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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1.) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน 2.) เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ

ศึกษาท่ีสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน 3.) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูปกครองท่ีมี

ตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา

สังคมและวัฒนธรรมศึกษา ภายใตกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ

จิตวิทยาเด็ก 

 งานศึกษานี้พบวา การเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยน

หรือจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือใหสอดรับกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ประกอบกับการนําทัศนคติและความตองของผูปกครองมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ท้ังนี้รูปแบบหรือแบบแผนของหลักสูตรในปจจุบันนั้นมีความเปนระบบระเบียบมากกวาในอดีต

เนื่องจากมีการยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดทําโดยกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก 

เชนเดียวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา  

 

ก 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 งานศึกษาเลมนี้สําเร็จลงไดเปนอยางดี ดวยความชวยเหลือจากอาจารยท่ีปรึกษา คือ อาจารย

ธัญธีรา ยิ้มอํานวย ท่ีไดใหคําแนะนําตั้งแตการเริ่มคิดหัวของานศึกษา แนะแนวทางในการแกไขงาน 

สละเวลาสวนใหญมาคอยดูแล และเปนกําลังใจท่ีดีมาโดยตลอด ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา ท่ีเปนกรรมการสอบและใหคําแนะนําเพ่ือเปนแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขงานใหดียิ่งข้ึน ตลอดจนอาจารยทานอ่ืนๆ ท่ีไดคอยชวยเหลือและมอบความรูให

เสมอ 

 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกทานจากโรงอนุบาลวรรณบูรณศึกษาสําหรับความรวมมือ

และความชวยเหลือในทุกดาน ประกอบกับการตอนรับเปนอยางดีท่ีทําใหรูสึกมีความสุขทุกครั้งท่ีไดมา 

 ขอบคุณ เพ่ือนๆ เอกมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนท่ีมีชะตารวมกันมาตั้งแตวัน

แรกถึงวันสุดทายของการเปนนักศึกษาท่ีนี่ ขอบคุณมากๆ เพ่ือนในกลุมท่ีคอยอยูเปนกําลังใจท่ีดีมา

โดยตลอด คอยชวยเหลือในตอนท่ีมีปญหา และคอยยื่นมือมาใหจับเพ่ือใหเราทุกคนไดเดินไปพรอมๆ 

กัน 

 ขอบคุณ เพ่ือนๆ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน และเพ่ือนๆ กลุมโรงเรียนเกา 

ท่ีคอยเปนกําลังใจท่ีดีในการทํางาน 

ขอขอบพระคุณพอ แม และทุกคนในครอบครัวท่ีคอยสงเสียใหเรียนจนจบปริญญาตรีและ

การศึกษาในอนาคต คอยใหความชวยเหลือในการทํางาน คอยใหกินอาหารท่ีดีและอรอย ใหลองทํา

และใหอิสระในการเลือกทําทุกอยาง คอยเปนกําลังใจท่ีดีและหวังดีมาโดยตลอด 

สุดทายอยากขอบคุณตัวเองท่ีมีความอดทนและทําใหมันมาถึงจุดๆ นี้ได  

 

 

ข 

 



สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอ ………………………………………………………………………………………………………………….          ก 

กิตติกรรมประกาศ …………………………………………………………………………………………………….         ข 

สารบัญ …………………………………………………………………………………………………………………….         ค 

สารบัญตาราง ……………………………………………………………………………………………………………         ฉ 

สารบัญภาพ ………………………………………………………………………………………………………………         ช 

บทท่ี 

1 บทนํา ...................................................................................................................... 1 

       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ......................................................... 1 

       วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………........... 5 

       สมมติฐานของการศึกษา …………………………………………………………………........ 5 

       ขอบเขตของการศึกษา ………………………………………………………………………….. 5 

       สถานท่ีในการศึกษา ……………………………………………………………………………… 6 

       ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ……………………………………………………………………. 6 

       ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน .................................................................. 6 

       นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................. 7  

2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของ ………………………………………………………….. 8 

       แนวคิดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ………………………………         8 

ค 

 



จิตวิทยาเด็ก .....................................................................................................        10 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาเด็กและเรียนรูของเด็กปฐมวัย .....................       12 

       วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลทางสังคม ..........................................       15 

3 ระเบียบวิธีวิจัย ..........................................................................................................       18 

       กรอบแนวคิด ………………………………………………………………………………............       18 

       สนามศึกษาและประชากร ………………………………………………………...................  19 

       ระเบียบวิธีวจิัย ……………………………………………………………………………….........  20 

       เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย …………………………………………………………………….......  21 

       การวิเคราะหขอมูล ...........................................................................................  21 

4 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ..................................  22 

       พัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย .......................................................................  22 

       พัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ...............................................  25 

       รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนระดับปฐมวัย ..................................................  30 

               การจดัการเรียนการสอนแบบเฟรอเบล .................................................        30 

               การจดัการเรียนการสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส ........................................        31 

               การจดัการเรียนการสอนแบบวอลดอรฟ ...............................................        31 

  การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ..........................................        32 

  การจัดการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย ......................................        32 

  การจัดการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป .................................................        33 

ง 

 



  การสอนแบบโครงการ ...........................................................................        34 

  การสอนภาษาโดยองครวม ..................................................................         34 

       หลักสูตรปฐมวัย 2546 ...................................................................................         35 

5 การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา …………………………         53 

       ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของโรงเรียน ..........................................           53 

       ขอมูลสภาพชุมชนกุฎีจีนโดยรวม .....................................................................        58 

       การบริหารจัดการของโรงเรียน ........................................................................        59 

       หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ………………....         62 

       การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา .............................        73 

  ทัศนคติของผูปกครองตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสังคมไทย ....................        86 

6 บทวิเคราะหและสรุป ..............................................................................................         90 

บรรณานุกรม ........................................................................................................................        100 

ประวัติผูศึกษา ………………………………………………………………………………………………………...        103 

                

                

 

 

 

 

จ 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี            หนา 

1 ผังการจัดการบริหารของโรงเรียนอนบุาลวรรณบูรณศึกษา ……………………………….         60 

2 ตารางกิจวัตรประจําวัน …………………………………………………………………………….…..        61 

3 โครงสรางหลักสตูรปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ………………………          63 

4 ปฏิทินรายปเพ่ือแสดงระยะเวลาเรียนในแตละปการศึกษา ………………………………..         65 

5 สัดสวนระหวางสาระการเรียนรูระดับสากลและสาระการเรียนรูทองถ่ิน …………….          66 

6 การจัดวิชาเรียนเสริมของเด็กในแตละระดับชั้น ……………………………………………….         68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ 

 



สารบัญภาพ 

ภาพท่ี            หนา 

1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีตั้งโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ……………………………………         54 

2 แผนผังโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ………………………………………………………..         55 

3 แผนท่ีการเรียนรูสาระทองถ่ิน ………………………………………………………………………..        69 

ช 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“เด็กวันนี้ คือผูใหญในวันหนา” เปนประโยคท่ีมีความหมายแสดงใหเห็นวา ทรัพยากรมนุษย

นั้นเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญของประเทศชาติ เนื่องจากผูใหญท่ีจะทําหนาท่ีพัฒนาประเทศชาติและ

บริหารบานเมืองนั้นมาจากเด็กท่ีเติบโตข้ึนเปนกําลังสําคัญ ซ่ึงอนาคตของประเทศชาติจะเปนอยางไร

นั้นสวนหนึ่งท่ีสําคัญข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก คุณลักษณะของเด็กท่ีมีคุณภาพควรท่ีจะมีจริยธรรม

และคุณธรรม นํามาประกอบกับการคิดอยางมีเหตุผลรอบดานและรูจักท่ีจะพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้นหากตองการท่ีจะพัฒนาใหเด็กนั้นมีคุณภาพตามท่ีสังคมวางไวก็จําเปนท่ีจะตองไดรับ

ความสนับสนุนจากรัฐ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อมวลชน เพ่ือสนับสนุนและเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรูพรอมท้ังสงเสริมทักษะชีวิต ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะใหเด็กไดเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง มีความคิด และความประพฤติอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรูจักท่ีจะ

ปรับตัวใหเขากับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสนับสนุน

ใหเด็กมีความรูและเขาใจในสังคมประกอบกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดท่ีรอบรูผาน

การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน สังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมีผูใหญคอยให

คําแนะนํา ใหความชวยเหลือและเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง (สุวิชัย โกศัยยะ

วัตน, 2551)  

เชนเดียวกันกับคานิยมท่ีมีอยูในสังคมไทยปจจุบันในเรื่องของการศึกษาไทยคือ การท่ีตองการ

ใหลูกหลานเปนบุคคลท่ีมีการศึกษา มีสถานภาพท่ีดีข้ึนกวาตนเองนั่นจึงทําใหมีคํากลาวท่ีวา “รูอะไร

ไมสูรูวิชา” ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นวา คนไทยเปนคนท่ียกยองผูมีความรูมานานแลว เพราะเห็นวาคนท่ีจะ

มาเปนเจานายคนอ่ืนจะตองเปนคนท่ีมีความรูสูง (สุชา จันทนเอม, 2541: 165) 

 จะเห็นไดวาในการดําเนินชีวิตของมนุษยเรานั้น การศึกษานับวาเปนสวนสําคัญในการสราง

รากฐานเพ่ือทําใหเรามีความเจริญกาวหนาและสามารถแกปญหาในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปน

กระบวนการอยางหนึ่งท่ีมีสวนชวยใหมนุษยเรานั้นรูจักท่ีจะพัฒนาตนเองท้ังในดานของความสามารถ

และศักยภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหกับตน อีกท้ัง

ยังเปนสวนชวยในการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนได การจัดการศึกษาและสถานศึกษานับวาเปนองคกรท่ี

1 
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มีความสําคัญเปนอยางมากในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงจึงมีความจําเปน

ท่ีจะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด (ตุกตา สิมาเลาเตา, 2555: 1) 

การศึกษาจึงถือวาเปนกระบวนการหนึ่งในการขัดเกลาทางสังคมใหแกเด็ก เนื่องจากเด็กในวัย

นี้เปนวัยท่ีจะเชื่อฟงผูใหญและเริ่มทําตามเพ่ือนหรือคนท่ีอยูรอบขางตนเพ่ือตองการปรับตัวใหเขากับ

สังคม เด็กวัยนี้จึงจดจําและแสดงพฤติกรรมเลียนแบบท้ังสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีไมนาพึงพอใจ (จิตรา วสุวานิช

และคณะ, 2519: 99) การศึกษาในประเทศไทยมีข้ึนตั้งแตสมัยโบราณ โดยนักบวชจะเปนผูท่ีถายทอด

วิชาความรูและเผยแผความเชื่อ พิธีกรรม เปรียบเสมือนกับการขัดเกลาทางสังคมท่ีมุงเนนใหเด็กอยู

รอดในสังคมท่ัวๆ ไปภายใตอุดมการณหลักของสังคม ในสวนของวิชาการในสมัยนั้นจะไดรับอิทธิพล

จากศาสนา เชน หนังสือไตรภูมิ (ศรีชัย พรประชาธรรม, 2549: 24-25) เม่ือมาถึงชวงของการปฏิรูป

การศึกษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวหรือรัชกาลท่ี 5 ตองการท่ีจะแกไข

ปญหาของประเทศ โดยเฉพาะปญหาทางดานเศรษฐกิจท่ีตองอาศัยการวางแผนระยะยาวเพ่ือให

ประเทศมีความเจริญกาวหนา นั่นจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหคนสนใจดานการศึกษามากข้ึนเพราะ 

การศึกษา เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนาท้ังในดานของ

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นไดวาการพัฒนาในดานตางๆ จําเปนท่ีจะตองอาศัย

คนท่ีมีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญ และการท่ีจะทําใหบุคคลมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมข้ึนอยูกับการ

จัดการศึกษาใหเหมาะสม (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 2525: 199-201) 

 การศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษาหรือกอนประถมศึกษาในประเทศไทยนั้นไดมีการจัดต้ังแผนก

อนุบาลข้ึนมาในครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2454 ท่ีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซ่ึงถือวาเปนโรงเรียนราษฎรแหง

แรกท่ีจัดตั้งข้ึน และในป พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐข้ึนเปน

ครั้งแรก ซ่ึงจัดข้ึนในโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ เพ่ือสอนและอบรมดูแลเด็กใหมีความพรอมในดาน

ตางๆ ในชวงอายุ 3 ป 6 เดือนข้ึนไป จนถึงอายุตามเกณฑท่ีสามารถเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาได 

(จันทรทิวา ตัณฑะสุวรรณ, 2545: 3-4)  

สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กท่ีมีอายุ 3 – 5 ป ท่ีมีข้ึนอยางเปน

ทางการโดย กระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2546 จะประกอบไปดวย 2 สวนสําคัญคือ ประสบการณ

ท่ีสําคัญและสาระท่ีเด็กในวัยนี้ควรเรียนรู โดยท้ังสองสวนจะใชเปนสื่อกลางในการสรางประสบการณ

ใหแกเด็ก เพ่ือสงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซ่ึง

ลวนแตมีความจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหโตข้ึนอยางสมบูรณแบบ โดยผูสอนหรือผูท่ีจัดการศึกษาอาจ

จัดในรูปแบบการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ท้ังนี้ก็มีความ

จําเปนท่ีจะตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยยึดหลักการสําคัญของ
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีวา 1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัย

ทุกประเภท 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3. พัฒนา

เด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัย 4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถ

ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว 

ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 8-16) 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นในปจจุบันมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปน

การปูพ้ืนฐานใหแกเด็กเพ่ือการศึกษาในอนาคต แตท้ังนี้รูปแบบการจัดการศึกษาก็ตองมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ โดยความเชื่อท่ีวาการมีการศึกษาท่ีดีก็จะทําใหชีวิต

ประสบความสําเร็จท้ังในดานของหนาท่ีการงานและครอบครัว ดังนั้นการวางรากฐานการศึกษาในชวง

ปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษาจึงไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาใหเด็กมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะชวยให

เด็กมีศักยภาพในการเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ิมมากข้ึน (จันทรทิวา ตัณฑะสุวรรณ, 2545: 5) จากคํากลาว

ของสิปปนนท เกตุทัต ประธานคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ท่ีไดกลาวไววา ในเรื่อง

ของการศึกษานั้นไมไดเปนหนาท่ีของรัฐบาลเพียงเทานั้น แตตองไดรับการสนับสนุนและความรวมมือ

จากทุกคนในสังคม เพ่ือชวยกันสงเสริมและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสังคม (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 

2525: 202-203) 

 ดวยความท่ีโรงเรียนอนุบาลในปจจุบันมีจุดมุงหมายท่ีเหมือนกันคือ ตองการท่ีจะผลักดันให

เด็กในสังคมเปนเด็กท่ีมีความรูอยางรอบดาน และการเรียนรูในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให

สอดคลองกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือท่ีจะมาพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบกับการท่ีเด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีควรปลูกฝงการเรียนรูใน

ดานตางๆ เพ่ือใหเด็กนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปเปนพ้ืนฐานในการตอยอดสําหรับการเรียนรูในอนาคต  

 โรงเรียนอนุบาลสวนใหญจึงมักจะเนนในเรื่องของการสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็กในทุกๆ 

ดาน โดยจะยึดหลักในสวนของพัฒนาการของเด็กเปนหลัก และมุงเนนใหเด็กรูจักท่ีจะชวยเหลือตัวเอง

เปนในโรงเรียน นอกจากนั้นแลวครูจําเปนท่ีตองสอนใหเด็กมีพัฒนาการในทุกๆ ดาน ซ่ึงไดแก ดาน

รางกาย อารมณ สังคม ภาษา และสติปญญา ซ่ึงจะมีสวนเชื่อมโยงกับการเรียนรู ท่ีจะนําไปสู

พัฒนาการทางสติปญญา การเรียนการสอนในอดีตจึงตองการเพียงแคใหเด็กมีความพรอมในดานของ

การอานและการเขียน ประกอบกับความรูท่ัวๆ ไปท่ีเด็กควรจะไดรับ แตมีประเด็นท่ีนาสนใจคือดวย

ความท่ีสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา การเรียนในรูปแบบเดิมอาจจะไมสามารถ

รองรับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาข้ึนไปได แตละโรงเรียนจึงไดมีการ
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ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหเขากับสังคมและสถานการณในปจจุบัน เพ่ือตองการท่ีจะใหเด็กมีความรูและ

ความสามารถ โดยอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักปรัชญาของแตละโรงเรียนท่ีได

ตั้งไว เชน โรงเรียนอนุบาลดรุณา เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ ท่ีมีปายปรัชญาของโรงเรียนวา เปน

เด็กดี มีปญญา งามคุณธรรม หรือโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีตั้งปรัชญาข้ึนมาแลวนํามาเสนอผานปายโฆษณา

เพ่ือบงบอกถึงการพัฒนาเด็กไปในรูปแบบนั้นๆ  

นอกจากนั้นการนําเสนอจุดเดนของแตละโรงเรียนจะมีท้ังในรูปแบบท่ีนําเสนอผานเว็บไซต

เฉพาะของโรงเรียนหรือปายโฆษณาของโรงเรียนเพ่ือใหเห็นถึงจุดเดนท่ีแตละโรงเรียนมี เชน โรงเรียน

สอน 3 ภาษา คอมพิวเตอร กีฬา ดนตรี หรือการสอบเขาโรงเรียนชื่อดังได ซ่ึงไดแสดงใหเห็นวา

โรงเรียนอนุบาลในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาซ่ึงตางจากในอดีต และ

โรงเรียนสวนใหญก็ไดปรับตัวเพ่ือใหเขากับความตองการของสังคมไทยในปจจุบัน ไมวาจะเปนในเรื่อง

ของความสามารถทางดานวิชาการ เชน การสอบเขาโรงเรียนชื่อดัง การจัดการเรียนเสริมในดานตางๆ 

เชน ภาษา ดนตรี หรือกีฬา และการจัดกิจกรรมสงเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กในดานตางๆ ดังนั้น

การเรียนรูข้ันพ้ืนฐานในระดับอนุบาลในปจจุบันจึงมีลักษณะท่ีเปนวิชาการและการเสริมทักษะในดาน

ตางๆ มากกวาในอดีตมาก 

จากท่ีไดกลาวมาในขางตนผูศึกษาไดมองเห็นวา ปรากฏการณดานการศึกษาปฐมวัยท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมไทยไดสอดคลองกับบทความของชมพู โกติรัมย (2548) เรื่อง “ไทยในศตวรรษท่ี 21 : 

ประชากรปจจัยชี้ขาดในศตวรรษแหงการแขงขัน” ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันไดถูก

ขับเคลื่อนตามสภาพแวดลอมระดับโลก นั่นจึงทําใหสังคมไทยมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเปนอยางมาก ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดทําใหขนบธรรมเนียม คานิยม 

ความเชื่อ บางอยางของสังคมไทยเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแลวยังตองการยกระดับ

ประชากรภายในประเทศใหไดมาตรฐานสากล โดยท่ีกําลังคนรุนใหมจะตองมีความพรอมในดานของ

ภาษาท่ีเปนสากลเชน ภาษาอังกฤษ ประกอบกับการมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ

ประชากรถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคม การนําเสนอ

จุดเดนของแตละโรงเรียนผานแผนปายโฆษณา เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจใหแกผูปกครองท่ีจะสง

บุตรหลานเขาเรียนในระดับชั้นอนุบาลวา โรงเรียนแตละโรงเรียนนั้นมีจุดเดนอยางไร เหตุใดเราจึงควร

ท่ีจะเลือกโรงเรียนนี้ ซ่ึงมีอิทธิพลเปนอยางมากตอความตองการของผูปกครองเพ่ือมาประกอบการ

ตัดสินใจ แตการนําเสนอจุดเดนของแตละโรงเรียนนั้นก็ไดสะทอนใหเห็นถึงการแขงขันกันของ

โรงเรียนแตละแหงท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสังคมใน

ปจจุบัน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานความรูแบบใหมใหแกเด็กในการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาใน

อนาคต 
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ท้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษามาเปนสถานท่ีสําหรับกรณีศึกษา เพ่ือ

ทําความเขาใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในสังคมไทยปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียน

อนุบาลวรรณบูรณศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใหความรูดานวิชาการเพ่ือการ

ตอบสนองความตองการของสังคมไทยในปจจุบัน เชน การเรียนภาษาซ่ึงจะไดสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน และดนตรีสากล ซ่ึงเปนวิชาเรียนเสริมท่ีจะชวยใหเด็กมีทักษะท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนั้นแลวยังมีการนําเสนอจุดเดนของโรงเรียนเชน การข้ึนทําเนียบนักเรียนประจําปการศึกษา 

2556 ในเว็บไซตของโรงเรียน โดยมีการนําเสนอเด็กท่ีสามารถสอบติดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงในระดับชั้น

ประถมศึกษาไดเปนจํานวน 47 คน (ผลสอบเขาป.1, ออนไลน, 2557) ซ่ึงอาจตอบสนองความ

ตองการของสังคมในปจจุบันไดท่ีอยากใหบุตรหลานของตนสามารถสอบเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง นั่น

จึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาวาโรงเรียนอนุบาลในสังคมไทยปจจุบันมีการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันอยางไร นอกจากนั้นแลวทัศนคติของ

ผูปกครองตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้นมีผลอยางไรตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

อนุบาลในสังคมไทยปจจุบัน อันนํามาสูงานศึกษาชิ้นนี้ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาท่ีสอดรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน กรณีศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจพบวาการปรับเปลี่ยน

หลักสูตรเกิดข้ึนจากพลวัตรทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย รวมท้ังทัศนคติและความตองการ

ของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนของเด็กปฐมวัยดวยเชนกัน ซ่ึงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรดังกลาวอาจ

สงผลตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน  

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษางานในครั้งนี้จะทําการศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เขตธนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยมุงเนนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสังคมไทย

ปจจุบันท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดรับกับสภาพสังคม รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภายใน
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โรงเรียน โดยจะศึกษาเฉพาะบุคลากรในโรงเรียน และผูปกครอง ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณผูอํานวยการ ผูจัดทําหลักสูตร และครูตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาล3 จํานวน 

5 คน จากจํานวนหองเรียนท้ังหมด 10 หอง รวมถึงผูปกครอง 12 คน ประกอบกับการสังเกตการณ

แบบอยางมีสวนรวม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหครอบคลุมมากท่ีสุด 

สถานท่ีในการศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลจะสอดรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันอยางไร 

2. ทําใหเขาใจถึงทัศนคติและความตองการของผูปกครองท่ีมีตอการศึกษาของเด็กปฐมวัยท่ี

สะทอนใหเห็นถึงความตองการในสังคมไทยปจจุบัน 

3. ทําใหทราบวาถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน

ตอบสนองความตองการของผูปกครองในสังคมมากกวาความสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตนทําการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 เปนเวลา 10 

เดือน โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

ระยะเวลาในการศึกษา ข้ันตอนการศึกษา 

สิงหาคม 2557 –  พฤศจิกายน 2557 เก็บขอมูลตางๆ จากเอกสาร หนังสือ บทความ 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558 เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณอยางไม

เปนทางการและสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

มีนาคม 2558 – เมษายน 2558 รวบรวมขอมูลท้ังหมด ท้ังขอมูลเอกสารและ

ขอมูลภาคสนาม เพ่ือนํามาเรียบเรียง 

พฤษภาคม 2558 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแตปฏิสนธิถึง 6 ปบริบูรณ ซ่ึงอยูในวัยท่ีคุณภาพของชีวิตท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา กําลังเริ่มตนพัฒนาอยางเต็มท่ี 

 



บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎี 

ในการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน กรณีศึกษา: 

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาเก่ียวกับ

แนวคิดท่ีนาสนใจอยู 2 แนวคิดดวยกัน ซ่ึงพบวาแนวคิดทฤษฎี ท่ีสามารถนํามาใชประกอบการศึกษา 

มีดังนี้ 

แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมทุกสังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจ

ไมไดทําใหรูปแบบโครงสรางทางสังคมตางไปจากเดิมถาคนในสังคมยังคงยึดถือรูปแบบระเบียบแบบ

แผนอยางเดิมอยู (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2547: 169) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง สภาพความแตกตางท่ีเกิดข้ึนกับพฤติกรรมของสังคม 

การจัดระเบียบทางสังคม องคกร รวมไปถึงระบบความสัมพันธของคนท่ีมากกวา 2 คนท่ีอาศัยอยู

รวมกันอยางมีเปาหมาย (พัชรินทร สิรสุนทร, 2556: 233) 

 แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เปนแนวคิดท่ีเ ก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือรูปแบบความสัมพันธและการปะทะสัมพันธกันทางสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีกลาวมานั้นสามารถเกิดข้ึนไดหลายระดับ ต้ังแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับ

โลก นอกจากนั้นแลวยังสามารถมองในแงมุมอ่ืนได โดยนักมานุษยวิทยาสวนใหญไดใหทัศนะเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรางของสังคม หรือการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางเก่ียวกับสังคม นอกจากนี้นักสังคมวิทยาบางทานไดใหความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมไมใชการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในโครงสรางเทานั้น แตเปนการเปลี่ยนแปลงในหนาท่ีของสังคม

ดวย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมหรือระบบยอยใน

โครงสรางของสังคม หนาท่ีหรือขบวนการของสังคมท่ีตอเนื่องมาเปนเวลานาน (Allen, 1971: 39 อาง

ถึงในนิเทศ ตินณะกุล, 2546: 7-9)  

8 
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แฟรชายล (Fairchild, ed) ไดใหคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา เปนลักษณะหนึ่ง

ของกระบวนการ แบบแผน หรือรูปแบบสงัคม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง เปนแนวความคิด ซ่ึงผลของการ

เปลี่ยนแปลงทุกๆ อยางของกระบวนการทางสังคมนั้นอาจทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

รูปแบบท่ีกาวหนาหรือลาหลังก็ได และการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนหรือไมมีการวางแผน หรือ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทาง อาจกอใหเกิดประโยชนหรือโทษก็ได (สมศักดิ์ ศรี

สันติสุข, 2536: 22) 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีหลายลักษณะเชน พัฒนาการ 

วิวัฒนาการ การขัดเกลาทางสังคม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางสังคมและวัฒนธรรม ทัศนคติ

และคานิยมของคนในสังคม ความขัดแยง และอ่ืนๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไดนํามาท้ังประโยชนและ

ปญหา เนื่องดวยในยุคนี้ เปนยุคโลกาภิวัตนการเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงสามารถเกิดข้ึนไดอยาง

กวางขวางและรวดเร็ว (พัชรินทร สิรสุนทร, 2556: 235-237) 

ปจจัย 4 ขอท่ีสงผลโดยตรงใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ การเปลี่ยนแปลง

บางสวนในระบบสังคม 

1. ประชากร การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วอาจ

ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง ระบบครอบครัว เพราะในบางครั้งการท่ีมีประชากรมากอาจ

นําไปสูความขัดแยงระหวางกลุม 

2. เทคโนโลยี การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมหรือเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในสังคม ยอมทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตหลายดานเชน การมีเครื่องสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน ทําใหคนมี

ความรูความคิดใหมๆ 

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไมไดเปนเพียงแคเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตหรือวัตถุสิ่งของ แตเปน

เรื่องกฎระเบียบของสังคมท่ีควบคุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในสังคม ความสัมพันธทาง

สังคมท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความสัมพันธท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต ตั้งแตการผลิตไปถึงการแบงปน

ผลผลิตและการบรโิภคผลผลิต 

4. ความคิด ความเชื่อ คานิยม หรืออุดมการณของคนในสังคมเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ี

ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยความคิดของนักปรัชญาสังคมหลายๆ คนท่ีมีอิทธิพลตอคนจํานวน

มาก และนั่นอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมข้ึน 
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 ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ รวมท้ังวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด แตมนุษยสามารถควบคุมใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางอยางได หรืออยาง

นอยก็สามารถวางแผนใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปไดเร็วข้ึนและเกิดการสูญเสียนอยลงได การ

วางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเรียกวา การพัฒนา จึงเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม

โดยท่ัวไป (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2547: 171-176) 

 ในสวนของแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถนํามาปรับใชในงานศึกษาในสวนท่ี

เก่ียวของกับเรื่องของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นสงผลตอทัศนคติและความตองการของผูปกครอง ซ่ึงเปนผลท่ีทําใหการ

จัดทําหลักสูตรการศึกษาของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนไป เนื่องจากการจัดทําหลักสูตรจําเปนตองทําเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จิตวิทยาเด็ก 

 พัฒนาการของวัยเด็กตอนตนในชวงอายุ 2-6 ป เปนวัยท่ีเริ่มเขาโรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery 

School) หรือโรงเรียนอนุบาล พัฒนาการสวนใหญของเด็กในวัยนี้จะข้ึนอยูกับเรื่องของการปรับตัวให

คุนเคยกับสิ่งแวดลอมและเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะเตรียมใหออกไปเผชิญสังคม

นอกครอบครัว เด็กวัยนี้จึงเปนระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพมากท่ีสุด (สุชา จันทนเอม, 

2541: 37-38) 

 พัฒนาการของเด็กจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุและวัยตางๆ ระหวางเด็กเริ่มมี

ชีวิตจนกระท่ังโตพนจากความเปนเด็ก โดยพัฒนาการของเด็กจะแบงออกเปน 

 พัฒนาการทางรางกาย (Physical Development) ในระยะวัยเด็กตอนตนพัฒนาการทาง

รางกายจะเปนไปอยางรวดเร็ว โดยสวนสูงและน้ําหนักจะข้ึนอยูกับอาหารและการเลี้ยงดู เชนการท่ีให

เด็กไดรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกายและไดเลนของเลนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการดาน

ตางๆ ซ่ึงระหวางนี้เด็กผูหญิงจะเจริญเติบโตล้ําหนาเด็กผูชายในวัยเดียวกัน การสรางสุขนิสัยท้ังการ

กินและการขับถายใหแกเด็กในวัยนี้เปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนการเตรียมตัวใหเด็กออกไป

เผชิญโลกและสังคมนอกบาน 

 พัฒนาการทางอารมณ (Emotional Development) ในระยะเด็กตอนตนจะมีอารมณ

หงุดหงิด ดื้อรั้นมากกวาวัยทารก เม่ือเด็กเริ่มเจอสิ่งแวดลอมท่ีแปลกใหมข้ึนทําใหเด็กในวัยนี้เริ่มมี

ความอยากรูพัฒนาการทางอารมณของเด็กจะม่ันคงหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูเปนสิ่งสําคัญ 
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 พัฒนาการทางสังคม (Social Development) ในระยะเด็กตอนตนจะเริ่มรูจักการปรับตัวให

เขากับเพ่ือนๆ การปรับตัวของเด็กจะเร็วหรือชา ข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูดวยเชนกัน ซ่ึงสังคมของ

เด็กในวัยนี้จะขยายจากครอบครัวไปสูสังคมนอกบานเชนโรงเรียน โดยสวนใหญการปรับตัวของเด็กจะ

เกิดจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลใกลตัว และเด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดีจะทําใหรูจักปรับตัวไดเร็ว 

 พัฒนาการทางภาษา (Language Development) ในระยะเด็กตอนตนเริ่มสื่อสารโดยการใช

ภาษาพูดไดดี ซ่ึงพอแมมีสวนชวยในการพัฒนาดานภาษาของเด็กเปนอยางมาก แตในบางครั้งเด็กก็

อาจมีปญหาในการพูดซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดความสุข ความเครียด หรือความหวาดกลัว 

 พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) ในระยะเด็กตอนตนสติปญญาของ

เด็กแสดงออกใหเห็นชัดเม่ือเด็กรูจักเริ่มแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดลอมได เด็กจะสามารถพูดโตตอบ

และทําตาม เขาใจสิ่งตางๆ ไดมากข้ึน มีความอยากรูอยากเห็นและสนใจในสิ่งรอบๆ ตัว เด็กจะรูจัก

การปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบของโรงเรียนจากการเขาใจคําสั่งของครู และเริ่มเรียนรูวัฒนธรรม

ตางๆ (เพ่ิงอาง, 2541) 

  นอกจากนี้การศึกษาจิตวิยาเด็กของ John Locke มีความเชื่อวา การฝกหัดใหเด็กมีวินัย

ตั้งแตเล็กๆ จะเปนสิ่งท่ีชวยใหเด็กเติบโตข้ึน เปนผูใหญท่ีมีวินัย รูจักการควบคุมตนเอง ซ่ึงนับวาเปน

คุณสมบัติท่ีดีสําหรับผูใหญ โดยท่ีเด็กควรจะไดรับการใหรางวัลเม่ือประพฤติดี และมีการลงโทษเม่ือทํา

ความผิด เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กมีกําลังใจท่ีจะทําความดีและทําสิ่งท่ีถูกตองตามระเบียบของสังคม 

(จิตรา วสุวานิช และคณะ, 2519: 2-3) 

 การปรับตัวของเด็ก ตั้งแตแรกเกิดยังชวยตัวเองไมไดตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน 

เด็กจึงตองมีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอประสบการณ ความมุงหวัง และความ

ผูกพันระหวางบุคคล เม่ือมีการปฏิสัมพันธมากข้ึนเด็กก็จะเริ่มมีบทบาทตอบโตทางสังคมเพ่ิมข้ึนตาม 

(เพ่ิงอาง, 2519) 

 จากแนวคิดจิตวิทยาเด็กท่ีไดกลาวมานั้น ผูศึกษาสามารถนํามาเปนกรอบสําหรับการศึกษาท่ี

เก่ียวของกับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กในวัยนี้ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูของเด็กและพฤติกรรม

ดานตางๆ เพ่ือใหเขาใจวาเด็กในวัยนี้ควรท่ีจะมีการพัฒนาการไปไหนรูปแบบไหน ควรเรียนรูในดานใด 

และมีการปรับตัวเชนไร นอกจากนั้นแนวคิดนี้ยังทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการของเด็กตามอายุตั้งแตแรก

เกิดจนถึงวัยเขาโรงเรียนอนุบาล ท่ีอยูในรูปแบบของวิวัฒนาการท้ังทางกายภาพและทักษะตางๆ เพ่ือ

นํามาประกอบการวิเคราะหดานการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีมีขอมูลเก่ียวของ

มานําเสนอเปน 2 สวน ไดแก 1. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาเด็กและการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัย 2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

1. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาเด็กและเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 สําหรับวรรณกรรมและงานวิจัยในกลุมนี้จะมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังในดานจิตวิทยาเด็กท่ี

กลาวถึงพัฒนาการของเด็ก และการเรียนรูของเด็กปฐมวัยท่ีกลาวถึงเรื่องของหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กในสังคมไทย 

 พัฒนาการของวัยเด็กตอนตนในชวงอายุประมาณ 2 ขวบ จนถึง 6 ขวบ จะข้ึนอยูกับเรื่อง

ของการปรับตัวใหคุนเคยกับสิ่งแวดลอมและเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม เพราะเปนวัยท่ี

เริ่มออกไปเจอสังคมภายนอก โดยหนังสือเรื่อง “จิตวิทยาเด็ก” เขียนโดย สุชา จันทนเอม (2541) ได

อธิบายในเรื่องของพัฒนาการของวัยเด็กตอนตนจะมีลักษณะดังนี้ พัฒนาการทางรางกายของวัยเด็ก

ตอนตนจะมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงข้ึนอยูกับการเลี้ยงดูและอาหารท่ีรับประทาน พัฒนาการ

ทางอารมณของวัยเด็กตอนตนจะม่ันคงหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูเปนสิ่งสําคัญ พัฒนาการ

ทางสังคมของวัยเด็กตอนตนจะเริ่มรูจักการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนๆ และผูคนโดยรอบ พัฒนาการทาง

ภาษาของวัยเด็กตอนตนเด็กจะเริ่มสื่อสารดวยภาษาพูดไดดี และพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัย

ตอนตนจะสามารถพูดโตตอบและทําตาม เขาใจสิ่งตางๆ ไดมากข้ึน สวนหนังสือเรื่อง “จิตวิทยาเด็ก” 

ของจิตรา วสุวานิช และคณะ (2519) จะกลาวถึงเรื่องของการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงการตอบสนองท่ี

ใหผลมากข้ึนและถูกตองดีข้ึนถาหากวาเด็กไดรับการจูงใจ แตท้ังนี้เด็กจะตองมีความตองการหรือ

ปรารถนาท่ีจะเรียนรูสิ่งนั้นๆ ดวย นอกจากนี้เด็กจะรูจักการตอบสนองดียิ่งข้ึนหากเด็กไดรับการ

สนับสนุนหรือไดรบัรางวัลในการเรียนรูสิ่งนั้น กลาวคือเด็กจะเรียนรูเร็วข้ึนหากการเรียนรูนั้นกอใหเกิด

