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การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
(Developmentally Appropriate Practice : DAP)
การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล
เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่มีความสําคัญในการสร้างพื้นฐานของชีวิตที่ดีในอนาคต งานวิจัยในสาขาต่างๆ
เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ มานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัยและงานวิจัยพื้นฐานทางสมองต่างๆ ทํา
ให้เกิดการขยายองค์ความรู้ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของสมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Association for the
Education Of Young Children: NAEYC) ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
(Novick, 1996)
ความหมายของการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล
สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Association for the Education Of
Young Children: NAEYC, 1997; Bredekamp and Copple, 1997) นิยามว่า การปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) เป็นผลมาจากกระบวนการในการตัดสินใจ
ของนักการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กที่มีพื้นฐานจากข้อมูลความรู้ที่สําคัญอย่าง
น้อยที่สุด 3 ประการ คือ
1.ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการและการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก เป็ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของมนุ ษ ย์ ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ อายุ โ ดยสามารถคาดการณ์ ไ ด้ ภ ายในช่ ว งอายุ ห นึ่ ง เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม สื่ อ อุ ป กรณ์ หรื อ
ประสบการณ์ที่ปลอดภัย มีผลดีต่อสุขภาพ น่าสนใจ ประสบความสําเร็จได้และมีความท้าทายต่อเด็ก
2.ความรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง ความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละคนภายในกลุ่มเพื่อประยุกต์ใช้
และตอบสนองต่อความแตกต่างรายบุคคล
3.ความรู้เกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อทําให้มั่นใจว่า ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องและเคารพต่อการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัว
เครือข่ายการปฐมวัย (Early Childhood Network, 1997) กล่าวว่า การปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมละการให้เนื้อหา สื่ออุปกรณ์ กิจกรรม และวิธีการที่เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก และความพร้อมของแต่ละคน ความเหมาะสมที่จะต้องพิจารณา ได้แก่
1.ความเหมาะสมกับอายุ (Age appropriateness) หมายถึง ลําดับขั้นในการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของเด็ก ที่เกิดขึ้นระหว่าง 9 ปี แรกของชีวิต ที่สามารถทํานายได้จากงานวิจัยทางพัฒนาการ
มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นกับพัฒนาการทุกด้าน เป็นอายุทางพัฒนาการของเด็กคนหนึ่งๆ ที่อาจมี
ช่วงกว้างของพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆ ภายในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอัตรา
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การเจริญเติบโตของแต่ละคน รูปแบบของพัฒนาการหรือความแตกต่างรายบุคคลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ช่วงอายุ
ทางพัฒนาการอยู่ในช่วง 2 ปี ของอายุจริง เด็กชายอาจมีวุฒิภาวะน้อยกว่าเด็กผู้หญิงมากถึง 6 เดือน และเป็น
ปกติสําหรับเด็กที่มีระดับพัฒนาการที่แตกต่างและหลากหลายในพัฒนาการทุกๆด้าน
2.ความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Individual appropriateness) เด็กแต่ละคนมีรูปแบบและอัตรา
การเจริญเติบโตเฉพาะตน ทั้งในด้านบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้ ภูมิหลังทางครอบครัว และประสบการณ์ใน
อดีต ความแตกต่างรายบุคคลเหล่านี้ควรสะท้อนในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีการปฏิสัมพันธ์ใน
หลักสูตรของเด็ก การเรียนรู้ในเด็กเล็กๆ เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์โดยตรงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อม
สื่ออุปกรณ์ ความคิด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ต่างๆ ควรเหมาะสมกับความสามารถที่พัฒนาและ
เกิดขึ้นของเด็ก โดยสร้างความท้าทายสําหรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายความสนใจ
3.ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Cultural and social context
appropriateness) เด็กๆไม่ได้เจริญเติบโตในห้องเรียนเล็กๆที่แยกต่างหาก แต่เติบโตภายในบริบทของ
ครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน เป็นสิ่งสําคัญมากที่ผู้ใหญ่ทํางานกับเด็ก ต้องเข้าใจบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งเด็กอาศัยอยู่ เพื่อมั่นใจว่า ประสบการณ์การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องสัมพันธ์กัน และเคารพ
ต่อการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัว
ความเป็นมาและความสําคัญ
สมาคมปฐมวัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (NAEYC) ได้กําหนดนิยามของการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับพัฒนาการขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1986 จากการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
และได้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ในปีคริสตศักราช 1987จึงได้จัดพิมพ์หนังสือที่ขยายความและเพิ่มเติม
เนื้อหาให้มีลักษณะเฉพาะกับการจั ดการศึกษาสําหรับเด็กแรกเกิดถึง แปดปีขึ้นไป ทั้งในด้านการปฏิบัติ ท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับพัฒนาการ (Bredekamp, 1987)
ในปีคริสตศักราช 1997 จึงได้มีการจัดทําหนังสือแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง (Bredekamp and Copple, 1997) จากข้อมูลทางการวิจัยและการ
อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ จากนักการศึกษาปฐมวัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ และมีการทบทวนข้อมูล
ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี (Gestwicki, 1999)
แนวการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ทําให้เกิดการเพิ่มประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีคุณค่าต่อ
เด็ก โดยการเชื่อมโยงความรู้ทางพัฒนาการเด็ก สู่การปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมการมีมาตรฐานใน
วิชาชีพและความชัดเจนในสาขาการศึกษาปฐมวัย ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายและนโยบายทางการ
ศึกษาและสังคมได้ (Johnson & Johnson, 1992; Novick 1996) โดยเฉพาะการตระหนักว่า เป้าหมายใน
การจัดการศึกษาสามารถสร้างสรรค์ความแตกต่างกัน แต่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมมีคุณลักษณะ
พื้นฐานร่วมกัน คือ ความปลอดภัยและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคม
อารมณ์ สุนทรียภาพ สติปัญญาและภาษาของเด็กแต่ละคน และการคํานึงถึงความต้องการของครอบครัวด้วย
(NAEYC 1996; Bredekamp and Copple, 1997)
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ความเข้าใจสําหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
การเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของการเรียนรู้ระหว่างช่วงปฐมวัย ทําให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติ
ของนักการศึกษาปฐมวัย การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ต้องการครูที่สามารถบูรณาการพื้นฐานความรู้
ของตนเอง โดยที่ครูต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน เนื้อหา
สาระของหลักสูตร วิธีการประเมินและมีวิธีการในการประยุกต์หลักสูตรและการสอนให้สอดคล้องกับจุดแข็ง
ความต้องการและความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ครูจะต้องทราบคุณลักษณะเฉพาะของเด็กและ
ครอบครัว รวมถึงการรอบรู้เกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี (Bredekamp and Copple,
1997)
Kate (1995; Bredekamp and Copple, 1997) กล่าวว่า ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก ทําให้ผู้ที่
ทํางานกับเด็กมีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในด้านพฤติกรรม และช่วยขยายความรู้ความเข้าใจของสิ่งที่ประกอบ
กันเป็นพฤติกรรมโดยปกติของเด็ก การคุ้นเคยหรือการรู้จักกับพัฒนาการของเด็ก จะช่วยให้เห็นปัญหาในการ
ทํางานกับเด็กเกี่ยวกับลําดับเหตุการณ์ในแต่ละกิจกรรม ที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงตัวเด็กและระดับของความ
จําเป็นในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ผู้ที่ทํางานกับเด็กต้องเผชิญกับการตัดสินใจในสิ่งที่เป็นขอบเขตของการแสดงออก ที่สมเหตุสมผลกับ
การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ พั ฒ นาการของเด็ ก ความเคยชิ น และความชํ า นาญ มั ก เป็ น พื้ น ฐานสํ า คั ญ
นอกเหนือไปจากขอบเขตของการตัดสินใจในการปฏิบัติ ดังนั้นการคํานึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการแสดงออกถึงการยอมรับนับถือในตัวเด็ก จึง
เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การตัดสินใจอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
พัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล
การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการของพัฒนาการและการเรียนรู้ วิธีการคิดและการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ โดยทั่วไป
ของเด็กวัยอนุบาล ดังนี้
1. หลักการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Bredekamp and Copple, 1997)
1) พัฒนาการด้านต่างๆ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
2) พัฒนาการเกิดขึ้นอย่างเป็นลําดับขั้น ตามกฎเกณฑ์อย่างสัมพันธ์กัน ความสามารถ ทักษะ และ
ความรู้เกิดขึ้นจากความพร้อมทางพัฒนาการเหล่านั้น
3) พัฒนาการของเด็กแต่ละคนเกิดขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน และไม่สม่ําเสมอกันในแต่ละด้าน
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4) ประสบการณ์เริ่มแรกมีผลต่อการเพิ่มขึ้น และความล่าช้าทางพัฒนาการ โดยที่พัฒนาการและการ
เรียนรู้จะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
