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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ให้เป็น
พื้นที่ต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการเล่นกับเด็ก
ปฐมวัย ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก และเพื่อให้พื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
เกิดความยั่งยืนในชุมชน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยแบบตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการท�ำแบบประเมิน
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการเล่าเรื่องของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต
จังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง จังหวัด
ศรีสะเกษ และโรงเรียนอยู่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” มีแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบที่
ส�ำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการเล่น 2) กระบวนการเล่น 3) พื้นที่เล่น 4) หน่วยบริหารจัดการการเล่น (2) การ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการเล่นกับเด็กปฐมวัยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และ ผู้ดูแลเด็ก ต้องมี
หลักสูตรคู่มือผู้อ�ำนวยการเล่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการเล่น และมีทักษะ ในการเล่นกับ
เด็ก ที่เน้นกระบวนการเล่น ภายใต้ concept 3F ได้แก่ การเล่นกับครอบครัว การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตาม
ความต้องการ การเล่นให้สุข สนุก เป็นไปตามวัย (3) พื้นที่ต้นแบบ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
บ้าน/ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน
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Abstract

This research article was purpose to raise awareness among parents, guardians and teachers as well as to ensure sustained benefits for children from the prototype play area. This research
is carried out in a form of cross-section by doing a survey, focus group and collecting information
from parents, guardians, teachers, staff and Public Health staff in four child development centers.
It covers four regions under Education Sandbox Act B.E.2562, that is, Wat Bhuddhakanchananimit
Child Development Center, Kanchanaburi, Satun Town Municipality Child Development Center,
Satun, Huachang Child Development Center, Srisaket and Yumueangklang Child Development
Center, Rayong. In summary, it can be demonstrated as follows;  (1)Four components enabling
child development centers to follow the prototype play area; Play worker: Play process: Play space
(2) In order to maximize the play process, the play worker guideline must be distributed to parents,
guardians and teachers enabling them for understanding the prototype play area. This can be done
under 3F concept which is ‘Family’: encouraging children to play ‘Free’: free playing that child-centered anytime and anywhere and lastly ‘Fun’: playing generates fun and happiness Recommendations for the prototype play area as follows;(3)The prototype play area leads to a sustainable
community via cooperation between families, child development centers/ public health service
units and communities
Keywords: development, The prototype play area,  child development centers