ความพอใจตามความปรารถนา  

 ในปจจุบันการศึกษาของปฐมวัยศึกษาไดมีหลักสูตรข้ึนมาอยางชัดเจน ซ่ึงเปนหลักสูตรโดย 

กระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2546 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ

วัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา เม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ี

กําหนดไวในจุดหมาย และในแตละชวงอายุผูสอนจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กดวย 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จะครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย 
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อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 

3-5 ป ประกอบดวย 2 สวนคือ ประสบการณสําคัญและสาระท่ีควรเรียนรู ท้ังสองสวนใชเปนสื่อกลาง

ในการจัดประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยผูสอนหรือผูจัดการศึกษาอาจจัดใน

รูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมท้ังตอง

สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 8-16) 

 ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยนั้นควรจะมีลักษณะท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทาง

สมองของเด็ก เนื่องจากการท่ีจะคิดอะไรไดเกิดจากสมองรับรูขอมูลผานประสารทสัมผัสท้ัง 5 กอรูป

เปนวงจรการคิดรูปแบบการคิดจึงเกิดจากการจับตองสัมผัส สมองตองมีประสบการณตรงมากอน 

สมองเด็กเล็กควรไดฝกการตั้งคําถาม ครูตองหาวิธีการจัดประสบการณและกระตุนใหเด็กคิด ทดลอง

สิ่งท่ีตัวเองคิด เพ่ือหาคําตอบ โดยใหคิดจากเหตุการณใกลตัว ท่ีดีท่ีสุดคือเปนเหตุการณท่ีนาตื่นเตน 

นาประหลาด นาสนใจสําหรับเด็ก หรือการคิดจากความสัมพันธระหวางตนเอง เพ่ือน และโรงเรียน 

ครูจําเปนตองแนะนําชวนคุย พูดถึงความรูสึกของตนเองใหเด็กนึกคิดตาม และการกระตุนใหสมองคิด

จะออกมาในรูปของการเลน การสราง การทํางาน การเคลื่อนไหว นําไปสูการพูดคุย ดังนั้นการจัดการ

เรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการดานภาษานั้นก็เปนสวนสําคัญเชนกัน เพราะภาษาเปนเครื่องมือ

สําหรับการสื่อสาร เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยูในสังคม การพัฒนาภาษาไมใชเปนการฝกใหเด็กฟง พูด อาน 

และเขียน แตการพัฒนาภาษาเปนการพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสารไปพรอมๆ กัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 15-16) 

 ถึงแมวาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีข้ึนอยางเปนทางการไมนานมากนักแต โรงเรียนท่ีทําการ

เปดสอนใหแกเด็กอนุบาลมีข้ึนมาเปนระยะเวลานานแลว จากหนังสือเรื่อง “จุดยืนและทิศทาง

การศึกษาไทย” เขียนโดย สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย (2518) โรงเรียนอนุบาลแหงแรก คือ 

โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ จัดต้ังข้ึนมาโดยถือวาเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของรัฐ เปดข้ึนมาเม่ือ

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2483 โรงเรียนแหงนี้จัดข้ึนเพ่ืออบรมดูแลเลี้ยงเด็ก โดยมีความประสงคของ

การอบรมเด็กเพ่ือเตรียมสภาพจิตใจของเด็กใหพรอมท่ีจะรับการศึกษาในข้ันตอไป เพ่ือใหเด็กเปนคน

มีความสังเกต มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด เพ่ืออบรมใหเปนคนพ่ึงตนเอง สามารถทําหรือปฏิบัติอะไรได

ดวยตนเอง และเพ่ือหัดมารยาทและศีลธรรมท้ังในสวนตัวและการปฏิบัติตอสังคม การอบรมในทุกๆ 

เรื่อง จะตองอยูในขอบเขตของขนบธรรมเนียมท่ีดีของไทย และปฏิบัติใหเกิดเปนความเคยชินเปนนิสัย 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการศึกษาไทยไดมีการพัฒนาไปอยางมาก ละชวงวัยของชีวิต ใหมี

ความรอบรูและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้นสถานศึกษาไดมีโดยท่ีสถานศึกษาจะ
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พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปใชประโยชนในการสราง

เสริมกระบวนการคิดและการเรียนรูของคนในแตการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผู

เรียนรูเขาใจและรูวิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด และการเรียนรูท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการศึกษาตอไป การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต

ดวยตนเองตอไปในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 60-64) 

 ในปจจุบันเด็กสวนใหญจะเริ่มเขาเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลเพ่ือเปนการวางพ้ืนฐานการ

เรียนรูในการศึกษาระดับชั้นตอไป นั่นจึงทําใหเด็กปฐมวัยในปจจุบันมีความรูท่ีรอบดานกวาในอดีต 

ท้ังนี้อาจเปนสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง จากหนังสือ “พฤติกรรมวัยเด็ก” เขียนโดย ชัยยงค 

พรหมวงศ (2531) เนื่องจากผูใหญในสมัยกอนจะคาดหวังใหเด็กมีลักษณะ เปนคนเกงเรียนหนังสือดี 

เปนคนวานอนสอนงาย เชื่อฟงพอแม และครูโดยไมโตแยง รูจักกาลเทศะ เชน พูดหรือทําในเวลาอัน

ควรสถานท่ีอันควร นอกจากนี้เด็กยังมีบทบาทท่ีแตกตางกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ครอบครัวดวย สวนความคาดหวังของผูใหญในปจจุบันตองการใหเด็กมีลักษณะ เปนคนขยันไมเกียจ

คราน มีการศึกษาท่ีดี มีความประพฤติดีตามคําสอนของศาสนาและตามท่ีสังคมยอมรับ และเปนท่ีพ่ึง

ของพอแมและคนในครอบครัว 

 ความตองการของสังคมในปจจุบันคือ การท่ีเด็กในสังคมไดรับการศึกษาท่ีดีเพ่ือท่ีจะพัฒนามา

เปนผูใหญท่ีสามารถพัฒนาประเทศชาติได จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

เอกชน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย นายตอศักด์ิ เฟองปญญา (2548) พบวา การพัฒนา

ประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้น การพัฒนาคนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา

ตั้งแตวัยเด็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (0-5ป) พ.ศ. 2545-2549 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยใหความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยวา 

ผูปกครอง ครู รวมถึงบุคคลโดยรอบ มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเจริญเติบโต

พัฒนาไปในทางท่ีพึงประสงค โดยบุคคลเหลานี้ตองมีหลักวิชาและทักษะท่ีถูกตองในการเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึง

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลแหงนี้มีความมุงเนนท่ีจะจัดการศึกษาตามความตองการและ

ความคิดของผูปกครองนักเรียน 

 จากการคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาเด็กและการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัยท่ีไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหผูศึกษาทราบวา พัฒนาการในดานตางๆ ของ

เด็กในวัยนี้เปนอยางไร ซ่ึงจะสามารถนําขอมูลท่ีไดไปประกอบกับการลงภาคสนามสําหรับการ

สังเกตการณ นอกจากนั้นแลวขอมูลในดานการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทําใหผูศึกษาไดเขาใจถึงประวัติ

ความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนท่ีรวมถึงหลักสูตรท่ีมีข้ึนอยาง
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เปนทางการโดยกระทรวงศึกษาธิการ แตในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามแตละโรงเรียนเพ่ือให

สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันแตยังคงความสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กอยู 

2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 วรรณกรรมและงานวิจัยในกลุมนี้ ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การพัฒนาสังคม ท่ีมีผลตอเด็กและการเรียนรูในปจจุบัน เพราะการศึกษาในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงจากอดีตเปนอยางมากผูศึกษาจึงนําขอมูลจากงานเขียนกลุมนี้มาเปนแนวทางใน

การศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงสภาพความแตกตางท่ีเกิดข้ึนกับพฤติกรรมของสังคม 

โครงสรางทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม องคกร ตลอดจนระบบความสัมพันธของคนมากกวา 2 

คนท่ีอาศัยอยูรวมกันอยางมีเปาหมาย ในโลกยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรมไดเกิดข้ึนอยางกวางขวาง การท่ีสภาพสังคมวัฒนธรรมของโลกเชื่อมตอกันผานระบบการ

คมนาคมและการสื่อสารท่ีกาวหนาทันสมัย ทําใหเกิดการครอบคลุมและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร

เปนอยางมาก (พัชรินทร สิรสุนทร, 2556: 233-236) การท่ีสังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดนั้น อาจมี

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในระบบสังคม และนอกสังคมเชน สภาพแวดลอม

ธรรมชาติ ประชากร เทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือความคิด ความเชื่อ คานิยม (จํานงค 

อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2547: 171-176) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนั้น

สามารถนํามาซ่ึงประโยชนหรือโทษใหแกสังคมก็ได จากหนังสือเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม” เขียนโดย สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536) กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนเรื่องของ

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนภายในระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจ

เกิดข้ึนในระดับตางๆ กัน เชนในระดับกลุม สถาบันทางสังคม ชุมชน และประเทศ และผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไดใหประโยชนเชน มีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานท่ีดีข้ึน และมีการพัฒนาประเทศทําใหประชาชนอยูดีกินดี เปนตน แต

นอกจากจะใหประโยชนก็สามารถกอใหเกิดปญหาไดเชน วัฒนธรรมทางวัตถุกาวหนาเร็วกวา

วัฒนธรรมทางดานจิตใจ เกิดปญหาสังคม ปญหาของการเพ่ิมประชากร และปญหาการวางงาน เปน

ตน  

 การท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจะสงผลถึงองคกรตางๆ ในสวนของสถาบันการศึกษาก็

เชนกัน เนื่องจากการพิจารณาแนวโนมของการจัดการศึกษาในกรุงเทพฯ จําเปนท่ีจะตองพิจารณา
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ระบบหรือสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพฯ รวมท้ังของประเทศเปนหลัก ท้ังนี้เพราะ

การศึกษาตามแนวความคิดในท่ีนี้ทําหนาท่ีตอบสนองความตองการของเศรษฐกิจและสังคมคือการ 

เตรียมคนเพ่ืองานและการดํารงชีวิต ในสังคม การศึกษากอนประถมศึกษาหรือปฐมวัย แนวโนมการ

ประกอบอาชีพและการทํางานของพอ แม ผูปกครองในอนาคตจะเปนการทํางานนอกบานมากข้ึน 

เวลาสําหรับการอบรมเลี้ยงดูลูกจะมีนอยลง ความตองการท่ีจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียนหรือสถานรับ

เลี้ยงเด็กจะมีมากข้ึน รัฐจําเปนจะตองรีบพัฒนารูปแบบท่ีใชเปนแนวทางของการจัดการศึกษาระดับนี้ 

ใหเปนแนวทางในการดําเนินการท่ีแนนอนและมีมาตรฐาน (สมชัย วุฑฒิปรีชา, 2526: 17) 

 การท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหระบบการศึกษาไทยไดมีการปรับปรุงใหเขากับสภาพ

สังคมในชวงนั้น เนื่องจากการศึกษามีความสําคัญเปนอยางมากในการพัฒนาเด็ก เพราะเด็กท่ีมี

การศึกษาจะโตมาเปนผูใหญท่ีสามารถพัฒนาประเทศชาติได จากบทความเรื่อง “วันเด็กแหงชาติ : 

พัฒนาการและความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เขียนโดย สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2551) 

เพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของการท่ีเด็กจะโตข้ึนมาอยางมีคุณภาพนั้นจะตองไดรับการศึกษาท่ีดี มี

คุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับการรูจักคิดอยางมีเหตุผลและรูจักท่ีจะพัฒนาตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงมี

นโยบายในการสนับสนุนใหเด็กมีความรูและเขาใจในสังคมและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปผาน

การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน สังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมีผูใหญคอยให

คําแนะนํา ใหความชวยเหลือและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูอ่ืนในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

 เนื่องจากการท่ีสังคมเปลี่ยนแปลงจึงทําใหรูปแบบการศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของสังคมในปจจุบัน จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีจําแนกการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขียนโดย สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ (2550) ไดอธิบายถึง เม่ือ

โลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 

ซ่ึงแนวทางหลักในการพัฒนาการศึกษาของประชากรในประเทศเพ่ือใหมีความรูความสามารถและ

ทักษะท่ีสอดคลองกับสภาพสังคม ท่ีตองอาศัยความรูเปนองคประกอบสําคัญของชีวิต ดังนั้นจึงมีการ

ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

จัดการศึกษาของประเทศเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของประชากรในประเทศ 

 จากการคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีผูศึกษา

ไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีไมไดเปนเพียง

แคการเปลี่ยนแปลงภายในระบบสังคมเพียงอยางเดียวเทานั้น เนื่องจากปจจัยภายนอกก็เปนสวน

สําคัญเชนกัน นอกจากนั้นแลวงานเขียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังสะทอนใหเห็นถึงปจจัย
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ท่ีทําใหระบบการศึกษาเปลี่ยน เนื่องจากในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมมีผลเปนอยางมาก

ตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จึงจะเห็นไดวาการศึกษาในสังคมปจจุบันท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต

เปนผลมาจากการท่ีสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน” ในครั้งนี้

ตองการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับสังคมไทยในปจจุบัน 

โดยผูศึกษาเลือก โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนภาคสนาม 

โดยจะวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และจิตวิทยาเด็ก ซ่ึงผู

ศึกษาไดออกแบบระเบียบวิธีวิจัยออกเปน ดังนี้ 

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดสําหรับงานศึกษาชิ้นนี้ไดนําแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมา

ใชในการศึกษา เพ่ือการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดรับตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน เนื่องจากสังคมในปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก สงผลใหสังคมและวัฒนธรรมตางๆ เปลี่ยนแปลงไป  

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง สภาพความแตกตางท่ีเกิดข้ึนกับพฤติกรรมของสังคม 

การจัดระเบียบทางสังคม องคกร รวมไปถึงระบบความสัมพันธของคนท่ีมากกวา 2 คนท่ีอาศัยอยู

รวมกันอยางมีเปาหมาย (พัชรินทร สิรสุนทร, 2556: 233) นอกจากนั้นแลวการเปลี่ยนแปลง อาจ

กลาวไดวา เปนการท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดแปรสภาพจากท่ีเคยเปนอยู มาเปนสภาพใหม โดยมีองคประกอบ

ของเวลาเปนเครื่องกําหนด (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536: 19-20) แตท้ังนี้สังคมทุกสังคมยอมมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเปนไปในแบบท่ีเปนแบบแผนหรือไม

เปนแบบแผน แตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจไมไดทําใหรูปแบบโครงสรางทางสังคมตางไปจาก

เดิมถาคนในสังคมยังคงยึดถือรูปแบบระเบียบแบบแผนอยางเดิมอยู (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 

2547: 169) 

จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไดกลาวมานั้นสามารถนํามาอธิบายใน

เรื่องของปจจัย 4 ขอท่ีสงผลโดยตรงใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดแก 1. ประชากร การ

เพ่ิมข้ึนของประชากรเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

เศรษฐกิจ เพราะการท่ีมีประชากรเพ่ิมข้ึนมากอาจกอใหเกิดการแขงขันท่ีสูงข้ึน 2. เทคโนโลยี การท่ีมี

เทคโนโลยีเขามาในสังคมเปนจํานวนมาก ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตใน

18 
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หลายๆ ดาน 3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไมใชเพียงแคเรื่องของการผลิตหรือบริโภคเพียงเทานั้น แต

รวมถึงเรื่องของความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในสังคม 4. ความคิด ความเชื่อ คานิยม หรือ

อุดมการณของคนในสังคม ท่ีเปนแรงผลักดันใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาไปสูดานตางๆ 

(จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2547: 171-172) 

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงบางสวนในระบบสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลใหหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอ

หลักสูตรการศึกษาในระดับปฐมวัย ดวยเหตุนี้งานศึกษาชิ้นนี้จึงนํากรอบแนวคิดนี้มาใชเพ่ืออธิบายถึง

ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในทุกวันนี้ท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ท่ีอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยในปจจุบันและทัศนคติของคนใน

สังคม 

นอกจากนี้งานศึกษาชิ้นนี้ยังไดนําจิตวิทยาเด็กมาเปนกรอบในการประยุกตใชในงานศึกษา ซ่ึง

เปนการกลาวถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองตอพัฒนาการของเด็กมากนอย

เพียงใด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในปจจุบันไดมีการเนนวิชาการมากกวาอดีต 

ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาก็เปนอีกโรงเรียนหนึ่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

บูรณาการแตเนนดานวิชาการ ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนนั้นมีผลมาจากความตองการของ

ผูปกครองและสภาพสังคมในปจจุบัน สะทอนใหเห็นวาความตองการของผูปกครองนั้นสงผลให

การศึกษาของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบันไมสอดคลองกับพัฒนาการท่ีเปนไปตามวัย 

สนามศึกษาและประชากร 

 การศึกษาในครั้งนี้ เลือกพ้ืนท่ีภาคสนามคือ โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เลขท่ี 73 ถนน

เทศบาลสาย 1 ตําบลวัดกัลยาณ อําเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ

ศึกษาเปนโรงเรียนท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมของเด็ก โดย

มุงเนนใหเด็กเรียนรูจากประสบการณ ประกอบกับการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ นอกจากนั้นแลว

ยังไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนาสูมาตรฐานระดับปฐมวัยจากสถาบันฐาน

วิชาการ ประกอบกับการท่ีโรงเรียนอนุบาลแหงนี้ไดมีการเกิดปรากฎการณทางสังคมดานการศึกษา

ของเด็กปฐมวัย ดังนั้นการเลือกสนามวิจัยคือ โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับ

งานวิจัยชิ้นนี้ การเก็บขอมูลจะทําการเก็บขอมูลจากครู บุคลากรในโรงเรียน และผูปกครองโดยการใช

หลักในการเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (snowball sampling) โดยเริ่มการ
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สัมภาษณผูอํานวยการและผูจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล จากนั้นจะเปนการแนะนําใหไป

สัมภาษณคนอ่ืนตอไป  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานศึกษาชิ้นนี้จะใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมขอมูลท้ังในระดับของปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ ซ่ึงขอมูลในระดับปฐมภูมิจะเปนขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม โดยจะทําการ

สังเกตการณอยางไมมีสวน และการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนของขอมูล

ทุติยภูมิจะเปนขอมูลจากหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังเอกสาร

เก่ียวกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ขอมูลระดับปฐมภูมิ เปนขอมูลจากการลงภาคสนามโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา จะทํา

การเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณอยางมีสวนรวม ในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลา 08.00 น. – 17.00 

น. เนื่องจากเปนเวลาทําการของโรงเรียนอนุบาลแหงนี้ การสัมภาษณจะอยูในรูปแบบของการ

สัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

1.1 สัมภาษณอยางเปนทางการ บุคลาการในโรงเรียนเชน ผูอํานวยการ ผูจัดทําหลักสูตร รวมไป

ถึงครูระดับชั้นเตรียมอนุบาลจํานวน 1 คนและครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ครูระดับชั้นอนุบาล1 จํานวน 1 คน 

ครูระดับชั้นอนุบาล2 จํานวน 1 คน และครูระดับชั้นอนุบาล3 จํานวน 1 คน โดยการสัมภาษณดวย

คําถามท่ีอิงอยูกับการเรียนการสอนของระดับชั้นนั้นๆ และแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม เพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอการจัดทําหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยในสังคมปจจุบัน  

1.2 สัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูปกครองจํานวน 12 คน จากการแนะนําของครูประจําชั้น 

โดยการสัมภาษณดวยคําท่ีเก่ียวกับทัศนคติ ความตองการของผูปกครองตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในอดีตกับปจจุบัน รวมถึงพัฒนาการของเด็ก

นักเรียนหลังจากท่ีไดเรียนท่ีโรงเรียนนี้ เพ่ือใหทราบถึงทัศนคติและความตองการหรือจุดประสงคของ

ผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนท่ีโรงเรียนแหงนี้ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณอาจสะทอนใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลตอทัศนคติของผูปกครอง 

2. ขอมูลระดับทุติยภูมิ เปนขอมูลเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยท่ีจัดทําข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล 

ประวัติความเปนมาของโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย รวมไปถึงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในการตีความและวิเคราะห 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามจะใชวิธีการจดบันทึกขอมูลและใชเครื่อง

บันทึกเสียงบทสนทนาระหวางสัมภาษณ การสัมภาษณจําเปนท่ีจะตองมีแนวคําถามเพ่ือใชในการเปน

แนวทางเพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงประเด็น ประกอบกับการเก็บภาพนิ่งในพ้ืนท่ีภาคสนามโดยการใชกลอง

บันทึกภาพนิ่งในการถาย เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมานั้นครบถวนมากท่ีสุด 

การตีความ วิเคราะห และผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมขอมูลท้ังในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการ

วิเคราะหงานศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน กรณีศึกษา: 

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา” ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม และจิตวิทยาเด็กมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห เม่ือไดขอมูลท่ี

ครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคท่ีตองการจะศึกษาวิจัย ผูศึกษาจะทําการนําเสนอขอมูลโดยการ

เรียบเรียงขอมูลตามบทท่ีกําหนดไวและนําเสนอเปนรายงานการศึกษาแบบบรรยายและสรุปวิเคราะห 



บทท่ี 4 

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน กรณีศึกษา : 

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา” จะทําการศึกษาผานขอมูลในดานประวัติความเปนมาและ

พัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เพ่ือ

สะทอนใหเห็นถึงความเปนมาและพัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 

พัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย 

 การศึกษาของเด็กปฐมวัยท่ีมีมาจนถึงในปจจุบันนั้นไดเกิดข้ึนมานานและไดรับการพัฒนามา

โดยตลอดตั้งแตอดีต ซ่ึงการเกิดข้ึนมาของการศึกษาของเด็กปฐมวัยในอดีตมีข้ึนเนื่องจากการเห็น

ความสําคัญของวัยเด็กท่ีอนาคตจะเติบโตข้ึนมาเปนคนของสังคม การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงไดมี

การพัฒนามาอยางตอเนื่องเพ่ือชวยสงเสริมใหเด็กไดเจริญเติบโตข้ึนมาอยางมีคุณภาพ 

 เริ่มแรกของการศึกษาปฐมวัยไดเกิดข้ึนโดยผูคิดริเริ่มคือ จอหน อมอส คอมินิอุส (John 

Amos Comenius) นักการศึกษาชาวเชโกสโลวาเกียท่ีไดใหความสําคัญกับวัยเด็ก เขาจึงไดคิดระบบ

โรงเรียนสําหรับเด็ก โดยการสรางโรงเรียนใหมีลักษณะและสภาพแวดลอมเหมือนบาน เพราะเขาเชื่อ

วาบานเปนเสมือนโรงเรียนแหงแรกสําหรับเด็กท่ีเด็กจะไดเรียนรู การสอนเด็กปฐมวัยเปนเรื่องท่ีสําคัญ

เปนอยางมาก คอมินิอุสจึงไดถือหลักสําคัญในการเรียนการสอนท่ีใชในโรงเรียนวา เด็กจะตองไดรับ

การฝกฝนทางดานจิตใจไปพรอมๆ กับทางดานสติปญญา ไมวาเด็กจะอยูชั้นใดหรือวัยใดก็ตาม หรือ

อาจกลาวไดวาเปนการสอนใหเด็กรูจักคิดในเรื่องของความรูสึกของตนเองและใสใจความรูสึกของผูอ่ืน

ดวยเชนกัน นอกจากการคิดระบบโรงเรียนข้ึนแลว คอมินิอุสยังไดเขียนหนังสือท่ีรวบรวมเนื้อหาท่ีสอน

ภายในโรงเรยีนแหงนี้ใชชื่อวา School of Infancy ตีพิมพครั้งแรกท่ีประเทศเยอรมันในป ค.ศ. 1633 

โดยจะเปนหนังสือท่ีบทเรียนท่ีมีเนื้อหางายๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีตองพบเจอในชีวิตประจําวันท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต

และไมมีชีวิต การจําแนกชนิดของสิ่งของ สี ขนาด และเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา คําสอน 

นอกจากนั้นยังมีหนังสือภาพสําหรับเด็กชื่อวา Orbis Picture และหนังสือ Mother’s Schoolสําหรับ

แมกอนคลอดเพ่ืออานในการเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกับพฤติกรรมของเด็กทารก (นิตยา 

ประพฤติกิจ, 2536: 3) 
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 ในป ค.ศ. 1762 ไดมี ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) นักปราชญชาวฝรั่งเศส

ไดออกมารณรงคเรื่องสิทธิของเด็กโดยเขาไดกลาวไววา “เด็กก็คือเด็ก ไมควรปฏิบัติตอเด็กเหมือนกับ

วาเด็กเปนผูใหญยอสวน” ในหนังสือชื่อ Emile เพราะเขาเชื่อวาเด็กทุกคนนั้นมีความดีด่ังผาขาวท่ี

บริสุทธิ์มาตั้งแตเกิด แตความไมดีท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะสังคมท่ีทําใหเด็กแปดเปอน เม่ือมีการตีพิมพ

หนังสือดังกลาวออกมาก็ทําใหเกิดกระแสในแวดวงการศึกษา นับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีคนเริ่มใหความ

สนใจในการศึกษาเบื้องตนกันมากข้ึน (นิตยา ประพฤติกิจ, 2536: 4) นอกจากนั้น รุสโซ ยังไดกลาววา

ประสบการณในเริ่มแรกของชีวิตจะเกิดข้ึนในชวงอายุแรกเกิดถึงประมาณ 3 ขวบ สิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

อิทธิพลและสําคัญตอการพัฒนาของบุคคลนั้นๆ มาก และเด็กควรท่ีจะมีการเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ ในสวนของพอแมหรือผูปกครองนั้นมีหนาท่ีเพียงแคชวยสนองความตองการดานพ้ืนฐาน

ของเด็กเทานั้น (ฉวีวรรณ กินาวงศ, 2526: 5) 

 ผลงานของ รุสโซ เปนท่ีชื่นชอบของนักการศึกษามากมายรวมถึง โจฮันน ไฮนริค เปสตาลอซ

ซ่ี (Johann Heinrich Pestalozzi) ชาวฝรั่งเศสท่ีมีความเห็นเหมือนรุสโซ ในเรื่อง การศึกษาของเด็ก

ควรมีการพัฒนาไปตามธรรมชาติและเปนการพัฒนาตนเอง เพราะเขาถือวาการสอนใหคนรูจักมี

เมตตากรุณาตอผูอ่ืนมีคุณคามากกวาการท่ีสอนคนใหมีความรู นอกจากนั้นการเรียนของเด็กจะตอง

ไดรับประสบการณตรง ไดลงมือคนควาหาความรูดวยการใชประสาทสัมผัส ในสวนของโรงเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัยจะตองมีสภาพเหมือนบาน และเหมือนโรงงานฝกเด็กๆ ดวยการคิดคนและทดลอง

ตามความตองการของตนเอง การฝกวินัยใหแกเด็กจะฝกดวยความรัก ความเขาใจ และความอบอุน 

(นิตยา ประพฤติกิจ, 2536: 4) 

ตอมาในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 ประเทศอังกฤษไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหเด็กอายุ

ตั้งแต 3 ขวบข้ึนไป ตองไปชวยทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และไมไดรับการศึกษาจึงทําใหเด็กสวน

ใหญในชวงระยะเวลานั้นมีพฤติกรรมท่ีไมดีประกอบกับสภาพทรุดโทรมท้ังรางกายและจิตใจ นักบวช

ท้ังหลายจึงไดมีการคิดแกไขสถานการณเชนนี้โดยการจัดตั้งโรงเรียนวันอาทิตยเพ่ือใหการศึกษาแกเด็ก

เหลานั้น โดยการเรียนการสอนจะเนนใหเด็กไดรับการตอบสนองตามความตองการข้ันพ้ืนฐาน และ

สอนโดยการนําความคิดของนักสอนศาสนามาสอน (ฉวีวรรณ กินาวงศ, 2526: 7)  

จากนั้นไดมีการริเริ่มกอตั้งโรงเรียนปฐมวัยอยางเปนทางการโดย เฟรดดริค เฟรอเบล 

(Frieadrich Froebel) ชาวเยอรมัน เริ่มแรกนั้นเขาเปนครูสอนในสถานเลี้ยงเด็กกําพราและตอมาก็ได

เปนครูสอนในโรงเรียนชายลวน การสอนท่ีโรงเรียนแหงนี้ทําใหเขารูวาเขามีความรูเก่ียวกับการสอนไม

มากพอ ประกอบกับการไดทราบขาวสารเ ก่ียวกับโรงเรียนของเปสตาลอซซ่ี  ในประเทศ

สวิตเซอรแลนด ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบอาศัยกิจกรรมท่ีไมเครงเครียด เด็กๆ จะไดรับความ
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รักและความเขาอกเขาใจจากครู ทําใหเขาสนใจการเรียนการสอนแบบนี้ เขาจึงไดเขาไปสอนใน

โรงเรียนของเปสตาลอซซ่ี และเขาก็ไดคนพบวาการเรียนการสอนแบบนี้เปนสิ่งท่ีดีและนาประทับใจ 

ทําใหเฟรอเบลตัดสินใจท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนปฐมวัยของเขาข้ึนมา ในชวงป ค.ศ. 1837 โดยการรวบรวม

เด็กวัย 1-7 ขวบ มาสอนท่ีโรงงานทําแปงเกาๆ แหงหนึ่ง ซ่ึงเขาไดเปลี่ยนโรงงานแหงนี้ใหกลายเปน

โรงเรียนอนุบาล โดยตั้งชื่อโรงเรียนวา Kindergarten (Children’s Garden) ซ่ึงมีความหมายวา สวน

เด็ก เนื่องจากการท่ีเขาสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการทํากิจกรรม ทําใหเขามีความเชื่อท่ีวา เด็กจะ

พัฒนาไดตองอาศัยการดูแลเอาใจใส เชนเดียวกับตนพืชท่ีเติบโตไดเพราะมีการดูแลอยางดี เขาถือวา

กิจกรรมสําหรับเด็กจะตองมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในชวงวัยนั้น เชน การบริหาร

กลามเนื้อตามพัฒนาการในการหยิบจับสิ่งของ  การจักสาน การพับกระดาษ การวาดภาพ การทํา

กิจกรรมเคลื่อนไหว การดูแลสวน เปนตน นอกจากนั้นแลวเฟรอเบลยังไดรวบรวมและจัดทําหนังสือ

เพลง รอยกรอง รูปภาพ สําหรับใชเปนคูมือครูและแมในการสอนเด็ก ใหเรียนรูเก่ียวกับชุมชนของ

ตัวเองและมองเห็นคุณคาของทุกๆ สิ่ง (นิตยา ประพฤติกิจ, 2536: 5) 

ตอมาในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 ไดมีผูใหความสนใจเรื่องราวเก่ียวกับเด็กและมีการตีพิมพ

หนังสือเก่ียวกับเด็กเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญจะเปนการพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการดานตางๆ 

ของเด็กและจิตใจของเด็ก โดยจะศึกษาจากการบันทึกการสังเกตการณของเด็กบางกลุมหรือบุตร

หลานของผูเขียน ประกอบกับการใชแบบสอบถามและวิธีการทดลอง นอกจากนั้นแลวในชวงปลาย

ของศตวรรษท่ี 19 ไดมีการกอตั้งสมาคมการศึกษาเด็กและองคการเก่ียวกับสวัสดิภาพของเด็กข้ึน

หลายแหงทําใหการศึกษาของเด็กในสมัยตอๆ มาไมไดจํากัดเพียงเด็กปกติเทานั้น แตยังมีการเปดการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีผิดปกติหรือเด็กท่ีไมสามารถปรับตัวตามพัฒนาการดวยเชนกัน (ฉวีวรรณ 

กินาวงศ, 2526: 9) 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนปฐมวัยไดมีการพัฒนามา

โดยตลอด แตโดยสวนใหญจะมีจุดเริ่มตนมาจากประเทศแถบตะวันตก เนื่องจากนักการศึกษาสวน

ใหญจะทําการศึกษาคนควาและมีการทํางานวิจัย ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ จะเห็นไดวา

การศึกษาของเด็กปฐมวัยในเริ่มแรกไดเนนการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรูตามธรรมชาติ และเนนท่ี

การสอนใหเด็กมีความเมตตากรุณามากกวาสอนความรู แตในเวลาตอมาก็ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมี

แบบแผนและมีระบบมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหเขากับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้นๆ แต

อยางไรก็ตามทามกลางความเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนหลักสูตรก็ยังคงคํานึงถึงพัฒนาการของ

เด็กและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
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พัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยมีข้ึนมาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 

โดยรูปแบบของการจัดการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปท้ังในสวนของรูปแบบ วิธีการ และการ

เรียกชื่อ ซ่ึงการศึกษาปฐมวัยตามแตละยุคสมัยจะสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน สามารถแบงยุคประวัติการศึกษาปฐมวัยไดดังนี้ 

การจดัการศึกษาปฐมวัยในสมัยกอนมีระบบโรงเรียน 

 การศึกษาของไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงพระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกลาฯ แหงกรุง

รัตนโกสินทร ซ่ึงนับวาเปนการศึกษาท่ีเกิดข้ึนมากอนท่ีจะมีระบบโรงเรียนอยางเปนทางการ เนื่องจาก

ไมมีหลักสูตร ไมมีการกําหนดเวลาเรียน และไมมีการวัดผลการศึกษา การศึกษาในตอนนั้นเปน

การศึกษาท่ีรัฐไมไดจัดการศึกษาโดยตรงให แตเปนหนาท่ีของวัดท่ีจะจัดการศึกษาใหแกคนในสมัยนั้น

โดยจะจัดการศึกษาตามความสามารถและความเหมาะสมของแตละวัด โดยผูท่ีทําหนาท่ีสอนจะเปน

พระสงฆและผู ท่ีไดรับการศึกษาจะเปนเด็กผูชายเริ่มตั้งแตโกนจุกหรืออายุประมาณ 11-13 ป 

เนื่องจากพอแมจะสงไปอยูวัดเพ่ือเรียนหนังสือและวิชาตางๆ สวนเด็กผูหญิงจะไมไดรับการศึกษาแต

จะอยูบานหรือถูกสงไปเปนเด็กรับใชอยูในวังเจานายหรือบานขาราชการเพ่ือฝกอบรมมารยาทและ

เรียนวิชาการบานการเรือน การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต 8 โมงเชาไปจนถึง 10 โมงครึ่ง และบาย 2 

โมงถึงบาย 4 โมงเย็นจึงจะเลิกเรียน รูปแบบวิธีสอนในสมัยนั้นคือ ใชการทองจําเปนสวนใหญ โดยครู

เปนผูตอหนังสือใหแลวศิษยจะเอาไปทองจําหรือหัดเขียนเอง ตําราเรียนท่ีใชประกอบการเรียนมีท้ัง

ตําราเรียนธรรมดาสําหรับอานเขียน และตําราเรียนวิชาชีพหรือท่ีเรียกวาตําราพิเศษ (เยาวพา เดชะ

คุปต, 2542: 37-38) 

 การสรางวัดท้ังของพระเจาแผนดิน เจานาย ขาราชการและชาวบาน จึงเปนการสนับสนุน

การศึกษาของประเทศท้ังโดยทางตรงและทางออม และในชวงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปน

ชวงท่ีมีการสงบุตรหลานจากตระกูลสูงไปศึกษายังตางประเทศ เพ่ือนําความรูและประสบการณมา

ปรับปรุงการศึกษาของประเทศใหไปสูความเจริญข้ึน (วุฒิชัย มูลศิลป, 2554: 26-28) 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยสมัยกอนท่ีจะมีระบบโรงเรียนนั้น จัดแบงออกไดตาม

ประเภทของเด็ก ประเภทแรกไดแก การใหการศึกษาสําหรับเจานาย เชื้อพระวงศ สวนใหญจะจัดให

การศึกษาในพระบรมมหาราชวัง โดยจะจางอาลักษณซ่ึงก็คือผูทําหนาท่ีทางหนังสือในราชสํานักมา

สอนหนังสือแกเด็กอายุตั้งแต 3 ปข้ึนไปจนถึง 7 ป การเรียนในระดับชั้นปฐมวัยยังเรียนรวมกันอยูท้ัง

เด็กผูหญิงและเด็กผูชาย ในประเภทท่ีสอง เปนการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีฐานะดี ครอบครัวท่ีมีฐานะ
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ร่ํารวยพอแมก็จะจางใหครูมาสอนท่ีบานเปนการสวนตัว สวนประเภทท่ีสาม การใหการศึกษาแก

บุคคลธรรมดาท่ีพอแมมีฐานะยากจน มีความจําเปนท่ีจะตองออกไปทํางาน จึงทําใหไมสามารถทํา

หนาท่ีในการอบรมเด็กได โดยสวนใหญก็จะนําเด็กไปฝากไวท่ีวัดเปนลูกศิษยวัด เพ่ือใหเด็กไดเรียน

หนังสือและศึกษาพระธรรมวินัย แตหากเด็กท่ีนํามาฝากไวยังเปนเด็กพระสงฆก็จะทําหนาท่ีเลี้ยง และ

ดูแลเรื่องการกิน การนอน รวมท้ังการอบรมสั่งสอนและใหการศึกษาดวยตามลําดับ สวนเด็กผูหญิง

แทบจะไมมีโอกาสในการเรียนรูหนังสือ นอกจากจะเปนลูกในครอบครัวท่ีมีฐานะดีหรือเจานายเชื้อ

พระวงศจึงจะไดรับการศึกษา (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 38-39) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดมีการพัฒนาการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัยข้ึนไดแก โรงเรียนราชกุมารในป พ.ศ. 2435 และโรงเรียนราชกุมารีในป พ.ศ. 

2436 สําหรับเปนสถานศึกษาของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอท่ียังทรงพระเยาว และมีแนวความคิดใน

การจัดท่ีมุงเสริมใหมีการสรางแรงจูงใจแกเด็ก ใหใชวิธีการสอนท่ีทําใหเด็กเรียนรูดวยความสนุกสนาน

และสนับสนุนเด็กใหลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง การจัดชั้นเรียนแบงออกเปน 3 ระดับชั้น การเรียน

การสอนมีการใชตําราเรียนเพ่ือประกอบการเรียนท้ังการอาน เขียน และเลข สวนเวลาเรียนมีการ

กําหนดไววาเริ่มตั้งแต 10 โมงเชาจนถึงบาย 4 โมงเย็น การศึกษาปฐมวัยของไทยไดมีการพัฒนามาใน

รูปของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเลี้ยงเด็ก ซ่ึงเปนดําริของพระอัครชายาเธอพระองคเจาสายสวลีรมย 

กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ในรัชกาลท่ี 5 กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2433 ท่ีตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง การ

กอตั้งโรงเลี้ยงเด็กข้ึนก็เพ่ือท่ีจะรวบรวมเด็กกําพรา ครอบครัวยากจน หรือเด็กจรจัดท่ีพอแมไมมีเวลา

เลี้ยงดู อบรม และใหการศึกษาได เด็กจึงมักจะถูกปลอยปละละเลยใหไดรับอันตราย พระองคจึงพา

เด็กเหลานี้เขามาเลี้ยงท่ีโรงเลี้ยงเด็ก เพ่ือใหการดูแลเรื่องอาหาร การนอน สุขภาพ และการศึกษาให

เด็กปลอดภัยจากอันตรายภายนอกและเติบโตข้ึนมาเปนพลเมืองท่ีดี (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 39) 

นอกจากนั้นในชวงระยะเวลานั้นทางการเมืองไดมีวิกฤตการณวังหนา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปลี่ยนนโยบายใหมจากระดับชาติมาเปนแบบคอยเปนคอยไปโดยการตั้ง

คณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎร และในเวลาตอมาไดมีโรงเรียน

เพ่ิมข้ึนหลายโรง แตก็ไดมีการหยุดชะงักไปเพราะวิกฤตการณ ร.ศ. 112 ท่ีฝรั่งเศสไดเขามาคุกคาม

อํานาจอธิปไตยของไทย (วุฒิชัย มูลศิลป, 2526: 58) 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กของโรงเลี้ยงเด็กในระยะแรกมุงตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน และ

เม่ือเด็กคอยเจริญเติบโตข้ึนจะมีครูอาจารยมาสอน การใหการศึกษามีวิธีการจูงใจใหเด็กอยากเรียนรู

โดยการสอนเก่ียวกับการเลน การรองรําทําเพลง มีของเลนใหเด็กเลน และสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
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เปนอยางดี โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอจึงถือวาเปนการริเริ่มงานปฐมวัยศึกษาเปนครั้งแรกใน

รูปของสถานเลี้ยงเด็ก หรืออาจกลาวไดวาพระองคไดเริ่มงานประชาสงเคราะหเปนคนแรกของ

เมืองไทยในการจัดการศึกษาและการบริการแกเด็กท่ีไมมีโอกาสในการศึกษาเพ่ือยกระดับความเปนอยู

และคุณภาพของประชากรในประเทศใหดีข้ึน (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 40-41) 

การจดัการศึกษาปฐมวัยสมัยมีระบบโรงเรียน 

สืบเนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2440 ไดมีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการศึกษาของไทย 

เนื่องจากจุดมุงหมายท่ีสําคัญในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

คือ การดําเนินการเพ่ือการรักษาเอกราชของชาติและตระหนักถึงรากฐานของอํานาจและความเจริญ

ของชาติตะวันตกคือการศึกษา จึงไดมีการเสด็จไปยังสถานศึกษา หอสมุด พิพิธภัณฑซ่ึงเปนแหลง

ความรู ทําใหทรงทราบถึงรูปแบบการจัดการศึกษาของอังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศอ่ืนๆ เพ่ือนํามา

ปรับใชกับการศึกษาของไทย (วุฒิชัย มูลศิลป, 2554: 209-210) การศึกษาปฐมวัยในชวงเวลาตอมา

ไดมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของโรงเรียนอยางหลากหลายจนกระท่ัง พ.ศ. 2441 ไดมีการ

จัดตั้งโครงการศึกษาชาติข้ึนมา จะมีลักษะเหมือนกับแผนการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนการจัด

ปฐมวัยศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนมูลศึกษา โดยจะแบงออกเปน กินเดอกาเตน (Kindergarten) 

โรงเรียนบุรพบทกับโรงเรียน ก.ข นโม ซ่ึงการจัดโรงเรียนมูลศึกษาอาจจัดอยูในโรงเรียนประถมศึกษา

หรืออาจจัดสอนตามวัด ตามบาน ในสวนของวิชาท่ีเรียนจะเปนการ อาน เขียน เลข หรือท่ีเรียกวาไตร

ภาค และเม่ือเรียนรูครบถวนแลวก็จะไดเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตอไป (เยาวพา เดชะคุปต, 

2542: 41) 

การศึกษาปฐมวัยในสมัยนั้นนิยมฝากไวในโรงเรียนประถมศึกษาและเปนการจัดเพ่ือเตรียม

เด็กเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา จึงมีการจัดการเรียนการสอนกันเองโดยท่ีไมมีหลักสูตรหรือคติการ

เลาเรียนเปนแบบแผนเพ่ือดําเนินการสอบไล อาจกลาวไดวาการศึกษาปฐมวัยในชวงนั้นสอนใหเด็กพอ

อานออกเขียนได โดยในระยะเริ่มมีระบบโรงเรียนจะเนนการสอนหนังสือเปนสําคัญ ในป พ.ศ. 2445 

ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาชาติ เพราะไดรับอิทธิพลมาจากการศึกษาของประเทศญ่ีปุน โดย

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พระยาอนุกิจวิธูร และพระยาชีวบรรณาคม ไดนําเอาแผนการศึกษาชาติ

ของญ่ีปุนท่ีไดมาจากการดูงานการศึกษามาดัดแปลงใชใหเหมาะกับประเทศไทย ป พ.ศ. 2450 ไดมี

การกําหนดใหโรงเรียนประถมท่ีไมมีแผนมูลศึกษาใหจัดชั้นเตรียมอีก 1 ชั้น และ ในป พ.ศ. 2452 ไดมี

การประกาศใชหลักสูตรมูลศึกษาและกลาวถึงเวลาเรียน ซ่ึงกําหนดไว 2-3 ป และเด็กท่ีเขาเรียนอายุ

ตั้งแต 7-9 ป โดยจะมีวิชาท่ีบังคับใหเรียนไดแก ภาษาไทย จรรยา และวิชาเลือกไดแก ศิลปะ ซ่ึงรวม
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วาดเขียน ขับรอง และกายบริหาร สวนในป พ.ศ. 2456 ก็ไดมีการจัดชั้นเรียนท่ีเรียกวา เตรียมประถม 

สําหรับเตรียมเด็กเพ่ือเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 41-42) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยสมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

การศึกษาปฐมวัยไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องมาเปนรูปแบบอนุบาล ตามแนวความคิด

ของเฟรอเบล และมอนเตสเซอรี่ ซ่ึงไดนําเขามาในประเทศไทยตั้งแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาฯ จากการเสด็จประพาสท่ีทวีปยุโรป นอกจากนั้นพระองคยังไดมีสัมพันธไมตรีกับ

ตางประเทศและพวกมิชชันนารีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาของไทย จึงเริ่มมีการจัด

ดําเนินงานตามแนวความคิดดังกลาวโดยโรงเรียนราษฎรเปนสวนใหญ โรงเรียนท่ีไดมีการเปดแผนก

อนุบาลข้ึนไดแก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนราชินี และโรงเรียนมาแตรเดอี 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหรือโรงเรียนวังหลัง ไดจัดตั้งข้ึนโดยศาสนทูตอเมริกันท่ีเขามาเผยแผ

คริสตศาสนาในประเทศไทย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดจัดตั้งแผนกอนุบาลข้ึนใน พ.ศ. 2454 นับวา

เปนโรงเรียนแหงแรกท่ีเปดข้ึน โดยผูท่ีริเริ่มในการเปดแผนกอนุบาลข้ึนคือ มิสโคลด (Miss Edna 

Sana Cold) ทําการจัดการสอนตามแนวคิดเฟรอเบล นอกจากนั้นยังมีครูผูท่ีสําเร็จการศึกษาอนุบาล

เปนคนแรกจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาปรับปรุงการจัด

การศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอีกดวย แมวาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจะเปนโรงเรียนหญิงลวน แตก็

ไดมีการรับเด็กอายุ 3-6 ปท้ังผูชายและผูหญิง มาฝกอบรมในเรื่องท่ีสําคัญตอวิถีชีวิตของเด็กเชน 

มารยาทในการรับประทานอาหาร การอบรม เพ่ือสรางสุขนิสัยใหแกเด็ก วิธีการสอนของเฟรอเบลจะ

มีรูปแบบท่ีจะเนนใหเด็กไดเรียนปนเลน มีการนําเอาวิชาศิลปะ การรองรํา เพลง ดนตรี และมีการฝก

ความพรอมทางดานสายตาและกลามเนื้อใหสัมพันธกัน  

โรงเรียนแหงท่ี 2 ท่ีไดทําการเปดแผนกอนุบาลข้ึนคือ โรงเรียนราชินี ไดเปดแผนกอนุบาลข้ึน

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2466 ซ่ึงเปนอนุบาลแหงแรกท่ีดําเนินการโดยคนไทยคือ ม.จ.หญิงพิจิตราจิ

ราภา เทวกุล เปนลูกศิษยของมิสโคลด โรงเรียนราชินีเปนโรงเรียนหญิงลวนแตไดรับเด็กผูหญิงและ

เด็กผูชายอายุ 3-5 ปเพ่ือมาสอนเชนเดียวกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และวิธีการสอนมีรูปแบบตาม

แนวของมอนเตสเซอรี่และเฟรอเบลของประเทศญี่ปุน ท่ี มุ งสอนให เด็กรูจักชวยตัวเองใน

ชีวิตประจําวัน เชน การลางหนา แปรงฟน ใสเสื้อผา อาหารการกิน การพักผอน การออกกําลังกาย 

หรือความสามารถดานการฟอนรําและศิลปะแบบไทยเพ่ือนําออกแสดงใหชาวตางประเทศไดชม 

ในสวนของโรงเรียนมาแตรเดอี ท่ีเปนโรงเรียนแหงท่ี 3 ท่ีไดเปดรับนักเรียนอนุบาลท้ังผูชาย

และผูหญิงในป พ.ศ. 2470 การเปดแผนกอนุบาลของโรงเรียนนี้มีวิธีการสอนและการจัดระเบียบชั้น
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เรียนโดยไดรับแนวคิดมาจากการสอนเฟรอเบลซ่ึงเปนแบบอยางของประเทศอังกฤษ โดยผูท่ีนํามา

แนวคิดการสอนนี้เขามาคือ มาแมรเทเรซา เปนครูชาวเบลเยี่ยมท่ีเคยสอนอยูในประเทศอังกฤษ 

นอกจากนั้นแลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช ไดทรงศึกษาเลาเรียนชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียนนี้ในสมัยทรงพระเยาว (เยาวพา เดชะคุปต, 

2542: 42-45) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในสมัยปจจุบัน 

 ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการพยายามท่ีจะเปลี่ยนคานิยมของประชาชนชาวไทย ซ่ึงมีผลตอ

การศึกษาท้ังทางตรงและทางออมในดานของ การสรางโรงเรียนแทนการสรางวัดตามประเพณีนิยม 

การพยายามทําใหคนไทยเปนตัวของตัวเองโดยท่ีไมเดินตามรอยชาติอ่ืน มีการสรางความเขาใจในเรื่อง

ของการเรียนหนังสือเพ่ือหนาท่ีการงาน และการเลือกรับวัฒนธรรมจากตะวันตก เพ่ือตองการพัฒนา

ประเทศใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน (วุฒิชัย มูลศิลป, 2526: 90-92) ตอมาในชวงสมัยเจาพระยาธรรม

ศักด์ิมนตรีเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการไดมีโรงเรียนราษฎรเพ่ิมมากข้ึนอยูหลายแหง การจัดการ

เรียนการสอนนั้นก็ข้ึนอยูกับมาตรฐานและความพึงพอใจของแตละโรงเรียน แตรัฐไดมีการกําหนด

พระราชบัญญัติข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ใหโรงเรียนราษฎรทุกโรงเรียนไดจดทะเบียนและ

อยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติตามแผนท่ีกระทรวงวางไวทุก

ประการ (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 46) 

 ชวงปลายรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําลง สงผลใหงบของ

กระทรวงศึกษาธิการนอยลง จึงทําใหการริเริ่มโครงการใหมๆ เปนไปยากข้ึน ประกอบการไมมองถึง

ความสําคัญของการศึกษาจึงทําใหเปนชวงท่ีทําใหการศึกษาของไทยไมไดมีการพัฒนาข้ึน (วุฒิชัย มูล

ศิลป, 2526: 99-100) 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมา การศึกษาปฐมวัยไดรับความ

สนใจเพ่ิมมากข้ึนจากแตเดิม เนื่องจากนักการศึกษาผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในสมัยนั้นไดเห็น

ถึงความสําคัญของวัยเด็ก จึงไดจัดการศึกษาใหแกเด็กในวัยนี้กวางข้ึน และในชวงป พ.ศ. 2480-2482 

กระทรวงธรรมการไดสงครูหลายทานไปศึกษาและดูงานการศึกษาระดับอนุบาลของประเทศญ่ีปุน 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหบุคลากรไดนําประสบการณท่ีไดมาเปนพ้ืนฐานในการเปดโรงเรียนอนุบาล

แหงแรกของรัฐข้ึนในจังหวัดพระนคร ชื่อวา โรงเรียนละอออุทิศ โดยเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 2 

กันยายน พ.ศ. 2483 โดยมีนางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยาเปนครูใหญ การจัดตั้งโรงเรียนข้ึนใน

ระยะแรกมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะทดลองการจัดอนุบาลศึกษา และเพ่ือทดสอบความสนใจ ความเขาใจ

ของประชาชนในเรื่องการศึกษาของระดับชั้นอนุบาล และมีการเปดรับนักเรียนท้ังผูชายและผูหญิง
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ตั้งแตอายุ 3 ขวบครึ่งข้ึนไปจนถึง 6 ขวบ หรือจนเขาเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษา และเม่ือมีการเปด

โรงเรียนอนุบาลแหงแรกของรัฐข้ึนอยางเปนทางการทําใหผูคนตางก็ใหความสนใจและสงบุตรหลาน

เขามาเรียนกันอยางเปนจํานวนมาก ประกอบกับทางกระทรวงมีนโยบายท่ีจะขยายและเปดโรงเรียน

อนุบาลใหกวางข้ึน นั่นจึงทําใหใน พ.ศ. 2494 ไดมีการขยายโรงเรียนอนุบาลเปนจํานวนท้ังสิ้น 21 

โรงเรียนในทุกสวนภูมิภาค และไดมีขอกําหนดในเรื่องของอายุเด็กท่ีเขาเรียนตามแผนการศึกษาชาติ 

พ.ศ. 2494 วาเด็กท่ีจะเขาเรียนตองมีอายุตํ่ากวา 8 ป หรือในชวงอายุ 3-7 ป เพ่ือใหเด็กสามารถอาน

ออกเขียนไดเปนสําคัญ (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 46-48) 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยเริ่มแรกนั้นมีข้ึนอยางไม

เปนทางการหรือไมมีระบบแบบแผนเหมือนเชนในปจจุบัน การเรียนการสอนจึงมีข้ึนเพ่ือใหเด็กมีพอ

พ้ืนฐานในเรื่องของเลขและสามารถอานออกเขียนไดสําหรับในชีวิตประจําวัน นอกจากการสอน

หนังสือแลวยังเปนสถานท่ีท่ีมีการอบรมเด็กในเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติใหเติบโตข้ึนเปน

พลเมืองดีของสังคม ตอมาการศึกษาปฐมวัยไดรับการพัฒนาตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให

การศึกษาปฐมวัยมีความเปนทางการมากยิ่งข้ึนโดยการพัฒนามาเปนโรงเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล 

นอกจากนั้นแลวการศึกษาปฐมวัยท่ีมีการพัฒนาข้ึนเกิดจากการท่ีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรไดไปศึกษา

ดูงานท่ีตางประเทศจึงไดรับแนวคิดเฟรอเบลและมอนเตสเซอรี่ เพ่ือนํามาประยุกตและปรับเปลี่ยนให

เขากับการศึกษาในประเทศไทย แตจะเห็นไดวาในปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนไปเปนอยางมากทําให

รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบันไดมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตองการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กไทยใหสูงข้ึน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

การจัดการเรียนการสอนแบบเฟรอเบล 

 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาโดย

ตลอด แตในระยะแรกอาจอยูในรูปแบบท่ีไมชัดเจนหรือมีระบบระเบียบมากนัก ในชวงป ค.ศ. 1837 

ไดมีชาวเยอรมันชื่อวา เฟรดดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) กอตั้งโรงเรียนปฐมวัยข้ึนอยางเปน

ทางการชื่อวา Kindergarten เม่ือมีการกอต้ังโรงเรียนข้ึนการเรียนการสอนจึงเริ่มมีระเบียบแบบแผน

มากยิ่งข้ึน มีหลักสูตรสําหรับการศึกษา มีการฝกหัดครู รวมถึงพัฒนาการสอนเด็กดวยชุดอุปกรณ 

(Gifts) ท่ีใชในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับรูปราง ขนาด สี การนับ และการจําแนก เปน

ตน ชุดอุปกรณการสอนนี้ประกอบไปดวยวัสดุท่ีสามารถสัมผัสได เพ่ือจะนํามากระตุนการรับรูของเด็ก

เพ่ือใหเกิดความคิดอยางมีเหตุมีผล แตก็ยังคงเนนในเรื่องของกิจกรรมท่ีเด็กใหความสนใจ เพราะเขา

เชื่อวาเด็กทุกคนมีความสามารอยูภายในซ่ึงจะแสดงออกมาก็ตอเม่ือไดรับการสนับสนุน (สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2526: 70) หลักการสอนท่ีสําคัญของแนวคิดแบบเฟรอเบลคือ ครู

จําเปนท่ีจะตองมีแผนการเรียนการสอนเชน การกําหนดกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ ใหสอดคลองกับ

วัยและพัฒนาการของเด็กรวมถึงความพรอมในทุกๆ ดานพรอมกับการเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือเลน 

แตเม่ือเลนเสร็จแลวเด็กก็ตองรูจักท่ีจะเก็บของใหเขาท่ีใหเรียบรอยเปนระเบียบ นอกจากนั้นครูจะตอง

คอยแนะแนวและสนับสนุนเด็กใหเกิดความสรางสรรค แตการท่ีจะสอนใหเด็กเกิดความรูนั้นจําเปนท่ี

จะตองอาศัยความรวมมือของผูปกครอง เนื่องจากครอบครัวเปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการให

การศึกษาแกเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 55-62) 

การจัดการเรียนการสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส 

 การจัดการเรียนการสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส เปนการจัดการศึกษาโดยการนําศาสตรของ

ตะวันออกมาผสมผสานกับตะวันตก สําหรับเด็กรุนใหมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะพัฒนาอัจฉริยภาพท่ี

ซอนอยูในตัวเด็กทุกๆ คนใหปรากฏออกมาใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาเด็กใหเติบโตข้ึนอยาง

สมบูรณแบบในทุกๆ ดานนั้น ไมใชเพียงแคการสอนในดานวิชาการและขอมูลตางๆ หากแตเปนการ

สอนใหเด็กไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกายและจิตใจควบคูกันไป เนื่องจากมีความเชื่อท่ีวาคนเรามักไม

คอยไดรูจักกับตัวเองเทาไรนัก สวนใหญเราจะรูจักในสวนของรางกาย จิตสํานึก และจิตใตสํานึก แต

จะมีนอยคนท่ีตองการท่ีจะศึกษาตัวเองและมีการพัฒนาจิตใจตัวเองใหละเอียดออน การท่ีคนเราได

ศึกษาตัวเองและไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกายและจิตใจของตัวเองเปนอยางดีแลวจะทําใหสามารถ

เขาใจและรูสึกได จึงอาจกลาวไดวาการศึกษาในสังคมสวนใหญไมสามารถสอนใหคนเราไดรูจักตัวเอง

ไดเทาไหรนักอีกท้ังยังไมสามารถนําความสามารถในตัวของเด็กออกมาใชไดอยางเต็มท่ี นอกจากนั้น

แลวการศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิสยังแตกตางจากการศึกษาแบบอ่ืนๆ ตรงท่ีจะมุงพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูดานวิชาการหรือวิชาชีพตางๆ ประกอบกับการพัฒนาดานรางกายและจิตใจในลําดับแรกๆ 

เพ่ือใหเวลากับการพัฒนาเด็กใหรอบรูดานวิชาการและทุกสวนประกอบของชีวิต เราจึงสามารถเรียก

การศึกษานีโอฮิวแมนนิสไดอีกอยางวา การศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนใหสมบูรณในทุกๆ ดาน (เกียรติ

วรรณ อมาตยกุล, 2532: 5-8) 

การจดัการเรียนการสอนแบบวอลดอรฟ 

 การจัดการศึกษาตามแนวคิดแบบวอลดอรฟ จัดข้ึนโดย รูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Stiener) 

เปนผูท่ีจัดตั้งโรงเรียนวอลดอรฟแหงแรกข้ึนท่ีประเทศเยอรมนี ในป ค.ศ. 1919 การจัดตั้งโรงเรียนข้ึน

เพราะเชื่อวาการศึกษาจะสามารถชวยใหคนมีวิถีชีวิตท่ีดําเนินไปตามธรรมชาติ โดยการใหเด็กทํา

กิจกรรมท่ีตัวเองสนใจแตจะมีครูและผูปกครองเปนผูดูแลไมใหโลกสมัยใหมและเทคโนโลยีมามีอิทธิพล

ตอเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 82-83) การจัดการศึกษาแบบวอลดอรฟจึงจะคํานึงถึงสิ่งตางๆ ท่ี
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มีผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อของเด็ก เชน แสง สี เสียง ของเลน เปนตน เนื่องจากชวงวัยของเด็ก

ชวงแรกเกิดถึง 7 ป จะมีการพัฒนาภายในรางกายอยางอิสระ ซ่ึงการจัดการศึกษาแบบนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กใหเติบโตข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพสูงและมีอนาคต การศึกษาแบบ

วอลดอรฟไมมีการกําหนดเนื้อหาท่ีตายตัวแตจะมีสาระสําคัญท่ีเปนแกนกลางใหพึงปฏิบัติคือ การให

เด็กศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากเปนสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลรวมท้ังวิถี

ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม (ทิศนา แขมมณี, 2555: 424-425) 

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี ่

 แนวคิดการสอนแบบมอนเตสเซอรี่มีข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1907 ท่ีประเทศอิตาลี โดยผูริเริ่มคิด

แนวคิดนี้คือ มาเรีย มอนเตสเซอรี่ (Maria Montessori) ตองการท่ีจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

เด็กเกิดการเรียนรูจากการคิดและซึมซับความรูสึกผานการสัมผัสและการลงมือทํากิจกรรมอยางเปน

ระบบ เพ่ือใหเด็กเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน ท้ังการใชสมอง การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และการใช

กลามเนื้อ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 68-70) โดยท่ีมอนเตสเซอรี่ไดจัดทําอุปกรณเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูของเด็กเปนประเภทตางๆ ตามกิจกรรมท่ีเด็กใหความสนใจเชนการทํากิจกรรมปลูกดอกไมก็จะ

มีอุปกรณท่ีใหเด็กไดเรียนรูในกระบวนการพรวนดิน ยายกระถาง และรดน้ําตนไม เปนตน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2526: 70-71) นอกจากนั้นแลวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่มี

หลักสูตรท่ีสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมสาระไดแก 1. กลุมประสบการณชีวิต ท่ีมุงเนนใหเด็กไดฝก

ในเรื่องของการชวยตนเอง มีสมาธิอยูกับสิ่งท่ีทํา ดูแลสิ่งแวดลอม และการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม 

เพ่ือสรางความมีระเบียบในหองเรียนและพัฒนาสติปญญาไปพรอมๆ กัน 2. กลุมประสาทสัมผัส เปน

กลุมวิชาท่ีจะชวยใหเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดานประสาทสัมผัสท้ังหาและใหเด็กไดมี

ความคิดหลังจากท่ีไดฝกหัด โดยท่ีเด็กจะมีโอกาสไดคิดสรางสิ่งใหมๆ จากอุปกรณท่ีไดจัดเตรียมไวให 

นั่นจึงทําใหไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญาและกลามเนื้อ 3. กลุมวิชาการ เปนการมุงเนนไปท่ี

วิชาการอันเปนข้ันพ้ืนฐานของการเรียนท่ีจะนําไปตอยอดในอนาคตจะประกอบไปดวยรายวิชา

คณิตศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมใหเด็กรูจักอานและเขียน 

ประกอบกับการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวย (จีระพันธุ พูลวัฒน

, 2549: 5-8) 

การจดัการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบแนวคิด เรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) 

เริ่มตนข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในเมืองท่ีชื่อวา เรกจิโอ อเมเลีย ตั้งอยูใน

ประเทศอิตาลี โดยการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
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พ้ืนฐานมาจากความเชื่อท่ีวา การเรียนการสอนนั้นไมใชการถายโอนขอมูลหรือความรูจากผูสอนไปยัง

ผูเรียน แตหากเปนการผสมผสานระหวางการท่ีเด็กไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจและการท่ีครูคอย

สงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูในท่ีสิ่งท่ีสนใจไดอยางเต็มศักยภาพและเหมาะสมตอพัฒนาการของ

เด็ก โดยจะเนนใหเด็กไดเรียนรู สัมผัส และลงมือทําดวยตนเองมากกวาท่ีจะสอน นั่นจึงทําใหไมมี

หลักสูตรท่ีแนนอน การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนจะใหความสําคัญกับความรูสึกท่ีเหมือนกับ

อยูบานท่ีอบอุน และการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามความเหมาะสม (สุจินดา ขจรรุง

ศิลป และ ธิดา พิทักษสินสุข, 2543: 1-18) นอกจากนั้นแลวการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ ยังสงเสริม

กิจกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีเด็กจะสามารถซึมซับไดเองผานการเรียนรูจากสิ่ง

ตางๆ รอบตัว เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณจากการเผชิญหนากับสิ่งตางๆ และสามารถเขาใจในสิ่งๆ 

นั้นได (อัธยา ศาลยาชีวิน, 2548: 40-42) 

การจดัการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป 

 ในป ค.ศ. 1960 ไดมีการคิดคนการเรียนการสอนแบบไฮ/สโคป โดย เดวิด ไวคารด (David 

Weikart) โดยชาวอเมริกัน  การจดัการเรียนการสอนแบบนี้มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเปยเจต

ท่ีใหเด็กไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมตางๆ อยางมีอิสระ แตในแบบของไวคารดจะมีหลักสูตรท่ีชัดเจน

และมีวิธีการสอนท่ีเนนการเรียนรูโดยใชหลักการสรางความรูจากการลงมือปฏิบัติผานกระบวนการ

สรางสรรคการเรียนรู ซ่ึงเด็กจะเรียนรูจากการกระทําของตน และการประเมินผลงานอยางเปนระบบ

แบบแผนจะชวยใหเด็กเกิดความรูข้ึน ประกอบกับความเชื่อท่ีวาเด็กเปนผูใฝรูและสามารถสรางความรู

ไดจากประสบการณท่ีมีความหมาย การเรียนการสอนแบบไฮ/สโคปจึงเนนการเรียนรูโดยการใหเด็ก

ไดลงมือปฏิบัติตามความสนใจ โดยจะมีอุปกรณท่ีเปนสวนชวยในการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการ

ดานตางๆ ใหเหมาะสมกับวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 120-127) เนื่องจากการเรียนรูดวยการลง

มือทําเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับประสาทสัมผัสทางกายและใจ เด็กจะเริ่มทําความคุนเคยกับวัตถุซ่ึงนํามา

สูวิธีการใชและประโยชนของมัน การวางแผนกิจวัตรประจําวันจะมีความสมํ่าเสมอเพ่ือใหเด็กไดรูวา

ชวงเวลาใดจะตองทํากิจกรรมอะไร จะทําใหเด็กสามารถควบคุมจัดการเวลาไดวาตองทํากิจกรรม

ใดบางในแตละวัน และการทํากิจกรรมในแตละวันจะมีการทํากิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมกลุมใหญ 

กิจกรรมกลางแจง รวมท้ังการดําเนินกิจวัตรประจําวันตางๆ ซ่ึงการประเมินผลจะทําโดยการสังเกต

พฤติกรรมของเด็กแตละคนและการปฏิสัมพันธของเด็กกับผูอ่ืน จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลจาก

การจดบันทึกประจําวันและวางแผนสําหรับวันตอๆ ไป (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2550: 3-35) 
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การสอนแบบโครงการ 

 การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการเปนการนําแนวคิดของดิวอ้ี มาประยุกตใชเปนรูปแบบ

การสอนแบบโครงการโดยผูท่ีริเริ่มคือ วิลเลี่ยม คิลแพทริค (Wiliam Kilpatick) ซ่ึงเขามีความเชื่อวา

หลักท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือใหผูเรียนรูจักท่ีจะแสวงหาความรู ความรวมมือ มิตรภาพ และ

การสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือคนหาคําตอบวาตัวเราชอบอะไรและสามารถทําอะไรไดดี การเรียน

การสอนจะมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือทําโดยอาจเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ซ่ึงการลงมือปฏิบัติจะเปน

ทางนําไปสูการนําเอาความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันและมีทักษะในการปฏิบัติ 

ประกอบกับการมุงพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจไปพรอมๆกัน นอกจากนั้นแลวการสอนแบบ

โครงการคือการสอนท่ีไมไดแยกเปนรายวิชาแตจะบูรณาการทุกวิชาเขาดวยกัน โดยท่ีครูจะเปนผูท่ี

คอยเสนอแนะและสนับสนุนในการทําโครงการ การทําโครงการนั้นการเลือกหัวขอนั้นมีความยากงาย

แตกตางกันไปแตท้ังนี้ข้ึนอยูกับพัฒนาการของเด็กดวยเชนกัน การประเมินผลจะทําโดยใหผูเรียนได

ประเมินผลตนเองจากการสรุปผลการเรียนรูโดยการจัดแสดงผลงาน สวนครูจะทําการจดบันทึก

ประจําวันจากการสังเกตการณเพ่ือดูความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กท่ีมีตอการ

เรียน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 92-102) 

การสอนภาษาโดยองครวม 

 การสอนภาษาโดยองครวม เปนรูปแบบการสอนภาษาแนวคิดใหม ซ่ึงเกิดจากการตองการ

สอนโดยมุงเนนสาระดานภาษาเปนหลัก โดยผูท่ีริเริ่มคือ เคนเนท กูดแมน (Kenneth Goodman) 

เชื่อวาการสอนภาษาเปนเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของเด็ก โดยท่ีเด็กตองเรียนรูดานภาษาและ

จําเปนตองใชภาษาในการเรียนรู เขาจึงตระหนักถึงความสําคัญและจากงานดานการศึกษาตางๆ ทํา

ใหเขาไดรับการยกยองในฐานะผูบุกเบิกแนวการสอนภาษาโดยองครวม ซ่ึงการเรียนการสอนจะเปน

ในลักษณะท่ีเปนการรวมมือกันระหวางครูและเด็ก โดยจะมีการวางแผนการเรียนการสอนใหเด็ก

เรียนรูจากการอานและการเขียน ซ่ึงการอานจะเปดโอกาสใหเด็กไดพูดสิ่ง ท่ีตนเองคิดหรือ

ประสบการณท่ีเคยพบเห็นจากหนังสือท่ีครูเลือกมาอานใหฟง สวนการเขียนเด็กจะไมถูกบังคับให

เขียนพยัญชนะ คํา หรือประโยค แตเด็กจะไดเขียนในสิ่งท่ีมีความหมายและสิ่งท่ีเขาตองการจะบอกให

ผูอ่ืนเขาใจ (ภรณี คุรุรัตนะ และคณะ, 2542: 85-89) 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยท่ีไดกลาวมานั้น ในบางรูปแบบไดมีการนํามา

ประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยแตท้ังนี้ รูปแบบการสอน

ดังกลาวเปนแนวคิดของทางตะวันตกซ่ึงไมรองรับกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใน

ระดับชั้นประถมศึกษาข้ึนไป จึงทําใหทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะของเด็ก
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ปฐมวัยข้ึนมาในป พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนการพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพสูงข้ึนและเพ่ือใหการเรียนรูของ

เด็กปฐมวัยสอดคลองกับการเรียนรูในระดับชั้นตอๆ ไป 

หลักสูตรปฐมวัย 2546 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ท่ีมีข้ึนอยางเปนทางการโดย กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 

3-101) ไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยข้ึนมา เนื้อหาในสวนนี้เปนการสรุปจากหนังสือหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการกําหนดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ

การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ 

ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน 

เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและ

สังคม 

2. หลักการ 

 เด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดพัฒนาตนเองและโอกาสท่ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูควบคูไปกับ

การศึกษา จากการปฏิสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว ผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน

การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทุกดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม และสติปญญาอยางสมดุลและมีศักยภาพเพ่ือท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยหลักการของ

หลักสูตรมีดังนี้ 

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัย 

4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข 

5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
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3. จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดทําข้ึนนั้น มีความมุงหวังใหเด็กมีพัฒนาการดานตางๆ ท่ี

เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยท่ีผูสอนจะตองคํานึงถึง

คุณลักษณะตามวัยของเด็กดวย เพ่ือใหเด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 

2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

8. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

12. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

4. คุณลักษณะตามวัย 

คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุถึงวัย

นั้นๆ พัฒนาการในแตละวัยอาจตางกันไปตามแตละบุคคล ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจ

คุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ป เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซ่ึงมีความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือนํา

ขอมูลไปชวยพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ แตหากสังเกตพบวาพัฒนาการของเด็ก

ไมเปนไปตามวัยหรือมีความผิดแปลกไป ควรท่ีจะนําจุดบกพรองนั้นไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือ

แกปญหาใหทันทวงที เชนคุณลักษณะตามวัยซ่ึงจะเกิดในเด็กวัย 5 ป มีดังนี้ 

พัฒนาการดานรางกาย 

- เดินข้ึนลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว 

- กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่อง 

- รับลูกบอนท่ีกระดอนจากพ้ืนไดดวยมือท้ังสอง 
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- ใชกรรไกรจัดกระดาษใหอยูในแนวเสนโคงตามท่ีกําหนดได 

- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได 

- ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ 

- มีน้ําหนัก สวนสูง และมีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

- ควบคุมอารมณไดดีข้ึน มีเหตุผลมากข้ึน 

- รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเองและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- รูจักเรียนรูกฎระเบียบ เชน การเขาแถวตามลําดับกอนหลัง 

- รูจักแสดงความรักเด็กท่ีเล็กกวาและสัตวตางๆ 

พัฒนาการดานสังคม 

- แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับโอกาส 

- เลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเองได 

- รูจักการใหและการรับ 

พัฒนาการดานสติปญญา 

- บอกชื่อ นามสกุล อายุของตนเองได 

- จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดดี 

- วาดภาพตามคามคิดสรางสรรคของตนได 

- เลานิทาน เลาสิ่งท่ีตนคิดหรือเรื่องราวตามจินตนาการได 

5. ระยะเวลาเรียน 

ใชระยะเวลาในการจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูประมาณ 1-3 ปการศึกษา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

