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คํ านํ า

ปจจบัุน “การปฏิรูปการศึกษา” เปนหัวขอที่กํ าลังไดรับความสนใจจากบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ 
เนื่องจากการศึกษาถือเปนรากฐานสํ าคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ พ.ร.บ. 
การศกึษาป 2542 (มีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2545) กํ าหนดไว คือการสอนในลักษณะเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Child Center) ท ําใหโรงเรียนตาง ๆ ตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนอยูในปจจุบันให
สอดคลองกบัขอกํ าหนดของกฎหมาย ซึ่งนอกจากรูปแบบการเรียนการสอนแลว พรบ. ดังกลาวยังสงผล
กระทบตอสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่ตองมีการปรับเปลี่ยนเปนอยางมาก ทั้งดานการให
บริการการศึกษา และรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรยีนอนบุาลดวงแกว เปนหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายดังกลาว โดย
โรงเรยีนมทีีต่องอยูในพื้นที่เขตจตุจักร ปจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน ตองการปรับการดํ าเนินธุรกิจ เพื่อให
สามารถอยูรอดไดภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ แผลการปฏิรูปการ
ศึกษาของรฐับาลรวมทั้งสภาวะการแขงขันที่เพิ่มข้ึน จากคูแขงที่มีอยูเดิม และคูแขงใหมที่เปนโรงเรียนของ
รัฐลาลที่ผูเขาศึกษาไมตองเสียคาใชจาย

ทัง้นี ้จากสภาพแวดลอมภายนอก คือทํ าเลที่ต้ังเดิมที่มีอยู และทรัพยากรที่มีอยู (Resource) ของ
โรงเรียนเอง จัดไดวามีศักยภาพที่จะขยายกลุมลูกคาออกไปไดอีก เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอจะรองรับนัก
เรียนไดจ ํานวนมาก และโรงเรียนตั้งอยูในทํ าเลที่มีเสนทางเชื่อมกับถนนสายหลักหลายสาย อยูใกลหมูบาน 
และแหลงชุมชน

การท ําแผนธรุกจิคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนทางธุรกิจใหโรงเรียนสามารถดํ ารงอยูไดภาย
ใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน รวมทั้งจัดระบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกฎหมาย 
และพระราชบญัญติัการศึกษาฉบับปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการกํ าหนดทิศทางในการดํ าเนินธุรกิจของ
โรงเรยีนแหงนีใ้หชดัเจน เพื่อใชทิศทางดังกลาวเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน และปรับตัวใหมุงไปตาม
ทิศทางที่ต้ังไว อีกทั้ง ยังใชเปนแนวทางในการบริหารบุคลากรของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมในการ
ดํ าเนินธุรกิจ
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กติติกรรมประกาศ

แผนธุรกิจโรงเรียนอนุบาลสํ าเร็จลงดวย การสนับสนุนขอมูลจากหลายแหลง ไดแก กระทรวง
ศึกษาธกิารส ํานกังานสถิติแหงชาติ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํ านักงานเขตจตุจักร นอก
จากนี้ยังไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูบริหารโรงเรียนอนุบาลในเขตจตุจักร ตลาดจน
ผูปกครองนกัเรยีนอนุบาลในพื้นที่ และนอกพื้นที่เขตจตุจักร นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหดวยดีจาก
บุคคลตาง ๆ เหลานี้

อาจารยเอมอร  ศรีวรรธนะ ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลชนานันท
อาจารยนลินี     มัคคสมัน ผูบริหารโรงเรียนวรรณสวางจิต
อาจารยสุนิสา   และคณะครู โรงเรียนรุงอรุณ
ผูบริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
ผูบริหาร และคณะครู โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
อาจารยสมจิตร – อาจารยดวยตา  ฤกษมวง ทีป่รึกษาแผนธุรกิจ
ผศ. สมชาติ     เศรษฐสมภพ ทีป่รึกษาแผนธุรกิจ
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บทสรุปผูบริหาร

โรงเรยีนอนบุาลดวงแกว กอต้ังขึ้นเมื่อป 2528 ทํ าเลที่ต้ังของโรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่เขตจตุจักร มี
พืน้ทีท่ัง้หมด 356.3 ตารางวา มีความสามารถในการรับนักเรียนไดทั้งสิ้น 173 คน ปจจุบันเปดสอนตั้งแต
ชัน้อนบุาล 1 ถงึ 3 จากสภาพการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน ประกอบกับปญหาจากการบริหารภายในโรง
เรียน ท ําใหผลประกอบการของโรงเรียนมีแนวโนมที่จะขาดทุน เนื่องจากจํ านวนนักเรียนที่ลดลงทุกป นอก
จากนีข้อบังคบัทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2545 ภายใตการปฏิรูปการ
ศึกษา ท ําใหโรงเรียนตองมีการปรับตัวในการดํ าเนินแผนธุรกิจ เร่ิมต้ังแตการวางเปาหมายขององคกรที่ชัด
เจนขึน้ กลุมลูกคาเปาหมายที่ตองการ และกลยุทธในดานตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว

แตเนือ่งจากการสรางชื่อเสียงของโรงเรียนเปนสิ่งที่ตองอาศัยเวลาในการสรางสม ดังนั้นในระยะสั้น
แผนธุรกิจดังกลาวจึงมีข้ึนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการการดํ าเนินงานตางๆของโรง
เรียนอนุบาล และเตรียมการสํ าหรับรองรับการปรับตัวในอนาคตเพื่อใหเกิดการยอมรับของผูปกครองกลุม
เปาหมายตอโรงเรียน

จากผลการศึกษา และการวิจัยตลาด โรงเรียนจึงไดวางกลุมลูกคาที่โรงเรียนใหความสนใจ 
(Focus) ไดแกกลุมลูกคาที่พักอาศัย หรือทํ างานอยูในเขตจตุจักร และมีรายไดระหวาง 17,500-34,999 
บาทตอเดอืน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการ ควบคูกับการสอนแบบ child center โดย
นํ าวิธี Project approach เขามาประยกุตใช นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการปรับเปลี่ยนการดํ าเนินงานของโรง
เรียนโดยเนนใหเกิดคุณภาพในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตองมีการศึกษา และ
พัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา ดานบุคลากรตองผานกระบวนการสรรหาใหไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่
โรงเรยีนไดวางไว โรงเรียนมีแผนในสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ความ
สามารถ และศักยภาพของบุคลากร สํ าหรับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียนจะมีการปรับปรุง
เพือ่ใหรมร่ืน นาอยู อบอุน ใหความรูสึกเหมือนเปนบานหลังที่สอง เพื่อใหเด็กรูสึกมีความสุข และอยากมา
โรงเรียน

อยางไรก็ตามการดํ าเนินงานของโรงเรียนจะประสบความสํ าเร็จไดนั้น ยังคงตองอาศัยการสื่อ
สารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูปกครองไดรับรูถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการ
ดูแลเอาในใสบุตรหลาน

การวเิคราะหความเปนไปไดทางการเงิน แบงการพิจารณาเปน 3 กรณีคือ 1)  กรณีที่โรงเรียนตัด
สินใจดํ าเนินงานตามกลยุทธใหม ทั้งการทํ ากิจกรรมทางการตลาด และการลงทุนใหมในสินทรัพยถาวร 
และไดจํ านวนนักเรียนตามที่ประมาณการไว(Suggested Case)  2)  กรณทีีโ่รงเรียนตัดสินใจดํ าเนินงาน
ตามกลยทุธใหม ทัง้การทํ ากิจกรรมการตลาด และการลงทุนใหมในสินทรัพยถาวร แตไดจํ านวนนักเรียนตํ่ า
กวาที่ประมาณการไว (Worst Case) 3)  กรณทีีโ่รงเรยีนดํ าเนินงานโดยใชกลยุทธเดิม ตามสภาพปจจุบัน 
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(Current Case) ซึง่การวิเคราะหโดยใช IRR สูงทีสุ่ด อยางไรก็ตามการดํ าเนินธุรกิจภายใตสถานการณที่
เปน Suggested Case ผลประกอบการของโรงเรียนแสดงผลขาดทุนตอเนื่องจนถึงปที่ 4 และเริ่มมีกํ าไรใน
ปที ่ 5 และส ําหรบักระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานนั้น จะเริ่มเปนบวกในปที่ 3 แตโรงเรียนยังคงตองนํ าไป
ลงทนุเพิม่อีก ซึง่แสดงใหเห็นวาเจาของจะไดประโยชนจากธุรกิจนี้หากดํ าเนินกิจการตอไปในระยะยาว

คํ าจํ ากัดความ
การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)1

เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตน
เองไดเปนรูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ใหมีความรูคูคุณธรรม โดยโรงเรียนตอง
จัดการเรียนและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดของผูเรียนแตละคนที่มีความถนัดแตกตางกัน ใหผู
เรียนไดฝกทกัษะ มีอิสระในการคิด รูวิธีการจัดการ การเผชิญสถานการณตางๆ รูจักนํ าความรูมาใชปองกัน
และแกปญหาในชีวิตไดใหผูเรียนรูจากประสบการณจริง ไดฝกปฏิบัติ คิดเปนทํ าเปน รักการอาน และใฝรู
ตลอดชวีติ นอกจากนี้ยังใหผูเรียนไดผสมผสานความรูดานตางๆ และสอดแทรกคุณธรรม ความดี ทุกวิชา 
เปนการจดัการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยูทุกเวลา ทุกสถานที่ ความรูไมไดมีอยูแคในตํ ารา หรือส่ิงที่ครู
บอกในหองเรียน แตความรูมีอยูทุกหนแหง

รปูแบบการสอนแบบโครงการสํ าหรับเด็ก (Project Approach)2

เปนการสอนที่มุงใหเด็กเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็ก โดยผานกระบวนการหลัก
คือกระบวนการแกปญหา เด็กจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคํ าตอบ สรางองคความรูดวย
ตัวเดก็เองเปนการสอนที่มุงใหเด็กไดเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต
บรรยากาศทีเ่ปนมติร มีอิสระเสรี ใหเกียรติใหความสํ าคัญแกเด็กในฐานะคนๆ หนึ่งที่มีสิทธิเทาเทียมกันทุก
คนสรางความรูสึกที่มั่นคง กลาคิด กลาแสดงออก กลาลงมือทํ า ครูเปนผูคอยใหการสนับสนุนคอยชวย
เหลือเมื่อเด็กตองการ ครูจะไมเปนผูถายทอดความรู  แตจะเปนผูจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและ
เตรยีมวสัดุอุปกรณที่เอื้อใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่ความสนใจ และทาทายความสามารถ
ของเดก็ ใหโอกาสเด็กไดคนพบและเรียนรูจากประสบการณตรงกับส่ิงของ เร่ืองราว สถานที่ บุคคลและเหตุ
การณตางๆ ภายในชุมชนของเด็กตามวิธีการของแตละบุคคล เปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลการทํ างาน
ของตนเอง ไดเห็นพัฒนาการและความสํ าเร็จและลมเหลวของตน ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับในทางบวก
และคอยแนะนํ าชวยเหลือใหเด็กไดประสบผลสํ าเร็จในการทํ ากิจกรรม
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กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ
ระยะที่ 1 เริ่มตนโรงเรียน

กอนเริ่มโครงการ ครูและเด็กทุกคนในกลุมรวมกันกํ าหนดหัวขอของโครงการ หัวขอของโครงการ
กํ าหนดขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุมหรือเด็กสวนใหญเปนหลัก โดยครูเปนผูคอยสังเกตคํ าพูดและ
การกระท ําตาง ๆ ของเด็กในระบบการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจเปน
พิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อครูพิจารณาตามเกณฑที่กํ าหนดไวในเกณฑการเลือกหัวขอโครงการแลว 
เหน็วาจะสามารถน ํามาเปนหัวขอของโครงการได ครูนํ าเรื่องนั้นมาอภิปรายรวมกับเด็ก แลวรวมกันกํ าหนด
เปนหัวขอโครงการ

หลงัจากทีก่ ําหนดหัวขอโครงการแลว ครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตรวจสอบวาเด็กมีความรูเดิม
เกีย่วกบัเร่ืองทีเ่ปนหัวขอโครงการมากนอยเพียงใด กิจกรรมดังกลาวไดแก การอภิปราย การเขียน การวาง
และระบายสกีารเลาเรื่องและประสบการณเกี่ยวกับหัวขอในโครงการ แลวนํ าความรูเดิมของเด็กที่มีอยูแลว
มาแลกเปลีย่นแบงปนกับเพื่อนๆ ครูจะจัดแสดงผลงานตางๆ ไวในชั้นเรียน ครูคอยกระตุนใหเด็กตั้งคํ าถาม
และตัม้สมมติฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่กํ าลังศึกษา และครูเปนผูคอยสังเกต จดบันทึกคํ าพูด คํ าถาม และสมมติ
ฐานของเดก็แลวจัดแสดงไวในหองเรียน เพื่อใหเด็กคอยตรวจสอบในการศึกษาอยางลุมลึกตอไป

ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
เปนขั้นตอนที่เด็กกํ าหนดปญหาที่จะศึกษา ต้ังสมมติฐานและลงมือทดสอบสมมติฐาน หรือการ

ออกไปศกึษาความรูเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว ตามประเด็นคํ าถามภายใตหัวขอโครงการ ข้ันตอนนี้
มุงเนนใหเดก็ไดมีประสบการณตรงกับส่ิงของ เหตุการณ บุคคล หรือสถานที่ที่เปนแหลงความรูเบื้องตน ครู
เปนผูจดัโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตนอยางใกลชิด มีโอกาสสังเกต สัมผัสจับ
ตอง หรือใชประสาทสัมผัสในการศึกษาอยางละเอียด เพื่อใหไดความรูที่จะตอบคํ าถามหรือสอบสมมติฐาน
ที่ต้ังไว

เมือ่เดก็ไดความรูที่ตองการแลวครูเตรียมกิจกรรมใหนํ าเสนอความรูนั้นผานกิจกรรมตางๆ เชน การ
วาดภาพระบายสี การสรางสิ่งจํ าลอง การเขียน การทํ าแผนภูมิ การเลนบทบาทสมมติ การทดลอง หรือนํ า
ความรูมาตั้งประเด็นคํ าถามขึ้นใหม กํ าหนดเปนปญหาแลว ดํ าเนินการแกปญหาโดยใชกระบวนการแก
ปญหา ผานการตั้งสมมติฐานขึ้นมาใหม ดํ าเนินการตรวจสอบ เพื่อแสวงหาคํ าตอบอยางลุมลึก และ
ละเอียดในประเด็นใหมตอไป
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ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป
จากการเฝาสงัเกต และบันทึกคํ าพูดและพฤติกรรมของเด็กอยางละเอียดและตอเนื่อง จะทํ าใหครู

เหน็การพฒันาการศกึษาคนควาของเด็ก และครูจะสังเกตเห็นวาเด็กคอย ๆ ลดความสนใจในเรื่องที่เกี่ยว
กบัหวัขอโครงการ และหันเหความสนใจไปสูเร่ืองอื่นดวยตัวเด็กเอง นั่นคือเวลาที่ครูจะนํ าเด็กเขาสูข้ันตอน
รวบรวมและสรุป  เปนขั้นตอนที่เด็กจะรวบรวมผลงานที่ไดศึกษาตลอดโครงการ ประเมินผลงานของตน 
และเลอืกงานทีจ่ะน ําเสนอใหกับบุคคลอื่นไดเห็นผลสํ าเร็จจากการทํ างานของเขา และในขณะเดียวกันเมื่อ
เด็กเบนความสนใจออกจากเรื่องราวที่กํ าลังศึกษาอยูไปสูเร่ืองอื่น ก็เปนการบอกครูถึงความสนใจของเด็ก
ในหวัขอโครงการใหมที่จะศึกษาตอไป
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สรุปขั้นตอนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสํ าหรับเด็ก

ระยะที่ 1 เร่ิมตนโครงการ
1. สราง/สังเกตความสนใจของเด็ก
2. เดก็กํ าหนดหัวขอโครงการ

                     ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
1. เดก็ก ําหนดปญหาที่จะศึกษา
2. เดก็ตั้งสมมติฐานเบื้องตน
3. เดก็ทดสอบสมมติฐานเบื้องตน
4. เดก็ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน

                     ตอบปญหาได                                        ข.  ตอบปญหาไมได
                     ก ําหนดปญหาใหม                        1)  แสวงหาความรูเพิ่มเติม

2) ต้ังสมมติฐานใหม

5. เด็กสรุปขอความรู

ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป
1. ส้ินสุดความสนใจ
2. น ําเสนอผลงาน
3. ส้ินสดุโครงการ และกํ าหนดโครงการใหม

ประเมินผล
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ชือ่โรงเรียน
เนือ่งจากชือ่เดมิของโรงเรียนเปนชื่อที่จดจํ ายาก ไมสามารถสื่อความหมายและไมสามารถบงบอก

ถึงสิ่งที่โรงเรียนจะมอบใหแกเด็กได ดังนั้นจึงตองทํ าการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่ง
ข้ึน โดยเลอืกใชชือ่ โรงเรียนอนุบาลดวงแกว เนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนดวงแกวที่เปราะบาง ซึ่งจะตองได
รับการดแูลเอาใจใสเปนอยางดี นอกจากนี้ชื่อโรงเรียนยังบงบอกวาเด็กนักเรียนของโรงเรียนทุกคนจะไดรับ 
ความรกั ความดแูลเอาใจใส การทะนุถนอมเปนอยางดีจากบุคลากรของโรงเรียน ทํ าใหเด็กมีความสุขใน
การมาโรงเรยีน และสรางบรรยากาศโรงเรียนใหเสมือนเปนบานหลังที่สองของเด็ก

สภาพปจจุบัน
โรงเรยีนอนบุาลดวงแกว เร่ิมเปดดํ าเนินการป 2528 ต้ังอยูในพื้นที่เขตจตุจักร มีพื้นที่ทั้งหมด 356.3 

ตารางวา มคีวามสามารถในการรับนักเรียนไดทั้งสิ้น 173 คน ปจจุบันเปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 ชั้น
ละ 1 หองเรยีน โดยชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียน 15 คน อนุบาล 2 จํ านวน 19 คน และอนุบาล 3 จํ านวน 22 คน 
รวม 56 คน จํ านวนครู 4 คน พี่เลี้ยง 2 คน

การเรยีนการสอนในแตละป แบงเปน 2 ภาคการศึกษา โดยคาเทอมตอการศึกษา เทากับ 12,000 
บาท สํ าหรบักลุมลูกคาเปาหมายของโรงเรียนยังไมกํ าหนดชัดเจน ดานรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน
ใชวธิกีารสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) โดยมุงไปที่การสอนแบบ Project Approach 
ทีโ่รงเรยีนไดศึกษา และดูงานจากโรงเรียนตนแบบ

ประเด็นปญหา
ผลการด ําเนนิงานของโรงเรียนมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานลดลง และมีแนวโนมจะขาดทุน เนื่องจาก

จํ านวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอลดลงทุกๆ ป ซึ่งจากการสอบถามและผลการวิจัยที่แสดงในภาคผนวก
สามารถน ํามาวเิคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เปนสาเหตุ ดังนี้

ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน
1.  จํ านวนฐานลูกคาเดิมลดลง เนื่องจากเดิมกลุมลูกคา

ของโรงเรียนสวนใหญเปนครอบครัวที่ทํ างานในโรง
งานละแวกนั้น แตในชวงที่ผานมาโรงงานในบริเวณ
นั้นไดปดตัวลงทํ าใหโรงเรียนสูญเสียลูกคาหลักไป

1. การบริหารงานของโรงเรียนยังเปนแบบครอบครัว
และขาดกระบวนการบริหารทางกลยุทธ ทํ าใหขาด
ทิศทาง และไมมีการควบคุมการดํ าเนินงาน สงผล
ใหการดํ าเนินงานของโรงเรียนขาดทุน

2. ปจจุบันครอบครัวนิยมมีบุตรลดลง ทํ าใหความ
ตองการทางการศึกษาลดลงไปดวย

2.  ทํ าเลที่ตั้งอยูในซอยลึก ประกอบกับสภาพแวดลอม
รอบ ๆ โรงเรียน

3.  มีโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลเปดบริเวณใกลเคียง 3.  มีการปรับคาเทอมสูงขึ้น เนื่องจากภาระดานตนทุนที่
เพิ่มขึ้น ทํ าใหลูกคาลดลง
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ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน
4.  ภาวะเศรษฐกิจยังมีทิศทางที่ไมชัดเจน ทํ าใหผูปกครอง

ตองพิจารณาปจจัยดานเศรษฐกิจในการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนมากขึ้น

4. ครูมีภาระหนาที่งานหนักเกินไป และขาดความเชี่ยวชาญ
ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center

5. ขาดระบบการจูงใจที่ดีพอ ทํ าใหบุคลากรเขาออกบอย 
สงผลใหผูปกครองขาดความเชื่อถือ

จากสาเหตุหลักในดานการขาดทิศทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ทํ าใหการดํ าเนินงานของโรง
เรียนประสบปญหา จึงควรแกไขปญหานี้โดยการนํ าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธมาใช เพื่อกํ าหนดทิศทาง
ทีเ่หมาะสมโดยมีข้ันตอน ดังนี้
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กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ

Strategy Implementation

Feedback Loop

 Vision Mission Goal

SWOT  and Strategic
Choice

External Analysis
(Opportunities & Treats)

Managing Strategic
Change

Designing
Organization Structure

Matching Strategy
Structure & Controls

Designing Control
Systems

Strategy Planing

Internal Analysis
(Strength & Weakness)
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โรงเรยีนอนุบาลดวงแกวไดกํ าหนด Vision Mission และ Goal ของโรงเรียนใหมดังนี้

Vision
“มุงทีจ่ะจดัการศกึษา เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพ มีความพรอม และมีพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข”

Mission
เปนโรงเรยีนทีม่คีวามพรอมในการจัดการศึกษา ทั้งในดานการบริหาร บุคลากร อุปกรณการเรียน อาคาร
สถานทีเ่พื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสูสังคม

Goal
มุงสรางนกัเรียนที่มีความพรอมทั้งทางดานพัฒนาการและสติปญญา

ลกัษณะและขอบเขตของธุรกิจ
เปนโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนใหจัดตั้งขึ้น 

เมือ่วนัที ่28  มนีาคม 2528 เปดสอนตั้งแตอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียน
เปนลักษณะควบคูระหวางการใหความรูทางดานวิชาการ และการสงเสริมใหเด็กมีอิสระในการเรียนรูภาย
ในกรอบทีไ่ดก ําหนดไว ใหความสํ าคัญกับตัวเด็กผูเรียนเปนสํ าคัญ ซึ่งเรียกวาระบบการสอนที่ใหเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง (Child Center) โดยเนนการสอนแบบ Project Approach ซึง่รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
นี ้ก ําลงัเปนที่สนใจและไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในปจจุบัน

สภาพตลาดของธุรกิจ
สภาวะอุตสาหกรรมในปจจุบัน

ธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเปนธุรกิจที่ประกอบดวยผูประกอบการยอยหลายราย ลักษณะของโรงเรียน
แบบ Chain หรือหลายสาขามนีอย คูแขงขัน คือ คูแขงขันที่อยูในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากสภาวะการจราจร
ในปจจบัุน ดังนัน้ผูปกครองจึงนิยมสงบุตรหลานใหเขาเรียนในบริเวณใกลกับบานพักอาศัย ลักษณะการตัด
สินใจเลือกของผูบริโภคอาศัยการหาขอมูลอยางละเอียดกอนตัดสินใจใชบริการ เปนกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้แบบมีการวางแผนลวงหนา (Planned)

ธรุกจิโรงเรยีนอนบุาลมีทั้งที่บริหารงานโดยเอกชน และรัฐบาล แตเมื่อเทียบสัดสวนแลวพบวา สัด
สวนของโรงเรียนเอกชนมีมากกวาของรัฐบาล ซึ่งโดยสวนใหญมักจะเปนโรงเรียนอนุบาลที่มีการศึกษา
ระดบัประถมศกึษาตอเนื่องไปดวย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลที่มีระดับประถมศึกษา หรือบางทีระดับมัธยมศึกษา
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รวมอยูดวย นัน้ จะไดรับความนิยมจากผูปกครองมากกวา เนื่องจากผูปกครองไมตองขวนขวายหาสถาน
บันการศึกษาใหกับบุตรหลานใหม เมื่อจบระดับอนุบาลแลว

สํ าหรบัโรงเรยีนอนุบาลในปจจุบัน มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันไป โดยประกอบดวย
1. โรงเรยีนที่มุงเนนวิชาการ โดยสอนในรูปแบบ Teacher Center
2. โรงเรยีนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)
3. โรงเรยีนทีส่อนหลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรสองภาษา (Bilingual)

นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนอนุบาลบางแหงที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางจาก 3 รูปแบบดัง
กลาวขางตน เชน แบบผสมผสาน การเตรียมความพรอมเปนตน

ปจจบัุนมโีรงเรยีนอนุบาลที่เปนของเอกชนและรัฐบาลอยูเปนจํ านวนมาก ทํ าใหแตละโรงเรียนตอง
พยายามสรางความแตกตางคูแขง เพื่อใหธุรกิจของตนเองอยูรอดไดในภาวะการณปจจุบัน ดังนั้นแตละโรง
เรียนจึงมีทั้งการเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรเฉพาะอื่น ๆ เชน กีฬา วายนํ้ า เทควันโด 
คอมพิวเตอร ในขณะเดียวกันก็หันมาเริ่มใชระบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child 
Center) มากขึน้ ซึง่จากความพยายามเหลานี้ ทํ าใหบุคลากรทางการศึกษา หรือนักวิชาการ เปนที่ตองการ
มากยิง่ขึน้ ซึง่จากความพยายามเหลานี้ ทํ าใหบุคลากรทางการศึกษา หรือนักวิชาการ เปนที่ตองการมาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะบคุลากรที่เปนอาจารยชาวตางประเทศ และ นักวิชาการที่มีความเขาใจในระบบการเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)

สํ าหรบับุคลากรทีเ่ปนชาวตางประเทศ คอนขางจะจัดหาไดงาย เนื่องจากมีสถาบัน หรือบริษัทจาก
ตางประเทศทีรั่บทํ าธุรกิจดานนี้อยูมาก แตนักวิชาการที่มีประสบการณในหลักสูตร Child Center ยังมีคอน
ขางจํ ากัดนับเปนขอจํ ากัดหนึ่งของธุรกิจที่จะจัดหานักวิชาการในสาขาดังกลาวเขามาเปนที่ปรึกษาของ
ธุรกิจ

แนวโนมอุตสาหกรรม
จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่เร่ิมฟนตัว สงผลใหประชากรในเขตกรุงเทพฯ มีอํ านาจในการ

จับจายเพิ่มข้ึน ประกอบกับการใหความสํ าคัญกับการศึกษามากขึ้น ทํ าใหแนวโนมการตัดสินใจสงบุตร
หลานเขาเรยีนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดยคํ านึงถึงคุณภาพจึงมีมากขึ้นตามไปดวย

สวนหนึง่ของผูปกครองที่มีแนวโนมจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ คือ ผูที่
นิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนคริสต และโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น
เปนล ําดบั เนือ่งจากผูปกครองตองการใหลูกไดเรียนในโรงเรียนที่มีการพัฒนาความรูดานวิชาการไดอยางมี
ประสิทธภิาพ โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนที่เนนภาษาอังกฤษตั้งแตเด็กทํ าใหเด็กคอยซึมซับ
ภาษาองักฤษไดอยางถูกตอง ผูปกครองเล็งเห็นวาภาษาอังกฤษถือเปนอาวุธที่สํ าคัญในอนาคตที่ตองมีการ
วางรากฐานตัง้แตอายยุังนอย ๆ และทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวัน ตลอดจนการ
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ท ํางานตองมพีืน้ฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอสมควร (ขอมูลจาก บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด) ซึ่งจาก
ความนยิมดงักลาวท ําใหโรงเรียนอนุบาลหลายแหง นํ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ เขามาเปนการเพิ่มความแตก
ตางเพื่อดึงดูดความสนใจของผูปกครอง

อยางไรก็ตาม ผูปกครองบางสวนยังคงสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้บางสวนใหบุตรหลานยายจากโรงเรียนเอกชนมา
เรียนโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากในปจจุบันโรงเรียนรัฐบาลมีการปรับปรุงคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับการ
เรียนในโรงเรียนรัฐบาลผูเรียนไมตองเสียคาใชจายใดๆ ปจจัยดังกลาวทํ าใหธุรกิจโรงเรียนอนุบาลของภาค
เอกชนไดรับผลกระทบเพิ่มข้ึน จากเดิมที่เคยไดรับผลกระทบจากโรงเรียนคูแขงบางแหงที่เก็บคาเลาเรียนใน
อัตราทีต่ํ่ ากวา เนื่องจากเปนโรงเรียนที่จดทะเบียนอนุญาตกอนป 2517 ทํ าใหไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สภาวะธรุกิจโรงเรียนอนุบาลในเขตจตุจักร
สภาพตลาดของโรงเรียนอนุบาลในเขตจตุจักรมีการแขงขันกันคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีจํ านวน

โรงเรยีนอนบุาลทีเ่ปดดํ าเนินการเพื่อรองรับเด็กอนุบาลมากถึง 29 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสวนใหญเปดดํ าเนิน
การสอนมานานกวา 15 ป และแมวาเขตจตุจักรเปนเขตที่มีจํ านวนครัวเรือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับเขตอื่นใน
กรุงเทพฯ คือมจี ํานวนถึง 71,422 ครัวเรือน โดยมีจํ านวนประชากรมากเปนอันดับ 2 รองจากเขตบางเขน3 

แตอยางไรกต็ามแนวโนมในชวง 5 ปที่ผานมา อัตราการเกิดในเขตจตุจักรมีแนวโนมที่ลดลงทุกป ทํ าให
จ ํานวนเดก็ทีอ่ยูในเกณฑตองเขาเรียนมีจํ านวนลดลง สงผลใหอัตราการแขงขันมีมากขึ้น บางโรงเรียนตอง
ปดตวัลงเนือ่งจากไมสามารถแขงขันกับโรงเรียนที่มีศักยภาพมากกวาได

ปจจบัุนโรงเรียนในเขตจตุจักรที่มีการสอนในระดับอนุบาล ประกอบดวยโรงเรียนอนุบาลที่เปนของ
เอกชน จ ํานวน 23 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลที่เปนของกรุงเทพมหานคร จํ านวน 6 โรงเรียน4 โดยที่ในแต
ละโรงเรยีนจะมขีนาด และความสามารถในการรับนักเรียนที่แตกตางกันไป คือมีจํ านวนหองเรียนในแตละ
ชัน้เรยีน ต้ังแต 1 หองเรียนจนถึง 6 หองเรียน บางโรงเรียนสอนในระดับชั้นอนุบาลอยางเดียว และบางโรง
เรียนกม็สีอนต้ังแตชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

จากการศกึษาขอมูลพบวา โรงเรียนเอกชนสวนใหญในเขตจตุจักร มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ในขณะทีม่เีพยีงไมกี่โรงเรียนที่ยังคงใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดมิทีเ่นนเนือ้หาวชิาการเปนสํ าคัญ นอกจากนี้ยังมีกลุมโรงเรียนที่พยายามผสมผสานแนวคิดของการ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการใหความสํ าคัญกับการสอนวิชาความรูเขาดวยกัน แตก็มีจํ านวนไมมาก
นกั ซึง่ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่จะมีผลบังคับใชเดือนสิงหาคม 2545 กํ าหนดใหทุกโรง
เรียนตองจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนแนวการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครองที่ตองการใหบุตรหลานไดรับการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจ 
พรอมทีจ่ะดํ าเนินชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
วเิคราะหสภาพการแขงขันดวย Five Force Model
1. Rivalry among competing sellers (-)

สภาพการแขงขันในธุรกิจดานการศึกษานั้นอาจจะมองไมเห็นถึงภาพความรุนแรงในดานการสื่อ
สารทางการตลาด แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแงของกฎหมาย ลักษณะของสภาพสังคม อัตราการเกิด
ของประชากรทีล่ดลงในทุกๆ ป และสภาพทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถคาดการณได ปจจัยตางๆ เหลานี้ทํ า
ใหการแขงขนัมคีวามรุนแรงมากขึ้น โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมักจะเปนโรงเรียนที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน 
การรับรูของผูบริโภคสวนใหญเกิดจากคํ าแนะนํ าแบบปากตอปาก ดังนั้นการที่จะสามารถดํ ารงอยูในอุต
สาหกรรมนี้ไดนั้นจะตองสรางใหผูบริโภครับรู และเห็นคุณคาของความแตกตางของโรงเรียนของตนเอง 
รวมถงึตองพฒันาดานหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้การขยายเขาสูระดับอนุบาลของโรงเรียนรัฐบาล ยังกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอการ
ดํ าเนินธุรกิจของโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลไมเก็บคาเทอมการศึกษา ทํ าใหโรงเรียนรัฐ
บาลเปนทางใหมของผูปกครองที่มีระดับรายไดต่ํ า

2. Potential entry (0)
การเขาสูธุรกิจการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นสามารถทํ าไดโดยงาย เนื่องจากใชเงินทุนไมสูงนัก 

เชน หากตองการเปดเปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กซึ่งมักจะใชบานเปดเปนโรงเรียน อยางไรก็ตามการดํ าเนิน
ธรุกจินีใ้หอยูรอด เปนสิ่งที่ทํ าไดยาก เนื่องจากการจะทํ าใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่ดี มีจุดเดนที่ตางจากคู
แขง ตองใชเงนิลงทุนสูง เนื่องจากตองใชเงินลงทุนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน

1) ดานทํ าเลที่ต้ัง ควรตั้งอยูในทํ าเลที่ใกลแหลงชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง

2) ดานอาคารสถานที่ที่ตองมีความสะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่ดี 
มบีรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

3) ดานการบรหิารงาน ผูบริหารตองมีความสามารถในการกํ าหนดนโยบาย แนวทางการเรียนการ
สอน และถายทอดใหบุคลากรทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายขององคการ
ได

4) ดานบคุลากร ตองมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งครูทุกคน
ในโรงเรยีนตองมีความสามารถในการถายทอดความรู และมีความเอาใจใสตอนักเรียนทุกคน

3ขอมูลจํ านวนประชากร และจํ านวนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และรายเขต พ.ศ. 2543 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย กองคลัง
ขอมูลและสนเทศสถิติ สํ านักงานสถิติแหงชาติ
4ขอมูลจากสํ านักงานเขตจตุจักร ปการศึกษา 2543
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5) ดานหลกัสตูร การเรียนการสอน โรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
เพือ่ใหนักเรียนไดรับส่ิงที่ดีที่สุด

นอกจากนีย้งัตองคํ านึงถึงปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการเขาสูตลาด ดังนี้
1) ความซื่อสัตวตอตรายี่หอ (Brand Loyalty)

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน ผูปกครองมักตัดสินใจจากประสบการณในอดีต 
คํ าพูดที่บอกตอกันมา หากโรงเรียนสามารถสรางความประทับใจใหผูปกครองได ผูปกครองก็มี
แนวโนมทีจ่ะเลือกโรงเรียนนี้ใหกับบุตรหลานคนตอไป และจะบอกตอกับเพื่อนฝูง หรือคนรูจักให
เลอืกโรงเรียนนี้เชนกัน
2) การไดเปรียบดานตนทุน (Absolute Cost Advantages)

โรงเรยีนทีต้ั่งกอนจะลงทุนในการพัฒนาสถานที่ที่มีทํ าเลที่ดี บุคลากร ตลอดจนหลักสูตร
ตางๆ จนเปนทีม่ั่นใจตอผูปกครองแลว จึงมีความไดเปรียบโรงเรียนที่จะเขามาใหมที่จะตองเสียตน
ทนุในการพฒันดานตางๆ เพื่อใหมีจุดเดนเหนือคูแขง
3) กฎระเบียบของรัฐ (Government Regulation)

ในการจัดตั้งโรงเรียนใหมนั้น ผูประกอบการจะตองศึกษากฎหมาย และขอจํ ากัดตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดตั้ง เพื่อใหการดํ าเนินธุรกิจถูกตองตามที่กฎหมายกํ าหนดและมีการเปลี่ยนแปลง
คอนมากมากในชวง 2-3 ปที่ผานมา
4) อุปสรรคในการเขาสูตลาดและการแขงขัน (Barrier to Entry and Competition)

การที่จะอยูรอดในธุรกิจดานการศึกษาได โรงเรียนตองมีความสามารถในการดึงจุดเดนที่
สรางความแตกตางจากคูแขงใหผูปกครองรับรูได ดังนั้นโรงเรียนที่ต้ังกอน จึงมีความไดเปรียบ 
เนือ่งจากชือ่เสยีงที่สรางไวอยูแลว เปนสิ่งที่สามารถสรางความเชื่อมั่นใหผูปกครองได

3. Substitute product (+)
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุตามมาตรา 11 วา “ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุม

ชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้หเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง” ทํ าใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ต้ังแต ปฐมวยั และ ป.1-ม.6 โดยครอบครัว จึงเปนทางเลือกใหมสํ าหรับการศึกษาในปจจุบัน

การจดัการศึกษาโดยครอบครัว เปนการจัดการศึกษาที่พอ แม หรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบโดย
ตรงโดยเปนผูสอนเอง หรือเปนผูอํ านวยการใหเกิดการสอนที่บาน ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลาวไดรับการ
สนบัสนนุจากรฐับาล โดยสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได อยางไรก็ตามแนวความคิดนี้ยังไมเปนที่
นยิมมากนกัและมคีวามยุงยากในการปฏิบัติ เพราะผูปกครองตองมีความพรอมในดานวิชาการ เศรษฐกิจ 



18

และมีความมุงและมีเวลาที่จะเอาใจใสบุตรหลานอยางจริงจังดวย ประกอบกับทัศนคติและวิถีชีวิตของ
ประชากรในปจจุบันนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนเร็วในระดับต้ังแตเตรียมอนุบาล และแนวโนมของครอบครัว
สมยัใหมซึง่เปนครอบครัวขนาดเล็ก พอแมตองทํ างานทั้งคู เวลาที่ใชในการเลี้ยงดูบุตรจึงมีคอนขางนอย ดัง
นั้นจึงนิยมสงบุตรเขาเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และอนุบาลทันที เพื่อบุตรสามารถเรียนรูและอยูใน
ความดแูลของทางโรงเรียน เปนการตลาดภาระของผูปกครอง

4. Power of buyer (0)
ในธุรกิจทางการศึกษาระดับปฐมวัย ผูที่มีอํ านาจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล คือพอแม 

หรือผูปกครองของเด็ก โดยในการเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน ผูปกครองจะพิจารณาจากปจจัยหลาย
ประการเพื่อใหบุตรหลานของตนไดรับในส่ิงที่ดีที่สุด เทาที่กํ าลังความสามารถของตนจะทํ าได เนื่องจาก
ความรกัทีม่ใีหตอบุตรหลานของตนนั่นเอง ทั้งนี้ปจจัยสํ าคัญที่เปนขอจํ ากัดในการเลือกโรงเรียน คือปจจัย
ในเรือ่งความสะดวกในการรับสง หากเปนพื้นที่ที่มีโรงเรียนอนุบาลคอนขางมาก และอัตราการเกิดของเด็ก
ลดลง จนท ําใหเกิดอุปทานสวนเกินขึ้น อํ านาจการตอรองจะตกเปนของผูปกครอง

อยางไรก็ตามยังมีบางโรงเรียนที่สามารถสรางจุดเดนใหแตกตางจากคูแขง โดยจัดการเรียนการ
สอนตลอดจนสภาพแวดลอมใหตรงกับความตองการของผูปกครอง จนทํ าใหโรงเรียนมีชื่อเสียง และเปนที่รู
จกัอ ํานาจการตอรองของผูปกครองก็จะนอยลง

5.  Power of supplier (+)
การที่จะมองถึงวัตถุดิบในการที่จะนํ ามาปอนตัวโรงเรียนนั้นควรที่จะอยูรูปของทรัพยากรบุคคล ก็

คือตัวคร ูและบคุลากรทั้งหมดในโรงเรียน ซึ่งการที่จะสรางชื่อเสียงใหเกิดขึ้นกับตัวโรงเรียนนั้น สวนหนึ่งเกิด
จากครโูรงเรยีนขนาดใหญที่มีชื่อเสียง อํ านาจในการตอรองของครูมีนอย เนื่องจากผูปกครองมีความมั่นใจ
ในหลักสูตรตลอดจนระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูแลว และจากอัตราการผลิตครูในปจจุบันมี
คอนขางสงู จงึกอใหเกิด อุปทานสวนเกินขึ้น แตโรงเรียนอนุบาลที่มีขนาดเล็กซึ่งเปนลักษณะของโรงเรียน
สวนใหญในเขตจตุจักร การจดจํ าและนึกถึงโรงเรียนไดนั้น สวนหนึ่งจะเกิดจากการเชื่อมโยงชื่อของครูและ
โรงเรยีนเขาไวดวยกัน ครูเกาที่มีชื่อเสียง ประสบการณความรูความสามารถในการสอน ดังนั้นอํ านาจใน
การตอรองของครูเกาจะมีสูง และถาโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กนั้นไมมีการจัดหาครูใหมมาทดแทน เพื่อจะ
ถวงดลุอํ านาจแลว อํ านาจการตอรองของครูจะมีสูงขึ้น
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บทบาทของสิ่งแวดลอม
1. Economic Environment (สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ)

-  สภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟนตัวขึ้นบาง ดัชนีที่ใชวัดการเติบโตของเศรษฐกิจ GDP มกีารเติบโตดานบวก
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ประกอบกับรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑลมอัีตราเพิ่มข้ึนทุกป ทํ าใหประชากรมีความสามารถในการจับจายมากขึ้น

2. Social-Cultural Environment (สภาพแวดลอมทางสังคม และ วัฒนธรรม)
- แนวคดิและสิง่ทีไ่ดปฏิบัติกันในอดีตที่ผานมา สังคมไทยไมคอยที่จะเห็นความสํ าคัญของการศึกษา

มากนกั แตในปจจุบันนั้นแนวคิดดังกลาวไดเปลี่ยนไป ประชาชนไดเล็งเห็นประโยชนของการศึกษา
มากขึ้นคนที่จะมีอนาคตที่ดีนั้นสวนหนึ่งเกิดจากมีการศึกษาที่ดี ดังนั้นผูปกครองสวนใหญจึงสง
เสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานของตนมีการศึกษาในระดับสูงสุดเทาที่ความสามารถของตนจะ
ทํ าได

- สังคมไทยในปจจบัุน ทั้งสามีและภรรยาจะทํ างานทั้งคู ทํ าใหเวลาที่จะใหกับบุตรมีลดลง จึงแนว
โนมทีจ่ะใชบริการทางดานการดูแลบุตรมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเร็วขึ้นดวย

- จากขอมูลสถิติที่ระบุถึงขนาดของครัวเรือนของไทยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะลดลงทุกป ซึ่งสอด
คลองกบัอัตราการเกิดของทารกที่ลดลง สงผลกระทบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ
โรงเรยีนอนบุาลในระดับหนึ่ง แตในขณะเดียวกัน การที่สามีภรรยามีจํ านวนบุตรที่นอยลงนั้น ทํ าให
เกดิความคดิทีจ่ะทุมเทและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูกของตนเองเทาที่สามารถจะทํ าไดดวยเชนกัน

- สังคมไทยเริม่ใหความสํ าคัญกับเร่ืองการเรียนที่ตอการใหผูเรียนอยางมีความสุข มากขึ้น เนื่องจาก
ในปจจุบันมีขาวในเรื่องของผลเสียของการเรียนที่มีความเครงเครียดมากจนเกินไป จนทํ าใหเกิด
แรงกดดัน ความเครียด และนํ ามาซึ่งความสูญเสียในทรัพยากรที่สํ าคัญของประเทศชาติ คือ
ประชาชนที่มีคุณภาพ

- คานยิมในการศกึษาในแนวใหมที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ และการพัฒนาในแบบองครวมกํ าลังไดรับ
ความนิยมและแพรหลายมากขึ้น

3. Technological Environment (สภาพแวดลอมทางดานการคนควาวิจัย และเทคโนโลยี)
- เทคโนโลยีทางดานการติดตอส่ือสารมีการพัฒนากาวหนามากขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าใหผูปกครอง

สามารถรบัรูถึงขอมูลขาวสารดานการศึกษาแนวใหมรวดเร็วมากขึ้น
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4. Political and Legal Environment (สภาพแวดลอมทางดานกฎหมายและการเมือง)
- ระบบการศกึษาในประเทศไทยจะตองเปนไปตามกรอบของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

ซึง่จะมผีลบังคบัใช ในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลกระทบ
กบัการประกอบธุรกิจในหลายๆ ดาน ที่ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการดํ าเนิน
งานใหสอดคลองกับที่กฎหมายกํ าหนด เชน การจัดโครงสรางองคใหม, การสรรหาบุคลากรที่มีคุณ
สมบัติที่เหมาะสม และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของกฎหมาย 
เปนตน

- รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของการศึกษา ที่จะนํ ามาซึ่งมาพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขนัของประเทศชาติ ซึ่งหัวขอของการศึกษาเปนหนึ่งในวาระแหงชาติ ทํ าใหธุรกิจการใหบริการ
ทางการศกึษา มีแนวโนมที่จะไดรับการสนับสนุนมากขึ้นในอนาคต

การวิเคราะหคูแขง
1. โรงเรียนทับทอง

เร่ิมเปดด ําเนินการป 2514 สถานที่ต้ังอยูตนซอยเสนานิคม มีรูปแบบการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มรีะดับคาเทอมและกลุมเปาหมายในระดับเดียวกับโรงเรียนอนุบาลดวงแกว

จุดแข็ง
1) ท ําเลทีต้ั่งอยูตนซอยเสนาฯ ทํ าใหสะดวกในการเดินทาง
2) เปดสอนจนถึงชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษา ทํ าใหผูปกครองสามารถใหบุตรหลานเขา

เรียนตอเนื่องตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาไดเลย
3) เปนโรงเรยีนทีเ่ปดดํ าเนินการมานาน ทํ าใหมีประสบการณและชื่อเสียง เปนที่เชื่อถือจากผูปก

ครอง
จุดออน
1) พืน้ทีข่องโรงเรียนที่มีเพียงแค 3 ไร แตเปดสอนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงประถมศึกษา ทํ า

ใหดูคับแคบ มีพื้นที่สํ าหรับใหเด็กวิ่งเลนนอย และเปนอุปสรรคตอการขยายหองเรียนเพิ่ม

2. โรงเรียนเศรษฐบุตร
เร่ิมปดดํ าเนินการป 2533 สถานที่ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน มีรูปแบบการสอนแบบเตรียมความ

พรอมรวมถงึมีระดับคาเทอมและกลุมเปาหมายในระดับเดียวกับโรงเรียนอนุบาลดวงแกว
จุดแข็ง
1) ท ําเลทีต้ั่งตดิถนน ทํ าใหสะดวกในการเดินทาง และงายตอการโฆษณาประชาสัมพันธ
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จุดออน
1) ต้ังอยูหลงัสถานบีริหารนํ้ ามัน ทํ าใหเปนขอเสียในดานความปลอดภัยซึ่งผูปกครองสวนใหญให

ความส ําคัญ และเปนปญหาที่โรงเรียนไมสามารถแกไขได

3. โรงเรียนอนุบาลชนานันท
เร่ิมปดดํ าเนินการป 2520 สถานที่ต้ังในหมูบาน บนถนนงามวงศวาน ตรงขามมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เปนโรงเรียนที่มีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการเรียนรูผานการเลน แตวาง 
Market Positioning สูงกวาโรงเรยีนอนบุาลดวงแกว เนื่องจากคาเทอมที่มีราคาสูง และวางกลุมลูกคาเปา
หมายผูมีระดับรายไดครอบครัว 50,000 บาทขึ้นไป

จุดแข็ง
1) ท ําเลทีต้ั่งอยูในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา สภาพสังคมและสิ่ง

แวดลอมเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน

4. โรงเรียนอนุบาลศิริการต
เร่ิมเปดดํ าเนินการป 2526 สถานที่ต้ังอยู ริมบนถนนงามวงศวาน ตรงขามมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรเปนโรงเรียนที่มีการสอบแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อิงแนว Reggio Emilia และ Whole 
Language แตวาง Market Positioning สูงกวาโรงเรยีนอนุบาลอนุบาลดวงแกว เนื่องจากคาเทอมที่มีราคา
สูง และวางกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีระดับรายไดครอบครัว 50,000 บาทขึ้นไป

จุดออน
1) ท ําเลทีต้ั่งอยูในติดถนนซึ่งมีสภาพการจราจรคับค่ัง ทํ าใหเกิดปญหามลภาวะเปนพิษ และไม

สะดวกในการรับสง

5.  โรงเรียนเพชรรัชตในพระอุปถัมภฯ
เร่ิมเปดดํ าเนินการป 2514 สถานที่ต้ังอยูบนถนนประชาชื่น เปนโรงเรียนที่มีการสอนแบบเนนผู

