
จิตวทิยาเบ้ืองต้นเกีย่วกบัเดก็ : พฒันาการ 
ความต้องการ และความสนใจ



การจ าแนกเดก็ตามช่วงวยั

นิตยา วรรณกิตร์ (2562 : 74-75) กล่าวถึงการจ าแนกเด็กเป็นกลุ่ม
ตามระดบัอายแุละระดบัการศึกษาจะท าใหก้ารพิจารณาพฒันาการ ความ
ตอ้งการ และความสนใจของเดก็มีความละเอียดชดัเจนมากข้ึน 

ในท่ีน้ีจะจ าแนกเด็กเป็นช่วงวยัต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑเ์ร่ืองระดบัอายุ
กบัการเขา้ศึกษาของเด็กตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการนบัอายเุด็กเพื่อเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบัของไทย พ.ศ. 2545



สามารถจ าแนกเด็กเป็น 4 ช่วงวยั ไดแ้ก่
1. เด็กปฐมวยั

2. เด็กวยัประถมศึกษา

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น

4. เดก็วยัรุ่น

การจ าแนกเดก็ตามช่วงวยั



1. เด็กปฐมวัย เด็กวยัน้ีถือว่าเป็นวยัเร่ิมต้นท่ีอายุยงัไม่ถึงเกณฑ์
ส าหรับการศึกษาภาคบงัคบัในระบบโรงเรียน  จึงนบัเป็นเด็กวยัก่อนเรียน
หรือก่อนเขา้โรงเรียน  จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.1 เด็กวัยก่อนโรงเรียน (0-3 ปี) ไดแ้ก่ เดก็กลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่แรก
เกิดจนถึง 3 ขวบเป็นวยัท่ียงัไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่าง
จริงจงั

1.2 เด็กวัยอนุบาล (3-6 ปี) ไดแ้ก่ เด็กท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาในระดบัชั้น
อนุบาลส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 3 ขวบ ถึง 6 ขวบ



2. เด็กวัยประถมศึกษา (6-11 ปี) ได้แก่ เด็กท่ีเข้าศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา อาจจ าแนกได้เป็นเด็กระดับประถมต้น ประถมกลาง และ
ประถมปลาย

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น (11-13 ปี) ไดแ้ก่ เดก็ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ วยัน้ีอาจเรียกไดว้า่เป็น วยัก่อนวยัรุ่น 

4. เดก็วยัรุ่น (13-21 ปี) ไดแ้ก่ เดก็ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จนถึงระดบัอุดมศึกษา



พฒันาการของเดก็ตามช่วงวยั

พัฒนาการ (Development) ในทางจิตวิทยา หมายถึงการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะของบุคคล ในดา้นโครงสร้าง (Structure) และแบบแผนของร่างกาย 
(Pattern) โดยลกัษณะพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของมนุษยท่ี์แสดงออก
ตั้ งแต่แรกเกิดจนเป็นผู ้ใหญ่จะเกิดข้ึนไปเร่ือย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป       
และเป็นแบบฉบบัท่ีสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัไปอยา่งมีระบบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 



พฒันาการแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี
1. พัฒนาการทางกาย หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ ของความเจริญเติบโต

ทางกาย
2. พฒันาการทางอารมณ์ หมายถึง กระบวนการพฒันาการของจิต      

ท่ีสามารถรับผิดชอบ  ควบคุม  ขดัเกลา  และแสดงออก                                  
ซ่ึงอารมณ์หรือความรู้สึกใหเ้หมาะกบักาลเทศะ

พฒันาการของเดก็ตามช่วงวยั



3. พัฒนาการทางสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบั
บุคคลอ่ืน วา่เป็นไปในทางท่ีดีงามและน่านิยมชมชอบหรือไม่

เด็กท่ีมีพฒันาการทางสังคมดี ควรมีลกัษณะส าคญัคือ  “อยู่ร่วม 
เล่น  และท างาน”  กบัผูอ่ื้นดว้ยความสุขและราบร่ืน

4. พฒันาการทางสตปัิญญา หมายถึง ความสามารถ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนดา้นสติปัญญาหรือสมอง