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
การศึกษาที่ดีในช่วงปฐมวัยคือการเล่น การเล่นเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเด็ก การเล่นเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาความสามารถทางกายภาพ กระบวนการคิด ความรู้ ความเข้าใจทาง ภาษาและอารมณ์
ของเด็ก และยังพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็น สถาบันที่เล็กและใกล้
ชิดที่สุดในการดูแลอบรมสั่งสอน ในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาต่อ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
และเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาของเด็กปฐมวัยหรือการเล่น ดังนี้
จากการวิจัยเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (Sumon Amarawiwat and others,1991) พบว่า
เด็กปฐมวัยเล่นกับสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวที่เด็กหาได้ โดยผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ในขณะที่ตนเองท�ำงาน
และผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเล่นของเด็ก พบว่า ผู้ปกครองให้ ความส�ำคัญกับการเล่าเรียน
อย่างจริงจังของเด็ก ก่อนวัยเรียนที่โรงเรียนมากกว่าการเล่นเพื่อพัฒนาการ โดยที่ ครูตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กมากกว่าการเรียน ซึ่งการที่เด็กมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่ น้อยลง โดยเฉพาะเด็กในครัวเรือน
ยากจนและครัวเรือนแหว่งกลางนั้น มีผลกระทบต่อการศึกษาและความ เป็นอยู่ของเด็ก ถ้าเด็กไม่อยู่กับพ่อแม่
โอกาสของเด็กผู้ชายจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 25 และ โอกาสของเด็กผู้หญิงจะเรียนต่อมัธยมปลายลด
ลงร้อยละ 0.2
สถานการณ์การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบว่าเด็กที่มี พัฒนาการ
สมวัย มีแนวโน้มลดลง คือ ปี2559 ร้อยละ 86.22 ปี 2560 ร้อยละ 83.61 และปี 2561 (Department of Health,
Ministry of Public Health) ส่งเสริมกระตุ้นซ�้ำในภาพรวม ต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยง
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ดูเด็กใช้เวลาเล่นกับเด็ก น้อย โดยพบว่า ใช้เวลาเล่นกับเด็กมากกว่า 30 นาที ต่อครั้ง มี เพียงร้อยละ 19.7 และใน 1
สัปดาห์เล่นกับ เด็กเกิน 3 วัน มีเพียง ร้อยละ 37.90 เท่านั้น(Thitikorn Tophothai, 2018) และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็กมีถึงร้อยละ 67.30 โดยมีระยะ
เวลาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็กมากกว่า 1 ครั้งต่อวันมีถึงร้อยละ 88.1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2559 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า ร้อยละ 50.9 ของเด็ก อายุต�่ำกว่า 5 ปี ที่เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต เครื่องเล่น
เกมท�ำให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
นอกจากนั้น การส�ำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย จากการส�ำรวจระดับสติปัญญานักเรียนไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ในปี 2559 จ�ำนวน 23,641 ราย โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) พบระดับเชาวน์ปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) เฉลี่ยเท่ากับ
98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต�่ำกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน
(IQ=100) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า IQ เฉลี่ย เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง เท่ากับ 94.58 พบว่า มีระดับ
IQ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ยังพบว่าในภาพรวมของประเทศยังมีเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี IQ ต�่ำกว่า
เกณฑ์ปกติ (IQ < 90) อยู่ถึงร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกิน ร้อยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับ
สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลคือไม่ควรเกินร้อยละ 2 และ
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ ≥ 130) อยู่ถึงร้อยละ7.9 เห็นได้ว่ายังพบความ
เหลื่อมล�้ำ  มีช่องว่าง (Gap) ระหว่างกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาสูงกับกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาต�่ำ  และมีแนวโน้มที่ช่อง
ว่างนี้จะขยายมากขึ้น ถ้าไม่มีการด�ำเนินการช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นฐานคิดให้พิจารณาไปถึง
เด็กเล็กด้วยว่าควรจะวางแผนในการพัฒนาอย่างไร(ที่มาhttps://th.rajanukul.go.th สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน
2563) ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งประเทศไทยและหมายความรวมถึง 4 ภาคพื้นที่ด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็น
ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในอนาคต และเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และ ต้องได้รับการจัดการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมอนามัย กับกรมสุขภาพจิต ประสานความร่วมมือสมาคมการเล่นนานาชาติ และส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด�ำเนินโครงการ”พื้นที่
ต้นแบบการเล่นเปลี่ยนโลก (prototype play area)” เป็นโครงการที่จะมาช่วยเติมเต็มการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย
ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กปฐมวัย ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้เกิดพื้นที่เล่นทั้งในบ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนสร้างความรอบรู้ ปรับทัศนคติพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ได้เห็นความส�ำคัญของการเล่นอิสระ เล่นอย่างมีความสุข เล่นสนุก เล่นกับครอบครัว และเกิดกลุ่ม
อ�ำนวยการเล่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมให้การเล่น มีความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการเล่นกับเด็กปฐมวัย ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง         ครูพี่เลี้ยงและ
ผู้ดูแลเด็ก และเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เกิดความยั่งยืนในชุมชน
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นักจิตวิทยาเด็กและนักการศึกษาในต่างประเทศ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของ “การเล่น”ไว้หลากหลายตาม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นที่แตกต่างกันไป ดังนี้ (Fromber, Johnstie and Yawkey, 1987; Rubin, Fein and
Vandenberg, 1983)
การเล่น คือ การแสดงออกโดยเสรี เกิดความเพลิดเพลิน (Seashore) ธรรมชาติของเด็ก (Froebel)
สัญชาติญาณการแสดงออกที่ปราศจากความเครียด (Groos) การสร้างสมประสบการณ์และการรู้จักปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ การระบายพลังงานส่วนเกิน (Schiller) จิตใจและการกระท าที่ฝังแน่นอยู่ในชีวิตเด็กตราบจน
ปัจจุบัน (Hall) กระจกเงาและงานของเด็กที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ (Gordon and Brown) กิจกรรมที่เป็น
อิสระ ไม่มีจุดมุ่งหมาย สนุกสนาน (Lazarus) กิจกรรมที่ท�ำให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา (Piaget) กิจกรรมที่มีแรง
จูงใจสูง ปราศจากความขัดแย้งใด ๆ (Curtis)
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ผู้ที่เป็นต้นก�ำเนิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเล่น ได้แก่ ซิกมันต์ฟรอยด์(Sigmund Freud) และ แอนนา ฟรอยด์ (Anna Freud) ฟรอยด์มีความเห็นว่า คุณค่า
ของการเล่นที่ส�ำคัญคือ การเล่นมีผลต่ออารมณ์ของเด็กโดยเฉพาะความวิตกกังวลในเด็ก ฟรอยด์ได้กล่าวถึงความ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นในระยะขวบปีแรกของชีวิต(Singmund Freud,1856-1939)
ความส�ำคัญของการเล่นนักจิตวิทยา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเล่นของเด็กและได้อธิบายให้เห็น
ว่าท�ำไมเด็กจึงเล่น สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้(นิรมล ชยุตสาหกิจ. 2524 ,1-2) 1)การเล่นเป็นการใช้พลังส่วนเกินของ
เด็ก เด็กเล่นเพราะเด็กมีพลังส่วนเกินของกล้ามเนื้อจึงต้องปลดเปลื้องพลังส่วนเกินนั้นด้วยการเล่น 2)การเล่น
เป็นการฝึกซ้อมตามสัญชาตญาณ เป็นการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมแบบผู้ใหญ่ 3)การเล่นเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ดังนั้น การเล่นจึงเป็นไปตามสัญชาตญาณและตามชาติพันธุ์ การเล่นเป็นการน�ำเอากิจกรรม
ของบรรพบุรุษออกมาแสดงและเป็นการกระท�ำตามวิถีชีวิตที่คนรุ่นเก่าเคยกระท�ำมาแล้ว 4)การเล่นเป็นแนวทาง
การแสดงออกทางอารมณ์ที่ผู้แสดงรู้สึกว่าปลอดภัย การแสดงออกบางอย่างหากแสดงออกมาในรูปแบบของการ
เล่นก็จะไม่มีใครว่ากระไร เพราะถือว่าเป็นเพียงแค่การเล่นแต่หากการแสดงออกนั้นเป็นรูปแบบอื่น ผลที่ตามมาอาจ
จะไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น 5)การเล่นเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ได้ที่ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงผลที่จะตามมา การเล่นเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในตัวของการกระท�ำนั้น ๆ
เอง 6)การเล่นเป็นการลองผิดลองถูก เป็นการค้นคว้าด้วยการสัมผัสและเป็นการทดสอบทดลองสิ่งที่สงสัย 7)การ
เล่นเป็นการกระท�ำที่เป็นผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของเด็ก เป็นการปรับตัวเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับสิ่ง
รอบตัว และหาข้อมูลที่รู้และเข้าใจนั้นเข้าไปเก็บสะสมไว้ในโครงสร้างทางสติปัญญา เพื่อปรับขยายโครงสร้างเดิมให้
กว้างใหญ่ขึ้น อันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับการเรียนรู้ขั้นต่อไปอีก การเล่นเป็นส่วนส�ำคัญของพัฒนาการทางสติ
ปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเป็นล�ำดับต่อเนื่องกัน
สรุปได้ว่า การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การเล่น กระบวนการเล่นของเด็กพื้นที่ต้นแบบการเล่นเชิงสร้างสรรค์
การเล่นของเด็กมีความส�ำคัญต่อชีวิตของเด็กหลายประการโดยการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ข้างหน้า ให้ได้นั้น จ�ำเป็นต้องพัฒนาด้วยความเข้าใจต่อธรรมชาติและ
การท�ำงานของสมองเป็นส�ำคัญ โดยก่อให้เกิดคุณค่าต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมของเด็กการเล่น ว่าการเล่นไม่เพียงแต่ช่วยลดความกังวลใจ แต่ยังช่วยสร้างความเป็นตนปัจจุบัน (ego) ด้วย
เนื่องจากตนปัจจุบันช่วยสร้างพัฒนาการทางร่างกายและทักษะทางร่างกาย ระบบความเป็นตน และระบบของ
สังคมทั้ง 3 ระบบนี้เสมอ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-sectional research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการท�ำแบบประเมิน การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group)