เรียนเปนศูนยกลางควบคูกับการใหความรูดานวิชาการ มีคาเทอมและกลุมลูกคาเปาหมายในระดับเดียว
กบัโรงเรียนอนุบาลดวงแกว

จุดแข็ง
1) เปดสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ผูปกครองสามารถใหบุตรหลานเรียนตอในชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาไดเลย
2) ใหสิทธใินการเรียนวายนํ้ าฟรี และแจกหนังสือฟรี
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จุดออน
1) โรงเรียนสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งปจจัยที่เปนผลเสียตอโรงเรียน เนื่องจากผูปกครอง

บางคนเกรงวาบุตรหลานของคนอาจถูกนักเรียนที่ระดับชั้นสูงขึ้นไปรังแกได

6.  โรงเรียนอรรถมิตร
สถานทีต้ั่งอยูในซอยพหลโยธิน 37 เปนโรงเรียนที่มีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ควบคู

กบัวชิาการ มคีาเทอมและกลุมลูกคาเปาหมายในระดับที่สูงกวาโรงเรียนอนุบาลดวงแกว
จุดแข็ง
1) เปนโรงเรยีนที่มีชื่อเสียงดานวิชาการ ผูปกครองสวนใหญใหความไววางใจ
2) สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนที่อยูในหมูบานซึ่งประชากรมีระดับรายไดสูง ทํ าใหผูปกครอง

มคีวามมัน่ใจวาบุตรหลานของตนจะอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากภัยตางๆ เชน ยาเสพ
ติด

3) ควบคมุการสอนโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสํ าหรับเด็ก จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท ําใหผูปกครองมีความมั่นใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

7.  โรงเรียนสุดารักษบางเขน
เร่ิมเปดด ําเนนิการป 2500 สถานที่ต้ังอยูในซอยพหลโยธิน 40 เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

ทีผ่สมผสานระหวางการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางกับเนนดานวิชาการ กลุมเปาหมายเปนผูมีรายได
30,000 – 39,999 บาท

จุดแข็ง
1) โรงเรียนมีจุดเดนดานวิชาการ ซึ่งนักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามารถสอบเขาโรง

เรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง

8.  โรงเรียนแยมสอาด
เร่ิมเปดด ําเนินการป 2527 สถานที่ต้ังอยูซอยลาดพราว 26 มีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผู

เรียนเปนศูนยกลาง โดยใชรูปแบบ Project Approach ระดบัคาเทอม และกลุมเปาหมายในระดับเดียวกับ
โรงเรียนอนุบาลดวงแกว

จุดแข็ง
1) เปนโรงเรียนตนแบบสํ าหรับการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใช

รูปแบบ Project Approach สามารถสรางความเชื่อมั่นใหผูปกครองได
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2) เปดสอนจนถึงชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษา ทํ าใหผูปกครองสามารถใหบุตรหลานเขา
เรียนตอเนื่องตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาไดเลย

3) โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและสภาพสังคมที่ดี ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญในการตัดสินใจ
เลอืกโรงเรียนใหบุตรหลาน

จุดออน
1) บุคลากรลาออกบอย อาจทํ าใหผูปกครองมีความไมมั่นใจ เนื่องจากเกรงวาการเรียนรูของบุตร

หลานอาจไมตอเนื่อง และอาจยังมีความไมมั่นใจในความสามารถของบุคลากรใหม
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SWOT Analysis
วเิคราะหจุดแข็งและจุดออนของธุรกิจ
Strength
1. สามารถจดัหาเงนิทนุ เพื่อนํ ามาใชในการบริหารโรงเรียน ปรับปรุงโรงเรียน หรือลงทุนเพิ่มเติม ไดตาม

ตองการ เนื่องจากมีแหลงเงินทุนที่แข็งแกรง
2. มบุีคลากรครทูี่ไดรับรางวัลครูผูมีการสอนดีเดนจากการแขงขันระหวางโรงเรียนในบริเวณใกลเคียงกัน
3. นักเรียนที่ผานการศึกษาของโรงเรียนไดรับรางวัลการแขงขันดานวิชาการและความสามารถตางๆ 

อยางตอเนื่อง

Weakness
1. โรงเรียนยังวาง Positioning ไมชดัเจน ทํ าใหยากตอการวางกลยุทธ
2. ไมสามารถรกัษาบุคลากรใหอยูกับโรงเรียนนานๆ ได ทํ าใหส้ินเปลืองงบประมาณในการฝกอบรม และ

ขาดความตอเนื่องในการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง
3. ทํ าเลที่ต้ังของโรงเรียนอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ทั้งอยูในซอยทํ าใหการคมนาคมไม

สะดวก ซึ่งเปนสาเหตุใหเสียเปรียบคูแขง
4. บุคลากรของโรงเรียนบางคนขาดความนาเชื่อถือ
5. บุคลากรในโรงเรียนขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ดานการตลาด
6. คณะครยูงัขาดความรูความเขาใจในระบบการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ทํ า

ใหไมสามารถจัดวางแผนการสอนไดอยางชัดเจน
7. ขาดประสทิธิภาพในการสื่อสารระหวางครูกับผูบริหาร ทํ าใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน
8. โรงเรยีนยังไมเปนที่รูจักกับคนทั่วไป แมแตคนในพื้นที่

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง
Opportunities
1. พฤตกิรรมการเลือกโรงเรียนของผูปกครองในกรุงเทพฯ เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผูปกครองจะสน

ใจเพยีงชือ่เสยีงของโรงเรียนเปนอันดับหนึ่ง แตปจจุบันเกณฑการเลือกโรงเรียนของบรรดาผูปกครองใน
กรุงเทพฯ 3 อันดับแรก คือ ตองการสรางสังคมที่ดีใหลูก โรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอมที่ดี และตองเปนโรง
เรียนสขีาวหรอืโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติด (ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย 2544) ดังนั้น แมโรงเรียนจะ
ไมมชีือ่เสยีงแตหากสามารถทํ าใหผูปกครองเกิดความรูสึกวา โรงเรียนอนุบาลตามแผนธุรกิจนี้ มีสภาพ
แวดลอมทีดี่ และบุตรหลานของคนจะไดรับการดูแล และมีสังคมที่ดี โรงเรียนก็สามารถใชปจจัยนี้สราง
ความแตกตางและความไดเปรียบในการแขงขันทดแทนปจจัยทางดานชื่อเสียงได
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2. พรบ. ฉบับใหมที่มีการสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบ Child Center ซึง่ปจจุบันโรงเรียนไดเนนการสอน
แบบ Child Center อยูแลว ทํ าใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน

3. สังคมในยุคใหมที่มีผูหญิงมีความทัดเทียมผูชาย ผูหญิงโดยสวนใหญทํ างานนอกบาน ทํ าใหเวลาใน
การท ํางานบาน  และดูแลบุตรหลานลดลง เปนผลใหสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลมีบทบาท
มากขึ้น

4. ปจจบัุนผูปกครองใหความสํ าคัญกับการศึกษาขั้นปฐมวัยมากขึ้น ดังนั้นผูปกครองสวนใหญจึงเต็มใจที่
จะจายเงนิเพื่อใหไดมากซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสํ าหรับบุตรหลาน

Threat
1. ในบริเวณใกลเคียงมีโรงเรียนคูแขงที่มีความแข็งแกรงจํ านวนมาก
2. จากกฎหมายปจจุบันที่วาดวยเรื่องการใหเงินอุดหนุนการศึกษาสํ าหรับสถานศึกษาชั้นอนุบาลที่ต้ังกอน

ป 2517 ท ําใหโรงเรียนที่ไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเสียเปรียบ เปนผลใหไมสามารถลดคาเทอม
เพื่อแขงขันกับคูแขงได

3. มกีารจดัตัง้โรงเรียนรัฐบาลที่ต้ังอยูเขตจตุจักร ทํ าใหผูปกครองมีทางเลือกมากขึ้น และการที่นักเรียนไม
ตองเสยีคาเทอมตลอดการศึกษา ทํ าใหกลุมเปาหมายของโรงเรียนหันไปเลือกโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น

4. พรบ. การศกึษาที่มีการปรับปรุงใหม จะสงผลใหโรงเรียนตองมีการปรับโครงสรางองคกร และการเรียน
การสอน ใหเปนไปตามกฎหมายใหม

5. แนวโนมเศรษฐกิจในปจจุบันยังมีทิศทางที่ไมชัดเจน สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนใหบุตร
หลานเนือ่งจากผูปกครองจะตองคํ านึงถึงปจจัยดานการเงินมากขึ้น และเงินที่ไดเสียไปก็ตองใหผลตอบ
แทนที่คุมคามากที่สุด

6. ประชากรทีอ่าศัยบริเวณใกลโรงเรียนมีระดับรายไดคอนขางตํ่ าทํ าใหกํ าลังซื้อไมเพียงพอ
7. ปจจบัุนครอบครัวไทยนิยมมีบุตรลดลงทํ าใหความตองการดานการศึกษา (Demand) ลดลงไปดวย

การวิจัยตลาด
มวีตัถปุระสงคเพื่อรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ ที่เปนประโยชนตอการเนินงานของโรง

เรียนในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานรูปแบบการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การ
พจิารณาใชสวนผสมทางการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน ศึกษาปจจัย
ทีม่ผีลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหบุตรหลาน หรือ ศึกษาสภาพปญหาของ
การใหบริการของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน เ พื่อหาโอกาสทางธุรกิจ เปนตน
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ก. สรปุผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสํ าเร็จ
สรปุผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนรุนอรุณ

โรงเรียนรุงอรุณจัดตั้งเมื่อป 2540 โดยกลุมผูกอต้ังไดแก บริษัทบางจาก กลุมแปลน (PLAN 
GROUP) บริษทัเงนิทนุธนชาต ิ และมูลนิธิสวนศรีอรุณ โรงเรียนตั้งอยูชานเมืองบริเวณถนนพระราม 2 มี
เนือ้ที่ทั้งหมดเกือบ 50 ไร

วตัถปุระสงคในการกอต้ังโรงเรียน คือ ต้ังเปนโรงเรียนเพื่อทิศทางใหมของการศึกษา มีแนวคิดใน
การปฏรูิปการศกึษาของประเทศไทย เนื่องจากกลุมผูกอต้ังเล็งเห็นวาสังคมไทยอยูรอดไดดวยการศึกษา ดัง
นัน้โรงเรยีนไมไดมุงแสวงหาผลกํ าไร แตพยายามจะคืนกํ าไร แตพยายามจะคืนกํ าไรสูการศึกษา

โรงเรยีนเปดดํ าเนินการสอนในระดับชั้นตั้งแตอนุบาลจนถึงระดับมัธยม โดยแบงออกเปน 3 ระดับ 
คือ

1) โรงเรยีนเลก็ เปดสอนสํ าหรับเด็กเล็กอายุ 3 – 6 ป มีระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ประถม 1 ซึ่งใน
สวนของอนบุาลมรีะดับชั้นละ 3 หอง หองละไมเกิน 25 คน จํ านวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 
225 คน

2) ระดบัชัน้ประถมศึกษา เปดสอนระดับชั้นประถม 1 – ประถม 6
3) ระดบัชัน้มธัยมศึกษา เปดสอนระดับชั้นมัธยม 1 – มัธยม 5 ในปการศึกษา 2545 จะเปดสอน

ในชั้นมัธยม 6
แนวคดิในการเรยีนการสอน ใหเด็กใชจินตนาการ และการเลียนแบบเปนหลัก เรียนปนเลน ใช

ความรกัและการเลียนแบบ ยึดหลักไตรสิกขา ศิล สมาธิ ปญญา บนหลักความจริงตามสภาวะ มีปจจัยที่ทํ า
ใหเกดิความเปลีย่นแปลง เปนความเชื่อมโยง เปนเหตุเปนผล ความรักครู ปญหาที่เปนรูปธรรม ใชการเรียน
รูจาก 2 แนว คือ

1. จากตวัเดก็เอง เด็กจะเรียนรูจากความรัก และการเลียนแบบ ครูจะเปนตนแบบ และปลูกฝงให
เด็ก

2. จากสิ่งแวดลอม คุณครู สภาพแวดลอม ส่ือการสอน
รูปแบบในการเรียนการสอน ในระดับอนุบาลใชการผสมผสานระหวาง Child Center และ 

Teacher Center เนนการพฒันาทางรางกาย อารมณ สังคม ปญญา โดยทํ าการสอนแบบองครวม เนนให
เกดิปญญากบัคุณธรรมควบคูกันไป ใหใชทักษะชีวิตเปน ครูเปนผูออกแบบวางแผน หนวยการเรียนบูรณา
การรายวชิาแบบองครวมขึ้นอยางครบวงจร ไมมีการแยกวาชั่วโมงไหนจะสอนวิชาอะไร สอนใหรับแนวคิด
ของแตละวชิามากกวา จะใชการสอนผานกิจกรรมแทน ไมแยกสวน โดยพาเด็กออกมาใหเห็นของจริงภาย
นอก ใหเด็กสังเกตและรับรูเอง
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มกีารสอนวชิาเสริมสรางพลังชีวิต คือดนตรีสากล ซึ่งดนตรีของเด็กเล็ก คือจังหวะและการเคลื่อน
ไหวสอดคลองกบัจนิตนาการ (แตจะไมสอนดนตรีไทย เนื่องจากเห็นวายังไมเหมาะสมกับวัย) โดยเริ่มสอน
ต้ังแตอนบุาล 1 นอกจากนี้จะมีการสอนภาษาอังกฤษเสริมในอนุบาล 2

ในระดบัประถมศกึษา จะอิงความรูตามกระทรวงศึกษาธิการ แตในการทํ าหนวยบูรณาการ จะอิง
จากสิง่ทีค่รูรัก และสนใจ จะทํ าใหครูเห็นคุณคา ซึ่งจะทํ าใหเด็กไดคุณคาไปดวย

ในแตละหองเรียนมีครูประจํ าชั้น 1 คน ครูผูชวย 1 คน สํ าหรับชั้นอนุบาล 1 จะมีครูพี่เลี้ยงเพิ่มอีก 1 
คนเนือ่งจากเด็กยังเล็กตองการการเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ

คุณสมบติัของครูโรงเรียนอนุบาลตองเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจํ ากัดสาขา เนื่อง
จากเหน็วาครสูามารถเรียนดานปฐมวัยเพิ่มเติมจากสถาบันราชัฏได สํ าหรับวิธีการคัดเลือกครู โรงเรียนจะ
ใชการสมัภาษณ เพื่อดูทัศนคติ ใหทดลองสอนเล็กนอย เชน การเลานิทาน เพื่อดูความสามารถในการให
ความรู

เนือ่งจากครใูนรูปแบบการเรียนการสอนนี้ตองใหความทุมเทในการดูแลเด็กเปนพิเศษ ทางโรงเรียน
จึงตองจูงใจบุคลากรโดยการใหผลตอบแทนที่คุมคา ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยโดยปกติ นอกจากนี้โรงเรียน
สามารถสรางวฒันธรรมองคกรที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทํ าใหครูและบุคลากรแตละคนมีความเชื่อมั่น ความ
รักในโรงเรียน พรอมที่จะทุมเทใหแกโรงเรียน

ผูปกครองสวนใหญรูจักโรงเรียนโดยการบอกกลาวกันปากตอปาก ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
แตเนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนตนแบบของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนการสอนใหเปน Child 
Center จงึท ําใหมีกลุมเปาหมายรูจักมากขึ้น

ปจจยัที่ทํ าใหโรงเรียนรุงอรุณประสบความสํ าเร็จ ไดแก
1) รูปแบบการเรยีนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ที่เปนการบูรณาการสิ่งตางๆ เขาดวยกันผู

บริโภคสามารถรับรูถึงความแตกตางของการเรียนการสอนซึ่งเปนการสอนแนวใหมได
2) การจดัสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียนที่รมร่ืน เนนความเปนธรรมชาติ

การจดัสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหมีลักษณะคลายบาน เพื่อส่ือถึงความรัก ความ
อบอุนทีเ่ดก็จะไดรับ ทํ าใหผูปกครองที่ไดเขามาสัมผัสสภาพของโรงเรียนเกิดความไววางใจ ใหโรงเรียนรุง
อรุณเปนบานหลังที่สองของบุตรหลานของตน

3) การเปนโรงเรยีนตนแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ทํ าใหโรงเรียนเปนที่รูจัก โดยที่โรงเรียนไมได
ใชการโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ ซึ่งจะพบวามีผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานเขาเรียนเปนจํ านวนมาก
สรปุผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนอนุบาลชนานันท

โรงเรยีนชนานนัทกอต้ังเมื่อป 2520 ดํ าเนินงานในรูปแบบเจาของคนเดียว สถานที่ต้ังอยูบนถนน
งามวงศวาน ตรงขามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีพื้นที่จํ านวน 2 ไร 3 งาน เปดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 
ถงึ อนบุาล 3 ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 330 คน
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วัตถุประสงคในการกอต้ัง เพื่อนํ ารูปแบบการเรียนการสอนแนวใหมที่ใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน
มาใชในประเทศไทย เนื่องจากความเชื่อที่วา ธรรมชาติของเด็กคือการเลน เด็กจะเรียนรูไดมากที่สุดผาน
การเลนประกอบกับโรงเรียนเล็งเห็นวาการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม คือ เนนวิชาการ โดยใชวิธี Teacher 
Center เปนการสอนใหเด็กทองจํ า ทํ าใหเด็กเกิดความเครียดไมมีความสุขในการมาโรงเรียน

การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียนจะที่เนนการพัฒนาของเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูผานการ
เลน (Learning Center) เพือ่ใหเดก็มคีวามสุข มีพัฒนาการตามวัย ตามธรรมชาติ และความตองการของ
เดก็ นอกจากนีม้กีารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และวางแผนการสอนรวมกัน เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน

การคดัเลอืกครู คุณสมบัติของครู ตองเปนผูที่มีความอดทน รักเด็ก ที่พักอาศัยอยูใกลโรงเรียน ควร
เปนผูทีส่มรสแลว เนื่องจากจะมีความรูสึกถึงความเปนแม มีการคัดเลือกครู โดยใชการสัมภาษณ เพื่อดูทัศ
นคต ิโดยมรีะยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน เพื่อพิจารณาความสามารถ กิริยา มารยาท ตลอดจนการพูดจา
และสื่อสารกับเด็ก

นอกจากนี้โรงเรียนสงเสริมใหครูไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง โดยโรงเรียนเปนผูออกคาใชจายทั้ง
หมดให ทัง้นีเ้นือ่งจาก ครูสามารถนํ าความรูที่ไดจากการอบรมมาประยุกตใช เพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดประโยชนแกนักเรียน

ดานเงนิเดอืนและคาตอบแทน โรงเรียนจายเงินเดือนใหครูตามวุฒิ และใหสิทธิเรียนฟรีกับบุตรของ
ครู

โรงเรียนไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธใด ๆ ผูปกครองสวนใหญรูจักโรงเรียนจากการบอกตอ 
(ปากตอปาก)

ปจจยัที่ทํ าใหโรงเรียนประสบความสํ าเร็จ
1) ผูบริหารเอาใจใสตอการบริหารงานในดานตาง ๆ เชน เขามามีสวนรวมในการกํ าหนดหลักสูตร

การเรยีนการสอนของโรงเรียน อํ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ
การสอนส ําหรบัหนวยกิจกรรมตางๆ สนับสนุนใหมีการพัฒนาการดานบุคลากร โดยสงครูไปอบรมอยางตอ
เนื่อง

2) มรูีปแบบการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถทํ าใหผูบริโภครับรูถึงความแตก
ตางได กลาวคือ ใชในรูปแบบการเรียนการสอนที่ทํ าใหเด็กมีความสุขและรูสึกอยากมาโรงเรียน
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สรปุผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
กอต้ังเมือ่ป 2495 ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร ปจจุบันมีพื้นที่ 11 ไร 3 งาน เปดสอนใน

ระดบัชัน้อนบุาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปจจุบันมีนักเรียนอนุบาล 505 คน
วตัถปุระสงคในการกอต้ัง เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และเพื่อเตรียมความพรอมสํ าหรับเด็กใน

การเรียนตอในระดับประถมศึกษา
การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน เปนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหเด็กเรียนรูผานการทํ า

กจิกรรม มกีารจดัประชุมสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อวางแผนการสอนรวมกัน และเพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนในแตละระดับชั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนภาษาตาง
ประเทศโดยชาวตางประชาติ ชั้นละ 1 คาบตอสัปดาห

การเรยีนการสอนในแตละโรงเรียนจะจัดใหมีครู 1 คน และครูผูชวย 1 คน โดยมีการจัดแบงหนาที่
กนัอยางชดัเจน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทํ าใหไมเกิดปญหาการเกี่ยงงานกันทํ า

ดานบคุลากร คุณสมบัติของครูตองเปนผูที่จบการศึกษาขั้นตํ่ าปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ผานการ
คัดเลอืกโดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน นอกจากนี้ยังตองผานการทดลองงานเปนเวลา 
3 เดอืน เพือ่ใหแนใจวาครูที่รับเขามามีคุณสมบัติตางๆ ตามที่โรงเรียนตองการ โรงเรียนระบบมีการจูงใจ
บุคลากรในรูปของการใหสวัสดิการ คือบุคลากรและครอบครัวสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได บริการ
อาหารกลางวันฟรี และบุตรของบุคลากรสามารถเขาเรียนฟรี

จากการที่โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สช. ISO 9002, ISO 14001 ท ําใหการบริหารจัด
การของโรงเรียนตองทํ าอยางเปนขั้นเปนตอน และในแตละขั้นตอนจะตองมีเอกสารประกอบชัดเจน เชน 
ตองมบัีนทกึการรบัสงนักเรียนในแตละวัน การบันทึกคํ าพูดของเด็กเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียน เปนตน

ในสวนของการโฆษณาประชาสัมพันธ โรงเรียนมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต
อยางไรก็ตามการรับรูของผูปกครองสวนใหญรูจักโรงเรียนจากการบอกปากตอปาก เนื่องจากความมีชื่อ
เสยีงทีส่ะสมมานาน ทํ าใหเปนที่ยอมรับแกผูปกครอง

ปจจยัทีท่ ําใหโรงเรียนประสบความสํ าเร็จ คือ เปนโรงเรียนที่มีเปดสอนมานาน มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก 
ท ําใหผูปกครองไววางใจที่จะสงบุตรหลานเขามาอยูในความดูแลของโรงเรียน ประกอบกับอัตราคาเทอมที่
ถกูกวาคูแขงในละแวกเดียวกัน

สรปุการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงโสม
โรงเรยีนอนบุาลแสงโสมกอต้ังแตเมื่อป 2527 ต้ังอยูบนถนนประชาชื่น ปจจุบันมีพื้นที่ 4 ไร เปด

สอนในระดบัอนบุาล 1 ถึง 3 ปจจุบันมีนักเรียนจํ านวนประมาณ 600 คน ในปการศึกษา 2545 โรงเรียนวาง
แผนที่จะเปดในระดับประถมศึกษา
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รูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) โดยใชวิธี Project 
Approach และ Montessori อยางไรกต็ามโรงเรียนยังคงเนนการสอนเนื้อหาวิชาการ เพื่อใหเด็กมีความ
พรอมในการเรียนตอชั้นประถม และตอบสนองความตองการของผูปกครองในเรื่องการสอบเขาเรียนตอใน
ชั้นประถม

ปจจยัทีท่ ําใหโรงเรียนประสบความสํ าเร็จ คือการที่โรงเรียนมีจุดเดนและชื่อเสียงในดานวิชาการมา
เปนเวลานาน เนือ่งจากนักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเขาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดปละจํ านวนมาก

สรปุผลการสมัภาษณผูบริหารโรงเรียนวรรณสวางจิต
โรงเรยีนวรรณสวางจิตกอต้ังเมื่อป 2528 ดํ าเนินการในรูปแบบของเจาของคนเดียว ต้ังอยูในยาน

บางขนุเทยีน ปจจบัุนมพีืน้ที่กวา 6 ไร มีอาคาร 3 หลัง โดยแบงการใชงานเปน ที่ต้ังสํ านักงานและบริหารโรง
เรียน อาคารส ําหรบัชั้นเด็กเล็ก และอาคารสํ าหรับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา พื้นที่สวนที่เหลือเปนสนาม
เครือ่งเลน และสนามหญาสํ าหรับทํ ากิจกรรม ซึ่งพื้นที่ทั้งสองจะถูกแบงดวยซุมทางเดิน โรงเรียนมีแผนที่จะ
ขยายพืน้ทีแ่ละสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนวรรณสวางจิตจัดตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อการสรางสรรคสังคมของการเรียนรู และสราง
เสริมเร่ืองการศึกษาของเยาวชนไทย เร่ิมแรกเปดสอนเฉพาะระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ตอมาในป 2532 ได
เปดสอนตัง้แตเพิ่มในแผนกเด็กเล็ก และชั้นอนุบาล 3 และไดขยายการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ในปการศึกษา 2544 โดยเริ่มเปดชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนระดับแรก

กระบวนการเรียนรูของ “วรรณสวางจิต” อยูในรูปของกิจกรรม ซึ่งสอดคลองตองกันกับความสนใจ
ความถนัดชํ านาญของเด็กตามศักยภาพที่แตกตางกันระหวางบุคคล เนนความสํ าคัญไปที่การพัฒนา
ทกัษะกระบวนการเรียนรู การพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา และการประยุกตใชความรู เรียนรูส่ิง
ตางๆ จากประสบการณตรง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการสอนของโรงเรียนจะเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยเลือกใชวิธีสอนแบบโครงการ (Project Approach) รวมกับรูปแบบภาษาธรรมชาติแบบองค
รวม (Whole Language) และจดักจิกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะเชน ทักษะในการสังเกต, ทักษะ
ทางคณติศาสตร หรือทักษะทางภาษา ควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อสรางใหนักเรียนของโรงเรียนมีคุณลักษณะ 3 
ประการ คือ เกง ดี และมีสุข

การบริหารงานของโรงเรียนเปนในรูปแบบของนิติบุคคล ประกอบดวย คณะที่ปรึกษา คณะ
กรรมการบรหิาร และ คณะทํ างาน บุคคลในคณะที่ปรึกษาของโรงเรียนจะเปนผูที่มีความถนัดในแตละดาน 
เชน การตลาด, วชิาการ, ระบบบริหาร ตลอดจนวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งชวยสนับสนุนการดํ าเนินงานของโรงเรียน 
คณะกรรมการบรหิาร จะพิจารณาวางนโยบายหลักของโรงเรียน และถายทอดมายังคณะทํ างาน คือ ผูจัด
การ และครูใหญ ตลอดจนบุคลากรอื่นในโรงเรียน
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การวางหลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียนวรรณสวางจิต จะเปนปฏิบัติงานรวมกัน คือ ทุกสิ้น
ป โรงเรียนจะจัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อวิเคราะหหลักสูตรรวมกัน ครูทุกคนจะรูจุดมุงหมายหลักของโรง
เรียน เชน หลกัการ 100 แนวคิด, คุณสมบัติที่ตองการใหเด็กไดรับ ในระหวางปการศึกษา ครูจะสงแผนการ
สอนทกุอาทติย เพื่อแจงวัสดุอุปกรณที่ตองการใช และมีการประชุมแผนการสอนรวมกันทุกอาทิตยทั้งภาย
ในระดบัชัน้เดยีวกนั และระหวางระดับชั้น เพื่อใหทุกระดับชั้นรับรูแนวทางปฏิบัติงานที่เปนทิศทางเดียวกัน

การคดัเลอืกบุคลากรของโรงเรียนจะพิจารณารวมกันทั้งคุณวุฒิ และบุคลิกภาพของผูสมัครคือ ทัศ
นคตใินการท ํางานของผูสมัครจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร โดยโรงเรียนจะใหทดลองงาน 6 
เดือนสํ าหรับบุคลากรที่ผานการทดลองงาน เงินเดือนที่โรงเรียนใหจะเพิ่มใหจากระดับเงินเดือนทั่วไปตาม
วฒุการศกึษา โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร คือจัดสงใหบุคลากรเขารวมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
ของกบัการศกึษาที่องคกรภายนอกจัดขึ้น โดยโรงเรียนเปนผูออกคาใชจาย นอกเหนือไปจากการใหความรู
สึกหรอืใหคํ าปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาใหคํ าปรึกษากับโรงเรียนเปนประจํ าทุกอาทิตย

สํ าหรับการควบคุมและประเมินผล ครูใหญจะเขาสํ ารวจการสอนของครูแตละหอง เดือนละครั้ง 
และเพือ่ปองกนัการเกิดความรูสึกในทางลบ หรือทํ าใหครูแตละหองรูสึกอึดอัด ครูใหญจะสรางความรูสึกวา
ผูบริหารเขามาสํ ารวจเพื่อชวยแกไขปญหา ทํ าใหครูรูสึกวาผูบริหารพรอมที่จะใหความชวยเหลือหากไม
สามารถปฏิบัติงานได

โรงเรยีนใชการโฆษณาประชาสัมพันธไมมากนักในระยะแรก แตเนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนตน
แบบของการเรียนการสอนรูปแบบโครงการในระดับอนุบาลจึงทํ าใหเปนที่รูจักจากภายนอกในระดับหนึ่ง 
แตตอมาโรงเรยีนขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษา จึงเพิ่มการโฆษณามากขึ้น ทั้งการลงในนิตยสารรัก
ลูก และการติดตั้งปายโฆษณาเพิ่มเติม

ปจจยัทีท่ ําใหโรงเรียนวรรณสวางจิตประสบความสํ าเร็จ เกิดจากบุคลากรในองคกรเปนสํ าคัญ เร่ิม
จากบุคลากรในองคมีความรูสึกรวมวาเปนฝายเดียวกัน มีวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจน มีระบบการจูงใจ
บุคลากรใหอยูกบัองคกรนาน ๆ เต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับอยางครบถวน ตลอดจนมุงที่จะพัฒนาองค
กรอยางเต็มใจนอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนนํ า
มาใชอยางชัดเจนสามารถถายทอดความเขาใจไปยังบุคลากรทั้งองคกรได

ข. สรปุผลการสมัภาษณผูปกครองของนักเรียนปจจุบันของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว
จากการสมัภาษณผูปกครองจํ านวน 24 คน เปนผูปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จํ านวน 6 คน

อนบุาล 2 จ ํานวน 5 คน และอนุบาล 3 จํ านวน 13 คน
• เหตผุลทีเ่ลอืกใหลูกมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ) คือ

1.  ใกลบาน 50%
2.  การเรยีนการสอนใชได มีคุณภาพดี สอนใหเด็กอานออกเขียนได 17%
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3.  คุณครูแลเอาใจใสดี 17%
4.  ใกลที่ทํ างาน   8%
5.  เดนิทางสะดวก   8%

• โรงเรยีนระดบัประถมศึกษาที่ผูปกครองคาดวาจะสงบุตรหลานเขาเรียนหลังจบชั้นอนุบาล คือ โรงเรียน
สมทิธโิชต,ิ โรงเรียนเสนานิคม, โรงเรียนเพชราวุธ, โรงเรียนสตรีวรนาถ และโรงเรียนสาธิตเกษตร

• ความพงึพอใจของผูปกครองในการใหบริการของโรงเรียน
1. พบวา 54% ของผูปกครองที่ใหสัมภาษณคิดวา ถามีลูกคนตอไปจะใหเรียนที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว 

โดยสวนใหญเหน็วาเปนโรงเรียนที่ใกลบาน และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีอยูแลว สวนผูปกครองที่
เหลอืสวนใหญเปนกลุมที่ไมตอบ หรือไมแนใจ มีเพียง 1 คนที่ตอบวาไมใหเรียนเนื่องจากตองยายบาน

2. ผูปกครองจํ านวน 10 คน (คิดเปน 90.90%) จากผูปกครองทั้งหมด 11 คน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
และอนบุาล 2 ในปจจุบัน คิดวาจะใหลูกหลานเรียนที่โรงเรียนนี้ในชั้นตอไป ที่เหลือ 1 คน ยังไมแนใจ

3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับขอดี และขอเสียของโรงเรียน
ขอดี 4 อันดับแรก (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1.  คุณครูสนใจ และเอาใจใสดูแลเด็กดี 63%
2.  การเรยีนการสอนดี สอนใหเด็กอานออกเขียนได วิชาการดี 25%
3.  บุคลากรในโรงเรียนมีอัธยาศัยดี เขาถึงผูปกครอง และเปนกันเอง 21%
4.  สอนมารยาทดี ออนนอม สอนใหเด็กพูดจาไพเราะ ฝกเด็กไดดี 17%
ขอเสีย
1.  โรงเรยีนแคบไป ควรมีสระวายนํ้ า และสนามเด็กเลนเพิ่มเติม 17%
2.  เดก็นกัเรียนนอยไป ทํ าใหคาเทอมแพง 13%
ขอเสยีอืน่ ๆ คือ สภาพแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียนไมเหมาะสม เนื่องจากใกลแหลงยาเสพติด และ
สถานที่ภายในโรงเรียนไมคอยปลอดภัย

4. ผูปกครองจํ านวน 37.5% เหน็วาคาเทอมที่โรงเรียนเก็บในปจจุบันเหมาะสมแลว ในขณะที่ อีก 60.87% 
เหน็วา คาเทอมแพงไป โดยผูปกครองกลุมดังกลาว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคาเทอมที่เหมาะสมตางกัน
เปนสัดสวนดังนี้

 1.  5,001 – 6,000   บาท 14.0%
2.  6,001 – 7,000  บาท 14.0%
3.  7,001 – 8,000  บาท 21.5%
4.  8,001 – 9,000  บาท 29.0%
5.  9,001 – 10,000  บาท 21.5%
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• ความคดิเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
• รปูแบบที่ผูปกครองคิดวาโรงเรียนเปนในปจจุบัน

13% ของผูปกครองที่ใหสัมภาษณ คิดวารูปแบบการเรียนการสอนในปจจุบันของโรงเรียนเปนการ
เนนทางดานวิชาการ ในขณะที่ 29% เหน็วาเนนการเตรียมความพรอม และมีถึง 33% ทีคิ่ดวาโรง
เรียนเนนทั้งวิชาการ และเตรียมความพรอมควบคูกันไป

• รปูแบบที่ผูปกครองอยากใหโรงเรียนเปน
ส่ิงที่นาสนใจคือ กลุมผูปกครองที่ใหสัมภาษณไมมีใครใหความเห็นวาอยากใหโรงเรียนเนนทาง
ดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตมีถึง 50% ที่อยากใหโรงเรียนเนนทั้งวิชาการและเตรียมความ
พรอมควบคูกันไป ในขณะที่อีก 29% อยากใหโรงเรียนเนนการเตรียมความพรอมเพียงอยางเดียว

• ความคาดหวังของผูปกครอง
• ส่ิงทีค่าดหวังเกี่ยวกับตัวเด็กเอง

- เดก็สามารถชวยเหลือตัวเองได
- เดก็ไดรับการสงเสริมทั้งดานความรูและทัศนคติ

• ส่ิงทีค่าดหวังเกี่ยวกับโรงเรียน
- อยากใหมสีถานทีก่วางกวาเดิม มีสนานเด็กเลน สนามหญา สนามกีฬา และสระวายนํ้ า
- อยากใหมีบริการนมใหเด็กดื่มมากขึ้น
- อยากใหเพิ่มการสอนชั้นประถมศึกษา

• ทางเลือกของผูปกครอง
โรงเรียนอนุบาลที่กลุมผูปกครองคิดวาเปนทางเลือกเปรียบเทียบกับโรงเรียนอนุบาลดวงแกวคือ โรง
เรียนสมิทธิโชติ มากที่สุดถึง 25% สาเหตเุพราะใกลบาน, มีชื่อเสียง คาเทอมไมแตกตางกันมาก และมี
การเรยีนการสอนถึงชั้นประถม รองลงมาคือ โรงเรียนเพชราวุธ 16.67% ซึง่มคีาเทอมถูกกวา และมีรถ
รับสงโรงเรยีนอืน่ ๆ คือ โรงเรียนเสนานิคมซึ่งเปนโรงเรียนของรัฐบาล, ไมเสียคาเลาเรียน, โรงเรียนกัลย
วทิย, โรงเรยีนธนะนนัทนา, โรงเรียนทับทอง และโรงเรียนสตรีวรนาถ ซึ่งสวนใหญเปนเพราะใกลบาน

ค. สรปุผลการสมัภาษณบุคลากรครูและพี่เลี้ยงของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว
• ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนในปจจุบัน

จากการทีรู่ปแบบการเรียนการสอนในปจจุบันเปนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) 
ครูสวนใหญคิดวาเหมาะสม (4 ใน 5) เพราะเด็กไดมีสวนรวมเพิ่มข้ึน ในขณะที่สวนที่ไมเห็นดวยมีความเห็น
วาเปนการบีบค้ันเด็กมากเกินไป เด็กบางคนยังรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ไมได เมื่อตามเพื่อนไม
ทนัจะเกดิอาการเครียดจนรองไห และมีผูปกครองบางสวนที่ยังไมเห็นดวยกับรูปแบบ Child Center ดวย
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นอกจากนี ้ ครูทีเ่หน็วาการเรียนการสอนลักษณะนี้เหมาะสมแลว ก็ยังเห็นปญหาที่เกิดขึ้นวา โรง
เรียนยงัไมมรูีปแบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนของตนเอง คือ มองวาผูบริหารพยายามนํ าสิ่งที่คิดวาดีของ
แตละรูปแบบมาผสมผสานกัน ทํ าใหไมมีจุดยืนของตนเอง และหากโรงเรียนจะใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ Child Center สถานทีข่องโรงเรยีนยังไมคอยเหมาะสม เนื่องจากทํ าเลที่แคบ ปญหาอีกประการหนึ่ง
คือ รูปแบบดงักลาวมคีวามคาดหวังพัฒนาการากเด็กคอนขางสูง ทํ าใหมีงานใหเด็กทํ ามาก เกรงวาจะหนัก
เกินไปสํ าหรับเด็ก
• ความเหมาะสมของคาตอบแทน

สวนใหญเห็นวาเหมาะสมแลว เพราะเปนการใหคาตอบแทนตามวุฒิที่จบการศึกษา แตครูบาง
สวนเหน็วา การใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center ซึง่ครผููสอนมีภาระงานที่คอนขางมาก เห็น
วา นาจะเพิ่มใหเปนพิเศษใหคุมกับงานที่เพิ่มข้ึนดวย
• ขอดีของโรงเรียนในความคิดเห็นของครู

1. สอนทางดานวิชาการแนน
2. เดก็มีมารยาทดี
3. เดก็ท ําทุกอยางไรเอง ชวยเหลือตัวเองไดดี
4. เดก็เขยีนหนังสือสวย ลายมือสวย
5. ผูบริหารใหความเปนกันเอง รับฟงความคิดเห็นของครู

• ขอเสียของโรงเรียนในความคิดเห็นของครู
1. คาเทอมแพง
2. ครูตองรับผิดชอบงานเยอะมาก เนื่องจากมีระบบงานในหนาที่ซํ้ าซอน
3. โรงเรยีนยงัไมมีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน ทํ าใหการจัดตารางเรียนยังไมเปนระบบที่ชัดเจน เพราะ

เปนการเอาจุดดีของทุกแบบมารวมกัน
4. เดก็ถกูบังคับใหตองทํ างานใหได
5. ไมคอยลงทุนดานโภชนาการของเด็ก
6. ผูบริหารไมคอยเขาถึงผูปกครองมากนัก
7. ผูบริหารใกลชิดและเปนกันเองกับครู แตบางครั้งอาจจะมากเกินไป
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• ปญหาที่ผูปกครองระบุ
ขอเสีย แนวทางแกไข (ที่ครูเสนอ)

                 คาเลาเรียน
1. คาเลาเรียนแพง

รูปแบบการเรียนการสอน
2. ยังไมชัดเจนวาจะเปน Child Center หรือวิชาการ

สถานที่
3. การจัดวางผังสนามเด็กเลน ของเลนชิดกัน ทํ าใหเกิด

อันตรายได
4. สถานที่แคบ

บุคลากร
5. มีครูใหมเขามา ทํ าใหผูปกครองเกิดความไมม่ันใจใน

ตัวคุณครู
6. ครูเสียงดังกับเด็ก
7. ครูใหญไมใกลชิดกับผูปกครอง

ผูปกครอง
8. ผูปกครองตองมารวมกิจกรรมที่โรงเรียนบอยเกินไป
9. ผูปกครองยังไมเขาใจ Child Center

10. ผูปกครองตองมีสวนรวมในการจัดหาอุปกรณประกอบ
การเรียนรูมากเกินไป

1. อธิบายใหผูปกครองทราบถึงบริหารเพิ่มเติมที่ทางโรงเรียน
จัดเพิ่มให

2. ใหผอนชํ าระคาเลาเรียนเปนงวด ๆ
3. ใหสวนลดเปนเปอรเซ็นต ในกรณีชํ าระครั้งเดียว
4. ใหทุนเรียนฟรีกับเด็กที่เรียนดี

5. ปรับหลักสูตร โดยหาจุดยืนที่ชัดเจน

6. ขยายสถานที่ออกไป ซึ่งปจจุบันโรงเรียนกํ าลังขยายสนาม
เด็กเลน

7. เหมือนขอ 6

8. ครูตองปรับปรุงตัวเอง ตองพยายามควบคุมอารมณมากขึ้น
9. กํ าลังปรับปรุง

10. พยายามลดการเชิญผูปกครอง โดยบางครั้งอาจจะเชิญสลับ
กันมา

11. ควรมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ Child 
Center

12. ตองมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจ และพยายามลดการมี
สวนรวมลงบาง แตปจจุบันผูปกครอง 80% เขาใจถึงเหตุผล
ที่แทจริงแลว
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ช. สรปุผลการสัมภาษณผูบริหารของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว
• ปญหาที่โรงเรียนประสบอยูในปจจุบัน

- รายไดทีไ่ดรับไมเพียงพอกับรายจายที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจาก ปริมาณเด็กที่นอยลง ในสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงจากคูแขงที่อยูใกลเคียง คาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มบริการเสริมตางๆ เชน 
วชิาดนตร ี รํ าไทย คอมพิวเตอร และการเปลี่ยนใหเปนหองเรียนปรับอากาศ ในขณะที่ไมสามารถ
ปรับคาเทอมเพิม่ข้ึนไดมากนัก เนื่องจากกลุมลูกคาเดิม เปนประชากรที่มีรายไดต่ํ าเปนสวนใหญ

- Positioning ของโรงเรยีนทีย่ังไมชัดเจน ทั้งในดานรูปแบบการเรียนการสนอ และดานกลุมลูกคา
เปาหมาย ท ําใหทิศทางในการดํ าเนินธุรกิจไมชัดเจนไปดวย

- ปญหาทางดานบุคลากร ซึ่งมีการเขาบอย ทํ าใหผูปกครองไมคุนเคยและขาดความเชื่อถือ
- การปรบัเปลีย่นกฎหมายขอบังคับตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการตาม พรบ. ปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง

จะมผีลบังคบัใชในเดือนสิงหาคม 2545 กระทบตอการประกอบธุรกิจของโรงเรียน ทั้งในดานการ
บริหารงานบคุคล, โครงสรางองคกร, การตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานซึ่ง
เพิม่ภาระงานทางดานเอกสารใหครูและผูบริหารคอนขางมาก

จ.  การวิเคราะหผลการวิจัยจากแบบสอบถามผูปกครอง5

1. กลุมตัวอยางรูจักรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center 54% โดยสวนใหญรูจักจากสื่อส่ิง
พิมพ 27.7% รองลงมาคือ โทรทัศน 19.8% โรงเรียน 15.8% เพือ่น 15.3% ซึง่สามารถนํ ามาใชใน
การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว โดยผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก ได
แก แผนพับ เพื่อแนะนํ าโรงเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนตองทํ าการสื่อสารไปยังผูบริโภคหลายๆ 
ทาง (Integrated marketing Communication) ไดแก ปายโฆษณา การจัดงาน (Events) ตางๆ 
เพือ่ส่ือสารและใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขา
มาเยีย่มชมโรงเรียน เพื่อสรางภาพพจนที่ดีและกอใหเกิดการบอกตอ

2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสํ าหรับโรงเรียน
อนบุาล คือ เนนการผสมผสานระหวางดานวิชาการและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (64.8%) เนื่อง
จากกลุมตัวอยางตองการใหบุตรหลานมีความสุขในการมาโรงเรียน แตขณะเดียวกันยังคงตองการ
ใหเดก็ไดรับความรูทางวิชาการดวย ในขณะที่สวนที่เหลือ (35.2%) ตองการเนนผูเรียนเปนศูนย
กลาง ดังนัน้รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว กํ าหนดใหเปนแบบผสมผสาน 
เพือ่ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายสวนใหญ

3. จากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางใหโรงเรียนอนุบาลมีบริการ 5 อันดับแรก ดังตอไปนี้ สนาม
เด็กเลน 58.3% สอนทกัษะทางศิลปะ 56.4% สอนดนตรี 56.4% มบีริการอาหารกลางวัน และ
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อาหารวาง 55.0% สอนภาษาตางประเทศโดยชาวตางประเทศ 53.6% ซึง่มสัีดสวนคอนขางสูง ดัง
นัน้โรงเรยีนอนบุาลดวงแกวจะจัดใหมีบริการเหลานี้เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายดวย

4. คาเทอมสงูสดุทีก่ลุมตัวอยางในพื้นที่เต็มใจที่จะจายสํ าหรับระดับชั้นอนุบาล คือ ต่ํ ากวาหรือเทากับ 
10,000 บาทตอเทอม (54%) รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาทตอเทอม (32%) แตเนื่องจาก ณ 
ระดบัราคาตํ ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาทตอเทอม เปนราคาที่ไมสามารถครอบคลุมถึงตนทุนใน
การบริการงานของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลดวงแกวจึงเลือกกลุมเปาหมายที่เต็มใจจายคา
เทอม 10,001 – 15,000 บาทตอเทอม ที่มีสัดสวนรองลงมา โดยวางแผนการจัดเก็บคาเทอมอยูที่
ระดับ 12,000 บาทตอเทอมในปแรก ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบกับราคาตลาดของคูแขงที่มีความใกล
เคียงกันแลว

5. สํ าหรบัการจัดเก็บคาเทอม กลุมตัวอยางสวนใหญ (52.2%) มคีวามคิดเห็นวา ควรจัดเก็บคาเทอม
เปนกอนเดียวโดยรวมคาใชจายทุกอยางเรียบรอยแลว ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลดวงแกว จึง
กํ าหนดรูปแบบการจัดเก็บคาเทอมโดยรวมเปนกอนเดียวทั้งหมด ในขณะที่รูปแบบการชํ าระเงินที่
กลุมตัวอยางสวนใหญ (51.3%) อยากใหเปนคือ จายเงินสดโดยมีสวนลดพิเศษให ที่เหลืออีก 
48.7% อยากใหมกีารผอนชํ าระได ดังนั้นจากสัดสวนที่ใกลเคียงกันจึงกํ าหนดรูปแบบในการชํ าระ
เงนิโดยใหเลือกระหวาง 2 รูปแบบดังกลาว

6. ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลาน ไดแก
• อันดบั 1  สถานที่ต้ังใกลบาน
• อันดับ 2  สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
• อันดับ 3  รูปแบบการเรียนการสอน
• อันดบั 4  ความสะดวกในการรับสง
• อันดับ 5  ครูและบุคลากรของโรงเรียน
สํ าหรบัปจจยัทางดานทํ าเลที่ต้ัง เปนปจจัยที่ทางโรงเรียนไมสามารถแกไขได เนื่องจากเปนโรงเรียน

ทีเ่ปดด ําเนนิการอยูแลว สวนปจจัยในอันดับอ่ืน ๆ โรงเรียนสามารถนํ ามาพิจารณา เพื่อวางแผนพัฒนาการ
ดํ าเนนิงานของโรงเรียน คือ ดานสภาพแวดลอมและสภาพสังคม โรงเรียนจะจัดสภาพแวดลอมภายในโรง
เรียนใหมคีวามรมร่ืน อบอุน สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ดานรูปแบบการเรียนการ
สอน โรงเรยีนไดทํ าการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนจากโรงเรียนที่ประสบความสํ าเร็จ โดยพิจารณาจาก
ความเปนไปได ความเหมาะสม และประโยชนที่เด็กจะไดรับ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรและ
มกีารประชมุเพือ่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในทุกๆ ป เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประ
สิทธภิาพมากทีสุ่ด ดานความสะดวกในการรับสง โรงเรียนจัดใหมีรถรับ-สงนักเรียนเพื่ออํ านวยความ
5ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3
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สะดวกใหผูปกครองที่ไมสามารถมารับ-สงบุตรหลานดวยตนเอง รวมถึงจัดการเดินรถ และจุดเทียบรถ เพื่อ
ความสะดวกในการรับ-สง ดานครูและบุคลากร โรงเรียนจัดใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอ
เนือ่ง เพือ่ใหครูนํ าความรูที่ไดมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก

7. จากกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางในพื้นที่นึกถึงโรงเรียนอนุบาลดวงแกวอยูใน 5 อันดับแรก
เพียง 14% ในขณะทีม่กีลุมตัวอยางนึกถึงเปนอันดับแรกเพียง 7.6% ดังนัน้สิง่ที่โรงเรียนตองทํ า คือ 
การสรางใหโรงเรียนเปนที่รูจักและติดอันดับที่กลุมเปาหมายนึกถึงใน 5 อันดับแรก โดยการทํ าให
โรงเรยีนเปนทีรู่จักและนึกถึงเพิ่มข้ึนผานการสื่อสารทางการตลาดหลายๆ ทางประกอบดวย

8. จากกลุมตัวอยางในพื้นที่นึกถึงโรงเรียนอนุบาลดวงแกวอยูใน 5 อันดับแรกซึ่งมีทั้งหมด 14% นั้น มี
จ ํานวน 3% ของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่สงบุตรหลานเขาเรียน หรือคิดเปนสัดสวน 21.4% ของผูที่
นกึถงึและสงบตุรหลานเขาเรียน ในขณะที่สัดสวนทั้งหมดของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรยีนทีต่นนกึถงึใน 5 อันดับแรกที่เก็บไดจากกลุมตัวอยางในพื้นที่ เทากับ 30% แสดงใหเห็นวา
ผูปกครองที่นึกถึงและเลือกโรงเรียนอนุบาลดวงแกวมีสัดสวนนอยกวาโรงเรียนอื่น ดังนั้นสิ่งที่โรง
เรียนตองทํ านอกจากการสราง Brand Awareness และ Brand Recognition ยงัตองทํ าใหผูปก
ครองทีน่กึถงึตดัสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลดวงแกวใหแกบุตรหลานมากขึ้นดวย

การวิเคราะห STP
Market Segmentation
ลกัษณะผูบริโภค

ลูกคากลุมเปาหมายของโรงเรียนอนุบาลมักจะเปนกลุมผูปกครองที่มีที่พักอาศัย หรือสถานที่
ทํ างานอยูใกลกับทํ าเลที่ต้ังของสถานประกอบธุรกิจสวนใหญ เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง หรือรับสง
บุตรหลานอยางไรกต็าม สํ าหรับโรงเรียนอนุบาลที่คอนขางมีชื่อเสียง จะมีกลุมลูกคาเปาหมายที่กระจายใน
วงกวางออกไป

การแบงกลุมผูบริโภคใชเกณฑในเรื่องของ (1) ระดับรายไดของครอบครัวตอเดือน และ (2) ทัศนค
ติของผูปกครองตอรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจากงานวิจัยของกลุมตัวอยางพบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนเปนหนึ่งในปจจัยที่ผูปกครองใหความสํ าคัญในอันดับแรกๆ ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลให
บุตรหลาน

ปจจัยรายได
1. ผูปกครองที่มีรายไดต่ํ า คือมีระดับรายไดตอครัวเรือนตํ่ ากวา 17,500 บาทตอเดือน
2. ผูปกครองที่มีรายไดปานกลาง คือมีระดับรายไดตอครัวเรือนอยูระหวาง 17,500 – 34,999 

บาทตอเดือน
3. ผูปกครองที่มีรายไดสูง คือมีระดับรายไดตอครัวเรือนมากกวา 35,000 บาทตอเดือน
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ปจจยัรูปแบบการเรียนการสอน
1. ผูปกครองที่ยังใหความสํ าคัญกับการเรียนการสอนที่เนนวิชาการ เพื่อตองการใหบุตรหลาน

ของตนเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เชน โรงเรียนสาธิตตางๆ เปนตน
2. ผูปกครองที่ใหความสํ าคัญกับการเตรียมความพรอมทางดานพัฒนาการของเด็กควบคูไปกับ

การสอนดานเนือ้หาวิชาการ เพื่อใหเด็กมีทั้งพัฒนาการดานรางกาย และสติปญญา
3. ผูปกครองที่ใหความสํ าคัญกับการเตรียมความพรอม เชน ตองการใหบุตรหลานไดรับการ

พฒันาทกัษะ และพฒันาการของเด็กอายุ เปนการเตรียมความพรอม และเพิ่มประสบการณ
การเรยีนรูที่จะรับการศึกษาในขั้นตอไป ไมเรงรัดดานวิชาการ

จากขอมูลของ บริษัท AC Nelson พบวา การแบงกลุมประชากรในเขตกรุงเทพฯ ตามระดับรายได
ของครวัเรอืน มีดังนี้ ผูที่มีระดับรายได ต่ํ ากวา 17,500 บาท มีสัดสวนสูงถึง 49% ผูมีรายไดต้ังแต 17,500 
บาท ถึง 34,999 บาท มีสัดสวน 30% และ มีรายไดต้ังแต 35,000 บาทขึ้นไป มีสัดสวน 21%

จากผลการวจิยัพบวา ทัศนคติของผูปกครองตอการเรียนของบุตรหลานในระดับอนุบาล สามารถ
แยกออกเปน 2 แนวทาง คือ ยังคงใหความสํ าคัญกับการเรียนดานวิชากการพรอมกับการพัฒนาการของ
เดก็ มีสัดสวนสูงถึง 64.8% ในขณะทีม่ผูีที่ไมใหความสํ าคัญกับดานวิชาการในระดับอนุบาล 35.2%

เปาหมายหลัก เปาหมายหลัก

ทศั
นค

ติข
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ผูป
กค

รอ
ง

ใหความสํ าคัญ
กบัดานวิชาการ
(0%)

(64.8%)

(35.2%)
ไมมีความสํ าคัญ
กบัดานวิชาการ

                                                                     ต่ํ ากวา 17,500 บาท   17,500-34,999 บาท   35,000 บาทขึ้นไป
                                          (49%)                    (30%)                      (21%)

ระดับรายไดของครอบครัว
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Target Market
กลุมเปาหมายของโรงเรียน คือกลุมผูปกครองที่มีบุตรตั้งแตแรกเกิด ถึง 6 ป เปนผูที่ยอมรับการ

เปลีย่นแปลงทางการศึกษาไดในระดับหนึ่ง คือเขาใจในพัฒนาการของเด็ก โดยยอมรับการเรียนที่เนนการ
พฒันาการของเดก็ในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา แตขณะเดียวกันก็ยังคงใหความสํ าคัญ
กับการเรียนดานวิชาการ เนื่องจากยังไมตองการใหเด็กทิ้งความรูที่จะไดจากการเรียนตามแบบเดิม นอก
จากนีย้งัสามารถแบงกลุมเปาหมายตามปจจัยรายไดเปน 2 กลุม ไดแก

1. กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมผูที่มีระดับรายไดครอบครัว อยูระหวาง 17,500 บาท ถึง 34,999 
บาท ตอเดือนซึ่งมีประมาณ 30% ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ

2. กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมที่มีระดับรายไดครอบครัวคอนขางตํ่ า คือ นอยกวา 17,500 บาท 
ตอเดือน ซึ่งมีอยูประมาณ 49% ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ

การทีโ่รงเรยีนมุงเนนไปยังกลุมเปาหมายที่มีระดับรายไดครอบครัว อยูระหวาง 17,500 บาท ถึง 
34,999 บาท ตอเดอืน เนื่องจากเปนกลุมที่มีกํ าลังซื้อสอดคลองกับระดับคาเทอมของโรงเรียน

ขนาดตลาดของกลุมเปาหมาย (Target Market Size)
จากขอมลูสถติิจ ํานวนประชากรในเขตจตุจักร ณ เดือนพฤศจิกายน 2544  พบวาจํ านวนเด็กที่มี

อาย ุ2 ปซึง่เปนผูอยูในเกณฑเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล ในปการศึกษา 2545 มีจํ านวน 1,546 คน และจาก
ผลการสํ ารวจของ AC Nelson พบวา ผูปกครองจํ านวน 79% มรีะดับรายไดครอบครัวตํ่ ากวา 35,000 บาท
ตอเดือน โดยจํ านวน 64.8% มคีวามตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการควบคูไปกับ
การเนนใหเดก็เปนศูนยกลางการศึกษา ดังนั้นจะมีจํ านวนเด็ก 1,546*0.79*0.648 = 791 คน เมื่อพิจารณา
จากเดก็จ ํานวนดังกลาวพบวา มีจํ านวน 46% ทีผู่ปกครองยนิดีจายคาเทอมมากกวา 10,000 บาท/เทอม 
หรือคิดเปนจ ํานวนเด็ก 364 คน และจากความสามารถในการรับนักเรียนของโรงเรียนไดหองละ 25 คน ดัง
นัน้โรงเรยีนตองวางแผนการดํ าเนินงาน เพื่อใหไดจํ านวนนักเรียนที่ครอบคลุม 6.87% ของจ ํานวนนักเรียนที่
เปนกลุมเปาหมายทั้งหมด

อยางไรกต็าม การประมาณขนาดตลาดของกลุมเปาหมายขางตน ไมไดรวมถึงจํ านวนเด็กที่ผูปก
ครองท ํางานอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับโรงเรียน หรือในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งมีโอกาสที่จะเปนลูกคาของโรง
เรียนไดเชนกนั ดังนั้น ขนาดตลาดของกลุมเปาหมายที่แทจริง อาจจะสูงกวา 364 คน

Positioning
โรงเรยีนวางต ําแหนงใหมีคาเทอมอยูในระดับปานกลาง เนนการสอนแบบมุงพัฒนาการเด็ก ใหเด็ก

กลาคดิ กลาทํ า กลาแสดงออก จัดการเรียนการสอนโดยใหเด็กเปนศูนยกลางการศึกษา (Child Center) 
ควบคูไปกับการสอนดานเนื้อหาวิชาการ
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เนือ่งจากผลการวิจัยพบวาผูปกครองจํ านวน 64.8% ตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ผสมผสานกบัการเรียนแบบเนนวิชาการ ประกอบกับผูปกครอง
ปจจบัุนของโรงเรียนสวนใหญยอมรับในจุดเดนเรื่องคุณภาพในการสอนทางดานวิชาการ

จากการทีป่จจบัุนโรงเรียนรับบาลหลายแหงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล โดยที่ผูปก
ครองไมตองเสียคาเทอม และรัฐบาลไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ทํ าใหมีผลกระทบตอกลุมโรงเรียนที่มีตํ าแหนงอยูในระดับต่ํ าถึงปานกลางและยังไม
สามารถสรางจดุเดนของโรงเรียนได ดังนั้นเพื่อใหโรงเรียนสามารถอยูรอดไดในภาวะการแขงขันที่รุนแรงใน
ปจจบัุน โรงเรียนจะตองทํ าใหผูปกครองมีความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน และการดูแบเอาใจใส เพื่อ
สรางคุณคาใหผูปกครองไดรับรูถึงความแตกตางจากคูแขง

กลยุทธองคกร
Business-Level Strategy :
Focus and Differentiation Strategy

กลุมผูปกครองที่โรงเรียนใหความสนใจ (Focus) ไดแก กลุมลูกคาที่พักอาศัย หรือทํ างานอยูในเขต
จตุจกัร และมีรายไดระหวาง 17,500-34,999 บาท เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสอดคลองกับ
ระดบัคาเทอมทีโ่รงเรียนตั้งไว และจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทํ าเลที่ต้ัง และความสะดวกในการเดิน
ทาง เปนปจจยัหลักปจจัยหนึ่งที่ผูปกครองใชในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน โดยผูปกครองมัก
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เลอืกโรงเรยีนที่ใกลบานหรือที่ทํ างานใหบุตรหลาน เนื่องจากสะดวกในการรับ-สง และใชกลยุทธการแยก
แยะใหเหน็ความแตกตางในคุณภาพที่เหนือกวา ผานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และการดูแบบ
เอาใจใสในตัวเด็กนักเรียนโดยโรงเรียนจะสื่อสารใหผูปกครองเห็นถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
การเรยีนรูของเด็ก ตลอดจนการดูแลเอาใจใสของครูที่มีตอเด็กในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน

Focus Mass

Low Cost

Differentiation

Functional Strategy :
จากการที่โรงเรียนเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางในระดับธุรกิจ โดยการสื่อสารผาน 

Brand Association ซึง่มแีกนหลกัอยูที่ หลักสูตรการเรียนการสอน ความเอาใจใสดูแลของครู ที่ทํ าใหผูปก
ครองรบัรูถงึความแตกตางจากคูแขง การประยุกตใชกลยุทธในระดับแผนกจะพิจารณาจากแนวคิดของหวง
โซคูคา (Value Chain) เพือ่ทีส่งมอบคุณคาของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และคุณคาจากตัวบุคลากร
ในโรงเรียนผานกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยทางโรง
เรียนมุงเนนที่จะปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในกิจกรรมที่สามารถสรางคุณคาไดสูง คือ การ
ผลิต ทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน และโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพือ่ทีจ่ะนํ าพาซึ่งตัวเล็ก (Input) 
ผานกระบวนการสรางคุณคาที่ดี คือการอบรม การสั่งสอนของครู ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน ที่จะสงผลกระทบตอเด็ก เพิ่มคุณคาของเด็ก เพื่อเปนบุคลากรที่สํ าคัญของชาติใน
อนาคต (Output) และเดก็ทีจ่บการศกึษาจากโรงเรียน ถือวาเปนสิ่งที่จะสะทอนศักยภาพ และประสิทธิ
ภาพของโรงเรียนไดเปนอยางดี
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Value Chain

หนาที่การบริหารงาน
1. ผูจัดการ

เปนผูก ําหนดทศิทาง และวางกรอบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน ตลอดจนเปนผูวางกลยุทธ
การบรกิารงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว
2. ทีป่รึกษา

มหีนาทีใ่นการแนะนํ าดานรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารงานในดานตางๆ
3. ครูใหญ

เปนผูดูแล วางแผน และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การควบคุม และประเมินผลครูผูสอน
4. งานดานบุคลากร

มหีนาทีใ่นการบรหิารงานบุคคล ไดแก การสรรหาบุคลากร การอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมถึง
ดูแลดานการจายเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
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5. งานดานวิชาการ
มีหนาที่ในการควบคุมการดํ าเนินนโยบายดานวิชาการใหเปนไปตามแผนที่ต้ังไว วิเคราะหพัฒนา

หลกัสตูร การวางกรอบการสอนรวมกัน การติดตามผลและวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
6. งานกิจกรรมนักเรียน

มหีนาทีใ่นการวางแผน ดํ าเนินงานดานกิจกรรมนักเรียน งานแนะแนว สงเสริมระเบียบวินัยของนัก
เรียนตลาดจนงานสัมพันธชุมชน
7.  งานดานธุรการและอาคารสถานที่

มหีนาทีใ่นการจดัท ําขอมูลดานการเงิน บัญชี สารสนเทศ รวมถึงการดูแล อํ านวยความสะดวก 
ดานพสัดุ อาคารสถานที่ภายในและภายนอกโรงเรียน

ปจจยัวกิฤตทีเ่ปนเงื่อนไขแหงความสํ าเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ
โรงเรยีนอนุบาลที่ประสบความสํ าเร็จ จะตองประกอบดวยปจจัยตาง ดังนี้
1. หลกัสูตรการเรียนการสอน

โรงเรยีนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนใหทันสมัย และเหมาะ
สมกบัพฒันาการของเด็ก โดยตองศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูปกครอง เพื่อการ
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง

2. ดานสภาพแวดลอม
โรงเรยีนตองตั้งอยูในสภาพแวดลอม และสภาพสังคมที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจาก

มลภาวะทีเ่ปนพิษตางๆ สภาพแวดลอมในโรงเรียนจะตองมีบรรยากาศที่ดูอบอุน สดชื่น เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็ก
3. ดานบุคลากร

ครูจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูไปสูเด็ก ตองเปนผูเขาใจถึง
พฒันาการของเด็กในแตละชวงอายุ เพื่อจะไดปรับการสอนใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลแกตัว
เดก็และเนือ่งจากในแตละวันเด็กจะใชชีวิตอยูกับครูมากที่สุด การกระทํ า และการแสดงออกของ
ครูจงึเปนสิง่ทีเ่ดก็มักจะนํ าไปเปนแบบอยาง ดังนั้นการแสดงออกดานกิริยามารยาท และการพูดจา
ของครจูะตองเหมาะสม นอกจากนี้ครูจะตองมีความอดทน รักเด็ก เอาใจใสตอเด็ก สามารถดูแล
เด็กไดเปนอยางดีเพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อมั่นวาบุตรหลานของตนจะไดรับการดูแล เอาใจใส
เปนอยางด ีรวมถึงไววางใจในความปลอดภัย เมื่อบุตรหลานอยูในความดูแลของโรงเรียน

การลาออก-เขาใหมของครูจะตองไมถี่จนเกินไป เพราะผูปกครองอาจไมมีความเชื่อมั่นใน
ความรูความสามารถของครูคนใหม เด็กจะขาดความตอเนื่องในการเรียน อีกทั้งยังเปนการเสีย
เวลาเนือ่งจากครูใหมตองใชเวลาในการปรับตัว ทํ าความรูจัก และคุนเคยกับเด็ก
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4. อุปกรณการสอน
ตองจดัเตรียมสื่อและอุปกรณการสอนใหพรอมสํ าหรับการเรียนการสอนในแตละครั้ง และ

ใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น
5. ดานการสื่อสารทางการตลาด

โรงเรียนตองมีการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ใหผูปกครองไดรับรูถึงคุณภาพ
ทางการศกึษา ตลอดจนการดูแลเอาใจใสเด็กอยางใกลชิดของโรงเรียน เพื่อใหผูปกครองเกิดภาพ
ลักษณทีดี่ตอโรงเรียน เกิดความเชื่อมั่น และไววางใจ ทํ าใหเกิดการสื่อสารตอไปยังบุคคลที่รูจัก
อ่ืนๆ

Product Concept
ธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเปนธุรกิจใหบริการทางการศึกษา คือ เปนกระบวนการในการจัดการเรียน

การสอนใหกบัเดก็นกัเรียน ซึ่งในกระบวนการดังกลาวมีองคประกอบประการ โรงเรียนอนุบาลดวงแกว มุง
ใหการบริการของโรงเรียนสรางความสุขในการเรียนแกนักเรียน ตลอดจนสรางความมั่นใจใหผูปกครองวา
บุตรหลานของตนจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากทางโรงเรียน
การกํ าหนด Product Concept
1. จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนจากโรงเรียนอนุบาลที่ประสบความสํ าเร็จ และผูปกครองให

การยอมรบั เพื่อนํ ามาเปนตนแบบในการจัดเรียนการสอนของโรงเรียน สรุปไดดังนี้
• โรงเรียนรุงอรุณ

โรงเรียนรุงอรุณมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center ผสมกับ Teacher Center เปนรูป
แบบการเรยีนการสอนที่เนนใหเด็กมีพัฒนาการ ไดรับความรูทางวิชาการผานการบูรณาการ เนนใหเด็กเกิด
ศิล สมาธ ิ ปญญา ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรง
เรียนใหมบีรรยากาศที่รมร่ืน อบอุน ใหความรูสึกเหมือนเปนบานหลังที่สองของเด็ก

• โรงเรียนอนุบาลชนานันท
โรงเรยีนอนบุาลชนานันท มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ เรียนปนเลน ใหเด็กเรียนรูผานการเลน 

เนือ่งจากความเชื่อที่วาเด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อเด็กไดเลน โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้พัฒนามา
จากประสบการณการเปนครูอนุบาลในตางประเทศของผูบริหาร ความสํ าเร็จของโรงเรียนเกิดจากการมีรูป
แบบการเรยีนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทํ าใหเด็กมีความสุขเมื่อไดมาโรงเรียน รวมถึงความเอาใจ
ใสของผูบริหารในการจัดหลักสูตร และอํ านวยความสะดวกในการสอน
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• โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
โรงเรยีนสตรีวรนาถบางเขน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center แตไดระบุอยางชัดเจน

วานํ าทฤษฎีแนวการสอนใดมาประยุกตใช ความสํ าเร็จของโรงเรียนสตรีวรนาถเกิดจากการเปนโรงเรียนที่
เปดมานาน ท ําใหมีชื่อเสียงเปนที่วางไวใจ ประกอบกับคาเทอมที่ถูกกวาคูแขงขันในละแวกเดียวกัน

• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมมีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยนํ ารูปแบบ 

Project Approach และ Montessori มาประยกุตใช อยางไรก็ตามโรงเรียนยังคงคํ านึงถึงความตองการ
ของผูปกครองสวนใหญที่ตองการใหสอนทางดานเนื้อหาวิชาการ ทํ าใหโรงเรียนยังคงรูปแบบของการสอน
ดานวชิาการ ซึ่งเปนผลใหโรงเรียนไดรับความนิยม และมีชื่อเสียงในปจจุบัน
• โรงเรียนวรรณสวางจิต

โรงเรียนวรรณสวางจิตมีรูปแบบการเรียนการสอนเนนความสํ าคัญไปที่การพัฒนาทักษะกระบวน
การเรียนรู การพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา และการประยุกตใชความรู เรียนรูส่ิงตางๆ จาก
ประสบการณตรง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเลือกใชวิธีสอน
แบบโครงการ (Project Approach) รวมกับรูปแบบภาษาธรรมชาติแบบองครวม (Whole Language) และ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เพิ่มทักษะเชน ทักษะในการสังเกต, ทักษระทางคณิตศาสตร หรือทักษะทาง
ภาษา ควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อสรางใหนักเรียนของโรงเรียนมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ เกง ดี และมีสุข

ปจจัยที่ทํ าใหโรงเรียนวรรณสวางจิตประสบความสํ าเร็จ เกิดจากบุคลากรในองคกรที่มีความรูสึก
รวมวาเปนฝายเดียวกัน มีวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจน มีระบบการการจูงใจบุคลากรใหอยูกับองคกรนาน 
ตลอดจนมุงทีจ่ะพฒันาองคกรอยางเต็มใจ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความเขาใจในหลักสูตรการ
เรียนการสอนดานวิชาการในระดับที่เด็กยอมรับที่จะเรียนรูได
2. จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองสวนใหญจํ านวน 64.8% จากผูตอบแบบสอบถามการวิจัย มีความ

เหน็วาหลกัสตูรการเรียนของชั้นอนุบาลที่เหมาะสมในปจจุบันควรเปนรูปแบบของ Child Center ผสม
ผสานกบัการใหความรูทางวิชาการ แตในความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความ
สํ าคัญกับการเตรียมของเด็กมากกวา และตองการใหโรงเรียนใชเทคนิคในการสอนดานวิชาการใน
ระดับที่เด็กยอมรับที่จะเรียนรูได

จากการศึกษาและวิจัยดังกลาว โรงเรียนอนุบาลดวงแกวจึงไดพิจารณาความเปนไปได ความ
เหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ เพื่อนํ ามาวางรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะนํ ามาใช คือ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center ซึง่เปนแนวการสอนที่ชวยใหเด็กมีพัฒนาการในดานตาง ๆ สม
วยั มคีวามสุขในการเรียน โดยเรียน โดยเนนวิธี Project Approach ทีจ่ะเพิม่การเห็นคุณคาในคนเองของ
เด็ก โดยรูปแบบ Project Approach ทีน่ ํามาใชไดจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนจากโรงเรียน 
วรรณสวางจติ ซึ่งโรงเรียนตนแบบ และเปนโรงเรียนที่ประสบความสํ าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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Project Approach รวมถงึผูบริหารของโรงเรียนยังเปดกวางในการถายทอดวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกลาว และสํ าหรับการสอนดานวิชาการนั้นโรงเรียนอนุบาลดวงแกวไดนํ าตัวอยางของโรงเรียนอนุบาล
แสงโสม ซึ่งเปนโรงเรียนที่ประสบความสํ าเร็จจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวาง
รูปแบบ Child Center กบัการสอนดานวิชาการมาปรับใชโรงเรียนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล
แสงโสมจะเนนการใหความรูทางดานวิชาการเพิ่มในช้ันอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เพื่อเตรียมพรอมสํ าหรับ
เขาชั้นประถมศึกษา

อยางไรก็ตาม สาเหตุที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกวไมสามารถดํ าเนินการเปนแบบโรงเรียนรุงอรุณ 
เนือ่งจากโรงเรยีนโดยสวนใหญที่รับนักเรียนในระดับประถมศึกษายังคงใชรูปแบบเดิม คือ เนนดานวิชาการ 
ซึ่งเปนปจจัยที่ทํ าใหผูปกครองตระหนักถึงการเตรียมความพรอมดานวิชาการใหเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถ
ปรับตัวสํ าหรับการเรียนในระดับประถม ในขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนรุงอรุณเปนการเตรียม
ความพรอมใหแกเด็ก ใหเด็กมีความสุขในระดับประถม ในขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนรุงอรุณเปน
การเตรียมความพรอมใหแกเด็ก ใหเด็กมีความสุขในการมาเรียน สอนเนื้อหาวิชาการผานการบูรณาการ 
และจากการที่โรงเรียนรุงอรุณเองมีการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ทํ าใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นใหมีพัฒนาการที่สามารถเชื่อมโชงตอเนื่องกัน
ได

สํ าหรับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลชนานันทเปนรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ตัวเกิดจากการที่ผูกอต้ังมีประสบการณการสอนนักเรียนในระดับปฐมวัยจากตางประเทศและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง รวมถึงยังไมมีทฤษฎีใดที่รองรับอยางชัดเจน ดังนั้นทํ าใหการศึกษาและการปรับใชมีความ
เปนไปไดนอย

ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปนรูปแบบที่เปนแบบเนนผู
เรียนเปนศูนยกลางแตยังไมชัดเจนวาเปนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชวิธีการใด โรงเรียน
อนบุาลดวงแกวจึงไมสามารถนํ ารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนมาปรับใชได

โดยรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ตาม Product Concept ของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลดวง
แกวเปนดังนี้

หลกัสตูรการเรียนการสอน
โรงเรยีนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะ Child Center พรอมกับสอดแทรกความรูทาง

วิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะทางวิชาการใหกับเด็กตามความตองการของผูปกครองที่
ยงัตองการใหเดก็มพีื้นฐานความรูทางวิชาการอยูในระดับหนึ่งกอนจะเขาศึกษาปที่ 1 ไปพรอม ๆ กับการ
เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ที่มุงใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกที่จะเรียนรู และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง
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รูปแบบการสอนในลักษณะ Child Center ทีท่างโรงเรียนเลือกใชเปนรูปแบบหลักในหลักสูตรแนว
การจัดประสบการณ คือ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) โดยมุงที่ความสนใจของเด็ก
เปนหลักเพื่อใหเด็กมีโอกาสไดศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ ในวิธีการของเด็กเอง เด็กจะมีเจตคติวาตนสามารถ
เรียนรู และแกปญหาได ทํ าใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) อยางไรก็ตาม นอกเหนือไปรูป
แบบการสอนแบบโครงการแลว โรงเรียนยังจะนํ ารูปแบบการสอนอื่น ๆ ของ Child Center6 เชน การสอน
แบบ Montessori และการสอนแบบ Whole Language มาประยกุตใชรวมดวยตามความเหมาะสม
บริการเสริมตางๆ

1. สอนความถนดัตางๆ เชน กิจกรรมดนตรี รํ าไทย ศิลป เพื่อเพิ่มทักษะ และสงเสริมใหเด็กได
พฒันาตนเองตามความถนัด และเหมาะสมกับเด็กเล็กในวัยดังกลาว

2. สอนภาษาอังกฤษโดยครูที่เปนชาวตางประเทศ เพื่อใหเด็กไดมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษ 
ทั้งคํ าศัพทงายๆ พรอมไดฟงสํ าเนียงที่ถูกตอง และทํ าใหเด็กมีความกลาที่จะสนทนาหรือส่ือ
สารกับชาวตางประเทศ

3. บริการรบัดูแลเด็กหลังเลิกเรียน เพื่อใหผูปกครองที่เลิกงานหลังเวลาเลิกเรียน ไดมารับ-สงบุตร
หลานดวยตนเอง โดยในชวงเวลากอน 17.00 น. ทางโรงเรียนจะไมคิดวาใชจายแตอยางใด

4. บริการรถรบั-สง เนื่องจากทํ าเลที่ต้ังของโรงเรียนอยูในซอยลึก โรงเรียนจะจัดใหมีรถรับ-สง นัก
เรียนอยางดี และในการรับ-สงแตละครั้งจะมีการจัดเวรครูดูแลเด็กบนรถ เพื่อใหผูปกครองมี
ความสะดวกในการรับ-สง และมั่นใจไดวาเด็กจะไดรับความปลอดภัย

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ในธุรกิจการศึกษาซึ่งถือวาเปนงานบริการ เปนการยากที่จะประเมินถึงคุณภาพของการใหบริการ

ทางการศึกษาของโรงเรียนโดยผานหลักสูตรและลักษณะของการเรียนการสอนออกมา หรือแมแตวาการ
ตรวจสอบของ 5 ป ดังนั้นการที่จะใหผูปกครองรับรูถึงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงควรที่จะสื่อสาร
ออกมาทางกายภาพอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะสามารถใหมองเห็นและประเมินไดงาย และจากงานวิจัยพบวา 
ปจจยัทีอ่ยูในอันดับตน ๆ ของการตัดสินใจของผูปกครองคือ ปจจัยทางดาน สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน ความสะอาดของสถานที่และอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยโรงเรียนจะจัดสภาพแวด
ลอมภายในและภายนอกโรงเรียนใหเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียนและการทํ ากิจ
กรรมของเดก็ มคีวามรมร่ืน ปลอดภัย ปราศจากมลภาวะเปนพิษ เหลานี้เปนการบงชี้ใหเห็นถึงการรับรูคุณ
คาของผูปกครองผานลักษณะทางกายภาพ และจากการที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว มีขนาดคอนขางเล็ก 
โรงเรยีนจึงสรางจุดเดนในลักษณะของ “ความเปนบาน” เพื่อใหเด็กรูสึกอบอุน และยังเปนการชวยสราง
ความใกลชิดกับเด็ก
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งานบุคคล
ครู ถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสํ าคัญตอโรงเรียน จากงานวิจัยบงบอกวาครูเปนปจจัยที่

สํ าคญัในหาอนัดับแรก ที่ผูปกครองใชในการพิจารณาเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน เนื่องจากเด็กในวัยอนุ
บาลเปนวยัทีเ่ร่ิมเรียนรู จดจํ า และเลียนแบบจากสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้น ครูจึงตองเปนผูที่มีกิริยามารยาท
ทีดี่ มคีวามอดทนอารมณดียิ้มแยมแจมใส รักเด็ก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการดูแลเด็ก มี
ความสามารถในการถายทอดความรู และดํ าเนินกิจกรรมตางๆ ในการที่จะทํ าใหเด็กไดเรียนรูและมี
พฒันาการดานตางๆ อยางสมวัย

นอกจากนีค้รูตองเปนผูที่รูจักพฤติกรรมของเด็กแตละคนเปนอยางดี โดยตองศึกษาพฤติกรรม และ
พฒันาการของเด็กแตละคน และรายงานในสมุดสื่อสารประจํ าวันระหวางครูกับผูปกครอง เพื่อใหครูไดรูถึง
พฤติกรรมของกเด็กเมื่อเด็กอยูที่บาน และผูปกครองก็จะทราบถึงพฤติกรรมของเด็กเมื่อเด็กอยูที่โรงเรียน 
เพือ่ทัง้สอยฝายจะไดรวมกันดูแล ใหคํ าแนะนํ า และปรับพฤติกรรมของเด็ก ใหเหมาะสม

ทางดานการแตงกายของครูผูสอน จะใชการแตงกายที่สุภาพ เรียบรอย ดวยสีสันที่เย็นสบายตา ไม
ใชเครื่องแตงกายที่เกินความจํ าเปนหรือฟุมเฟอย เชน แตงกายดวยชุดไทยพื้นบานประยุกตของทางภาค
เหนือซึ่งมีภาพลักษณที่เปนผูหญิงที่กิริยามารยาทเรียบรอย นุมนวล และเขากับลักษณะของโรงเรียนที่
บรรยากาศเหมอืนบานที่ใชอยูอาศัย การใชการแตงกายลักษณะดังกลาวตองการที่จะสื่อใหรูวา ครูผูสอนมี
ลักษณะทางความคิดและบุคลิกภาพที่เรียบรอย สุภาพ มีจิตใจที่ดีงาม เปนแบบอยางที่ดีของเด็ก

ในหองเรยีนแตละหองประกอบดวยครูประจํ าชั้น 2 คน มีหนาที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนจํ านวน 25 
คน โดยทีค่รูประจ ําชัน้ทัง้ 2 คนมีตํ าแหนงงานที่เทาเทียมกัน โดยแบงหนาที่การดูแลเด็ก งานดานวิชาการ 
และการจดัเรยีนการสอนตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด แมวา โรงเรียนจะเสีย
ตนทุนเพิ่มข้ึนจากการจางครูแทนพี่เลี้ยง แตจะทํ าใหผูปกครองมั่นใจ และวางใจวาเด็กจะไดรับการดูแล 
และถายทอดความรูไดเปนอยางดี จบจากโรงเรียนไปอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังพบวาผู
ปกครองบางคนไมไววางใจที่จะใหพี่เลี้ยงเปนผูชวยครูในการดูแลเด็ก ดังนั้นโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนจากการ
ใชพีเ่ลีย้งในการดูแลเด็กมาเปนครูประจํ าชั้น 2 คนดังกลาว

สํ าหรบับุคลากรอื่น ๆ เชน ธุรการ แมบาน ตลอดจนคนขับรถ นักการภารโรง ตางก็มีบทบาทในการ
ใหบริการของโรงเรียน โรงเรียนจึงใหความสํ าคัญกับการสรรหาบุคลากรเหลานี้ดวยเชนกัน โดยนอกจาก
การพิจารณาความรูความสามารถที่เหมาะสมกับหนาที่แลว นิสัยใจคอ และกิริยามารยาทของบุคลากร
เหลานี ้ ตองเหมาะสมดวย เพื่อสรางความไววางใจใหกับผูปกครองของเด็กนักเรียนวาบุตรหลานของตนจะ
อยูสภาพแวดลอมที่ดี

6ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2
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ในระยะยาวโรงเรียนจะจัดหาครูพละชายที่ดูแลและสงเสริมการพัฒนาการทางรางกายของเด็ก
ทางดานการกฬีาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเปนแบบอยางของลักษณะของผูชายใหเด็กไดรับรูอีกทางหนึ่งดวย

Price
จากการสํ ารวจสภาพตลาดโรงเรียนอนุบาลซึ่งตั้งอยูในเขตจตุจักร สามารถจํ าแนกระดับคาเทอม

ไดเปน 3 ระดับ คือ
1) ต่ํ ากวาหรือเทากับ 10,000 บาทตอเทอม
2) 10,001-20,000 บาทตอเทอม
3) 20,001 บาทขึ้นไปตอเทอม
จากผลการวจิยัพบวา กลุมผูปกครองในพื้นที่สวนใหญยินดีที่จะจายคาเทอมสูงสุดไมเกิน 10,000 

บาทตอเทอม ซึ่งมีสัดสวนถึง 54% แตเนือ่งจาก ณ ระดับคาเทอมที่ต่ํ ากวา 10,000 บาทเปนราคาที่ไม
ครอบคลมุถงึตนทนุของโรงเรียน ซึ่งมีคาใชจายการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงโรงเรียนสูง ในขณะที่ ทาง
โรงเรยีนเปดด ําเนินการหลังป 2517 ทํ าใหเกิดมีขอจํ ากัดจากการที่ไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบ
กบัหากก ําหนดระดบัคาเทอมไวต่ํ ากวา 10,000 บาท ทางโรงเรียนก็ไมสามารถแขงขันกับโรงเรียนของรัฐ
บาลซึง่ไมมกีารเรียกเก็บคาเทอมรวมถึงโรงเรียนเอกชนบางสวนที่ไดรับเงินอุดหนุนรัฐบาล

ดังนัน้ทางโรงเรยีนจงึกํ าหนดราคาคาเทอมไวที่ 12,000 บาท ซึ่งจากการวิจัยพบวา กลุมผูปกครอง
ยนิดจีายคาเทอมสูงสุดสํ าหรับระดับอนุบาล คือ ระหวาง 10,001-15,000 บาทเปนอันดับสอง ซึ่งมีสัดสวน
ถงึ 32% ซึง่คาเทอมนีไ้ดรวมคาใชจายทุกตางๆ เชน คาอุปกรณ คาอาหาร ไวแลว สํ าหรับคาใชจายในการ
สอนภาษาตางประเทศโดยอาจารยตางประเทศจะลงเปนคาใชจายที่ตองเสียไวแตไมมีการเก็บจริงในปแรก 
นอกจากนีย้งัไดพิจารณาปจจัยดานคูแขงประกอบ ซึ่งระดับราคาที่ต้ังไวเปนราคาที่คุมคากวาคูแขงที่มีศักย
ภาพ รายละเอียดคาใชจายเปนดังนี้

           1.          คาธรรมเนยีมการศึกษา                    เทอมละ 6,000 บาท (เบิกได 4,500บาท)
           2.          คาอาหารกลางวัน       เทอมละ 2,000 บาท
           3.          คาอาหารวางบาย       เทอมละ 1,000 บาท
           4.          คานม       เทอมละ 1.000 บาท
           5.          คาผลซักฟอก                                   เทอมละ    200 บาท
           6.          คาเครื่องใช                                      เทอมละ    250 บาท
           7.          คาตรวจสุขภาพ                               เทอมละ     150 บาท
           8.          คาเรียนรํ าไทย ดนตรี ศิลปะ       เทอมละ 1,200 บาท
           9.          คาหนงัสือ                                        เทอมละ    800 บาท
          10.         คาประกันอุบัติเหตุ                           เทอมละ    100 บาท
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สํ าหรบัในปที่ 2 – 3 โรงเรียนจะปรับระดับราคาคาเทอมเพิ่มข้ึนเปน 13,000 บาทตอเทอม และปที่
4 – 5  จะปรบัระดบัราคาคาเทอมเพิ่มข้ึนเปน 14,000 บาทตอเทอม เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนที่เกิดขึ้น
จริงอยางไรกต็ามอัตราคาเทอมใหมนี้จะคิดเฉพาะเรียนที่เขาใหมในแตละปการศึกษาเทานั้น

Place
ท ําเลทีต้ั่งของโรงเรยีน เปนที่ดินรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา เนื้อที่ 356.3 ตารางวา อยูในซอยเสนานิคม 2 

เขตจตจุกัร มเีสนทางที่ผานเขาออกหลายสาย พื้นที่โดยรอบโรงเรียนในรัศมี 500 เมตรเปนที่พักอาศัย มี
แมนชัน่ 2 – 3 แหง และรานคาของกลุมประชากรที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป และเปนที่ต้ังของสํ านักงาน, 
รานคา และสวนราชการหลายแหง ไดแก โรงพยาบาลเมโย รานสุกี้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมยุทธทหารบก 
กระทรวงเกษตร และสหกรณการเกษตร เปนตน

การทีโ่รงเรยีนตัง้อยูในซอย ทํ าใหโรงเรียนตองอํ านวยความสะดวกแกผูปกครองในการรับ-สงบุตร
หลานโดยโรงเรยีนจดัใหมีรถรับ-สง ในตอนเชา และตอนหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนจัดทางเดินรถ 
และทีจ่อดรถส ําหรับผูปกครองที่รับ-สงบุตรหลานดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการรับ-สง และไมใหเกิด
ปญหาการจราจรภายในซอย

จากรปูแบบ Product ที่โรงเรียนที่ไดต้ังไว ประกอบกับปญหาที่โรงเรียนพบในปจจุบัน จึงนํ ามา
วางแผนกระบวนการการดํ าเนินการ เพื่อกอใหเกิด Product ตามที่ไดต้ังไว และเพื่อแกไขปญหาที่โรงเรียน
พบในปจจุบันไดดังนี้

กระบวนการบรหิารงานเพื่อแกไขปญหา และพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตาม Product Concept
หลกัสูตรการเรียนการสอน
1. ดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ  Child Center

1.1 ผูบริหารศกึษาและทํ าความเขาใจหลักสูตรการเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผานวิธี 
Project Approach รวมถงึการน ําวิธีการผสมผสานดานวิชาการเขากับ Project Approach ใหเกิด
ประสิทธิภาพ

1.2 จัดประชุมครูเพื่อชี้แจงทํ าความเขาใจถึงทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมที่โรง
เรียนจะนํ ามาใช

1.3 จางทีป่รึกษาทีเ่ปนที่รูจักในวงการการศึกษา เชน ผูเชี่ยวชาญทฤษฎีการศึกษาในรูปแบบ Child 
center จากโรงเรยีนวรรณสวางจิต หรือ นักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนจะไดรับ
ประโยชน 2 ทาง คือ ไดทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยูเสมอ ในขณะเดียว
กันชื่อเสียงของผูที่เปนที่ปรึกษาก็จะเปนสวนหนึ่งที่กระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายรูจักและเกิด
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ความสนใจในตัวโรงเรียน ที่ปรึกษาจะเปนผูใหคํ าแนะนํ า และใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ child center รวมถึงเปนผูประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละชั้นวาครูผูสอน
สามารถน ําวธิกีารสอนดังกลาวมาใชในการดํ าเนินการสอนไดอยางถูกตอง

1.4 จัดอบรมระยะสั้นภายในโรงเรียนเพื่อใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหที่ปรึกษาเปนผูใหความรู

1.5 สงครูไปอบรมในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่จัดโดยองคกรของ
ภาครฐัและภาคเอกชน เชน สํ านักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) บริษัทในเครือแปลน 
นอกจากนี ้ จะจดัสงครูไปดูงานที่โรงเรียนที่เปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียน
เปนศนูยกลาง เชน โรงเรียนวรรณสวางจิต โรงเรียนอนุบาลกรแกว โรงเรียนรุงอรุณ

1.6  จดัสมัมนานอกสถานทีเ่พื่อรวมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อ
ใหการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนและนํ าไปใชเปนหนวยการเรียนมาตรฐาน อีกทั้งยังเปน
การสรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรค

2. ดานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
2.1 ก ําหนดใหมกีารประชุมครูสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันคิดหาทางแกไข

ปญหาทีเ่กดิขึน้  ทั้งนี้ ยังสามารถทํ าความเขาใจใหครูเห็นถึงขอดีของการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ เพือ่ใหครูเต็มใจและไมเห็นวาเปนภาระงานที่สรางความเบื่อหนาย เพื่อใหการประชุมแตละ
คร้ังไดประโยชนสูงสุด ที่สํ าคัญ คือ เมื่อที่ประชุมมีความคิดเห็นอยางไร ผูบริหารควรปฏิบัติตามมติ
ในที่ประชุม หรือสามารถชี้แจงไดถึงสาเหตุที่ไมปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรเห็นวาการประชุมเปนกิจ
กรรมที่เกิดผลจริง

2.2 จัดประชุมนอกสถานที่เพื่อรวมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในชาวปดเทอมเดือน
มนีาคมของทกุป เปนระยะเวลา 3 วัน เพื่อปรับหลักสูตร และกํ าหนดทิศทางการสอนในแตละป
การศกึษาใหมคีวามชัดเจน และสามารถนํ าไปใชเปนหนวยการเรียนมาตรฐาน รวมถึงจัดหลักสูตร
การเรยีนการสอนในแตละระดับชั้นใหมีความสอดคลองกัน

2.3 การปฐมนเิทศผูปกครองนักเรียนใหม มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงทํ าความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหผูปกครองไดเขาใจ และยอมรับ นอกจากนี้ยังเปนการแลกเปลี่ยนและทํ าใหทราบ
ถึงความตองการของผูปกครองเด็กแตละคน เพื่อนํ ามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของโรง
เรียนใหตรงกับความตองการของผูปกครอง และใหเกิดผลดีตอตัวเด็ก
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อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
โรงเรียนจะจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน ใหเหมาะสมกับการเรียนรูผานกิจกรรม

เสริมประสบการณของเด็กนักเรียน โดยสภาพภายนอกจะเพิ่มธรรมชาติเขามาในชีวิต มีสนามหญาโลงเพื่อ
สะดวกตอการทํ ากิจกรรมกลางแจง มีสนามเด็กเลนที่มีพื้นที่กวางพอใหเด็กที่วิ่งเลนไดอยางปลอดภัย 
สนามเดก็เลนของโรงเรียนเปนสนามหญาเพื่อใหสีเขียวของหญาสรางความสดชื่น และลดอันตรายจากการ
เลนของเดก็บนพืน้คอนกรีต จัดวางเครื่องเลนใหมีระยะหางที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการเลนเครื่อง
เลน นอกจากนีย้งัมีการปลูกตนไมขนาดใหญที่ใหความรมร่ืน  สีเขียวของหญาและตนไมยังทํ าใหเกิดความ
สดชืน่ สงบ รูสึกถึงการเจริญเติบโต ดังรายละเอียดตอไปนี้

• แทรกตนไมไปบริเวณทางเดิน เพื่อเปนฉากกั้นที่แยกระหวางโรงเรียนกับถนนภายนอกที่เปน
ชมุชนพกัอาศยั ซึง่เปนมุมมองที่ไมดี เพื่อใหเด็กมีสมาธิมากขึ้น และเปนการปองกันเด็กจาก
ความจอแจทีไ่มถึงประสงค ซึ่งจะดึงความสนใจในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ของเด็ก

• บริเวณโรงอาหาร ทํ าการสรางแปลงดอกไม และปลูกตนไม แทนที่สนามเด็กเลน เพื่อใหเด็ก
สามารถวิง่ เลน ซอน แอบ คน หา กันได และสรางบรรยากาศที่รมร่ืนแทนสนามเด็กเลนที่จะ
ดึงดดูความสนใจขณะที่เด็กกินอาหาร

• ทางเขาโรงเรยีน  แยกทางเดินเทากับทางเดินรถออกจากกัน เพื่อแยกบริเวณทางเขาใหเปน
สัดสวนและปองกันเด็กไมใหเกิดอันตรายจากรถที่เขามารับ-สงเด็กนักเรียน โดยมีลานเลน
แทรกอยูเพื่อสรางความสนใจในการเขาเรียนใหเด็กๆ

• สรางศาลาพักบริเวณสนามเด็กเลน โดยที่มี coverway เชือ่มตอระหวางอาคารเรียนกับศาลา
พกัซึง่จะใชเปนจุดรับ-สงเด็กของผูปกครอง โดยรอบศาลาจะมีสนามเด็กเลนลอมรอบ และมี
จุด reception ทีค่อยตอนรับแขกและเด็ก

• นอกจากนี ้บริเวณสนามเด็กเลนจัดใหมีบอทรายซึ่งแยกเปนหลายอัน เพื่อเปนสวนใหเด็กเลน
รวมถึงมีบอนํ้ าตื้นๆ แทรกไปดวย

บรรยากาศของตวัอาคารซึ่งสํ าคัญมากที่จะทํ าใหเด็กมีความสุขในการมาเรียน โรงเรียนจะจัดหอง
เรียนใหเปดโลง หองเรียนมีการใชวัสดุที่ดูเปนบาน ส่ือถึงความอบอุน ภายในหองตกแตงดวยวัสดุที่มีโทนสี
ของธรรมชาต ิ เชนสีนํ้ าตาลออนของเนื้อไม สีเขียวของใบไม สีเหลืองออนของดอกไม ซึ่งโทนสีดังกลาวจะ
กอใหเกดิความรูสึกที่ ผอนคลาย สวาง ราเริง รมเย็น อีกทั้งยังมีมุมตาง ๆ ในหองเรียนที่จัดไวในลักษณะ
คลายกบับานหลงัหนึง่ เชน มุมหนังสือ มุมแตงตัว เพื่อใหนักเรียนรูสึกอบอุน และคุนเคยคลายกับอยูบาน 
โดยการจดัวางมมุแตละมุมในหองเรียนจะคํ านึงถึงความเหมาะสมในการทํ ากิจกรรมของเด็ก
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โดยขัน้ตอนในการดํ าเนินการปรับเปลี่ยนเปนดังนี้
1. จางสถาปนิกเพื่อออกแบบการจัดวางพื้นที่ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนใหมี

ความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนเลือกใช รวมถึงสรางบรรยากาศภายใน
โรงเรยีนใหรูสึกอบอุนเหมือนบาน และเอื้อใหเด็กเกิดการเรียนรู

2. ดํ าเนนิการกอสราง เพื่อใหเปนไปตามแนวความคิดที่โรงเรียนไดวางไว
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แผนผังการจัดวางสถานที่
1. สวนบรหิาร คงไวในอาคารเดิม อาจมีการปรับปรุงบรรยากาศภายในใหม เพื่อใหผูที่แวะเขามารูสึกอบ