พฒันาการของเดก็ตามช่วงวยั



ลกัษณะพฒันาการของเดก็ตามลกัษณะวยั

ลกัษณะพฒันาของเดก็ในแต่ละช่วงวยั ดงัน้ี
1. เดก็ปฐมวยั
2. เดก็วยัประถมศึกษา 

2.1 เดก็ระดบัประถมต้น 
2.2 เดก็ระดบัประถมกลาง 
2.3 เดก็ระดบัประถมปลาย 

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 



1. เดก็ปฐมวยั

พฒันาการของเดก็ปฐมวยัทั้งในวยัก่อนโรงเรียนและวยัอนุบาล 
กล่าวโดยสรุปคือ

- ไม่ไวว้างใจคนแปลกหนา้  คุน้เคยเฉพาะคนใกลชิ้ด 
- ดา้นพฒันาการทางภาษาและพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ เป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว 
- ชอบกิจกรรมต่อเน่ือง อาทิ การเล่นแบบจินตนาการ การร้องเพลง 

แต่ช่วงเวลาความสนใจสั้นเบ่ือง่าย 



- มีความอยากรู้อยากเห็นอยูต่ลอดเวลา 
- มีความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงโออ้วด 
- เดก็จะตอ้งการความอบอุ่นและความมัน่คงปลอดภยั อีกทั้งเร่ิม

ตอ้งการความเป็นอิสระจากผูใ้หญ่

1. เดก็ปฐมวยั



2. เดก็วยัประถมศึกษา (ต้น)  

คือ เดก็ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2
- ลกัษณะพฒันาการของเดก็ในช่วงวยัน้ี คือ  ช่วงเวลาของความตั้งใจ

นานขึน้  ความสามารถในการเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้ดีขึน้ จึงเป็นช่วงเวลาส าคญั
ท่ีจะสร้างใหมี้ความสามารถพิเศษหรือลกัษณะนิสยัท่ีดี

- เดก็ระดบัประถมจะมีความสนใจอยา่งต่อเน่ืองในส่ิงรอบตวั 
กระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมข้ึน และชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจ



- เดก็ชอบเรียนรู้กิจกรรมและพฤติกรรมของผูใ้หญ่ เช่น  อยากรู้
อยากเห็นในเร่ืองเพศ   สภาพร่างกายก าลงัเปลีย่นแปลง  เร่ิมเรียนรู้การ 
ผวิปาก และการใช้อวยัวะต่าง ๆ

- มีความรู้สึกในความยติุธรรม  
- อารมณ์ขนัพฒันาข้ึน สนุกกบัเคราะห์ร้ายของผูอ่ื้น

และการเล่นตลกต่าง ๆ 

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ต้น)  



คือ เดก็ในช่วงชั้นประถมศึกษาท่ี 3-4 
- เดก็ในวยัน้ีจะเร่ิมเป็นตวัเองมากยิง่ข้ึน 
- มีความมัน่ใจตวัเองสูงข้ึน 
- ช่วงความสนใจยาวนานข้ึน 
- การพ่ึงพาผูใ้หญ่นอ้ยลง 
- มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีสนใจอยา่งละเอียดลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

2. เดก็วยัประถมศึกษา (กลาง)  



- ความแตกต่างในความสนใจของเดก็ชายและเดก็หญิงปรากฏเด่นชดั 
- เดก็วยัน้ีจะเร่ิมมีเพ่ือนสนิทหรือเพ่ือนคู่หู  รวมทั้งรู้จกัการวมกลุ่ม 
- มีการใหค้วามร่วมมือและท างานเป็นกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี รักพวกพอ้ง

2. เดก็วยัประถมศึกษา (กลาง)  



คือ เดก็ในช่วงชั้นประถมศึกษาท่ี 5-6
- พฒันาการทางร่างกายของเดก็วยัน้ีจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว

โดยเฉพาะเดก็ผูห้ญิงจะยา่งเขา้สู่วยัรุ่นก่อนเดก็ชายประมาณ 2 ปี 
- เดก็จะเร่ิมมีความเขา้ใจและยอมรับบทบาททางเพศ เดก็หญิง