และการเล่าเรื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค เขต
พื้นที่การศึกษาที่มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
1. การเลือกแหล่งข้อมูล
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการจัดการเรียน
การสอน จ�ำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต วัดด้ง ต�ำบลวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล และศูนย์โรงเรียนอยู่เมืองแกลง เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยพื้นที่ดังกล่าวคัดเลือกจาก
ความเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติที่พิจารณาเห็นว่ามีความพร้อมในการเก็บข้อมูล และสามารถเป็นตัวแทนของ
ภูมิภาคต่าง ๆ เหล่านั้นได้
2. ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
คือ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4 ภาค
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ คือ ผู้ปฏิบัติงานดูแลใกล้ชิดเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้บริหาร และผลักดันเชิงนโยบาย โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้ เป็นเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานดูแล
ใกล้ชิดเด็กปฐมวัย และกลุ่มผู้บริหารและผลักดันเชิงนโยบายในพื้นที่ สามารถพูดคุยสื่อสารโต้ตอบได้ดี เข้าใจภาษา
ไทย อ่านออกเขียนได้ ถามตอบรู้เรื่อง มีการรับรู้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวน
ทั้งหมด 36 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 4 ภาคพื้นที่ละ 5 คน รวม 20 คน ศูนย์อนามัย
และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 ภาค พื้นที่ละ 2 คน รวม 8 คน และเครือข่ายชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง พื้นที่ล่ะ 2
คนรวม 8 คน โดยทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจต่อการกระบวนการเก็บข้อมูล ที่ศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ และ
สามารถให้ความร่วมมือได้จนเสร็จสิ้นโครงการศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยชุดค�ำถาม 2 ชุด ดังนี้
1) แบบประเมินแนวทางในการด�ำเนินงาน “ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบ
ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การท�ำงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารเกี่ยวข้องเชิงนโยบาย แบบประเมินแนวทาง การด�ำเนินงาน “ต้นแบบเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก”แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้ พื้นที่เล่น (Play space) ผู้อ�ำนวยการเล่น (play worker)
กระบวนการเล่น (Play process) หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit)
2) แบบสัมภาษณ์ความเป็นมาและแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการท�ำแบบประเมิน การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ใน
ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documen-
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tary study)และร่างเป็นกรอบในการวิจัย และน�ำมาก�ำหนดเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบหลังจากนั้นน�ำมา
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้น�ำมาเก็บข้อมูลจากภาคสนาม (Field study) และมีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จะท�ำให้ผู้ศึกษาได้ท�ำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยแนวค�ำถามและค�ำ
ส�ำคัญ (Keywords) ในลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลเรื่อง การ
พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค
การสนทนากลุ่ม (Focus group) จ�ำนวน 16 คน ท�ำให้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการสนทนากลุ่มเป็นผู้ตั้งค�ำถามและจุดประเด็น ในการ
สนทนา เพื่อให้เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประเด็นต่อประเด็น การประเมินเกี่ยวกับแนวทางใน
การด�ำเนินงานพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ที่ มีองค์ประกอบเนื้อหาที่ส�ำคัญได้แก่ พื้นที่เล่น
(Play space) ผู้ดูแลการเล่น (Play worker) กระบวนการเล่น (Play process) และหน่วยบริหารจัดการ (Play
Management Unit) โดยใช้แบบ ตรวจรายการ (Check list) แนวทางในการด�ำเนินงาน “ต้นแบบเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก” การใช้เครื่องบันทึกเสียงขณะท�ำการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด แต่ผู้
ศึกษาต้องได้รับการอนุญาตบันทึกเสียงจากผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและเก็บไฟล์เสียงไว้ เป็นความลับ การจดบันทึก
ผู้ศึกษาใช้วิธีการจดบันทึกในขณะท�ำการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่มย่อย เพื่อช่วยใน การรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ได้
อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลโดยการสังเกต ขณะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสนทนา
กลุ่มย่อย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)โดยการส�ำรวจเอกสารทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ข้อการ
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary study) และภาคสนาม (Field study)น�ำมาสรุปข้อมูลและน�ำเสนอเชิง
พรรณา