อายุของเด็กท่ีเริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา 

6. สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะนํามาใช เปนสื่อกลางในการจัด

ประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดานท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซ่ึง

จําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ซ่ึงสาระการเรียนรูท่ีผูสอนจะนํามาสอนเด็กอายุ 3-5 

ปนั้นจะประกอบไปดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม โดยจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติ

รอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเด็กจะไดพบเจออยูในชีวิตประจําวัน แตจะไมเนนในสวน
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ของเนื้อหาหรือการทองจํามากนัก ในสวนของทักษะท่ีสําคัญเชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการคิด 

หรือทักษะทางสังคม ท่ีเด็กควรไดรับผูสอนอาจจัดในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการหรือ

เลือกใชรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเด็ก ประกอบกับการปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทําดี รัก

การเรียนรู รักธรรมชาติ และมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 

การนําสาระการเรียนรูมาจัดในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณการหรือเลือกใชรูปแบบท่ี

เหมาสมกับเด็กนั้นตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงสาระการเรียนรูของ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

1. ประสบการณสําคัญ 

ประสบการณสําคัญท่ีมีอยูในหลักสูตรมีความสําคัญตอพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคม และสติปญญาเปนอยางมาก เพราะพัฒนาการในแตละดานลวนแตเปนสวนสําคัญในการ

สรางองคความรูของเด็ก โดยท่ีเด็กจะเรียนรูผานประสบการณสําคัญ เชน การมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ 

สิ่งของ และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูรอบตัวของเด็กประกอบกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความ

เชื่อม่ันในตนเอง ประสบการณสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 

1.1 ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก 

1.1.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ 

 - การเคลื่อนไหวอยูกับท่ีและการเคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 

 - การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 

 - การเลนเครื่องเลนสนาม 

1.1.2 การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก 

 - การเลนเครื่องเลนสัมผัส 

 - การเขียนภาพและการเลนกับสี 

 - การปนและประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน เศษวัสดุ ฯลฯ 

 - การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน 

1.1.3 การรักษาสุขภาพ 

 - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย 

 - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืนในกิจวัตรประจําวัน 

1.2 ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ไดแก 

1.2.1 ดนตรี 
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 - การแสดงปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี 

 - การเลนเครื่องดนตรีงายๆ 

 - การรองเพลงงายๆ 

1.2.2 สุนทรียภาพ 

 - การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม 

 - การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว/ เหตุการณท่ี

สนุกสนานตางๆ 

1.2.3 การเลน 

 - การเลนอิสระ 

 - การเลนรายบุคคล การเลนเปนกลุม 

 - การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน 

1.2.4 คุณธรรมจรยิธรรม 

 - การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 

1.3 ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก 

1.3.1 การเรียนรูทางสังคม 

 - การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง 

 - การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 - การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 

 - การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอ่ืน 

 - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 - การแกปญหาในการเลน 

 - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีอาศัยอยูและความเปนไทย 

1.4 ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก 

1.4.1 การคิด 

 - การรูจักสิ่งตางๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 

 - การเลียนแบบการกระทําและเสียงตางๆ 

 - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตางๆ กับสิ่งของหรือสถานท่ีจริง 

 - การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน 

 - การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ ตางๆ 

1.4.2 การใชภาษา 

 - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 



40 

 

 - การพูดกับผูอ่ืนเก่ียวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 

 - การอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตางๆ  

 - การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน 

 - การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณท่ีสื่อความหมายตอเด็ก เขียนภาพ 

เขียนขีดเข่ีย เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ เขียนชื่อตนเอง 

 - การอานในหลายรูปแบบผานประสบการณท่ีสื่อความหมายตอเด็ก อานภาพหรือ

สัญลักษณจากหนังสือนิทาน/เรื่องราวท่ีสนใจ 

1.4.3 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ 

 - การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตางๆ 

 - การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 

 - การเปรียบเทียบ 

 - การเรียงลําดับสิ่งตางๆ 

 - การคาดคะเนสิ่งตางๆ 

 - การตั้งสมมติฐาน 

 - การทดลองสิ่งตางๆ 

 - การสืบคนขอมูล 

 - การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1.4.4 จํานวน 

 - การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา เทากัน 

 - การนับสิ่งตางๆ 

 - การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 

 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ 

1.4.5 มิติสัมพันธ (พ้ืนท่ี/ระยะ) 

 - การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุ และการเทออก 

 - การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีตางๆ กัน 

 - การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนท่ีของคนและสิ่งตางๆ 

 - การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 

1.4.6 เวลา 

 - การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ 

 - การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เม่ือวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ 

 - การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ 
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 - การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู 

2. สาระท่ีควรเรียนรู 

สาระท่ีควรเรียนรู จะเปนเรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัว

เด็กท้ังสิ้น โดยผูสอนสามารถนํามาปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และ

ความสนใจของเด็ก แตการนําสาระท่ีควรเรียนรูมาบูรณาการเพ่ือจัดกิจกรรมใหแกเด็กควรท่ีกําหนด

ความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและไมเนนการใหเด็กทองจํา แตจะใหเด็ก

ไดเกิดความคิดความเขาใจหลังจากเรียนรู ดังนั้นเนื้อหาในการเรียนรูอาจมีการยืดหยุนโดยการ

คํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก สาระท่ีควรเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 

2.1 เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรท่ีจะรูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตา รูจักอวัยวะ

ตางๆ และวิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย การับประทานอาหารท่ีมีประโยชน มีสุขอนามัย

ท่ีดี เรียนรูท่ีจะเลนและทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเองคนเดียวหรือกับผูอ่ืน ตลอดจนการเรียนรูท่ีจะแสดง

ความคิดเห็น ความรูสึก และแสดงมารยาทท่ีดี 

2.2 เรื่องราวเก่ียวกับตัวบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู

เรื่องราวเก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมท้ังบุคคลตางๆ ท่ีเด็กตองเก่ียวของ หรือมีโอกาส

ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดรูจักสิ่งมีชีวิตท่ีเปนตนไม ดอกไม สัตว และ

สิ่งไมมีชีวิต รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีแวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล กลางวัน 

กลางคืน ฯลฯ 

2.4  สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ และการสื่อสาร

ตางๆ ท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก รวมท้ังลักษณะของสิ่งของหรือสิ่งตางๆ รอบตัว เชน สี ขนาด 

ชนิด รูปราง พ้ืนผิว วัสดุ รูปทรงเลขาคณิต ฯลฯ  

7. การจัดประสบการณ 

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ป จะไมจัดเปนรายวิชา แตจัดในรูปของกิจกรรม

บูรณาการผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรูท้ังในสวนท่ีเปนทักษะท่ี

สําคัญ และการเรียนรูในสวนของคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับการไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา แตการจัดประสบการณนั้นจะตองครอบคลุมประสบการณสําคัญ 

และควรมีการยืดหยุนในสาระท่ีควรเรียนรู การจัดประสบการณจึงมีหลักการและแนวทาง ดังนี้ 

1. หลักการจัดประสบการณ 

1.1 จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง 
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1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล 

และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู 

1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญท้ังกระบวนการและผลผลิต 

1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ

การจดัประสบการณ 

1.5 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

2. แนวทางการจัดประสบการณ 

2.1 จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ 

และระดับพัฒนาการ 

2.2 จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้คือ เด็กไดลงมือ

กระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิด

แกปญหาดวยตนเอง 

2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู 

2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ

ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 

2.5 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูในบรรยากาศท่ีอบอุน มีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ

ตางๆ กัน 

2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายและอยู

ในวิถีชีวิตของเด็ก 

2.7 จัดประสบการณท่ีสงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจน

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ 

2.8 จัดประสบการณท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาและประสบการณท่ีเกิดข้ึน

ในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว 

2.9 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณท้ังการวางแผน การ

สนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ  

2.10 จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

เปนรายบุคคล นําขอมูลท่ีไดมาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้น

เรียน 

3. การจัดกิจกรรมประจําวัน 
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กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ 

เปนการชวยใหท้ังผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เม่ือใด และอยางไร การจัด

กิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 

3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 

3.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ

เด็กในแตละวันและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก 

3.1.2 กิจกรรมท่ีตองใชความคิด ท้ังในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา

ตอเนื่องเกินกวา 20 นาที 

3.1.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง 

ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที 

3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมท่ี

ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมท่ีเด็ก

เปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท ท้ังนี้

กิจกรรมท่ีตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไมตองออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะไดไมเหนื่อย

เกินไป 

3.2 ขอบขายของกิจกรรมประจาํวัน 

3.2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ

ใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยใหเด็กไดเลน

อิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนในสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี 

3.2.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ

เล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลน

เกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน 

กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ 

3.2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเด็กมี

ความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความเชื่อม่ัน กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับ

ถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตาม

ความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาท่ีโอกาสเอ้ืออํานวย 

3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือใหเด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอยาง

เหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรัก

การทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตร
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ประจําวันอยางสมํ่าเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย 

เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาท่ีเม่ือเลนหรือ

ทํางานเสร็จ ฯลฯ 

3.2.5 การพัฒนาการคิด เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก 

เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทดลอง 

ศึกษานอกสถานท่ี ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับวัยอยาง

หลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมท้ังท่ีเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

3.2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึก 

ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมี

ความหลากหลายในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน และบุคลากรท่ี

แวดลอมตองเปนแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา ท้ังนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 

3.2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเด็กไดพัฒนา

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว 

โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่ง

ตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา เลน

ทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไมรูปทรงตางๆ ฯลฯ 

8. การประเมินพัฒนาการ 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํา

กิจกรรม แลวจดบันทึกลงในเครื่องมือท่ีผูสอนสรางข้ึนหรือกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการประเมิน

พัฒนาการของเด็กทุกดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีเด็กแสดงออกใน

แตละครั้ง ซ่ึงจะเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมในแต

ละวัน การประเมินพัฒนาการมีข้ึนเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง เพ่ือวาง

แผนการพัฒนากิจกรรมใหเด็กอยางมีศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 

ผูสอนท่ีจะเปนผูทําหนาท่ีประเมินพัฒนาการเด็กจะตองเปนผูท่ีมีความรูและความเขาใจใน

พัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปเปนอยางดี และตองเขาใจโครงสรางของการประเมินอยางละเอียดวาจะ

ประเมินเม่ือไรและอยางไร ตองมีความสามารถในการเลือกเครื่องมือ และวิธีการท่ีจะใชไดอยาง

ถูกตอง จึงจะทําใหผลของการประเมินนั้นเท่ียงตรงและเชื่อถือได การประเมินพัฒนาการอาจทําได

หลายวิธี แตวิธีท่ีงายตอการปฏิบัติและนิยมใชกันมาก คือ การสังเกต ซ่ึงตองทําอยางตอเนื่องและ
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บันทึกไวเปนหลักฐานอยางสมํ่าเสมอ อาจกลาวไดวาผูสอนหรือผูเก่ียวของกับเด็กตองคํานึงถึงเรื่อง

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

1.1 ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 

1.2 ประเมินเปนรายบคุคลอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องตลอดป 

1.3 สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 

1.4 ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปน

หลักฐาน 

1.5 ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมท้ังใชแหลงขอมูล

หลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบ 

2. ข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะตองผานข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

2.1 ศึกษาและทําความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุทุกดาน ไดแก ดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2546 อยางละเอียด จึงจะทําใหดําเนินการประเมินพัฒนาการไดอยางถูกตองและตรงกับความเปน

จริง 

2.2 วางแผนเลือกใชวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับใชบันทึกและประเมิน

พัฒนาการ เชน แบบบันทึกและประเมินพัฒนาการ เชน แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะสมท่ีจะใช

บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวันเหมาะกับการบันทึกกิจกรรมหรือประสบการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชั้นเรียนทุกวัน การบันทึกการเลือกของเด็กเหมาะสําหรับใชบันทึกลักษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาท่ีเด็กมี

ตอสิ่งตางๆ รอบตัว เปนตน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะเลือกใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ

ใหเหมาะสมเพ่ือจะไดผลของพัฒนาการท่ีถูกตองตามตองการ 

2.3 ดําเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ หลังจากท่ีไดวางแผนและเลือกเครื่องมือท่ี

จะใชประเมินและบันทึกพัฒนาการแลว กอนจะลงมือประเมินและบันทึกจะตองอานคูมือหรือ

คําอธิบายวิธีการใชเครื่องมือนั้นๆ อยางละเอียด แลวจึงดําเนินการตามข้ันตอนท่ีปรากฏในคูมือและ

บันทึกเปนลายลักษณอักษรตอไป 

2.4 ประเมินและสรุป การประเมินและสรุปนั้นตองดูจากผลการประเมินหลายๆ ครั้ง 

ไมใชเพียงครั้งเดียว หรือนําเอาผลจากจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป อาจทําใหผิดพลาดได 

ผลการประเมินดูไดจากผลท่ีปรากฏในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ เชน ประเมินการใช

กลามเนื้อใหญของเด็กอายุ 3 ป ปรากฏวายังเดินข้ึนบันไดสลับเทาไมได ก็ตองมาตีความหมายวากําลัง
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ขาของเด็กยังมีไมพอท่ีเดินสลับเทาข้ึนบันได อาจสรุปไดวาพัฒนาการกลามเนื้อใหญยังไมแข็งแรง

เหมาะสมกับวัยตองจัดกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญสวนขาตอไป 

2.5 รายงานผล เม่ือไดผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแลว ผูสอนจะตอง

ตัดสินใจวาจะรายงานขอมูลไปยังผูใด เพ่ือจุดประสงคอะไร และจะตองใชรูปแบบใดสําหรับรายงาน 

เชน ตองรายงานผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง เพ่ือใหทราบวากิจกรรมหรือประสบการณท่ี

สถานศึกษาจัดใหเด็กนั้น สงเสริมพัฒนาการของเด็กแตละคนอยางไร เปนไปตามจุดประสงคหรือไม 

เพ่ือจะไดวางแผนชวยเหลือเด็กไดตรงตามความตองการตอไป โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงาน

ประจําตัวเด็ก ผูสอนใชสมุดรายงานนั้นเปนเครื่องมือหรือแบบรายงานผูปกครองได และถาผูสอนมี

ขอเสนอแนะหรือจะขอความรวมมือจากผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจจะเขียน

เพ่ิมเติมลงไปในสมุดรายงาน และตองคํานึงไวเสมอไมวาจะใชแบบรายงานใด ขอมูลควรจะมี

ความหมายเกิดประโยชนแกเด็กเปนสําคัญ การบันทึกขอความลงในสมุดรายงานประจําตัวเด็ก ผูสอน

ควรใชภาษาในทางสรางสรรคมากกวาในทางลบ 

2.6 การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน ผูสอนตองตระหนักวาการทํางานรวมกับ

ผูปกครองเก่ียวกับการพัฒนาเด็กเปนเรื่องสําคัญมาก ผูสอนควรยกยองผูปกครองท่ีพยายามมีสวนรวม

ในการพัฒนาเด็ก ผูสอนจะตองตอนรับผูปกครองท่ีมาสถานศึกษา ขอบคุณสําหรับความรวมมือ เขียน

จดหมายถึงผูปกครองเพ่ือรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยดวยตนเองหรือทางโทรศัพท สิ่งเหลานี้จะทําให

ผูปกครองรูสึกถึงความสําคัญของตนเองและตองการท่ีจะมีสวนรวมกับผูสอนในการพัฒนาเด็กของตน 

การติดตอสัมพันธอันดีกับผูปกครองควรจะเปนการติดตอสื่อสาร 2 ทาง คือ จาก

สถานศึกษาไปสูบานและจากบานมายังสถานศึกษา กระตุนใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นท่ีมี

ประโยชนตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก เพราะผูปกครองจะใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับตัวเด็ก ซ่ึง

ผูสอนสามารถนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนไดเปนอยางดี 

สําหรับการติดตอกับผูปกครองอาจทําไดหลายวิธีเชน การติดตอดวยวาจา ไดแก การสนทนาดวย

ตนเอง ทางโทรศัพท การเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง การติดตอดวยวิธีอ่ืน เชน ปายติดประกาศ 

วารสาร ขาวสาร ตูรับฟงความคิดเห็น เปนตน นอกจากนี้อาจใหผูปกครองอาสาสมัครมาชวยงาน

ผูสอนในสถานศึกษา เชน เลานิทาน รองเพลงและอานหนังสือใหเด็กฟง ชวยในเวลาเด็กทํากิจกรรม

เสรี ชวยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกเด็ก ซ่ึง

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการทํางานกับผูสอนเปนอยางยิ่ง 

3. วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยาง

หลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุด วิธีการท่ีเหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็กปฐมวัย มี

ดวยกันหลายวิธี ดังตอไปนี้ 
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3.1 การสังเกตและการบันทึก การสังเกต มีอยู 2 แบบ คือ สังเกตอยางมีระบบ ไดแก 

การสังเกตอยางมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนตามแผนท่ีวางไว และอีกแบบหนึ่งคือ การสังเกตแบบไมเปน

ทางการ เปนการสังเกตในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรมท่ีไมคาดคิดวาจะเกิดข้ึน

และผูสอนจดบันทึกไว การสังเกตเปนวิธีการท่ีผูสอนใชในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เม่ือมีการ

สังเกตก็ตองมีการบันทึก ผูสอนควรทราบวาจะบันทึกอะไร การบันทึกพฤติกรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง

ท่ีตองทําอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองนํามาบันทึก

เปนหลักฐานไวอยางชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใชแบบงายๆ คือ 

3.1.1 แบบบันทึกพฤติกรรม ใชบันทึกเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยาย

พฤติกรรมเด็ก ผูบันทึกตองบันทึกวัน เดือน ปเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปท่ีทําการบันทึกแตละครั้ง 

3.1.2 การบันทึกรายวัน เปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชั้นเรียนทุกวัน ถาหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเนนเฉพาะเด็กรายท่ีตองการศึกษา 

ขอดีของการบันทึกรายวันคือ การชี้ใหเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก จะชวยกระตุนใหผูสอน

ไดพิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล ชวยใหผูเชี่ยวชาญมีขอมูลมากข้ึนสําหรับวินิจฉัยเด็กวา

สมควรจะไดรับคําปรึกษาเพ่ือลดปญหาและสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นยัง

ชวยชี้ใหเห็นขอดีขอเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณไดเปนอยางดี 

3.1.3 แบบสํารวจรายการ ชวยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขาง

ละเอียด เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 

3.2 การสนทนา สามารถใชการสนทนาไดท้ังเปนกลุมหรือรายบุคคล เพ่ือประเมิน

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผลการ

สนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 

3.3 การสัมภาษณ ดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดลอมท่ี

เหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผูสอนควรใชคําถามท่ีเหมาะสมเปดโอกาสใหเด็กได

คิดและตอบอยางอิสระ จะทําใหผูสอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปญญาของเด็ดและ

คนพบศักยภาพในตัวเด็กไดโดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ 

3.4 การรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของเด็กเปนรายบุคคล 

โดยจัดเก็บรวบรวมไวในแฟมผลงาน (Portfolio) ซ่ึงเปนวิธีรวบรวมและจัดระบบขอมูลตางๆ ท่ี

เก่ียวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตางๆ รวบรวมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน แสดงการ

เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแตละดาน นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมืออ่ืนๆ เชน แบบสอบถามผูปกครอง 

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไวในแฟมผลงาน เพ่ือผูสอนจะไดขอมูลท่ี

เก่ียวกับตัวเด็กอยางชัดเจนและถูกตอง การเก็บผลงานของเด็กจะไมถือวาเปนการประเมินผลถางาน

แตละชิ้นถูกรวบรวมไวโดยไมไดรับการประเมินจากผูสอนและไมมีการนําผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็ก
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หรือปรับปรุงการสอนของผูสอน ดังนั้นจึงเปนแตการเก็บสะสมผลงานเทานั้น เชน แฟมผลงานขีด

เขียน งานศิลปะ จะเปนเพียงแคแฟมผลงานเด็กถาไมมีการประเมิน แฟมผลงานนี้จะเปนเครื่องมือ

การประเมินตอเม่ืองานท่ีสะสมแตละชิ้นถูกใชในการบงบอกความกาวหนา ความตองการของเด็ก 

และเปนการเก็บสะสมอยางตอเนื่องท่ีสรางสรรคโดยผูสอนและเด็ก 

3.5 การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใชท่ัวๆ ไป 

ไดแก น้ําหนัก สวนสูง เสนรอบศีรษะ ฟน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการ

เจริญเติบโต มีดังนี้ 

3.5.1 การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กแลว

นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ในกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑอายุของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงใช

สําหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม 

3.5.2 การวัดเสนรอบศีรษะ มีความสําคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของ

สมอง ในเด็กท่ีมีเสนรอบศีรษะเล็กกวาปกติเม่ือเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความผิดปกติของสมอง 

เชน สมองเล็กกวาปกติหรือกะโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกวาปกติ ซ่ึงหากวินิจฉัยไดเร็วและสงตอเด็กไปรับ

การรักษาทันทวงที อาจชวยแกไขความพิการนี้ได ในทํานองเดียวกันถาเสนรอบศีรษะวัดไดมากกวา

ปกติเม่ือเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ซ่ึงแสดงถึงเด็กมีหัวโตผิดปกติ อาจเกิดจากมีน้ําในสมองมากกวาปกติ 

โรคนี้หากวินิจฉัยไดเร็วและเด็กไดรับการรักษาทันทวงทีก็จะชวยแกไขเปนปกติไดเชนกัน จึงควรวัด

เสนรอบศีรษะในเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ทุกครั้งท่ีรับบริการตรวจสุขภาพ 

3.5.3 การตรวจสุขภาพปากและฟน คือการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของ

ฟนและปาก การรักษาใหฟนและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยูเสมอ ผูสอนควรแนะนําใหผูปกครอง

พาเด็กไปใหทันตแพทยตรวจอยาสมํ่าเสมอปละ 1-2 ครั้ง นอกจากนี้ผูสอนควรเขาใจวิธีการดูแลฟน 

ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดพิมพเผยแพรเพ่ือแนะนําเด็กและผูปกครอง เพ่ือดูแลรักษาฟนเด็กใหดีอยู

เสมอ เชน การแปรงฟนไดแนะนําใหวางแปรงตั้งฉากกับตัวฟน ถูแปรงไปมาสั้นๆ ในแนวนอนใหท่ัวถึง

ฟนทุกซ่ีในปากท้ังดานหนาและดานหลัง ควรแปรงฟนทุกครั้งหลังกินขนมหวานหรือหลังม้ืออาหาร 

3.5.4 การไดรับวัคซีนปองกันโรคข้ันพ้ืนฐาน การใหภูมิคุมกันโรคตางๆ แกเด็ก

เปนสิ่งสําคัญและจําเปน เพราะจะทําใหเด็กไมเปนโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก 

ไอกรน และอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะทําใหเด็กพิการหรือถึงแกชีวิตได 

9. การจัดสภาพแวดลอม 

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัย มีความสําคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็ก

ในวัยนี้สนใจท่ีจะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ดังนั้น การ

จัดเตรียมสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตามความตองการของเด็ก จึงมีความสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมและการเรียนรูของเด็ก เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนท่ีเปนประสบการณตรงท่ีเกิดจาก
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การรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ังหา จึงจําเปนตองจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ

และความตองการของหลักสูตร เพ่ือสงผลใหบรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 

การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ ความสะอาด ความปลอดภัย ความมีอิสระ

อยางมีขอบเขตในการเลน ความสะดวกในการทํากิจกรรม ความพรอมของอาคารสถานท่ี เชน 

หองเรียน หองน้ํา สนามเด็กเลน ฯลฯ ความเพียงพอ เหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของ

สื่อและเครื่องเลน บรรยากาศในการเรียนรู การจัดท่ีเลนและมุมประสบการณตางๆ 

1. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน 

หลักสําคัญในการจัดตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปาหมายการพัฒนาเด็ก 

ความเปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน ม่ันใจ และมีความสุข ซ่ึงอาจ

จัดแบงพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 พ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือเด็กและผูสอน 

1.1.1 ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเปนแผนปาย หรือท่ีแขวนผลงาน 

1.1.2 ท่ีเก็บแฟมผลงานของเด็ก อาจจัดทําเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล 

1.1.3 ท่ีเก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็ก อาจทําเปนชองตามจํานวนเด็ก 

1.1.4 ท่ีเก็บเครื่องใชของผูสอน เชน อุปกรณการสอน ของสวนตัวผูสอน ฯลฯ 

1.1.5 ปายนิเทศตามหนวยการสอนหรือสิ่งท่ีเด็กสนใจ 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ตองกําหนดใหชัดเจน ควรมีพ้ืนท่ีท่ีเด็ก

สามารถจะทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ เด็กสามารถ

เคลื่อนไหวไดอยางอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอ่ืน 

1.3 พ้ืนท่ีจัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ สามารถจัดไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับ

สภาพแวดลอมหองเรียน จัดแยกสวนท่ีใชเสียงดังและเงียบออกจากกัน เชน มุมบล็อกอยูหางจากมุม

หนังสือ มุมบทบาทสมมติอยูติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ ฯลฯ ท่ีสําคัญจะตองมี

ของเลน วัสดุอุปกรณในมุมอยางเพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก การเลนในมุมเลนอยางเสรี มักถูก

กําหนดไวในตารางกิจกรรมประจําวัน เพ่ือใหโอกาสเด็กไดเลนอยางเสรีประมาณวันละ 60 นาที การ

จัดมุมเลนตางๆ ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1.3.1 ในหองเรียนควรมีมุมเลนอยางนอย 3-5 มุม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของหอง 

1.3.2 ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลนตามมุมบาง ตามความสนใจของเด็ก 

1.3.3 ควรจัดใหมีประสบการณท่ีเด็กไดเรียนรูไปแลวปรากฏอยูในมุมเลน เชน 

เด็กเรียนรูเรื่องผีเสื้อ ผูสอนอาจจัดใหมีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสตาฟใสกลองไวใหเด็กดูในมุม

ธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร ฯลฯ 
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1.3.4 ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลน ท้ังนี้เพ่ือจูงใจใหเด็กรูสึก

เปนเจาของ อยากเรียนรู อยากเขาเลน 

1.3.5 ควรเสริมสรางวินัยใหกับเด็ก โดยมีขอตกลงรวมกันวาเม่ือเลนเสร็จแลว

จะตองจัดเก็บอุปกรณทุกอยางเขาท่ีใหเรียบรอย 

1.4 มุมเลนหรือมุมประสบการณท่ีควรจัดมี ดังนี้ 

1.4.1 มุมบล็อก เปนมุมท่ีจัดเก็บบล็อกไมตันท่ีขนาดและรูปทรงตางๆ กัน เด็ก

สามารถนํามาเลนตอประกอบกันเปนสิ่งตางๆ ตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของตนเอง ซ่ึงมุม

บล็อกเปนมุมท่ีควรจัดใหอยูหางจากมุมท่ีตองการความสงบ เชน มุมหนังสือ ท้ังนี้เพราะเสียงจากการ

เลนกอบล็อกไม อาจทําลายสมาธิเด็กท่ีอยูในมุมหนังสือได นอกจากนี้ยังควรอยูหางจากทางเดินผาน

หรือทางเขาออกของหองเพ่ือไมใหกีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไมบล็อก 

นอกจากนั้นการจัดเก็บไมบล็อกเหลานี้ ควรจัดวางไวในระดับท่ีเด็กสามารถหยิบมาเลน หรือนําเก็บ

ดวยตนเองไดอยางสะดวก ปลอดภัย และควรไดฝกใหเด็กหัดจัดเก็บเปนหมวดหมูเพ่ือความเปน

ระเบยีบ สวยงาม 

1.4.2 มุมหนังสือ ในหองเรียนควรมีท่ีเงียบสงบ สําหรับใหเด็กไดดูรูปภาพ อาน

หนังสือนิทาน ฟงนิทาน ผูสอนควรไดจัดมุมหนังสือใหเด็กไดคุนเคยกับตัวหนังสือ และไดทํากิจกรรม

สงบๆ ตามลําพังหรือเปนกลุมเล็กๆ มุมหนังสือควรจัดใหหางจากมุมท่ีมีเสียง เชน มุมบล็อก มุม

บทบาทสมมติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจใหเด็กไดเขาไปใชเพ่ือเด็กจะไดคุนเคยกับตัวหนังสือ

และปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็ก 

1.4.3 มุมบทบาทสมมติ เปนมุมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหเด็กมีโอกาสไดนําเอาประสบการณ

ท่ีไดรับจากบานหรือชุมชนมาเลนแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคลตางๆ ตามจินตนาการของตน 

เชน เปนพอแมในมุมบาน เปนหมอในมุมหมอ เปนพอคาแมคาในมุมรานคา ฯลฯ การเลนดังกลาว

เปนการปลูกฝงความสํานึกถึงบทบาททางสังคมท่ีเด็กไดพบเห็นในชีวิตจริง เปนมุมท่ีควรอยูใกลมุม

บล็อกและอาจจัดใหเปนสถานท่ีตางๆ นอกเหนือจากการจัดเปนบาน โดยสังเกตการณเลนและความ

สนใจของเด็กวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลนจากบทบาทเดิมไปสูรูปแบบการเลนอ่ืนหรือไม 

อุปกรณท่ีนํามาจัดก็ควรเปลี่ยนไปตามความสนใจของเด็กเชนกัน ดังนั้นมุมบทบาทสมมติจึงอาจ

จัดเปนบาน รานอาหาร รานขายของ รานเสริมสวย โรงพยาบาล เปนตน ในขณะเดียวกันอุปกรณท่ี

นํามาจัดใหเด็กตองไมเปนอันตรายและมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

1.4.4 มุมวิทยาศาสตร มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมเลนท่ีผูสอน

จัดรวบรวมสิ่งของตางๆ หรือสิ่งท่ีมีในธรรมชาติมาใหเด็กไดสํารวจ สังเกต ทดลอง คนพบดวยตนเอง

ซ่ึงเปนการชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็ก มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติ

ศึกษาเปนมุมท่ีตองการความสงบคลายมุมหนังสือจึงอาจจัดไวใกลกันได และเพ่ือเราใหเด็กสนใจในสิ่ง
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ท่ีนํามาแสดง ของท่ีจัดวางไวจึงควรอยูในระดับท่ีเด็กหยิบ จับ ดูวัสดุอุปกรณเหลานั้นไดโดยสะดวก 

และสิ่งท่ีนํามาตั้งแสดงนั้นไมควรจะตั้งแสดงของสิ่งเดียวกันตลอดป แตควรจะปรับเปลี่ยนใหนาสนใจ 

1.4.5 มุมศิลปะ กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเด็กไดหลายดาน 

เชน ทางดานกลามเนื้อมือ ซ่ึงจะชวยใหมือของเด็กพรอมท่ีจะจับดินสอเขียนหนังสือไดเม่ือไปเรียนใน

ชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังชวยในการพัฒนาทางอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เด็กจะมี

โอกาสทํางานตามลําพังและทํางานเปนกลุม รูจักปรับตัวท่ีจะทํางานดวยกันและสงเสริมจินตนาการ 

ความคิดสรางสรรค ดังนั้นการจัดใหมีมุมศิลปะจึงเปนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเด็กไดพัฒนามากข้ึนและยัง

สนองความสนใจ ความตองการของเด็กวัยนี้ไดเปนอยางดี มุมศิลปะเปนมุมหนึ่งท่ีเด็กตองใชสมาธิใน

การทํางาน จึงควรจัดใหอยูในบริเวณมุมท่ีตองการความสงบ เชนกัน อาจจัดเปนโตะสําหรับใหเด็ก

ทํางานศิลปะ โดยมีผาพลาสติก หรือกระดาษปูกันเลอะเทอะกอนทํางาน และจัดวางอุปกรณทํางาน

ศิลปะไวบนโตะ หรือจัดใหมีกระดานขาหยั่งสําหรับเด็กเขียนภาพระบายสีน้ํา 

2. สภาพแวดลอมนอกหองเรียน 

สภาพแวดลอมนอกหองเรียน คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในอาณาบริเวณรอบๆ 

สถานศึกษา รวมท้ังจัดสนามเด็กเลน พรอมเครื่องเลนสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายใน

บริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไมใหความรมรื่น

รอบๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งตางๆ เหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีสงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก 

2.1 บริเวณสนามเด็กเลน ควรมีพ้ืนผิวหลายประเภท เชน ดิน ทราย หญา พ้ืนท่ีสําหรับ

เลนของเลนท่ีมีลอ รวมท้ังท่ีรม ท่ีโลงแจง พ้ืนดินสําหรับขุด ท่ีเลนน้ํา บอทราย พรอมอุปกรณ

ประกอบการเลน เครื่องเลนสนามสําหรับปนปาย ทรงตัว ฯลฯ ท้ังนี้ตองไมติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย 

ตองหม่ันตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ และหม่ันดูแลเรื่องความ

สะอาด 

2.2 ท่ีนั่งเลนพักผอน จัดท่ีนั่งไวใตตนไมมีรมเงา อาจใชกิจกรรมกลุมยอยๆ หรือกิจกรรม

ท่ีตองการความสงบ หรืออาจจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง 

2.3 บริเวณธรรมชาติ ปลูกไมดอก ไมประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามี

ไมมากนักอาจปลกูพืชในกระบะหรือกระถาง 

จะเห็นไดวาการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของสังคมไทยในอดีตไดมีการนําเอาแนวคิด

การเรียนการสอนของตะวันตกมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยเพ่ือให

เกิดแนวทางการสอนแบบใหมท่ีมีระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน เนื่องจากในอดีตผูท่ีจัดทําโรงเรียนอนุบาล

สวนใหญจะไมมีหลักสูตรท่ีเปนแบบแผนโดยเฉพาะจึงทําใหมีการจัดการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสมในแตละวัน แตในปจจุบันการศึกษาของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยไดมีการนําเอารูปแบบการ
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จัดทําหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน เพ่ือ

การจัดระเบียบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใหไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในดานความรูวิชาการและดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเด็กใหมีประสิทธิภาพและไมสรางความเดือดรอน

ใหแกผูอ่ืนในสังคม 



บทท่ี 5 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยเฉพาะของโรงเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียน

ท่ีตางไปจากหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการปรับเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนนั้นแสดงใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน รวมถึงทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอ

การเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสังคมไทย 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ตั้งอยูในอาคารและท่ีดินของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

เลขท่ีเดิม 39 เลขท่ีปจจุบัน 73 ถนนเทศบาลสาย 1 ตําบลวัดกัลยาณ อําเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เนื้อท่ีในบริเวณมีท้ังหมด 1 ไร 2 งาน 59 ตารางวา ซ่ึงแตกอนโรงเรียนมีชื่อวา โรงเรียนอภิชาต มีนาย

สําเภา อภิชาตบุตร เปนเจาของ เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงประถมศึกษาป

ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2485  

 ในป พ.ศ. 2518 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกิจการจากนายสําเภา อภิชาตบุตร มาเปนของ

นายแพทยเสบียง ศรีวรรณบูรณ และเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนตน แตเนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนแตละชั้นนอยมาก ทางโรงเรียนจึงจําเปนท่ี

จะตองยุบชั้นเรียนระดับประถมศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2523 และพอสิ้นปการศึกษา 2524 ไดยุบชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาอีกระดับหนึ่ง คงเหลือไวแตระดับชั้นอนุบาลระดับเดียว ในระยะแรกท่ีเปลี่ยน

กิจการใหม ไดมีการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก อภิชาต มาเปน วรรณบูรณศึกษา โดยมี

นายแพทยเสบียง ศรีวรรณบูรณ เปนผูรับในอนุญาต นายถวิล กิจสมใจ เปนผูจัดการ และนายพูลทวี 

นิลสวัสดิ์ เปนครูใหญ การรองรับนักเรียนนั้นสามารถรับได 14 หองเรียน หรือประมาณ 430 คน  

 ในป พ.ศ. 2524 นายพูลทวี นิลสวัสด ไดลาออกจากการเปนครูใหญ ทางโรงเรียนไดแตงตั้ง

นางสาวสระสม ศรีวรรณบูรณ ข้ึนเปนครูใหญแทน ตอมาในป พ.ศ. 2531 ไดรับอนุญาตขยายชั้นเรียน

อนุบาลจาก 2 ป เปน 3 ป และในป พ.ศ. 2536 ไดมีการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก วรรณบูรณศึกษา 

มาเปน อนุบาลวรรณบรูณศึกษา จนถึงปจจุบัน 
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 โรงเรียนวรรณบูรณศึกษา เปนโรงเรียนระดับอนุบาลขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ตั้งอยูในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี เปดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ในบริเวณ