แสดงความสนใจเด็กชาย 

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ปลาย)  



- ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจากเด็ก
เร่ิมทา้ทายอ านาจของพอ่แม่และเร่ิมยดึผูอ่ื้นเป็นตวัอยา่งมากกวา่พอ่แม่ ซ่ึง
อาจจะไดต้วัอยา่งเหล่านั้นมาจากส่ือโทรทศัน ์ภาพยนตร์ ครู และหนงัสือ 

- เดก็วยัน้ีจะเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัพฒันาตนเอง  สนใจความรู้สึกตนเอง
และผูอ่ื้น 

- ตอ้งการความเสมอภาค  สนใจอยา่งแรงกลา้ในกิจกรรมเฉพาะอยา่ง 
สนใจปัญหาต่าง ๆ ของโลก 

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ปลาย)  



3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 

เดก็วยัน้ีมีอายปุระมาณ 11-13 ปี 
- เป็นวยัท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูงข้ึน 
- ชอบใชค้วามคิดอิสระของตนเอง ไม่ชอบใหใ้ครมาบงัคบั 
- เด็กจะรู้ความตอ้งการของตนเองและรู้จกัวางเป้าหมายในชีวิตของ

ตนเอง  มีอุดมการณ์  รู้จกัผดิชอบชัว่ดี 
- ชอบท างานท่ียากและทา้ทายมากยิง่ข้ึน



- ในช่วงน้ีเดก็หญิงและเดก็ชายเร่ิมแยกกนัอยู ่ อาจมีการจบักลุ่มใน
เพศเดียวกนัและรักพวกพอ้งมาก 

- สนใจเก่ียวกบัชีวติในโรงเรียน  
- สนใจความตอ้งการและรสนิยมของตนเอง 
- รักษาความสวยงามของร่างกาย  สนใจการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายของตน  และชอบปฏิบติัตนเพ่ือใหต้นเองเป็นท่ีรักของตนอ่ืน 

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 



ความต้องการพืน้ฐานของเดก็

ในการจดัท าหนงัสือส าหรับเดก็ ผูเ้ขียนหนงัสือพึงมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความตอ้งการพ้ืนฐานของเดก็และประยกุตค์วามตอ้งการเหล่าน้ี
มาเป็นพ้ืนฐานในการเขียนเร่ืองส าหรับเดก็ เพ่ือท่ีจะไดส้ร้างสรรคห์นงัสือ
ส าหรับเดก็ไดต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูอ่้าน 

ทวศีกัด์ิ ญาณประทีป (2545 : 40-42) ไดจ้  าแนกความตอ้งการของ
เดก็ไว ้8 ประการ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ดงัน้ี



1. ความต้องการทีจ่ะมชีีวติอยู่
2. ความต้องการมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
3. ความต้องการมีความมัน่คงทางสังคม
4. ความต้องการทีจ่ะให้ตนเองมคุีณค่า
5. ความต้องการมสุีขภาพสมบูรณ์ 
6. ความต้องการกจิกรรมเพ่ือความบันเทงิและสุนทรีภาพ 
7. ความต้องการอสิรเสรี 
8. ความต้องการทางเพศ 

ความต้องการพืน้ฐานของเดก็



1. ความต้องการทีจ่ะมชีีวติอยู่

• ความตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยู่ หมายรวมถึง ความตอ้งการอาหาร ท่ีอยู่
อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  และยารักษาโรค 
• ความตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยูน้ี่จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ด็กไดศึ้กษา
เก่ียวกบัความปลอดภยัทุกอยา่งท่ีมีอยูร่อบตวัเดก็ เช่น

- การขา้มทางมา้ลายหรือสะพานลอย 
- การศึกษาเก่ียวกบัสุขอนามยั - การไม่สมัผสัของมีคม 
- การศึกษาป้องกนัและรักษาโรคภยัไขเ้จบ็