ผลการวิจัย
1 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์ เด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก โดยเลือกจากพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และมี
ความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต วัดด้ง ต�ำบลวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล และศูนย์โรงเรียนอยู่เมืองแกลง เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยมีการเก็บข้อมูลแนวทางใน
การพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และน�ำมาสรุปผล สามารถสรุปการศึกษามีดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวทางในการพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ในพื้นที่ต้นแบบ 4 ภาค
องค์
ประกอบ

จังหวัดศรีสะเกษศูนย์
จังหวัดกาญจบุรี
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำ�เภออุทุมพรพิสัย
วัดพุทธกาญจนนิมิต
วัดด้ง ตำ�บลวังด้ง
1. พื้นที่เล่น ลานเล่น/สนามเด็กเล่น มี ลานเล่ น /สนามเด็ ก
(Play
ความเหมาะสมกับวัย เล่น เล่น มี 2 ส่วนหลัก
space)
ได้อิสระ เข้าถึงง่ายมีความ 1) สนามเด็กเล่นสร้าง
ปลอดภัย
ปัญญา
2) สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธ
กาญจนนิมิตลานเล่น
และมุ ม เล่ น มี ค วาม
เหมาะสม เลือกเล่นได้
อิสระ และ ปลอดภัย
*บางจุดต้องซ่อมแซม
ปรับปรุงให้เหมาะกับ
วั ย เ ด็ ก แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุ
2. ผู้อ�ำนวย - ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน คิด - ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน
- ไม่ เ คยผ่ า นการ
การเล่น    เป็นสัดส่วน (18:1)   
– ครู ที่ ผ ่ า นการอบรม อบรมหลักสูตร Play
(Play
หลั ก สู ต ร Play worker worker
worker)
จ�ำนวน 2 คน

จังหวัดสตูล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสตูล
อำ�เภอเมือง
- ลานเล่น/สนามเด็ก
เล่ น เด็ ก สามารถ
เลือกเล่นได้อิสระ
- มี พื้ น ที่ เ ล่ น ตาม
ธรรมชาติ เข้าถึงง่าย
ข อ บ เ ข ต ชั ด เ จ น
ปลอดภั ย เอื้ อ ต่ อ
บรรยากาศความรัก
และความอบอุ่น