รอบๆ นอกโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา จะมีโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชนอยูหลายแหง เชน โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต โรงเรียนซางตาครูสศึกษา โรงเรียนแสงอรุณ 

โรงเรียนอนุบาลซางตาครูส โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลพัชรินทรพร โรงเรียนวัดประยุร

วงศ และโรงเรียนศึกษานารี เปนตน 

 

ภาพท่ี 1 : แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีตั้งโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 ปจจุบันภายในโรงเรียนมีครูจํานวนท้ังสิ้น 16 คน เปนครูประจําชั้น 10 คน ครูพ่ีเลี้ยง 3 คน 

ครูพิเศษ 3 คน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน  2 คน ปริญญาตรี 6 คน วุฒิต่ํากวา

ระดับปริญญาตรี 8 คน มีบุคลากรภายในโรงเรียน 4 คน เปนพ่ีเลี้ยง 2 คน นักการภารโรง 1 และแม

ครัว 1 คน 

 การจัดหองเรียนของเด็กจะแบงออกเปน ระดับเตรียมอนุบาลจะมี 1 หองเรียนประกอบไป

ดวย ครูประจําชั้น 1 คน และครูพ่ีเลี้ยง 3 คน ในสวนของระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 จะแบงเปน
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ระดับชั้นละ 3 หองเรียน และในแตละหองเรียนจะมีครูประจําชั้นอยูหองเรียนละ 1 คน สวนครูพิเศษ

นั้นจะเปนครูท่ีมาจากบริษัทเอกชน เพ่ือมาทําการสอนในรายวิชาเรียนเสริมเชน ดนตรีสากล ภาษาจีน 

และวิทยาศาสตรเปนตน 

 จํานวนอาคารเรียนมี 3 หลัง เปนอาคารไม 1 หลัง อาคารครึ่งไมครึ่งปูน 2 หลัง ใชเปน

หองเรียนจํานวน 12 หองเรียน เปนหองประกอบการ 4 หอง ประกอบดวย หองสื่อสารการเรียนรู 

หองธุรการ-การเงิน หองพยาบาล และหองอ่ืนๆ อาคารอเนกประสงค 1 หลัง ใชเปนหองประชุมและ

ปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ โรงครัว 1 หลัง สนามหนาโรงเรียน 1 สนาม 

 

ภาพท่ี 2 : แผนผังโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

โรงเรียนวรรณบรูณศึกษา เปนโรงเรียนหนึ่งใน 701 โรงท่ีถูกประทับตราคุณภาพโรงเรียนข้ัน

พ้ืนฐานผานการประเมินรอบแรกจากโรงเรียนท่ัวประเทศ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ในวันท่ี 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยเปดทําการสอนตั้งแต

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 อยูภายใตการบริหารของนายวรวัลลภ แชมชื่น ซ่ึงอดีตเปนรอง

ผูอํานวยการมาต้ังแตป พ.ศ. 2548 และข้ึนเปนผูอํานวยการอยางเปนทางการมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงกอนหนาจะเปนนางอิสรานุช แชมชื่น ท่ีมีตําแหนงผูอํานวยการและผูจัดทําหลักสูตร

ของโรงเรียนแหงนี้ 
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ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

 

คบเพลิง หมายถึง ความรู 

แสงไฟท่ีแผกระจาย หมายถึง ความรูท่ีแผกระจายไปสูสังคม 

สีประจําโรงเรียน 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจท่ีใฝความรู 

สีฟา หมายถึง ความไรพรมแดนท่ีผูใฝความรูหาไดไมรูจบ 

คําขวัญของโรงเรียน 

“เรียนเดน มารยาทดี มีความสุข” 

เรียนเดน คือ มุงพัฒนาใหผูเรียนเต็มไปดวยความรู ความสามารถตามศักยภาพของแตละบุคคล 

มารยาทดี คือ มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีมารยาทอันดีงามจนเกิดเปนนิสัย 

มีความสุข คือ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสุขท้ังกายและจิตใจและอยูรวมในสังคมไดอยางเปนสุข 

ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา มุงเนนการจัดการศึกษาใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง 

จากการเลน การไดเห็น ไดสัมผัสของจริง สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา กลาแสดงออก และปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยมีครูเปนแบบอยาง และไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชน มีการจัดสภาพแวดลอมใหอบอุนและปลอดภัย อยูในสังคมอยางมีความสุข 

วิสัยทัศนโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 
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 เปนโรงเรียนอนุบาลชั้นนําในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูควบคูคุณธรรม มีความซ่ือสัตย 

ความกตัญู มีความเปนไทย และมีมารยาทท่ีงดงามตามวัฒนธรรมไทย กลาคิดกลาแสดงออก 

ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เพ่ือเตรียมพรอมสูระดับประถมศึกษา 

พันธกิจ/ภารกิจ 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็ก ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

3. จัดกิจกรรมสรางเสริมนิสัย รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอผูเรียน เรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมให เ ด็กมีสวนร วมในกิจกรรมท่ีส ง เสริมให มีการเห็น คุณคาและชื่นชม

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของผูเรียนในดานตางๆ 

7. จัดสภาพแวดลอม อาคารเรียน หองประกอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

8. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ใชวิธีและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ใชวิธีการ

ประเมินท่ีเหมาะสม 

9. สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

10. จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

“จุดเดนของโรงเรียนคือตองการเนนเด็กเรื่องความซ่ือสัตย เนนเรื่องความกตัญู เนนเรื่อง

มารยาท เพราะมันเปนหลักการพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย หากเด็กมีความซ่ือสัตย ใน

อนาคตความดีตางๆ ก็จะเขามา เหมือนท่ีมีการรณรงคเรื่อง โตไปไมโกง ก็จําเปนท่ีจะตองมีพ้ืนฐานมา

จากความซ่ือสัตย การปลูกฝงใหเขาตั้งแตเด็กก็เปนสิ่งท่ีดี เหมือนคําขวัญของโรงเรียนท่ีวา เรียนเดน 

มารยาทดี มีความสุข คือนอกจากจะปลูกฝงดานมารยาทดานความซ่ือสัตยใหเขาแลว การเรียนใน

โรงเรียนก็จะตองเรียนอยางมีความสุข การท่ีจะเรียนอยางมีความสุขก็เปนการนําเอาวิชาการตางๆ มา

บูรณาการข้ึนมาใหมซ่ึงไมใชการสอนวิชาการโดยตรงแตเพียงอยางเดียว” (อิสรานุช แชมชื่น, 

สัมภาษณ) 

เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปนระยะเวลาเดียวกับการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน

อนุบาลวรรณบูรณศึกษานั้น ไดมีการจัดทําโครงการ โรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไมโกง โดยความ

รวมมือของทางกรุงเทพมหานครกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคมนิดา และองคกรเพ่ือ

ความโปรงใสในประเทศไทย เพ่ือสอนใหเด็กไทยไดเรียนรูในการสรางชาติและตอตานการทุจริตใน
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ดานความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรมทางสังคม กระทําอยางรับผิดชอบ และ

เปนอยูอยางพอเพียง ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ไดมีการจัดทําเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกครูใหเขาใจ

เก่ียวกับเนื้อหาและกิจกรรม ซ่ึงหลักสูตรนี้จะใชตั้งแตเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปท่ี 3 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 280 โรงเรียน และอบรมครูจํานวน 1,400 คน อบรมครูพ่ี

เลี้ยงระดับอนุบาลจํานวน 600 คน (โครงการ โตไปไมโกง, ออนไลน, 2558) 

จะเห็นไดวาผูจัดทําหลักสูตรตองการใหเด็กท่ีเขามาศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา

ไมไดเพียงแคไดความรูทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว แตโรงเรียนยังมุงเนนในการสอนใหเด็กมี

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือท่ีจะเติบโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม นอกจากนั้นแลวยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กมีความรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณท่ีไมไดอยูเพียง

แคในกรอบของความรูท่ีเปนขอมูลดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว  

จากการสังเกตการณก็ทําใหพบวาครูประจําชั้นนอกจากจะสอนเนื้อหาดานวิชาการแลวยัง

คอยสอนในเรื่องของมารยาท วัฒนธรรมไทย และเรื่องของความซ่ือสัตยอยูตลอดเวลา เชนในเวลา

เรียน ครูประจําชั้นจะสอนใหเด็กมีมารยาทในหองเรียนไมพูดคุยเสียงดังหรือวิ่งเลนในหองเพ่ือรบกวน

การเรียนของเด็กคนอ่ืน สวนเวลาอ่ืนๆ เชนกอนจะเดินไปทานอาหารกลางวันก็จะตองตอแถว และ

เดินใหเปนระเบียบ เนื่องจากมีเด็กหลายระดับชั้นทานอาหารกลางวันพรอมกันหากไมเปนระเบียบก็

จะทําใหเกิดความวุนวาย และในการสอบของเด็กครปูระจําชั้นก็จะสอนใหเด็กทําขอสอบดวยตัวเองไม

ลอกเพ่ือน เพราะไมเชนนั้นแลวอาจติดเปนนิสัยในอนาคตได 

ขอมูลสภาพชุมชนกุฎีจีนโดยรวม 

 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนเปนชุมชนท่ีมีการผสมผสานความแตกตางและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมคนจากชาติตางๆ ซ่ึงมีท้ังจีน โปรตุเกส แขก มอญ ลาว จึงทําให

ศาสนาท่ีคนในชุมชนนับถือมีท้ังศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ในบริเวณชุมชนจึงมี

สถานท่ีท่ีใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยูหลายแหงและลักษณะของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีโรงเรียนตั้งอยู 

จะอยูใกลบริเวณตลาดและโรงเรียนอ่ืนๆ เปนจํานวนมากในบริเวณนั้นแตโดยสวนใหญจะเปนโรงเรียน

ท่ีมีระดับชั้นต้ังแตประถมศึกษาข้ึนไปจนถึงระดับมัธยมปลาย แตบางโรงเรียนก็จะมีตั้งแตระดับชั้น

อนุบาล การปฏิสัมพันธของคนในชุมชนจะอยูในรูปแบบความสัมพันธกับโรงเรียนโดยสวนใหญจะสง

ลูกหลานใหมาเขาเรียนท่ีโรงเรียนนี้และมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเปนอยางมาก โดย

โรงเรียนไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ จากชุมชน และชุมชนก็ไดรับความ

รวมมือในการท่ีโรงเรียนนําเด็กไปรวมกิจกรรมในชุมชน รวมไปถึงการเขารวมประชุม ปรึกษาในเรื่อง

ของกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมีชื่อเสียงในชุมชน เชน การจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมวันลอย
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กระทงสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ แตท้ังนี้โรงเรียนก็ไดมี

ขอจํากัดในความรวมมือของชุมชนเนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีทําการเรียนการสอนเฉพาะระดับ

อนุบาล อายุประมาณ 2-6 ป จึงไมสามารถรวมกิจกรรมกับชุมชนไดทุกกิจกรรม 

 จํานวนประชากรในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรีมีประมาณ 23,252 คน จํานวนเด็กใน

วัยเรียนมีอยูประมาณ 8,940 คน รายไดตอครอบครัวตอเดือนเทากับ 10,000-20,000 บาท อาชีพ

สวนใหญของประชากรในชุมชนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง และรับราชการตามลําดับ สภาพ

เศรษฐกิจภายในชุมชนจึงอยูในระดับปานกลาง 

การบริหารจัดการของโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษามีการจัดการบริหารดานการศึกษาโดยผูอํานวยการจะเปนผู

กําหนดในดานของหัวหนางานแตละฝายงาน โดยท่ีหัวหนางานแตละฝายงานจะเปนผูติดตามงานและ

ทําการประเมินผลงานของโครงการและทําความเขาใจกับบุคลากร เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของบุคลากรในปตอๆ แตท้ังนี้การจัดการบริหารดานการศึกษาตองมี

ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับปรัชญาและนโยบายของ

โรงเรียน โดยจัดเปนแผนผังเพ่ือแสดงโครงรางดังนี้ 
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จากโครงรางท่ีนําเสนอมานั้นจะเห็นไดวามีการจัดแบงฝายงานเปน 4 ฝาย ท่ีครอบคลุมภาระ 

ตารางท่ี 1 : ผังการจัดการบริหารของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

ตารางท่ี 1 : ผังการจัดการบริหารของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

“ผูอํานวยการจะมีหนาท่ีดูแลงานท้ังหมดของโรงเรียน และวางแผนควบคุมทางดานงาน

วิชาการอีกที สวนงานวิชาการในดานการเรียนการสอนจะเปนหนาท่ีของครูท้ังหมด การจัดการบริหาร

ของโรงเรียนจะมีผูรับใบอนุญาต ผูจัดการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 

และหัวหนางานท้ังหมด 17 ภาระงานภายในโรงเรียน แตในปการศึกษาหนาก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

การบริหารโดยการจัดแบงออกเปน 4 ฝายงานใหญๆ อยางครอบคลุม ไดแก ฝายวิชาการ ฝาย

ผูรับใบอนุญาต 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ผูจัดการโรงเรียน 

ท่ีปรึกษา

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ

อํานวยการ 

- งานบัญชีและการเงิน     - งานปกครอง 

- งานสารบรรณและงานทะเบียน    - งานสวัสดิภาพและพยาบาล 

- งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ และเอกสารการพิมพ - งานสื่อการเรียนการสอน 

- งานพัสดุและครุภัณฑ     - งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 

- งานอาคารสถานท่ี     - งานหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- งานวิจัยพัฒนาและวางแผนการศึกษา   - งานพัฒนาการเรียนและประเมินผล 

- งานบุคลากร      - งานนิเทศภายในสถานศึกษา 

- งานแนะแนว      - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- งานกิจกรรมนักเรียนและงานโครงการพิเศษ 
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บุคลากร ฝายอาคารสถานท่ี และฝายธุรการ และนําเอา 17 ภาระงานไปรวมไวใน 4 ฝาย เพ่ือเปน

การจดัระเบียบในการบริหาร” (วรวัลลภ แชมชื่น, สัมภาษณ) 

จะเห็นไดวาการจัดการบริหารนั้นภาระงานท้ังหมด 17 งานจะครอบคลุมในทุกดานของ

โรงเรียนรวมไปถึงความสอดคลองตอพันธกิจของโรงเรียน ซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนาเด็กให

ครอบคลุมทุกดานภายใตการบริหารของผูอํานวยการซ่ึงในปจจุบันก็ไดมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงแนว

ทางการบริหารเล็กนอยเพ่ือใหเปนระบบระเบียบมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้รวมไปถึงการจัดทําหลักสูตรของ

โรงเรียนก็เชนกัน ท่ีจําเปนจะตองมีการพัฒนาอยูตลอดเพ่ือใหเขากับสังคมในปจจุบัน โดยผูท่ีจะทํา

หนาท่ีในการจัดหลักสูตรจะเปนผูรับใบอนุญาต รวมถึงฝายงานดานวิชาการและฝายบริหาร ท่ีรวมวาง

แผนการจัดทําหลักสูตรนี้ข้ึน โดยการจัดทําหลักสูตรจําเปนท่ีจะตองจัดใหสอดคลองกับกิจวัตร

ประจําวันของเด็กเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการเรียนรู 

เวลา กิจวัตรประจําวัน 

08.00-08.15 น. เขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต 

08.15-08.30 น.  ตรวจสุขภาพ นั่งสมาธิ เช็คชื่อ 

08.30-08.45 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

08.45-09.15 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

09.15-10.00 น. กิจกรรมกลางแจง 

10.00-11.00 น. กิจกรรมสรางสรรค 

11.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและนอนพักผอน 

14.20-14.40 น. รับประทานอาหารวาง 

14.40-15.00 น. กิจกรรมเสรี เกมการศึกษา 

15.00 น. กลับบาน 

ตารางท่ี 2 : ตารางกิจวัตรประจําวัน 

 “ตารางกิจวัตรประจําวันของเด็กในแตละวันจะใชตารางเดียวกันทุกระดับชั้นแตก็มีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในการจัดทําตารางนี้ก็ไดยึดตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ แตจะ

มีปรับเปลี่ยนบาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของการเรียนรูของเด็กในแตละวันแลววาไมใหมันมาก

ไปหรือนอยไป” (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

จากการสังเกตการณพบวาการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาใน

ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงอนุบาล 3 จะยึดตามตารางกิจวัตรประจําวันท่ีกําหนดข้ึนมาเปนหลัก ซ่ึงเปนการ

กําหนดวาจะตองทําอะไรบางในชวงเวลาไหนในแตละวันโดยจะเริ่มตั้งแตเชาท่ีทุกคนจะตองออกมายืน
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เคารพธงชาติหนาเสาธง สวดมนต และทํากายบริหารประกอบจังหวะเปนประจําทุกวัน เพ่ือ

เสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกาย แตเม่ือเขาหองเรียนเพ่ือเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละ

วันจะมีความแตกตางกันไปเพ่ือความเหมาะสม ในสวนของระดับชั้นเตรียมอนุบาลจะยึดตามตาราง

กิจวัตรประจําวันชวงกิจกรรมในตอนเชา การพักทานอาหารกลางวัน และเวลากลับบาน ในสวนของ

การเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลไมไดอยูในหลักสูตรหรือมีแบบแผนท่ีตายตัว การเรียน

สอนจึงมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแตละวัน 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาเปนโรงเรียนท่ีมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนหรือ

หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดพหุปญญา 0

1 โดยการยึดหลักของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

2546 ท่ีจัดทําข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการเปนท่ีตั้งประมาณ 70 เปอรเซ็น และมีการเพ่ิมเติมในสวน

ของรายวิชาและสาระทองถ่ิน 30 เปอรเซ็น เพ่ือจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหครบถวน

สมบูรณ การจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณจึงมีรูปแบบดังนี้ 

 การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาในเริ่มแรกจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิเคราะหหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยตามแนวความคิดพหุปญญาและเอกสารประกอบหลักสูตร รวมถึงการศึกษานโยบาย

และแผนการศึกษาปฐมวัยแหงชาติ ซ่ึงการดําเนินการจัดทําหลักสูตรนั้นจะตองมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจําเปน โดยจะแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงจะประกอบไปดวย ผูบริหาร ครู บุคลากร

ภายในโรงเรยีน ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 

หลังจากท่ีทําความเขาใจเอกสารและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวความคิดแบบพหุ

ปญญาไปพรอมๆ กับการศึกษาจากเอกสารหลักสูตรอ่ืนๆ แลว ควรท่ีจะศึกษาขอมูลเก่ียวกับตัวเด็ก

และครอบครัว สภาพสังคมในปจจุบัน ปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ/ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็ก รวมท้ัง

1
 แนวคิดแบบพหุปญญาเปนแนวคิดท่ีกลาวถึงการสอนในรูปแบบการพัฒนาดานหัวใจ จิตใจ และ

สมองควบคูกันไป โดยเนนผู เรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ท้ังนี้ก็เพ่ือสงเสริมทักษะและ

พัฒนาการของแตละบุคคล ท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะ/คณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ 

ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานมนุษยสัมพันธ ดานการเขาใจตนเอง และดาน

ธรรมชาติวิทยา  
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สาระการเรียนรูแบบรายชั้นและรายป การจัดประสบการณการเรียน การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

การประเมินพัฒนาการ สื่อ และแหลงเรียนรู 

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนํามาใชในโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมีการ

วางแผนดําเนินการโดยการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือท่ีจะทําใหรับรูถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี

จะนําไปใชในอนาคตและไดปฏิบัติตามแผนท่ีระบุไวประกอบกับติดตามผลการดําเนินงาน ประกอบ

กับการประชาสัมพันธและแจงขาวสารใหผูปกครองไดทราบถึงขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียน นอกจากนั้นแลวยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมี

การประชุมชี้แจงใหบุคคลากรและผู ท่ีเก่ียวของทราบถึงระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผล โดยกําหนดหารประเมินสัปดาหละ 1 ครั้ง ตอหนึ่งหองเรียนเปนอยางต่ํา  

เม่ือมีการนําหลักสูตรมาใชควรท่ีจะมีการบันทึกขอมูลสําหรับการวิเคราะห เพ่ือนํามา

ประเมินผลใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการดําเนินการบริหาร จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นโครงสรางหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดพหุปญญาของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาจึงมีดังนี้ 

ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ประสบการณท่ีสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 

 

สาระท่ีควรเรียนรู 

 

 

• ดานรางกาย 

• ดานอารมณ-จิตใจ 

• ดานสังคม 

• ดานสติปญญา 

1.เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

2.เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดลอมเด็ก 

3.เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติ

รอบตัวเด็ก 

4.เรื่ องราวเ ก่ียวกับสิ่ งตางๆ 

รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน โดยประมาณ 40 สัปดาห 

ตารางท่ี 3 : โครงสรางหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 การจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนจะอยูในกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองยึดไวเปนหลักประมาณ 70 

เปอรเซ็น ในสวนพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับพัฒนาการของเด็ก แตในสวนของ

โรงเรียนจะมีการบันทึกพฤติกรรม การบันทึกพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงแตละโรงเรียนจะตองมีเปนของ

ตนเอง สวนกิจกรรมเสริมพัฒนาการ การเรียนวิชาเรียนเสริมเชน ภาษาจีน ดนตรีสากล หรือ

วิทยาศาสตร กิจกรรมเสริมบูรณาการเชน การเรียนรูโดยการออกไปทัศนศึกษารอบๆ บริเวณ
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ใกลเคียงโรงเรียน หรือท่ีเรียกวาสาระทองถ่ิน ซ่ึงแตละโรงเรียนก็แตกตางกันออกไปตามแตแนวการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและพ้ืนท่ีนั้นๆ (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

เปาหมายดานผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็ก 

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานอกจากจะมีการคํานึงถึงรูปแบบของการดําเนินการจัดทํา

หลักสูตร เนื้อหาดานวิชาการ และการประเมินผล ยังมีการคํานึงถึงเปาหมายท่ีจะสงผลตอผูเรียนใน

การศึกษาในหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโดยจะกลาวได ดังนี้ 

1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทยเหมาะสมตามวัย 

3. เด็กทุกคนมีนิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตัวเองของเด็ก 

5. เด็กทุกคนไดเห็นคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. เด็กทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม อาคารเรียน หองประกอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

8. บุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถในการใชเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ

วิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

9. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี 

10. เด็กทุกคนรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง เปนผูนํา และผูตามท่ีดี 

จากขอมูลของเปาหมายสะทอนใหเห็นวาผูจัดทําหลักสูตรตองการท่ีจะพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีความครอบคลุมท้ังในดานของวิชาการ กิจกรรม สภาพแวดลอม และตัวของผูเรียน ท้ังนี้จะ

สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กท่ียึดตามหลักสูตรปฐมวัย 2546 ของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ดังตอไปนี้ 

1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 

2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อแข็งแรง สามารถใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม 

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

6. ชวยเหลือตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย 
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7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

8. อยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

9. ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

10. มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดอยางเหมาะสมกับวัย 

11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

12. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

“เปาหมายของโรงเรียนคือตองการเนนเด็กเรื่องการเรียนการสอน พรอมกับปลูกฝงเรื่อง

มารยาท ความซ่ือสัตย ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความกตัญู เพราะเด็กท่ีจะเติบโตข้ึนมาใหดีไดก็ตองดี

ท้ังในเรื่องของการศึกษาและมีมารยาท คุณธรรม จริยธรรม” (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาเด็กรอบดานไมใชเพียงแคการสอน

ในดานวิชาการหรือความรูท่ัวไป หากแตเปนการสอนและปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก 

รวมไปถึงพ้ืนฐานของมารยาทและการใชชีวิตประจําวันโดยพ่ึงพาตัวเองเปนหลัก เพ่ือใหสามารถดํารง

อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดและเติบโตข้ึนมาเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

ระยะเวลาเรียน 

ระยะเวลาเรียนของเด็กในระดับชั้นอนุบาลจะใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็กอายุ 3-

5 ป โดยเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ป อนุบาล 2 อายุ 4 ป อนุบาล 3 อายุ 5 ป การจัด

ประสบการณจะแบงออกเปน ปการศึกษาละ 2 ภาคเรียน และการเรียนเสริมพิเศษในชวงปดเทอมฤดู

รอน โดยภาคเรียนท่ี 1 จะเริ่มเรียนประมาณ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน ภาคเรียนท่ี 2 จะเริ่ม

เรียนประมาณ 1 พฤศจิกายน – 29 กุมภาพันธ รวมท้ังสิ้นเวลาเรียนในหนึ่งปมี 40 สัปดาห และจะมี

การเรียนเสริมพิเศษชวงปดเทอมฤดูรอนเปนระยะเวลา 1 เดือน เริ่มเรียนประมาณ 9 มีนาคม การ

แบงปการศึกษาออกเปน 2 ภาคเรียนจะทําการจัดการเรียนการสอนในดานสาระการเรียนรูพ้ืนฐานได 

ดังนี้ 

ปฏิทินรายป 

ภาคเรียนท่ี 1 เวลาเรียน 20 สัปดาห 

16 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

23 กรกฎาคม – 28 กันยายน เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 20 สัปดาห 
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1 พฤศจกิายน – 4 มกราคม เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

7 มกราคม – 29 กุมภาพันธ เรื่องราวเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 

ตารางท่ี 4 : ปฏิทินรายปเพ่ือแสดงระยะเวลาเรียนในแตละปการศึกษา 

การจัดระยะเวลาเรียนใหเด็กแมวาจะแบงออกเปนการศึกษา 2 ภาคเรียน ท่ีเด็กจะไดรับ

การศึกษาอยางเต็มรูปแบบในดานของวิชาการในหองและการเรียนรูนอกหองเรียน แตในชวงปดภาค

เรียนฤดูรอนทางโรงเรียนก็ไดมีการจัดการเรียนการสอนพิเศษข้ึนเพ่ือใหเด็กไดมาเรียนเสริมกอนท่ีจะ

ข้ึนระดับชั้นถัดไปแตในการเรียนการสอนจะไมเนนวิชาการมากเทาในชวงภาคเรียนท่ี1และ2 

เนื่องจากตองการใหเด็กไดพักผอนและเลนใหมากท่ีสุด 

“การเรียนการสอนในชวงปดเทอมกับเปดเทอมตางกันตรงท่ีวา ชวงปดเทอมจะเนนในเรื่อง

กิจกรรมเสริมพัฒนาการมากกวาดานวิชาการ เด็กท่ีมาเรียนในชวงปดเทอมสวนใหญจะเปนเด็กท่ีพอ

แมไมมีเวลาดูแล การจัดการเรียนการสอนในชวงปดเทอมก็เหมือนกับการท่ีพอแมนําเด็กมาฝากใหครู

เลี้ยง และในการฝากเลี้ยงก็ควรท่ีจะมีการสอนเสริมเพ่ือใหเด็กไดเตรียมความพรอมใหเด็กไดปรับตัว

กับคุณครู เพ่ือน และเนื้อหาการเรียนใหมๆ สําหรับการเรียนในระดับชั้นตอไป” (วรวัลลภ แชมชื่น, 

สัมภาษณ) 

โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูสากลและสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาไดมีการจัดการเรียนรูท้ังใน

หองเรียนและนอกหองเรียน โดยจะแบงสัดสวนระหวางสาระการเรียนรูระดับสากลตอสาระการ

เรียนรูทองถ่ิน เทากับ 627 ช.ม. ตอป : 135 ช.ม. ตอป ตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา พุทธศักราช 2553 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน (นาที/สัปดาห) เวลาเรียน (นาที/ภาคเรียน) 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 

สาระการเรียนรูปฐมวัย       

-กิจกรรมกลางแจง 100 125 150 1800 2250 2700 

-กิจกรรมเสริมประสบการณ 150 150 150 2700 2700 2700 

-กิจกรรมสรางสรรค 100 100 100 1800 1800 1800 

-กิจกรรมเคลื่อนไหว 200 150 150 3600 2700 2700 

-กิจกรรมเสรี 300 275 250 5400 4950 4500 

-เกมการศึกษา 75 125 125 1350 2250 2250 
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-ดนตรีสากล 40 40 40 720 720 720 

-สนทนาภาษาอังกฤษ 40 40 40 720 720 720 

-สนทนาภาษาจีน 40 40 40 720 720 720 

รวมสาระการเรียนรูปฐมวัย 1045 1045 1045 18810 18810 18810 

-สาระทองถ่ิน 225 225 225 4050 4050 4050 

รวม 1270 1270 1270 22860 22860 22860 

ตารางท่ี 5 : สัดสวนระหวางสาระการเรยีนรูระดับสากลและสาระการเรยีนรูทองถ่ิน 

“การจัดการเรียนการสอนมีวิชาเสริมภาษาอังกฤษเริ่มสอนมาประมาณ 6-7 ปท่ีแลว สวน

ภาษาจีนเริ่มมีชวงป พ.ศ. 2553 ชวงจัดทําหลักสูตร เพราะสังคมไทยเริ่มบูมในดานการสอน 3 ภาษา

ใหแกเด็ก และภาษาจีนก็เริ่มมีความสําคัญมากในประเทศไทยจนเกือบจะเปนอีก 1 ภาษาสากลของ

โลก อีกอยางหนึ่งก็เปนความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหลูกเรียนหลายภาษา โรงเรียนเลยมีการ

สอนภาษาท่ี 3 คือ ภาษาจีน และแทบจะเปนโรงเรียนอนุบาลแรกๆ ท่ีเปดสอนภาษาจีนในกรุงเทพฯ   

รวมไปถึงวิชาวิทยาศาสตรท่ีใหเรียนรูจากการเลนและทดลอง หรือวิชาดนตรีทําใหเด็กมีความสุขและ

ชวยเสริมสรางพัฒนาการใหเด็ก” (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

“เพ่ือความเปนมาตรฐานสูสากลเลยนําเอาวิชาภาษาอังกฤษเขามาสอนใหเด็กไดเรียนและฝก

พูด สวนภาษาจีนท่ีนําเขามาสอนเนื่องจากในตัวภาษาเองแทบจะเปนภาษาอีก 1 ภาษาท่ีมีอํานาจใน

โลก นอกจากนั้นแลวยังมีการเตรียมการสําหรับ AEC แตปการศึกษาท่ีผานมาโรงเรียนเห็นวานอกจาก

การเรียนรูในหนังสือและนอกหองเรียนแลวควรท่ีจะมีการทดลองสําหรับเด็กปฐมวัยใหเด็กไดเรียนรู

จากการเลน ก็เลยมีการนําเอาวิชาวิทยาศาสตรเขามาทําใหเห็นวาเด็กมีความสุขกับการเรียนมากข้ึน” 

(วรวัลลภ แชมชื่น, สัมภาษณ) 

จากตารางกลุมสาระการเรียนรูขางตน จะสามารถแบงไดออกเปน 3 รูปแบบคือ สาระการ

เรียนรูปฐมวัยท่ีประกอบไปดวยกิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสรี เกมการศึกษา และภาษาอังกฤษ ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดกลาวมานั้นจะมี

การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแตละสัปดาหท่ีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปโดยครูประจําชั้นจะ

เปนผูสอน แตในสวนของการเรียนรูดนตรีสากล ภาษาจีน ท่ีเปนวิชาเรียนเสริมจะเปนการวาจางครู

จากบริษัทเอกชนเขามาสอน และในป พ.ศ. 2557 ท่ีผานมาไดมีการเพ่ิมในสวนของ วิชาวิทยาศาสตร 

เสริมข้ึนมาอีกหนึ่งวิชาเพ่ือใหไดเด็กไดเรียนรูจากการทดลอง โดยจะจัดเวลาเรียนไดตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางเรียนวิชาเสริม ภาคเรียนท่ี 2/2557 

 จีน จีน ดนตรี จีน ดนตรี วิทย ดนตรี วิทย 

 จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

08.30-09.10 น. อ. 1/1 อ. 3/1 อ. 2/1 อ. 2/1 อ. 3/1  อ. 1/3 อ. 2/1 

09.15-09.55 น. อ. 1/2 อ. 3/2 อ. 2/2 อ. 2/2 อ. 3/3 อ. 1/1 อ. 1/1 อ. 2/2 

10.00-10.40 น. อ. 1/3 อ. 3/3 อ. 2/3 อ. 2/3 อ. 3/2 อ. 1/2 อ. 1/2  อ. 2/3 

10.45-11.25 น.      อ. 1/3  อ. 3/1 

11.30-13.40 น. พักกลางวัน/นอน 

13.45-14.25 น.      อ. 3/2  อ. 3/3 

ตารางท่ี 6 : การจัดวิชาเรยีนเสริมของเด็กในแตละระดับช้ัน 

 “การจัดการเรียนวิชาเสริมใหกับเด็กจะดูตามความเหมาะสม จะไมใหมากเกินไปจนเหลื่อม

ล้ํากับสาระท่ีเด็กควรเรียนรูหรือกิจกรรมเสริมและเวลาพักกลางวันของเด็ก เลยจัดใหเด็กไดเรียนวิชา

ละ 1 ครั้งตอสัปดาห และเรียนครั้งละ 40 นาที เพราะมีเรียนหลายระดับชั้น ก็ตองจัดเวลาและการ

เรียนใหเหมาะสม” (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

นอกจากสาระการเรียนรูปฐมวัยภายในหองเรียนแลว ผูจัดทําหลักสูตรยังตองการเพ่ิมสาระ

การเรียนรูในบริเวณใกลโรงเรียนหรือท่ีเรียกวา สาระทองถ่ิน ซ่ึงการเรียนรูในดานสาระทองถ่ินจะ

จัดทําคลายกับการออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีท่ีจะใหเด็กไดสามารถเรียนรูจากประสบการณจริง 

โดยสถานท่ีท่ีเด็กจะไดไปเรียนรูมีอยูดวยกันท้ังสิ้น 9 สถานท่ี ไดแก พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ

เจาตากสิน พิพิธภัณฑทองถ่ินเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครูส 

มัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจาเกียนอันเกง อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี และขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยแตละสถานท่ีสามารถดูไดจากแผนท่ี ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 : แผนท่ีการเรียนรูสาระทองถ่ิน 

 จากแผนท่ีจะเห็นไดวาในแตละสถานท่ีนั้นอยูบริเวณใกลเคียงกันภายในเขตธนบุรีโดยท่ีใช

เวลาในการเดินทางไมนานมากนักจึงเหมาะแกการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีสําหรับเด็กท่ียังมีอายุ

นอยอยู การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนั้นมีความมุงหวังท่ีจะจัดการเรียนรูโดยการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และใหโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความสามารถของ

ผูเรียน ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถยืดหยุนเวลาเรียนไดตามความเหมาะสมเนื่องจากเปน

การเรียนรูนอกสถานท่ี โดยผูท่ีทําหนาท่ีใหความรูสวนใหญจะเปนครูประจําชั้นท่ีจะจัดกิจกรรมการ

เรียนรูซ่ึงจะเนนการรวมกลุมเพ่ือทํางานเปนสําคัญ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหรูจักการทํางานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชนนี้จึงมีความมุงหวังใหเด็กไดเรียนรูภาคปฏิบัติจากสถานท่ีจริงและได

สัมผัสดวยตนเอง 

 การเรียนรูสาระทองถ่ินในแตละสถานท่ี จะมีแนวคิด ขอมูล และจุดประสงคท่ีแตกตางกันไป

ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยจะกลาวไดดังนี้ 

1. การเรียนรูเรื่อง พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีรวบรวม

เรื่องราวประวัติศาสตรและสิ่งสําคัญตางๆ ในเขตธนบุรีไวในพิพิธภัณฑแหงนี้ ผูจัดทําหลักสูตรจึงมี
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ความตองการท่ีจะใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑแหงนี้ เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีสะทอน

ใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบานในเขตธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึงยุคสมัยปจจุบัน 

2. การเรียนรูเรื่อง พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

ในประวัติศาสตรชาติไทย เนื่องจากพระองคทรงกอบกูเอกราชใหกับชาติไทยและเปนพระมหากษัตริย

เพียงพระองคเดียวของกรุงธนบุรี ผูจัดทําหลักสูตรจึงมีความตองการใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญ

ของพระเจาตากสินมหาราชท้ังในดานของประวัติความเปน พระราชกรณียกิจ ความสําคัญในดาน

อ่ืนๆ รวมไปถึงการเรียนรูกิจกรรมท่ีทําในวันพระเจาตากสินมหาราช 

3. การเรียนรูเรื่อง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซ่ึงเปนวัดท่ีใชประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

ตั้งอยูใกลกับสะพานพระพุทธยอดฟาฝงธนบุรี ซ่ึงจะอยูในละแวกชุมชนกุฎีจีนท่ีมีความหลากหลาย