อุนเปนกันเอง
2. สวนนัง่พกัคอย เปนจุดที่สวนบริหารใหตอนรับแขกที่มาเยี่ยมชม ใหไดสัมผัสบรรยากาศโรงเรียนที่รมร่ืน
3. สวนโรงอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงเฟอรนิเจอรในภายหลัง ใหมีรูปแบบที่เหมาะกับเด็กมากขึ้น และ

จดัทํ าบรรยากาศโดยรอบใหดีข้ึน
4. นํ ้าพ ุ และแปลงดอกไม ตรงกลางเปนนํ้ าพุ เพื่อสรางความรื่นรมใหเด็กรับประทานอาหาร มีลานที่เด็ก

สามารถวิ่งเลนได ใหเด็กไดอยูใกลธรรมชาติและสอนใหดูแลธรรมชาติดวย
5. หองเรียน
6. หองนํ้ า
7. สวนนั่งเลน
8. ลานของเลนสรางเสริมพัฒนาการ เปนพื้นที่สวนเลนเพิ่มเติมจากในหองเรียน เด็กจะไดเลนของเลน

เสริมทักษะ เชน ตัวตอ Lego เปนตน บนพืน้เบาะที่มีสัมผัสที่ออนนุมและเสริมสรางการทรงตัวที่ดีของ
เด็ก

9. แปลงเกษตรขนาด 2.4 x 0.75 เมตร เปนสวนที่เด็กจะไดทํ าการเรียนรูการปลูกตนไม ผัก หรือดอกไม 
เดก็จะไดรักธรรมชาติ โดยแบงเด็กเปนกลุม ๆ ใหชวยกันดูแล อาจคละเด็กทุกระดับข้ันเพื่อใหเด็กโตได
ฝกความเปนผูนํ า

10. ซุมทางเขา
11. ทางเขารอง เปนทางเขาของครู และเจาหนาที่ของโรงเรียนเพื่อใหเขาถึงสวนบริหารไดงาย
12. ลานเครือ่งเลน เปนลานโลงเพื่อจัดวางเครื่องเลนจํ าพวกไมกระดาน ราวโหนตัว สํ าหรับชิงชาจะแทรก

ตัวอยูรอบๆ ลาน
13. ลานนัง่เลน เปนลานวงกลมใหเด็กไดนั่งเลน หรือมีไวใหครูไดสอนเด็กเรื่องธรรมชาติ อยูใตตนไม ใหเด็ก

ไดเขาถึงธรรมชาติ
14. ศาลาเปนศาลาพักคอยเปนจุดรับสงเด็ก ผูที่นั่งรอจะสามารถมองเห็นบรรยากาศทั่วทั้งโรงเรียนไดโดย

รอบ
15. จดุเทยีนรถ เปนจดุจอดรถรับสงเด็ก จะเห็นสนามเด็กเลนและบรรยากาศที่สนุกสนานภายในโรงเรียน

การเดนิรถภายในใชระบบเดินรถทางเดียว กวาง 5 เมตร เขาออกคนละทาง
16. ทางเขาสูทีจ่อดรถโรงเรียน เปนสวนโรงรถที่แบงแยกออกหางจากสวนโรงเรียนอยางชัดเจน
17. บอทราย เปนสวนเลนแบบหนึ่งที่จํ าเปนสํ าหรับเด็ก ออกแบบใหพื้นที่บอสามารถแบงกลุมการใชได

อยางเปนสัดสวนตามกิจกรรม มีบอนํ้ าตื้นๆ แทรกอยูดวย
18. สนามวิง่เลน เปนลานคอนกรีตโลงใหเด็กวิ่งเลน หรือจัดแขงกีฬา
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สวนศาลา บอทราย สนามวิ่งเลน มีการยกพื้นที่ใหสูงขึ้นเปนเนิน เพื่อแบงแยกออกจากถนนภายในโครง
การอยางชดัเจน และชวยทํ าใหสวนดูเปนธรรมชาติ ใหเด็กกับพื้นที่ที่มีความชันกับข้ันบันไดที่เด็กชอบ
งานบุคคล
1. การสรรหาบุคลาการ

1.1 ทีป่รึกษาทางวิชาการ
                      จางที่ปรึกษาเพื่อใหคํ าปรึกษาในดานตางๆ เชน ดานทฤษฎีการศึกษาในรูปแบบ Child 
Center ดานการบริหารงานตางๆ เปนตน

1.2 ครูประจํ าชั้น
                  เนือ่งจากครเูปนองคประกอบที่สํ าคัญในการใหบริการทางการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงใหความ
สํ าคญักบัการคดัเลือกสรรหาครูอยางมาก โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ คือ ตองเปนผูจบการ
ศึกษาอยางตํ ่าระดับปริญญาตรี มีกิริยามารยาทเรียบรอยเหมาะสม มีความอดทน รักเด็ก มีความรูความ
เขาใจเกีย่วกบัจิตวิทยาในการดูแลเด็ก และมีความเขาใจ หรือพรอมที่จะยอมรับรูปแบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
                   โรงเรยีนจะเปลีย่นการจัดวางตํ าแหนงครู โดยจะจางครูเพิ่มอยางนอย 2 คน เพื่อใหรับหนาที่
แทนพีเ่ลีย้งทีม่อียูเดมิ 2 คน ทั้งนี้ เพื่อดํ าเนินตามนโยบายการใชครูประจํ าชั้น 2 คนแทนพี่เลี้ยง สํ าหรับพี่
เลีย้งเดมินัน้ ทางโรงเรียนจะมีทางเลือก 2 ทางคือ

- เปลี่ยนใหชวยงานดานอื่นในโรงเรียนตามความถนัด เชน งานธุรการ เปนตน และ 
สนบัสนนุใหเรียนตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาหากตัวบุคคลนั้นมีความสนใจ ซึ่งจะชวยรองรับ
โอกาสทีท่างโรงเรยีนจะมีนักเรียนจะมีนักเรียนเพิ่มข้ึนในอนาคต โรงเรียนจะมีบุคลากรที่มี
คุณสมบติัพรอม ในขณะเดียวกัน บุคลากรดังกลาวก็จะรูสึกผูกพันกับโรงเรียนเพิ่มข้ึนดวย

                    - หากบคุลากรดงักลาวสมัครใจที่จะลาออก ทางโรงเรียนจะพิจารณาผลตอบแทนใหในระดับ          
ที ่    เหมาะสม

2. ผูบริหารก ําหนด Job Description ของบุคลากรทุกตํ าแหนง และสื่อสารใหใหบุคลากรทุกคนเขาใจ 
เพือ่ใหทกุคนไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

3. การอบรมและพัฒนาบุคลากร
3.1 ผูบริหารโรงเรียนเขารับการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธ และการบริหารงานบุคคล 

เพือ่น ําความรูที่ไดมาประยุกตกับการบริหารงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
3.2 สงครไูปอบรมและดูงานดานการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Child Center)

  จากการสมัภาษณโดยเก็บขอมูลจากครูและพี่เลี้ยงของโรงเรียน พบวา ครูบางคนยอมรับวา
ยงัขาดความเชีย่วชาญ และความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ  Child Center 
และลกัษณะ Project Approach ที่โรงเรียนนํ ามาใช ซึ่งทํ าใหในบางครั้งกอใหเกิดการตอตานและ
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ไมยอมรับ ดังนนโรงเรียนจึงมีแผนที่จะสงครูไปอบรมในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child 
Center ทีจ่ดัโดยองคกรของภาครัฐและเอกชน เชน สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(สกศ.) บริษทัในเครือแปลน เปนตนนอกจากนี้ จะจัดสงครูไปดูงาน ที่โรงเรียนที่เปนตนแบบในการ
จดัการเรยีนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน โรงเรียนวรรณสวางจิต โรงเรียนอนุบาลกร
แกว โรงเรียนรุงอรุณ ทั้งนี้เพื่อใหครูมีความเชี่ยวชาญและสามารถนํ ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center ) มาประยุกตใชในการสอนไดดวยความเขาใจมาก
ข้ึน

3.3 สงครไูปอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํ างาน
               โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมใหครูไดคนควาหาความรูใหมๆ โดยสนับสนุนใหครูไดคน
ควาหาความรูใหมๆ โดยสนับสนุนใหครูไปอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน อบรมในเรื่อง
เกีย่วกบัการท ํางานรวมกัน (Working Together) ทั้งนี้เนื่องจากการที่จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางครูในแตละระดับชั้น โดย
เฉพาะครูที่ประจํ าชั้นอยูในหองเดียวกันจะตองมีความสามารถในการบริหารการเรียนการสอนรวมกัน
เพื่อใหครูไดรวมมือกันนํ าความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในแตละวัน ในอันที่จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนักเรียน

สํ าหรบับุคลากรในหนาที่อ่ืนๆ เชน แมบาน คนขับรถ หรือ ธุรการ นั้น ทางโรงเรียนจะสื่อใหผู
มีหนาที่ในแตละงานไดรับรูและความเขาใจในหนาที่และบทบาทของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบกับภาพ
รวมของโรงเรียน เชน ดานมารยาท , การพูดจา, การแสดงออกกับเด็ก และผูปกครอง เปนตน
3.4 สงครูไปอบรมเร่ืองจิตวิทยาเด็ก

คุณสมบติัของครูอนุบาลที่ดีขอหนึ่ง คือการเขาใจถึงพัฒนาการ และจิตวิทยาเด็ก เพื่อดูแล 
และสนบัสนนุใหเดก็ไดมีพัฒนาการอยางสมวัย ซึ่งโรงเรียนไดเล็งเห็นถึงคุณสมบัติดังกลาว จึงมีโครง
การทีจ่ะสงครอูบรมเร่ืองจิตวิทยาเด็ก และแนวคิดดาน IQ EQ และ AQ เพื่อนํ าความรูที่ไดมา
ประยกุตใชในการดูแลและจัดการเรียนการสอนในแตละวัน รวถึงเปนการสรางจุดเดนใหกับโรงเรียน
ไดอีกทางหนึ่ง

4. การจายคาตอบแทน และการจูงใจบุคลากร
4.1 โรงเรียนจายคาตอบแทนในลักษณะเงินเดือนใหกับบุคลากรตางๆ ของโรงเรียนตามความเหมาะ

สมโดยอิงกับโครงสรางของบัญชีเงินเดือนใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับวุฒิทางการ
ศึกษาและเพื่อใหบุคลากรกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อกิจการของโรง
เรียนโรงเรยีนมนีโยบายจะจายเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ทุกป โดยพิจารณาตามผลประกอบการ
ของโรงเรียน
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4.2 มีการใหรางวัลพิเศษแกครูที่มีผลงานดีเดนทั้งจากการวัดความคิดเห็นของผูปกครองและการ
ประเมนิของผูบริหาร ในดานตางๆ ไดแก วิธีการสอน ความเอาใจใสตอเด็ก พัฒนาการของเด็ก 
กริิยามารยาทและการพูดจาของครู โดยแบงเปน 3 รางวัล ไดแก ครูดีเดน ครูผูมีกิริยามารยาทยอด
เยีย่ม และบคุลากรนักพัฒนา ซึ่งจะมอบรางวัล ซึ่งจะมอบรางวัลในงานประชุมผูปกครอง

4.3  ผูบริหารแสดงการยกยอง ชมเชยแกบุคลากรที่เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน
4.4  ก ําหนดใหครูและบุคลากรเขียนขอเสนอแนะอยางนอย 4 เร่ืองตอคนตอป โดยแตละเรื่องที่เสนอ

มาจะไดรับรางวัลเร่ืองละ 20 บาท และหากเรื่องใดที่สามารถนํ าไปปฏิบัติไดจริงจะไดรับรางวัลเพิ่ม
อีกเรือ่งละ 80 บาท ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวจะมีผลตอการประเมินผลปฏิบัติงานสิ้นป ทั้งนี้เนื่อง
จากตองการใหครูมีสวนรวมในการปรับปรุงโรงเรียนใหดีข้ึนอยูเสมอ

5.  บทลงโทษ โรงเรยีนมขีอกํ าหนดในการลงโทษบุคลากรที่ทํ าใหกระทํ าการใดๆ อันกอใหเกิดผลเสียตอโรง
เรียนซึ่งบุคลากรทุกคนตองรับทราบโดย

• คร้ังที ่1 ผูบริหารจะเรียกบุคคลผูนั้นมาตักเตือน
• คร้ังที ่2 โรงเรียนจะออกหนังสือเตือน เพื่อเปนหลักฐาน
• คร้ังที ่3 ใหบุคคลผูนํ้ าพนสภาพจากการเปนบุคลากรของโรงเรียน

6. การประเมินผล โรงเรียนจะชี้แจงใหบุคคลากรทราบถึงหัวขอที่ใชพิจารณาในการประเมินผลบุคากร 
เพือ่ใหทกุคนไดรับทราบรวมกัน และจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลที่ดีที่สุดแกโรงเรียน
การบริหารงานดานอื่นๆ
1. ความปลอดภัย

• จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน โดยจัดหาจาก
บริษทัรักษาความปลอดภัย และหากเปนไปได จะคัดยามที่รักเด็ก และขอจางเปนประจํ า

• จดัวางอปุกรณเครือ่งเลนในสนามเด็กเลน ตลอดจนตํ าแหนงของมุมตางๆ ในหองเรียน ใหเหมาะ
สมไมเกะกะหรืออยูในลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

• จดัใหมีครูคอยดูแลเด็กในขณะที่เด็กทํ ากิจกรรมตางๆ อยางใกลชิดคือ
- จดัใหมีครูประจํ ารถรับสงทุกเชา – เย็น
- จดัใหมคีรูประจํ าหนาโรงเรียนเพื่อตอนรับเด็ก พูดคุยกับเด็กและผูปกครอง เพื่อรับรูขอมูล

ทีเ่กี่ยวกับตัวเด็กประจํ าวัน
- จดัใหมคีรูดูแลเด็กขณะที่เด็กวิ่งเลนหรือเลนเครื่องเลนทั้งอยูในสนามและในหองเรียน ใน

ชวงเวลาเชา กลางวัน แลเย็นของทุกวัน
- จดัใหมีครูดูแลเด็กที่ผูปกครองยังไมมารับหลังเลิกเรียน
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• จัดใหมียาสามัญประจํ าบานและเครื่องมือในการปฐมพยาบาลขั้นตน เพื่อชวยเหลือเด็กหากเกิด
เหตฉุุกเฉนิ โดยครทูุกคนตองผานการอบรมความรูทางดานการปฐมพยาบาลขั้นตน ทั้งนี้โรงเรียน
จะจดัเจาหนาที่จากโรงพยาบาลมาใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียน

•  จดัใหมบัีตรรับนักเรียน โดยผูปกครองจะตองแสดงบัตรทุคร้ังเมื่อมารับนํ าเรียน
2.ความสะอาดและสุขลักษณะ

• อาหารสํ าหรับเด็กนักเรียนจะตองผานการเลือกสรรรายการอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ผาน
กระบวนการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยโรงเรียนจะจัดหาผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการมา
เปนผูก ําหนดรายการอาหารประจํ าวัน และแสดงคุณคาทางโภชนาการที่เด็กจะไดรับ ใหผูปกครอง
ไดรับรู

• อุปกรณเครือ่งใชตางๆ ของเด็กและที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก เชน จาน ชาม แกวนํ้ า ตองผานการตรวจ
สอบความสะอาดทุกขั้นตอน ตลอดจนสถานที่ที่เด็กตองใช เชน หองเรียน หองนํ้ า เครื่องเลนใน
สนามเดก็เลน หองอาหาร จะระบุเวลาทํ าความสะอาดที่แนนอน และทํ าการตรวจสอบตามกํ าหนด
เวลา

3.ความพรอมของสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจํ าชั้นตองเตรียมสื่อการสอนตามกรอบการสอนที่ไดประชุมตกลงกันไวลวงหนาใหพรอม
สํ าหรบัการสอนในแตละวัน โดยครูประจํ าชั้นทั้ง 2 คน จะมีการประชุมกันหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อ
ทบทวนการสอน และวางแผนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละครั้งใหสัมฤทธิ์ผลและเปนไป
ตามเปาหมายมากที่สุด

4. ดานพัฒนาการของเด็ก
• ครูจะเปนผูดูแลเด็กและติดตามพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ อยางใกลชิด โดยครูประจํ าชั้นใน

แตละหองจะมีการตกลงกันลวงหนาเพื่อวางแผนในการดูแลและติดตามพัฒนาการของเด็ก นอก
จากนี้ยังจัดใหมีสมุดสื่อสารระหวางครูกับผูปกครอง เพื่อใหทางบานและโรงเรียนไดรับรูถึง
พฒันาการของเด็กอยางตอเนื่อง โดยจะมีการสื่อสารกันสัปดาหละ 1 คร้ัง

• จดัประชมุผูปกครอง ชวงกลางเทอม ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูปกครองไดรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นมาแลว
ระยะหนึง่ เพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบานและโรงเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองและครู
ประจ ําชัน้ไดแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้น และรวมมือกัน
หาทางแกไข
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กระบวนการบริหาร งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรการเรียนการสอน
1.  การจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอนแบบ Child Center
งบประมาณในการอบรมผู 
บริหารครู และการจัดประชุม
เพื่ อพัฒนาหลัก สูตร  รวม  
32,000บาท

2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ 
ถึงเดือนมีนาคม

งานดานวิชาการ

2. การพัฒนาปรับปรุง
      คุณภาพการเรียนการสอน

งบประมาณในการจัดสัมมนา
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 1,000
บาท /วั น  และค  าห  อ งจั ด
สัมมนา 1,000 บาท (ในปแรก
รวมอยูในขอ 1 แลว)

3 วัน ในชวงเดือนเมษายนของ
ทุกป

งานดานวิชาการ

3.  ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน
ใหม

คาอาหารวาง 30 บาทตอคน ช  ว ง ก  อ น เ ป  ด เ ท อม เ ดื อ น
พฤษภาคม

งานกิจการนักเรียน

สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
4. การจัดสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกโรงเรียน

งบประมาณในการออกแบบ 
และปรับปรุงโรงเรียนรวม
500,000 บาท

2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธถึง
เดือนมีนคม

งานธุรการ และอาคารสถาน
ที่

งานบุคล
5.  จางที่ปรึกษาทางวิชาการ

คาตอบแทนที่ปรึกษา 20,000 
บาท/เดือน

ประมาณ 6 เดือน ตั้งแตเดือน
มีนามคม ถึงสิงหาคม

ง า น ด  า น วิ ช า ก า ร  แ ล ะ
บุคลากร

6.  สรรหาครูประจํ าชั้น ประมาณ 3 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ ถึงเมษายน

ง า น ด  า น วิ ช า ก า ร  แ ล ะ
บุคลากร

7 . ผู  บ ริ ห า ร กํ  า หนด  J o b  
Description ของบุคลากร
ทุกตํ าแหนง

ชวงเดือนกุมภาพันธ ผูจัดการโรงเรียน

8.  ผูบริหารโรงเรียนเขารับการ
อบ รม เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ก า ร
บริหารเชิงกลยุทธ และการ
บริหารเชิงกลยุทธ และการ
บริหารงานบุคคล

งบประมาณในกา รอบรม  
5,000 บาท

ประมาณ 2 วัน ในเดือน 
กุมภาพันธ

งานดานบุคลากร

9.  สงครูไปอบรมและดูงานดาน
ก า ร เ รี ย นก า ร สอนแบบ  
Child center

ตามขอ 1 ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ
ชางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน
มีนาม

งานดานบุคลากร

10 สงครูไปอบรมเพื่อเพิ่มศักย งบประมาณในกา รอบรม  ชวงเดือนกันยายนของทุกป งานดานบุคลากร
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ภาพ 1,000 บาท/คน

11. สงครูไปอบรมเรื่องจิตวิทยา
เด็ก

งบประมาณในกา รอบรม  
1,000 บาท

ชวงเดือนมีนาคม และเมื่อมี
การรับครูใหม

งานดานบุคลากร

12.  การพิจารณาการจายโบนัส ตามผลการประกอบการในแต
ละป

เดือนธันวาคมของทุกป งานดานบุคลากร

13. การใหรางวัลครูผูมีผลงานดี
เดน

3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ชางเดือนกรกฎาคม ในประชุม
ผูปกครอง

งานดานบุคลากร

14  . กํ าหนดใหครูเขียนขอเสนอ
แนะ 4 เรื่องตอคนตอป

เรื่องที่ ได  รับการลงทะเบียน
เรื่องละ 20 บาท หากปฏิบัติได
จริง ไดเพิ่มอีกเรื่องละ 80 บาท

ระยะเวลาชวงเดือนมกราคม 
ถึง ธันวาคมของทุกป

งานดานบุคลากร

15.  การประเมินผลครู ตลอดทั้งป ครูใหญ
งานดานบริหารอื่นๆ
16. จัดให มีเจ าหน าที่ รักษา

ปลอดภัย

คาจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 5,000 บาทตอเดือน

เริ่มจัดหาบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย เดือนมีนาคม และ
เริ่มปฏิบัติงานในเดือน
พฤษภาคม

งานธุรการและอาคารสถานที่

17. ครูจะไดรับการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข

คาตอบแทนเจาหนาที่สาธารณ
สุข 1,000 บาท

ชวงเดือนมิถุนายน งานกิจการนักเรียน

18.  จัดหาผู  เชี่ ยวชาญด าน
โ ภ ช น า ก า ร ม า เ ป  น ผู 
กํ  าหนดรายการอาหาร
ประจํ าวัน

คาตองแทนโภชนากร 4,000 
บาท

ดํ  าเนินการเสร็จ ส้ินภายใน
เดือนเมษายน

งานกิจการนักเรียน

19.  ตรวจสอบความสะอาดของ
อุปกรณเครื่องใชตางๆ

ทุกวัน งานธุรการ และอาคารสถาน
ที่

20.    การเตรียมการสอน ทุกวันหลังเลิกเรียน ครูประจํ าชั้น
21    การติดตามพัฒนาการเด็ก ตลอดเวลาที่เด็กอยูในโรงเรียน ครูประจํ าชั้น
22.   จัดประชุมผูปกครอง งบประมาณสํ าหรับคาอาหาร

วาง 30 บาทตอคน
ชวงเดือนกรกฎาคมของทุกป งานกิจการนักเรียน
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แบบขอเสนอแนะ

ช่ือ                                                   ตํ าแหนง

สภาพปจจุบัน

ขอเสนอแนะ

ประโยชนที่จะไดรับ

         รบัลงทะเบียน                                              สามารถปฏิบัติไดเอง

         ไมรบัลงทะเบียน                                           ไมสามารถปฏิบัติไดเอง

                                                                                                  ผูรับลงทะเบียน
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Action Plan สํ าหรบักระบวนการเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตาม Product Center
2545กระบวนการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.  เตรียมความพรอมสํ าหรับการสอนรูปแบบ Child Center
2.  การพัฒนาปรับปรุงแบบการเรียนการสอน
3.  ปฐมนิเทศเรียนใหม
4.  การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
5.  จางที่ปรึกษาทางวิชาการ
6.  สรรหาครูประจํ าชั้น
7.  ผูบริหารกํ าหนด Job Description
8.ผูบริหารเขารับการอบรมเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ และ
บริหารงานบุคคล

9.  อบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํ างาน
10.  อบรมครูเรื่องจิตวิทยาเด็ก
11.  การพิจารณาจายโบนัส
12.  การใหรางวัลครูผูปฏิบัติงานดีเดน
13.  ครูเขียนขอเสนอแนะ
14.  ประเมินผล
15.  จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
16.  อบรมครูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
17.  จัดหาผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ
18.  ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณเครื่องใชตางๆ
19.  เตรียมการสอน
20.  ติดตามพัฒนาการเด็ก
21.  จัดประชุมผูปกครอง
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แผนการผลิต (Production Plan)
โรงเรยีนอนบุาลดวงแกว  เลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผานวิธี

Project Approach ผสมผสานกบัการใหความรูทางวิชาการ  โดยครูทุกคนจะตองมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี

ตารางเวลาประจํ าวัน และรายละเอียดกิจกรรมเปน ดังนี้
07.00 – 09.00 น. -     ครูเวรเขาปฎิบัติงาน

- เขาแถว
- เคารพธงชาติ/สวดมนต/ทํ าสมาธิ
- กายบรหิารตามจังหวะเพลง

09.00 – 09.30 น. -     กจิกรรมกลุมใหญ
09.30 – 10.00 น. -     ด่ืมนม/เขาหองนํ้ า
10.00 – 11.30 น. -     กจิกรรมกลุมยอย
11.30 – 12.00 น. -     รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น. -     เปลีย่นเสือ้ผา/แปรงฟน/สวดมนต/นอนพักผอน
14.00 – 14.30 น. -     ต่ืนนอน/เกบ็ทีน่อน/แตงตัว/รับประทานอาหารวาง
14.30 – 14.50 น. -     ฟงนิทาน
14.50 น. -     เตรียมตัวกลับบาน

กจิกรรมกลุม  ไดแก
1. กจิกรรมกลุมใหญ

-  กจิกรรมเสรมิประสบการณ  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูตาม
หนวยการเรยีน เพื่อฝกใหเด็กมีโอกาส ฟง พูด  สังเกต คิด แกปญหา ใชเหตุผล และฝก
ปฏิบัติเกีย่วกบัเร่ืองที่เรียน  โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ เชน สนทนา ทดลอง สาธิต เลา
นทิาน เลนบทบาทสมมติ  รองเพลง  เชิญวิทยากรมาใหความรู  ตลอดจนพาเด็กนักเรียน
ไปทศันศึกษานอกสถานที่

2. กจิกรรมกลุมยอย
-  กิจกรรมเสรี   เปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมที่จัดไวในหองเรียน เชนมุม
   บล็อก  มมุบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร  มุมหนังสือ เปนตน
-  กิจกรรมสรางสรรค  เปนกจิกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ

ความรูสึก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  โดยการใชศิลปะ เชน การวาดภาพระบายสี  การ
ปน ฉีก ตัด ปะ การพิมพภาพ เปนตน
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 -  กจิกรรมกลางแจง   เปนกจิกรรมที่ออกกํ าลังเคลื่อนไหวรางกาย  และแสดงออกอยาง
อิสระ เชนการเลนเครื่องเลนสนาม

- กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เปนกจิกรรมที่สงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหวดานตางๆของราง
กายตามจงัหวะเพลงหรือคํ าสั่งที่ทํ าใหเกิดจินตนาการ  และความคิดสรางสรรค

- เกมการศึกษา  เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา  การคิดของเด็ก  ใหรูจักสังเกต
และคิดหาเหตุผล

- กจิกรรมวิชาการ  เปนกจิกรรมที่สงเสริมทักษะความรูดานวิชาการ  ไดแก คณิตศาสตร
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เปนตน

การเรยีนการสอนของโรงเรียนจะแบงเปนระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3  แตละระดับชั้นจะแบงออก
เปน 2 เทอม  สํ าหรับหนวยการเรียนของกิจกรรมเสริมประสบการณของอนุบาล1  อนุบาล 2 และอนุบาล 3
จะเหมอืนกนั แตละหนวยจะมีเร่ืองแยกยอยออกไป  โดยเรื่องที่แยกยอยออกไปของแตละระดับชั้นจะแตก
ตางกัน ข้ึนกับอายุของเด็กเปนสํ าคัญ

เดก็อนบุาล 1 นัน้ จะเนนการเรียนรูจากการทํ ากิจกรรมกลุมยอย  โดยเฉพาะกิจกรรมเสรี คือการ
เลนในมมุตางๆ ตามความสนใจ สวนเด็กอนุบาล 2 และ 3 นั้น ทางโรงเรียนจะใหใชเวลาในมุมตางๆ นอย
ลง และใชเวลาท ํากิจกรรมที่เสริมทักษะดานวิชาการ  คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรมาก
ข้ึน  เพือ่เตรยีมพรอมสํ าหรับการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป  โดยจะเนนการเสริมดานวิชาการใน
ตอนบายชวงเวลาหลงัอาหารวาง ซึ่งเนื้อหาวิชาการในชั้นอนุบาล 2-3 จะมีความเขมขนมากขึ้นตามระดับ
ชั้น

การประเมินผลการเรียนการสอน
1. การประเมินพัฒนาการของผูเรียน

การเรียนการสอนในรูปแบบ Project Approach มวีตัถปุระสงคเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน
การคดิ สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของตน  สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนกระบวน
การ  และเพือ่เสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กแตละคน  กระบวนการประเมินผลจึงเปนกระบวน
การสงัเกตพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชการบันทึกคํ าพูด และเก็บ
รวบรวมผลงานเด็ก มุงเนนที่ความตองการชวยเหลือ และการประสบผลสํ าเร็จของผูเรียนแตละคน  ไมใช
การประเมนิผลที่มุงใหคะแนนผลการทํ างานและจัดลํ าดับเปรียบเทียบในกลุม
2. การประเมินโครงการ

หลงัทีไ่ดจดัทํ าโครงการเสร็จส้ินแลว การวัดผลวาโครงการที่ครูไดรวมกับเด็กทํ าประสบความสํ าเร็จ
มากนอยเพยีงใด  เพื่อนํ าขอมูลมาปรับปรุงการทํ ากิจกรรมโครงการในครั้งตอๆ ไป  คํ าถามที่ใชประเมิน
โครงการเปนดังนี้
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1. เดก็ศกึษาเรือ่งใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกไปในรายละเอียดของเรื่องนั้น  ดวยกระบวนการคิด
และแกปญหาของเด็กเองจนพบคํ าตอบที่ตองการหรือไม

2. เร่ืองที่ศึกษา เด็กเปนผูกํ าหนดใชหรือไม
3. ประเดน็ทีศึ่กษาหรือปญหา เกิดจากขอสงสัยหรือปญหาของเด็กหรือไม
4. เดก็มโีอกาสไดมีประสบการณตรงกับเร่ืองที่ศึกษาโดยการสังเกตอยางใกลชิดจากแหลงความรู

เบื้องตนหรือไม
5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็กหรือไม
6. เดก็ไดประสบทั้งความลมเหลวและความสํ าเร็จในการศึกษาตามกระบวนการแกปญหาของ

เด็กเองหรือไม
7. ความรูใหมทีไ่ดจากกระบวนการศึกษาและการแกปญหาของเด็ก  เปนสิ่งที่เด็กใชกํ าหนด

ประเด็นศึกษาขึ้นใหม  หรือใชปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กตองการหรือไม
8. เดก็ไดน ําเสนอกระบวนการศึกษาและผลงานตอคนอ่ืนหรือไม
9. ครูไมใชผูถายทอดความรู หรือกํ าหนดกิจกรรมใหเด็กทํ า แตเปนผูกระตุนใหเด็กใชภาษาหรือ

สัญลกัษณอ่ืนๆ เพื่อจัดระบบความคิด และสนับสนุนใหเด็กใชความรูทักษะที่มีอยูคิดแก
ปญหาดวยตัวเองใชหรือไม

แผนการตลาด (Marketing Plan)
กลุมเปาหมายหลัก

ครอบครวัทีม่ีระดับรายไดปานกลางในเขตพื้นที่จตุจักร  ที่มีบุตรอยูในวัยเขาเรียนอนุบาล และมี
ความตองการใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนใชรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเนนผูเรียนเปนศูนย
กลาง (Child Center) ผสมผสานกบัการใหความรูทางวิชาการ  การทํ ากิจกรรมทางการตลาดสวนใหญจะ
มุงเนนไปที่ผูตัดสินใจและผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งในที่นี้คือพอแมของเด็กเอง

เนือ่งจากภาวะการแขงขันของธุรกิจโรงเรียนอนุบาลในเขตจตุจักรมีอัตราการแขงขันที่สูง เพราะมี
โรงเรยีนตัง้อยูใกลกันหลายแหง ประกอบกับผูปกครองจะตัดสินใจโดยพิจารณาจากหลายปจจัยเพื่อใหได
ส่ิงทีดี่ทีสุ่ดส ําหรบับุตรหลาน ดังนั้น การสื่อสารเพื่อทํ าความเขาใจกับผูปกครองจึงมีความสํ าคัญอยางมาก
จากผลการวจิยัพบวาจากผูตอบแบบสอบถาม 100 คนที่อาศัย หรือทํ างานอยูในพื้นที่เขตจตุจักร มีเพียง
14% ทีเ่ลอืกโรงเรยีนอนุบาลอนุบาลดวงแกวเปนโรงเรียนที่ตนรูจักใน 5 อันดับแรก และทั้ง 14% เปนผูที่
อาศยัอยูในรัศม ี500 เมตรจากโรงเรียนอนุบาลอนุบาลดวงแกว นั่นหมายความวาอีก 86% ของคนในพื้นที่
ยงัไมรูจกั หรือ แมจะรูจักแตยังไมไดนึกถึงโรงเรียนเปน 1 ใน 5 ทางเลือกแรกสํ าหรับบุตรหลาน ประกอบกับ
ในปจจบัุนโรงเรยีนมจี ํานวนนักเรียนที่เขาเรียนในปการศึกษา 2544 ในชั้นอนุบาล 1 จํ านวน 15 คน อนุบาล
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2 จ ํานวน 19 คน และอนุบาล 3 จํ านวน 22 คน ซึ่งเปนอัตราการเขาเรียนที่ลดลงทุกๆ ป อันเกิดจากผล
กระทบของการปรับราคาคาเทอมของโรงเรียนใหสูงขึ้น  แตคุณคาของโรงเรียนในสายตาของผูปกครองนั้น
ไมไดสูงขึน้ตาม  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงวางแผนกิจกรรมทางการตลาดตางๆ เพื่อสราง Brand Awareness
และ Brand Recognition แกกลุมเปาหมายและใชการสราง Brand Association ทีแ่สดงใหเห็นถึง ความ
เอาใจใสดูแลบุตรหลาน รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมที่มีคุณคา

เปาหมายทางการตลาดในปที่ 1
• เพือ่ใหมนีกัเรียนชั้นอนุบาล 1 จํ านวน 25 คน
• สราง Top of Mind  ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร ในอันดับแรก ใหเพิ่มข้ึนเปน 10% จาก

เดมิ 7.6% ภายในปแรก
• สราง  Brand  Recognition ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร ใหเปน 30% ภายในปแรก

Marketing Communication
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relations)

การท ําการโฆษณาของธุรกิจการศึกษานั้นหากมีมากจนเกินอาจจะกอใหเกิดภาพลัษณที่ไมดีได
ทางโรงเรยีนจงึเนนไปที่การทํ าประชาสัมพันธเพื่อกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี เพิ่มคุณคาใหกับชื่อเสียงของโรง
เรียน โดยผานการสื่อสารทางการตลาดตางๆ
วัตถุประสงค
• เพือ่ประชาสัมพันธใหโรงเรียนเปนที่รูจัก
• เพือ่สรางแรงจูงใจใหผูปกครองเกิดความสนใจอยากรูจักโรงเรียนมากขึ้น
• เพือ่สรางความเขาใจกับผูปกครองในรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
• เพือ่ใหผูปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลดวงแกวเปนโรงเรียนสํ าหรับบุตรหลานของตน

1. แผนพับ (Brochure) และปฏิทินตั้งโตะ
จดัท ําแผนพบัจ ํานวน 5,000 ชุด เพื่อแจกในพื้นที่บานพักอาศัยและที่ทํ างานซึ่งตั้งอยูหางจากโรง

เรียนในรศัม ี3 กิโลเมตร ซึ่งยังอยูภายในเขตจตุจักร 3,000 ชุด และสวนที่เหลือ 2,000 ชุดนั้นจะนํ ามาวาง
ในการตามสถานทีต่างๆ คือ โรงพยาบาล กรมพัฒนาที่ดิน การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ฯลฯ

สวนในการแจกปฏทินินั้นจะแจกจํ านวน 1,000 ชุดรวมกับแผนพับ เพื่อที่จะเพิ่มความนาสนใจของ
แผนพบั และในตวัปฏทินิที่นอกจากที่จะมีการทํ าเครื่องหมายเนนวันหยุดตามปกติแลว จะมีการเพิ่มวันที่
เปดรับสมคัรของโรงเรียน และวันกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเขาไปดวย โดยจะแจกในบริเวณที่ใกลโรงเรียน
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อนบุาลดวงแกวในรัศมี 1 กิโลเมตร เนื่องจากเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่อยูใกลบริเวณโรงเรียนมาก ซึ่งมี
แนวโนมทีจ่ะมีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลดวงแกวสูงขึ้น

แผนพบัพิมพ 4 สี มีภาพประกอบ ซึ่งจะระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
- ทีต้ั่งของโรงเรียนที่ชัดเจน พรอมประวัติ, วัตถุประสงคในการกอต้ังโรงเรียน และปรัชญาของ

โรงเรียนโดยยอ โดยมีภาพของโรงเรียนประกอบ
- รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริการตางๆ ที่โรงเรียนมี และในดานครูผูสอน ใช

ครูทีจ่บการศึกษาอยางนอยที่ระดับปริญญาตรี และแตละหองจะใชครูอยางตํ่ า 2 คน ตอ
จ ํานวนเด็ก 25 คน

- มภีาพกจิกรรมในขั้นตอนตางๆ ของนักเรียนประกอบขอความอธิบายสั้น ๆ เพื่อใหเห็นภาพ
ลักษณะการเรยีนการสอนที่เปนรูปธรรม และเพิ่มเติมขอความที่แสดงถึงของความสํ าเร็จที่
ผานมาของโรงเรียน เชน นักเรียนของโรงเรียนสอบเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง หรือ
ชนะการประกวดมารยาท เปนตน

- ขอความตาง ๆ ที่ทํ าใหผูปกครองเชื่อมั่นไดวาบุตรหลานจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง รวมทั้ง
สุขอนามยัในดานตางๆ และเด็กอยูในความปลอดภัย มีพัฒนาการดานตาง ๆ อยางสมวัย
และมีความสุข

- ชิน้สวนของแผนพบัสามารถนํ ามาแสดงเพื่อเขาฟงการสัมมนาที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้น พรอม
รับของที่ระลึกได

หนาแรกของแผนพับจะใชรูปเด็กที่กํ าลังยิ้ม และลอมรอบไปดวยสัญลักษณที่แสดงถึงการพัฒนา
ในดานวชิาการ  ดานรางกาย ดานอารมณ และดานสังคม  เพื่อจะสรางความตระหนักถึงความตองการ
(Tension) ใหเกดิขึน้กับความนึกคิดของผูปกครอง จะใชการยกปญหาที่เกิดขึ้น (Problem Recognition)
ในรูปของการยกปญหาในดานบวก (Positive Approach)

2. ปายโฆษณา
ติดตั้งปายโฆษณาขนาด 2x3 เมตร  ทีป่ากทางเขาซอยของโรงเรียนบนถนนพหลโยธิน ซึ่งเปน

บริเวณทีม่ยีวดยานและประชากรผานไปมาอยางหนาแนน  อีกทั้งยังใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายดวย
คือ กรมพฒันาที่ดิน โรงพยาบาลเมโย  หางสรรพสินคา Food Lion และคนในพื้นที่ เพื่อเปนการสราง 
Brand Awareness และ Brand Recognition ซึง่จะท ําการติดตั้งกอนเปดเรียนประมาณ 5 เดือน คือต้ังแต
เดอืน มกราคมถงึเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ป จะมีการใหขอมูลในดานตางๆ อยางครบถวน คือ ขอความ
การเปดรับสมัคร ลักษณะของการเรียนการสอนที่เนนการผสมผสาน เพื่อใหเด็กไดความรูพรอมกับความ
สนุก (Edutainment) เบอรโทรศัพทติดตอ แนะนํ าใหมีการเขามาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อดูสถานที่และ
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ลักษณะการเรยีนการสอนจริงกอน และยังมีการทดลองเรียน 1 คร้ัง โดยไมคิดคาใชจายเพื่อเปนการให
ประสบการณจริงแกเด็ก อีกทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองอีกดวย

3. Event Marketing
• จดังานเปดตวัโรงเรียน หลังจากการปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองเดิม

เขาไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ในขณะเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหกลุมเปา
หมายใหมไดรูจัก และเห็นสภาพจริงของโรงเรียนดวย เพื่อจะดึงดูดใหบุคคลภายนอกเขาชม
โรงเรยีน ในงานเปดตัวโรงเรียนจะมีการจัดสัมมนา โดยกํ าหนดหัวขอที่นาสนใจคือ “เลี้ยงลูก
ใหเกง-ดี-มีสุข          ยุคดอทคอม”, “คุณพอคุณแมที่รักลูกใหลูกเรียนอยางไร” โดยจะเชิญ
วทิยากรทีม่ชีือ่เสยีงจ ํานวน 2 ทาน เพื่อใหเกิดความนาสนใจที่จะเขาฟง ซึ่ง ทั้ง 2 ทานจะมีบุค
คลกิทีแ่ตกตางกนัคือ ทานหนึ่งจะเปนคนที่สนุกสนาน สดใส คืออาจารยจตุพล ชมพูนิช หรือ 
ดร.สุขุม นวลสกลุ และอีกทาน จะมาในแนวทางความรู แตไมเครียดมากนัก คือ ดร.วัฒนา 
มคัคสมัน (ผูชํ านาญการสอนแบบ Project Approach จากโรงเรียนวรรณสวางจิต ซึ่งเปนโรง
เรียนตนแบบ) เพื่อใหเขากับแนวความคิดของโรงเรียนที่ตองการจะสื่อสารวาโรงเรียนใชการ
สอนแบบผสมผสาน  จํ านวนผูเขาฟงมีประมาณ 100 ทาน ที่สวนหนึ่งมาจากคํ าแนะนํ าของผู
ปกครองของเด็กเดิม โดยผูปกครองเด็กเดิมจะไดของรางวัลเปนแผนกันแดดสูญญากาศจาก
ทางโรงเรียน หากสามารถชักชวนเพื่อนที่ตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายของทางโรงเรียนมาได 
(Friend get Friend Promotion) รวมทัง้บคุคลภายนอกที่สนใจเขารวม โดยการนํ าชิ้นสวนที่
อยูในแผนพบัมาแสดง  และสามารถที่จะนํ าบุตรหลานมาได สถานที่จัดจะใชสถานที่ของทาง
โรงเรยีนเอง พรอมทั้งในงานจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใชเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง มี
แนวทางดังนี้
1. กิจกรรมที่สรางสรรคและบรรยากาศภายในงานเปนบรรยากาศที่เสริมสรางความเขาใจใน

การสงเสรมิพัฒนาการเด็ก ตลอดจนเกมการแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นสํ าหรับเด็ก ขณะที่ผูปก
ครองอยูในงานสัมมนา โดยจะจางบริษัทที่รับจัดงานสันทนาการโดยเฉพาะ

2. ใหคํ าปรึกษาดานสุขภาพและตรวจสุขภาพเด็ก  โดยผูเชี่ยวชาญจากสถานีอนามัยของ
กระทรวงสาธารณสุข

3. จดังานปฐมนเิทศผูปกครองใหม  เปนการแนะนํ าโรงเรียนอยางเปนทางการ  ทํ าใหผูปก
ครองทราบถงึเปาหมายการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และบรรยากาศของโรงเรียน 
หองเรียน กิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนสิ่งที่ทางโรงเรียนตองการความรวมมือจากผูปก
ครอง  เพือ่ใหผูปกครองมีความเขาใจที่สอดคลองกับทางโรงเรียน และในขณะเดียวกัน โรง
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เรียนจะเปดโอกาสใหผูปกครองไดแจงถึงความคาดหวังที่ผูปกครองมี เพื่อทางโรงเรียนจะ
ตอบสนองไดตรงกัน และเชิญผูปกครองที่เคยสงบุตรของตนเขามาศึกษากับโรงเรียนเปน
แขกรับเชิญพิเศษ (Cognitive Learning : Vicarious or Modeling) เพือ่สรางความมั่นใจ
และประทับใจในแนวทางการสอนของโรงเรียน และนํ าไปบอกตอกับกลุมเพื่อนบานที่
อาศยัอยูในบรเิวณที่พักอาศัย ที่ทํ างาน และสามารถเปนกลุมอางอิง (Reference Group) 
ในการสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนตอไปการปฐมนิเทศจะมีการแจกเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ตัวโรงเรียนและเอกสารที่ไดจากสํ านัก

4. งานปฏรูิปการ ศึกษาของรัฐบาลที่สนับสนุน และของที่ระลึกคือแผนกันแดดสุญญากาศ ที่
ส่ือสารออกมาในรูปของความสุขของเด็ก ในการที่ไดเรียนกับโรงเรียนอนุบาลดวงแกว

5.  จดังานกจิกรรมตามวันสํ าคัญ ไดแก วันแม  วันพอ และวันปใหม โดยจะเชิญผูปกครองเด็กเขารวมงาน
เปนการภายใน โดยภายในงานจะมีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในแตละชั้น ซุมการละเลน
ทีต่องเลนรวมกนัระหวางเด็กและผูปกครอง  งานดังกลาวจัดขึ้นเพื่อที่จะใหเกิดความประทับใจ เพิ่ม
การตดิตอส่ือสารที่ดีระหวางทางโรงเรียนและผูปกครอง และใหเด็กมีเวทีที่จะแสดงความสามารถของ
ตนเองในที่สาธารณะดวย

6. การจดักจิกรรมรวมกับชุมชนเพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน โดยผานกิจกรรมในวันเด็ก
การจดังานดงักลาวจะเปนการจัดงานรวมกันระหวางทางโรงเรียน ภาครัฐและภาคเอกชน เชน หนวย
งานทีรั่บผิดชอบชมุชน  โรงพยาบาล ตลอดจนหางรานตางๆ ในบริเวณโดยรอบโรงเรียน ภายในงานจะ
มกีารตรวจสขุภาพฟนฟรีสํ าหรับเด็ก การจัดซุมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก โดยโรงเรียนอาจจะรวมสนับสนุน
คาใชจายบางสวน หรือสนับสนุนดานสถานที่

7. เปดเยีย่มชมโรงเรียน และสามารถนํ าบุตรหลานมาทดลองเรียนได 1 คร้ัง
เปดใหผูปกครองและผูที่สนใจ ที่รูจักโรงเรียนผานสื่อตางๆ เขาชมโรงเรียนไดตลอดเวลาโดยจัด

ครูไวคอยตอนรับและใหคํ าแนะนํ า  รับรูถึงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่สดชื่น รมเย็น และอบอุน
มกีารแจกหนงัสอืแนะนํ าโรงเรียน เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน  โรงเรียนจะจัดทํ าสมุด
ภาพทีบั่นทกึภาพขัน้ตอนการเรียนการสอนในแตละชวงเวลาของเด็กนักเรียนตั้งแตเชา จนเลิกเรียนใน
แตละวนั หรือกิจกรรมพิเศษ เชน การปฐมนิเทศ  การแสดงความสามารถของเด็กในวันสํ าคัญตางๆ ที่
ทางโรงเรยีนจดั เพื่อเปนการแนะนํ าและประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนที่รูจัก ใหผูปกครองเกิดความ
ประทบัใจ และบอกตอกลุมเพื่อนที่ทํ างานหรือที่อาศัยบริเวณใกลเคียง

สวนในดานการทดลองเรียนนั้น เพื่อเปนการสรางประสบการณจริงใหแกเด็กและผูปกครอง
(Experimental) เพือ่ใหเกิดความประทับใจและรูสึกอยากที่จะเรียน (Direction) โรงเรียนจะจัดใหเด็ก
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ไดทดลองเรยีนโดยไมคิดคาใชจาย จะแจงวันที่มีการทดลองเรียนผานทางแผนพับ ปายโฆษณา ปฏิทิน
พับต้ังโตะและ Direct Mail ซึง่อยูในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือน
พฤศจกิายน โดยจะจดัใหเด็กเขาทํ ากิจกรรมที่เหมาะสมกับการทดลองเรียนในระยะสั้น เนนความสนุก
สนานจากการท ํากจิกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกกับการเลน เรียนรู และนํ ามาเลาใหผูปกครองฟง
เปนการจูง (Motivation) ผูปกครองผานตัวเด็ก สํ าหรับผูปกครองที่นํ ามาเด็กเขามาก็จะมีครูไวคอย
ตอนรับ และแนะนํ าใหขอมูลในอีกสวนหนึ่งซึ่งแยกกับตัวเด็ก

8. การจดัท ําตามรางการฉีดวัคซีนของเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ป
จดัท ําใหแกทางโรงพยาบาลที่ใกลโรงเรียน เชน โรงพยาบาลเมโย หรือ โรงพยาบาลวิภาวดี 

โดยมกีารลงชือ่ของโรงเรียน สัญลักษณ และขอความที่ตองการสื่อสารในตารางนั้น นอกจากนั้น ทาง
โรงเรียนยังจะตองสรางความรวมมือในระยะยาวใหเกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลโดยการทํ าสัญญา
ประกันการรักษาหากเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก  การชวยประชาสัมพันธชื่อของโรงพยาบาลในเอกสารของ
ทางโรงเรยีน โดยขอใหทางโรงพยาบาลสนับสนุนทางดานบทความที่เกี่ยวกับการดูและเด็กเล็ก จะจัด
พมิพตารางฉดีวคัซีนจํ านวน 2,000 ชุด  ทุก ๆ 2 ป และแจกในปแรกเปนจํ านวน 1,000 ชุด และอีก 
1,000 ชดุในปตอไปซ่ึงสอดคลองกับอัตราการเกิดของเด็กในเขตจตุจักร