จังหวัดระยอง
ศูนย์โรงเรียนอยู่
เมืองแกลง เทศบาล
ตำ�บลเมืองแกลง
ลานเล่น/สนามเด็ก
เล่นมี 2 ส่วนหลัก
1) สนามเด็ ก เล่ น
สร้ า งปั ญ ญา แบ่ ง
เป็น 5 ฐาน ตามช่วง
วัย เข้าถึงง่าย
2) สวนสาธารณะ
เทศบาลเมื อ งแกลง
* บ า ง จุ ด ต ้ อ ง
ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง
ให้ เ หมาะกั บวั ย เด็ ก
และลดอุบัติเหตุ

- ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน
- ผ่านการอบรมจัด
กิจกรรมให้เด็กตาม
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- ไม่ เ คยผ่ า นการ
อบรมหลักสูตร Play
worker
3.
- เด็กเป็นผู้น�ำเล่น- มีชั่วโมง - แผนการสอน 6 - เด็ ก เป็ น ผู ้ น� ำ การ
เล่น
กระบวนการ อิสระของเด็ก
กิจกรรมหลัก
เล่น
- เด็กมีโอกาสเลือกเล่นด้วย - เ ด็ ก เ ลื อ ก เ ล ่ น - เลื อ กเล่ น อย่ า ง
ตนเอง
กิจกรรมหลากหลาย อิสระ
เ รี ย น รู ้
ประสบการณ์ น อก
ห้องเรียน - เล่นเกี่ยว
กับทักษะ

- ครูผู้ดูแลเด็ก 7 คน
- ผ่านอบรมการจัด
กิจกรรมให้เด็กตาม
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- ไม่ เ คยผ่ า นการ
อบรมหลักสูตร Play  
worker
- เด็ ก เป็ น ผู ้ น� ำ การ
เล่น
- เด็กเลือกเล่นอิสระ
- ผู ้ สู ง อ า ยุ จั ด
กิจกรรมเล่นพื้นบ้าน
กับเด็ก ๆ สัปดาห์ละ
2 ครั้ง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์
ประกอบ

4. หน่วย
บริหาร
จัดการการ
เล่น

จุดแข็ง

จังหวัดศรีสะเกษศูนย์
จังหวัดกาญจบุรี
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำ�เภออุทุมพรพิสัย
วัดพุทธกาญจนนิมิต
วัดด้ง ตำ�บลวังด้ง
- ครอบครัวมีส่วนร่วมการ - เด็กเลือกเล่นอิสระ
เล่นน้อย *ขาดทักษะการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เล่นที่ส่งเสริมสุขภาพกาย -เรียนรู้ประสบการณ์
เกี่ยวกับความสูงเป็นความ น อ ก ห ้ อ ง เรี ย น ใ น
ร่วมมือ ๓ องค์ประกอบ ชุ ม ชนเป็ น ความร่ ว ม
มือ
- บ้าน/ครอบครัว
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   - หมู่บ้าน
/หน่วยบริการสาธารณสุข - รพ.สต.
- โรงเรียน
- ชุมชน
- วัด
- เอกชน
- ผู้อ�ำนวยการเล่น : ครูเคย
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร P l a y
worker
- กระบวนการเล่ น :มี
ชั่วโมงอิสระให้เล่น
– พื้นที่เล่นเหมาะสม
- ความร่วมมือจากชุมชน
*สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม :การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง

- กระบวนการเล่น :
เด็กเลือกเล่นสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง
- ชุ ม ช น มี ส ่ ว น
ร่วมพัฒนา
*สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม เติ ม :
ซ่ อ มแซมบางจุ ด ให้
เ ห ม า ะ กั บ วั ย แ ล ะ
ปลอดภัย

จังหวัดสตูล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสตูล
อำ�เภอเมือง
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
โดยครอบครัวมีส่วน
ร่ ว มเป็ น ความร่ ว ม
มื อ บ้ า น โรงเรี ย น
ชุ ม ชนส่ ว นราชการ
เอกชน
- เทศบาลเมืองสตูล
- หมู่บ้าน
- รพ.สต.
- โรงเรียน
- ชุมชน
- มูลนิธิ
- กระบวนการเล่ น
:เกี่ยวกับทักษะชีวิต
โดยครอบครัวมีส่วน
ร่วม
- พื้นที่เล่น :เข้าถึง
ง่าย ปลอดภัย
*สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม เติ ม
:การอบรมครูผู้ดูแล
เด็ก

จังหวัดระยอง
ศูนย์โรงเรียนอยู่
เมืองแกลง เทศบาล
ตำ�บลเมืองแกลง
- เทศบาล
- ชมรมผู้สูงอายุ

- กระบวนการเล่น :
มี ผู ้ สู ง อ า ยุ จั ด
กิ จ กรรมและร่ ว ม
บริ ห ารการเล่ น กั บ
เด็ก
*สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม เติ ม
: พื้ น ที่ เ ล ่ น ใ ห ้
ปลอดภัย และอบรม
ครูผู้ดูแลเด็ก

การแนวทางในการพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย
1) ลานเล่น/สนามเด็ก ที่จะต้องเหมาะสมเลือกเล่นได้อิสระ และ ปลอดภัย ขอบเขตชัดเจน เอื้อต่อ
บรรยากาศความรักและความอบอุ่น
2) ผู้อ�ำนวยการเล่น ที่จะต้องครูผู้ดูแลเด็กที่เพียงพอ ผ่านการอบรมหลักสูตร Play worker หรือมีความรู้
ความเข้าใจต่อการเล่นของเด็ก
3) กระบวนการเล่น โดยเด็กเป็นผู้น�ำการเล่น เลือกเล่นอย่างอิสระ เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้
คนที่เกี่ยวข้องทุกวัยมีโอกาสในการร่วมกิจกรรม
4) หน่วยบริหารจัดการการเล่น โดยครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นความร่วมมือ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ส่วน
ราชการ เอกชน
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2 การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการเล่นกับเด็กปฐมวัยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก
พบว่ากระบวนการเล่นกับเด็กปฐมวัยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก มี 2 ลักษณะ สอดคล้องทฤษฏี
ของ Jittnan Dechakupt et.al., (2015) และ Thitikorn Tophothai, (2018) ดังนี้
1. กระบวนการเล่นของเด็กปฐมวัยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผลพบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมกระบวนการเล่น
ของเด็กปฐมวัยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง พบว่ามีส่วนร่วมในการเล่นกับลูกน้อยมาก เกิดจากการไม่เข้าใจการเล่นอิสระ
ของเด็กว่ามีประโยชน์อย่างไร 2) ด้านความตระหนักและความส�ำคัญของการเล่น หรือบ้าน เนื่องจากมีภารกิจที่ต้อง
ท�ำ  และปล่อยให้เด็กเล่นกับครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแล และเมื่ออยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ปล่อยให้เด็กเล่นเอง มีเพียงบางครั้งที่
เข้าไปเล่นกับลูกบ้าง แต่ไม่ได้ตระหนักว่ากิจกรรมที่เล่นช่วยเพิ่มทักษะด้านไหนของลูก และขาดการสังเกตว่าลูกต้อง
เสริมทักษะและต้องพัฒนาด้านใด 3) ด้านวิธีการเล่น/ปัญหาการเล่น และไม่เข้าใจว่าการเล่นจะเล่นตอนไหน
อย่างไร เนื่องจากส่วนใหญ่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเล่นกับเด็ก เพียงท�ำหน้าที่มารับ
มาส่ง ที่โรงเรียนแล้วรีบกลับไปที่ท�ำงาน
2. การจัดกิจกรรมและแผนการสอน ผลการศึกษาพบว่าครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก ในช่วงที่เด็กอยู่ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมีครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก จะเป็นผู้จัดกิจกรรมให้เด็กตามแผนการสอนกิจกรรม 6 กิจกรรมตาม
มาตรฐานของการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ได้แก่
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะ
เหล็ก ร�ำมะนา กลอง ฯลฯ
2.2 กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี
การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง
2.3 กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระ ในมุมการเล่น
กิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
2.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการ
ทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรือ
อภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้
2.5 กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่น ทั้งที่
บริเวณกลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถ
ของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก
2.6 กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกม
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีโอกาสในการเลือกเล่น
น้อย มีเพียงบางครั้งที่เด็กเป็นผู้น�ำการเล่น มีชั่วโมงอิสระให้เด็กได้มีโอกาสเลือกเล่นด้วยตนเอง นั่นคือปัญหา
อุปสรรคของของกระบวนการเล่นกับเด็ก คือผู้อ�ำนวยการเล่น ขาดการมีส่วนร่วมกับเด็ก ไม่มีองค์ความรู้ และไม่มี
ทักษะในการเล่น
3 เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกเกิดความยั่งยืนในชุมชน พบว่าจังหวัด
ศรีสะเกษโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดกาญจบุรี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธ
กาญจนนิมิต วัดด้ง ต�ำบลวังด้ง จังหวัดสตูล โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยศูนย์โรงเรียนอยู่เมืองแกลง เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกความ
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ส�ำเร็จของพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก “เกิดจากความร่วมมือกันใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน/
ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีความตระหนัก เห็นความส�ำคัญและมีความเข้าใจถึงกระบวนการเล่นของเด็กปฐมวัย โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีบทบาท ดังนี้
3.1 บ้าน/ครอบครัว เป็นหน่วยที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด พ่อแม่ควรหันมาใส่ใจเรื่องการเล่นของเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อน เด็กจะทุ่มเทใจและจริงจัง เพราะการเล่นคือ การท�ำงานของเด็ก เด็ก
จะคิดพลิกแพลงการเล่นตลอด ยิ่งเล่นมาก จะเกิดความช�ำนาญจากการค้นหา เปลี่ยน ปรับ แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ สะสมเป็นความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เด็กได้ลงมือท�ำ เพื่อให้เด็กมีความคิด 3 ด้านบวก 1 ท�ำ ดังนั้น
พ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการเล่น เช่น การจัดมุมเล่นบทบาท
สมมติในบ้านหรือห้องเรียน เล่นกับลูก เมื่อลูกชวนเล่น ตามเรื่องที่เด็กสร้างขึ้น โดยให้ลูกเป็นผู้น�ำการเล่น เตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ลูกเล่น ส่งเสริมให้ลูกเล่นของเล่นอย่างอิสระ เช่น ตัวต่อโลโก้ บล็อก ดินน�้ำมัน และการพาเด็กไป
สัมผัสธรรมชาติ ให้มากเท่าที่จะท�ำได้ เช่นสวนสัตว์ ทะเล น�้ำตก เพื่อฝึกให้เด็กสังเกต และกระตุ้นความอยากในการ
เรียนรู้ เป็นต้น
3.2 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และคุณภาพของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข ยังต้องมีพื้นที่เล่น (Play space) เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเปิด
โอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย เอื้อต่อพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยพื้นที่สนามเด็กเล่นควรกว้างพอและมีต้นไม้ให้ร่มเงา
อาจมีบ่อน�้ำเล็ก ๆ และลึกเหมาะสม กับช่วงวัย ออกแบบวิธีเล่นให้เด็ก ๆ ได้ใช้ร่างกายให้มาก เช่น ตัวอาคารอาจเป็น
สองชั้นและมีเชือก ให้ป่ายปีน จับโหน หรือฝึกการเดินทรงตัวบนเชือก การปีนเชือกจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
และทักษะการทรงตัว นอกจากเป็นการปลุกประสาททุกส่วนให้ตื่นตัวระหว่างการเล่นแล้ว ยังเปิดจินตนาการให้เด็ก
ๆ ระหว่างการเล่นด้วย เป็นการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL: Brain-Based Learning) ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
การเล่น และของเล่นในสถานพัฒนาเด็ก/หน่วยบริการสาธารณสุข ควรเป็นของเล่นที่ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัด
เนื่องจากเป็นช่วงวัยเติบโตค่อนข้างเร็ว เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สงสัยใคร่รู้
3.3 ชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนา สถานพัฒนาเด็ก/หน่วย
บริการสาธารณสุขทั้งผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน โดยในส่วนของท้องถิ่น ประกอบด้วย ผูบริหารท้องถิ่น มี
บทบาทในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ แผนการพัฒนา และสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรทางการศึกษาของกองการ
ศึกษาท้องถิ่น การเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาศักยภาพครูและเด็กเล็ก บุคลากรสาธารณสุข ท�ำหน้าที่
ในการให้บริการสุขภาพแกเด็กและเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ องค์กรชุมชน/หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่
เชื่อมประสานองค์กรชุมชน ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านต่างๆอาทิ งบประมาณ อุปกรณ์ องค์ความรู้
เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง“การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก : กรณีศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค มี ผลการศึกษามีดังนี้