ทางชนชาติ วัฒนธรรม และศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจึงเปนวัดท่ีเปนศูนยรวมของผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธในชุมชน ผูจัดทําหลักสูตรจึงมีความตองการใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญของวัดท่ีใชเปน

สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ รวมไปถึงการทําบุญหรือกิจกรรมตางๆ ภายในวัดเพ่ือ

กอใหเกิดบุญกุศล 

4. การเรียนรูเรื่อง วัดซางตาครูส ซ่ึงเปนวัดท่ีใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต ตั้งอยูใน

ชุมชนกุฎีจีนเชนเดียวกันกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แตวัดซางตาครูสเปนวัดท่ีเปนศูนยรวมของผูท่ี

นับถือศาสนาคริสตในชุมชน ประกอบกับการเปนศูนยกลางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีของชุมชน

กุฎีจีนตั้งแตอดีต ผูจัดหลักสูตรจึงมีความตองการใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญของวัดแหงนี้ท่ีใชเปน

สถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสตในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน พิธีมิสซา  การ

ประกอบพิธีกรรมแตงงาน เปนตน 

5. การเรียนรูเรื่อง มัสยิดบางหลวง ซ่ึงเปนสถานท่ีสําคัญท่ีใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ

ศาสนาอิสลาม โดยตั้งอยูริมคลองบางหลวงฝงตรงขามมัสยิดตนสนบริเวณหมูบานบางหลวง อีกท้ังยัง

เปนมัสยิดแหงเดียวในโลกท่ีมีลักษณะเปนอาคารทรงไทยแตมีการผสมผสานศิลปะแบบไทย จีน และ

ฝรั่ง ผูจัดทําหลักสูตรจึงมีความตองการใหเด็กไดเรียนรูจุดเดนหรือความสําคัญของมัสยิดบางหลวงท่ี

ใชเปนพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

6. การเรียนรูเรื่อง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซ่ึงเปนวัดเกาแกท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ฝง

ธนบุรี ในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

วา วัดกัลยาณมิตร หมายถึง เพ่ือนผูมีกัลยาธรรม พรอมกันนั้นทรงพระราชศรัทธารวมสรางพระวิหาร

หลวงและพระประธาน เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ผูจัดทําหลักสูตรจึงตองการให

เด็กไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของวัดกัลยาณมิตร สิ่งสําคัญภายในวัด รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา

ท่ีประกอบในวัดในวันสําคัญทางศาสนา 
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7. การเรียนรูเรื่อง ศาลเจาเกียงอันเกง ซ่ึงเดิมเปนศาลเจา 2 หลังติดกันคือ ศาลเจาโจวซือกง

และศาลเจากวนอู สรางโดยชาวจีนในสมัยท่ีธนบุรีเปนราชธานี ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดมีการรื้อและ

สรางใหมใหเปนหลังเดียว พรอมท้ังเชิญเจาแมกวนอิมข้ึนประดิษฐานแทนโดยใหชื่อวา ศาลเจาเกียง

อันเกง มีความหมายวา วัดท่ีสรางความสงบสุขใหแกแผนดินและผูท่ีมากราบไหวสักการะ ผูจัดทํา

หลักสูตรจึงตองการใหเด็กไดมาเรียนรูท่ีสถานท่ีแหงนี้เพ่ือศึกษาในประวัติความเปนมาของศาลเจา 

รวมไปถึงความเชื่อ และความสําคัญของศาลเจาแหงนี้ในอดีตจนถึงปจจุบัน 

8. การเรียนรูเรื่อง อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงสรางข้ึน

เพ่ือสนองกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตั้งแต พ.ศ. 2536 ใหเปนพิพิธภัณฑ

เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมมหาราชชนนีและเปนสวนสาธารณะระดับชุมชนท่ี

อุดมไปดวยตนไมนานาชนิด ผูจัดทําหลักสูตรตองการใหเด็กมาศึกษาท่ีนี่เนื่องจากเปนพิพิธภัณฑท่ี

แสดงใหเห็นถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต้ังแต

อดีต ซ่ึงนับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญและมีคุณคาแกชาวไทยเปนอยางมาก 

9. การเรียนรูเรื่อง ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนจากชาวโปรตุเกสท่ีอพยพ

มาจากกรุงศรีอยุธยา และเขามาตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณนี้ แตเดิมเปนขนมท่ีใชในงานบุญของชาว

คริสต โดยทํากินกันในหมูญาติพ่ีนองซะสวนใหญ ปจจุบันเปนภูมิปญญาท่ีสามารถใชเปนแนวทางใน

การประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหแกคนในชุมชนไดเปนอยางดี ผูจัดทําหลักสูตรตองการใหเด็กได

เรียนรูถึงความเปนมา ความสําคัญ และวิธีการทําขนมฝรั่งกุฎีจีน ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินของคนใน

ชุมชนเขตธนบุรี เนื่องจากปจจุบันขนมชนิดนี้เปนท่ีโดงดังและเปนสินคาท่ีสรางรายไดใหกับคนใน

ชุมชนเปนอยางมาก 

จากกิจกรรมการเรียนรูสาระทองถ่ินโดยสวนใหญ ผูจัดทําหลักสูตรตองการเนนใหนักเรียนได

เรียนรูถึงความเปนมาและความสําคัญของสถานท่ี รวมถึงประวัติศาสตรเรื่องราวภายในเขตธนบุรี เพ่ือ

ปลูกฝงใหเด็กเห็นถึงความสําคัญ เกิดความรูสึกรักในความเปนชุมชนในอดีต และรูจักท่ีการอนุรักษสิ่ง

เหลานั้นใหดํารงอยูตอไป โดยการยึดหลักใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงและสราง

ความนาสนใจใหกับการเรียนรูเพ่ือดึงดูดความสนใจจากเด็ก จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีในสิ่งสิ่ง

นั้น เชน การพาเด็กไปทัศนศึกษาเพ่ือดูขนมฝรั่งกุฎีจีนซ่ึงเปนขนมท่ีอยูคูกับชุมชนมาเปนระยะ

เวลานาน เพ่ือเปนการใหเด็กไดเรียนรู ถึงความเปนมาและวิธีการทํา เพ่ือปลูกฝงใหเด็กเห็น

ความสําคัญของภูมิปญญาของทองถ่ิน เนื่องจากในปจจุบันมีบานอยูเพียงไมก่ีหลังในชุมชนท่ีทําขนม

ชนิดนี้ขายและอีกไมนานอาจจะหายไป จึงอยากใหเด็กนักเรียนท่ีสวนมากเปนคนในชุมชนไดมาเรียน

เผื่อวาสิ่งท่ีเด็กไดเรียนรูนั้นอาจทําใหเปนอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหแกเด็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สาระทองถ่ินจะมีอยูในหลักสูตรของระดับชั้นอนุบาล1 ถึงอนุบาล 3 เนื่องจากเด็กระดับชั้นอนุบาลนั้น
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มีความเขาใจและมีพัฒนาการทางดานตางๆ มากกวาระดับชั้นเตรียมอนุบาลท่ียังเปนเด็กเล็กอยู

อาจจะยังไมเขาใจในการเรียนรูเทาท่ีควร (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

การประเมินพัฒนาการ 

ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนท่ีจะตองมีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในทุกๆ ดาน 

ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือนําผลมาใชในการจัดกิจกรรมตามศักยภาพของ

เด็ก เพ่ือใหเด็กแตละคนไดพัฒนาตามจุดมุงหมายและเพ่ือปรับแนวการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ การประเมินพัฒนาการเปนกระบวนการตอเนื่อง ท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติตาม

ตารางกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผูเรียน สามารถประเมินจากสภาพ

ความเปนจริงตามหลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินตองประเมินพัฒนาการของเด็กใหครบทุกดาน 

2. เนนการประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

3. สภาพแวดลอม การประเมินตองมีลักษณะเชนเดียวกับการทํากิจกรรมประจําวันของเด็ก โดย

การจัดประเมินใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติ 

4. เนนการประเมินตามสภาพความเปนจริง โดยมีการสะสมงานของเด็กเปนรายบุคคล 

5. การประเมินตองจัดทําอยางเปนระบบ มีการวางแผน การใชเครื่องมือ และการจดบันทึกไว

เปนหลักฐาน 

6. ไมใชแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเด็กปฐมวัย 

วิธีการใชเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

1. การสังเกตและการจดบันทึก คือการสังเกตอยางมีระบบ ไดแก สังเกตพฤติกรรม เชน การพูด 

การฟง สามารถฟงคําสั่ง และตอบคําถามไดตรงจุดประสงค และการสังเกตแบบไมเปนทางการ เชน 

การรวมกลุมกับเพ่ือน โดยการบันทึกเหตุการณเฉพาะอยางของพฤติกรรมเด็ก 

2. การสนทนา เปนการสนทนาท้ังกลุมและรายบุคคล พัฒนาการทางดานการใชภาษาบันทึกผล

การสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 

3. การสัมภาษณ เปนวิธีการพูดคุยกับเด็ก โดยใชคําถามท่ีเหมาะสม เปดโอกาสใหคิดตอบอยาง

อิสระ โดยบันทึกขอมูลในแบบสัมภาษณ 

4. การรวบรวมผลงานลงในแฟม โดยการจัดเก็บรวบรวมไวในแฟมผลงาน (Portfolio) 

5. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแก น้ําหนัก สวนสูง ฟน การประเมินของเด็ก โดย

ดูแลเรื่องสุขภาพและอาหาร 
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เกณฑการประเมินพัฒนาการเด็ก 

เกณฑการประเมิน คือ การนําผลการประเมินมาสรุปและจัดลําดับพัฒนาการ ดังนี้ 

- ระดับปฏิบัติได หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมไดคลองหรือเชื่อม่ัน 

- ระดับปฏิบัติไดบางครั้ง หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมไดแตบางครั้งไมคลองหรือไม

ม่ันคง 

- ระดับควรสงเสริม หมายถึง ยังแสดงพฤติกรรมไดไมชัดเจน 

การเรียนรูตามสภาพจริงและประเมินตามสภาพจริง 

 ผูเรียนจะตองมีงานหรือภาระงานท่ีตองทํา ดําเนินการไดตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ศึกษาความเขาใจมาตรฐานการเรียนรูตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือพิจารณาวาแตละ

มาตรฐานจะประเมินไดโดยวิธีใดบาง มีมาตรฐานใดบางท่ีสามารถกําหนดภาระงานและประเมินโดย

พิจารณาภาระงานได 

2. พิจารณามาตรฐานท่ีกําหนดภาระงานไดวาควรใหผูเรียนนําเสนอผลการเรียนในรูปแบบใดได

บาง จึงเปนการแสดงความสามารถท่ีสอดคลองกับมาตรฐานนั้นๆ ตลอดจนผลการเรียนรูและ

จุดประสงคท่ีตั้งไว เชน การบันทึก รายงาน การแสดงนิทรรศการเปนตน 

3. ชวยกันพิจารณาลําดับข้ันตอนการทําใหเกิดภาระงานในแตละมาตรฐาน ตั้งแตเริ่มตนจนได

งานท่ีสมบูรณและคัดเลือกภาระงานท่ีสามารถสรุปรวบยอดไดตรงกับมาจรฐานท่ีตองการประเมินและ

สอดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง 

4. กําหนดเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) 

5. กําหนดวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการเรียนรูตามสภาพจริง เพ่ือใหเกิดภาระงาน

ตามท่ีกําหนดไวในแตละมาตรฐาน 

การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาจะเปนการนําหลักสูตรท่ี

โรงเรียนไดจัดทําข้ึนมาเปนแนวทางใหครูผูสอนในการปฏิบัติการสอนเด็กใหไดรับการเสริมสราง

พัฒนาการในทุกๆ ดาน โดยการเรียนการสอนนั้นจะมีการกําหนดสาระการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน

ดานวิชาการท่ีจะครอบคลุมกิจกรรมเสริมท่ีจะชวยใหเด็กไดรับความรูท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานในดาน

วิชาการและมีทักษะรอบดาน นอกจากนั้นแลวการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นก็จะมีความ

แตกตางกันไปตามวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาล1 ถึงอนุบาล 
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3 จะมีหลักสูตรมากําหนดเนื้อหาสาระท่ีเด็กควรเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานวิชาการและดาน

อ่ืนๆ ใหเปนไปตามแบบแผน แตท้ังนี้การเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลนั้นไมไดมีหลักสูตร

หรือรูปแบบการเรียนการสอนมากําหนดเหมือนระดับชั้นอนุบาล โดยการเรียนการสอนของเด็กใน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแตละวัน 

สาระการเรยีนรูปฐมวัยของโรงเรียน 

 ในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยท่ีโรงเรียนวรรณบูรณศึกษาจะมีการเรียนเรียนการสอนท่ีไมได

แยกออกมาเปนรายวิชาเหมือนกับโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาข้ึนไป เนื่องจากการเรียนการสอน

ของโรงเรียนจะเปนรูปแบบบูรณาการ ซ่ึงจะเปนการกําหนด 4 สาระการเรียนรูหลักท่ีเด็กควรจะได

เรียนจะแบงออกไดเปนการเรียนรูเก่ียวของกับ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดลอมเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 

โดยการเรียน 4 สาระการเรียนรูนั้นจะชวยใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งตางๆ ท่ีสามารถพบเจอไดใน

ชีวิตประจําวัน ประกอบกับการท่ีในแตละสาระการเรียนรูจะมีการเชื่อมโยงดานวิชาการมาเปน

สวนประกอบในการเรียนเชน คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน การสอดแทรกวิชาการ

เขาไปในสาระการเรียนรูจะชวยใหเด็กเขาใจในเนื้อหาท่ีครูสอนไดมากข้ึน ยกตัวอยางเชน การสอน

เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก โดยจะสอนเรื่องตนไมท่ีพอปลูกไวเปนตนสม บนตนมีสมก่ีผล ท่ี

พ้ืนมีสมก่ีผล เม่ือนําจํานวนท่ีเห็นมาบวกกันก็จะไดเทากับจํานวนผลสมบนตนไม เปนตน การเรียน

แบบนี้จะทําใหเด็กรูสึกสนุกและมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนมากกวาการเรียนวิชาการท่ีเปน

ตัวหนังสืออยางเดียว (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

 สําหรับขอมูลเก่ียวกับ 6 กิจกรรมเสริมท่ีเด็กควรไดเรียนรูของโรงเรียนไมไดมีการกําหนดไวใน

หลักสูตรโรงเรียนอยางชัดเจนเนื่องจากเปนการเรียนการสอนท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปตามความ

เหมาะสมอยูตลอด แตจากการสัมภาษณ ครูวรรณา วงศจินดา ซ่ึงเปนครูผูสอนท่ีมีประสบการณดาน

การสอนเด็กอนุบาลท่ีโรงเรียนแหงนี้มากวา 30 ป ไดใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมเสริมใน

ดานตางๆ ท่ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงในหนึ่งวันเด็กจําเปนท่ีจะตองเรียนรูกิจกรรมท้ังหมด

ท้ังแบบทางตรงและทางออมเนื่องจากบางกิจกรรมจะสอดแทรกอยูในการเรียนรูดานอ่ืน โดยจะ

สามารถแบงกิจกรรมออกเปน 6 กิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมกลางแจง จะเปนการออกกําลังกายในตอนเชาหลังจากท่ีเขาแถวเคารพธงชาติเสร็จ

จะใหเด็กไดมีการออกกําลังกายประกอบจังหวะเพลง แตโดยสวนใหญจะเปนการจัดการเรียนรูแบบ

เสรี เชน การสอนเด็กใหรูจักปลูกผักสวนครัว ซ่ึงจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในดานของกิจกรรม 
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2. กิจกรรมเสริมประสบการณ โดยสวนใหญจะเปนการสอนใหเด็กไดรูจักกับสิ่งแวดลอมรอบตัว 

ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กโดยท่ีจะสอดแทรก

ท้ังในการเรียนภายในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน การสอนใหเด็กรูจักดอกไมชนิดหนึ่งก็จะมี

รายละเอียดและรูปของดอกไมชนิดนั้น ในบางครั้งก็จะมีการนําของจริงมาใหเด็กไดดูเพ่ือใหเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน 

3. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีเด็กสวนใหญจะชอบเนื่องจากเปนการเรียนท่ีเด็กจะไดวาด

ภาพ ระบายส ีและประดิษฐของตางๆ ข้ึนมา ซ่ึงกิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางจินตนาการของ

เด็กทําใหเด็กไดรูจักมีความคิดสรางสรรคและจะสงผลใหพัฒนาการทางดานตางๆ ของเด็กสูงมาก

ยิ่งข้ึน 

4. กิจกรรมเคลื่อนไหว จะเปนการใหเด็กไดเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย เนื่องจากเปน

กิจกรรมชวยใหเด็กไดมีการใชกลามเนื้อ เชน การพาเด็กออกไปเลนท่ีสนามเด็กเลน การสอนเด็กเตน

ประกอบจังหวะเพลง หรือแมแตการเขียนหนังสือของเด็กก็เปนการพัฒนากลามเนื้อมือของเด็กดวย

เชนกัน 

5. กิจกรรมเสรี สวนใหญจะเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการเลน เชน การเลนตอไม

บล็อก ซ่ึงจะเปนการใหเด็กรูจักถึงรูปราง สี ขนาด ของวัตถุนั้นๆ โดยจะใหเรียนรูจากการเห็นและ

สัมผัสจากสิ่งของ เสริมประสบการณใหเด็กไดเรียนรูประกอบการเลน นอกจากนั้นแลวยังรวมถึงการ

เปดโอกาสใหเด็กไดเลนหลังจากเลิกเรียนหรือทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จ 

6. เกมการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีจะสอนใหเด็กไดรูจักการจัดหมวดหมูโดยจะสามารถแยกความ

เหมือน ความแตกตาง ของรูปภาพหรือสิ่งของได เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะของเด็กไดเปนอยางดี

เนื่องจากตองใชไหวพริบในการเรียนรูและการรับรู 

นอกจากในสวนของสาระการเรียนรูหลักและกิจกรรมเสริมการเรียนรูแลว ทางโรงเรียนยังได

มีการเพ่ิมการเรียนวิชาเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก โดยผูท่ีจะทําการสอนในรายวิชาเสริมนั้นสวนใหญจะ

เปนครูจากบริษัทเอกชน ยกเวนแตวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจะเปนการเรียนในชวงพักเท่ียงโดย

ครูประจําชั้นเปนผูสอน การเรียนการสอนในแตละวิชาก็จะแตกตางกันไปดังนี้ 

1. ดนตรีศึกษา จะเปนการสอนใหเด็กไดรูจักการเลนดนตรีและรองเพลงในรูปแบบท่ีรองรับเด็ก

ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล1 ถึงอนุบาล3 แตการเรียนในแตละระดับชั้นก็จะแตกตางกันตามวัย โดยจะเริ่ม

สอนต้ังแตการอานโนตเพลงแบบงายๆ การเลนคียบอรด และการรองเพลงใหเขากับจังหวะ ซ่ึงเปน

การเสริมสรางการเรียนรูใหเด็กมีสมาธิมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแลวยังชวยสงเสริมพัฒนาการดาน

กลามเนื้อใหแกเด็ก รวมถึงทักษะดานการฟงท่ีเกิดผลเปนอยางมากจากการไดยินเสียงดนตรี (ติมาพร 

เปลี่ยนไทสง, สัมภาษณ) 
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2. สนทนาภาษาอังกฤษ จะเปนการเรียนในชวงเวลาพักเท่ียงแบบตัวตอตัวโดยท่ีครูประจําชั้นจะ

เปนผูสอน โดยการเรียกเด็กออกมาทีละคนเพ่ือไดฝกพูดภาษาอังกฤษ ท้ังในรูปแบบของการถามตอบ

คําศัพทภาษาอังกฤษ การฝกอานประโยค และการฝกแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

เพ่ือท่ีจะสงเสริมเด็กในดานของภาษาท่ี 2 ท่ีเด็กจะตองเรียนรู นอกจากนั้นแลวยังเหมือนเปนการฝก

ใหเด็กรูจักท่ีจะกลาแสดงออกโดยการหัดพูดภาษาอังกฤษ (วรรณา วงศจินดา, สัมภาษณ) 

3. สนทนาภาษาจีน จะมีการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตระดับชั้นอนุบาล1 ในรูปแบบท่ีไมยากมาก

นัก โดยจะใหเด็กไดเรียนรูจากการรองเพลงและคําศัพทงายๆ ท่ีเด็กสามารถเรียนรูได แตความยาก

งายของวิชาเสริมสนทนาภาษาจีนจะมีการเรียนท่ียากข้ึนตามลําดับเพ่ือใหเด็กเกิดพัฒนาการ ซ่ึงการ

เรียนภาษาจีนนั้นสงตอพัฒนาการของเด็กในสวนท่ีเด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีเริ่มจํา ทางโรงเรียนจึงตองการ

ท่ีจะปูพ้ืนฐานทางดานภาษาจีนใหแกเด็กเผื่อการศึกษาตอระดับชั้นประถมศึกษาในอนาคต (ศิริพร 

เท่ียงชุติ, สัมภาษณ) 

4. วิทยาศาสตร เปนวิชาเสริมท่ีมีข้ึนมาในโรงเรียนเม่ือประมาณปท่ีแลว การเรียนรูจากการท่ี

เด็กไดเลนและทดลองจะชวยทําใหเด็กเกิดความสนุกและสนใจมากข้ึน เพราะไมไดเปนเพียงแคเนื้อหา

ท่ีเปนขอมูล แตการเรียนวิชาเสริมวิทยาศาสตรในระดับชั้นอนุบาลก็ไดมีขอจํากัดอยูเชนกันเนื่องจาก

เด็กอนุบาล1 ถึงอนุบาล3 ยังไมสามารถทําการทดลองท่ียากๆ หรือหยิบจับสิ่งทดลองบางอยางได 

เนื่องจากพัฒนาการทางดานตางๆ ยังไมพรอม แตในสวนของการเรียนเพ่ือเสริมสรางทักษะนั้นจะชวย

ใหเด็กไดพัฒนาในดานของพัฒนาการดานสติปญญาและประสบการณจากการไดลองทํา (กาญจนา 

สายใจ, สัมภาษณ) 

การจัดการเรียนการสอนของเด็กอนุบาล1 ถึงอนุบาล3 ไมไดมีเพียงแคการเรียนรูภายใน

หองเรียนเทานั้น แตยังมีการเรียนรูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนภายในเขตธนบุรี โดยโรงเรียนจะมีการ

พาเด็กออกไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา หรือท่ีเรียกวาการเรียนรูในหมวดของสาระทองถ่ิน ซ่ึงใน 1 

ปการศึกษาจะมีการพาเด็กออกไปทัศนศึกษาเปนจํานวน 2 ครั้ง เพ่ือใหไดรูจักกับสถานท่ีสําคัญ

โดยรอบอยางครบถวน ภาคเรียนท่ี 1 จะมีการพาออกไปทัศนศึกษาในชวงเดือนมิถุนายนจะพาออกไป

แหลงการเรียนรู ท่ีใกลโรงเรียนท่ีสุดกอนเปนจํานวน 4 ท่ี ไดแก พิพิธภัณฑทองถ่ินเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครูส และขนมฝรั่งกุฎีจีน สวนในภาคเรียนท่ี 2 

จะมีการพาเด็กออกทัศนศึกษาในชวงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงจะพาไปใน 5 แหลงเรียนรูท่ีไกลออกไป 

ไดแก พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน มัสยิดบางหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาล

เจาเกียนอันเกง และอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท้ังนี้การจัดการ

เรียนรูสาระทองถ่ินก็เพ่ือปลูกฝงใหเด็กเห็นความสําคัญของสถานท่ีนั้นๆ และตองการใหเด็กไดเรียนรู

จากประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงจากการท่ีไดไปสัมผัสกับสถานท่ีนั้นๆ (วรวัลลภ แชมชื่น, สัมภาษณ) 
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บรรยากาศภายในหองเรียน 

 บรรยากาศภายในหองเรียนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน

อยางชัดเจนในสวนของระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากมีความแตกตาง

ทางดานอายุ การเรียนรู และพัฒนาการ แตท้ังนี้ในบางกิจกรรมก็ไดมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทุก

ระดับชั้นเชน การเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต และกายบริหารประกอบจังหวะในตอนเชา ซ่ึงจะยึด

ตามตารางกิจวัตรประจําวันท่ีจะนํามาใชกับทุกระดับชั้นจากตารางท่ี 2 ในสวนของรายละเอียดภายใน

หองเรียนของระดับชั้นตางๆ ท่ีมีความแตกตางจะสามารถแบงไดดังนี้ 

 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 

 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลของโรงเรียนวรรณบูรณศึกษามีข้ึนอยางเปนทางการโดยประมาณ 

10 ป ซ่ึงไดการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีสามารถเปดรับนักเรียนตั้งแตอายุ 2 ขวบ 

เพ่ือใหเด็กไดเขาเรียนสําหรับเตรียมความพรอมในการเขาศึกษาระดับชั้นอนุบาล ระยะเวลาท่ีเด็กจะ

เรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลโดยประมาณ 1 ป ซ่ึงเด็กสวนใหญท่ีเรียนจบจากเตรียมอนุบาลท่ีนี่ก็จะ

เรียนตอท่ีโรงเรียนเดิม การเรียนการสอนของเด็กอนุบาลไมไดกําหนดมาเหมือนอยางในระดับอนุบาล 

ทําใหครูจะสอนในดานกิจกรรมมากกวาวิชาการ แตการสอนวิชาการก็จะนําการจัดการเรียนการสอน

ของอนุบาล 1 มาเปนแนวทางในการสอนโดยการปรับใชตามความเหมาะสม (ฐิติภรณ สุวรรณวงศ, 

สัมภาษณ) 

 ภายในหองเรียนของเด็กเตรียมอนุบาลจะแยกหองท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนออกจากหอง

ท่ีเด็กนอน ในสวนของหองท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนจะมีการจัดโตะใหเด็กไดนั่งเรียน มีมุมใหเด็ก

ไดเลนของเลน โดยรอบหองเรียนบนกําแพงจะมีการแปะโปสเตอร หรือรูปภาพท่ีมีตัวหนังสือใหเด็กได

ฝกอาน เชน ก-ฮ a-z วันจันทรถึงวันอาทิตย เปนตน มีโทรทัศนท่ีไวสําหรับสื่อการสอนท่ีสอดแทรก

เนื้อหาการเรียนรูภาษาอังกฤษไวในการตูนหรือสําหรับการเปดการตูนใหเด็กดูหลังจากเวลาเลิกเรียน

เพ่ือรอพอแมมารับ ในกิจวัตรประจําวันของเด็กเตรียมอนุบาลจะเริ่มตนข้ึนเม่ือเด็กมาโรงเรียนในชวง

เชาจะมีการนํากระเปาไปเก็บท่ีหองแลวจากนั้นก็จะมาเขาแถวเพ่ือประกอบกิจกรรมชวงเชาเหมือนกับ

เด็กระดับชั้นอ่ืนๆ จากนั้นเม่ือเขามาในหองเรียนจะมีกิจกรรมใหเด็กจับมือเปนวงกลมเพ่ือนั่งรองเพลง

และเคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือใหเสริมสรางพัฒนาการทางดานกลามเนื้อ แตถาหากมีเด็กคนใดคนหนึ่ง

ลุกออกจากวงกลมไปก็จะมีครูพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและพากลับมานั่งท่ีเดิม เนื่องจากเด็กบางคนคอนขางท่ี

จะไมมีสมาธิครูจึงมีวิธีการสอนโดยการใหเด็กนับ1-10 เพ่ือเรียกความสนใจจากเด็กใหมีสมาธิจดจออยู

กับการนับเลข  
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หลังจากท่ีประกอบกิจกรรมการรองเพลงเสร็จแลวคุณครูก็จะเริ่มสอนใหเด็กเรียนรูในดาน

วิชาการแบบงายๆ เชน ใหทองตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ และพยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z 

นอกจากนั้นยังมีการฝกใหเด็กหัดเขียนตามรอยปะโดยครูจะจับมือของเด็กใหหัดเขียนเพราะเด็กจะไม

ยอมเขียนเอง แตเด็กบางคนหากมีพัฒนาการเร็วก็จะเขียนไดไวกวาเด็กท่ีมีพัฒนาการชา เม่ือเด็กคน

ไหนท่ีเริ่มเขียนเปนแลวก็จะฝกเขียนดวยตัวเองแตบางคนก็จะไมเขียนเลยเพราะจับดินสอไมเปน 

ในชวงพักเท่ียงกอนท่ีเด็กจะออกไปรับประทานอาหารเท่ียงคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการตอแถวเพ่ือ

ออกไปลางมือกอนทานขาว และเม่ือทานเสร็จแลวคุณครูก็จะสอนใหเด็กรูจักแปรงฟน เขาหองน้ํา

กอนท่ีจะนอน เนื่องจากเด็กในวัยนี้จําเปนท่ีจะตองสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตัวเองไดโดยการฝกให

เด็กรูจักใสเสื้อผา เขาหองน้ํา ทานขาว และแปรงฟนดวยตนเอง แตจะตองมีการสอนกอนเพ่ือไมให

เด็กทําผิดวิธีและจําไปใชแบบผิดๆ 

เม่ือเด็กตื่นนอนก็จะมีการเตรียมอาหารวางและนมเพ่ือใหเด็กไดทานกอนท่ีจะเริ่มกิจกรรม

การเรียนรู ในดานของการฝกพูด โดยครูจะสอนให เด็กรูจักพูดจากการนําคํางายๆ ท่ีใช ใน

ชีวิตประจําวันมาสอนแลวใหเด็กพูดตาม ซ่ึงเด็กก็จะพูดตามแตอาจจะไมรูความหมายของคํานั้นๆ ครู

จึงมีการนําภาพประกอบคําเพ่ือใหเด็กเขาใจมากข้ึน และเม่ือเรียนเสร็จเด็กก็จะตองเก็บของใสกระเปา

เพ่ือเตรียมตัวกลับบาน แตเด็กคนไหนท่ีพอแมมารับชาครูก็จะเปดการตูนใหเด็กดู ซ่ึงโดยสวนมากพอ

แมจะมารับหลังจากโรงเรียนเลิกประมาณครึ่งชั่วโมงเนื่องจากตองทํางาน 

ในสังคมปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถือวามีความจําเปนอยาง

ยิ่งเนื่องจากในปจจุบันผูปกรองสวนใหญทํางานตั้งแตเชาจนถึงเย็นบางคนก็ดึกทําใหเอาเวลาเกือบจะ

ท้ังหมดไปทุมเทกับงานจนไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูลูกได การใหเด็กมาเรียนเตรียมอนุบาลก็จะ

ชวยใหเด็กรูจักท่ีจะเขาสังคมอยูกับเพ่ือน รูจักแบงปนของเลน มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

ของการโตข้ึนมาใหเปนเด็กท่ีดี นอกจากนั้นแลวยังเปนการเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนจะเขา

เรียนในระดับชั้นอนุบาล1 ท้ังในดานของวิชาการท่ีจะหัดใหเด็กเขียน อาน ฟง และเรื่องการชวยเหลือ

ตนเองท่ีจะตองหัดทําเพ่ือใหจําและนําไปใชในอนาคต แตในระดับชั้นเตรียมอนุบาลจะเนนกิจกรรม

ใหแกเด็กมากกวาในระดับชั้นอนุบาลท่ีจะเนนดานวิชาการ และในปจจุบันการเรียนของเด็กก็ไดมีการ

ปรับไปตามสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ในสวนของการเรียนรูอดีตจะเปนเพียงแคการสอนใหเด็กรูจักท่ีจะ

ชวยเหลือตนเองและมีกิจกรรมเสริมเล็กนอยเพ่ือใหเด็กไดมีพัฒนาการมากข้ึน แตในปจจุบันไดมีการ

เพ่ิมดานวิชาการข้ึนมาสําหรับเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพราะจําเปนท่ีเตรียมความพรอมใหแกเด็ก

ตามความตองการของผูปกครอง ในสวนของตัวเด็กก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน เนื่องจากการเลี้ยงดู

ของผูปกครองท่ีจะตามใจเด็กตลอดเวลา เม่ือเด็กทําผิดสวนใหญจะปลอยตามเลยไมไดมีการสอนให
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ทําในสิ่งท่ีถูก ทําใหเด็กในสมัยนี้เลี้ยงยากข้ึนกวาเด็กในสมัยกอน และใหเด็กรับเอาเทคโนโลยีมามาก

เกินไปทําใหเด็กไมชอบท่ีจะเรียน (บังอร เอกสะพัง, สัมภาษณ) 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 1 

ในระดับชั้นอนุบาล 1 นับวาเปนระดับชั้นท่ีเด็กจะไดเริ่มเรียนเนื้อหาดานวิชาการอยางเปน

ระบบ เนื่องจากการเรียนการสอนจะยึดหลักตามหลักสูตรท่ีจัดข้ึนมาอยางเปนทางการเพ่ือพัฒนาเด็ก

ในดานทักษะตางๆ และความรูดานวิชาการเพ่ือนําไปตอยอดในการเรียนระดับชั้นตอๆ ไป โดยการรับ

เด็กท่ีจะมาสมัครเรียนตามเกณฑมาตรฐานคือ 3 ขวบเต็ม ซ่ึงการมาเขาเรียนของเด็กอนุบาล 1 นั้นจะ

มีท้ังท่ีเรียนเตรียมอนุบาลมากอนและไมไดเรียน ซ่ึงพัฒนาการในชวงเริ่มแรกก็จะตางกันไป 

ภายในหองเรียนของเด็กอนุบาล 1 จะมีการจัดโตะเรียนในรูปแบบท่ีหันหนาชนกันเพ่ือให

ครูผูสอนนั่งสอนอยูตรงกลาง ภายในหองจะมีมุมของเลนใหเด็กไดเลนบนกําแพงจะมีการแปะ

โปสเตอรและรูปภาพพรอมคําศัพทใหเด็กไดฝกอาน ซ่ึงคําศัพทท่ีแปะนั้นจะเริ่มยากกวาในหองของ

เตรียมอนุบาลเพราะคําศัพทท่ีแปะจะเปน วันจันทรถึงวันศุกรเปนภาษาอังกฤษ อาชีพตางๆ เปน

ภาษาอังกฤษ และคําศัพทประเภทสี รูปทรงเลขาคณิต สิ่งของเปนภาษาอังกฤษใหเด็กไดฝก 

นอกจากนั้นยังมีโทรทัศนสําหรับไวเปนสื่อการสอนท่ีสอดแทรกอยูในการตูนท่ีเด็กดูหรือเปนนิทาน

ภาษาอังกฤษใหเด็กฝกฟงและทําความเขาใจจากภาพเนื่องจากเด็กยังไมสามารถแปลความหมายของ

คําศัพท อีกท้ังยังใชสําหรับเปดการตูนใหเด็กดูในชวงเลิกเรียนระหวางรอผูปกครองมารับ 

กิจวัตรประจําวันของเด็กอนุบาล 1 จะตองออกมาเขาแถวในตอนเชาเพ่ือเคารพธงชาติ

เหมือนกับเด็กระดับชั้นอ่ืนๆ แตจะมีบางวันท่ีเด็กอนุบาล 1 ไดเปนเสียงตนในการรองเพลงชาติ สวด

มนต และการรองเพลงประกอบการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไประหวางเด็กอนุบาลถึง

อนุบาล 3 จากนั้นเม่ือเขาหองเรียนมาจะใหเด็กนําดินสอออกมาจากกลองเพ่ือใหครูประจําชั้นเหลา

กอนท่ีจะเริ่มเรียนการเรียนของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 ยังไมยากเทาไรนักเนื่องจากพัฒนาการ

ทางดานกลามเนื้อในการจับดินสอยังคงไมม่ันคง บางคนยังเขียนไมไดคุณครูจึงตองคอยประคองมือ

เพ่ือใหเด็กหัดเขียน โดยจะใหเด็กฝกคัด ก-ฮ a-z และฝกเขียนตัวเลข 1-10 และเม่ือฝกเขียนเสร็จครู

ประจําชั้นก็จะใหเด็กพักโดยการเลนของเลนในชวงเวลาหนึ่งเพ่ือเปนการผอนคลายใหแกเด็ก จากนั้น

เม่ือเด็กไดเลนของเลนแลวก็จะกลับมาเรียนตอ ในชวงเชาจะเปนการฝกเขียนสวนในชวงสายจะเปน

การฝกพูดโดยจะใหเด็กพูดตามในสิ่งท่ีครูสอนเชน สัปดาหหนึ่งมีเจ็ดวัน เด็กอนุบาล 1 จะยังไม
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สามารถพูดประโยคหรือคํายาวๆ ได ก็จะแบงเปนพยางคใหเด็กพูดตามเชน สัปดาหหนึ่ง มีเจ็ดวัน  

เปนคําสั้นๆ และคอยตอประโยคใหยาวข้ึนเรื่อยๆ และเม่ือเรียนเสร็จก็จะเปนการพักทานอาหาร