9. School Van
ในสวนของรถโรงเรียนจะมีการตกแตงรถที่ใชรับสงนักเรียนใหมีเอกลัษณที่เฉพาะ รูปภาพที่จะ

ใชติดบนตัวรถจะเปนรูปที่สรางแรงจูงใจในทางดานบวก (Motivation : Positive Approach) เชน รูป
เดก็ทีย่ิม้หวานซึง่บงบอกถึงความสุขเมื่อไดมาเรียนในโรงเรียนนี้  และมองเห็นแลวสามารถที่จะนึกถึง
โรงเรยีนไดทนัท ีรวมทั้งเบอรโทรศัพทที่มองเห็นอยางเดนชัด รวมถึงพนักงานขับรถที่จะตองแตงกายให
เหมาะสมและเขากับแนวทางของโรงเรียน เพื่อใชในการประชาสัมพันธโรงเรียน เมื่อรถรับสงขับเขาไป
ในพืน้ทีต่าง ๆ จะเปนการสราง Brand Recognition อีกทางหนึ่ง

10. การดอวยพรวันเกิด (Post Card)
การจดัท ําการดอวยพรวันเกิด โดยจัดพิมพเปนจํ านวน 300 ชุด ทุก ๆ 2 ป ภายในการดอวยพร

วนัเกดินอกจากจะมีขอความอวยพรวันเกิดแลว จะมีการพิมพชื่อ รูปที่ตองการสื่อสาร สัญลักษณของ
โรงเรยีน และขอความวา “คิดถึงทุกป” โดยจะจัดสงใหกับเด็กที่เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลดวงแกว ต้ัง
แตระดบัชัน้อนุบาล 1-3  และเด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลวติดตอกัน 3 ป เพื่อใหผูปกครอง
และเดก็เกดิความประทับใจ ระลึกถึงโรงเรียนอนุบาลดวงแกว และบอกตอแกคนทั่วไป

11. โปรแกรมฐานขอมูล (Database)
จดัท ําขึน้เพือ่ที่จะเก็บขอมูลตาง ๆ ของตัวเด็กที่เรียนอยูและผูปกครองของเด็กนั้น ๆ ตลอดจน

ขอมูลของลูกคาเปาหมายที่ไดจากกิจกรรมทางการตลาดและเก็บขอมูลจากสมุดเยี่ยมชมคือ การจัด
สัมมนา การจดังาน นิทรรศการ จากการตอบรับจากแผนพับ การติดตอทางโทรศัพท การเยี่ยมชมและ
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ทดลองเรยีน จากโรงพยาบาลที่มีการเก็บรายละเอียดตาง ๆ เชน วันที่เด็กเกิด ชื่อของเด็ก ที่อยู ชื่อผูปก
ครองเปนตน ขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถที่จะนํ ามาใชในการจัดทํ า Direct Mail หรือ จัดทํ า Post 
Card  อวยพรวนัเกดิของเด็กได ชวงเวลาในการจัดทํ าฐานขอมูลและเก็บขอมูลเบื้องตนจะอยูในชวง
เดอืนมกราคมถึงมิถุนายน

Sales Promotion
วัตถุประสงค

เพือ่เปนการแบงเบาภาระผูปกครอง และจูงใจใหผูปกครองนํ าบุตรหลานมาสมัครเรียน ทางโรง
เรียนจงึไดเสนอทางเลือกในการชํ าระเงินใหผูปกครอง 2 ทางเลือก และจะดํ าเนินงานเหมือนกันทุกป ไดแก

1. ผอนช ําระคาเทอมเปนงวด ๆ โดยแบงชํ าระเปนเทอมละ 3 งวด
2. ใหสวนลด 5% ในกรณีที่ผูปกครองชํ าระคาเทอมเปนเงินสด

เปาหมายทางการตลาดในปที่ 2
•  เพือ่ใหมนีักเรียนอนุบาล  1 จํ านวน 35 คน
• สราง Top of Mind ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร ในอันดับแรก เปน 13%
• สราง Brand Recognition ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร เปน 40%

Marketing Communication
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relations)
1. แผนพับ (Brochure)

ในการสงแผนพับใหถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยใชวิธีการ Direct Mail ไปในเขตพื้นที่จตุจักร เขต
พืน้ทีใ่กลเคยีงทีอ่ยูภายในรัศมี 5 กิโลเมตร และกลุมลูกคาที่ยังไมตัดสินใจนํ าบุตรหลานเขาเรียน ซึ่งรายชื่อ
ทีจ่ะท ําการจดัสงนั้น จะดํ าเนินการตรวจสอบจากการตอบรับที่เก็บไวในฐานขอมูลในปแรก และทํ าการสง
แผนพบัซํ ้าในปนีเ้ปนจํ านวน 3,000 ชุดไปยังกลุมลูกคาเปาหมายในวงกวางมากขึ้น
2. ปายโฆษณา

การจดัตัง้และระยะเวลาที่เร่ิมทํ าการติดตั้งนั้น จะเริ่มต้ังแตเดือนมกราคมของทุกปเชนเดิม จะเปน
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกอนเปดเทอม  เนื้อหาที่ตองการสื่อสารนั้น จะออกมาในแนวของการใหความรู
รายละเอยีดของหลกัสตูรการศึกษา แนวการเรียนการสอนที่เนนการผสมผสาน เนนการพัฒนาในทุกๆ ดาน
ทัง้รางกาย อารมณ สังคม และความรูควบคูกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความสุขในการเรียนรู โดยจัด
ท ําปายน ํามาติดบริเวณหนาทางเขาโรงเรียนที่ติดถนนใหญ
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3. Event  Marketing
• การจัดงานสัมมนา

จะจดัสัมมนาในหัวขอเร่ือง “IQ EQ AQ 3Q เพือ่ความสํ าเร็จของลูก” ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือน
มีนาคมโดยรวมมือกับแผนกเด็กเล็กของโรงพยาบาล เชิญแพทยผูเชี่ยวชาญในดานเด็กมาเปนวิทยากร 
หรือวทิยากรจากสถาบันสรางสรรคศักยภาพสมองครีเอตีฟเบรน  ในงานจะจัดอาหารเพื่อเลี้ยงผูปกครองที่
จะเขาฟงการสมัมนา และจัดกิจกรรมการละเลนตาง ๆ ตลอดจนของรางวัลที่จะใหแกผูที่มาในงานและผูที่
ชนะการแขงขันพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน โดยเนนการเลนที่จะตองทํ ารวมกันระหวางผูปกครอง
และเด็ก

4. งานนิทรรศการฟ
จดันทิรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่บริเวณพิพิธภัณฑเด็ก  จัดประกวดวาดภาพระบายสีชิง

รางวลัและใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยเฉพาะการสอน
ในลักษณะ Project Approach  โดยจะจดัในวนัเดยีวกับที่นํ าเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปนการ
สรางความสนใจ (Impact) กบัประชาชนทีเ่ขามาในงาน  จะจัดงานชวงตนเดือนเมษายน เวลาวันหยุด
เสาร-อาทิตย โดยในงานนิทรรศการจะประกอบไปดวยรายละเอียดตอไปนี้

- จดัแสดงผลงานของนักเรียน เชน ผลงานศิลปะที่ไดรับรางวัล หรือ งานโครงการที่นาสนใจ
- ทีต้ั่งของโรงเรียนที่ชัดเจน พรอมประวัติ, วัตถุประสงคในการกอต้ังโรงเรียน และปรัชญาของ

โรงเรียนโดยยอ โดยมีรูปถายของโรงเรียนประกอบ
- รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริการตาง ๆ ที่โรงเรียนมี  โดยมีภาพกิจกรรมในขั้น

ตอนตาง ๆ ของนักเรียนพรอมคํ าอธิบาย เพื่อใหเห็นภาพลักษณะการเรียนการสอนที่เปน
รูปธรรม

- ความส ําเรจ็ทีผ่านมาของโรงเรียน เชน นักเรียนของโรงเรียนสอบเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ชือ่เสยีง หรือชนะการประกวดมารยาท เปนตน

- จดุเดนตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนมี และเปนสิ่งที่มีคุณคาในสายตาของผูบริโภค เชน ความเอาใจใส
ดูและเดก็ คุณวุฒิของครู จํ านวนครูตอจํ านวนนักเรียน เปนตน

5. จดังานปฐมนิเทศผูปกครอง
เพือ่แนะน ําโรงเรียนใหผูปกครองทราบถึงเปาหมายการศึกษา, หลักสูตรการเรียนการสอน

และบรรยากาศของโรงเรียน  หองเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครอง ครู และผู
บริหารโรงเรียน โดยเชิญผูปกครองที่เคยสงบุตรหลานของตนเขามาศึกษากับทางโรงเรียนมาเปนแขกรับ
เชิญพิเศษ (Cognitive Learning : Give the information by Vicarious or Modeling) ท ําใหผูปกครอง
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ปจจบัุนเกิดความมั่นใจในแนวทางการสอนของโรงเรียน และนํ าไปบอกตอกับกลุมเพื่อนบานที่อาศัยอยูใน
บริเวณทีพ่กัอาศยั และที่ทํ างาน ซึ่งสามารถเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการสรางชื่อเสียงใหโรง
เรียนตอไป  การปฐมนิเทศจะมีการแจกเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน เอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
พัฒนาการของเด็ก  แจกของที่ระลึกปฏิทินตั้งโตะที่มีภาพสื่อสารออกมาในรูปของความสุขของเด็กที่ได
เรียนรูจากโรงเรียน

6. เปดใหเยีย่มชมโรงเรียน และสามารถนํ าบุตรหลานมาทดลองเรียนได 1 คร้ัง
ยงัคงทีจ่ะรักษาแนวทางในการแนะนํ าในรูปแบบเดิมไว และจะมีการปรับวิธีการบางจาก

การส ํารวจผลตอบรับที่ไดจากกรอกผลการประเมินที่ไดจากผูปกครองในปกอน  เพื่อที่จะทํ าใหการแนะนํ า
โรงเรยีนและการทดลองเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น โดยจะจัดอยูในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  
เดอืนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน  โดยจะมีการนัดหมายวันและเวลาที่แนนอนที่จะใหผูปกครองนํ า
บุตรหลานมาทดลองเรียน เพื่อที่จะใหเปนกลุมเด็กที่มีจํ านวนมากพอสมควร

7. การจดัทํ าบัตรตารางบันทึกการฉีดวัคซีน
เกดิจากการรวมมือกับโรงพยาบาลที่ต้ังอยูบริเวณใกลเคียงในการจัดทํ าบัตรตารางบันทึก

การฉดีวคัซนีของเด็ก  โดยมีขอความที่ถายทอดความรูสึกหวงใยที่โรงเรียนมีตอเด็ก  ชื่อโรงเรียน และตรา
สัญลักษณของโรงเรียน

8. School van
ตัวรถของโรงเรยีนเชนกันจะมีการตกแตงรถที่ใชรับสงนักเรียนใหมีเอกลักษณที่เฉพาะ รูปภาพที่จะ

ใชติดบนตวัรถจะเปนการรูปที่สรางแรงจูงใจในทางดานบวก  มองเห็นแลวสามารถที่จะนึกถึงโรงเรียนไดทัน
ท ี รวมทัง้เบอรโทรศัพทที่มองเห็นอยางเดนชัด เพื่อใชในการประชาสัมพันธโรงเรียน  เมื่อรถรับสงขับเขาไป
ในพืน้ทีต่าง ๆ เปนการสราง Brand Recognition อีกทางหนึ่ง

Sales Promotion
โรงเรยีนยงัคงดํ าเนินนโยบายการรับชํ าระคาเทอมเปน 2 วิธี ดังนี้
1. ผอนช ําระคาเทอมเปนงวดๆ โดยแบงชํ าระเปนเทอมละ 3 งวด
2. ใหสวนลด 5% ในกรณีที่ผูปกครองชํ าระคาเทอมเปนเงินสด
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เปาหมายทางการตลาดในปที่ 3-5
• เพือ่ใหมนีกัเรียนเขาเรียนในชั้นอนุบาล1  50 คน  ในทุกๆ ป
• สราง Top of Mind ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร ในอันดับแรก เปน 16% ในปที่ 3 เปน

18%  ในปที่ 4 และเปน 20%  ในปที่ 5
• สราง Brand Recognition ของประชากรเปาหมายที่อยูในเขตจตุจักร เปน 45% ในปที่ 3 เปน 50% ใน

ปที่ 4  และเปน 55% ในปที่ 5

Marketing Communication
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ  (Advertising and Public Relations)
1. แผนพับ (Brochure)

การทีท่างโรงเรียนไดจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล ทํ าใหการทํ าการตลาดในลักษณะ Direct
Marketing มปีระสิทธภิาพสงูขึ้น ในการสงแผนพับใหถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยใช Direct Mail ไปในเขต
พืน้ทีจ่ตุจกัร และเขตพื้นที่ใกลเคียงที่อยูภายในรัศมี 5 กิโลเมตร  ซึ่งรายชื่อที่จะทํ าการจัดสงนั้น  จะใชขอ
มลูทีจ่ดัเกบ็ในฐานขอมูล โดยดํ าเนินการตรวจสอบจากรายชื่อที่ไดจากการตอบรับในปแรก และปตอ ๆ มา
รวมทัง้รายชือ่ที่ไดจากการทํ ากิจกรรมทางการสื่อสารตาง ๆ  สวนการสง Brochure โดยอาศัยพนักงานรับ
จางในปนี ้จะเจาะในกลุมลูกคาที่มีกํ าลังซื้อที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายของลูกคา เปนจํ านวน 2,000
ชดุไปยงักลุมลูกคาเปาหมายกลุมใหม อีก 3,000 ชุดกับลูกคากลุมเดิมและกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ

2. ปายโฆษณา
จดัตัง้เปนระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกอนเปดเทอม  เนื้อหาที่ตองการสื่อสารนั้น  จะสื่อออกมาใน

แนว Motivation : Positive Approach และรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา แนวการเรียนการสอนที่
เนนการผสมผสาน เนนการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  รางกาย อารมณ สังคม และความรูควบคูกัน โดยเฉพาะ
อยางยิง่การสรางความสุขในการเรียนรู  โดยการจัดทํ าปายนํ ามาติดบริเวณหนาทางเขาโรงเรียนที่ติดถนน
ใหญทีเ่ปนเสนทางที่มีการจราจรหนาแนน

3. Event Marketing
• การจัดงานสัมมนา

จดัสมัมนาในหวัขอเร่ือง “ลูกนอยของพอแมโตขึ้นจะเปนอยางไร” โดยจะรวมมือกับแผนกเด็กเล็ก
ของโรงพยาบาลเมโย ในการเรียนเชิญแพทยผูเชี่ยวชาญในดานจิตวิทยาในวัยเด็กมาเปนวิทยากร โดยจะ
จดัขึน้ในชวงตนป ในชวงเวลาประมาณ 5 เดือนกอนเปดเทอม  โดยโรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เดก็ทีม่าในงาน จดัอาหารเพื่อเลี้ยงผูปกครองที่จะเขาฟงการสัมมนา  และการสัมมนาดังกลาวจะมีการเปด
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Booth สินคาลดราคาทีเ่กีย่วกับเด็กเล็ก ตลอดจนของรางวัลที่จะใหแกผูที่มาในงานและผูที่ชนะการแขงขัน
พเิศษทีจ่ดัขึน้เพือ่ความสนุกสนานโดยจะเปนการเลนที่จะตองทํ ารวมกันระหวางผูปกครองและเด็ก

4. งานนิทรรศการ
เพือ่เปนการประชาสัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่อง โรงเรียนจะทํ าการติดตอเชาพื้นที่

ในการตั้ง Booth เพือ่เปนการแนะน ําโรงเรียน และทํ าการแจกขอมูลที่เกี่ยวกับเด็กเล็ก และแนะนํ าใหเขาชม
และทดลองเรียนเชนเดียวกับปแรก โดยขอมูลที่แจกจะอยูในรูปของ Brochure 4 สี  โดยจะจัดงานชวง
เดอืนเมษายน เวลาวันหยุดเสาร-อาทิตย  มีการแจกของที่ระลึกภายในงาน และทํ าการจัดเก็บเปนขอมูล
ของผูเขาชมไวในสมุดเยี่ยมชม

5. จดังานปฐมนิเทศผูปกครองผูปกครองนักเรียนใหม
เพือ่แนะน ําโรงเรียนใหผูปกครองทราบถึงเปาหมายการศึกษา, หลักสูตรการเรียนการสอน และ

บรรยากาศของโรงเรียน หองเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครอง ครู และผูบริหาร
โรงเรยีน  การเชิญผูปกครองที่เคยพาบุตรของตนเขามาเปนแขกรับเชิญพิเศษ (Cognitive Learning
Theory : Vicarious or Modeling) เพือ่สรางความมั่นใจในแนวทางการสอนของโรงเรียน และนํ าไปบอกตอ
กบักลุมเพือ่นบานทีอ่าศัยอยูในบริเวณที่พักอาศัย และที่ทํ างาน และสามารถเปนกลุมอางอิง (Reference
Group) ในการสรางชือ่เสียงใหโรงเรียนตอไป  การปฐมนิเทศจะมีการแจกเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวโรง
เรียน และเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการเด็ก

6. เปดใหเยีย่มชมโรงเรียน และสามารถนํ าบุตรหลานมาทดลองเรียนได 1 คร้ัง
ยงัคงทีจ่ะรักษาแนวทางในการแนะนํ าในรูปแบบเดิมไว  และจะมีการปรับวิธีการบางจากการ

สํ ารวจผลตอบรบัที่ไดจากกรอกผลการประเมินที่ไดจากผูปกครองในปกอน  เพื่อที่จะทํ าใหการแนะนํ าโรง
เรียนและการทดลองเรยีนมีความนาสนใจมากขึ้น  โดยจะมีการนัดหมายวันและเวลาที่แนนอนที่จะใหผูปก
ครองน ําบตุรหลานมาทดลองเรียน เพื่อที่จะใหเปนกลุมเด็กที่มีจํ านวนมากพอสมควร

7. การจดัทํ าบัตรตารางบันทึกการฉีดวัคซีน
โดยจะจดัพมิพ ในจํ านวนเทาเดิมคือ 2,000 ชุดสํ าหรับตารางการนัดหมายฉีดวัคซีน จะมีการ

เปลีย่นลกัษณะใหมีความทันสมัยนาสนใจมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปภาพ และขอความใหดูแปลกตาออก
ไป
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8. School van
ตัวอยางรถโรงเรยีนเชนกันจะมีการตกแตงรถที่ใชรับสงนักเรียนใหมีเอกลักษณที่เฉพาะ รูปภาพที่

จะใชติดบนตัวรถจะเปนการรูปที่สรางแรงจูงใจในทางดานบวก (Motivation : Positive Approach) มอง
เหน็แลวสามารถทีจ่ะนกึถึงโรงเรียนไดทันที รวมทั้งเบอรโทรศัพทที่มองเห็นอยางเดนชัด เพื่อใชในการ
ประชาสมัพันธโรงเรียน เมื่อรถรับสงขับเขาไปในพื้นที่ตาง ๆ แลวจะเปนการสราง Brand Recognition อีก
ทางหนึ่ง

Sales Promotion
โรงเรยีนยงัคงดํ าเนินนโยบายการรับชํ าระคาเทอมเปน 2 วิธี ดังนี้
3. ผอนช ําระคาเทอมเปนงวดๆ โดยแบงชํ าระเปนเทอมละ 3 งวด
4. ใหสวนลด 5% ในกรณีที่ผูปกครองชํ าระคาเทอมเปนเงินสด

แผนการตลาดสํ าหรับปที่ 6-10
การด ําเนนิงานทางการตลาดที่สํ าหรับชวง 1-5 ปที่ไดวางไวนั้น โรงเรียนอนุบาลดวงแกวไดวางแผน

โดยมุงเนนการสื่อสารเพื่อที่จะสราง Brand Association กบัลูกคาเปนสํ าคัญ พรอมทั้งใหเห็นถึงความแตก
ตางทางดานรปูแบบการเรียนการสอน และการดูแลเอาใจใส ประกอบกับการวิเคราะหถึงตํ าแหนงและกล
ยทุธของคูแขงรายอื่น ๆ หากการดํ าเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามแผนที่วางไว และการรับรูถึงคุณคาของ
โรงเรยีนในสายตาของผูปกครองเปนไปตามตํ าแหนงที่ตองการแลว ทางโรงเรียนจะดํ าเนินงานตามกรอบ
และต ําแหนงทีไ่ดวางไวอีกระยะหนึ่ง เพื่อใหผลการดํ าเนินงานที่ดีนั้นไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ

อนึง่  การวางสวนผสมทางการตลาดนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัยที่ไดเปลี่ยนไป การ
ส่ือสารกบัผูบริโภคนั้นจะเริ่มขยายตลาดมาอยูในกลุมที่มีรายไดสูงขึ้น  เพื่อที่ใหฐานของลูกคามีความหลาก
หลายและใหเกดิทางเลือกที่มากขึ้นใหแกโรงเรียน  การดํ าเนินงานดังกลาวจะตองมีการเปลี่ยนแปลงสวน
ผสมทางการตลาดอื่นๆ ที่จะทํ าใหการรับรูคุณคาของผูปกครองเปลี่ยนแปลงไปดวย  ซึ่งโรงเรียนไดเพิ่มกิจ
กรรมส ําหรบัเดก็เพิ่มเติมและมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติม ในสวนที่เพิ่มข้ึน เชน การเรียนวายนํ้ า  การจัดกิจ
กรรมตาง ๆ เหลานี้เพื่อที่จะเพิ่มปจจัยที่สรางคุณคาในสายตาของผูปกครอง  สวนในดานการประชา
สัมพนัธตลอดจน การสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ จะสื่อสารกับลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน การจัด
นทิรรศการทีห่างเซน็ทรัล สาขาลาดพราว นอกจากนี้ ทางโรงเรียนจะตองสังเกตความเคลื่อนไหวตลอดจน
พฤตกิรรมตาง ๆ ของทั้งคูแขงและผูบริโภค รวมไปถึงการทํ าวิจัยทางการตลาด ในรูปแบบ Quantitative
และ Qualitative เพือ่ใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือที่จะทํ าใหการปรับเปลี่ยนดังกลาวประสบความสํ าเร็จ
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แผนการเงิน (Financial Plan)
เนือ่งจากธรุกจิโรงเรียนอนุบาลดวงแกวเปนธุรกิจที่เปดดํ าเนินการอยูแลวในปจจุบัน  การวางแผน

ทางการเงนิจงึละไวในสวนของเงินลงทุนเริ่มแรกที่มีคาใชจายในการจัดตั้งโรงเรียน แตจะใหความสํ าคัญกับ
การวางแผนทางการเงินเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกวกํ าหนดขึ้นตามกล
ยทุธในการด ําเนนิธรุกิจ  แผนการเงินจึงเนนที่การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับกิจกรรมตางๆ ที่กํ าหนด
ตามแผนในสวนงานอื่น คือ แผนการผลิต และแผนการตลาด  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของปริมาณ
เงนิทีใ่ช และแหลงที่จะจัดหาเงินทุน
• เครือ่งมอืที่ใช และการเตรียมขอมูลในการวิเคราะหทางการเงิน

เดมินัน้ ทางโรงเรียนมีเพียงงบรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นในแตละป  ซึ่งยังไมเพียงพอในการ
จดัท ําประมาณการเพือ่วิเคราะหและวางแผนทางการเงิน  คณะผูจัดทํ าจึงไดสอบถามสถานะทางการเงินที่
เปนอยูในปจจบัุนของโรงเรียน เพื่อนํ ามาจัดทํ างบดุล,งบกํ าไรขาดทุน และจัดทํ าบัญชีเงินสด

หลงัจากนัน้ จงึน ําขอมูลจากการวิจัยตลาด, ขอมูลสถิติจากแหลงทุติยภูมิ เชน สํ านักงาน
สถติิ และ จากการสอบถามผูบริหารโรงเรียนอนุบาล มาประกอบการตั้งสมมติฐานของงบประมาณการ
และจดัท ําประมาณการงบการเงิน คือ งบดุลประมาณการ, งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ และบัญชีเงินสด
ประมาณการ   เพื่อใชเปนเครื่องมือวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของธุรกิจ
• แหลงที่มาของเงินทุน

ทีม่าของเงนิทนุที่โรงเรียนจะเลือกใชได มาจาก 2 แหลง คือ
1. เงนิทนุจากสวนของเจาของ  ซึ่งเปนแหลงเงินทุนหลักในปจจุบันของโรงเรียน ไดมาจากการ

ดํ าเนนิธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน portfolio ของเจาของโรงเรียน คือ รายไดจากการใหทํ าธุรกิจ
อพารทเมนทใหเชา , คาใหเชาพื้นที่ และคามัดจํ าการใหเชาพื้นที่

2. เงนิทนุจากการกูยมื  ทั้งจากสถาบันการเงิน และบุคคลอื่น ซึ่งปจจุบัน โรงเรียนไดกูยืมเงินบาง
สวนจากบคุคลภายนอก เปนสัดสวนประมาณ 18.08% จากแหลงเงินทุนระยะยาวทั้งหมด
โดยตนทนุเงนิทนุในสวนนี้คอนขางตํ่ า ประมาณ 3%  สํ าหรับเงินทุนจากสถาบันการเงินนั้น
โรงเรยีนไมไดเลือกใช เพราะมีตนทุนที่สูงประมาณ 10-12%

• เงนิลงทุนที่ตองการสํ าหรับแผนธุรกิจ
สํ าหรบัการปรบัเปลี่ยนโรงเรียนตามแผนธุรกิจคร้ังนี้ จํ าเปนตองใชเงินลงทุนเพิ่มเติมในสวนตางๆ

ดังนี้
1. เงนิลงทนุในสนิทรพัยถาวร  ซึ่งเปนการทยอยลงทุนตามจํ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน
2. เงนิทนุหมุนเวียน
ซึง่ในแผนกการเงนิฉบับนี้ ไดเสนอการใชแหลงเงินทุนจากทั้ง 2 แหลง โดยเริ่มในปแรกของการปรับ

เปลีย่น  เงินทุนจะจัดหาในสัดสวนดังนี้
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 เงนิสดจากการเพิม่ทนุของเจาของจํ านวน 1.0 ลานบาท นํ าไปใชลงทุนปรับปรุงสถาน
ที ่0.5 ลานบาท อีก 0.5 ลานบาท นํ ามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน (Suggested Case
และ Worst Case)

 วงเงนิกูเบกิเงนิเกนิบญัชีจากสถาบันการเงิน 1.0 ลานบาท เพื่อนํ ามาใชเปนเงินทุน
หมนุเวยีนเพิม่เติม  โดยใชหลักทรัพยของเจาของคํ้ าประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย  MRR
+ 2.25% ตอป (ปจจุบันประมาณ 10%)

สํ าหรบัในปที ่2 – 5 จะใชเงินลงทุนในสินทรัพยถาวร ซึ่งในแผนการเงินฉบับนี้ เสนอการใช
แหลงเงนิทนุในสวนนี้จากเงินทุนของเจาของ โดยมีจํ านวนเงินที่ตองการดังนี้

ปที่ จํ านวนเงิน (บาท)
2
3
4
5

-
100,000

1,200,000
400,000

สํ าหรบัปที ่6 เปนตนไป มีสมมติฐานวาจะยังไมลงทุนเพิ่มเติม

การประเมินความเปนไปไดทางการเงินของแผนธุรกิจ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาในปจจุบันของประเทศไทยอยูในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก

จากการสนบัสนนุของภาครัฐ และการตื่นตัวของภาคเอกชน  ทํ าใหสถานการณตางๆ  ที่กระทบกับธุรกิจโรง
เรียนอนบุาลอาจเปลีย่นแปลงในระยะยาว  คณะผูจัดทํ าจึงจัดทํ าประมาณการทางการเงินลวงหนาเปน
ระยะเวลา 5 ป โดยคาดวาสถานการณจะคอนขางคงที่ในระยะเวลาดังกลาว
• ผลการประมาณการงบการเงิน7   (Suggested Case)

•        งบกํ าไรขาดทุน
ในปที ่1 ถงึ 4  โรงเรียนยังประสบกับภาวะขาดทุนจากการดํ าเนินงาน โดยในปแรกของ

การปรบัเปลีย่นโรงเรียนจะขาดทุนถึง 104.38%  คาใชจายที่สํ าคัญคือ คาใชจายเงินเดือน 93.85% ของ
รายไดในปแรก,  คาเสื่อมราคา 40.27% และคาใชจายทางการตลาดที่ใชไป

7  รายละเอียดประมาณการงบการเงินในภาคผนวก 4
18.17% ของรายได  ในปตอๆ มา รายไดที่เพิ่มสูงขึ้นทํ าใหโรงเรียนขาดทุนในจํ านวนที่ลดลง เหลือขาดทุน 10.32% ในปที่ 4  และเริ่มมีกํ าไรใน
ปที่ 5 เทากับ 1.59% ซ่ึงในปที่ 5 นี้ คาใชจาย
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หลกัยงัคงเปนเงนิเดือน 49.44% คาเสื่อมราคา 11.64% คาอาหาร 10.36% และคาจางครูวิชาพิเศษ
7.77%  สํ าหรบัคาใชจายทางการตลาดเริ่มคงที่ในปที่ 4 คือประมาณ 4% จากรายได

หากวเิคราะหงบก ําไรขาดทุนของโรงเรียน จะพบวา หลังจากปที่ 5 หากโรงเรียนมีจํ านวนนัก
เรียนเทาเดมิ คือ 150 คน และเรียกเก็บคาเทอมในอัตราเดิม โรงเรียนมีแนวโนมที่จะมีสัดสวนของกํ าไรเพิ่ม
ข้ึนเลก็นอย เนือ่งจากคาเสื่อมราคาที่จะลดลง อยางไรก็ตาม อัตรากํ าไรสุทธิตอยอดขายเทากับ 1.59%
คอนขางตํ ่า โรงเรียนควรพิจารณาแนวทางที่เพิ่มกํ าไรในอนาคต ซึ่งสามารถทํ าไดผานหลายวิธี เชน ปรับ
เพิม่คาเทอมในสดัสวนที่เหมาะสม (เมื่อโรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับในกลุมผูปกครองเปา
หมาย)  คํ านงึถงึตนทุนที่เพิ่มข้ึน เชน อัตราเงินเฟอ  เปนเกณฑ  หรือการปรับลดคาใชจายบางประเภท เชน
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร หรือ อบรมและสัมมนา  ซึ่งมีแนวโนมจะลดลงเมื่อบุคลากรเปนบุคลากร
เดมิทีม่ปีระสบการณสูงขึ้น หรือ คาใชจายทางการตลาด ซึ่งสามารถปรับลดไดเมื่อโรงเรียนเริ่มเปนที่รูจัก
และยอมรบัในวงกวางขึ้น และสามารถอาศัยการบอกตอของลูกคาเดิมในการประชาสัมพันธตอไปได

• งบดุล
รายการเงนิสดในงบดุลข้ันตํ่ าจะอยูที่ 50,000 บาท  เทากับจํ านวนเงินสดขั้นตํ่ าที่สํ ารองไวเพื่อการ

บริหารงาน สํ าหรบัรายการลูกหนี้และรายไดรับลวงหนาจะเพิ่มข้ึนตามสัดสวนของรายไดที่เพิ่มข้ึนในแตละ
ป สินทรพัยรวมจะลดลงในปที่ 2 และ 3  และเพิ่มข้ึนในปที่ 4 และ 5 ซึ่งเปนปที่โรงเรียนลงทุนเพิ่มเติมในสิน
ทรัพยเพื่อรองรับจํ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน

สินทรพัยหมนุเวยีนจะมีสัดสวนเพิ่มข้ึนในปที่ 5 เนื่องจากเงินสดที่เพิ่มข้ึน จากสัดสวนสินทรัพย
หมนุเวยีน ตอสินทรัพยรวมเทากับ 14%  ในปที่ 4 เปน 21% ในปที่ 5 และสงผลใหอัตราสวน Current
Ratio ดีข้ึนจาก 0.41 เทาในป 4 เปน 0.73 เทาในปที่ 5  ซึ่งแมวาสัดสวน Current Ratio จะตํ ่ากวา 1 แตหนี้
สินหมนุเวยีนหลกัของโรงเรียนในปที่ 5 คือ รายไดรับลวงหนาซึ่งในทางปฏิบัติจะไมมีการเรียกคืนเงิน ความ
เสีย่งทางการเงนิของโรงเรียนในปที่ 5 จึงมีนอยกวาในปที่       1 – 4 ที่โรงเรียนมีภาระเงินเบิกเกินบัญชีสูง
สุดประมาณ 800,000บาท ในปที่ 2 และ 3 นั้น โรงเรียนมีความเสี่ยงทางการเงินสูงเนื่องจากมีสวนของหนี้
สินตอทนุมากกวา 1 เทา  อยางไรก็ดี หนี้สินดังกลาวมีสวนของรายไดรับลวงหนาอยูดวยเชนกัน

สวนของเจาของในปที่ 1 –3  จะลดลงจากขาดทุนสะสมที่เพิ่มข้ึน แตเพิ่มข้ึนในปที่ 4 จากการลงทุน
เพิม่โดยการเพิม่ทนุ แตจํ านวนขาดทุนสะสมยังเพิ่มข้ึน  แตในปที่ 5 ขาดทุนสะสมมีจํ านวนลดลงเนื่องจาก
ธรุกจิเร่ิมมกี ําไร ประกอบกับธุรกิจเพิ่มการลงทุนในอาคารเรียน โดยมาจากการเพิ่มทุนเชนเดิม  ทํ าใหสวน
ของเจาของเพิ่มข้ึน สัดสวนหนี้สินตอทุนจึงลดตํ่ ากวา 1 เทาในปที่ 5

• บัญชีเงินสด
ในปแรกของการปรบักลยุทธ โรงเรียนจะนํ าเงินสดจากการเพิ่มทุน 500,000 บาท เขามาเปนเงิน

ทนุหมนุเวยีนสวนหนึง่ ทีเ่หลอืจะใชจากวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งใน 5 ปที่ประมาณการ โรงเรียนจะขาด
เงนิสงูสดุในปที ่3 โดยตองการใชวงเงินสูงสุดที่ 736,476 บาท และเนื่องจากรายรับเงินสดของโรงเรียนจะ
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ไดรับตามงวดการจายชํ าระคาเทอมจากผูปกครอง   ดังนั้น  นอกจากคาใชจายที่จํ าเปนตองจายในเดือนที่
เกดิคาใชจายขึ้น เชน เงินเดือน หรือ คาสาธารณูปโภคแลว โรงเรียนวางนโยบายจัดสรรการจายเงินใหตรง
กบังวดทีไ่ดรับเงนิเขาใหมากที่สุด เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี เชน คาจางครูวิชาพิเศษ
ซึง่อาจตอรองจายในตนเทอมการศึกษาหรือในงวดเดือนที่ไดรับชํ าระคาเทอมการศึกษาแทนการจายทุกสิ้น
เดือนได

สํ าหรบัเงนิลงทนุเพิม่เติมในสินทรัพยถาวรในแตละปตามแผนที่วางไวนั้น  จะไมนํ ามารวมในบัญชี
เงนิสด ตามสมมตฐิานที่ต้ังไววาการลงทุนเพิ่มเติมจะใชเงินจากสวนของเจาของทั้งหมด

• การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-even Analysis)
จดุคุมทนุ คือ จดุทีไ่มมีกํ าไรและไมขาดทุนจากการดํ าเนินงาน เปนจุดที่ชี้ใหเห็นวากิจการตอง

ดํ าเนนิธรุกจิและหารายไดรับอยางนอยเทาไร จึงจะไมขาดทุน และเมื่อธุรกิจสามารถสรางรายไดถึงระดับที่
เปนจดุคุมทนุแลว รายไดรับหนวยตอไปจะกอใหเกิดกํ าไรไดทันที ซึ่งสํ าหรับโรงเรียนอนุบาลหนวยสินคาที่
จะสรางรายไดก็คือจํ านวนเด็กนักเรียนนั่นเอง

ในการวเิคราะหจดุคุมทุน  ตองใชขอมูลราคาขายตอหนวย  และตนทุนในการดํ าเนินงาน ซึ่งในการ
วเิคราะหจะแยกคาใชจายตางๆ ออกเปน 2 ประเภท  คือ ตนทุนแปรได และตนทุนคงที่ ซึ่งในความเปนจริง
คาใชจายตางๆ อาจมีลักษณะผสมระหวางตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรได  จึงตองใชการตั้งสมมติฐาน
ประกอบการวิเคราะห ดังนี้

1. จ ํานวนหนวยทีจ่ะค ํานวณ จะใชจํ านวนหองเรียน โดยกํ าหนดนักเรียน 25 คน ตอหอง
2. รายไดรับจะคิดเฉพาะรายไดรับจากคาเทอมการศึกษาภาคปกติเทานั้น ไมรวมคาเทอมภาค

ฤดูรอน และรายไดรับจากรถรับสง
3. เนือ่งจากในบางปการศึกษาจะมีปรับเพิ่มคาเทอมการศึกษาสํ าหรับนักเรียนเขาใหม  คาเทอม

การศกึษาทีใ่ชในแตละป จะใชคาเทอมที่ต่ํ าที่สุดที่เรียกเก็บจากนักเรียนเกาในปนั้นๆ
4. เงนิเดอืนและสวัสดิการจะแบงเปน 2 สวน โดยเงินเดือนจะขึ้น 5% ทุกป

4.1 เงนิเดอืนและสวัสดิการของผูอํ านวยการ,ครูใหญ,แมบาน,ธุรการ และยาม จะถือเปนคาใช
จายคงที่

4.2 เงนิเดอืนและสวัสดิการของครู ถือเปนคาใชจายแปรผันตอหอง* โดยกํ าหนดใหครูมี 2 คน
ตอหองส ําหรับเงินเดือนคนขับรถไมนํ ามารวมเนื่องจากไมไดคํ านึงถึงรายไดคารถรับสง

5. คาพฒันาหลักสูตร แบงเปน 2 สวน
5.1 คาหองสมัมนา และคาหองพักของผูอํ านวยการและครูใหญ จะถือเปนคาใชจายคงที่
5.2 คาหองพักของครู จะถือเปนคาใชจายแปรผัน*
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6. คาอบรมสัมมนา แบงเปน 2 สวน
6.1 คาอบรมของครูใหญ จะถือเปนคาใชจายคงที่
6.2 คาอบรมของครู จะถือเปนคาใชจายแปรผัน*
* หมายเหตสุํ าหรับคาใชจายในขอ 4.2,5.2,และ 6.2 โรงเรยีนอนุบาลดวงแกววางนโยบาย
วาจะจางครไูวอยางนอย 6 คน คือมีหองเรียนอยางนอย 3 หองเรียนเสมอ (อนุบาล 1 ถึง
อนบุาล 3 อยางนอยระดับชั้นละ 1 หอง) ดังนั้น คาใชจายสํ าหรับครู 6 คน จึงเปนคาใชจายคง
ที ่สวนคาใชจายสํ าหรับครูคนที่ 7 เปนตนไปจะกลายเปนคาใชจายแปรผัน คือจะจางครูเพิ่ม
ข้ึนถาจํ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน

7. คาเสือ่มราคาถือเปนคาใชจายคงที่ และคาเสื่อมราคาของรถตูรับ-สงไมนํ ามาคํ านวณ
8. ดอกเบีย้จายจะค ํานึงถึงดอกเบี้ยสํ าหรับเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกเทานั้น เนื่องจากดอกเบี้ย

จายเงนิกูเบิกเกินบัญชีไมสามารถระบุไดแนนอน

จดุคุมทุนสามารถคํ านวณไดดังนี้
ก ําหนดให   Q = จ ํานวนหอง

S = รายไดคาเทอมตอนักเรียน 1 หอง
F = คาใชจายที่เปนตนทุนคงที่
V = คาใชจายที่เปนตนทุนแปรผันตอหอง

จุดคุมทุน Q = F/ (S-V)
จากสมมตฐิานขางตน นํ ามาคํ านวณจุดคุมทุนของโรงเรียนอนุบาลดวงแกวไดตามตารางในหนาถัดไป
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การคํ านวณจุดคุมทุน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
Fix

เงินเดือน
คาตรวจสุขภาพเด็ก ปละ 1 ครั้ง
วัสดุสํ านักงาน
สาธารณูปโภค
พัฒนาหลักสูตร*
อบรมสัมมนา*
จัดงานกิจกรรม
เล้ียงรับรอง
เชาที่ดิน
คาเสื่อมราคา
คาซอมบํ ารุง
การตลาด
ดอกเบี้ยจาย

1,191,520
1,000

20,000
51,500
25,000
28,000
40,000
12,000
12,000

522,867
12,000

245,970
24,000

1,141,896
1,000

20,000
54,075
25,000
28,000
40,000
12,000
12,000

531,200
12,000

109,750
24,000

1,194,792
1,000

20,000
56,779
25,000
28,000
40,000
12,000
12,000

477,200
12,000

156,350
24,000

1,250,332
1,000

20,000
59,618
25,000
28,000
40,000
12,000
12,000

630,000
12,000

135,000
24,000

1,308,647
1,000

20,000
62,599
25,000
28,000
40,000
12,000
12,000

465,000
12,000

157,550
24,000

รวมคาใชจายคงที่ 2,185,857 2,010,921 2,059,121 2,248,950 2,167,796
รายไดตอหอง  25 คน 600,000 600,000 600,000 650,000 650,000
Variable (ตอหอง หองละ 25 คน)
เงินเดือน*
พัฒนาหลักสูตร*
อบรมสัมมนา*
ครูวิชาพิเศษ
อาหาร
แบบเรียน
ทัศนศึกษา
เครื่องใช
อุปกรณการสอน
เบี้ยประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

174,240
6,000
8,000

51,750
67,500
25,000

5,000
5,000
1,800
2,500

12,500

182,652
6,000
8,000

51,750
67,500
25,000

5,000
5,000
1,800
2,500

12,500

191,485
6,000
8,000

51,750
67,500
25,000

5,000
5,000
1,800
2,500

12,500

200,759
6,000
8,000

51,750
67,500
25,000

5,000
5,000
1,800
2,500

12,500

210,497
6,000
8,000

51,750
67,500
25,000

5,000
5,000
1,800
2,500

12,500
รวมคาใชจาย Variable 359,290 367,702 376,535 385,809 395,547

Break even (หอง)
Break even (คน)

6.73
168.37

6.12
152.92

6.46
161.40

6.07
151.85

5.87
146.82
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จากจ ํานวนหองที่เปนจุดคุมทุน (Break-even)  ทีแ่สดงในตาราง  ปรากฏวา ในปที่ 1    โรงเรียน
อนบุาลดวงแกวควรจะมีนักเรียนเขาเรียนทั้ง 3 ระดับถึง 168.37 คน (6.73 หอง x 25คนตอหอง) จึงจะไม
ขาดทนุและนกัเรยีนคนที่ 169 จะเปนคนเริ่มสรางกํ าไรใหกับโรงเรียน ซึ่งจะเห็นไดวาจํ านวนนักเรียนที่
ตองการในปแรกสงูที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 4 ปตอมา ทั้งนี้ เนื่องจากในปแรกนั้น โรงเรียนมีคาใชจายทางการ
ตลาดคอนขางสงูกวาปอ่ืนๆ ประกอบกับมีรายจายเงินเดือนของที่ปรึกษาที่โรงเรียนจางเขามาวางรูปแบบ
และจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Child Center ดวย

สํ าหรบัในปตอๆมา จํ านวนหองหรือจํ านวนนักเรียน (คน) ที่เปนจุดที่ทํ าใหรายรับของโรงเรียนคุม
กบัรายจายนัน้ ลดลงจากปแรก คือ 153 คน ในปที่ 2 เปน 152 คน ในปที่ 4 และ 147 คน ในปที่ 5 สํ าหรับ
ปที ่3 ซึง่จ ํานวนหองหรอืจํ านวนนักเรียน (คน) กลับเพิ่มข้ึนมากกวาในปที่2 นั้น เกิดขึ้นจากโรงเรียนอนุบาล
ดวงแกวมกีารวางแผนการตลาดใหเกิดกิจกรรมในปที่ 3 มากกวา ในปที่ 2 นั่นเอง

โดยสรปุแลว จ ํานวนหองที่เปนจุดคุมทุนของโรงเรียนอนุบาลดวงแกวเฉลี่ย 5 ป คือ ปละ 6 หอง
หรือ นกัเรยีนจํ านวน 157 คน (25 คน ตอ หอง)นั่นเอง
• การประเมินแผนธุรกิจ

การประเมนิโครงการลงทุน มีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาหลายวิธี ซึ่งวิธีที่เปนที่นิยม คือ วิธี
ระยะเวลาคืนทุน, วิธีคาปจจุบันสุทธิ และวิธี IRR แตสํ าหรบัโรงเรียนอนุบาลดวงแกวเปนกิจการที่ตองอาศัย
การลงทนุตอเนือ่งตามจํ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน คณะผูจัดทํ าจึงเลือกใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ และ วิธี IRR
ในการประเมินความเปนไปได

อยางไรก็ตาม ในการประเมินโครงการลงทุนโดยวิธี IRR นัน้ ตองค ํานึงถึงขอสมมติเกี่ยวกับ
Reinvestment Rate หรือ อัตราผลตอบแทนที่ธุรกิจไดรับจากการนํ ากระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการในป
แรก ๆ ของการลงทุนไปลงทุนตอ นั่นคือ วิธี IRR มขีอสมมติวา Reinvestment Rate   มคีาเทากับ IRR ของ
แตละโครงการ ซึ่ง หาก IRR ของโครงการมีคาสูงมากเชน 40% ในความเปนจริง  ผูลงทุนอาจไมสามารถ
หาการลงทุนใดที่ใหผลตอบแทนสูงเทากับ 40% ได Reinvestment Rate ที่ 40% จะไมสมเหตุสมผล อัตรา
IRR เมือ่คํ านงึถึงขอสมมติดังกลาวจึงอาจตํ่ ากวา 40%
• กระแสเงินที่ใชในการพิจารณา

1. กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน  ใชมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดํ าเนิน
งานกอนดอกเบีย้จาย  แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ในปที่ 1-5 ใชกระแสเงินสดที่คํ านวณไดจากงบ
ประมาณการทางการเงิน และสํ าหรับในปที่ 6 เปนตนไป ใชการคํ านวณกระแสเงินสดเปน
Terminal Value โดยตัง้สมมติฐานวาสถานการณจะคงที่ต้ังแตปที่ 5 และคิดลด Terminal Value
กลบัมาเปนกระแสเงินสดรวมกับกระแสเงินสดในปที่ 5
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2. กระแสเงินสดในการลงทุน  เนือ่งจากไมมเีงินลงทุนเริ่มแรก กระแสเงินสดในการลงทุนในปที่ 1-
5 จงึใชมลูคาปจจุบันของเงินลงทุนที่ลงเพิ่มเติมในแตละป  สํ าหรับในปที่ 6 เปนตนไป ใชสมมติ
ฐานวากิจการจะยังไมลงทุนเพิ่มเติม

• เกณฑในการพิจารณา
เนือ่งจากกระแสเงินสดรับ-จายทีจ่ะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตนั้น  นอกจากจะเปนเงินสดที่

เกดิจากการใชสินทรพัยถาวรที่ลงทุนเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจแลว  ยังเปนเงินสดที่เกิดจากสินทรัพยเดิมที่
ธรุกจิมีในปจจุบันดวย ดังนั้น การใชวิธี NPV และ IRR ในการพจิารณานั้น NPV ทีเ่ปนบวก และ IRR ที่มาก
กวาอตัราผลตอบแทนที่เจาของเงินทุนตองการ ไมสามารถบอกไดวาการใชเงินลงทุนเพิ่มตามแผนที่วางไว
นัน้มคีวามนาสนใจ เพราะกระแสเงินสดรับที่พิจารณาเปนกระแสเงินสดรับรวม ไมใชกระแสเงินสดรับสวน
เพิ่ม

ดังนัน้ เพือ่ใหการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการสมเหตุสมผล  จึงแบงการวิเคราะหออกเปน
3 สถานการณ (scenario analysis) คือ

1. กรณทีีโ่รงเรยีนตดัสินใจดํ าเนินงานตามกลยุทธใหม  ทั้งการทํ ากิจกรรมทางการตลาด และการ
ลงทนุใหมในสนิทรัพยถาวร  และไดจํ านวนนักเรียนตามที่ประมาณการไว (Suggested
Case)

2. กรณทีีโ่รงเรยีนตดัสนิใจดํ าเนินงานตามกลยุทธใหม ทั้งการทํ ากิจกรรมทางการตลาด และการ
ลงทนุใหมในสนิทรัพยถาวร แตไดจํ านวนนักเรียนตํ่ ากวาที่ประมาณการไว (Worst Case)