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1. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลกมีแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบที่สำ�คัญ 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1. ผู้อ�ำนวยการเล่น (play worker) คือบุคคลที่สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างมีความสุข
สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการ และปลอดภัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งพบว่า
จากการศึกษาพื้นที่ต้นแบบ 4 ภาค มีเพียงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวช้าง ต�ำบลหัวช้าง อ�ำเภอ อุทุมพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ครูผู้ดูแลเคยอบรมผู้อ�ำนวยการเล่น (play worker) ส่วนพื้นที่อื่นยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้
อ�ำนวยการเล่น (play worker) แต่เคยเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนตามหลักสูตรตามมาตรฐาน
ของการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ซึ่งในแต่ละศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละที่ควรมีบุคลากรครู ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อ�ำนวยการเล่น (play worker) อย่างน้อย 1 คน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอจากครูผู้ดูแลเด็กใน
พื้นที่ให้อบรมหลักสูตร play worker เพื่อพัฒนาผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทักษะและความ
สามารถในการสร้าง SOFT SKILL ให้กับเด็ก รองรับการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arthitaya, (2015). อาจเป็นเพราะสถาบันบ้าน/ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข ชุมชน/
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการพัฒนา
ส่วนที่ 2 กระบวนการเล่น (Play process) คือ การเล่นที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก โดยพ่อ แม่ ผู้เลี้ยง
ดูแลเด็ก ต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญของการเล่นกับลูก เน้นเด็กเล่นอิสระ และมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเป็นตัว
ของตัวเอง ด้วยกระบวนการเล่น 3 แบบ ดังนี้
1. เล่นอิสระ เป็นการเล่นที่เด็กเป็นผู้น�ำการเล่น มีโอกาสเลือก และมีความยืดหยุ่น เด็กได้เล่น
อย่างเป็นตัวของตัวเอง
2. การเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด Home based program เป็นการจัดสถาน
บริการการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วม และ positive parenting เป็นการปรับ mind set ให้ครอบครัวได้เล่นกับลูก
ทุกวัน เล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคง เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ ส่ง
ผลให้เด็กสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Jittnan Dechakupt et.al., (2015)อาจเป็นเพราะการเล่นที่
ครอบครัวมีส่วนร่วมส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงมากที่สุด
3. เล่นด้วยกิจกรรมทางกาย เป็นการเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย และการเจริญเติบโต
“เพราะเด็กเกิดมาเพื่อเล่น...และเคลื่อนไหว !!!” (กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย) เป็นการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อลายและพลังงาน เช่น การเล่นกีฬา การออกก�ำลังกาย เป็นต้น ท�ำให้รักษาระดับน�้ำหนักที่
ดีต่อสุขภาพ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เพิ่มสมรรถภาพทางกาย การท�ำงานของสมอง หัวใจ ความสูง มวล
กระดูก และกล้ามเนื้อ เกิดความสนุกสนาน ความสุข และความมั่นใจในตนเอง สอดคล้องกับ ทฤษฎีของ Thitikorn
Tophothai, (2018)อาจเป็นเพราะพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและ ท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆเป็นหากิจกรรมท�ำให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก
ส่วนที่ 3 พื้นที่เล่น (Play space) คือ พื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย
เป็นพื้นที่การสร้างสรรค์ (space) ตามบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก สถานที่ปลอดภัย (Safety) และพื้นที่
เล่นเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยกฎระเบียบหรือข้อห้ามในการเข้าถึง “เล่นได้ทุกที่ ทุกช่วง
เวลา”เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเล่นด้วยความรักและความอบอุ่น
ส่วนที่ 4 หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play management unit) คือ หน่วยที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการดูแล
และพัฒนาระบบการสร้างโอกาสการเล่น ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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2. การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการเล่นกับเด็กปฐมวัยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก
มีผู้เกี่ยงข้อง 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการเล่นและมีทักษะในการเล่นกับ
เด็ก โดยเน้นกระบวนการเล่น (Play process) ประกอบด้วยการเล่น อิสระ การเล่นที่ครบครัว มีส่วนร่วม ภายใต้
แนวคิด Home based program และ Positive parent และการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้แนวคิดการขับ
เคลื่อน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก Model” ซึ่งเป็นการเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3F ได้แก่
Family คือ การเล่นกับครอบครัว/เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีทักษะ/ สร้างแรงจูงใจในการเล่น
Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการอยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่นสนาม เด็ก
เล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็ก “เล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย”
Fun คือ การเล่นให้สุข สนุก โดยมีกิจกรรม/สื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย เน้น
ธรรมชาติ
กลุ่มที่ 2 ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ควรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อ�ำนวยการเล่น (Play worker) เพื่อให้ครู
พี่เลี้ยง ผู้ดูแล พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะการเล่นกับเด็ก
3. เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกเกิดความยั่งยืนในชุมชน พบว่าพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก” ที่ยังยืน เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 3 องค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arthitaya
Semoum, (2015). ได้แก่
1. บ้าน/ครอบครัว ต้อง ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงการเล่นกับเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่ มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการเล่น
2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และคุณภาพของเด็กปฐมวัย พร้อมกับการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ใช้ Concept ๓ F
ได้แก่ Family Free Fun เล่นอิสระ เล่นอย่างมีความสุข เล่นสนุก เล่นกับครอบครัว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมส�ำคัญ
ได้แก่ พัฒนา play worker กระบวนการ พื้นที่เล่นและ การสร้างหน่วยบริหารจัดการการเล่น
3. ชุมชน/องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุข
องค์กรชุมชนหน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชนในพื้นที่
อาจเป็นเพราะ 3 สถาบันต่าง ๆ เหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย มี
ความส�ำคัญต่อการหาพื้นที่เล่นและ การสร้างหน่วยบริหารจัดการการเล่น

องค์ความรู้ใหม่
ค้นพบรูปแบบ“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ใช้ Concept 3F ได้แก่ Family Free Fun เล่นอิสระ เล่นอย่าง
มีความสุข เล่นสนุก เล่นกับครอบครัว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่ พัฒนา play worker กระบวนการ
พื้นที่เล่นและ การสร้างหน่วยบริหารจัดการการเล่น ที่เหมาะสมต่อการน�ำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
สร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  
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