านวน 1-10  

•	 วาดรูปสามเหลี่ยม 

ที่มา: แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ช่วงแรกเกิด - 72 เดือน) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



พ่อแม่
เป็นผู้ดูแลบุตร

ที่ดีที่สุด
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