3. กรณทีีโ่รงเรยีนดํ าเนินงานโดยใชกลยุทธเดิม ตามสภาพปจจุบัน (Current Case)
โดยตวัแปรหลกัทีท่ ําใหเกิดความแตกตางกันในแตละสถานการณ คือ จํ านวนนักเรียนใน

แตละป และคาใชจาย รวมทั้งเงินลงทุนอื่นๆ ซึ่งตองปรับใหสอดคลองกับจํ านวนนักเรียน (Variable Cost)
ผลก ําไรและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นสามารถนํ ามาคํ านวณเปรียบเทียบโดยใชอัตราผลตอบแทนในหลาย
ระดบัเพื่อประกอบการตัดสินใจของเจาของ ไดดังนี้
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มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท)อัตราผลตอบแทน (Ke)
(%) SUGGESTED CASE WORST CASE CURRENT CASE
8

10
12
14
16
18
20

3,386,346.43
1,998,332.64
1,121,916.27
533,367.61
121,289.35

(175,824.23)
(394,584.89)

180,291.05
(248,853.46)
(516,599.48)
(693,398.54)
(814,359.61)
(898,896.83)
(958,586.88)

(26,234.60)
(168,702.13)
(257,226.27)
(315,335.44)
(354,760.23)
(381,991.08)
(400,901.02)

IRR 16.74% 8.72% 7.72%

การเปรยีบเทยีบสถานการณทั้ง 3 ขางตน อยูบนสมมติฐานที่วา ในระยะยาว โรงเรียนมีนโยบายที่
จะใชโครงสรางเงินทุนจากสวนของเจาของเทานั้น ทํ าให WACC ในอนาคตมีคาเทากับ Ke

จะเห็นไดวา ทั้งใน Suggested Case และ Worst Case คา IRR ของธรุกิจสูงกวาใน Current
Case โดยที่ใน Suggested Case คา IRR ของ Current Case ถงึ 9.02% นั่นคือ หากสถานการณเปนไป
ตามที่โรงเรียนไดคาดไวใน Suggested Case เจาของโรงเรียนจะไดผลตอบแทนสวนเพิ่มถึง 9.02%  จาก
การปรบักลยุทธการบริหารตามแผนธุรกิจ และหากเกิด Worst Case เจาของโรงเรียนจะไดรับผลตอบแทน
สวนเพิ่มอยู 1.00%  จากขอมูลนี้ หากเจาของตองการที่จะทํ าธุรกิจโรงเรียนอนุบาลตอไป กค็วรจะตัด
สินใจปรบัเปลีย่นกลยุทธการบริหารโรงเรียนใหม เพราะในระยะยาวการบริหารโรงเรียนในลักษณะเดิมจะ
ลดความสามารถในการทํ ากํ าไรของธุรกิจลงสงผลใหมูลคาของธุรกิจลดลงในที่สุด แตทั้งนี้ การตัดสินใจขึ้น
อยูกับอัตราผลตอบแทนที่เจาของตองการ (Ke) ประกอบดวย หาก Ke สูงกวา 8.72% มูลคาของกิจการที่
เปนลบจากการคํ านวณ NPV ทีไ่ดจาก Worst Case จะตดิลบมากกวา Current Case เปนสัดสวนตามตน
ทนุทีสู่งขึ้น เพราะใน Worst Case ธรุกจิตองใชเงินลงทุนเพิ่มเติมในปการดํ าเนินงานแรก ในขณะที่
Current Case ไมตองใชเงินลงทุนเพิ่ม

อยางไรกต็าม  ส่ิงที่ควรระมัดระวังในการใชแผนการเงินคือ  แผนการเงินไดจัดทํ าขึ้นโดยใชสถาน
การณปจจบัุนเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน และทํ าการประมาณการ ซึ่งในสถานการณจริง อาจมีเหตุ
การณเปลีย่นแปลงไปและกระทบกับสมมติฐานที่ต้ังไว  เหตุการณเหลานี้เปนความเสี่ยงที่เจาของโรงเรียน
ตองน ําไปพจิารณาประกอบการตัดสินใจ หากคาดวาในชวงระยะเวลา 5 ป เทาที่ทํ าประมาณการนี้
สามารถน ําเงนิไปลงทนุในธุรกิจอ่ืนที่มีความเสี่ยงนอยกวา หรือ สามารถสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มไดมาก
กวา 1.00% โดยทีเ่สีย่งไมเทากับธุรกิจโรงเรียนอนุบาล โครงการหรือธุรกิจใหมนั้นๆ ก็เปนธุรกิจที่นาสนใจ
กวา
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อยางไรก็ดี  ขอมูลที่สํ าคัญในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนี้ตอไปข้ึนอยูกับตัวแปรสํ าคัญอีกตัวแปร
หนึง่ คือ เงนิลงทนุสวนเพิม่ เพราะการคํ านวณใชแหลงเงินทุนในทั้ง 3 สถานการณนี้ ใชสมมติฐานที่วา เงิน
ลงทนุเพิม่ทัง้หมดมาจากสวนของเจาของ ทํ าใหไมมีภาระดอกเบี้ยจาย ถึงกระนั้น ธุรกิจยังประสบภาวะ
ขาดทุนถึง 4 ป ใน Suggested Case ท ําใหมลูคาสวนของเจาของลดลงเรื่อยๆ แมวาจะเริ่มกํ าไรในปที่ 5 
แตยังตองใชระยะเวลาคอนขางนาน เพื่อที่จะชดเชยสวนของเจาของ และสํ าหรับกระแสเงินสดจากการ
ดํ าเนนิงานนัน้ จะเริม่เปนบวกในปที่ 3 แตโรงเรียนยังตองนํ าไปลงทุนเพิ่มอีก  ซึ่งจากขอมูลเหลานี้ แสดงให
เหน็วา หากเจาของมีความตองการจะเพิ่มมูลคาเงินลงทุน หรือเพิ่มกระแสเงินสดรับในมืออยางรวดเร็ว การ
ทํ าธุรกิจนี้ตอไปจะมีความนาสนใจนอย แตหากเจาของมีความตองการที่จะดํ าเนินธุรกิจตอเนื่องเพื่อใช
ประโยชนจากสนิทรัพยที่มีอยูแลวนั้น ธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะสรางกระแสเงินสดรับไดในระยะยาว

การควบคุมและประเมินผล
1. ดานการบริหาร

1.1 สังเกตการณ
ครูใหญจะเปนผูสังเกตการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นในทุกหอง  เพื่อพิจารณาวาการเรียนการ

สอนเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไวหรือไม  มีอะไรที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อนํ าไปปรับเปลี่ยนแนวการสอน
ใหเหมาะสมยิง่ขึ้น  โดยตองทํ าความเขาใจกับครูผูสอนกอนวาไมไดเปนการมาจับผิด แตเปนการสังเกต
เพือ่ดูแล ใหคํ าแนะนํ า และชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา

1.2 จดัท ําแผนการสอน และรายงานการทํ ากิจกรรมประจํ าวัน
ครูใหญจะตองพิจารณา แผนการสอน และรายงานการทํ ากิจกรรมประจํ าวันของแตละระดับชั้นที่

ครูประจ ําชัน้เปนผูเสนอ เพื่อดูวาการเรียนการสอนที่ไดจัดไวมีความครบถวน สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไม

1.3 สมดุสื่อสารและพัฒนาการ
ครูใหญตองติดตาม และทราบถึงพัฒนาการของเด็กแตละคนผานสมุดสื่อสารและพัฒนาการที่ครู

ประจ ําชัน้ และผูปกครองไดจัดทํ าขึ้น เพื่อดูวากิจกรรมการเรียนการสอนที่วางไวเหมาะสมกับเด็กคนนั้นๆ
หรือไม  ทั้งนี้เพื่อใหผูปกครองไววางใจไดวาบุตรหลานของตนจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด

1.4 จัดประชุมครูและบุคลากร
โรงเรยีนจะจัดใหมีการประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกสัปดาห เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

สอนใหมคีวามเหมาะสม รวมถึงรวมกันการแสดงความเห็นและหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นอีก
ดวย

2. ดานบุคลากร
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โรงเรยีนจะประเมินผลงานของครูประจํ าชั้นทุกภาคการศึกษา โดยใชการประเมินผลจาก 3 วิธี
รวมกัน คือ

2.1 ประเมนิผลโดยครใูหญ  ซึ่งจะประเมินผลในดานตางๆ เชน  ความสามารถในการสอน  ความรวม
มอืและทุมเทในการท ํางาน การทํ างานเปนทีม ความรับผิดชอบในหนาที่ กิริยามารยาท ความ
สามารถในการพัฒนาตนเอง

2.2 ใหผูปกครองรวมแสดงความคิดเห็นผานแบบประเมินผลของโรงเรียน โดยใหผูปกครองไดรวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนในดานตางๆ รวมถึงครูดวย

2.3 ประเมนิผลครูในแตละหอง โดยพิจารณาจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบ Project
Approach และความสมบูรณและถูกตองของรายงานที่แตละหองไดจัดทํ า  ทั้งนี้เพื่อใหการเกิด
ความรวมมอืกนัในการจัดการเรียนการสอน และการทํ างานในแตละหองเรียน

3. ดานการตลาด
เปาหมาย คือ สรางใหโรงเรียนมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย (Brand Recognition)

อยางนอย 50% ภายในระยะเวลา 5 ป
โรงเรยีนจะจดัท ําวิจัยตลาดปละ 1 คร้ัง เพื่อใหทราบถึงการรับรู การตระหนักในคุณภาพการเรียน

การสอน  ชือ่เสยีงของโรงเรียน ตลอดจนความคิดเห็นที่ผูปกครองมีตอโรงเรียน เพื่อพิจารณาวาแผนการ
ตลาดทีโ่รงเรยีนทํ าอยูใชไดผลหรือไม จะไดนํ าไปปรับปรุงใหการใชงบทางการตลาดมีความคุมคามากที่สุด
4. ดานการเงิน

เปาหมาย คือ ลดผลขาดทุนในการดํ าเนินงานและเริ่มมีกํ าไรภายในปที่ 5
โรงเรยีนมกีารจดัทํ าบัญชี และงบการเงิน โดยสํ านักงานบัญชีปละ 1 คร้ัง เพื่อใชในการ

พิจารณาผลการดํ าเนินงานของโรงเรียน และมีการควบคุมทางการเงินโดยการจัดทํ างบประมาณประจํ าป 
เพื่อดูวาการดํ าเนินงานของโรงเรียนที่ผานมา เมื่อเทียบกับแผนที่วางไวเปนอยางไร เพื่อที่จะนํ าไปปรับ
เปลีย่นกลยทุธ ตลอดจนนโยบายตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้จะตองมีการทบทวนงบประมาณที่ต้ังไวป
ละครัง้ เพือ่ควบคุมใหงบประมาณใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากขึ้น และผลการดํ าเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่ต้ังไว



แบบประเมินผลครู
ชื่อ____________________________ระดับชั้น/ตํ าแหนง_____________________________
ดานการสอน Weight 0.25

บุคลิกภาพและการแสดงออก Weight 0.20

การทํ างานเปนทีม              Weight 0.20

ความรับผิดชอบตอหนาที่               Weight 0.10

ความรวมมือกับทางโรงเรียน               Weight 0.10

ดานพัฒนาองคการ Weight 0.10

เห็นควรปรับปรุงแกไข

ๆ
รวมการประเมินในดานตาง
93

จุดเดนของตัวผูถูกประเมิน

ผูประเมิน
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ขอเสนอแนะ
แนวทางที่ 1

เพือ่ใหกลยุทธการ Repositioning ของโรงเรียนเห็นไดเดนชัด และเกิดผลตอบรับรวดเร็วยิ่งขึ้น โรง
เรียนอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลอางอิง (Endorser) เขามาเปนหนึ่งในคณะผูบริหารของโรงเรียน เชน ครู
ใหญ หรือ ผูจดัการ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธโรงเรียนใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว โดย
บุคคลอางอิงดังกลาว อาจเปน

1. อาจารยผูทรงคณุวุฒิจากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในการสอนดานเนื้อหาวิชาการ

2. ผูเชีย่วชาญในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Project Approach ทีม่ชีือ่เสียงเปนที่รูจักและ
ยอมรับอยางกวางขวาง เพื่อสรางจุดเดนในรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

แนวทางที่ 2
ปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการบริหารโรงเรียนอนุบาลใหประสบความสํ าเร็จขอหนึ่ง ไดแก การสื่อ

สารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูปกครองรับรูถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นโรง
เรียนควรจะสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการตลาดมาเปนผูดํ าเนินกลยุทธทางการตลาด เพื่อให
บรรลุเปาหมายทางการตลาดที่วางไว

แนวทางที่ 3
จากธุรกิจที่ผูกอต้ังโรงเรียนไดทํ าการพัฒนามักจะอยูในรูปของการบริหารจัดการผลประโยชนใน

ดานอสงัหารมิทรัพย เชน การใหเชาทรัพยสิน ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ โรงเรียนอนุบาลก็เชนกัน เกิด
ข้ึนจากเจตนารมยของผูกอต้ังที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษาในระดับปฐมวัย จึงไดกอต้ังโรง
เรียนอนบุาลขึน้มาเพื่อที่จะยกระดับและสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐมมวัยใหเกิดแกสังคม

กระบวนการการดํ าเนินงานของทางโรงเรียนที่รับเด็ก จากสถานรับเลี้ยงเด็กออนหรือผูปกครอง 
ผานวธิกีารอบรมส่ังสอนจากครู และซึมซับส่ิงแวดลอมตาง ๆ จนออกไปจากโรงเรียน และสงตอเด็กนั้นไป
ศึกษาตอในระดับประถมศึกษา  หากเรามองวากระบวนการขางตนนี้เปน หวงโซคุณคา (Value Chain) ที่มี
การเชือ่มโยงกนัสามารถสงเสริมซึ่งกันและกันได  โรงเรียนอนุบาลดวงแกวจึงควรที่จะเริ่มสราง พันธมิตร
ทางธรุกิจเพื่อความบริบูรณในแนวดิ่ง (Vertical  Complementary Strategic Alliance) โดยใชทรัพยากร
ตาง ๆ ของทางผูกอต้ังมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด

โรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนควรจะหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยการสร างความสัมพันธ กับโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพราะการศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นมีความจํ าเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปน
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การศึกษาที่ตอเนื่องจากระดับปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง ในดานความนาเชื่อถือของคุณภาพการศึกษา หากโรงเรียนอนุบาลดวงแกวสามารถที่จะพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาใหสูงถึงระดับที่มีชื่อเสียงจนเปนที่ยอมรับ และในทางปฏิบัติแลวการสรางความ
สัมพันธสามารถทํ าไดจริง โอกาสที่โรงเรียนสาธิตฯ จะรับเด็กที่จบจากโรงเรียนอนุบาลดวงแกวเพื่อเขา
ศึกษาจงึมมีากขึน้ เนือ่งจากโรงเรียนสาธิตฯ จะไดเด็กที่มีศักยภาพ มีความสามารถ งายตอการพัฒนา และ
ตัวผูปกครองทีม่ลัีกษณะตรงกับความตองการ โรงเรียนอนุบาลดวงแกวเองก็ไดประโยชนในแงของ ความมี
ชื่อเสียงที่สามารถสงบุตรหลานของผูปกครองใหเขาเรียนตอไดในระดับประถมศึกษาที่มีชื่อซึ่งมีความได
เปรียบเหนือโรงเรียนอนุบาลแหงอื่น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไมควรที่จะละเลยการสรางความสัมพันธใหเกิด
ข้ึนกบัองคกรดังกลาว ในระยะเริ่มตนอาจจะมีการให Incentive แกผูบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เชน การคิด
อัตราคาเขาพักใน Apartment ในราคาพเิศษเพื่อเปนสวัสดิการของครูในโรงเรียนสาธิตฯ โดยที่ทางผูกอต้ัง
โรงเรยีนยงัไดประโยชนเพิ่ม คือ เพิ่มจํ านวนคนเขาพักไดทางหนึ่ง และในชวงตอไปก็มีการเชิญบุคลากรของ
โรงเรยีนสาธติฯ มาเปนวิทยากรพิเศษ ใหความรูแกนักเรียนอนุบาล หรือเขียนบทความลงในเอกสารตาง ๆ 
ของทางโรงเรียนอนุบาล ทางผูเขียนหรือครูของโรงเรียนสาธิตฯ ไดชื่อเสียงเพิ่มเติม เชนเดียวกับทางโรง
เรียนไดบุคคลอางอิง (Reference Person) ทีม่คีวามนาเชื่อถือ เปนตน

ทางเลอืกกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมเปนไปตามแผนที่วางไว (Alternatives)
หากการด ําเนนิงานของโรงเรียนไมเปนไปตามแผนที่ต้ังไว ทางเลือกสํ าหรับโรงเรียนในการดํ าเนิน

ธุรกิจอ่ืน มีดังนี้
1. โรงเรยีนสอนความถนัดเฉพาะอยาง

ปจจบัุนผูปกครองมีแนวโนมที่จะสงเสริมใหบุตรหลานของตนไดเรียนเพิ่มเติมสํ าหรับ
ความถนดัเฉพาะอยางมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนที่สอนความถนัดเฉพาะอยางในปจจุบันยังมีจํ านวนนอย ทํ า
ใหโรงเรยีนมีชองทางที่จะเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น

วตัถปุระสงคของโรงเรียน คือเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาความสามารถ
พเิศษทีม่ใีนตวัเดก็แตละคน วิชาที่เปดสอน ไดแก ศิลปะ  ดนตรี ภาษาตางประเทศ แตละวิชาดํ าเนินการ
สอนโดยครูผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาความถนัด

2.  ใหเชาสถานที่ประกอบธุรกิจ
เนือ่งจากปจจุบันเจาของโรงเรียนมีสถานที่ซึ่งไดใหบริษัทอื่นเชาพื้นที่เพื่อทํ าธุรกิจอยูแลว ซึ่งทํ าให

เจาของโรงเรยีนมีรายไดเปนตัวเงินที่แนนอนในแตละเดือน  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจลดลง  ดังนั้น
หากสามารถหาผูเชาที่จะมาดํ าเนินธุรกิจในพื้นที่ของโรงเรียนได เจาของโรงเรียนก็จะไมมีความเสี่ยงจาก
การขาดทนุเพราะหากเปดโรงเรียนตอไป  จะตองมีการลงทุนเพื่อพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ ตลอดจน
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ทรัพยากรตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงยังตองมีการประชาสัมพันธใหโรงเรียนเปนที่รูจัก ซึ่งเหลานี้ทํ าใหตอง
เสยีตนทุนเพิ่มข้ึนอีกจํ านวนมาก

3.  เนนดานเนอสเซอรี่มากขึ้น
ปจจบัุนการแขงขันในธุรกิจรับดูแลเด็กเล็กยังไมมีความรุนแรงมากนัก   ประกอบกับเด็กในวัยกอน

อนบุาลเปนวยัทีต่องดูแลอยางใกลชิดเปนพิเศษ  ซึ่งหากสามารถทํ าใหผูปกครองเชื่อมั่นในความปลอดภัย
คุณภาพ การดแูลเอาใจใสบุตรหลานได ก็จะสามารถสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก และสามารถสรางความได
เปรียบในการแขงขันได

4.  ขยายถึงชั้นประถมศึกษา
จากผลการวจิยัพบวาการที่โรงเรียนมีถึงชั้นประถมศึกษา  เปนปจจัยที่สรางความไดเปรียบในการ

แขงขนั เนือ่งจากผูปกครองไมตองหาโรงเรียนใหมเมื่อจบชั้นอนุบาล อีกทั้งโรงเรียนสวนใหญในบริเวณใกล
เคยีงเปนโรงเรยีนทีเ่ปดสอนถึงชั้นประถมศึกษา ดังนั้นการที่โรงเรียนจะขยายถึงชั้นประถมศึกษา จึงทํ าให
โรงเรยีนมโีอกาสในการเพิ่มจํ านวนนักเรียน และสามารถแขงขันกับโรงเรียนในบริเวณใกลเคียงไดมากขึ้น
อยางไรกต็ามโรงเรยีนมีขอจํ ากัดดานกฎหมาย ที่กํ าหนดใหโรงเรียนที่จะขยายถึงชั้นประถมตองมีพื้นที่ตอ
เนือ่งกนัไมต่ํ ากวา 2 ไร 200 ตารางวา ซึ่งปจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนไมถึงจํ านวนดังกลาว
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ภาคผนวก 1

กฎหมายที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : กฎหมายที่เกี่ยวของ
• ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา

นอกเหนอืจากรฐั  เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องค
กรเอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 12)

การจดัต้ังสถานศึกษาเอกชน
• ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

สวนที ่3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
ใหสถานศกึษาเอกชน ประเภทโรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชน และโรงเรียนที่

สังกดัสถาบนัพทุธศาสนาหรือศาสนาอื่น เปนนิติบุคล และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผู
ทรงคุณวุฒิ
• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม
หมวด 3 ลักษณะและการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาตํ่ ากวาระดับ
ปริญญาในรูปแบบการศึกษาในระบบ จะตองมีฐานะเปนนิติบุคคล (มาตรา 16(1)) และเมื่อไดออกใบ
อนญุาตใหจดัตั้งสถานศึกษา แกผูขอรับใบอนุญาตแลว ใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลนับต้ังแตวันที่ไดออก
ใบอนุญาต (มาตรา 19)

เกณฑการจัดสถานศึกษา – สถานที่และอาคาร
• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม
1. ที่ดิน  ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหรือสิทธิการเชาหรือสิทธิเหนือพื้นดินอื่น ที่ผูขอ

รับใบอนุญาตจัดตั้งพรอมจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชา หรือสิทธิเหนือพื้นดินอื่นใหเปนสิทธิของ
สถานศึกษาภายใน 90 วันนับแตไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษาจากผูอนุญาตและที่ดินตองมี
ลักษณะ และเนื้อที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษา
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1.1 การจดัการศึกษาขึ้นพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา
1.1.1 ทีดิ่นจะตองมเีนือ้ที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา 200 ตารางวา เมื่อปลูกสรางอาคาร

แลวจะตองมเีนื้อที่วางเปลาเปนสนามเหลือไมนอยกวา 100 ตารางวา
1.1.2 ถาเปนทีเ่ชา หรือสิทธิอ่ืนเวนแตเปนที่เชาจากสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่

ราชพสัดุ ทีศ่าสนสมบัติกลาง  ที่ธรณีสงฆหรือที่ขององคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสัญญา
เชาตองมกี ําหนดไดนอยกวา 3 ป หากเชาเกิน 3 ป จะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนา
ที่

1.1.3 ตองเปนที่ราบไมมีนํ้ าทวมขัง มีร้ัวรอบแสดงอาณาเขตที่แนนอน ไมขัดตอสุขลักษณะ หรือ
อนามยัของนกัเรยีน ไมสถานประกอบการอื่นอยูภายในบริเวณหรืออยูใกลโรงงานอุตสาห
กรรม หรือสถานที่อันอาจจะเกิดภยันตรายใดๆ หรืออยูใกลสถานที่อ่ืนอันไมเหมาะสมแก
กจิการสถานศึกษา และไมเปนที่อยูอาศัยของบุคคลใด  เวนแตผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
หรือผูที่เกี่ยวกับการศึกษา

1.2 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
1.2.1 ทีดิ่นจะตองมเีนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา 2 ไร หรือ 800 ตารางวา เมื่อปลูก

สรางอาคารแลวจะตองมีเนื้อที่วางเปลาเปนสนามเหลือไมนอยกวา 1 ไร หรือ 400 ตาราง
วา

1.2.2 ถาเปนทีเ่ชา หรือสิทธิอ่ืนเวนแตเปนที่เชาจากสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่
ราชพัสดุ ที่ศาสนสมบัติกลาง  ที่ธรณีสงฆ หรือที่ขององคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สัญญาเชา ตองมกีํ าหนดไดนอยกวา 10 และจะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่

1.2.3 ตองเปนที่ราบไมมีนํ้ าทวมขัง มีร้ัวรอบแสดงอาณาเขตที่แนนอน ไมขัดตอสุขลักษณะ หรือ
อนามยัของนกัเรยีน ไมสถานประกอบการอื่นอยูภายในบริเวณหรืออยูใกลโรงงานอุตสาห
กรรม หรือสถานที่อันอาจจะเกิดภยันตรายใดๆ หรืออยูใกลสถานที่อ่ืนอันไมเหมาะสมแก
กจิการสถานศึกษา และไมเปนที่อยูอาศัยของบุคคลใด  เวนแตผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
หรือผูที่เกี่ยวกับการศึกษา

1.3 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
1.3.1 ทีดิ่นจะตองมเีนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา 2 ไร 200 ตารางวา หรือ 1,000 ตา

รางวา เมือ่ปลูกสรางอาคารแลวจะตองมีเนื้อที่วางเปลาเปนสนามเหลือไมนอยกวา 1 ไร
หรือ 400 ตารางวา

1.3.2 ถาเปนทีเ่ชา หรือสิทธิอ่ืนเวนแตเปนที่เชาจากสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่
ราชพัสดุ ที่ศาสนสมบัติกลาง  ที่ธรณีสงฆ หรือที่ขององคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สัญญาเชา ตองมีกํ าหนดไดนอยกวา 10 และจะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
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1.3.3 ตองเปนที่ราบไมมีนํ้ าทวมขัง มีร้ัวรอบแสดงอาณาเขตที่แนนอน ไมขัดตอสุขลักษณะ หรือ
อนามยัของนกัเรยีน ไมสถานประกอบการอื่นอยูภายในบริเวณหรืออยูใกลโรงงานอุตสาห
กรรม หรือสถานที่อันอาจจะเกิดภยันตรายใดๆ หรืออยูใกลสถานที่อ่ืนอันไมเหมาะสมแก
กจิการสถานศึกษา และไมเปนที่อยูอาศัยของบุคคลใด  เวนแตผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
หรือผูที่เกี่ยวกับการศึกษา

2. อาคารเรียนและอาคาร  ตองมคีวามมัน่คงแข็งแรง อากาศถายเทไดดี มีแสงสวางเพียงพอ หองเรียน
ตองมขีนาดและลักษณะที่เหมาะสมและเพียงพอกับระดับของการศึกษา ดังนี้
2.1 การจัดการศึกษาพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา หองเรียนและหองประกอบตองมีขนาดและ

ลักษณะดังนี้
2.1.1 หองเรยีนจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 เมตร X 5 เมตร  ไมเสาอยูตรงกลางหองและตองมีไม

นอยกวา 3 หองเรียน
2.1.2 หองประกอบ ประกอบดวย หองพยาบาล แยกชาย หญิง หองสมุด หองเก็บส่ือการเรียน

การสอน หองธรุการ หองพักครู หองประกอบอาหารและหองอื่น ๆ ตามสมควร แตละหอง
ตองมพีื้นที่ไมนอยกวา 5 เมตร x 5 เมตร
ทัง้นี ้ ขนาดของหองไมเปนอุปสรรคในการเรียนการสอน ความจุนักเรียนตอหอง สํ าหรับ
ระดบักอนประถมศึกษา 1.2 ตารางเมตร ตอนักเรียน 1 คน ใหจุนักเรียนไมเกินหองละ 40 
คน

2.1.3 หองนํ ้า  หองสวม ใหแยกชาย หญิง อยางนอย อยางละ 1 โดยถือเกณฑนักเรียนชายหรือ
หญงิ 25 คนแรกใหจัดอยางละ 1 หอง ตอไปจัดหองนํ้ า หองสวม 1 หอง : นกัเรยีน 50 คน
เศษเกิน 5 คน ใหจัดเพิ่ม 1 หอง

2.2 การขอใชอาคารเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ใหใชไมเกินชั้นที่ 3  โดยคํ านึงถึงความปลอดภัย 
แตตองจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะในตัวอาคารชั้นที่ 3 ดวย

เกณฑการจัดสถานศึกษา – ผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง
•  ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม

ผูขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาที่มีรูปแบบการศึกษาในระบบ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีเปนบุคคลธรรมดา
 เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกํ าเนิด
 เปนผูมีความรูตามระเบียบที่ รมว.กํ าหนด
 เปนผูที่ไมเปนโรคตองหามตามกฎกระทรวง
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กรณีเปนนิติบุคคล
 คณะกรรมการตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
 กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 คณะกรรมการทีม่ีสัญชาติไทยตองถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ในกรณีเปนบริษัทหรือหางหุน
สวน

 ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา

การจดัการศึกษา – บุคลากร
• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม

สถานศกึษาตามมาตรา 19 จะตองจัดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จํ านวนไมนอยกวา 11
คน ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตหรือผูแทน ผูอํ านวยการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครองระดับละอยางนอย 
1 คน ผูแทนครรูะดบัละอยางนอย 1 คน ผูแทนองคกรชุมชน 3 คน ผูแทนศิษยเกา 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 
3 คน  เวนแตสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษาเพียงระดับเดียว ไมตองมีผูแทน
ศิษยเกา

สถานศกึษาตองจดัใหมีผูอํ านวยการคนหนึ่ง   บุคลากรทางการศึกษาอยางเหมาะสมและ
เพยีงพอตลอดจนจดัใหมีครูสอนครบทุกชั้นทุกระดับอยางเหมาะสม ตามหลักสูตร โดยถือเกณฑนักเรียน 3 
หองเรยีนตอครู 5 คน หรือนักเรียน 30 คน ตอครู 1 คน ทั้งนี้ การคํ านวณใหคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของนัก
เรียน

ผูอํ านวยการศกึษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา
ตองมีคุณสมบัติดังนี้

 เปนผูมีความรูทางการศึกษาไมนอยกวาปริญญาตรี และมีประสบการณการสอนมาแลวไม
นอยกวา 2 ป

 ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 ไมเปนโรคตองหามตามกฎกระทรวง
 ตองมีอายุไมนอยกวา 25 ป

ครูสอนระดับกอนประถมศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ตองมคีวามรูทางการศึกษาไมต่ํ ากวาประกาศนียบัตรชั้นสูง  สาขาปฐมวัย หรือมีความรูทาง
การศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาตรี

 ตองมสัีญชาตไิทย หากเปนชาวตางประเทศจะตองไดรับการผอนผันสัญชาติจาก รมว.  หรือผู
ที ่รมว. มอบหมายกอน

 ไมเปนโรคตองหามตามกฎกระทรวง
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 ตองมีอายุไมนอยกวา 20 ป
บุคลากรทางการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ตองมคีวามรูไมต่ํ ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรูเทียบไดไมต่ํ ากวานี้
 ตองมีสัญชาติไทย
 ไมเปนโรคตองหามตามกฎกระทรวง
 ตองมีอายุไมนอยกวา 20 ป

การอดุหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชน
• พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
การอดุหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชน

สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดดํ าเนินการตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติโรง
เรียนเอกชน พ.ศ.2525 ซึ่งไดบัญญัติไววา การอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียน ใหกระทํ าไดดังตอไปนี้

1. จดัสงครูไปชวยสอนที่โรงเรียน
2. ใหอุปกรณการศึกษา
3. ใหเงินอุดหนุน
4. ใหเชาทรัพยสินของกระทรวงศึกษาธิการ
5. อุดหนุนและสงเสริมดวยประการอื่น

การใหเงินอุดหนุน
การสนบัสนนุดานการเงินแกโรงเรียนเอกชนมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหโรงเรียนเอกชนพัฒนาคุณ

ภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับ และเพื่อสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ไดแก ครูใหญ
และครูในโรงเรียนใหไดรับสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ

1. โรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญทั่วไป (จัดตั้งกอนป พ.ศ. 2517) ใหการอุดหนุนดานการเงินเปน
อัตรารอยละ 40 ของอัตราคาใชจายรายหัวนักเรียนภาครัฐในแตละระดับการศึกษา (เฉพาะงบ
การด ําเนนิการ) โดยมีเงื่อนไขใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดไมเกินรอยละ 60

2. โรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญทั่วไป (จัดตั้งหลังป พ.ศ.2517) และยังไมเคยไดรับการอุดหนุน
มากอน ใหการอุดหนุนดานการเงินเปนอัตรารอยละ 20 ของอัตราคาใชจายรายหัวนักเรียน
ภาครฐัในแตละระดับการศึกษา (เฉพาะงบการดํ าเนินการ) โดยมีเงื่อนไขใหเก็บคาธรรมเนียม
การเรยีนไดไมเกินรอยละ 80 ต้ังแตชั้น ป.1 ถึง ม.6
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การเกบ็คาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น
การเกบ็เงนิคาธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนจะมีความสัมพันธกับมติรัฐมนตรี  เกี่ยวกับเร่ืองการ

อุดหนนุดานการเงินแกโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เชน
- โรงเรยีนทีไ่ดรับเงินอุดหนุนรอยละ 20 ของคาใชจายรายหัวภาครัฐที่สํ านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแหงชาติกํ าหนดในแตละป จะขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนได ไมเกินรอย
ละ 80

- โรงเรยีนทีไ่ดรับเงินอุดหนุนรอยละ 40 ของคาใชจายรายหัวภาครัฐที่สํ านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติกํ าหนดในแตละป จะขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนได ไมเกินรอย
ละ 60

- โรงเรยีนทีไ่ดรับเงินอุดหนุนรอยละ 100 ของคาใชจายรายหัวภาครัฐที่สํ านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติกํ าหนดในแตละป  จะไมอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนได ไมเกิน
รอยละ 60

- โรงเรยีนทีไ่มไดรับเงินอุดหนุนโดยทั่วไปจะไดรับอนุญาตใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการเรียนสูงสุด
เทากบัอัตราคาใชจายรายหัวนักเรียนภาครัฐเฉพาะงบดํ าเนินการ

• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม
หมวด 6 การสงเสริมการดํ าเนินกิจการ

การอดุหนนุและสงเสริมสถานศึกษา ใหกระทํ าดังตอไปนี้
1. ใหขาราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. ยกเวนคาอากรนํ าเขาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษาตามหลักสูตรที่เปดทํ าการ

สอนโดยการรบัรองของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กํ าหนดใน
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร

3. ยกเวนหรอืลดหยอน คาธรรมเนียม และคาบริการการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. ใหอุปกรณการศึกษา
5. ใหเงินอุดหนุน
6. ใหเชาทรพัยสินของกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม
7. อุดหนุนและสงเสริมดวยประการอื่น
สถานศกึษาทีจ่ะไดรับการอุดหนุน ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํ านัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกํ าหนด
ใหสํ านกังานพืน้ทีก่ํ าหนดแบบ และหลักเกณฑการยื่นคํ าขอการขอรับการอุดหนุน และเปนผู

อนญุาตพิจารณาสั่งการ
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ก ําหนดบทเฉพาะกาล   ใหสถานศึกษาที่เคยไดรับการอุดหนุนและสงเสริมสถานศึกษาอยูกอนใช
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการอุดหนุนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษา  ศาสนา และ 
วฒันธรรมกํ าหนด

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
• ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาทกุระดบั  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
• ระบบการประกันคุณภาพภายใน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดํ าเนินการ

อยางตอเนือ่ง โดยมกีารจัดทํ ารายงานประจํ าปเสนอตอ หนวยงานสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก

• ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ใหมีสํ านักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ท ําหนาทีพ่ัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทํ าการประเมินผลการจัดการ
ศึกษา โดยใหมกีารประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 1 คร้ังใน 5 ปนับต้ังแต
การประเมนิครัง้สุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม
การจดัการศึกษาและการวัดผลประเมินผล

 สถานศกึษาจะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ในเวลา 3 ป และตอไปทุกๆ 5 ป

 สถานศกึษาจะตองปฏิบัติตามคํ าสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัด
การศกึษาของสถานศึกษาแตละหลักสูตร

 สถานศกึษาตองจัดใหการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษา
ศาสนา   วฒันธรรม วาดวยการประเมินผลแตละหลักสูตร

 สถานศกึษาจะตองจัดทํ าเอกสารวัดผลประเมินผลใหถูกตองตามความเปนจริงเก็บไวเปนหลัก
ฐานใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาที่สถานศึกษาเปดทํ าการสอน
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การจดัท ํารายงานและงบการเงินประจํ าปของสถานศึกษาเอกชน
• ตามแนวทางรางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับใหม

สถานศกึษาทีจ่ัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตองดํ าเนินการดังตอไปนี้
 ใหผูอํ านวยการสถานศึกษา จัดทํ าบัญชีและรายงานการเงินตามประกาศของสํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกํ าหนด

 เมื่อส้ินงวดบัญชี  ใหสถานศึกษาแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของสถาน
ศึกษาเปนประจํ าทุกป

 ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชี และออกรายงานการสอบบัญชี เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาภายใน 150 วัน นับต้ังแตวันปดบัญชี

 ใหสถานศกึษาจดัเกบ็เอกสารหลักฐานทางการเงิน  การบัญชี รายงานการเงิน และรายงาน
การตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชีไวไมนอยกวา 3 ป
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ภาคผนวก 2

ผงัโครงสรางธุรกิจ
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ภาคผนวก 2 : ผังโครงสรางธุรกิจ

Apartment
- รายไดหลังหักคาใชจายจากการใหเชา Apartment เทากบั 1,500 บ/หอง  โดยมีจํ านวนหอง 72 หอง 

ปจจบัุนมหีองทีม่ผูีเชาแลวจํ านวน 50 หอง ดังนั้นรายไดหลังหักคาใชจายทั้งปเทากับ 50 x 12 x 1,500 
= 900,000 บาท/ป (กอนหักภาษีโรงเรือน 12.5% และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 20%)

- คาใชจาย
1. คายาม 15,000  บาท/เดือน
2. คนงาน 2 คน จํ านวน 20,000 บาท/เดือน
3. อ่ืนๆ 150 x 30 = 4,500 บาท/เดือน

เจาของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว

ใหเชาพื้นที่ Apartment
(75,000 บ/ด)

โรงเรียนอนุบาล*

Family Mart
(50,000 บ/ด)

OISHI
(50,000 บ/ด)

Hutchison
(17,000 บ/ด)
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Family Mart
รายไดจากการให Family Mart เชา เดอืนละ 50,000 บาท สัญญาเชา 3 ป เงินจายลวงหนา 300,000 บาท
OISHI
รายไดจากการให OISHI เชา เดอืนละ 50,000 บาท เปนเวลา 10 ป โดยผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อ
ไรก็ได
Hutchison
รายไดจากการให Hutchison เชาพืน้ที่เพื่อติดตั้งสัญญาณ เดือนละ 17,000 บาท
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ภาคผนวก 3

การวิจัยตลาด
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ภาคผนวก 3 : การวิจัยตลาด
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการศกึษา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหบุตรหลานของผูปกครอง พบวา สวน
ใหญจะคํ านึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. สภาพแวดลอมของโรงเรียน ตองมีส่ิงแวดลอมที่ดี เปนโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด ไมมี
แหลงเสือ่มโทรมดานศีลธรรม รวมถึงการจัดโรงเรียนอยูในสภาพที่ปลอดภัย (บริษัท ศูนยวิจัย
กสกิรไทยจ ํากัด, 2544, คะนอง ตนเล็ก,2535) เนื่องจากผูปกครองตองการสรางสังคมที่ดีให
แกบุตรหลาน ดังนั้นจึงใหความสํ าคัญแกปจจัยเหลานี้เปนอันดับตน ๆ

2. ท ําเลทีต้ั่งของโรงเรียน ควรจะตั้งอยูใกลบาน (บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด, 2544, ขนิษฐา 
รุงพบูิลย  สิทธิศักดิ์  อนันตประยูร  ชาญ  พัชราวนิช  สุวาพร  ศรีสุทนทรตระกูล  ศิริพรรณ  นั
นทไพฑรูย, 2544, อาภารัฐ  แซเอียว  วรรณวิไล  เพชรสราง    สษมณ วิสุทธิสิน, 2544, 
คะนอง ตนเลก็, 2535) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และการไปรับสงสํ าหรับผูปกครอง

3. หลกัสตูรการเรียน การสอน รวมถึงคุณภาพของการเรียนการสอนและสถานศึกษา  (ขนิษฐา  
รุงพบูิลย  สิทธิศักดิ์  อนันตประยูร  ชาญ  พัชราวนิช  สุวาพร  ศรีสุนทรตระกูล  ศิริพรรณ  นั
นทไพฑรูย, 2544, อาภารัฐ  แซเอียว  วรรณวิไล  เพชรสราง    สษมณ  วิสุทธิสิน, 2544)

4. ชือ่เสยีงของโรงเรียน (ขนิษฐา  รุงพิบูลย    สิทธิศักดิ์ อนันตประยูร   ชาญ พัชราวนิช  สุวาพร 
ศรีสุนทรตระกูล  ศิริพรรณ นันทไพฑูรย, 2544, อาภารัฐ  แซเอียว  วรรณวิไล เพชรสราง  สษ
มณ  วิสุทธิสิน, 2544)

สํ าหรบัความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอโรงเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน คือ ผูปกคอรง
สวนใหญคาดหวงัใหโรงเรียนเนนทั้ง 2 ดาน คือ การใหเด็กอานออกเขียนได และดานพัฒนาการของเด็ก 
(คะนอง ตนเลก็, 2535)  ทั้งนี้ผูปกครองสวนใหญยังคงตองการใหโรงเรียนเนนการสอนดานวิชาการเนื่อง
จากตองการใหบุตรหลานสามารถสอบแขงขันเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได  สงผลใหโรงเรียนอนุบาลตองการ
ตอบสนองความตองการของผูปกครองโดยการสอนแบบเรงเรียน ทํ าใหเด็กไมมีความสุข และอาจเบื่อ
หนายการเรียน (สุภาวดี  หาญเมธี, 2529)

การเรยีนการสอนแบบเรงเรียนเปนแนวทางที่ผิด เนื่องจากการเรียนรูที่ไดผลสํ าหรับเด็กปฐมวัย คือ 
การไดเรียนรูจากประสบการณตรง ซึ่งเปนการเรียนรูที่คนพบดวยตนเอง  การเรียนรูจะเกิดขึ้นมากที่สุด
ขณะทีเ่ดก็เลน (ศศิธร  วิชิราภรณ, 2538) โดยขอเท็จจริงแลว เด็กสามารถคิดไดเอง แตตองเปนไปตาม
พฒันาการของเดก็ เพียงแตผูใหญตองใหการเลี้ยงดูที่ถูกตอง มีการเจริญเติบโตที่ดี มีความรักความอบอุน 
เมื่อเด็กมีความสุข ทํ าใหเกิดการพัฒนาทางดานปญญา รูจักคิด ซึ่งโดยแทจริงแลวเด็กไมอยากเรียนแต
ตองการเลน เพราะการเลนคือโอกาสในการเรียนรูตามธรรมชาติของเด็ก (เบญจา  แสงมะลิ,2540)
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วตัถุประสงคในการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหบุตรหลาน
2. เพือ่ศึกษาถงึรูปแบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาลที่ผูปกครองใหความสนใจ
3. เพือ่ศึกษาถงึสภาพปญหาของการใหบริการของโรงเรียนอนุบาลในปจจุบัน เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงทัศนคติของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 

ความคดิเหน็เกีย่วกับการเรียนการสอนในระดับอนุบาล  ปจจัยที่ผูปกครองใหความสํ าคัญในการเลือกโรง
เรียนอนุบาลตลอดจนปญหาที่พบในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งการวิจัยในประเด็นเหลานี้ไดเคยมีผูจัดทํ าไวบาง
แลว คณะผูจัดทํ าจึงใชผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวมาใชอางอิงสวนหนึ่ง

สํ าหรับการวิจัยเพื่อสํ ารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในปจจุบันของคณะผูจัดทํ า จะศึกษา
จากกลุมประชากรชายหรือหญิงที่ครองสมรสแลว และมีบุตรตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป โดยแบงเปนกลุม
ประชากร ในเขตพื้นที่จตุจักรซึ่งโรงเรียนคาดวาจะเปนกลุมเปาหมายหลักและกลุมประชากรในเขตอื่นของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกลเคียงซึ่งมีโอกาสจะเปนลูกคาของโรงเรียนตอไป

ระเบียบวิธีการวิจัย
 รูปแบบของวิธีวิจัยและกลุมตัวอยาง

แหลงขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ดํ าเนินการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิผาน 2 วิธี คือ

1.1 วธิีการสัมภาษณแบบโดยตรง
1.1.1 สัมภาษณผูปกครองของนักเรียนปจจุบันของโรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 24 คน 

, ครูในโรงเรยีน จ ํานวน 5 คน และผูบริหารโรงเรียน เพื่อศึกษาถึงสถานภาพใน
ปจจุบันของโรงเรียน สภาพปญหา และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เปนอยูในปจจุบัน

1.1.2 สัมภาษณผูบริหารของโรงเรียนอื่น ที่ประสบความสํ าเร็จในการบริหาร หรือ เปนตน
แบบการด ําเนนิธุรกิจโรงเรียนอนุบาล  จํ านวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนรุง
อรุณ, โรงเรยีนอนุบาลชนานันท, โรงเรียนอนุบาลวรรณสวางจิต, โรงเรียนสตรีวรนาถ
บางเขน และ โรงเรียนอนุบาลแสงโสม  เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน, กลยทุธในการบริหารงาน ตลอดจนการจัดวางสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
อนุบาล
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1.2 วธิกีารเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
1.2.1 สงแบบสอบถามใหกับโรงเรียนเอกชนในเขตจตุจักรที่ใหบริการทางการศึกษาในระดับ

อนบุาลทีต้ั่งอยูในเขตจตุจักร จํ านวน 28 โรงเรียน เพื่อศึกษาถึงลักษณะของโรงเรียน 
กลยทุธในการบรหิารงาน ปญหาในการดํ าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาดัง
กลาว

1.2.2 แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางประชากร ทั้งหมด 211 ชุด แบงเปนกลุมตัว
อยางในพื้นที่เขตจตุจักร 100 ชุด และกลุมตัวอยางทั่วไป 111 ชุด

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ
รวบรวมขอมลูจากวิทยานิพนธ  งานวิจัยในอดีต ขอมูลสถิติทางดานประชากรศาสตร และทางดาน
การศกึษาจากหนวยงานราชการ  บริษัท AC Neilson ขอมลูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ Child Center และขอมลูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของ จาก สํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (สคศ.)