กลางวัน 

เม่ือทานอาหารกลางวันเสร็จครูก็จะสอนใหเด็กรูจักแปรงฟนกอนท่ีนอนกลางวัน ซ่ึงการนอน

กลางวันนั้นเด็กตองรูจักท่ีจะปูท่ีนอนและชวยเหลือตัวเอง และเม่ือตื่นนอนครูก็จะสอนใหรูจักเก็บท่ี

นอนและนําไปวางไวบนชั้น หลังจากนั้นก็สอนใหเด็กลางหนาเพ่ือใหรูสดชื่นและกลับมาท่ีหองเรียน

เพ่ือทานของวาง เม่ือทานเสร็จก็จะเริ่มเรียนตอโดยจะสอนในเรื่อง 4 สาระท่ีควรเรียนรู เชน สิ่ง

รอบตัวท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตเพ่ือใหเด็กไดรูจักกับสิ่งตางๆ โดยจะมีแบบฝกหัดโยงเสนแบบงายๆ ให

เด็กไดทําตลอดท้ังการเรียนในชวงบาย หากวันไหนเรียนเสร็จเร็วครูประจําชั้นก็จะเปดการตูนใหเด็กดู

ระหวางท่ีรอผูปกครองมารับ 

การเรียนรูของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 จะเปนการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเชน การคัดลายมือ ฝก

เขียนตัวอักษร ก-ฮ a-z จะเริ่มมีการใหเด็กไดฝกผสมคําบางแตจะเปนคําท่ีไมยากเพราะเด็กบางคนยัง

ไมสามารถเขียนพยัญชนะภาษาไทยได สวนการเรียนเลขหรือภาษาอังกฤษจะสอดแทรกอยูใน 4 

สาระท่ีควรเรียนรู เด็กก็จะไดเรียนรูอยางเปนข้ันเปนตอนไป 

“เด็กอนุบาล1 จะเริ่มเขียนโดยครูประคองมือใหหัดเขียน แตบางคนท่ีมีพัฒนาเร็วกวาคนอ่ืน

ก็จะเริ่มเขียนเปนตัวอักษร ก-ฮ ท่ีหัดใหเด็กเขียนตั้งแตยังเล็กเพราะเนนเรื่องการเตรียมความพรอม

ใหกับเด็กในระดับชั้นตอๆ ไป เด็กตองเริ่มรูจักการผสมคํามากกวา 1 คําข้ึนไป รูจักตัวเลข แตในชวง

อนุบาล 1 อาจจะสอนไมยากเทาไรนัก วิชาท่ีเด็กจะชอบเรียนมากท่ีสุดคือเลขเพราะไมตองเขียนยาก

เหมือนภาษาไทย” (ศิริพร เท่ียงชุติ, สัมภาษณ) 

ดานการเรียนวิชาเรียนเสริมเชน ภาษาจีน วิทยาศาสตร ดนตรีสากลของเด็กระดับชั้นอนุบาล 

1 จะเปนการเรียนรูแบบงายๆ เชนการเรียนคําศัพทภาษาจีนประเภท คําทักทาย ฝกอานตัวเลข และ

การเรียนรองเพลงภาษาจีน สวนการเรียนดนตรีสากลหรือวิทยาศาสตรนั้นจะยังไมไดฝกใหเด็กทําการ

ทดลองหรือเลนดนตรีแตจะสอนใหเด็กรูจักกับสิ่งตางๆ เชน วิชาดนตรีสากลจะสอนใหเด็กรูจักเครื่อง

ดนตรีสากลหรือฝกรองเพลง และวิชาวิทยาศาสตรจะพาเด็กเดินดูตนไมรอบๆ โรงเรียนและรูจัก

สิ่งมีชีวิตภายในโรงเรียน 

“การเรียนดนตรีสากลของเด็กอนุบาล1 จะเปนไปอยางงายๆ คือเด็กจะยังไมสามารถเลน

เครื่องดนตรีหรืออานโนตเพลงได สวนใหญก็จะสอนเขารองเพลงซะมากกวา หรือใหเด็กไดทําความ
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รูจักกับเครื่องดนตรีท่ีมีอยู ท่ียังไมสอนใหเขาเลนเครื่องดนตรีเพราะพัฒนาการทางดานรางกายยังหยิบ

จับอะไรไมคอยไดซักเทาไหร” (ติมาพร เปลี่ยนไธสง, สัมภาษณ) 

ในการเรียนการสอนของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 นอกจากจะสอนเนื้อหาความรูดานวิชาการ

แลวในการกระทําทุกอยางของเด็กครูก็จะคอยสอนดานมารยาท กฎระเบียบการอยูรวมกันกับผูอ่ืน

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กเปนเด็กท่ีดี ในเวลาท่ีเด็กเลนก็เชนกัน 

“การเรียนของเด็กจะไดเลนบาง แตจะมีขอแมวาจะตองหัดเขียนหัดอานกอนแลวคอยเลน 

ซ่ึงเปนขอแมและเปนกฎท่ีจะตองทํา กฎอ่ืนๆ ก็คือในเวลาเลนหามแยงของเลนกัน หามทะเลาะกัน 

เพราะถาหากทะเลาะกันครูจะสั่งใหหยุดเลนแลวมองเพ่ือนเลน เด็กก็จะกลัวและไมคอยทะเลาะกัน

เทาไหร ถาออกไปเลนท่ีสนามเด็กเลนในการเลนสไลดเดอรเด็กบางคนจะชอบปนข้ึนทางท่ีลื่นลงก็จะมี

ขอแมวาถาเลนไมถูกตองก็จะโดนสั่งใหนั่งดูเพ่ือน ถาแกลงเพ่ือนก็จะใหขอโทษเพ่ือน แตถาเวลาวิ่งใน

หองครูพูดแลวไมฟง ดุก็แลว ก็จะตีเบาๆ ใหเคารูวามันผิดเพราะการวิ่งในหองอาจทําใหเกิดอันตราย

ได” (ศิริพร เท่ียงชุติ, สัมภาษณ) 

การเรียนการสอนของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 สวนใหญจะสามารถเขียนตัวอักษรพยัญชนะ

ไทย ก-ฮ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ได ยกเวนพยัญชนะไทยบางตัวท่ีเขียนยาก อาจจะตองใหครู

ชวยในการฝกเขียนกอน เพราะในระดับชั้นอนุบาล 1 จะมีการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

เรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ท่ีเด็กเริ่มมีการเรียนท่ียากข้ึน เชน การผสมคําท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ การบวกลบเลข เปนตน  

ระดับชั้นอนุบาล 2 

ในชวงระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กจะเริ่มมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากกอนท่ีเด็ก

จะไดเลื่อนระดับชั้นข้ึนมา จะมีการเรียนปรับพ้ืนฐานในชวงปดเทอมฤดูรอนกอนเพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมใหเด็กไดคุนเคยกับครูคนใหมและความรูดานวิชาการใหมๆ ท่ียากข้ึนกวาเดิม อาจเรียกได

วาการเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 มีการเนนดานวิชาการเปนอยางมาก และกิจกรรมการเรียนของเด็ก

ดูเหมือนจะนอยลงเพราะตองการเตรียมความพรอมใหเด็กอยางจริงจังเพ่ือนําไปเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนระดับชั้นตอไป 

ภายในหองเรียนของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 จะมีการจัดโตะเรียนในรูปแบบท่ีเรียงแถวหนา

กระดานประมาณ 4 แถว ซ่ึงเด็กจะนั่งเรียนโดยหันหนาเขากระดาน และครูจะยืนสอนอยูขางหนาเพ่ือ

ใชกระดานเปนเครื่องมือประกอบการสอน ภายในหองเรียนจะไมมีมุมของเลนและโทรทัศนใหเด็กดู

การตูนเหมือนกับเด็กเตรียมอนุบาลหรือเด็กอนุบาล 1 แตจะมีวิทยุเพ่ือเปดคําศัพทภาษาอังกฤษให
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เด็กไดฟงและฝกพูดตาม นอกจากนั้นยังมีมุมหนังสือนิทานใหเด็กไดฝกอาน และสิ่งท่ีเหมือนกับ

ระดับชั้นอ่ืนๆ คือ ท่ีกําแพงรอบๆ หองเรียนจะมีการแปะโปสเตอรและคําศัพทตางๆ ใหเด็กไดฝกอาน 

ซ่ึงไมไดมีแคเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทานั้นแตยังมีการแปะคําศัพทภาษาจีนเพ่ือใหเด็กได

คุนเคยกับตัวอักษรและความหมาย 

กิจวัตรประจําวันของเด็กอนุบาล 2 ในทุกๆ วัน จะตองออกมาเขาแถวเคารพธงชาติ

เหมือนกับเด็กในระดับชั้นอ่ืนๆ นอกจากนั้นในบางวันจะตองไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการนําเพ่ือน

รองเพลงชาติ สวดมนต และรองเพลงประกอบการเคลื่อนไหว จากนั้นเม่ือเขาหองเรียนก็จะใหเด็กนั่ง

สมาธิเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในชวงเชา เม่ือนั่งสมาธิเสร็จก็จะเริ่มเรียน 4 สาระท่ีควร

เรียนรูซ่ึงในแตละสาระการเรียนรูก็จะมีหนังสือประกอบการเรียนสาระละ 1 เลม ภายในหนังสือจะ

ประกอบไปดวยการสอดแทรกการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร เชนการเรียนรูเรื่อง

สิ่งรอบตัวก็จะมีการสอดแทรกการเรียนคณิตศาสตร บวก ลบ อยูในภาพของสิ่งของหรือธรรมชาติ

รอบตัว และเม่ือเรียนเสร็จก็จะไดเวลาพักกลางวันท่ีเด็กตองไปทานอาหารครูประจําชั้นก็จะสอนให

เด็กเดินไปเปนแถวอยางเปนระเบียบ 

เม่ือทานอาหารกลางวันเสร็จครูประจําชั้นก็จะใหเด็กไปแปรงฟนกอนนอน เม่ือถึงเวลานอน

ครูก็จะเรียกเด็กออกมาท่ีโตะครูครั้งละ 1 คนเพ่ือทองคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 10 คําพรอมแปล

ความหมาย จากนั้นก็ใหอานประโยคภาษาไทยซ่ึงเด็กจะเริ่มอานไดแลวในประโยคงายๆ แตยังไม

คลองเทาไหร เม่ืออานเสร็จแลวถึงจะไดนอน และเด็กทุกคนจะตองออกมาอานกอนท่ีจะนอน เม่ือถึง

เวลาตื่นนอนครูจะสอนใหเด็กรูจักการพับท่ีนอนเพ่ือนําไปเก็บท่ีชั้น จากนั้นจะเริ่มเรียนตอซ่ึงในชวง

บายเด็กก็ยังคงเรียนในเรื่อง 4 สาระการเรียนรูเหมือนเดิม หากวันไหนท่ีเด็กทําแบบฝกหัดเสร็จเร็วครู

ก็จะใหวาดภาพระบายสีเพ่ือเปนการพัก แตกอนท่ีจะใหเด็กพักระบายสีครูประจําชั้นจะสั่งการบาน

เพ่ือใหเด็กกลับไปทําและนํามาสงในเวลาท่ีกําหนด และเม่ือถึงเวลาเลิกเรียนเด็กคนไหนท่ีจะตองรอให

ผูปกครองมารับ ครูจะใหเด็กนําหนังสือนิทานมาอานเพ่ือเปนการฝกใหเด็กอานไดเร็วยิ่งข้ึน ตางจาก

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ท่ีระหวางรอผูปกครองมารับครูจะเปดการตูนใหเด็กดู 

การเรียนรูของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 จะเริ่มเนนดานวิชาการมากกวาระดับชั้นอนุบาล 1 

มาก เพราะเด็กเริ่มโตข้ึนเริ่มมีพัฒนาการทางดานตางๆ รวมถึงทักษะท่ีมากข้ึน การสอนเด็กชั้นอนุบาล 

2 จะสอนใหรูจักการชวยเหลือตัวเองแตในชวงอายุนี้เด็กจะเริ่มทําดวยตัวเองไดมากแลว ก็จะสอนและ

ฝกทักษะในดานการเขียน การอาน ซ่ึงทางโรงเรียนจะเนนดานนี้มากใหเด็กสามารถอานออกเขียนได 

รวมไปถึงการเนนดานวิชาการเชน การเรียนคณิตศาสตรจะเนนเรื่องบวก ลบ ตัวเลข ภาษาไทยจะ

สอนใหอานคํา ประโยค แตจะไมยังไมไดอานแบบท่ีเปนขอความหรือยอหนายาวๆ เพราะเด็กยังอาน
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ไดไมคลอง ซ่ึงในแตละวันเด็กจะไดเรียนสาระการเรียนรูท่ีเหมือนกัน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม

ความเหมาะสม และในบางวันจะมีการเสริมวิชาภาษาจีน ดนตรีสากล และวิทยาศาสตร ซ่ึงเด็กก็จะได

เรียนรูจากการเลนและการทดลอง (วรรณา วงศจินดา, สัมภาษณ) 

การเรียนหนังสือทุกระดับชั้นจะมีกฎในหองเรียนและกฎในโรงเรียน สําหรับเด็กชั้นอนุบาล  

2 สวนใหญจะฟงคําสั่งรูเรื่องแลว แตจะเชื่อฟงอยูในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากเด็กสมัยใหมสมาธิสั้นลง 

จะไมสามารถนั่งอยูเฉยๆ ได 

“ในหองเรียนทุกหองจําเปนตองมีปายติดซ่ึงเปนขอตกลงระหวางครูกับนักเรียนคือ เด็กทุก

คนจะตองเก็บรองเทาใหเปนท่ีเปนทาง ไมท้ิงขยะในหองเรียน ไมพูดคําหยาบ ไมสงเสียงดังใน

หองเรียน และเก็บของท่ีหยิบมาใชใหเขาท่ีเขาทาง นอกจากนั้นแลวความสนใจของเด็กสมัยนี้กับ

สมัยกอนไมเหมือนกันเพราะสมัยกอนครูเคยสอนเด็กหองนึงเกือบ 40 คนก็สอนไดไมมีปญหาเทาไรนัก 

แตปจจุบันแค 20 คนก็แยแลวเพราะเด็กสมาธิสั้นลงไมสามารถนั่งนิ่งๆ ไดเปนระยะเวลานาน สมาธิ

นอยลง” (วรรณา วงศจินดา, สัมภาษณ) 

การเรียนการสอนของเด็กในระดับชั้นอนุบาล 2 จะเริ่มใหเด็กเรียนผสมคําภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงในทุกวันหลังจากพักทานอาหารกลางวันเด็กจะตองทองคําศัพทภาษาอังกฤษพรอม

แปลความหมายเปนจํานวน 10 คําพรอมแปลความหมาย และมีการอานประโยคภาษาไทยเพ่ือฝก

ทักษะดานการอาน แตในระหวางท่ีเด็กฝกอานจะมีท้ังเด็กท่ีสามารถอานไดอยางฉะฉานและเด็กบาง

คนท่ีกลัวการอานจะไมสามารถพูดออกมาไดอยางชัดถอยชัดคําไดซ่ึงผิดกับในชวงท่ีเด็กคุยเลนกับ

เพ่ือน ท้ังนี้การใหเด็กไดฝกอานก็เพ่ือใหเด็กไดเตรียมความพรอมสําหรับการเลื่อนระดับชั้น เนื่องจาก

ในระดับชั้นอนุบาล 3 จะมีการเรียนในรูปแบบของการสรางประโยคภาษาอังกฤษ เด็กจึงควรท่ีจะ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 

ระดับชั้นอนุบาล 3 

ในระดับชั้นอนุบาล 3 เปนชวงระดับชั้นท่ีครูจะเนนการเรียนการสอนดานวิชาการใหแกเด็ก

เปนอยางมาก เนื่องจากเปนชวงชั้นท่ีเด็กจะตองเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเขาระดับชั้น

ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนอ่ืน ซ่ึงการเรียนการสอนของเด็กอนุบาล 3 จะยากข้ึนกวาทุกระดับชั้น เพ่ือท่ี

เด็กจะตองอานออกเขียนไดเม่ือจบจากโรงเรียนอนุบาลไป อีกท้ังยังเปนความตองการผูปกครองสวน

ใหญท่ีอยากใหเด็กมีพ้ืนฐานทางดานวิชาการและมีทักษะท่ีดี 

ภายในหองเรียนของเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 จะมีการจะโตะเรียนประมาณ 4 แถว โดยเด็กจะ

หันหนาเขาหากระดานเพราะครูผูสอนจะยืนอยูขางหนา เนื่องจากตองใชกระดานเปนเครื่องมือในการ
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อธิบายเนื้อหารายวิชา ภายในหองเรียนของเด็กอนุบาล 3 จะไมมีของเลนใหเด็กเลน แตจะมีมุม

หนังสือนิทานใหเด็กไดอานเชนเดียวกับหองเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 แตหนังสือนิทานท่ีเด็กอนุบาล 3 

จะไดอานนั้นมีรูปแบบการเขียนท่ีซับซอนมากกวาและการใชภาษาในหนังสือนิทานยากกวา เนื่องจาก

เด็กในระดับชั้นนี้มีทักษะการอานท่ีดีกวาทุกระดับชั้น นอกจากนั้นแลวยังมีเครื่องวิทยุเชนเดียวกับ

หองเรียนอนุบาล 2 ท่ีใชเพ่ือเปดคําศัพทภาษาอังกฤษใหเด็กไดฟงและพูดตาม ในสวนของกําแพงรอบ

หองเรียนยังคงมีการติดโปสเตอรเหมือนระดับชั้นอ่ืนๆ แตจะเปนการติดโปสเตอรจําพวกคําภาษาไทย

และภาษาอังกฤษท่ียากข้ึน เชนการติดโปสเตอรรูปธงชาติแตละประเทศ ผลไมชนิดตางๆ และสัตว

ชนิดตางๆ นอกจากนั้นยังมีการแปะโปสเตอรคําศัพทภาษาจีนอยูมากมายเพ่ือใหเด็กไดฝกทอง 

กิจวัตรประจําวันของเด็กอนุบาล 3 ในทุกวันเด็กจะตองมาเขาแถวเพ่ือเคารพธงชาติ สวด

มนตและรองเพลงประกอบการเคลื่อนไหวเปนประจําทุกวันและทําเชนเดียวกันกับทุกระดับชั้น แตจะ

มีในบางวันท่ีเด็กอนุบาล 3 จะไดรับเลือกเพ่ือเปนตัวแทนในการนําเพ่ือนรองเพลงชาติ ซ่ึงการเลือกผูท่ี

จะมาทําหนาท่ีนี้ในจํานวน 5 วัน จะเลือกเด็กจากระดับชั้นอนุบาล 3 เปนสวนใหญและมีการ

ผลัดเปลี่ยนกับเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เชนกัน เม่ือเขามาในหองเรียนแลว ครูประจํา

ชั้นจะใหเด็กในหองนั่งสมาธิจากนั้นจะเริ่มเรียน 4 สาระท่ีควรเรียนรู ซ่ึงมีรูปแบบของเนื้อหา

เหมือนเดิมตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 แตจะมีความยากเพ่ิมข้ึนเพ่ือพัฒนาความรูของเด็ก เด็กใน

ระดับชั้นอนุบาล 3 สวนใหญจะสามารถอานคําสั่งออกและเขียนตอบไดโดยท่ีครูไมตองสอนซํ้าหลาย

ครั้งทําใหการทําแบบฝกหัดหรืองานตางๆ เสร็จอยางรวดเร็ว ในชวงสายจะมีการสอนเพ่ิมในดาน

ทักษะของการบวกเลข สะกดคํา หรือแปลความหมายของประโยคภาษาอังกฤษแบบงายๆ ซ่ึงวิธีการ

สอนของครูก็จะเปนการเขียนโจทยบนกระดานและใหเด็กเขียนคําตอบลงบนสมุดหรือเปนการปม

โจทยคําถามลงในสมุดและใหเด็กเขียนคําตอบ เม่ือเรียนเสร็จก็จะเปนเวลาพักเพ่ือทานอาหารกลางวัน

ครูจะสอนใหเด็กเดินอยางเปนระเบียบและลางมือกอนทานขาว 

เม่ือทานขาวเสร็จครูจะใหเด็กแปรงฟนและปูท่ีนอนไวในหองเรียน แตเม่ือปูท่ีนอนเสร็จครูจะ

เรียกเด็กออกมายืนท่ีโตะครูครั้งละ 1 คน เพ่ือฝกอานคําศัพทภาษาอังกฤษและอานประโยคภาษาไทย 

เชนเดียวกันกับเด็กอนุบาล 2 เม่ือคนไหนอานเสร็จจะสามารถไปนอนได แตคําศัพทท่ีเด็กอนุบาล 3 

ไดอานนั้นเปนระดับท่ียากกวาและตองอานคําศัพทเยอะกวาจึงทําใหเด็กไดนอนกลางวันนอยกวา

ระดับชั้นอ่ืนๆ เม่ือตื่นนอนเด็กจะตองพับท่ีนอนและนําไปวางท่ีชั้น จากนั้นจะไปลางหนาและทาน

อาหารวางกอนท่ีจะเริ่มเรียนอีกครั้ง การเรียนในชวงบายจะเหมือนกับในชวงเชาและชวงสายแตจะมี

การปรับเปลี่ยนในสวนของ 4 สาระการเรียนรูท่ีผลัดเปลี่ยนกันไป เม่ือทําแบบฝกหัดเสร็จครูจะใหพัก

โดยการใหเด็กวาดรูประบายสีเพ่ือใหเด็กไมรูสึกเหนื่อยจากการเรียนจนเกินไป หลักจากระบายสีเสร็จ

ครูจะใหเด็กเริ่มเรียนอีกครั้งโดยวิธีการเรียนการสอนจะเปนเหมือนในชวงสายคือ การตั้งโจทยคําถาม
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เพ่ือใหเด็กเขียนตอบ และเม่ือเรียนเสร็จครูจะมีการสั่งการบานใหเด็กกลับไปทําโดยจะกําหนด

ระยะเวลาสงเพ่ือใหเด็กไดฝกทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และเม่ือสั่งการบาน

เสร็จหากเด็กคนไหนผูปกครองมารับชาครูประจําชั้นจะใหเด็กนําการบานออกมาทําในหองระหวางรอ

ผูปกครองมารับ 

ในการเรียนการสอนของเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 นับวาเปนชวงชั้นท่ีเด็กจะไดเรียนเนื้อหาดาน

วิชาการหนักกวาระดับชั้นอ่ืน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเขาระดับชั้นประถมศึกษา ซ่ึงใน

การเตรียมความพรอมนั้นนอกจากจะจัดการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนแลว ยังมีการนํารูปแบบ

การเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มาเปนแนวทางในการสอนเด็กอนุบาล 3 โดยการนํามาปรับ

ใชเพ่ือใหเด็กไดลองเรียนกอนถึงชวงเวลาท่ีจะตองสอบเขา แตในการสอนเด็กนั้นจําเปนท่ีจะตองดูเด็ก

สวนใหญเปนหลักวาพัฒนาการของเด็กนั้นรองรับกับสิ่งท่ีจะนํามาสอนหรือไม โดยจะตองยึดท่ีตัวเด็ก

และพัฒนาการเปนศูนยกลาง 

“การเตรียมความพรอมใหเด็กสําหรับเขาชั้น ป.1 เริ่มตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ท่ีจะไลระดับ

ความยากของเนื้อหาการเรียนวิชาการข้ึนมาเรื่อยๆ เพ่ือเปนการเตรียมพรอมใหเด็กมีความรูพ้ืนฐานท่ี

จะนําไปตอยอดในชั้นประถม การเรียนในระดบัอนุบาล 3 จะมีเรียนท้ังตามหลักสูตรของโรงเรียนและ

เรียนตามชั้น ป.1 เพียงแตจะไมไดลงรายละเอียดลึกเทา ป.1 แตก็ไมไดเอามาใชท้ังหมดเพราะเด็ก

อาจจะยังไมสามารถรับได ในกรณีท่ีการเลื่อนระดับชั้นมีเด็กท่ีมีพัฒนาการท่ีดีและเร็วประมาณ 80% 

ครูก็จะเริ่มสอนคลายกับระดับชั้น ป.1 เพราะจะดูตัวเด็กเปนหลักวาเด็กจะสามารถรับไดแคไหน” 

(ชญากา จงสุขไว, สัมภาษณ) 

ดานการเรียนเสริมวิชาภาษาจีน ดนตรีสากล หรือวิทยาศาสตร จะมีการสอนในรูปแบบท่ียาก

ข้ึนกวาระดับชั้นอ่ืนๆ เชนการเรียนภาษาจีน จะสอนใหเด็กฝกพูดเปนบทสนทนาในชีวิตประจําวันและ

เริ่มมีการใหเด็กฝกเขียนตัวภาษาจีนทีละขีดเพ่ือไมโดยจะฝกใหเขียนตัวอักษรงายๆ เชน เลข 1-10 

เปนภาษาจีน นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตรจะเริ่มใหเด็กทําการทดลองท่ียากข้ึนเพราะเด็ก

อนุบาล 3 ถือวาเปนเด็กท่ีโตและฟงคําสั่งรูเรื่องครูผูสอนในรายวิชาจึงใหเด็กเริ่มทําการทดลองท่ียาก

กวาระดับชั้นอ่ืนๆ เชนการใหเด็กนําสีตางๆ มีผสมการสารเคมี จากนั้นก็ใหเด็กดูปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

การทดลองจะอยูภายใตการดูแลของครูเพ่ือไมใหเกิดอันตราย 

“การเรียนภาษาจีนจะเนนสอนใหเด็กพูดคุยภาษาจีน เริ่มมีเรียนเขียนแตจะไมยากเทา

ระดับชั้นประถมศึกษาท่ีจะเรียนแบบเต็มตัว การสอนภาษาจีนใหแกเด็กตั้งแตอนุบาลก็เพ่ือเปนการปู

พ้ืนฐานท่ีจะใหเด็กนําไปตอยอดในระดับประถมศึกษา เพราะปจจุบันโรงเรียนระดับประถมสวนใหญ

จะมีเรียนภาษาจีนท้ังนั้น อีกอยางก็เพราะความตองการของผูปกครองท่ีอยากจะใหเด็กเกง 3 ภาษา 



86 

 

และภาษาจีนก็กําลังจะเปนภาษาสากลของโลกทําใหจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมเขามาในการเรียนของเด็ก

อนุบาล” (ชญากา จงสุขไว, สัมภาษณ) 

ในการเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จะเปนระดับชั้นท่ีครูมีการเตรียมความพรอมใหแกเด็กเพ่ือ

สอบเขาในระดับชั้นประถมศึกษา เด็กสวนใหญจะสามารถอานออกเขียนได แปลความหมายประโยค

ภาษาอังกฤษ บวกลบเลขจํานวน 3 หลักได เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานวิชาการในการสอบเขา แตท้ังนี้หากเด็ก

มีพัฒนาการท่ีดีและมีการเรียนรูเร็ว ครูจะเริ่มสอนเนื้อหาวิชาการใหเด็กยากข้ึนกวาปกติ โดยการนํา

การเรียนการสอนแบบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มาปรับใช เพ่ือไมใหยากจนเกินไป 

จะเห็นไดวาการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา โดยสวนใหญจะยึดการ

สอนตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนหลัก ซ่ึงในบางครั้งอาจมีการสอนเพ่ิมเติมโดยครูผูสอนจะเปนผูคิด

รูปแบบการสอนเสริมข้ึนมาเชน แบบฝกหัดตางๆ เพ่ือเปนการพัฒนาดานทักษะตางๆ หรือฝกใหเด็ก

รูจักสังเกต เพ่ือพัฒนาไหวพริบของเด็ก แตในการเรียนของเด็กแตละระดับชั้นจะมีความยากงาย

ตางกันเพ่ือเปนการพัฒนาความรูของเด็กข้ึนไปทีละข้ัน นอกจากนั้นแลวในสังคมไทยปจจุบันไดมีการ

แขงขันกันสูงในหลายๆ ดาน การศึกษาของเด็กก็เชนกัน เนื่องจากเด็กอนุบาลจําเปนท่ีจะตองสอบเขา

ในระดับชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนอ่ืน จึงทําใหโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมใหแกเด็กตั้งแต

ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยท่ีเด็กเม่ือเรียนจบชั้นระดับอนุบาล 3 แลวควรท่ีจะอานออกเขียนได และมีพ้ืน

ฐานความรูทางดานวิชาการท่ีดี ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา 

จึงไดจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ทัศนคติของผูปกครองตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสังคมไทย 

 การจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนโดยยึด

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก แตท้ังนี้การจัดทําหลักสูตรเฉพาะของ

โรงเรียนไมใชเพียงแคการเพ่ิมวิชาเรียนเสริมหรือกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลง แตยังรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูปกครอง ซ่ึงเนื้อหาในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงทัศนคติของผูปกครองตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

ในสังคมไทย โดยผูศึกษาไดสัมภาษณทัศนคติของผูปกครองจํานวน 12 คน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 

 จากการสัมภาษณผูปกครองสวนใหญทําใหทราบวาการเรียนการสอนของเด็กอนุบาลในอดีต

กับปจจุบันตางกันมาก เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหการศึกษาของเด็กอนุบาลตองปรับ

ตาม อยางเชน 
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 “คิดวาการเรียนการสอนของเด็กในอดีตกับปจจุบันตางกันเพราะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเขา

กับสังคมในปจจุบัน เหมือนกับวาสังคมสมัยนี้การแขงขันสูงข้ึนเด็กก็เลยตองเรียนหนักมากข้ึน จากท่ี

เม่ือกอนไมตองเรียนอะไรมากก็สามารถเขาเรียนชั้นประถมได แตเดี๋ยวนี้ตองมีการสอบเขาอยาง

จริงจังทําใหเด็กตองไดรับการเตรียมความพรอมกอนไปสอบ” (พีรภัฒน ธนบวรเวศ, สัมภาษณ) 

 “การเรียนของเด็กอนุบาลในปจจุบันตางกับอดีตมากเพราะปจจุบันจะเนนวิชาการแตในอดีต

จะเนนปลูกฝงดานทักษะพัฒนาการ อารมณ จิตใจของเด็กมากกวา แตก็เขาใจวาปจจุบันมันตอง

แขงขันกันตั้งแตเด็กเพ่ือท่ีจะสอบเขาในระดับประถม” (ชมัยพร เทพานวล, สัมภาษณ) 

 “การเรียนของเด็กอนุบาลในอดีตกับปจจุบันตางกันมาก อยางในชวงของคุณแมแทบจะไมได

เรียน เนนเลน กิจกรรมท้ังวัน และชวงท่ีข้ึน ป.1 ก็อานหนังสือไมไดเขียนไมได แตปจจุบันเด็กอนุบาล

เนนเรียนเนนวิชาการมากเพราะเขาตองเตรียมความพรอมในการสอบเขาชั้น ป.1 และเราเองก็อยาก

ใหลูกเรียนโรงเรียนดีๆ” (ณัฏฐภัสสร พรศวัสกร, สัมภาษณ) 

 “การเรียนของเด็กอนุบาลในปจจุบันตางกับอดีตเปนมาก เพราะในอดีตสมัยท่ีคุณแมเรียน

เรียนป.1 ความรูเทียบเทากับท่ีเด็กอนุบาลในสมัยนี้เรียนเลยหรืออาจจะต่ํากวาดวยซํ้า แตในปจจุบัน

เขาจะเนนวิชาการมาก ซ่ึงก็ดีเพราะเด็กวัยนี้เปนวัยท่ีจดจํา ถาเกิดใหเด็กเรียนอัดดานวิชาการตอนนี้ก็

เชื่อวาโตข้ึนเวลาท่ีเขาไปสอบเขาท่ีอ่ืนถาพ้ืนฐานแนนจะสบายไมตองกังวลวาลูกเราจะสอบไมได” 

(ประภาวดี แหลมหลักเชาวน, สัมภาษณ) 

 จากการทัศนคติของผูปกครองขางตนทําใหทราบวา การเรียนในระดับชั้นอนุบาลในอดีตกับ

ปจจุบันมีความแตกตางกันมาก จะเห็นไดจากคําบอกกลาวของผูปกครองวาในอดีตการเรียนระดับชั้น

อนุบาลจะเปนการเรียนรูจากการเลนโดยไมเนนการเรียนเนื้อหาดานวิชาการ ซ่ึงอาจจะมีการเรียนใน

รูปแบบท่ีเปนกิจกรรมเสริมทักษะประกอบกับการปลูกฝงดานจิตใจใหแกเด็ก ตางกับในปจจุบันท่ีการ

เรียนของเด็กอนุบาลจะเนนดานวิชาการเปนสวนใหญเนื่องจากมีการแขงขันกันสูงในดานของการสอบ

เขาระดับชั้นประถมศึกษา จึงทําใหการเรียนในชวงอนุบาลเปนการเตรียมความพรอมสําหรับเด็กเพ่ือ

การสอบเขามากกวาการสอนใหเด็กเรียนรูจากการเลนตามพัฒนาการ สาเหตุท่ีทําใหโรงเรียนอนุบาล

วรรณบูรณศึกษา จัดการเรียนการสอนใหอยูในรูปแบบของการเนนดานวิชาการมากกวาการเรียนรู

จากการเลน คือ 

 “การเรียนการสอนของเด็กอนุบาลในปจจุบันบางท่ีจะเนนเลนมากกวา แตวาท่ีนี่ดีตรงท่ีเนน

ดานวิชาการมากกวาท่ีอ่ืน ท่ีเลือกใหลูกเรียนโรงเรียนนี้ก็เพราะวามีคนในครอบครัวเคยสงลูกมาเรียน
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ท่ีนี่และสามารถไปสอบติดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได ก็เลยพาลูกมาเขาท่ีนี่ โดยสวนตัวจะใหลูกเนนเรียน

อยางเดียวไมคอยมีกิจกรรมเพ่ิมเติมเทาไหร” (ณัฏฐภัสสร พรศวัสกร, สัมภาษณ) 

 “ท่ีเลือกใหลูกเขาโรงเรียนนี้เพราะไดยินวาโรงเรียนนี้เนนวิชาการมาก และเด็กท่ีจบจากท่ีนี่

สามารถอานออกเขียนได ก็อยากจะใหลูกเราทําไดบางเลยเลือกใหมาเขาท่ีนี่” (นันทพร ทาวัง, 

สัมภาษณ) 

 “อยากใหลูกเขาโรงเรียนนี้เพราะตองการใหเด็กสามารถสอบเขาระดับชั้นประถมได ไดยินมา

ปากตอปากวาเด็กท่ีจบจากโรงเรียนนี้จะไดพ้ืนฐานดานวิชาการ สามารถสอบติดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง

ได” (ชมัยพร เทพานวล, สัมภาษณ) 

 “โรงเรียนนี้พ้ืนฐานดานวิชาการคอนขางแนนทําใหเม่ือเรียนจบไปสามารถท่ีจะไปสอบแขงขัน

กับเด็กคนอ่ืนท่ีจบจากโรงเรียนอนุบาลท่ีมีชื่อเสียงได และหากมีใครมาถามก็จะแนะนําโรงเรียนนี้

ใหกับทุกคน เพราะวิชาการเขาดีมากการจัดการเรียนการสอนก็ดีเลยเลือกใหลูกมาเรียนท่ีนี่” (ภูศิษฐ 

สุขะเกศ, สัมภาษณ) 

 นอกจากความตองการของผูปกครองสวนใหญท่ีอยากใหลูกของตนมีพ้ืนฐานทางดานวิชาการ

ท่ีดีแลว ยังมีความตองการในเรื่องของการเรียนเสริมอ่ืนๆ เชน อยากใหลูกเรียน 3 ภาษาเพ่ือตอยอด

ความรูในอนาคต 

 “ตองการเนนภาษาใหลูกมากเปนพิเศษ เพราะปจจุบันเด็กตองได 3 ภาษาเปนอยางต่ํา ไหน

จะการเปด AEC โลกเปดกวางข้ึน การเรียนรูหลายภาษาจะเปนผลดีตอตัวลูกในการทํางานในอนาคต

ขางหนา” (พรรณทิพย ศิริบุญ, สัมภาษณ) 

 “ในเรื่องเรียนอยากเนนดานภาษาใหลูก เพราะอยากใหพูดไดเพราะวาในปจจุบันมี

ความสําคัญ เด็กควรท่ีจะพูดไดหลายภาษาในปจจุบัน ก็ฝกไวตั้งแตเด็กก็ดี ตองการเตรียมความพรอม

ใหลูกเพ่ือไปสอบเขาป.1 และในชวงประถมมันมีเรียนภาษาจีนแลวการเริ่มเรียนตอนอนุบาลก็เหมือน

การปูพ้ืนใหกับเขา” (พยุงศักดิ์ ทวีลาภศิริกุล, สัมภาษณ) 

 “การสงลูกมาเรียนท่ีนี่ความสุขอยางหนึ่งคือเขาไดเรียนภาษาจีน อยากใหลูกไดเรียนภาษาท่ี 