2. ความต้องการมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

• เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน ท่ีจะท าใหพ้น้จากความอดอยาก และท าให้
ชีวติมีความสุขสบายข้ึน 
• ความตอ้งการน้ีจึงน าไปสู่ความตอ้งการการท างาน หรือมีอาชีพเพื่อหา
รายไดม้าใชจ่้าย 
•ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งหาหลกัประกนัท่ีจะท าให้ทรัพยสิ์นเงินทองนั้น
ปลอดภยั  ความตอ้งการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึง
ความตอ้งการจะพฒันาข้ึนเป็นล าดบั





3. ความต้องการมีความมั่นคงทางสังคม

• เป็นความตอ้งการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยากใหส้งัคมยอมรับตนเอง จึง
ต้องการมีมิตรสหาย   ต้องการความรักใคร่   ความเห็นอกเห็นใจ  และ
ความเมตตาสงสาร รวมทั้งต้องการความรักความเป็นมิตรจากบุคคลอ่ืน 

• ส่ิงท่ีจะช่วยใหค้วามตอ้งการน้ีบรรลุผลได ้คือ  ครอบครัว  องคก์ร  ชมรม 
หรือสมาคมต่าง ๆ โรงเรียน  เพ่ือนฝงู  และการท างานเป็นหมู่คณะ



https://www.youtube.com/watch?v=YCq6NfvvA2o

https://www.youtube.com/watch?v=YCq6NfvvA2o






4. ความต้องการทีจ่ะให้ตนเองมคุีณค่า

• เป็นความตอ้งการใหต้นเองพน้จากปมดอ้ย หรือการถูกต าหนิติเตียน 
นบัเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการส าเร็จในการท างาน 
• ตอ้งการเป็นหวัหนา้หรือผูน้ า และมีอ านาจเป็นท่ีย  าเกรงแก่คนอ่ืน ๆ 
• ตอ้งการใหค้นอ่ืนยกยอ่งชมเชย  สรรเสริญเยนิยอ ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นดี 
เห็นชอบ  และเห็นความส าคญัของตน 
• ตอ้งการท่ีมีช่ือเสียงเกียรติยศ   มีความภูมิใจตนเอง   นบัถือตนเอง  และ
ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับวา่ตนเองมีคุณค่า











5. ความต้องการมสุีขภาพสมบูรณ์ 

• เป็นความตอ้งการใหต้นเองปราศจากความเจบ็ไขแ้ละอนัตรายต่าง ๆ     
ท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัเพ่ือตอ้งการอากาศ  อาหาร  และน ้า  ส าหรับประทงั
ชีวิต 
• ตอ้งการใหม้นุษยมี์สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีเส้ือผา้ มีเคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองอุปโภค  บริโภค  การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  ตลอดจนการป้องกนัภยั
จากอนัตรายทั้งปวง







6. ความต้องการกจิกรรมเพ่ือความบันเทงิและสุนทรีภาพ 

• เป็นความตอ้งการเพ่ือใหต้นเองพน้จากความเบ่ือหน่าย 
• เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการต่าง ๆ เช่น

- การเล่นกีฬา  เล่นเกม 
- อ่านหนงัสือ  ฟังดนตรี  วาดรูป  ระบายสี  แกะสลกัส่ิงต่าง ๆ 
- ดูภาพยนตร์   ดูละคร ร้องร าท าเพลง 
- การเดินทางสญัจร เยีย่มเยยีนพบปะมิตรสหาย 
- รับประทานอาหาร รวมทั้งการไดแ้สดงผลงานของตนซ่ึงไดส้ร้างสรรค์

ใหป้รากฏออกมา





ตัวอย่างชุดนิทานทีใ่ห้ความบันเทงิและสุนทรีภาพ 
https://www.youtube.com/watch?v=P-
PVmmlFqVY

https://www.youtube.com/watch?v=P-PVmmlFqVY


7. ความต้องการอสิรเสรี 

• เป็นความตอ้งการไม่ตอ้งตกอยูใ่นอ านาจของผูใ้ด เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด
- ความคิด  ความอยากคิด  อยากสร้างสรรค ์ 
- อยากท า อยากแสดงออก 
- อยากถกเถียง  อภิปราย 
- ตอ้งการปกครองตนเอง ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
- มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งการไปไหนมาไหนอยา่ง