5) พัฒนาการเกิดขึ้นในทิศทางทีส่ ามารถทํานายไปสู่ความซับซ้อน และการสั่งสมลักษณะนิสัย
ส่วนตัว
6) พัฒนาการและการเรียนรู้เกิดขึ้นและมีผลจากบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย
7) เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยใช้ประสบการณ์ทางกายภาพ และสังคมโดยตรง รวมทั้งความรู้ที่
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจโลกรอบๆตัวของเด็กด้วยตนเอง
8) พัฒนาการและการเรียนรู้เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวุฒิภาวะทางชีววิทยา และ
สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยโลกทางกายภาพ และทางสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
9) การเล่นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา อีกทั้งเป็นการสะท้อน
พัฒนาการของเด็ก
10) พัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้น เมื่อเด็กได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติทกั ษะ ที่เด็กเริ่มทําได้ใหม่ และเมื่อเด็กมี
โอกาสได้รับประสบการณ์ทที่ ้าทายมากขึ้นจากสิ่งที่เด็กสามารถทําได้แล้ว เพื่อให้ความสามารถคง
อยู่
11) เด็กๆแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและแสดงออกในสิ่งที่เด็กรู้ต่างกันด้วย
12) เด็กพัฒนาและเรียนรู้ได้ดีที่สุดในบริบทของกลุ่มที่เด็กรู้สึกปลอดภัย และมีคุณค่า รวมถึงการได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางกายภาพและการมีความมั่นคงทางจิตใจ
2. วิธีการคิดและการเรียนรู้ของเด็กที่ใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติทเี่ หมาะสมกับพัฒนาการ
(Bredekamp and Copple, 1997)
1) เด็กสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ด้วยตนเองและได้รับประโยชน์จากการสอนโดยเพื่อนและครูที่มี
ความสามารถมากกว่า
2) เด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เช่นเดียวกับการที่เด็กเรียนรู้
ผ่านเนื้อหาสาระอย่างลึกซึ้งในแต่ละสาขาวิชา
3) เด็กได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตรงตามตารางเวลาเช่นเดียวกับที่เด็กได้เรียนรู้
ด้วยการยืดหยุ่นเวลาของครูที่ตอบสนองต่อความคิด ความต้องการ และความสนใจของเด็ก
4) เด็กได้รับประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เด็กได้เลือกอย่างมีความหมาย ในสิ่งที่เด็กต้องการปฏิบัติ
และเรียนรู้ และจากการมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงขอบเขตของทางเลือกต่างๆที่ยอมรับได้
5) เด็กได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถ และการมีโอกาสที่เพียงพอในการฝึก
ปฏิบัติทักษะที่เริ่มทําได้และต้องการให้คงอยู่
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6) เด็กได้รับประโยชน์จากโอกาสในการมีส่วนร่วมกับเพื่อน และการมีความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม และจากการได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆ เป็นรายบุคคลที่สนองตอบต่อจุดแข็ง ความสนใจ และ
ความต้องการของเด็กเอง
7) เด็กต้องการพัฒนาความรู้สึกต่อตนเอง และการเคารพบุคคลอื่นที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่
แตกต่างจากเด็ก
8) เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ และมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ และมีการตระหนักถึงความ
จํากัดของศักยภาพทางสติปัญญาและภาษาตามระดับอายุของตนเอง
9) เด็กได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ในการริเริ่มด้วยตนเอง การเล่นอย่างอิสระ และจากการ
วางแผนสร้างกิจกรรม โครงการและประสบการณ์ต่างๆโดยครู
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การดูแลที่เหมาะสมสําหรับลักษณะของเด็กวัยอนุบาลในช่วงอายุต่างๆ
การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลนั้น ต้องคําถึงถึงหลักการของพัฒนาการและ
การเรียนรู้ และลักษณะทางพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กวัยอนุบาล โดยมีการดูแลที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย
อนุบาลในช่วงอายุต่างๆ Sprain and others (1998) ได้นําเสนอไว้ดังนี้
เด็กอายุ 3 ปี ควรได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คํานึงถึงด้านภาษา กิจกรรมทางร่างกาย ด้าน
กล้ามเนื้อใหญ่ และการเคลื่อนไหว กิจกรรมภาพตัดต่อและบล็อก ของเล่นที่มีล้อและเครื่องเล่นปีนป่าย การ
แสดงละคร และการเล่าเรื่องราว
เด็กอายุ 4 ปี สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมต่างๆที่มากขึ้น เช่น การ
ตัดกระดาษและผ้า กิจกรรมศิลปะและทําอาหาร เด็กสามารถจดจํารูปร่าง สี และใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้นและทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ
เด็กอายุ 4 ปี บางคนและเด็กอายุ 5 ปี ส่วนใหญ่สามารถรวบรวมความคิด มีความจํามากขึ้นและมีการ
พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อย่อย เด็กแสดงความสนใจในภาษาเขียนมากขึ้น เด็กพัฒนาความสนใจชุมชน
และสนุกสนานกับโอกาสพิเศษและการไปทัศนศึกษา
แหล่งที่มา
อรพรรณ บุตรกตัญญู. การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
พั ฒ นาการของเด็ ก วั ย อนุ บ าล. วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
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