3 เพราะในยุคสมัยใหมเด็กจะตองเรียนใหไดอยางนอย 3 ภาษาจึงจะดี หางานท่ีดีทําไดในอนาคต” 

(ทีปกร สุจจิตรกูล, สัมภาษณ) 

 “อยากใหลูกเกงคณิตศาสตรกับภาษา เพราะหลายๆ วิชาตองใชวิชาคณิตเปนพ้ืนฐาน และ

เดี๋ยวนี้ถาเกงเลขก็หางานทําไดงายเพราะทุกกิจการตองมีผูทําบัญชี สวนภาษาก็อยากใหไดเพราะเด็ก
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ยุคใหมภาษาไทยภาษาอังกฤษตองพูดได มีภาษาจีนเสริมเขามาถือวาเปนสิ่งท่ีดี” (พรมมาศ พุมภักดี, 

สัมภาษณ) 

 “การมีเรียน 3 ภาษาเปนเรื่องท่ีดีเพราะเด็กในปจจุบันควรรูมากกวา 1 ภาษา แตอยากจะ

เนนใหลูกเกงดานเลข ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพราะเลขเปนพ้ืนฐานของหลายๆ วิชา อยางการ

เรียนสายวิทยก็จําเปนตองใชเลข สวนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็จําเปนในปจจุบัน เปนภาษาสากล 

คิดวาเปนเรื่องท่ีดีนะท่ีโรงเรียนมี 3 ภาษา แตสวนตัวเนนเลขใหเขาเปนหลัก เพราะอยากใหลูกเรียน

สายวิทย อยากใหเขาเปนหมอเพราะเปนอาชีพท่ีดี รายไดดี และไดชวยเหลือคน” (อัศวิน ชิตอุดม, 

สัมภาษณ) 

 “ตองการใหลูกเรียนดานภาษามากกวาวิชาอ่ืน เพราะมองอนาคตดานการทําธุรกิจเนื่องจาก

ครอบครัวประกอบธุรกิจสงออกตางประเทศจึงอยากใหไดภาษาเพ่ือการติดตอสื่อสาร การเรียน 3 

ภาษาถือวาเปนการแลกเปลี่ยนท่ีดีเพราะปจจุบันโลกมันเปดกวางมากข้ึน โรงเรียนก็ควรท่ีจะมีการ

เรียนใหเทาทันโลก” (รุงเรือง นภาวิวัฒนากุล, สัมภาษณ) 

 จะเห็นไดวาผูปกครองสวนใหญนอกจากตองการใหลูกเรียนในระดับอนุบาลเพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบเขาในระดับชั้นประถมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงไดแลว ยังตองการใหเด็กไดเรียนวิชา

เสริมทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนเปนอยางมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นเปนภาษาสากลท่ีมี

ความสําคัญเปนอยางมากในสังคมไทย ประกอบกับภาษาจีนท่ีเปนอีกหนึ่งภาษาท่ีคนท่ัวโลกใชกัน

อยางแพรหลายรองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยาง

มากประกอบกับการเขามาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงทําใหผูปกครองสวนใหญอยากให

ลูกไดเรียน 3 ภาษาเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานใหแกเด็กเพ่ือการตอยอดความรูในอนาคต ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงทางทางสังคมรวมถึงทัศนคติของผูปกครองสงผลตอการศึกษาของเด็กอนุบาลในปจจุบัน

เปนอยางมาก และจะเห็นไดวาการความตองการของผูปกครองทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทําใหการศึกษาของเด็กอนุบาลในปจจุบัน ไมสอดคลองกับพัฒนาการตามหลักจิตวิทยาเด็ก ซ่ึงผูศึกษา

จะกลาวอยางละเอียดในบทวิเคราะหตอไป 



บทท่ี 6 

บทวิเคราะหและสรุป 

 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการวิเคราะหในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยท่ีมี

การปรับเปลี่ยนจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยจะศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ

ศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหจะนําขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนามและเอกสาร

ท่ีกลาวถึงการจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงทัศนคติของ

ผูปกครองภายใตบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจะใชกรอบแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม มาอธิบายในเรื่องของปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลให

การศึกษาของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนไป และจิตวิทยาเด็ก เพ่ืออธิบายพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

ในชวงวัย 3-5 ป 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมสงผลตอการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 

 ในการดําเนินชีวิตของมนุษยเราการศึกษานับวาเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยสอนใหมนุษยเรา

เจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการศึกษานั้นไมไดเพียงแคสอนในเรื่องของเนื้อหาดาน

วิชาการใหเราเพียงเทานั้น แตยังคงสอนในเรื่องของมารยาท วัฒนธรรม คุณธรรมและศีลธรรมใหกับ

เรา การศึกษาของมนุษยเราสวนใหญในปจจุบันจะเริ่มตั้งแตระดับชั้นอนุบาลเปนตนไป แตท้ังนี้

การศึกษาของไทยไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในสมัยนั้น การเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย

ก็เชนกัน จากท่ีไดกลาวในบทท่ี 4 จะเห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยจากอดีตถึงปจจุบัน และ

จากขอมูลภาคสนามท่ีไดกลาวมาในบทท่ี 5 เรื่องการจัดทําหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ ศึกษาท่ี มีการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหสอดรับการสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงความตองการของผูปกครองท่ี

ตองการใหเด็กไดเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเขาระดับชั้นประถมศึกษาและมองการไกลถึง

อนาคตขางหนา 

 การศึกษาของเด็กปฐมวัยในปจจุบันท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคม มี

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและทัศนคติความตองการของผูปกครอง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดมาจากปจจัยท่ีสงผลโดยตรง 4 ปจจัย ไดแก 1. ประชากร การเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ เพราะ

การท่ีมีประชากรเพ่ิมข้ึนมากอาจกอใหเกิดการแขงขันท่ีสูงข้ึน 2. เทคโนโลยี การท่ีมีเทคโนโลยีเขามา
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ในสังคมเปนจํานวนมาก ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตในหลายๆ ดาน 3. ปจจัย

ทางเศรษฐกิจ ไมใช เพียงแคเรื่องของการผลิตหรือบริโภคเพียงเทานั้น แตรวมถึงเรื่องของ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในสังคม 4. ความคิด ความเชื่อ คานิยม หรืออุดมการณของคนใน

สังคม ท่ีเปนแรงผลักดันใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาไปสูดานตางๆ (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ 

และคณะ, 2547: 171-172) 

 ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ก็เปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยดังกลาว โดยนําปจจัยดังกลาวมาอธิบายประกอบขอมูล

ภาคสนามได ดังนี้ 

1. ประชากร 

ปจจัยดานประชากร การท่ีสังคมแตละสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดมีผลมาจาก

การเพ่ิมข้ึนของประชากรเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากทรัพยากรภายในประเทศหรือสังคมแตละสังคมมี

อยูอยางจํากัด ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมได นั่นอาจกอใหเกิด

การแขงขันกันหรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงกันข้ึน  

ปจจัยดานประชากรจึงทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนอยางมาก ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นสงผลตอการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยดวยเชนกัน เนื่องจากการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาไดจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูปกครองและเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคม เม่ือจํานวนประชากรในสังคมมากข้ึนสงผลใหตอง

แขงขันกันเพ่ือท่ีจะเขาถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด การรับสมัครเด็กเพ่ือเขาเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาของแตละโรงเรียนก็มีจํานวนจํากัดเชนกัน ผูปกครองสวนใหญมีความตองการใหเด็ก

สามารถสอบติดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได จึงสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนท่ีเนนดานวิชาการเพ่ือเปน

การเตรียมความพรอมใหแกเด็ก “อยากใหลูกเขาโรงเรียนนี้เพราะตองการใหเด็กสามารถสอบเขา

ระดับชั้นประถมได ไดยินมาปากตอปากวาเด็กท่ีจบจากโรงเรียนนี้จะไดพ้ืนฐานดานวิชาการ สามารถ

สอบติดโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได” (ชมัยพร เทพานวล, สัมภาษณ)  

ดวยเหตุนี้จึงเปนหนึ่งปจจัยท่ีสงผลใหการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงไป 

ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กโดยจะ

เนนดานวิชาการเพ่ือใหเด็กไดมีพ้ืนฐานทางดานความรูวิชาการและสามารถอานออกเขียนได 

“วิชาการของท่ีนี่จําเปนท่ีจะตองเนนเพราะการท่ีเด็กจะเรียนตอในระดับชั้นประถมศึกษาจําเปนท่ี

จะตองสอบเขา และก็เปนความตองการของผูปกครองท่ีตองการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก” (อิสรา

นุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

2. เทคโนโลย ี
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ปจจัยดานเทคโนโลยี เขามามีสวนสําคัญท่ีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหการติดตอสื่อสารของผูคนเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง จึงทํา

ใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทเปนอยางมากกับวิถีชีวิตของมนุษยเราในปจจุบัน ในการจัดการเรียนการ

สอนของเด็กปฐมวัยท่ีมีการปรับเปลี่ยนนั้น สวนหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีท่ีเขามาทําใหสังคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลง แตท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็ไดสงผลดีและผลเสียใหแกเด็กเชนกัน  

ผลดีคือ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวรรณบูรณศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีมาใช

เปนสื่อในการสอนมากข้ึน เชน การสอนเด็กโดยใชสื่อโทรทัศนในการเปดการตูนภาษาอังกฤษใหเด็กดู

เพ่ือเรียนรูคําศัพทและการเปดวิทยุใหเด็กฟงเพ่ือเรียนรูคําศัพทจากนิทานภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา

ทักษะดานการฟงประกอบกับการฝกใหเด็กพัฒนาทักษะดานการพูด อีกท้ังยังมีการนําเทคโนโลยีดาน

ดนตรีสากลมาพัฒนาทักษะของเด็ก นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายของผูอํานวยการท่ีจะมีการ

เรียนการสอนดานวิชาคอมพิวเตอรข้ึน “ในปการศึกษาหนา มีนโยบายท่ีจัดการเรียนคอมพิวเตอรข้ึน

ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล เพ่ือใหเด็กรูจักใชใหถูกวิธีและฝกทักษะในดานการใชโปรแกรมและ

อุปกรณไอที” เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหเด็กมีทักษะดานเทคโนโลยีและ

ความสามารถดานดนตรีเสริม 

นอกจากนั้นในดานสาระท่ีควรเรียนรูก็ไดมีการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีใหเด็กไดเรียนรู

ในทางท่ีถูกท่ีควร แตการท่ีเทคโนโลยีเขามามีผลทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงก็ทําใหเกิดผลเสียไดเชนกัน 

เพราะการท่ีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาในสังคมทําใหคนสวนใหญใหความสนใจ เชน แท็บเล็ต สมารท

โฟน ท่ีคนนิยมใชกันอยางแพรหลาย และในบางครั้งนอกจากเปนเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกใน

การติดตอสื่อสารแลว ในบางครั้งยังเปนเครื่องมือในการตอรองเพ่ือใหเด็กทําตามคําสั่งโดยมีขอ

แลกเปลี่ยนเปนการใหเลนแทบเล็ตหรือเกมส “เด็กบางคนพอแมเริ่มใหเลนแทบเล็ตเลนเกมสในชวงท่ี

ไมมีเวลาเลี้ยงดู หรือถาเด็กไมเชื่อฟงก็จะเอาเทคโนโลยีเหลานี้มาเปนขอตอรองวาถาจะเลนก็ตองทํา

ตามเด็กก็จะยอมทํา แตเด็กบางคนก็เห็นถือเลนตลอดเวลาพอแมมารับ ทําใหเด็กในสมัยนี้กับใน

สมัยกอนตางกันเยอะ เพราะเด็กในสมัยนี้สวนใหญจะสมาธิสั้นกวาสมัยกอน อาจเปนเพราะพอแมให

ลูกใชเทคโนโลยีมากเกินไป” (ชญากา จงสุขไว, สัมภาษณ)  

ซ่ึงจากงานเขียนของ นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2554) ไดกลาวถึงปญหาดานสมาธิสั้นของ

เด็กวาเทคโนโลยีท้ังโทรทัศน แท็บเล็ต และวิดีโอเกมสตางๆ ลวนแตสงผลเสียใหแกเด็กท้ังสิ้น และการ

ท่ีเด็กมีปญหาสมาธิสั้นจะสงผลใหเด็กไมมีสมาธิในการเรยีนภายในหองเรียน และทําใหเกิดปญหาดาน

พัฒนาการหรือทักษะตางๆ ไมเปนไปตามวัยหรือท่ีควรจะเปน 

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นไดสงผลตอการศึกษาของเด็กปฐมวัยเชนกัน เนื่องจากในปจจุบันเงินนับวาเปนปจจัย
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สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยเรา หลายคนตองทํางานเพ่ือใหไดมา จึงทําใหผูปกครองหลายคนไมมี

เวลามากพอท่ีจะอบรมเลี้ยงดูเด็กไดเนื่องจากตองไปทํางานตั้งแตเวลาเชาถึงเย็นจึงทําใหในหลายๆ 

โรง  

จะเห็นไดวาในอดีตโรงเรียนอนุบาลจะมีลักษณะเปนโรงเลี้ยงเด็กและมีการพัฒนามาเปน

โรงเรียนอนุบาลท่ีไมเนนดานการเรียนการสอนแตจะเนนดานการเลี้ยงดูปลูกฝงดานจิตใจใหเด็กเติบโต

ข้ึนมาเปนคนดี การท่ีสงบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลจึงมีลักษณะคลายกับการฝากเด็กใหครู

เลี้ยง ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลในปจจุบันรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา ไดมีการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนมากข้ึนจากอดีตท่ีมีการเรียนการสอนไมเนนดานวิชาการ ตางจากปจจุบันท่ีตองการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยใหสูงข้ึน โดยเนนทางดานวิชาการตามความตองการของผูปกครองและ

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยน นอกจากนั้นแลวการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น

อนุบาลเปนความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหเด็กไดเตรียมความพรอมและมองการไกลถึงอนาคต 

“คิดวาเปนเรื่องท่ีดีนะท่ีโรงเรียนมี 3 ภาษา แตสวนตัวเนนเลขใหเขาเปนหลัก เพราะอยากใหลูกเรียน

สายวิทย อยากใหเขาเปนหมอเพราะเปนอาชีพท่ีดี รายไดดี และไดชวยเหลือคน” (อัศวิน ชิตอุดม, 

สัมภาษณ) เนื่องจากการศึกษาเปรียบเสมือนทุนท่ีสามารถนําไปตอยอดในดานหนาท่ีการงานเพ่ือให

ประสบความสําเร็จในชีวิต แตดวยความท่ีจํานวนประชากรในสังคมมีอยูเปนจํานวนมากยอมสงผลถึง

ดานเศรษฐกิจ ท่ีทําใหผูปกครองตองการใหเด็กไดมีพ้ืนฐานวิชาการความรูท่ีสามารถนําไปตอยอดใน

การทํางานเพ่ือสรางรายไดในอนาคต 

4. ความคิด ความเชื่อ คานิยม หรืออุดมการณของคนในสังคม 

ปจจัยดานความคิด ความเชื่อ คานิยม หรืออุดมการณของคนในสังคม เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี

สงผลตอสังคมไทยเปนอยางมาก เนื่องจากการท่ีคนในสังคมไดรับเอาคานิยมหรือความคิดตางๆ เขา

มาใชภายในสังคมอาจกอใหเกิดผลกระทบท้ังในระดับสังคมหรือระดับประเทศก็วาได การท่ีโลกเปด

กวางข้ึนเนื่องจากการเขามาของเทคโนโลยีไดสงผลใหผูคนสามารถเรียนรูในสิ่งตางๆ ไดสะดวกมาก

ยิ่งข้ึนจึงทําใหคานิยมหรือความคิดตางๆ สามารถเขาถึงผูคนท่ัวทุกมุมโลกไดงายกวาอดีต นั่นจึงทําให

สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยก็ไดรับผลจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้เชนกัน  

จะเห็นไดจากคานิยมของผูปกครองในปจจุบันท่ีตองการใหลูกเรียน 3 ภาษาเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารและการปูพ้ืนฐานความรูเพ่ือตอยอดในอนาคต เนื่องจากการติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ

ในสังคมท้ังในสังคมเดียวกันและระหวางสังคมอ่ืนๆ ท้ังนี้การสื่อสารภายในสังคมโลกมีความแตกตาง

กันไปตามแตพ้ืนท่ีนั้นๆ ทําใหการเรียนรูในภาษาท่ีหลากหลายอาจกอใหเกิดการติดตอสื่อสารท่ีงาย

มากข้ึน โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาจึงเห็นความสําคัญของการเรียนรูเชนนี้จึงมีการจัดการเรียน

การสอน 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซ่ึงผูจัดทําหลักสูตรมีความเห็นในดาน
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ของการนําภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาสอนภายในโรงเรียนเพ่ือเปนการพัฒนาความรูและปูพ้ืนฐาน

ใหแกเด็กเนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชติดตอสื่อสารกันอยางแพรหลายในสังคมโลก สวน

ภาษาจีนนั้นเปนอีก 1 ภาษาท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากในการติดตอสื่อสาร เนื่องจากประเทศจีน

เปนประเทศหนึ่งท่ีมีอํานาจในดานเศรษฐกิจทําใหจําเปนท่ีจะตองใชภาษาในการติดตอสื่อสาร “การ

จัดการเรียนการสอนมีวิชาเสริมภาษาอังกฤษเริ่มสอนมาประมาณ 6-7 ปท่ีแลว สวนภาษาจีนเริ่มมีชวง

ป พ.ศ. 2553 ชวงจัดทําหลักสูตร เพราะสังคมไทยเริ่มบูมในดานการสอน 3 ภาษาใหแกเด็ก และ

ภาษาจีนก็เริ่มมีความสําคัญมากในประเทศไทยจนเกือบจะเปนอีก 1 ภาษาสากลของโลก อีกอยาง

หนึ่งก็เปนความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหลูกเรียนหลายภาษา โรงเรียนเลยมีการสอนภาษาท่ี 3 

คือ ภาษาจีน” (อิสรานุช แชมชื่น, สัมภาษณ) 

นอกจากนั้นแลวเม่ือสังคมเปดกวางมากข้ึน ทําใหคนในสังคมไดรับความคิดหรือุดมการณ

ตางๆ เขามา ซ่ึงทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน ท่ีทําใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดานเพ่ือเปนการปรับตัวใหเขาสูการเปน

ประชาคมทางดานความม่ันคงทางภูมิภาค เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้ทําใหคนใน

สังคมใหความสนใจเปนจํานวนมาก รวมถึงผูปกครองของเด็กสวนใหญท่ีตองการใหโรงเรียนไดจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนทางดานวิชาการและดานภาษาเพ่ือการเตรียมความพรอมใหเด็กในอนาคต 

“ตองการเนนภาษาใหลูกมากเปนพิเศษ เพราะปจจุบันเด็กตองได 3 ภาษาเปนอยางต่ํา ไหนจะการ

เปด AEC โลกเปดกวางข้ึน การเรียนรูหลายภาษาจะเปนผลดีตอตัวลูกในการทํางานในอนาคต

ขางหนา” (พรรณทิพย ศิริบุญ, สัมภาษณ) 

จากปจจัยท้ัง 4 ท่ีสงผลโดยตรงใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง สะทอนใหเห็นวาในการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นโดยสวนใหญเกิดจากการท่ีคนในสังคมไดรับเอาวัฒนธรรมหรือคานิยมตางๆ 

เขามา เปนผลใหคานิยม ความคิด หรืออุดมการณของคนในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดผลตอ

การศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยดวยกันท้ังสิ้น การท่ีคนในสังคมมี

คานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดสงผลตอทัศนคติและความตองการของผูปกครอง เนื่องจากความตองการ

หรือความคาดหวังนั้นลวนแตเปนความประสงคท่ีอยากจะใหบุตรหลานของตนไดประสบความสําเร็จ

ในชีวิต นั่นจึงทําใหโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษามีการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูปกครองในดานการเนนวิชาการเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กสําหรับการสอบเขาระดับ

ประถมศึกษาและการวางแผนในอนาคตใหแกเด็ก 
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การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ในปจจุบันสงผลตอพัฒนาการของเด็ก 

 การศึกษาของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบันไดมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึด

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก เนื่องจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไดมีการ

กําหนดในดานประสบการณสําคัญและสาระการเรียนรูของเด็กเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาดาน

ตางๆ ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยคํานึงถึงการจัดการศึกษาควบคูไปกับการ

อบรมเลี้ยงดู เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสม

ตามวัย ซ่ึงพัฒนาการของวัยเด็กตอนตนในชวงอายุ 2-6 ป เปนวัยท่ีเด็กเริ่มเขาเรียนเตรียมอนุบาล

และโรงเรียนอนุบาล พัฒนาการสวนใหญของเด็กในวัยนี้จะข้ึนอยูกับเรื่องของการปรับตัวใหคุนเคยกับ

สภาพแวดลอมและการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะเตรียมใหออกไปเผชิญสังคม

นอกครอบครัว เด็กวัยนี้จึงเปนระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพมากท่ีสุด (สุชา จันทนเอม, 

2541: 37-38) เนื่องจากเด็กท่ีเกิดมานั้นไมไดรูวาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดในตอนแรก แตความ

เจริญเติบโตทางสติปญญาจะทําใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ภายในสังคมมากข้ึน หากไดรับการอบรมสั่ง

สอนท่ีสมํ่าเสมอ การสอนเด็กจึงไมไดมีเพียงแคเนื้อหาความรูหากแตยังเปนการสอนเรื่องกฎระเบียบ

ของสังคมสอดแทรกอยูตลอดเวลาอีกดวย (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท, 2550: 133-134)  

 โรงเรียนนับวาเปนสิ่งสําคัญรองจากบานท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กเนื่องจาก 

ครอบครัวเปนสถาบันแรกทางสังคมท่ีไดปลูกฝงการเรียนรูในดานตางๆ ใหกับเด็ก แตเม่ือถึงวัยท่ีเด็ก

เริ่มเขาเรียนสภาพแวดลอมรอบตัวของเด็กจะเริ่มเปลี่ยนไป ซ่ึงเด็กจะเริ่มมีการดําเนินชีวิตในโรงเรียน

เปนเวลานานกวาการอยูกับครอบครัว และนั่นทําใหโรงเรียนเริ่มมีบทบาทตอพัฒนาการของเด็ก โดย

โรงเรียนจะมีสวนในการเสริมสรางความรูควบคูกับการปลูกฝงดานนิสัยท่ีดีใหแกเด็ก โดยท่ีโรงเรียนจะ

มีสวนในการพัฒนาดานตางๆ ใหแกเด็ก โดยการนําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมามีสวนชวยในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหแกเด็ก  

 ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาลในปจจุบันไดมีการจัดทําหลักสูตรข้ึนเฉพาะของโรงเรียนซ่ึงการจัดทํา

หลักสูตรของโรงเรียนจะมีพ้ืนฐานและแนวทางในการกําหนดการเรียนการสอนมาจากหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ีตองการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของเด็ก

อยางตอเนื่องและเปนไปตามลําดับชวงวัยของเด็ก ในขณะเดียวกันเด็กแตละคนไดมีการเจริญเติบโต

และพัฒนาการท่ีแตกตางกันไป ครูและผูปกครองจึงควรท่ีจะอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาให

เหมาะสม ซ่ึงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดทํารูปแบบเพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
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เด็กปฐมวัยจะเห็นไดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณสําคัญใหแกเด็กโดยจะครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

 การจัดประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย โดยการสอนใหเด็กรูจักการทรง

ตัว สามารถเดินและวิ่งเปนเสนตรงได การรอยลูกปด การปนดินน้ํามัน การวาดภาพระบายสีตามแต

จินตนาการของเด็ก หรือการรูจักเขาหองน้ําดวยตนเอง ซ่ึงจะสอดคลองกับพัฒนาการทางดานรางกาย

ของเด็กในการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ ไดอยางคลองแคลว สามารถท่ีจะหยิบจับสิ่งของไดอยาง

ม่ันคง และสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได ซ่ึงเด็กในชวงวัยนี้ควรจะมีการพัฒนาทางดาน

รางกายใหเต็มท่ี เพราะหากรางกายของเด็กไมไดรับการพัฒนาไปอยางท่ีควรจะสงผลเสียตอรางกาย

ของเด็กเปนอยางมาก และอาจสงผลในอนาคตได 

 การจดัประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ จะเนนสอนใหเด็กรูจัก

การทําทาประกอบตามจังหวะ การเลนเครื่องดนตรี การรองเพลง การเลนอิสระกลางแจง หรือการมี

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจของเด็กเนื่องจากเด็ก

ในชวงวัยนี้มีอารมณท่ีแปรปรวนอยูตลอดเวลา การสอนดานดนตรีหรือใหเด็กไดเลนอยางอิสระ จะ

ชวยใหเด็กมีอารมณท่ีดีมากข้ึน ซ่ึงการท่ีเด็กมีสภาพอารมณท่ีดีจะชวยสงผลใหเด็กมีประสิทธิภาพใน

การเรียนรูดานตางๆ มากยิ่งข้ึน 

 การจัดประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม จะจัดกิจกรรมเพ่ือสอนใหเด็ก

รูจักการเขาสังคมโดยการแบงกลุมเพ่ือรวมกันประดิษฐของ การวางแผนเพ่ือทํางานศิลปะ การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็กภายในกลุมดวยกันเอง การเลนเกมการศึกษา หรือการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมไทย เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กในชวงวัยนี้ท่ีเริ่มรูจักการปรับตัว

เขาหาเพ่ือนหรือคนรอบขางเพ่ือท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงการอบรมเลี้ยงดูจากคนรอบขางมีสวน

สําคัญในการปรับตัวของเด็ก  

 การจดัประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนการ

สอนใหเด็กรูจักการคิดและมีไหวพริบโดยการเรียงลําดับขนาดลูกบอล การจับคูความเหมือนตางของ

สิ่งของตางๆ การนับจํานวนสิ่งของ หรือการใหเด็กสํารวจสิ่งของภายในโรงเรียนในรูปทรงตางๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กในวัยนี้ท่ีควรเรียนรูในดานการเปรียบเทียบ 

การเรียงลําดับ การนับ หรือการอธิบายสิ่งตางๆ ท่ีพบ ซ่ึงเปนการเรียนรูจากสิ่งตางๆ รอบตัวท้ังสิ้น  

 จากขางตนจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณสําคัญใหแกเด็กนั้นมีความ

สอดคลองกันท้ังในดานของการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงการเรียนรูนั้นโดยสวนใหญจะเปน

การเรียนรูจากสิ่งรอบๆ ตัว อาจมีเนื้อหาดานวิชาการมาเก่ียวของอยูบางแตจะไมเนนใหเด็กตองอาน
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และเขียนได โดยสวนใหญจะเนนใหเด็กเรียนจากการเลนและการเรียนรูจากการสังเกต รวมถึงการ

ปลูกฝงดานในดานการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมใหเด็กรูจักปรับตัวเพ่ือท่ีจะเขาสังคมได 

 ในการจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษามีรูปแบบและแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการในดานสาระการเรียนรูท่ีเด็กควรไดรับ แต

จะมีการเพ่ิมในดานของวิชาเรียนเสริม กิจกรรมเสริมในรูปแบบของโรงเรียน และสาระทองถ่ินท่ีเด็ก

จะไดเรียนรูตามแตละพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยการเรียนการสอนเปนแบบบูรณาการแตเนนวิชาการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูปกครองและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา

ทางดานการเรียนการสอนท่ีไมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

 ในการจัดการเรียนวิชาเสริมดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร และดนตรีสากล ของ

โรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหบุตรหลานของตนมีความรู 3 

ภาษา และทักษะทางดานตางๆ เพ่ือการตอยอดในอนาคต รวมถึงการจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดรับกับ

สภาพสังคมไทยท่ีเปดกวางข้ึนทําใหภาษาอังกฤษและภาษาจีนเขามามีสวนสําคัญในสังคมไทย 

ประกอบการท่ีคนในสังคมมีการแขงขันกันสูงข้ึนเพ่ือเขาถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด การเรียนของ

เด็กอนุบาลจึงมีความเปนวิชาการมากข้ึนกวาอดีต ซ่ึงการเรียนรูเชนนี้ไมสอดคลองกับพัฒนาการของ

เด็ก เนื่องจากเด็กในชวงวัย 2-6 ป เปนชวงท่ีเรียนรูจากการเลนมากกวาดานวิชาการ 

 ในชวงของการเรียนระดับชั้นอนุบาลเปนชวงท่ีเด็กจะเริ่มฝกพูดและภาษาท่ีเด็กจะฝกพูดนั้น

เปนภาษาไทยโดยสวนใหญเนื่องจากเปนภาษาหลักท่ีคนในสังคมใชสื่อสารกัน เด็กจึงควรท่ีจะมี

พ้ืนฐานทางดานภาษาหลักในการสื่อสารใหดีกอนการเรียนรูภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 เนื่องจากการ

เรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเปนภาษาท่ีเด็กยังไมมีการใชเพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

เพราะหากครอบครัวหรือสังคมท่ีแวดลอมเด็กใชภาษาไทยในการสื่อสารการท่ีเด็กไดเรียนภาษาอ่ืน

อาจจะทําใหไมเกิดผลในดานการเรียนรู เนื่องจากพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัยจะเปนชวง

ท่ีเด็กเริ่มฝกพูด และในการฝกพูดของเด็กนั้นอาจมีปญหาท่ีสงผลใหเด็กบางคนมีพัฒนาการทางภาษา

ท่ีชา หากมีการเรียนรูหลายภาษาซ่ึงอาจทําใหเด็กเกิดความสับสนในดานการเรียนรู และในการสอน

ภาษาอ่ืนๆ ใหแกเด็กหากมีการสอนในรูปแบบท่ีผิดตั้งแตชวงระดับชั้นอนุบาลจะทําใหเด็กจําสิ่งท่ีผิด

ไปจนโต ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากภาษาไทยจึงควรเริ่มเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาข้ึนไป เพ่ือท่ีในระดับชั้นอนุบาลเด็กจะไดเรียนรูภาษาหลักใหไดดีเสียกอน 

 ในสวนของวิชาเรียนเสริมเชนวิทยาศาสตรและดนตรีสากล ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนนั้นมีความ

ตองการใหเด็กไดเรียนรูจากการทดลองและการเลนซ่ึงการทดลองทางดานวิทยาศาสตรจะมีระดับ

ความยากงายเปนข้ันไป โดยการดูจากพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาเปนหลักเนื่องจากการ
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ท่ีเด็กจะหยิบของ หรือทําการทดลองตางๆ ไดนั้นจําเปนท่ีจะตองมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีคือ 

เด็กตองมีพัฒนาการทางดานกลามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของใหม่ันคง เพ่ือไมใหเกิดอันตรายใน

การทดลอง และการเรียนวิทยาศาสตรนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากในการพัฒนาสติปญญาจากการ

สังเกต การเลน และการทดลอง สวนการเรียนดนตรีสากลนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการคํานึงถึงพัฒนาการ

ทางดานรางกายและอารมณเปนหลัก พัฒนาการทางดานรางกายเชนเดียวกันกับการเรียน

วิทยาศาสตร ในการเรียนดนตรีสากลเด็กจําเปนท่ีจะตองมีพัฒนาการทางดานรางกายเพ่ือการหยิบจับ

หรือถือเครื่องดนตรีเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย การเรียนดนตรีสากลนั้นจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการ

ทางดานอารมณไดเปนอยางดีเนื่องจากการเลนดนตรีจะทําใหเด็กมีสภาวะทางอารมณท่ีดีซ่ึงสงผลให

การเรียนรูของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 นอกจากวิชาเรียนเสริมท่ีโรงเรียนไดจัดใหแกเด็กแลว ครูประจําชั้นยังไดมีการสอนเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากสาระท่ีควรเรียนรูเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเด็กในการสอบเขาระดับชั้น

ประถมศึกษา ซ่ึงการสอนจะอยูในรูปแบบของการนําหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มา

ประยุกตในการสอนใหเด็กอนุบาล 3 เพ่ือใหเด็กไดมีพ้ืนฐานทางดานความรูทางวิชาการในระดับท่ี

สูงข้ึนสําหรับการสอบและเด็กท่ีเรียนจบจากอนุบาล 3 จําเปนท่ีจะตองอานออกเขียนไดตามความ

ตองการของผูปกครอง ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนเชนนี้ไมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก เนื่องจาก

การเรียนรูของเด็กในวัยนี้ไมใชการเรียนรูในรูปแบบท่ีทองจําเพ่ือนําไปเขียนหรืออาน หากแตเปนการ

เรียนรูจากการเลนเพ่ือใหเกิดพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย 

 อาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบันมีรูปแบบท่ีเนนดาน

วิชาการมากเกินกวาพัฒนาการของเด็กเพ่ือตองการตอบสนองความตองการของผูปกครองท่ีอยาก

เตรียมความพรอมใหแกบุตรหลานของตนเพ่ือการสอบเขาในระดับชั้นประถมศึกษาและการวางแผน

ถึงหนาท่ีการงานในอนาคต ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมท่ีสงผลตอทัศนคติและ

คานิยมของผูปกครอง และดวยเหตุนี้ทําใหการศึกษาของเด็กปฐมวัยไดเปลี่ยนไป 

 จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน ของ

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา พบวาการจัดการเรียนการสอนนั้นไดสะทอนใหเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลงจากอดีตเปนอยางมาก เนื่องจากปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เนื่องจากในอดีตการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยไมมีแบบแผนหรือหลักสูตรท่ีตายตัว แตตอมาไดมี

การรับเอารูปแบบการสอนของตะวันตกมาประยุกตใชกับการสอนของไทย ท้ังนี้การเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาข้ึนไปนั้นมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปนแบบแผนและมีหลักสูตรท่ีชัดเจน รูปแบบการ

เรียนการสอนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับจากตะวันตกนั้นจึงไมสอดคลองกับการศึกษาในระดับ
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ประถมศึกษาข้ึนไป กระทรวงศึกษาจึงไดมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยข้ึนในป พ.ศ. 2546 

โรงเรียนอนุบาลสวนใหญจึงไดยึดเอาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักในการจัดทําหลักสูตร

เฉพาะของโรง เรียน ซ่ึ ง โรง เรียนอนุบาลวรรณบูรณ ศึกษาได มีการยึด เอาหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการเปนหลักโดยประมาณ 70 เปอรเซ็น และไดเพ่ิมเติมในสาระการเรียนรูดานตางๆ 

อีก 30 เปอรเซ็น ซ่ึงในสวนสาระการเรียนรูท่ีโรงเรียนไดเพ่ิมเติมข้ึนมานั้นเปนการเรียนรูในสวนของ 

วิชาเรียนเสริมและสาระทองถ่ิน 

 การจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษานั้น นอกจากจะยึดตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการแลวยังไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองสวนใหญเพ่ือจัดหลักสูตรให

ตอบสนองความตองการของผูปกครอง ซ่ึงจากการสัมภาษณทําใหพบวาผูปกครองสวนใหญไดเนนใน

ดานการเตรียมความพรอมใหแกเด็กและดานวิชาการตางๆ เพ่ือใหสอดรับกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง นั่น

จึงทําใหโรงเรียนตองมีการปรับตัวและปรับปรุงเพ่ือผลิตเด็กใหมีคุณภาพและสามารถสอบเขาเรียน

โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงตามท่ีผูปกครองสวนใหญตองการ แตความตองการของผูปกครองนั้นสงผลใหการ

จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยไมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากเด็กในชวงวัยนี้ควรท่ี

จะสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ใหเปนไปอยางพรอมกัน โดยท่ีไมควรเนนดานใดดานหนึ่ง หรือเนน

ดานการเรียนรูท่ีเปนวิชาการมากเกินไป  เพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีควรเรียนรูจากการเลนและลองทํา 

ประกอบกับเปนวัยท่ีมีการเจริญเติบโตทางดานรางกายเปนอยางมาก จึงควรท่ีจะใหเด็กไดมี

พัฒนาการทางดานรางกายท่ีสมดุลกับการเจริญเติบโตเพ่ือไมใหเกิดความผิดปกติท้ังทางรางกายและ

จิตใจ 

 ท้ังนี้จากผลการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยในสังคมไทยปจจุบัน 

ของโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษาสะทอนใหเห็นถึงขอมูลท่ีไดรับดังท่ีผูศึกษาไดต้ังสมมติฐานไวใน

ขางตน ประกอบการลงพ้ืนท่ีภาคสนามท่ีไดรับขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคคือ รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลในสังคมไทยปจจุบันไดมีการจัดทําเพ่ือใหสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม อยางท่ีไดกลาวในขางตน 
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