อิสรเสรี



วนัหน่ึง ขา้วสวยกบัขา้วตม้เห็นแม่นัง่ประดิษฐ์
ส่ิงของท่ีท าจากของเหลือใช ้แม่เลยชวนทั้งสองมา
ประดิษฐ์ส่ิงของใหม่  จากกระป๋อง  ไม้ไอติม  
กล่องนม โดยประดิษฐ์เป็น แจกันดอกไม้ ท่ีคัน่
หนังสือหรือหุ่นยนต์ และมีพ่อขอร่วมประดิษฐ์
ดว้ย โดยท าชิงชา้ท่ีท าจากยางรถยนต์  ซ่ึงหลงัจาก        
ทั้งสองไดท้ าส่ิงประดิษฐ์แลว้  พ่อแม่ก็ภาคภูมิใจท่ี
ลูก ๆ ใชไ้อเดียดี ๆ แปลงของเก่าให้เป็นของใหม่
ไดอ้ยา่งไม่น่าเช่ือ!



8. ความต้องการทางเพศ 

•ความตอ้งการน้ีท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัทางเพศ  เกิดพลงั และเกิดความ
กดดนัทางสภาพจิต  รวมไปถึงความตอ้งการเก่ียวกบัความรัก





ความสนใจของเด็ก

ความสนใจ คือ ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีแต่ละบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงความสนใจเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้ขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก
เขา้ใจเด็กไดดี้ยิง่ข้ึน  และความเขา้ใจน้ีจะช่วยใหผู้เ้ขียนวรรณกรรมส าหรับ
เด็ก  สามารถใช้ประสบการณ์และจินตนาการเขียนเร่ืองส าหรับเด็กให ้      
น่าอ่านยิง่ข้ึน



•ความสนใจอาจจ าแนกได ้ดงัน้ี
1. ความสนใจท่ีเกิดข้ึนเอง
2. ความสนใจท่ีเกิดข้ึนโดยคนอ่ืนแนะน าชกัจูง
3. ความสนใจท่ีเกิดจากการกระท าตามผูอ่ื้น 
4. ความสนใจท่ีเกิดจากค่านิยม 
5. ความสนใจท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มบงัคบั

ความสนใจของเดก็



1. ความสนใจที่เกดิขึน้เอง
ความสนใจประเภทน้ีเป็นลกัษณะภายในเฉพาะของบุคคล อนั

เกิดจากความสามารถหรือความถนดัเฉพาะตนและดว้ยความพอใจใน
แนวทางใดทางหน่ึงของเดก็ เช่น 

- การชอบวาดรูป 
- การชอบเล่นดนตรี 
- การชอบร้องเพลง ฯลฯ 
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดจากความสนใจของเดก็เองทั้งนั้น



2. ความสนใจทีเ่กดิขึน้โดยคนอ่ืนแนะน าชักจูง
ในกรณีน้ีเด็กอาจไม่ประสงคท่ี์จะท าบางส่ิงบางอยา่งดว้ยตนเอง 

แต่เด็กอาจจะสนใจและกระท าส่ิงนั้ นได้ด้วยการชักจูงหรือพูดจา     
วา่นลอ้มจากเพ่ือนฝงู ครอบครัว หรือครู  เช่น 

- การชกัชวนไปเท่ียวต่างจงัหวดั 
- การไปชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ตหรือกีฬา 
- การชกัชวนใหอ่้านหนงัสือ
- การชกัชวนใหกิ้นผกั https://www.youtube.com/watch?v=g7sKwQKmifc

https://www.youtube.com/watch?v=g7sKwQKmifc


3. ความสนใจทีเ่กดิจากการกระท าตามผู้อ่ืน 
ความสนใจเช่นน้ีเกิดจากการท่ีเห็นผูอ่ื้นท า แลว้เกรงว่าตนเองจะ

ไม่เหมือนผูอ่ื้นจึงตอ้งกระท าตาม เป็นความสนใจท่ีไม่มีผูใ้ดชกัจูงให้
กระท า เช่น การแต่งตวัตามสมัยนิยมของเดก็และวยัรุ่น

https://www.youtube.com/watch?v=azUv-OXRtGs

https://www.youtube.com/watch?v=azUv-OXRtGs


4. ความสนใจที่เกดิจากค่านิยม 
เป็นความสนใจท่ีเกิดจากการยกย่องของหมู่คณะหรือสังคม 

ความสนใจน้ีเป็นแรงกระท าท่ีสูงมาก เช่น เด็กจะสนใจอาชีพท่ีเป็นท่ี
นิยมชมชอบของสังคมหรืออาชีพท่ีสังคมยกย่อง อย่าง ดารา นักร้อง 
แพทย์  ทหาร  ผู้พพิากษา



5. ความสนใจที่เกดิจากส่ิงแวดล้อมบังคบั
ความสนใจน้ีมกัเกิดจากสภาพแวดลอ้มของเด็ก เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ี

เป็นส่ิงท่ีบงัคบัใหเ้ดก็ตอ้งสนใจเพ่ือความอยูร่อดและการปรับตวั เช่น
- เด็กในชนบทต้องสนใจในสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่

ของตน แม้กระทั่งการต่อสู้เพ่ือการด ารงชีวิต เช่น ความสนใจในการ
แสวงหาสตัวห์รือพืชต่าง ๆ เพ่ือเป็นอาหาร 

- เด็กในเมืองจะสนใจตึกสูง  ห้างสรรพสินค้า  รถไฟฟ้าหรือรถราที่
วิง่ขวกัไขว่



ความต้องการและความสนใจด้านการอ่านของเดก็ตามช่วงวยั

ความตอ้งการและความสนใจการอ่านของเด็ก สามารถจ าแนกตาม
ช่วงวยัได ้ดงัน้ี

1. เด็กปฐมวยั แบ่งเป็น เดก็วยัก่อนเรียน เดก็วยัอนุบาล

2. เด็กวยัประถมศึกษา แบ่งเป็น ต้น กลาง ปลาย

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 



1. เดก็ปฐมวยั : เดก็วยัก่อนเรียน

• เดก็ในวยัน้ียงัอ่านหนงัสือไม่ได ้
• หนงัสือส าหรับเดก็วยัน้ีควรเป็นหนงัสือภาพไม่มีค าบรรยายหรือมีค า
บรรยายนอ้ย เป็นภาพขนาดใหญ่ ใชสี้ฉูดฉาดตวัหนงัสือขนาดใหญ่ 
• เดก็จะช่ืนชอบและสนุกสนานกบัเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วั ชีวติประจ าวนั 
สัตว์เลีย้ง ดอกไม้ ของเล่น บ้าน พ่อแม่ เด็ก และบุคคลทีเ่กีย่วข้อง



• เดก็ในวยัน้ีจะสนใจถอ้ยค าและสนุกกบัเร่ืองเล่าซ ้ า ๆ 
• ชอบฟังนิทานจากครูหรือพอ่แม่ และชอบเร่ืองท่ีจบลงดว้ยความสุข 
• ธรรมชาติของเดก็วยัน้ีจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยการสมัผสัเป็นการส่ือความ
เขา้ใจเป็นส าคญั ดงันั้น ส่ือการอ่านอาจท าใหเ้ป็นตุก๊ตายดัผา้ นุ่น หรือ
ฟองน ้าประกอบดว้ยกไ็ด้

1. เดก็ปฐมวยั : เดก็วยัก่อนเรียน







1. เดก็ปฐมวยั : เดก็วยัอนุบาล

• เดก็วยัอนุบาลเป็นวยัเร่ิมหดัอ่าน
• เดก็จะสนใจหนงัสือท่ีมีภาพประกอบสวย ๆ เป็นภาพท่ีง่าย ๆ ไม่มี
รายละเอียดมากนกั เช่น  ตน้ไม ้ ดอกไม ้ สตัวเ์ล้ียง  ญาติพ่ีนอ้ง  รูปทรง
ต่าง ๆ รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็
• หนงัสือส าหรับเดก็ในวยัน้ีควรเป็นหนงัสือภาพ ทั้งหนงัสือภาพท่ีมี     
ค าบรรยายและไม่มีค าบรรยาย



• ถา้เป็นหนงัสือภาพท่ีมีค าบรรยาย  ควรเนน้ภาพประกอบมากกวา่ขอ้ความ  
• ภาพประกอบควรเป็นภาพขนาดใหญ่  สีสนัฉูดฉาด  ตวัอกัษรขนาดใหญ่
• เน้ือเร่ืองควรเป็นเร่ืองใกลต้วั  นิทานหรือเร่ืองเล่าขนาดสั้น โครงเร่ืองง่าย  
มีตวัละคร 2-3 ตวั จบลงดว้ยความสุขสมหวงั 
• เดก็วยัน้ีรู้จกัใชค้  าในวงจ ากดั จึงควรใชค้  าศพัทง่์าย ๆ หรือค าศพัทท่ี์พดู
บ่อยในชีวติประจ าวนั 
•นอกจากน้ีเดก็ยงัชอบฟังวลีท่ีคลอ้งจองกนั ค าพดูซ ้ า ๆ สั้น ๆ 









2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนต้น)

• เด็กระดับประถมต้น (ช่วง ป.1-2) ถือเป็นวยัทองของการเร่ิมต้นอ่าน
และตอ้งการมีโอกาสเลือกหนงัสือดว้ยตนเอง 
• เดก็ในวยัน้ีชอบเร่ืองท่ีมีความเป็นจริงมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็
สนุกสนานกบัเร่ืองจินตนาการ
• เร่ิมอ่านเร่ืองตลกข าขนัไดบ้า้ง  บางคร้ังชอบอ่านเร่ืองตลกขบขนัดงั ๆ 
ในหอ้งเรียน  และสนุกสนานกบัหนงัสือท่ีมีเน้ือเร่ืองต่ืนเตน้



• หนงัสือส าหรับเด็กวยัน้ียงัคงเนน้ภาพประกอบ แต่เน้ือหามีขนาดยาวข้ึน
และมีสาระมากข้ึน 
•ไม่ควรเขียนเร่ืองยาวมากเกินไป เน้ือเร่ืองไม่ควรเกิน 20 หน้า สามารถ
อ่านจบภายในเวลา 3-5 นาที  อ่านจบแลว้สามารถอ่านใหม่ไดอี้ก
• เน้ือหาอาจเป็นบนัเทิงคดีหรือสารคดีท่ีโครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น รวมไปถึง
นิทานประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ นิทานมหัศจรรย์   เทพนิยาย   นิทานคติ  
นิทานวรีบุรุษ

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนต้น)



• อาจเขียนในลกัษณะของนิทานค ากลอนหรือนิทานเพลงสั้น ๆ รวมไป
ถึงเร่ืองเก่ียวกบั

- การละเล่น  
- เคร่ืองยนต์กลไก  
- อวกาศ  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สารคดปีระเภทชีวประวตับุิคคล 
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี และประวตัิศาสตร์ง่าย ๆ

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนต้น)













• เด็กระดับประถมกลาง (ช่วง ป. 3-4) เป็นวยัฉายแสงแห่งนักอ่าน 
• เดก็เร่ิมอ่านหนงัสือไดม้ากข้ึน  อ่านหนงัสือท่ีตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง ทั้งประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี 
• เดก็จะชอบเร่ืองเล่าเป็นชุดหรือเร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหาแบ่งเป็นตอนและจบ
ภายในตอน 
• เดก็วยัน้ีเร่ิมสนใจเร่ืองต่ืนเตน้ ลึกลบั และอ่านเร่ืองตลกขบขนัไดเ้ขา้ใจ
มากข้ึน

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนกลาง)



• ความสนใจการอ่านของเด็กวยัน้ีจะแตกต่างกนัตามรสนิยมของเพศ
- เดก็ผู้หญิงจะชอบเร่ืองกระจุ๋มกระจ๋ิม  การบา้นการเรือน  นิทาน

หรือนวนิยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติในครอบครัว  นิยายวทิยาศาสตร์ง่าย ๆ 
- เดก็ผู้ชายจะสนใจการผจญภยั เร่ืองต่ืนเตน้เร้าใจ  กีฬา  การต่อสู ้

ชีวประวติั  วทิยาศาสตร์  การประดิษฐท์ดลองอยา่งง่าย ๆ  คณิตศาสตร์ 
และเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนกลาง)



• หนงัสือส าหรับเดก็วยัน้ี ควรเนน้เร่ืองราวมากกวา่ภาพประกอบ 
• เน้ือเร่ืองควรมีขนาดยาวข้ึน ลดปริมาณภาพ และความฉูดฉาดของสีลง 
เน่ืองจากเดก็วยัน้ีรู้จกัเปรียบเทียบตวัเองกบัตวัละครท่ีแต่งข้ึน
• ดงันั้นหนงัสือควรมีส่วนช่วยในการจดัหาตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเพื่อให้
เดก็ยดึถือเป็นแบบอยา่ง

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนกลาง)



• เด็กวยันี ้(ช่วง ป.5-6) ใช้เวลามากขึน้ส าหรับการอ่านหนังสือมากกว่า        
วยัอ่ืน ๆ 

• ยงัคงมีความแตกต่างระหวา่งเพศในเร่ืองของการชอบอ่านหนงัสือ โดย
แนวโนม้ในการเลือกหนงัสือมกัจะเก่ียวพนักบัช่ือเร่ือง
•หนงัสือส าหรับเดก็ในวยัน้ี ควรมีส่วนช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลง
ของความสมัพนัธ์ท่ีเดก็มีต่อพอ่แม่และควรมีส่วนช่วยในการเป็นตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมใหเ้ดก็ยดึถือ รวมถึงใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ท่ีเด็กสนใจ

2. เดก็วยัประถมศึกษา (ตอนปลาย)



3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 

• เป็นวยันักอ่านมืออาชีพ เด็กเร่ิมอ่านค าประพนัธ์ บทละคร เร่ืองสัตว์เลีย้ง 
และไม่ชอบหนังสือทีเ่ป็นวชิาการเกนิไป 

• เดก็ในวยัน้ียงัสนใจการอ่านท่ีแตกต่างกนัตามรสนิยมของเพศเหมือนเด็ก
ประถมกลาง/ปลาย
• เดก็ในวยัน้ีทั้งชายและหญิงชอบอ่าน  นวนิยายและนิตยสาร เดก็จะเลือก
เฉพาะนวนิยายและนิตยสารท่ีมีเร่ืองในแขนงท่ีตนชอบเท่านั้น



• เด็กชายชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการผจญภยั วรีบุรุษ วรีสตรีชีวประวติั 
ประวติัศาสตร์ กีฬา ฯลฯ 
• เดก็ผู้หญิงส่วนมากชอบเร่ืองเก่ียวกบัชีวติภายในบา้นและโรงเรียน 
ชอบเร่ืองราวความรักสะเทือนอารมณ์ และเร่ืองท่ีแต่งเกินความจริง

3. เดก็ก่อนวยัรุ่น 



แบบฝึกหัด

• ให้นักศึกษาจบักลุ่ม 4-5 คน แต่งนิทานเชิงค ากลอนทีส่อดคล้องกบัวยัและความต้องการ
ของเดก็ด้านใดด้านหนึ่ง ดงันี ้

1. ความตอ้งการท่ีจะมีชีวติอยู่ 2. ความตอ้งการมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
3. ความตอ้งการมีความมัน่คงทางสงัคม 4. ความตอ้งการท่ีจะใหต้นเองมีคุณค่า
5. ความตอ้งการมีสุขภาพสมบูรณ์ 
6. ความตอ้งการกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิงและสุนทรีภาพ 
7. ความตอ้งการอิสรเสรี 8. ความตอ้งการทางเพศ 
• จ านวนไม่เกนิ 10 – 12 หน้ากระดาษ A4 รวมหน้าปก
• วาดรูปประกอบ  ตกแต่งตามความคดิสร้างสรรค์ของตนเอง ส่งวนัองัคารที ่6 กนัยายน 2565