ประชากร
ประชากรทีศึ่กษาคือ กลุมประชากรชายหรือหญิงที่สมรสแลว  และมีบุตรตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 

6 ป โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1) กลุมผูปกครองที่พักอาศัย หรือทํ างานอยูในเขตจตุจักร
2) กลุมผูปกครองที่อยูนอกพื้นที่เขตจตุจักร แตอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกลเคียง
ชวงเวลา

24 ธนัวาคม 2544 – 11 มกราคม 2545
ขนาดของกลุมตัวอยาง

ก ําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยประมาณคาสัดสวนของประชากร (Proportion  Sample  Size  
Determination)

โดยคํ านวณจากสูตร n  = Z2pq
  e2

เมื่อ  n = จ ํานวนตัวอยาง
Z =  คา Standard  Score จากตารางการแจกแจงแบบปกติที่ระดับความเชื่อมั่น

    95%  ซึง่มีคา Z = 1.96 (=0.05)
p =  สัดสวนของประชากรเปาหมายตอประชากรทั้งหมด

    (ในกรณนีีคื้อสัดสวนของประชากรที่สมรสแลวในเขตกรุงเทพมหานคร เทากับ
    0.519)



113

q =  1 – p เทากับ 0.421
e =  คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางสัดสวนจริงและสัดสวนตัวอยาง ซึ่งในที่นี้

    ก ําหนดใหมีคาเทากับ 5% (หรือ เทากับ 0.05)
เมือ่คํ านวณกลุมตัวอยางจากสูตรขางตนพบวา กลุมตัวอยางที่ตองทํ าการเก็บขอมูลคือ 375 คน 

อยางไรก็ตามเนื่องจากขอจํ ากัดทางดานระยะเวลา ในการทํ าวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลกลุมตัวอยางได
จริงจ ํานวน 211 ตัวอยาง ซึ่งทํ าใหคาความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอยคือ จาก 5%  เปน 6.66% 
(หรือเทากบั 0.066) ซึ่งทางคณะผูจัดทํ าคิดวาเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได

กลุมตัวอยาง
เพือ่ใหกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูปกครองที่สมรสแลว และมีบุตรอายุต้ังแตเกิดจนถึง 6 ป ดัง

นัน้จงึใชวธิกีารเลือกกลุมตัวอยางโดยไมคํ านึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability  Sampling)  โดยใชวิธี
เลอืกตัวอยางแบบเจาะจง (Judgment nonrandom หรือ Purposive Sampling Method) ซึง่เปนวิธีการ
เลอืกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุมตัวอยางที่เราตองการ จึงขอความรวมมือในการสัมภาษณ

สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง
การรูจกัรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)

รูจักรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนย
กลางหรือไม

รูจัก
54%

ไมรูจัก
46%
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โทรทศัน วิทยุ สิง่พิมพ เพ่ือน ญาติ โรงเรียน แพทย อืน่ ๆ

รูจักรปูแบบการเรยีนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนศนูยกลางจากแหลงใด



115

ความคดิเหน็เกีย่วกับขอดีและขอเสียของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการและเนนผู
เรยีนเปนศูนยกลาง
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ความคดิเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
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ความคดิเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล
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ความคิดเห็นดานตาง ๆ ตอโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลที่นึกถึง
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ขอมลูดานประชากรศาสตร
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การเปรยีบเทยีบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล (ที่ระดับนัยสํ าคัญ = 0.05)

ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล คาเฉลี่ย t-statistic S   I  g
(2-tailed)

ความดูแลเอาใจใสของครู 4.77 21.547 0.000*
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ และมีคุณคาทางโภชนาการ 4.65 13.833 0.000*
การเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความพรอมและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 4.63 15.410 0.000*
ความสะอาดของสถานที่ 4.49 11.049 0.000*
สภาพสังคมภายในโรงเรียน 4.44   9.019 0.000*
สภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียน 4.43   9.008 0.000*
ความพรอมของอุปกรณและส่ือในการเรียนการสอน 4.42   8.822 0.000*
ความสะดวกในการไปรับ-สง 4.20   3.382 0.001*
ลักษณะของอาคารเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 4.19   3.094 0.002*
ระยะเวลาในการเดินทาง 4.09   1.484 0.139
หลักสูตรการเรียนการสอน 1.08   1.446 0.150
ทํ าเลที่ตั้งของโรงเรียน 4.08   1.456 0.147

จากการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่กลุมตัวอยางใชในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล พบ
วาปจจยัที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญมาก 5 ลํ าดับแรก ไดแก

อันดับที่ 1 ความดูแลเอาใจใสของครู
อันดับที่ 2 อาหารทีถู่กสุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการ
อันดับที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความพรอมและพัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย
อันดับที่ 4 ความสะอาดของสถานที่
อันดับที่ 5 สภาพสังคมภายในโรงเรียน
จากปจจยัทัง้หมด 22 ปจจัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญมากกวาคาเฉลี่ย 4 อยูทั้งหมด 12 

ปจจยัตามตารางขางตน แตเมื่อทํ าการทดสอบคาเฉลี่ยแบบขางเดียว (One-Sample T-Test) เพื่อทดสอบ
วาคาเฉลีย่ดงักลาวมคีามากกวา 4 อยางแทจริง พบวา มีเพียง 9 ปจจัยเทานั้นที่มีผลกระทบตอการตัดสิน
ใจในการเลือกโรงเรียนอนุบาล

แตทัง้นี ้ กลุมตัวอยางแตละคนใหนํ้ าหนักความสํ าคัญของคาของปจจัยตาง ๆ แตกตางกัน จึงไม
สามารถสรปุไดวา การใชคาเฉลี่ยของปจจัยที่มากกวา 4 จะถือเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือก
โรงเรยีนอนบุาลจริง  ทั้งนี้จึงตองพิจารณาควบคูไปกับการจัดลํ าดับความสํ าคัญของปจจัยในการเลือกโรง
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เรียนอนบุาลทีก่ลุมตัวอยางเลือกเปนลํ าดับที่ 1 – 5 โดยใหลํ าดับที่ 1 เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความ
สํ าคญัมากทีสุ่ด  ซึ่งผลสรุปปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญในแตละลํ าดับมากที่สุด คือ

ลํ าดับที่ 1 สถานที่ต้ังอยูใกลบาน
ลํ าดับที่ 2 สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
ลํ าดับที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอน
ลํ าดับที่ 4 สามารถไปรับสงไดสะดวก
ลํ าดับที่ 5 ครูและบุคลากรของโรงเรียน

สรปุขอเสนอแนะเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
1. ดานบุคลากร

• ควรใหการอบรมพัฒนาบุคลากรที่จะดูแลเด็กใหเขาใจถึงพัฒนาการ และธรรมชาติ
ของเดก็วยัอนบุาล รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาครูไปในทิศทางเดียวกัน

• ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีความรัก ความเขาใจใหเด็ก มีความรูความ
สามารถ มีจิตวิทยาในการดูแลเด็ก เอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดี

2. ดานการเรียนการสอน
• ควรมเีทคนคิในการสอนดานวิชาการ ไมควรเนนการทองจํ า ไมควรเรงรัด
• ควรเนนการเตรียมความพรอมของเด็ก ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข สอนใหเด็กรูจัก

คิด เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกตามความคิดของเด็ก กลาแสดงความคิดเห็น และ
เปนตวัของตัวเอง มีความกลาเขาสังคม

• ใหเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนรู  ทํ าใหเด็กมีสวนรวมในการเรียนรู มีการพัฒนา
อารมณ ทกัษะ  สังคม ทํ าใหเด็กมีความคิดริเร่ิม เชื่อมั่นในตนเอง

• สอนแบบบูรณาการ สงเสริมใหเด็กไดรูจักการเรียน และเลนอยางสมดุล
• ควรจดักจิกรรมใหสอดคลองกับเด็ก  โดยมีครูเปนผูแนะนํ า สอนใหเด็กสามารถนํ า

ความรู ความสามารถจากกิจกรรมไปใชในชีวิตประจํ าวัน สังคม และครอบครัว
• ควรยกเลกิระบบการสอบคัดเลือกเขาเรียนในการเขาระดับชั้นอนุบาล และประถม
• ควรมกีารสอนภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร
• จดักจิกรรมใหเด็กมีการพัฒนาทั้งดาน IQ และ EQ
• หลกัสตูรควรเพิม่จริยธรรมพื้นฐาน เชน การเขาสังคมหมูมาก  การรูจักแบงปน อดทน 

รอคอย
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3. ดานอื่น ๆ
• ควรจดัสภาพแวดลอมในการเรียนใหนาอยู  ปราศจากมลภาวะตางๆ เพื่อใหเด็กมีสุข

ภาพด ีมีความพรอมในการเรียน
• มีสถานที่ใหเด็กไดเลนพักผอน การจัดสถานที่ควรใหมีอากาศปลอดโปรง มีสนาม

หญา จัดใหเปนธรรมชาติ
• เนนการดูแลดานสุขภาพ และอนามัยของเด็ก

สรปุปญหาทีก่ลุมตัวอยางพบในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล
1. ดานบุคลากร

• ครูไมมคีวามสามารถ  ไมเชี่ยวชาญดานการสอน ใหความรูแกเด็กไมเพียงพอ
• ครูชอบใชอารมณ ไมคอยรักเด็ก ไมเปดใจรับฟงความคิด และเหตุผล

2. ดานการดูแลเอาใจใส
• จ ํานวนเดก็ในหองมากเกินไป ทํ าใหการดูแลไมทั่วถึง ขาดการดูแลเอาใจใสที่ดีพอ
• อัตราครูตอเด็กนอยเกินไป

3. ดานคาใชจาย
• คาใชจายสูงเกินมาตรฐาน มีการเรียกเก็บเงินบํ ารุงพิเศษ
• โรงเรียนเก็บคาใชจายปลีกยอยบอยเกินไป

4. ดานการเรียนการสอน
• มกีจิกรรมมากเกินไป  เลนมากเกินไป จนเรียนไมมีประสิทธิภาพ
• เดก็มีการบานเยอะเกินไป

5. ดานอื่น ๆ
• แผนการจดัรถโรงเรียนรับ-สงเด็ก เนื่องจากมีเด็กบางคนกลับถึงบานเย็นมาก
• อาหารไมถูกสุขลักษณะ
• ขาดการประสานงาน การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับบาน
• รูปแบบการเรียนการสอนไมเปนไปตามที่ประชาสัมพันธไว

สรปุผลการวจิยัจากการเก็บแบบสอบถามจากโรงเรียนอนุบาลในเขตจตุจักร
จากการสงแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากโรงเรียนเอกชนในเขตจตุจักรที่เปดสอนระดับชั้นอนุบาล

จ ํานวน 28 โรงเรียน  มีโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 14 โรงเรียน ซึ่งสามารถสรุปผลไดดัง
ตอไปนี้
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• โรงเรยีนที่เปดสอนมีการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ ไดแก
-  สถานรับเลี้ยงเด็ก และอนุบาล 21.4%
-  อนบุาลอยางเดียว 28.6%
-  อนบุาล และประถมศึกษา 14.3%
-  สถานรบัเลี้ยงเด็ก  อนุบาล และประถม 14.3%
-  อนบุาล  ประถม และมัธยม 21.4%

• รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน แบงออกเปน
-  Child  Center 21.4%
-  Teacher Center 21.4%
-  Child Center + Teacher Center 28.6%
-  Child Center + เตรียมความพรอม 14.3%
-  Child Center + Learning Center   7.1%
-  เตรียมความพรอม   7.1%

• โรงเรียนมีบริการเสริมตางๆ ไดแก
-  อาหารกลางวัน และอาหารวาง 85.7%
-  บริการรถรับ-สง 85.7%
-  สนามเด็กเลน 78.6%
-  สระวายนํ้ า 57.1%
-  สอนภาษาตางประเทศโดยครูตางประเทศ 50.0%
-  สอนภาษาตางประเทศโดยครูไทย 21.4%
-  สอนทกัษะทางศิลปะ 42.9%
-  สอนดนตรี 35.7%
-  สอนคอมพิวเตอร 64.3%
-  รับดูแลเด็กในชวงนอกเวลาเรียน 28.6%
-  บริการอื่นๆ   7.1%

• โรงเรยีนทํ าการสงเสริมการตลาดโดยใชวิธีตางๆ ไดแก
-  โฆษณาโดยใชแผนพับ / ใบปลิว 35.7%
-  โฆษณาโดยใชแผนพับ / ใบปลิว และหนังสือพิมพ 21.4%
-  โฆษณาโดยใชแผนพับ / ใบปลิว และปายโฆษณา   7.1%
-  โฆษณาโดยใชแผนพับ / ใบปลิว และการลดราคา / แจกแถม   7.1%
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โปรดกรอกขอความ หรือเรียงลํ าดับความสํ าคัญ หรือเติมเครื่องหมาย x ลงในชองสี่เหลี่ยมที่ตรง
กบัความคิดเห็นของทาน
สวนที ่ 1  ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
1. ทานคดิวาการศึกษาในระดับอนุบาลมีความจํ าเปนตอบุตรหลานของทานเพียงใด

มากที่สุด       มาก     ปานกลาง          นอย ไมจํ าเปน

2. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการในระดับอนุบาล มีขอดีอยางไร (โปรดเรียงลํ าดับ
ความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเดก็สามารถอานออกเขียนได และไดรับความรูทางดานวิชาการอยางจริงจัง
    ชวยใหเด็กสามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
    คาใชจายตํ่ า
    ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการสอนเปนอยางดี
    อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) _________________________________________

3. ทานคิดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการในระดับอนุบาล มีขอเสียอยางไร (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเด็กไมมีความสุขในการเรียน เกิดความเครียดในการเรียน
    เดก็ไมไดรับการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และสังคม
    เดก็ขาดการพัฒนาความคิดสรางสรรค ไมกลาแสดงออก
    เดก็เรยีนรูโดยการทองจํ า ไมไดมาจากการเรียนรูภายในตนเองหรือจากความเขาใจ
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________________________________

4. ทานรูจักรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center หรือไม
    ไมรูจัก
    รูจกั  จากแหลงใด

    โทรทัศน      วทิยุ     ส่ิงพิมพ
    เพือ่น      ญาติ     แพทย
    อาจารย        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_____________

ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  (สํ าหรับกลุมตัวอยางในพื้นที่)
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คํ าอธิบายรูปแบบการสอนแบบ Child Center
รปูแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center เปนแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยรูปแบบ
ใหม มีสาระสํ าคัญดังนี้
1. การใหความสํ าคัญกับตัวเด็ก และวิธีการเรียนรูของเด็ก  โดยการสงเสริมใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อไดทํ ากิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งควรเปนสิ่งที่เด็ก
สามารถปรับใชกับชีวิตจริงได  การจัดหลักสูตรจะเนนการพัฒนาดานสังคมและจิตใจเพื่อใหเด็ก
เกดิความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจและมีความสุขในการมาโรงเรียน
2. การปรบักระบวนการเรียนรูและบทบาทของครู บทบาทครูจะเปลี่ยนจากการสอนใหกับ
เดก็โดยตรง เปน ผูอํ านวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ออกและสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการของเด็กเพื่อประเมินผล
3. การนํ าแนวคิดไปปฏิบัติ  ผูทีจ่ะนํ าแนวคิดการศึกษาแบบใหมไปปฏิบัติตอสังคมไทยไปใช
ตองมคีวามรูความเขาใจ และความเชื่อในส่ิงที่จะทํ า โดยสามารถปรับใชใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของทองถิ่น หรือความพรอมของโรงเรียนได

5. ทานคิดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center ในระดับอนุบาล มีขอดีอยางไร (โปรด
เรียงลํ าดับความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเดก็มคีวามสุขในการเรียนรู มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตาม
         ธรรมชาต ิ ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ และสติปญญา

    สงเสรมิใหเด็กมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ  และชวยเหลือตนเองได
    เดก็มคีวามคิดสรางสรรค กลาแสดงออก และรูจักคิดอยางเปนระบบ
    เดก็รูจกัธรรมชาติ และสงเสริมเด็กในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน รวมทั้งสามารถปรับ

         ตัวเขากับส่ิงแวดลอมตางๆ ไดงาย
    เดก็มทีกัษะกระบวนการเรียนรูภายในตนเองมากกวาการเรียนรูโดยเนนเนื้อหา

         จากการทองจํ า
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________________

6. ทานคิดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center ในระดับอนุบาล มีขอเสียอยางไร (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    เดก็ไมไดรับความรูทางดานวิชาการอยางจริงจัง ทํ าใหไมสามารถอานออกเขียนได
    ไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
    คาใชจายสูง
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    ครูผูสอนไมมีความรูความสามารถในการสอนระบบนี้อยางแทจริง
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________________________________

7. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมสํ าหรับโรงเรียนอนุบาลในปจจุบันควรเปนแบบ
ใด

    เนนดานวิชาการ / เรงเรียน
    แบบ Child Center / เนนพฒันาการ / เนนการเตรียมความพรอม
    ผสมผสานโดยเนนทั้ง 2 ดานควบคูกัน

8. ถามโีรงเรยีนอนบุาลที่มีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบตามที่ทานเลือกในขอ 7 ต้ังอยูในเขตที่พัก
อาศยั ทานเต็มใจที่จะสงบุตรหลานของทานเขาศึกษาหรือไม

    เต็มใจ  (ขามไปขอ 10)     ไมแนใจ     ไมเต็มใจ

9. เพราะเหตใุดทานจึงไมแนใจหรือไมเต็มใจที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลตามขอ8
    กลวับตุรหลานสอบเขาเรียนตอในช้ันประถมศึกษาไมได
    ไมมัน่ใจในระบบการเรียนการสอน
    คาใชจายสูง
    ขอมลูไมเพียงพอในการตัดสินใจเลือก
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________

สวนที่ 2 การเลือกโรงเรียนอนุบาล
10. ทานคดิวาคาเลาเรียนสูงสุด ที่ทานเต็มใจจายสํ าหรับชั้นอนุบาลควรเปนเทาใด (กรณีมี 2 เทอมการ

ศึกษาตอป และคาเลาเรียนดังกลาวรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาอุปกรณการเรียน คาอาหาร คาสอน
พิเศษแลว)

   ต่ํ ากวา  10,000  บาท ตอเทอม    10,001 – 15,000 บาท ตอเทอม
   15,001 – 20,000 บาท ตอเทอม    20,001 – 25,000 บาท ตอเทอม
    สูงกวา 25,000 บาท ตอเทอม
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11. ทานเตม็ใจทีจ่ะสงบตุรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลที่อยูหางจากบานของทานภายในรัศมีกี่กิโลเมตร
   1  กโิลเมตร    2  กโิลเมตร    3 กิโลเมตร
   4  กโิลเมตร    5  กโิลเมตรขึ้นไป

12. โปรดเรยีงล ําดบัความสํ าคัญของปจจัยที่ทานใชในการพิจารณาเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลาน
( 1 คือสํ าคัญมากที่สุด โปรดระบุ 5 ลํ าดับ)

    สถานที่ต้ังอยูใกลบาน    สถานทีต้ั่งอยูใกลที่ทํ างาน
    สามารถไปรับสงไดสะดวก    มรีถโรงเรียนรับ – สง
    ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน    รูปแบบการเรียนการสอน
    คาใชจายในการเรียน    สามารถสอบเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง
    ครูและบุคลากรของโรงเรียน    โรงเรยีนมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
    มบีริการพิเศษอื่นๆ    ความพรอมของอุปกรณในการเรียนการสอน
    สุขอนามัยภายในโรงเรียน    มสีภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________

13. ทานคดิวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลานมาก
นอยเพียงไร

ระดับผลกระทบตอการตัดสินใจ
มากที่สุด                    นอยที่สุดปจจัย
(5) (4) (3) (2) (1)

การเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความสามารถอานออกเขียนได
การเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความพรอมและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
หลักสูตรการเรียนการสอน
คุณวุฒิ  ความสามารถ และชื่อเสียงของครู
ความดูแลเอาใจใสของครู
คาเลาเรียน
ทํ าเลที่ตั้งของโรงเรียน
ลักษณะของอาคารเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม
สภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียน
สภาพสังคมภายในโรงเรียน
ระยะเวลาในการเดินทาง
ความสะดวกในการไปรับ-สง
มีบริการรถรับ-สง



131

ระดับผลกระทบตอการตัดสินใจ
มากที่สุด                    นอยที่สุดปจจัย
(5) (4) (3) (2) (1)

มีบริการสอนพิเศษ
มีบริการดูแลหลังเลิกเรียน
ชื่อเสียงของโรงเรียน
อัตราการสอบเขาเรียนตอชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ความสะอาดของสถานที่
อาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  และมีคุณคาทางโภชนาการ
ความพรอมของอุปกรณและส่ือในการเรียนการสอน
การโฆษณาประชาสัมพันธ
คํ าแนะนํ าจากผูอื่น

14. ผูทีม่สีวนรวมในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลานของทานคือใคร          (ตอบไดมาก
กวา 1 ขอ)

    ตัวทานเอง         คูสมรส
    แพทย         ญาตพิี่นอง (โปรดระบุ)______________
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)______________

15. โปรดเรยีงลํ าดับโรงเรียนอนุบาลที่ทานนึกถึง 5 อันดับแรก
    โรงเรียนทับทอง                โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
    โรงเรียนสมิทธิโชติ    โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร
    โรงเรียนเพชรรัชตในพระอุปถัมภฯ    โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
    โรงเรียนอรรถมิตร    โรงเรยีนอนุบาลชนานันท
    อ่ืนๆ _____________________

16. หากทานมบุีตรหลานที่อายุระหวาง 3-5 ป ทานจะสงเขาเรียนที่โรงเรียนอนุบาล___________
เนื่องจาก___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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สวนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
17. บริการทีท่านอยากใหมีในโรงเรียนอนุบาล คือ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  อาหารกลางวัน และอาหารวาง                  รับดูแลเด็กในชวงนอกเวลาเรียน
  บริการรับเลี้ยงเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่)     รถรับ-สง
  สอนภาษาตางประเทศโดยอาจารยคนไทย    สอนภาษาตางประเทศโดยอาจารยตางชาติ
  สอนทักษะทางศิลปะ                  สอนดนตรี เชน เปยโน,รองเพลงฯลฯ
  สอนคอมพิวเตอร      สระวายนํ้ า
  สนามเด็กเลน                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________

18. ทานคดิวาลกัษณะการเก็บคาเลาเรียนที่เหมาะสมสํ าหรับโรงเรียนอนุบาลควรเปนแบบใด
   เกบ็คาเลาเรยีนรวมกอนเดียว โดยรวมคาใชจายทุกอยางตั้งแต คาสอนพิเศษ คา

        อาหาร  คาอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่นๆ แลว
   แยกเกบ็เฉพาะคาเทอมกอน สวนคาสอนพิเศษ คาอาหาร หรือคาอุปกรณการเรียน
  แยกเกบ็ตางหากภายหลัง

19. ทานอยากใหรูปแบบการชํ าระเงินคาเลาเรียน (กรณีเก็บคาเลาเรียนรวมกอนเดียว)เปนแบบใด
    จายแบบผอนชํ าระคาเลาเรียนเปนงวดๆ ได
    จายเงนิสดภายในระยะเวลาที่กํ าหนด โดยมีสวนลดพิเศษให

20. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาลควรเปนอยางไร
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

21. ปญหาทีท่านเคยประสบในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล ไดแก
(1)_________________________________________________________________________
(2)_________________________________________________________________________
(3)_________________________________________________________________________
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22. จากขอ 21 ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
(1)_________________________________________________________________________
(2)_________________________________________________________________________
(3)_________________________________________________________________________

23. ทานมขีอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรูปแบบการศึกษาใน
อนาคต
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________________

สวนที่ 4  ขอมูลทั่วไป
24.  เพศ              ชาย   หญิง

25.  อายุ    นอยกวา 26 ป               26 – 30 ป
   31 – 35 ป   36 – 40 ป
   มากกวา 40 ป

26.  ระดับการศึกษา    ต่ํ ากวาปริญญาตรี               ปริญญาตรี
   สูงกวาปริญญาตรี

27.  ระดับของรายไดครอบครัว    ต่ํ าวา 20,000 บาท               20,000-24,999 บาท
       (ตอเดือน)    25,000-29,999 บาท            30,000-34,999 บาท

   35,000-39,999 บาท   40,000 บาทขึ้นไป
28.  ยานพาหนะ    รถยนต               รถจกัรยานยนต

   ไมมี

29.  สถานภาพ    โสด               สมรส
   หยาราง   มาย
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30.  จ ํานวนบุตร __________คน : บุตรคนที่ 1 อายุ__________ป
บุตรคนที่ 2 อายุ__________ป
บุตรคนที่ 3 อายุ__________ป

31. บุตรของทานเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลใด เพราะเหตุใด
บุตรคนที่ 1 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________
บุตรคนที่ 2 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________
บุตรคนที่ 3 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________

**********************************************
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โปรดกรอกขอความ หรือเรียงลํ าดับความสํ าคัญ หรือเติมเครื่องหมาย x ลงในชองสี่เหลี่ยมที่ตรง
กบัความคิดเห็นของทาน
สวนที ่ 1  ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
1. ทานคดิวาการศึกษาในระดับอนุบาลมีความจํ าเปนตอบุตรหลานของทานเพียงใด

มากที่สุด       มาก     ปานกลาง          นอย ไมจํ าเปน

2. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการในระดับอนุบาล มีขอดีอยางไร        (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเดก็สามารถอานออกเขียนได และไดรับความรูทางดานวิชาการอยางจริงจัง
    ชวยใหเด็กสามารถสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
    คาใชจายตํ่ า
    ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการสอนเปนอยางดี
    อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) _________________________________________

3. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการในระดับอนุบาล มีขอเสียอยางไร    (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเดก็ไมมีความสุขในการเรียน เกิดความเครียดในการเรียน
    เดก็ไมไดรับการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และสังคม
    เดก็ขาดการพัฒนาความคิดสรางสรรค ไมกลาแสดงออก
    เดก็เรยีนรูโดยการทองจํ า ไมไดมาจากการเรียนรูภายในตนเองหรือจากความเขาใจ
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________________________________

4. ทานรูจักรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center หรือไม
    ไมรูจัก
    รูจกั  จากแหลงใด

    โทรทัศน      วทิยุ     ส่ิงพิมพ
    เพือ่น      ญาติ     แพทย
    อาจารย        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_____________

ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย (สํ าหรับกลุมตัวอยางนอกพื้นที่)
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คํ าอธิบายรูปแบบการสอนแบบ Child Center
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center เปนแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยรูปแบบใหม มีสาระ
สํ าคัญดังนี้
1. การใหความสํ าคัญกับตัวเด็ก และวิธีการเรียนรูของเด็ก  โดยการสงเสริมใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อไดทํ ากิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งควรเปนส่ิงที่เด็กสามารถปรับใช
กับชีวิตจริงได  การจัดหลักสูตรจะเนนการพัฒนาดานสังคมและจิตใจเพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง มี
ความมั่นใจและมีความสุขในการมาโรงเรียน
2. การปรับกระบวนการเรียนรูและบทบาทของครู บทบาทครูจะเปลี่ยนจากการสอนใหกับ
เด็กโดยตรง เปน ผูอํ านวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกและสังเกต
พฤติกรรม พัฒนาการของเด็กเพื่อประเมินผล
3.   การนํ าแนวคิดไปปฏิบัติ  ผูที่จะนํ าแนวคิดการศึกษาแบบใหมไปปฏิบัติตอสังคมไทยไปใชตองมีความรู
ความเขาใจ และความเชื่อในส่ิงที่จะทํ า โดยสามารถปรับใชใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
หรือความพรอมของโรงเรียนได

5. ทานคิดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center ในระดับอนุบาล มีขอดีอยางไร   (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    ท ําใหเดก็มคีวามสุขในการเรียนรู มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตาม
         ธรรมชาต ิ ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ และสติปญญา

    สงเสรมิใหเด็กมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ  และชวยเหลือตนเองได
    เดก็มคีวามคิดสรางสรรค กลาแสดงออก และรูจักคิดอยางเปนระบบ
    เดก็รูจกัธรรมชาติ และสงเสริมเด็กในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน รวมทั้งสามารถปรับ

         ตัวเขากับส่ิงแวดลอมตางๆ ไดงาย
    เดก็มทีกัษะกระบวนการเรียนรูภายในตนเองมากกวาการเรียนรูโดยเนนเนื้อหา

         จากการทองจํ า
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________________

6. ทานคิดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Child Center ในระดับอนุบาล มีขอเสียอยางไร (โปรดเรียง
ลํ าดบัความสํ าคัญ โดย 1 คือมากที่สุด)

    เดก็ไมไดรับความรูทางดานวิชาการอยางจริงจัง ทํ าใหไมสามารถอานออกเขียนได
    ไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
    คาใชจายสูง
    ครูผูสอนไมมีความรูความสามารถในการสอนระบบนี้อยางแทจริง
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    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________________________________

7. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมสํ าหรับโรงเรียนอนุบาลในปจจุบันควรเปนแบบ
ใด

    เนนดานวิชาการ / เรงเรียน
    แบบ Child Center / เนนพฒันาการ / เนนการเตรียมความพรอม
    ผสมผสานโดยเนนทั้ง 2 ดานควบคูกัน

8. ถามโีรงเรยีนอนบุาลที่มีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบตามที่ทานเลือกในขอ 7 ต้ังอยูในเขตที่พัก
อาศยั ทานเต็มใจที่จะสงบุตรหลานของทานเขาศึกษาหรือไม

    เต็มใจ  (ขามไปขอ 10)     ไมแนใจ     ไมเต็มใจ

9. เพราะเหตใุดทานจึงไมแนใจหรือไมเต็มใจที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลตามขอ8
    กลวับตุรหลานสอบเขาเรียนตอในช้ันประถมศึกษาไมได
    ไมมัน่ใจในระบบการเรียนการสอน
    คาใชจายสูง
    ขอมลูไมเพียงพอในการตัดสินใจเลือก
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________

สวนที ่2 การเลือกโรงเรียนอนุบาล
10. ทานคดิวาคาเลาเรียนสูงสุด ที่ทานเต็มใจจายสํ าหรับชั้นอนุบาลควรเปนเทาใด (กรณีมี 2 เทอมการ

ศึกษาตอป และคาเลาเรียนดังกลาวรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาอุปกรณการเรียน คาอาหาร คาสอน
พิเศษแลว)

   ต่ํ ากวา  10,000  บาท ตอเทอม    10,001 – 15,000 บาท ตอเทอม
   15,001 – 20,000 บาท ตอเทอม    20,001 – 25,000 บาท ตอเทอม
    สูงกวา 25,000 บาท ตอเทอม

11. ทานเตม็ใจทีจ่ะสงบตุรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลที่อยูหางจากบานของทานภายในรัศมีกี่กิโลเมตร
   1  กโิลเมตร    2  กโิลเมตร    3 กิโลเมตร
   4  กโิลเมตร    5  กโิลเมตรขึ้นไป
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12. โปรดเรยีงล ําดบัความสํ าคัญของปจจัยที่ทานใชในการพิจารณาเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลาน
      ( 1 คือสํ าคัญมากที่สุด โปรดระบุ 5 ลํ าดับ)

    สถานที่ต้ังอยูใกลบาน    สถานทีต้ั่งอยูใกลที่ทํ างาน
    สามารถไปรับสงไดสะดวก    มรีถโรงเรียนรับ – สง
    ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน    รูปแบบการเรียนการสอน
    คาใชจายในการเรียน    สามารถสอบเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง
    ครูและบุคลากรของโรงเรียน    โรงเรยีนมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
    มบีริการพิเศษอื่นๆ    ความพรอมของอุปกรณในการเรียนการสอน
    สุขอนามัยภายในโรงเรียน    มสีภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________

13. ทานคดิวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลานมาก
นอยเพียงไร

ระดับผลกระทบตอการตัดสินใจ
มากที่สุด                    นอยที่สุดปจจัย
(5) (4) (3) (2) (1)

การเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความสามารถอานออกเขียนได
การเรียนการสอนแบบเนนใหเด็กมีความพรอมและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
หลักสูตรการเรียนการสอน
คุณวุฒิ  ความสามารถ และชื่อเสียงของครู
ความดูแลเอาใจใสของครู
คาเลาเรียน
ทํ าเลที่ตั้งของโรงเรียน
ลักษณะของอาคารเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม
สภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียน
สภาพสังคมภายในโรงเรียน
ระยะเวลาในการเดินทาง
ความสะดวกในการไปรับ-สง
มีบริการรถรับ-สง
มีบริการสอนพิเศษ
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ระดับผลกระทบตอการตัดสินใจ
มากที่สุด                    นอยที่สุดปจจัย
(5) (4) (3) (2) (1)

ความสะอาดของสถานที่
อาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  และมีคุณคาทางโภชนาการ
ความพรอมของอุปกรณและส่ือในการเรียนการสอน
การโฆษณาประชาสัมพันธ
คํ าแนะนํ าจากผูอื่น

14. ผูทีม่สีวนรวมในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแกบุตรหลานของทานคือใคร          (ตอบไดมาก
กวา 1 ขอ)

    ตัวทานเอง    คูสมรส
    แพทย    ญาติพี่นอง (โปรดระบุ)______________
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)______________

15. โรงเรยีนอนุบาลที่ทานนึกถึง 3 อันดับแรกคือ (1)____________________________________
         (2)____________________________________
         (3)____________________________________

16. หากทานมบุีตรหลานที่อายุระหวาง 3-5 ป ทานจะสงเขาเรียนที่โรงเรียนอนุบาล___________
เนื่องจาก___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

สวนที ่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
17. บริการทีท่านอยากใหมีในโรงเรียนอนุบาล คือ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  อาหารกลางวัน และอาหารวาง            รับดูแลเด็กในชวงนอกเวลาเรียน
  บริการรับเลี้ยงเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่)            รถรับ-สง
  สอนภาษาตางประเทศโดยอาจารยคนไทย    สอนภาษาตางประเทศโดย อาจารยตางชาติ
  สอนทักษะทางศิลปะ            สอนดนตรี เชน เปยโน,รองเพลงฯลฯ
  สอนคอมพิวเตอร            สระวายนํ้ า
  สนามเด็กเลน            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________
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18. ทานคดิวาลกัษณะการเก็บคาเลาเรียนที่เหมาะสมสํ าหรับโรงเรียนอนุบาลควรเปนแบบใด
   เกบ็คาเลาเรยีนรวมกอนเดียว โดยรวมคาใชจายทุกอยางตั้งแต คาสอนพิเศษ คา

        อาหาร  คาอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่นๆ แลว
   แยกเกบ็เฉพาะคาเทอมกอน สวนคาสอนพิเศษ คาอาหาร หรือคาอุปกรณการเรียน
  แยกเก็บตางหากภายหลัง

19. ทานอยากใหรูปแบบการชํ าระเงินคาเลาเรียน (กรณีเก็บคาเลาเรียนรวมกอนเดียว)เปนแบบใด
    จายแบบผอนชํ าระคาเลาเรียนเปนงวดๆ ได
    จายเงนิสดภายในระยะเวลาที่กํ าหนด โดยมีสวนลดพิเศษให

20. ทานคดิวารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาลควรเปนอยางไร
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

21. ปญหาทีท่านเคยประสบในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล ไดแก
(1)_________________________________________________________________________
(2)_________________________________________________________________________
(3)_________________________________________________________________________

22. จากขอ 21 ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
(1)_________________________________________________________________________
(2)_________________________________________________________________________
(3)_________________________________________________________________________
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ทานมขีอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรูปแบบการศึกษาใน
อนาคต
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________________

สวนที่ 4  ขอมูลทั่วไป
24.  เพศ              ชาย   หญิง

25.  อายุ    นอยกวา 26 ป               26 – 30 ป
   31 – 35 ป   36 – 40 ป
   มากกวา 40 ป

26.  ระดับการศึกษา    ต่ํ ากวาปริญญาตรี               ปริญญาตรี
   สูงกวาปริญญาตรี

27.  ระดับของรายไดครอบครัว    ต่ํ าวา 20,000 บาท               20,000-24,999 บาท
       (ตอเดือน)    25,000-29,999 บาท            30,000-34,999 บาท

   35,000-39,999 บาท   40,000 บาทขึ้นไป
28.  ยานพาหนะ    รถยนต               รถจกัรยานยนต

   ไมมี

29.  สถานภาพ    โสด               สมรส
   หยาราง   มาย

30.  จ ํานวนบุตร __________คน : บุตรคนที่ 1 อายุ__________ป
บุตรคนที่ 2 อายุ__________ป
บุตรคนที่ 3 อายุ__________ป
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23. บุตรของทานเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลใด เพราะเหตุใด
บุตรคนที่ 1 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________
บุตรคนที่ 2 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________
บุตรคนที่ 3 เรียนโรงเรียน__________________________ เพราะ ______________________

**********************************************
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โปรดกรอกขอความ หรือเรียงลํ าดับความสํ าคัญ หรือเติมเครื่องหมาย x ลงในชองสี่เหลี่ยมที่ตรง
กบัความคิดเห็นของทาน
1) ประเภทของโรงเรียน

    อนบุาลอยางเดียว
    อนบุาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก
    อนบุาลและประถมศึกษา
    อนบุาล , ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
    อนบุาล, สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และประถมศึกษา
    อนบุาล, สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

2) วตัถปุระสงคในการกอต้ังโรงเรียน (โปรดเรียงลํ าดับความสํ าคัญจากมากไปหานอย โดยใหอันดับ 1 มี
ความสํ าคัญมากที่สุด)

    เพือ่สงเสริมพัฒนาการของเด็ก (รักเด็ก)
    เพือ่เตรยีมเด็กใหพรอมสํ าหรับการเรียนตอในระดับประถมศึกษา
    มทีรัพยากรทีเ่หมาะกับธุรกิจ (เชน มีบุคลากรที่จบทางดานการศึกษาอนุบาลโดย

         ตรง, มทีีดิ่นและอาคารในทํ าเลที่มีศักยภาพทางการตลาด)
    เหน็โอกาสทางการตลาดของธุรกิจวามีแนวโนมที่สดใส
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………

3) ปทีโ่รงเรยีนของทานเริ่มเปดดํ าเนินงาน คือ ป พ.ศ………………………
4) สถานะปจจุบันของโรงเรียน

จ ํานวนนักเรียน *สถานรับเลี้ยงเด็ก ………….. คน
*อนุบาล ………….. คน
*ประถมศึกษา …………... คน
*มธัยมศึกษา ………….. คน

       จ ํานวนครู *สถานรับเลี้ยงเด็ก ………….. คน
*อนุบาล ………….. คน
*ประถมศึกษา ………….. คน
*มธัยมศึกษา …………… คน

     จ ํานวนพี่เลี้ยง (ถามี) *สถานรับเลี้ยงเด็ก …………… คน
*อนุบาล …………… คน
*ประถมศึกษา …………… คน

ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย (สํ าหรับกลุมตัวอยางนอกพื้นที่)
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*มธัยมศึกษา …………… คน
5) ระดับการศึกษาของครูที่สอน

*สูงกวาระดับปริญญาตรี ……………… คน
*ระดับปริญญาตรี ……………… คน
*ระดับอนุปริญญา ……………… คน
*ระดับต่ํ ากวาอนุปริญญา ……………… คน

6) ประสบการณของครูผูสอน
* 0 –1 ป จ ํานวน …………….. คน
* 1 –3 ป จ ํานวน ……………. คน
* 3 ปข้ึนไป จ ํานวน …………… คน

7) ระดบัชัน้ที่เปดสอนในระดับอนุบาลศึกษา  (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
       อนบุาล 1   จํ านวน ………….หอง มนีกัเรียนหองละ………คน
       อนบุาล 2   จ ํานวน…………..หอง      มีนักเรียนหองละ………คน
       อนบุาล 3   จํ านวน…………..หอง    มนีกัเรียนหองละ……….คน

8) ลูกคากลุมเปาหมายของโรงเรียนควรมีรายไดเฉลี่ยทั้งครอบครัวตอเดือนประมาณ
        ต่ํ ากวา 10,000 บาท
       10,000 – 19,999 บาท
       20,000 – 29,999 บาท
       30,000 – 39,999 บาท
       40,000 – 49,999 บาท
       มากกวา 50,000 บาท

9)   โรงเรยีนของทานมีพื้นที่   ……….. ไร ……… งาน ……….. ตารางวา
10) รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

    เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) เนนวิชาการ
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ -……………………………………………………

       โปรดอธบิายลักษณะคราวๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว
       …………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………..
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เหตผุลที่จัดการเรียนการสอนดังกลาว
       …………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………..

11) บริการที่ทางโรงเรียนมี  (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
   อาหารกลางวัน และอาหารวาง          รับดูแลเด็กในชวงนอกเวลาเรียน
   รถรับ – สง             สอนภาษาตางประเทศโดย อ.คนไทย
   สระวายนํ้ า            สอนภาษาตางประเทศโดย อ.ตางชาติ
   สอนทกัษะทางศิลปะ           สอนดนตรี เชน เปยโน, รองเพลง ฯลฯ
   สอนคอมพิวเตอร           สนามเด็กเลน
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ -     …………………………………..

- …………………………………..
12) บริการทีโ่รงเรียนวางแผนวาจะมีในอนาคต

- ………………………………………………..
- ………………………………………………..

13) ทานคดิวาผูปกครองพิจารณาอะไรกอนที่จะนํ าบุตรหลานเขามาโรงเรียน (โปรดเรียงลํ าดับความ
สํ าคญัจากมากไปหานอย 5 อันดับ โดยใหอันดับ 1 มีความสํ าคัญมากที่สุด)

  สถานที่ต้ังอยูใกลบาน   สถานทีต้ั่งอยูใกลที่ทํ างาน
  สามารถไปรับสงไดสะดวก   มรีถโรงเรียนรับ - สง
  ชือ่เสียงของโรงเรียน   รูปแบบการเรียนการสอน
  คาใชจายในการเรียน   สามารถสอบเขาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง
  ครูและบุคลากรของโรงเรียน   โรงเรียนมีการสอนในระดับประถมศึกษา
  มบีริการพิเศษอื่น ๆ   ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน
  สุขอนามัยภายในโรงเรียน   สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ -……………………………………..

ทานคดิวาอะไรเปนจุดเดนที่ทํ าใหโรงเรียนของทานประสบความสํ าเร็จ
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
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14) โรงเรยีนของทานมีการสงเสริมการตลาดอยางไร
   โฆษณาทางหนังสือพิมพ   โฆษณาโดยใชแผนพับ/ใบปลิว
   โฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน   การลดราคา/การแจกแถม
   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ -……………………………………………

    -…………………………………………..
15) ทานคดิวาผูปกครองที่มาสอบถามหรือสงลูกหลานเขาเรียนรูจักโรงเรียนของทานไดอยางไร

   โฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน   ปากตอปาก
   ส่ือโฆษณาอื่น ๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………..

16) คาเทอมตอภาคการศึกษา
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

การศึกษาภาคปกติ
การศึกษาภาคฤดูรอน

17) จ ํานวนภาคการศึกษาตอป……………………..ภาค
18) รายไดอ่ืนๆ นอกจากคาเทอม ไดแก

-  คาสอนพเิศษ  เฉลี่ยปละ……………………….บาท
-  คาบ ํารุงการศึกษา เฉลี่ยปละ…………………..บาท
-  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)………………………………..บาท

19) คาเทอมดังกลาวครอบคลุมถึงบริการอะไรบาง
   อาหารกลางวันและอาหารวาง    รถรับ - สง
   สระวายนํ้ า    สอนทกัษะทางศิลปะ
   สอนดนตรี    สอนคอมพิวเตอร
   อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………….

20) ทานคดิวาการดํ าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลประสบปญหาและอุปสรรคในดานใด
   บุคลากร เพราะ ……………………………………………………………………..
   การเงนิ เพราะ……………………………………………………………………….
   การแขงขนั เพราะ……………………………………………………………………
   ท ําเลทีต้ั่ง เพราะ…………………………………………………………………….
   สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เพราะ……………………………………………….
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   นกัเรยีน เพราะ……………………………………………………………………..
   ผูปกคอรง เพราะ…………………………………………………………………..
   อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………..

และทานคิดวาปญหาและอุปสรรคดังกลาวจะไดรับการแกไขอยางไรบาง
1.   . …………………………………………………………………….
2. . …………………………………………………………………….
3. . …………………………………………………………………….

21) ทานมขีอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็ก         ผูปก
ครอง และ ผูประกอบการเอง
. ………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก 4

การประมาณการทางเงิน
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มาตรฐานในการจัดทํ าประมาณการงบการเงิน
บัญชขีองโรงเรียน เร่ิมต้ังแต มกราคม-ธันวาคม
งบกํ าไรขาดทุน
การรับรูรายไดตามเกณฑเงินคาง
รายรับ

1. รายไดคาเทอมภาคปกติ(2เทอมการศึกษา)
การช ําระคาเทอมมี 2 วิธี คือ 1) ผอนชํ าระ 3 งวด และ 2) จายเปนเงินสดโดยมีสวนลด 5%
โดยสดัสวนของนักเรียนที่ชํ าระแตละวิธี เทากับ 50: 50

2. รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน
นกัเรยีนทีส่มคัรเรียนภาคฤดูรอน คิดเปน 20% ของนักเรียนทั้งหมดในแตละเทอม
คาเทอมภาคฤดูรอนในปที่ 1-3 เทอมละ 2,000 บาท ในปที่ 4 เปนตนไป เทอมละ 3,000 บาท

3. รายไดคารถรับสง
นกัเรยีนทีใ่ชบริการรถรับ-สง ของโรงเรียน คิดเปน 10% ของนักเรียนทั้งหมดในแตละเทอม
คาบริการรถรบัสงเดือนละ 500 บาท ตอนักเรียน 1 คน (อาจเพิ่มข้ึนเล็กนอยขึ้นอยูกับระยะ
ทาง)

4. รายไดอ่ืน เชน รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร (ในชวงเวลาที่ประมาณการไมคํ านึงถึง
รายไดนี้ เพราะมีสัดสวนตํ่ า)

รายจาย
1. เงนิเดือนและสวัสดิการ

เงนิเดือนบุคลากรขึ้น 5% ทุกป
2. คาจางแรงแรงภายนอก

คาจางทีป่รึกษาภายนอกเพื่อจัดรูปแบบการสอน เดือนละ 20,000 บาท เปนเวลา 6 เดือน ต้ัง
แต มี.ค.-ส.ค. 45
คาจางครสูอนวิชาพิเศษ คือ ดนตรี,รํ าไทย,วิชาศิลปะ เปนคาใชจายแปรผันกับจํ านวนนักเรียน
คาจางครูดนตรี และรํ าไทย 100บาท/เดือน/นักเรียน 1 คน
คาจางครูศิลปะ 50 บาท/เดือน/นักเรียน 1 คน
คาจางครูสอนภาษาตางประเทศ เปนคาใชจายแปรผันกับจํ านวนหอง
ครูสอนภาษาตางประเทศ 500 บาท/หอง/คร้ัง สอนสัปดาหละ 1 คร้ัง

3. คาใชจายเกี่ยวกับเด็กนักเรียน
คาอาหารและอาหารวาง เดือนละ 300 บาท/นักเรียน 1 คน ในปแรกมีคาจางโภชนาการ
4,000 บาท
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คาแบบเรียน ปละ 1,000 บาท/นักเรียน 1 คน
คาใชจายใจการทัศนศึกษาเทอมละ 100 บาท/คน
คาเครื่องใชนักเรียน เทอมละ 100 บาท/คน
คาอปุกรณการสอน เดือนละ 200 บาท/หอง
คาตรวจสขุภาพนักเรียนทั้งโรงเรียนปละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1,000 บาท
คาเบีย้ประกันภัยสํ าหรับนักเรียนปละ 100 บาท/คน

4. คาใชจายรถโรงเรียน (คิดเฉพาะเดือนที่มีการเปดเรียนภาคปกติ)
คานํ ้ามันรถเดือนละ 1,000 บาท/คัน
คาคนขับรถเดือนละ 3,000 บาท/คน

5. คาเครือ่งเขียนและวัสดุสํ านักงาน 20,000 บาท/ป
6. คาสาธารณูปโภคขึ้น 5% ทุกป
7. คาใชจายในการพัฒนา

คาใชจายในการพฒันาหลักสูตรนอกสถานที่ คาที่พักวันละ 1,000 บาท/คน คาหองสัมมนา
1,000 บาท
คาอบรมและสัมมนาในปแรกตามที่จายจริง ในปตอๆไป ปละ 4,000 บาท/ครู 1 คน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 40,000 บาท/ป

8. คาเลี้ยงรับรองประมาณปละ 10,000 บาท
9. คาใชจายดานอาคาร สถานที่ อุปกรณเครื่องใชสํ านักงาน

คาเชาที่ดินจายทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท
คาเสือ่มราคา ตัดจํ าหนายคาเสื่อมราคาสินทรัพยตามวิธีเสนตรง
สนาม   20 ป
อาคาร 20 ป
เครือ่งตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 5 ป
รถยนต 5 ป
อุปกรณในหองเรียน 5 ป
คาใชจายในการซอมบํ ารุงปละ 12,000 บาท

10. คาจดัท ําฐานขอมูล 10,000 บาท จัดทํ าครั้งเดียวในปแรก
11. คาใชจายทางการตลาด

คาพิมพ Brochure 10,000 ชดุ ชุดละ 3 บาท คาจางแจก Brochure 3,000 บาท
คาพมิพปฏิทินพับต้ังโตะ 1,000 ชุด ชุดละ 10 บาท
คาพิมพ Postcard และคาสง 17 บาท/แผน คิดตามจํ านวนนักเรียนที่สงให
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คาเชาพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ 20,000 บาท/ป
คาจดัท ําหนงัสือแนะนํ าโรงเรียน 300 เลม เลมละ 10 บาท โดยจัดทํ าในปที่ 1 และ 4
คาใชจายในงานเปดตัวปแรก 60,000 บาท ปตอไปปละ 25,000 บาท
คาใชจายในการปฐมนิเทศ –คาอาหารวาง คํ านวณแปรผันตามจํ านวนผูปกครอง ชุดละ
30 บาท
คาใชจายในการประชุมผูปกครอง – คาอาหารวาง คํ านวณแปรผันตามจํ านวนผูปกครอง
ชดุละ 30 บาท
และคาของรางวัลที่เตรียมไวแจกใหครู
คาใชจายในการจัดงานแจกประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ปละ 10,000 บาท
คาจดัทํ ารถโรงเรียน 20,000 บาท (ปที่ 1 และ 4)
คาจดัท ําปายโฆษณา ปายละ 25,000 บาท คาเชาพื้นที่ปละ 10,000 บาท
คาใชจายในการจัดทํ าปายโฆษณาของ กทม. 3 ปาย ปายละ 12,000 บาท โดยจัดทํ าในปที่ 1
คาจดัท ําของที่ระลึกในปแรก 300 ชิ้น ชิ้นละ 43 บาท ในปตอๆไป ปละ 10,000 บาท
คาจัดทํ าสมุดภาพ 450 บาท/ป
คาจดัท ําตารางฉีดวัคซีนทุก 2 ป คร้ังละ 2,000 ชุด ชุดละ 5 บาท

12. คาใชจายเบ็ดเตล็ด ปละ 500 บาท/นักเรียน 1 คน
13. อัตราดอกเบี้ย O/D คํ านวณในอัตรา 10% ตอป
14. หลักการภาษี

ภาษีเงินไดนิติบุคคล : โรงเรยีนไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภายใตกฎหมายการจัดตั้งโรง
เรียนเอกชน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : เจาของที่ดินเปนผูรับภาระ

สนิทรัพย
1. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร แบงเปน 2 สวน คือ เงินสดขั้นตํ่ าในมือ 50,000 บาท และเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย และบัญชีกระแสรายวัน
2. ลูกหนี ้– คาเทอม จากการใหผอนชํ าระ 3 งวด ตอเทอม
3. ทีดิ่นไมคิดมูลคา เพราะใชรูปแบบการเชา

หนีส้นิและสวนของเจาของ
1. เงนิเบกิเกนิบญัช ีเทากับจํ านวนเงินสดสวนขาดในแตละงวดบัญชีบวกกับเงินสดสํ ารองในมือ

50,000 บาท
2. รายไดรับลวงหนา เปนคาเทอมที่ไดรับชํ าระ



152

3. คาใชจายคางจายเปนคาใชจายดอกเบี้ยคางจายที่เกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นที่ยังไมถึงกํ าหนด
จายชํ าระดอกเบี้ย

4. เงนิกูยมืระยะสัน้ คือ เงินกูยืมจากบุคคลภายนอก ไมกํ าหนดระยะเวลาในการจายดอกเบี้ย
และเงนิตนที่แนนอน แตคํ านวณภาระดอกเบี้ยคางจายในอัตราปละ 3%

5. เงนิลงทนุเพิม่เตมิในสินทรัพย จะพิจารณาใชแหลงเงินทุนจากเจาของเปนลํ าดับแรก

ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)ส ําหรับ Suggested Case

ปที่ 1
จากขอมลูสถติิจ ํานวนประชาการในเขตจตุจักร ณ เดือนพฤศจิกายน 2544 จํ านวนเด็กที่มีอายุ

2 ป ซึง่เปนผูอยูในเกณฑเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล ในปการศึกษา 2545 มีจํ านวน 1,546 คน และจาก
ผลการสํ ารวจของ AC Nelson พบวา ผูปกครองจํ านวน 79% มีระดับรายไดครอบครัวตํ่ ากวา 35,000 บาท
ตอเดอืน โดยจ ํานวน 64.8% มีความตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการควบคูไปกับ
การเนนใหเดก็เปนศูนยกลางการศึกษา ดังนั้นจะมีจํ านวนเด็ก 1,546 x 0.79 x 0.648 =  791  คน เมื่อ
พจิารณาจากเดก็จ ํานวนดังกลาว พบวามีจํ านวน 46% ที่ผูปกครองยินดีจายคาเทอมมากกวา 10,000
บาท/เทอม หรือคิดเปนจํ านวนเด็ก 364 คน

 กรณีที่ 1
จากผลการวจิยัพบวามีจํ านวนกลุมตัวอยางในเขตจตุจักรที่รูจักโรงเรียนอนุบาลดวงแกว

(Brand Recognition) จ ํานวน 14 คน โดยจํ านวนนี้มีผูที่มีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียนอนุบาล
ดวงแกว จ ํานวน 3 คน คิดเปน 21.4% ด้ังนั้นจากเปาหมายทางการตลาดในปที่ 1 ที่จะทํ าใหเกิด
Brand Recognition จ ํานวน 30% ดังนัน้ จากจํ านวนเด็ก 364 คน ในป 2545 จะมีนักเรียนที่เขา
เรียนอนบุาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 364 x 0.214 x 0.3 = 23.36 คน
 กรณีที่ 2

จากการพจิารณาถงึจ ํานวนนักเรียนที่โรงเรียนคูแขงที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน
สามารถรองรบัไดเทากับ 345 คน ทํ าใหจํ านวนที่คาดวาจะเปนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
ดวงแกว เหลือเพียง 364-345 = 19 คน

ซึง่จากการพจิารณาควบคูกันทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ประกอบกับการคาดการณผลจาก
การท ําการตลาดทํ าใหประมาณจํ านวนนักเรียนได 25 คน
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ปที่ 2
จากขอมลูสถติิจ ํานวนประชากรในเขตจตุจักร ณ เดือนพฤศจิกายน 2544 พบวาจํ านวนเด็กที่มี

อาย ุ1 ป ซึง่เปนผูอยูในเกณฑเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล ในปการศึกษา 2546 จํ านวน 1,649 คน ดังนั้นจะมี
จ ํานวนเดก็ทีผู่ปกครองตองการใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางรูปแบบ Child
Center และ เนนวชิาการ โดยมีระดับรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ต่ํ ากวา 35,000 บาทตอเดือน และมีความ
ยนิดจีายคาเทอมมากกวา 10,000 บาท ตอเทอม เทากับ 1,649 x 0.79 x 0.648 x 0.46 = 388 คน

จากผลการวิจัยพบวามีจํ านวนกลุมตัวอยางในเขตจตุจักรที่รูจักโรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 
14 คน โดยในจ ํานวนนีม้ผูีที่มีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 3 คน คิดเปน 21.4% 
ดังนัน้จากเปาหมายทางการตลาดในปที่ 2 ที่จะทํ าใหเกิด Brand Recognition จ ํานวน 40% ดังนั้นจาก
จ ํานวนเดก็ 388 คน ในป 2546 จะมีนักเรียนที่เขาเรียนอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 388 x 
0.214 x 0.4 =  33.21 คน จงึประมาณการจํ านวนนักเรียนที่ 35 คน
ปที่ 3-5

ประมาณการจ ํานวนเด็กที่อยูในเกณฑเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล โดยประมาณจากจํ านวนเด็กใน
เขตจตจุกัรทีม่อีายรุะหวาง 1-3 ป มีจํ านวน เทากับ 1,500 คน โดยเฉลี่ย ดังนั้นจะมีจํ านวนเด็กที่ผูปกครอง
ตองการใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางรูปแบบ Child Center และ เนนวิชา
การ โดยมรีะดบัรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ต่ํ ากวา 35,000 บาท ตอเดือน และมีความยินดีจายคาเทอมมาก
กวา 10,000 บาทตอเทอม เทากับ 1,500 x 0.79 x 0.648 x 0.46 = 353 คน

จากผลการวจิยัพบวา โรงเรียนที่ผูปกครองนึกถึง 5 อันดับแรก จะเปนโรงเรียนที่ผูปกครองตัดสินใจ
ใหบุตรหลานเขาเรียน คิดเปน 30% ซึ่งในปที่ 3-5 โรงเรียนอนุบาลดวงแกวจะเปนโรงเรียนหนึ่งที่ผูปกครอง
นกึถงึใน 5 อันดับแรก

เปาหมายทางการตลาดในปที่ 3 จะทํ าใหเกิด Brand Recognition จ ํานวน 45% ดังนั้นจาก
จ ํานวนเดก็ 353 คน จะมีนักเรียนที่เขาอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 353 0.30 0.45 47.65
คน จงึประมาณการจํ านวนนักเรียนที่ 50 คน

เปาหมายทางการตลาดในป 4 จะทํ าใหเกิด Brand Recognition จ ํานวน 50% ดังนั้นจากจํ านวน
เดก็ 353 คนจะมีนักเรียนที่เขาเรียนอนุบาล 1 ที่ ที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 353 x 0.30 x 0.50 = 
52.95 คน

เปาหมายทางการตลาดในป 4 จะทํ าใหเกิด Brand Recognition จ ํานวน 50% ดังนั้นจากจํ านวน
เดก็ 353 คนจะมนีักเรียนที่เขาเรียนอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลดวงแกว จํ านวน 353 x 0.30 x 0.55 = 
58.25 คน

อยางไรกต็ามในปที่ 4-5 แมวาจํ านวนนักเรียนที่คํ านวณไดจะมากกวา 50 คน โรงเรียนยังคงรับนัก
เรียนในจ ํานวน 50 คน เนื่องจากโรงเรียนตองการรักษาสัดสวนครู 2 คน ตอนักเรียน 25 คน ทั้งนี้เพื่อ
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สามารถดูแลเด็กไดอยางใกลชิด ประกอบกับหากโรงเรียนจะขยายการลงทุนเพิ่มข้ึน ตองใชเงินทุนเปน
จ ํานวนมาก ซึ่งจะตองนํ าไปพิจารณาในระยะยาวตอไป

ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) ส ําหรับ Worst Case
ในปที ่ 1 และ 2 ใชสมมติฐานเดียวกับกรณี Suggested Case แตในปที่ 3-5 จะประมาณการ

จํ านวนนักเรียนแบบสมมติฐานวา โรงเรียนไมสามารถเพิ่มสัดสวนการเลือกโรงเรียนอนุบาลดวงแกวจาก 
21.4% เปน 30% ได ดังนั้นแมวาโรงเรียนจะสามารถสราง Brand Recognition ไดตามเปาหมายจํ านวน
นกัเรยีนทีค่าดวาจะมาสมัครในชั้นอนุบาล 1 จึงมีจํ านวนลดลงตามสัดสวนดังกลาว

ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) ส ําหรับ Current Case
ประมาณการจ ํานวนนักเรียนในปที่ 1-5 จากความสามารถในการรับนักเรียน (Capacity) ที่สูงสุดที่

โรงเรียนจะรับไดคือ 25 คน

สมมติฐาน (Suggested Case)
ก ําไรขาดทุน
ประมาณการจํ านวนนักเรียน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อนุบาล 1 25 35 50 50 50
อนุบาล 2 15 25 35 50 50
อนุบาล 3 19 15 25 35 50

คาเทอมสํ าหรับ 1 ภาคการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

อนุบาล 1 12,000 13,000 13,000 14,000 14,000
อนุบาล 2 12,000 12,000 13,000 13,000 14,000
อนุบาล 3 10,000 12,000 12,000 13,000 13,000

ในปที ่1 โรงเรยีนจางครูเพิ่ม 2 คน แทนพี่เลี้ยงเดิมในอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษา
ในปที ่2-5 เพิ่มครูตามจํ านวนนักเรียนและจํ านวนหองที่เพิ่มข้ึน ดังนี้
ในปที่ 2 เพิ่มครู 1 คน
ในปที่ 3 และ 4 เพิ่มครูปละ 2 คน
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ในปที่ 5 เพิ่มครูอีก 1 คน
รวมสิ้นที่ที่ 5 มีครูทั้งสิ้น 12 คน

ผูอํ านวยการและครูใหญไมไดรับโบนัส ในปที่ 1-5
ในปที ่1-4 จายโบนัสใหบุคลกรในอัตราเทากันในแตละตํ าแหนง
ในปที ่5 ซึง่โรงเรียนเริ่มมีกํ าไรในการดํ าเนินงานจะจายโบนัสใหคนละ 1 เดือนเมื่อส้ินป

1. เจาของนํ าเงินสดมาลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท
2. ใชเงนิไปในการลงทุนตกแตงพื้นที่สนาม 500,000 บาท

1. ลงทนุในอปุกรณในหองเรียนเพิ่ม 1 หอง เปนเงิน 100,000 บาท

1. ซือ้รถโรงเรียนใหม 1 คัน เปนเงิน 900,000 บาท
2. ปรับปรุงหองเรียนใหมเพิ่ม 1 หอง เปนเงิน 200,000 บาท
3. ลงทนุในอปุกรณในหองเรียนเพิ่ม 1 หองเปนเงิน 100,000 บาท

1. ปรับปรุงหองเรียนใหมเพิ่ม 1 หอง เปนเงิน 300,000 บาท
2. ลงทนุในอปุกรณในหองเรียนเพิ่ม 1 หอง เปนเงิน 100,000 บาท
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet) ส ําหรับแตละเดือน ปที่ 1                                         บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
รายได

รายไดคาเทอม 95,600 95,600 95,600 115,600 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมรายไดอื่น 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000

รวมรายได 9,7600 97,600 95,600 115,600 111,875 111,875 111,875 111,875 111,875 108,875 111,875 111,875
คาใชจาย

เงินเดือนและสวัสดิการ 84,320 84,320 101,320 104,840 112,840 112,840 112,840 112,840 92,840 89,840 92,840 116,840
คาจางครูวิชาพิเศษ 14,400 14,400 0 0 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 0 14,850 14,850
คาอาหารและอาหารวาง 16,800 16,800 0 7,000 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 0 17,700 17,700
คาแบบเรียน 0 0 0 0 29,500 0 0 0 0 0 29,500 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 5,900
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 5,900 0
คาอุปกรณการสอน 600 600 0 0 600 600 600 600 600 0 600 600
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
คาเครื่องเขียนและวัสดุสํ านักงาน 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000
คาสาธารณูปโภค 5,500 5,500 3,000 1,000 4,000 5,500 5,500 5,500 4,000 1,000 5,500 5,500
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 5,000 21,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 4,444 4,444 0 0 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 0 4,444 4,444
คาเลี้ยงรับรอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเชาที่ดิน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเสื่อมราคา 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาจัดทํ าฐานขอมูล 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด 3,000 109,000 82,900 20,000 750 5,100 14,770 0 0 0 0 450
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458
ดอกเบี้ยจาย 0 0 0 524 0 25 620 1,962 2,205 3,042 958 2,814
รวมคาใชจาย 191,095 292,095 258,251 208,395 248,515 214,090 230,255 208,927 187,670 144,913 224,323 221,129

กํ าไร(ขาดทุน)กอนภาษี (93,495) (194,495) (162651) (92,795) (136,640) (102,215) (118,380) (97,380) (75,795) (36,038) (112,448) (109,254)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กํ าไร(ขาดทุน)หลังภาษี (93,495) (194,495) (162651) (92,795) (136,640) (102,215) (118,380) (97,380) (75,795) (36,038) (112,448) (109,254)
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
รายได
รายไดคาเทอม 1,273,400 98.07% 1,681,000 97.90% 2,478,250 98.04% 3,340,750 98.15% 3,928,250 98.31%
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 25,000 1.93% 36,000 2.10% 49,500 1.96% 63,000 1.85% 67,500 1.69%
อื่นๆ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมรายไดอื่น 25,000 1.93% 36,000 2.10% 49,500 1.96% 63,000 1.85% 67,500 1.69%

รวมรายได 1,298,400 100.00% 1,717,000 100.00% 2,527,750 100.00% 3,403,750 100.00% 3,995,750 100.00%
คาใชจาย
เงนิเดอืนและสวัสดิการ 1,218,520 93.85% 1,260,654 73.42% 1,485,609 58.77% 1,748,495 51.37% 1,975,586 49.44%
คาจางครูวิชาพิเศษ 132,750 10.22% 155,250 9.04% 220,500 8.72% 272,250 8.00% 310,500 7.77%
คาอาหารและอาหารวาง 164,500 12.67% 207,000 12.06% 303,600 12.01% 372,600 10.95% 414,000 10.36%
คาแบบเรียน 59,000 4.54% 75,000 4.37% 110,000 4.35% 135,000 3.97% 150,000 3.75%
คาใชจายในการทัศนศึกษา 11,800 0.91% 15,000 0.87% 22,000 0.87% 27,000 0.79% 30,000 0.75%
คาเครื่องใชนักเรียน 118,000 0.91% 15,000 0.87% 22,000 0.87% 27,000 0.79% 30,000 0.75%
คาอุปกรณการสอน 54,000 0.42% 6,000 0.35% 8,000 0.32% 10,000 0.29% 12,000 0.30%
คาตรวจสุขภาพ 1,000 0.08% 1,000 0.06% 1,000 0.04% 1,000 0.03% 1,000 0.03%
คาเบี้ยประกันภัย 5,900 0.45% 7,500 0.44% 11,000 0.44% 13,500 0.40% 15,000 0.38%
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 9,000 0.69% 10,000 0.58% 10,000 0.40% 20,000 0.59% 20,000 0.50%
คาเครือ่งเขียนและวัสดุสํ านักงาน 20,000 1.54% 20,000 1.16% 20,000 0.79% 20,000 0.59% 20,000 0.50%
คาสาธารณูปโภค 51,500 3.97% 54,075 3.15% 56,779 2.25% 59,618 1.75% 62,599 1.57%
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 25,000 1.93% 28,000 1.63% 34,000 1.35% 40,000 1.18% 42,000 1.05%
คาใชจายอบรมและสัมมนา 27,000 2.08% 32,000 1.86% 40,000 1.58% 48,000 1.14% 52,000 1.30%
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 40,000 3.08% 40,000 2.33% 40,000 1.58% 40,000 1.18% 40,000 1.00%
คาเลี้ยงรับรอง 12,000 0.92% 12,000 0.70% 12,000 0.47% 12,000 0.35% 12,000 0.30%
คาเชาที่ดิน 12,000 0.92% 12,000 0.70% 12,000 0.47% 12,000 0.35% 12,000 0.30%
คาเสื่อมราคา 522,867 40.27% 531,200 30.94% 477,200 18.88% 630,000 18.51% 465,000 11.64%
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 12,000 0.92% 12,000 0.70% 12,000 0.47% 12,000 0.35% 12,000 0.30%
คาจัดทํ าฐานขอมูล 10,000 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
คาใชจายทางการตลาด 235,970 18.17% 109,750 6.39% 156,350 6.19% 135,000 3.97% 157,550 3.94%
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 29,500 2.27% 37,500 2.18% 55,000 2.18% 67,500 1.98% 75,000 1.88%
ดอกเบี้ยจาย 36,151 2.78% 88,934 5.18% 90,952 3.60% 51,902 1.52% 24,000 0.60%
รวมคาใชจาย 2,653,657 204.38% 2,729,863 158.99% 3,199,990 126.59 3,754,860 110.32 3,932,235 98.41

ก ําไร(ขาดทุน)กอนภาษี (1,355,257) -104.38% (1,012,863) -58.99% (672,240) -26.59 (351,115) -10.32 63,515 1.59
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ก ําไร(ขาดทุน)หลังภาษี (1,355,257) (1,012,863) (672,240) (351,115) 63,515
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 454,477 207,954 81,376 0 164,527 0 0 0 0 0 0 0
ลกูหนี้-คาเทอม 88,100 88,100 0 0 223,333 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 542,577 296,054 81,376 0 387,861 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
เครือ่งตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อปุกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000
อปุกรณเครื่องเลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,184,964) (2,228,536) (2,272,109) (2,315,681) (2,359,253) (2,405,825) (2,446,398) (2,489,970) (2,533,542) (2,577,114) (2,620,686) (2,664,259)
รวม (สุทธิ) 4,276,036 4,232,464 4,188,891 4,645,319 4,601,747 4,558,175 4,514,602 4,471,030 4,427,458 4,383,886 4,340,314 4,296,741

รวมสินทรัพย 4,818,613 4,528,518 4,270,267 4,645,319 4,989,608 4,781,508 4,626,269 4,582,697 4,427,458 4,383,886 4,563,647 4,520,075

หนีส้นิและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงนิเบิกเกินบัญชี 0 0 0 63,447 0 2,990 75,006 237,361 266,792 368,132 116,967 290,524
รายไดรับลวงหนา 286,800 191,200 95,600 0 544,375 435,500 326,625 217,750 108,875 0 544,375 435,500
คาใชจายคางจาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,086,800 991,200 895,600 863,447 1,344,375 1,238,490 1,201,631 1,255,111 1,175,667 1,168,132 1,460,342 1,526,024

สวนของเจาของ
ทุน 3,825,308 3,825,308 3,825,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308
ก ําไร(ขาดทุน) สะสม (93,495) (287,990) (450,641) (543,435) (680,075) (782,290) (900,670) (997,722) (1,073,517) (1,109,555) (1,222,003) (1,331,257)
รวมสวนของเจาของ 3,731,813 3,537,318 3,374,667 3,781,873 3,645,233 3,543,018 3,424,638 3,327,586 3,251,791 3,215,753 3,103,305 2,994,051



160

รวมหนีส้ินและสวนของเจาของ 4,818,613 4,529,518 4,270,267 4,645,319 4,989,608 4,781,508 4,626,269 4,582,697 4,427,458 4,383,886 4,563,647 4,520,075



161

โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)                                                                                                               บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 50,000 50,000 50,000 50,000 373,174
ลูกหนี้-คาเทอม 223,333 311,667 468,333 601,667 683,333
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 273,333 361,667 518,333 651,667 1,056,507

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,500,000
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อุปกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000
อุปกรณเครื่องเลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม 6,961,000 6,961,000 7,061,000 8,261,000 8,661,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,664,259) (3,195,459) (3,672,659) (4,302,659) (4,767,659)
รวม (สุทธิ) 4,296,741 3,765,541 3,388,341 3,958,341 3,893,341

รวมสินทรัพย 4,570,075 4,127,208 3,906,675 4,610,008 4,949,848

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี 340,524 714,270 736,476 306,925 0
รายไดรับลวงหนา 435,500 607,750 913,250 1,173,250 1,332,500
คาใชจายคางจาย 24,000 48,000 72,000 96,000 120,000
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,600,024 2,170,020 2,521,726 2,376,175 2,252,500

สวนของเจาของ
ทุน 4,325,308 4,325,308 4,425,308 5,625,308 6,025,308
กํ าไร(ขาดทุน) สะสม (1,355,257) (2,368,120) (3,040,360) (3,391,475) (3,327,960)
รวมสวนของเจาของ 2,970,051 1,957,188 1,384,948 2,233,833 2,697,348
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รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 4,570,075 4,127,208 3,906,675 4,610,008 4,949,848
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
ปที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 1,000,000 454,477 207,954 81,376 (63,447) 164,527 (2,990) (75,006) (237,361) (266,792) (368,132) (115,967)
เพิ่มทุน 500,000
รวม 600,000
รายไดคาเทอม 0 88,100 429,917 0 11,667 0 111,667 0 429,917 0
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
รายไดอื่นๆ 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
เงินเดือน (84,320) (84,320) (101,320) (104,840) (112,840) (112840) (112840) (112840) (92,840) (92,840) (92,840) (92,840)
สวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (24000)
คาจางครูวิชาพิเศษ (14,400) (14,400) 0 0 (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) 0 (14,850) (14,850)
คาอาหารและอาหารวาง (16,800) (16,800) 0 (7,000) (17,700) () (17,700) (17,700) (17,700) 0 (17,700) (17,700)
คาแบบเรียน 0 0 0 0 (29,500) 0 0 0 0 0 (29,500) 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 (5,900)
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 (5,900) 0
คาอุปกรณการสอน (600) (600) 0 0 (600) (600) (600) (600) (600) (600) (600)
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 (1000) 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (1,000) (1,000) 0 0 (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) 0 (1,000) (1,000)
คาเครือ่งเขียน และวัสดุสํ านักงาน (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000)
คาสาธารณูปโภค (5,500) (5,500) (3,000) (1.000) (4,000) (5,500) (5,500) (5,500) (4,000) (1,000) (5,500) (5,500)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 (25000) 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 (5,000) (21,000) 0 0 (1,000) 0 0 0 0 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (4,444) (4,444) 0 0 (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) 0 (4,444) (4,444)
คาเลี้ยงรับรอง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเชาที่ดิน (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาจัดทํ าฐานขอมูล (10,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด (3,000) (109,000) (82,900) (20,000) (750) (5,100) (14,770) 0 0 0 0 (450)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458)
รวม 454,477 207,954 81,376 (62,922) 164,527 (2,965) (74,386) (235,399) (264,587) (365,090) (115,008) (287,710)
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี 0 0 0 (524) 0 (25) (620) (1,962) (2205) (3,042) (958) (2,814)
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รวม 454,477 207,954 81,376 (63,447) 164,527 (2,990) (75,006) (237,361) (266,792) (368,132) (115,967) (290,524)
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 100,000 (290,524) (664,270) (686,476) (256,925)
เพิ่มทุน 500,000
รวม 600,000 (290,524) (664,270) (686,476) (256,925)
รายไดคาเทอม 1,171,267 1,734,917 2,583,083 3,386,417 3,915,833
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 20,000 30,000 44,000 81,000 90,000
รายไดอื่นๆ 25,000 36,000 49,500 63,000 67,500
เงินเดือน (1,194,520) (1,233,654) (1,452,609) (1,709,495) (1,869,970)
สวัสดิการ (24,000) (27,000) (33,000) (39,000) (105,617)
คาจางครูวิชาพิเศษ (132,750) (155,250) (220,500) (272,250) (310,500)
คาอาหารและอาหารวาง (164,500) (207,000) (303,600) (372,600) (414,000)
คาแบบเรียน (59,000) (75,000) (110,000) (135,000) (150,000)
คาใชจายในการทัศนศึกษา (11,800) (15,000) (22,000) (27,000) (30,000)
คาเครื่องใชนักเรียน (11,800) (15,000) (22,000) (27,000) (30,000)
คาอุปกรณการสอน (5,400) (6,000) (8,000) (10,000) (12,000)
คาตรวจสุขภาพ (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเบี้ยประกันภัย (5,900) (7,500) (11,000) (13,500) (15,000)
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (9,000) (10,000) (10,000) (20,000) (20,000)
คาเครื่องเขียน และวัสดุสํ านักงาน (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)
คาสาธารณูปโภค (51,500) (54,075) (56,779) (59,618) (62,599)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร (25,000) (28,000) (34,000) (40,000) (42,000)
คาใชจายอบรมและสัมมนา (27,000) (32,000) (40,000) (48,000) (52,000)
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000)
คาเลี้ยงรับรอง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาเชาที่ดิน (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาจัดทํ าฐานขอมูล (10,000) 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด (235,970) (109,750) (156,350) (135,000) (157,550)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (29,500) (37,500) (55,000) (67,500) (75,000)
รวม (278,373) (599,336) (619,524) (229,022) 373,174
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (12,151) (64,934) (66,952) (27,902) 0
รวม (290,524) (664,270) (686,476) (256,925) 373,714
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การค ํานวณกระแสเงินสด (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
EBIT (1,319,107) (923,929) (581,287) (299,213) (87,515)
Add Depreciation 522,867 531,200 477,200 630,000 465,000
Less Change in NWC (82,133) 83,917 148,833 126,667 77,583
Cash flow from operation (878,373) (308,812) 44,746 457,454 630,098
Cash flow from investment (500,000) 0 (100,000) (1,200,000) (400,000)
Free Cash Flow (1,378,373) (308,812) (55,254) (742,546) 230,098
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สมมติฐาน (Worst Case)
ก ําไรขาดทุน
ประมาณการจํ านวนนักเรียน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อนุบาล 1 25 33 34 38 42
อนุบาล 2 15 25 33 34 38
อนุบาล 3 19 15 25 33 34

คาเทอมสํ าหรับ 1 ภาคการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

อนุบาล 1 12,000 13,000 13,000 14,000 14,000
อนุบาล 2 12,000 12,000 13,000 13,000 14,000
อนุบาล 3 10,000 12,000 12,000 13,000 13,000

ในปที ่1 โรงเรยีนจางครูเพิ่ม 2 คน แทนพี่เลี้ยงเดิมในอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษา
ในปที ่2-5 เพิ่มครูปละ 1 คน ตามจํ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน
รวมสิ้นปที่ 2 มีครูทั้งสิ้น 10 คน

ผูอํ านวยการและครูใหญไมไดรับโบนัส ในปที่ 1-5
ในปที ่1-5 จายโบนัสใหบุคลากรในอัตราเทากันในแตละตํ าแหนง

1  ลงทนุเพิม่เติมในพื้นที่สนาม 300,000 บาท

1.ลงทนุในอปุกรณในหองเรียนเพิ่ม 1 หอง เปนเงิน 100,000 บาท
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet) ส ําหรับแตละเดือน ปที่ 1                                         บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
รายได

รายไดคาเทอม 95,600 95,600 95,600 115,600 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมรายไดอื่น 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000

รวมรายได 9,7600 97,600 95,600 115,600 111,875 111,875 111,875 111,875 111,875 108,875 111,875 111,875
คาใชจาย

เงินเดือนและสวัสดิการ 84,320 84,320 101,320 104,840 112,840 112,840 112,840 112,840 92,840 89,840 92,840 116,840
คาจางครูวิชาพิเศษ 14,400 14,400 0 0 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 0 14,850 14,850
คาอาหารและอาหารวาง 16,800 16,800 0 7,000 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 0 17,700 17,700
คาแบบเรียน 0 0 0 0 29,500 0 0 0 0 0 29,500 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 5,900
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 5,900 0
คาอุปกรณการสอน 600 600 0 0 600 600 600 600 600 0 600 600
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
คาเครื่องเขียนและวัสดุสํ านักงาน 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000
คาสาธารณูปโภค 5,500 5,500 3,000 1,000 4,000 5,500 5,500 5,500 4,000 1,000 5,500 5,500
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 5,000 21,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 4,444 4,444 0 0 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 0 4,444 4,444
คาเลี้ยงรับรอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเชาที่ดิน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเสื่อมราคา 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572 43,572
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาจัดทํ าฐานขอมูล 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด 3,000 109,000 82,900 20,000 750 5,100 14,770 0 0 0 0 450
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458
ดอกเบี้ยจาย 0 0 0 524 0 25 620 1,962 2,205 3,042 958 2,814
รวมคาใชจาย 191,095 292,095 258,251 208,395 248,515 214,090 230,255 208,927 187,670 144,913 224,323 221,129

กํ าไร(ขาดทุน)กอนภาษี (93,495) (194,495) (162,651) (92,795) (136,640) (102,215) (118,380) (97,380) (75,795) (36,038) (112,448) (109,254)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กํ าไร(ขาดทุน)หลังภาษี (93,495) (194,495) (162,651) (92,795) (136,640) (102,215) (118,380) (97,380) (75,795) (36,038) (112,448) (109,254)
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
รายได
รายไดคาเทอม 1,273,400 98.07% 1,647,200 98.12% 2,149,150 98.04% 2,648,050 98.15% 3,011,550 98.31%
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 25,000 1.93% 31,500 1.88% 40,500 1.85% 49,500 1.83% 49,500 1.62%
อื่นๆ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมรายไดอื่น 25,000 1.93% 31,500 1.88% 40,500 1.85% 49,500 1.83% 49,500 1.62%

รวมรายได 1,298,400 100.00% 1,678,700 100.00% 2,189,650 100.00% 2,697,550 100.00% 3,061,050 100.00%
คาใชจาย
เงนิเดอืนและสวัสดิการ 1,218,520 93.85% 1,260,654 75.10% 1,405,473 64.19% 1,555,239 57.65% 1,724,886 56.35%
คาจางครูวิชาพิเศษ 132,750 10.22% 155,250 9.09% 178,200 8.14% 195,750 7.26% 225,900 7.38%
คาอาหารและอาหารวาง 164,500 12.67% 201,600 12.10% 253,800 12.59% 289,800 10.74% 314,700 10.28%
คาแบบเรียน 59,000 4.54% 73,000 4.35% 92,000 4.20% 105,000 3.89% 114,000 3.74%
คาใชจายในการทัศนศึกษา 11,800 0.91% 14,600 0.87% 18,400 0.84% 21,000 0.78% 22,800 0.74%
คาเครื่องใชนักเรียน 118,000 0.91% 14,600 0.87% 18,400 0.84% 21,000 0.78% 22,800 0.74%
คาอุปกรณการสอน 5,400 0.42% 6,000 0.36% 6,000 0.27% 6,000 0.22% 8,000 0.26%
คาตรวจสุขภาพ 1,000 0.08% 1,000 0.06% 1,000 0.05% 1,000 0.04% 1,000 0.03%
คาเบี้ยประกันภัย 5,900 0.45% 7,300 0.43% 9,200 0.42% 10,500 0.39% 11,400 0.37%
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 9,000 0.69% 10,000 0.60% 10,000 0.46% 10,000 0.37% 10,000 0.33%
คาเครือ่งเขียนและวัสดุสํ านักงาน 20,000 1.54% 20,000 1.19% 20,000 0.91% 20,000 0.74% 20,000 0.65%
คาสาธารณูปโภค 51,500 3.97% 54,075 3.22% 56,779 2.29% 59,618 2.21% 62,599 2.05%
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 25,000 1.93% 28,000 1.67% 34,000 1.55% 40,000 1.48% 42,000 1.37%
คาใชจายอบรมและสัมมนา 27,000 2.08% 32,000 1.91% 36,000 1.64% 40,000 1.48% 44,000 1.44%
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 40,000 3.08% 40,000 2.38% 40,000 1.83% 40,000 1.48% 40,000 1.31%
คาเลี้ยงรับรอง 12,000 0.92% 12,000 0.71% 12,000 0.55% 12,000 0.44% 12,000 0.39%
คาเชาที่ดิน 12,000 0.92% 12,000 0.71% 12,000 0.55% 12,000 0.44% 12,000 0.39%
คาเสื่อมราคา 522,867 40.27% 531,200 30.64% 457,200 20.88% 400,000 14.83% 220,000 7.19%
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 12,000 0.92% 12,000 0.71% 12,000 0.55% 12,000 0.44% 12,000 0.39%
คาจัดทํ าฐานขอมูล 10,000 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
คาใชจายทางการตลาด 235,970 18.17% 109,630 6.53% 155,330 7.09% 113,740 4.22% 156,230 5.10%
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 29,500 2.27% 36,500 2.17% 46,000 2.10% 52,500 1.95% 57,000 1.86%
ดอกเบี้ยจาย 36,151 2.78% 92,365 5.50% 113,598 5.19% 107,171 3.97% 95,679 3.13%
รวมคาใชจาย 2,653,657 204.38% 2,721,074 162.09% 2,987,379 136.43% 3,124,318 115.82% 3,228,994 105.49%

ก ําไร(ขาดทุน)กอนภาษี (1,355,257) -104.38% (1,042,374) -62.09% (797,729) -36.43% (426,768) -18.82% (167,944) -5.49%
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ก ําไร(ขาดทุน)หลังภาษี (1,355,257) (1,042,374) (797,729) (426,768) (167,944)
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 454,477 207,954 81,376 0 164,527 0 0 0 0 0 0 0
ลกูหนี้-คาเทอม 88,100 88,100 0 0 223,333 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 542,577 296,054 81,376 0 387,861 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
เครือ่งตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อปุกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000
อปุกรณเครื่องเลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,184,964) (2,228,536) (2,272,109) (2,315,681) (2,359,253) (2,405,825) (2,446,398) (2,489,970) (2,533,542) (2,577,114) (2,620,686) (2,664,259)
รวม (สุทธิ) 4,276,036 4,232,464 4,188,891 4,645,319 4,601,747 4,558,175 4,514,602 4,471,030 4,427,458 4,383,886 4,340,314 4,296,741

รวมสินทรัพย 4,818,613 4,528,518 4,270,267 4,645,319 4,989,608 4,781,508 4,626,269 4,582,697 4,427,458 4,383,886 4,563,647 4,520,075

หนีส้นิและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงนิเบิกเกินบัญชี 0 0 0 63,447 0 2,990 75,006 237,361 266,792 368,132 116,967 290,524
รายไดรับลวงหนา 286,800 191,200 95,600 0 544,375 435,500 326,625 217,750 108,875 0 544,375 435,500
คาใชจายคางจาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,086,800 991,200 895,600 863,447 1,344,375 1,238,490 1,201,631 1,255,111 1,175,667 1,168,132 1,460,342 1,526,024

สวนของเจาของ
ทุน 3,825,308 3,825,308 3,825,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308
ก ําไร(ขาดทุน) สะสม (93,495) (287,990) (450,641) (543,435) (680,075) (782,290) (900,670) (997,722) (1,073,517) (1,109,555) (1,222,003) (1,331,257)
รวมสวนของเจาของ 3,731,813 3,537,318 3,374,667 3,781,873 3,645,233 3,543,018 3,424,638 3,327,586 3,251,791 3,215,753 3,103,305 2,994,051

รวมหนีส้ินและสวนของเจาของ
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4,818,613 4,529,518 4,270,267 4,645,319 4,989,608 4,781,508 4,626,269 4,582,697 4,427,458 4,383,886 4,563,647 4,520,075
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)                                                                                                               บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 50,000 50,000 50,000 50,000 373,174
ลูกหนี้-คาเทอม 223,333 303,000 390,333 467,667 520,667
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 273,333 303,000 440,333 517,667 570,667

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,500,000
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อุปกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 605,000
อุปกรณเครื่องเลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม 6,961,000 6,961,000 6,961,000 6,961,000 7,061,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,664,259) (3,195,459) (3,652,659) (4,052,659) (4,272,659)
รวม (สุทธิ) 4,296,741 3,765,541 3,308,341 2,908,341 2,788,341

รวมสินทรัพย 4,570,075 4,118,541 3,748,675 3,426,008 3,359,008

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี 340,524 752,015 985,577 914,878 788,472
รายไดรับลวงหนา 435,500 590,850 761,150 911,950 1,015,300
คาใชจายคางจาย 24,000 48,000 72,000 96,000 120,000
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,600,024 2,190,865 2,618,727 2,722,828 2,723,772

สวนของเจาของ
ทุน 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,325,308 4,425,308
กํ าไร(ขาดทุน) สะสม (1,355,257) (2,397,631) (3,195,361) (3,622,128) (3,790,072)
รวมสวนของเจาของ 2,970,051 1,927,677 1,129,947 703,180 635,236

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 4,570,075 4,118,541 3,748,675 3,426,008 3,359,008
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
ปที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 1,000,000 454,477 207,954 81,376 (63,447) 164,527 (2,990) (75,006) (237,361) (266,792) (368,132) (115,967)
เพิ่มทุน 500,000
รวม 600,000
รายไดคาเทอม 0 88,100 429,917 0 11,667 0 111,667 0 429,917 0
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
รายไดอื่นๆ 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
เงินเดือน (84,320) (84,320) (101,320) (104,840) (112,840) (112840) (112840) (112840) (92,840) (92,840) (92,840) (92,840)
สวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (24000)
คาจางครูวิชาพิเศษ (14,400) (14,400) 0 0 (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) 0 (14,850) (14,850)
คาอาหารและอาหารวาง (16,800) (16,800) 0 (7,000) (17,700) () (17,700) (17,700) (17,700) 0 (17,700) (17,700)
คาแบบเรียน 0 0 0 0 (29,500) 0 0 0 0 0 (29,500) 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 (5,900)
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 (5,900) 0
คาอุปกรณการสอน (600) (600) 0 0 (600) (600) (600) (600) (600) (600) (600)
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 (1000) 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (1,000) (1,000) 0 0 (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) 0 (1,000) (1,000)
คาเครือ่งเขียน และวัสดุสํ านักงาน (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000)
คาสาธารณูปโภค (5,500) (5,500) (3,000) (1.000) (4,000) (5,500) (5,500) (5,500) (4,000) (1,000) (5,500) (5,500)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 (25000) 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 (5,000) (21,000) 0 0 (1,000) 0 0 0 0 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (4,444) (4,444) 0 0 (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) 0 (4,444) (4,444)
คาเลี้ยงรับรอง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเชาที่ดิน (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาจัดทํ าฐานขอมูล (10,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด (3,000) (109,000) (82,900) (20,000) (750) (5,100) (14,770) 0 0 0 0 (450)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458)
รวม 454,477 207,954 81,376 (62,922) 164,527 (2,965) (74,386) (235,399) (264,587) (365,090) (115,008) (287,710)
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี 0 0 0 (524) 0 (25) (620) (1,962) (2205) (3,042) (958) (2,814)
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รวม 454,477 207,954 81,376 (63,447) 164,527 (2,990) (75,006) (237,361) (266,792) (368,132) (115,967) (290,524)
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 100,000 (290,524) (702,015) (935,577) (864,878)
เพิ่มทุน 500,000
รวม 600,000 (290,524) (702,015) (935,577) (864,878)
รายไดคาเทอม 1,171,267 1,692,883 2,196,117 2,658,517 2,992,900
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 20,000 30,000 36,000 63,000 69,000
รายไดอื่นๆ 25,000 31,500 40,500 49,500 49,500
เงินเดือน (1,194,520) (1,233,654) (1,372,473) (1,522,239) (1,683,701)
สวัสดิการ (24,000) (27,000) (33,000) (33,000) (41,185)
คาจางครูวิชาพิเศษ (132,750) (152,550) (178,200) (195,750) (225,900)
คาอาหารและอาหารวาง (164,500) (201,600) (253,800) (289,800) (314,700)
คาแบบเรียน (59,000) (73,000) (92,000) (105,000) (114,000)
คาใชจายในการทัศนศึกษา (11,800) (14,600) (18,400) (21,000) (22,800)
คาเครื่องใชนักเรียน (11,800) (14,600) (18,400) (21,000) (22,800)
คาอุปกรณการสอน (5,400) (6,000) (6,000) (6,000) (8,000)
คาตรวจสุขภาพ (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเบี้ยประกันภัย (5,900) (7,300) (9,200) (10,500) (11,400)
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (9,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)
คาเครื่องเขียน และวัสดุสํ านักงาน (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)
คาสาธารณูปโภค (51,500) (54,075) (56,779) (59,618) (62,599)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร (25,000) (28,000) (34,000) (40,000) (42,000)
คาใชจายอบรมและสัมมนา (27,000) (32,000) (36,000) (40,000) (44,000)
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000)
คาเลี้ยงรับรอง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาเชาที่ดิน (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาจัดทํ าฐานขอมูล (10,000) 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด (235,970) (109,630) (155,330) (113,740) (156,230)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (29,500) (36,500) (46,000) (52,500) (75,000)
รวม (278,373) (633,650) (845,979) (781,707) (666,793)
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (12,151) (68,365) (89,598) (83,171) (71,679)
รวม (290,524) (702,015) (935,577) (864,878) (738,472)
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การค ํานวณกระแสเงินสด (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
EBIT (1,319,107) (950,009) (581,287) (299,213) (87,515)
Add Depreciation 522,867 531,200 457,200 400,000 220,000
Less Change in NWC (82,133) 75,683 82,967 73,467 50,350
Cash flow from operation (878,373) (343,126) (143,965) 153,870 198,085
Cash flow from investment (500,000) 0 0 0 (100,000)
Free Cash Flow (1,378,373) (343,126) (143,965) 153,870 98,085
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สมมติฐาน (Worst Case)
ก ําไรขาดทุน
ประมาณการจํ านวนนักเรียน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อนุบาล 1 25 25 25 25 25
อนุบาล 2 15 25 25 25 25
อนุบาล 3 19 15 25 25 25

คาเทอมสํ าหรับ 1 ภาคการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

อนุบาล 1 12,000 13,000 13,000 14,000 14,000
อนุบาล 2 12,000 12,000 13,000 13,000 14,000
อนุบาล 3 10,000 12,000 12,000 13,000 13,000

ในปที ่1 โรงเรยีนจางครูเพิ่ม 2 คน แทนพี่เลี้ยงเดิมในอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษา
ในปที ่2-5 เพิ่มครูปละ 1 คน ตามจํ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน
รวมสิ้นปที่ 2 มีครูทั้งสิ้น 10 คน

ผูอํ านวยการและครูใหญไมไดรับโบนัส ในปที่ 1-5
ในปที ่1-5 จายโบนัสใหบุคลากรในอัตราเทากันในแตละตํ าแหนง

ไมมีคาใชจายตอไปนี้
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร
คาพิมพ Postcard
คาใชจายในการจัดนิทรรศการ
คาใชจายใจการจัดงานเปดตัวโรงเรียน
คาจัดทํ า school bus
คาจัดทํ าของที่ระลึก
คาจัดทํ าสมุดภาพ
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet) ส ําหรับแตละเดือน ปที่ 1                                         บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
รายได

รายไดคาเทอม 95,600 95,600 95,600 115,600 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875 108,875
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมรายไดอื่น 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000

รวมรายได 9,7600 97,600 95,600 115,600 111,875 111,875 111,875 111,875 111,875 108,875 111,875 111,875
คาใชจาย

เงินเดือนและสวัสดิการ 84,320 84,320 81,320 81,320 84,320 843,20 84,320 84,320 84,320 81,320 84,320 106,820
คาจางครูวิชาพิเศษ 14,400 14,400 0 0 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 0 14,850 14,850
คาอาหารและอาหารวาง 16,800 16,800 0 7,000 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 0 17,700 17,700
คาแบบเรียน 0 0 0 0 29,500 0 0 0 0 0 29,500 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 5,900
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 5,900 0
คาอุปกรณการสอน 600 600 0 0 600 600 600 600 600 0 600 600
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000
คาเครื่องเขียนและวัสดุสํ านักงาน 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000
คาสาธารณูปโภค 5,500 5,500 3,000 1,000 4,000 5,500 5,500 5,500 4,000 1,000 5,500 5,500
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 0 14,000 0 0 0 0 0 0 14,000 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 4,444 4,444 0 0 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 0 4,444 4,444
คาเลี้ยงรับรอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเชาที่ดิน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาเสื่อมราคา 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183 42,183
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
คาจัดทํ าฐานขอมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายทางการตลาด 3,000 96,000 10,000 0 750 0 1,770 0 0 0 0 0
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458
ดอกเบี้ยจาย 296 2,203 2,444 3,095 984 2,099 2,366 3,484 3,669 4,565 2,422 4,203
รวมคาใชจาย 180,002 274,909 159,405 141,057 219,590 180,155 189,092 180,540 179,225 150,526 215,878 210,659

กํ าไร(ขาดทุน)กอนภาษี (82,402) (177,309) (63,805) (25,457) (107,715) (68,280) (77,217) (68,665) (67,350) (41,651) (104,003) (98,784)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กํ าไร(ขาดทุน)หลังภาษี (82,402) (177,309) (63,805) (25,457) (107,715) (68,280) (77,217) (68,665) (67,350) (41,651) (104,003) (98,784)
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบกํ าไรขาดทุนประมาณการ(Budget Bland Sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
รายได

รายไดคาเทอม 1,273,400 98.07% 1,508,000 97.95% 1,788,250 98.03% 1,962,500 98.20% 2,027,500 98.26%
รายไดอื่น
รายไดคาบริการรถโรงเรียน 25,000 1.93% 31,500 2.05% 36,000 1.97% 36,000 1.80% 36,000 1.74%
อื่นๆ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมรายไดอื่น 25,000 1.93% 31,500 2.05% 36,000 1.97% 36,000 1.80% 36,000 1.74%

รวมรายได 1,298,400 100.00% 1,539,500 100.00% 1,824,250 100.00% 1,998,500 100.00% 2,063,500 100.00%
คาใชจาย

เงินเดือนและสวัสดิการ 1,025,340 78.97% 1,075,482 69.86% 1,128,131 61.84% 1,183,413 59.22% 1,241,458 60.16%
คาจางครูวิชาพิเศษ 132,750 10.22% 141,750 9.21% 155,250 8.51% 155,250 7.77% 155,250 7.52%
คาอาหารและอาหารวาง 164,500 12.67% 179,400 11.65% 207,000 11.35% 207,000 10.36% 207,000 10.03%
คาแบบเรียน 59,000 4.54% 65,000 4.22% 75,000 4.11% 75,000 3.75% 75,000 3.73%
คาใชจายในการทัศนศึกษา 11,800 0.91% 13,000 0.84% 15,000 0.82% 15,000 0.75% 15,000 0.73%
คาเครื่องใชนักเรียน 118,000 0.91% 13,000 0.84% 15,000 0.82% 15,000 0.75% 15,000 0.73%
คาอุปกรณการสอน 5,400 0.42% 6,000 0.39% 6,000 0.33% 6,000 0.30% 6,000 0.29%
คาตรวจสุขภาพ 1,000 0.08% 1,000 0.06% 1,000 0.05% 1,000 0.05% 1,000 0.05%
คาเบี้ยประกันภัย 5,900 0.45% 6,500 0.42% 7,500 0.41% 7,500 0.38% 7,500 0.36%
คานํ้ ามันรถโรงเรียน 9,000 0.69% 10,000 0.65% 10,000 0.55% 10,000 0.50% 10,000 0.48%
คาเครื่องเขียนและวัสดุสํ านักงาน 20,000 1.54% 20,000 1.30% 20,000 1.10% 20,000 1.00% 20,000 0.97%
คาสาธารณูปโภค 51,500 3.97% 54,075 3.51% 56,779 3.11% 59,618 2.98% 62,599 3.03%
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
คาใชจายอบรมและสัมมนา 28,000 2.16% 28,000 1.82% 28,000 1.53% 28,000 1.40% 28,000 1.36%
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ 40,000 3.08% 40,000 2.60% 40,000 2.19% 40,000 2.00% 40,000 1.94%
คาเลี้ยงรับรอง 12,000 0.92% 12,000 0.78% 12,000 0.66% 12,000 0.60% 12,000 0.58%
คาเชาที่ดิน 12,000 0.92% 12,000 0.78% 12,000 0.66% 12,000 0.60% 12,000 0.58%
คาเสื่อมราคา 506,200 38.99% 506,200 32.88% 432,200 23.69% 375,000 18.76% 175,000 8.48%
คาใชจายในการซอมบํ ารุง 12,000 0.92% 12,000 0.78% 12,000 0.66% 12,000 0.60% 12,000 0.58%
คาจัดทํ าฐานขอมูล 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
คาใชจายทางการตลาด 111,520 8.59% 47,700 3.10% 48,000 2.63% 81,000 4.05% 48,000 2.33%
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 29,500 2.27% 32,500 2.11% 37,500 2.06% 37,500 1.88% 37,500 1.82%
ดอกเบี้ยจาย 55,830 4.30% 93,573 6.08% 102,130 5.60% 106,237 5.32% 107,850 5.23%
รวมคาใชจาย 2,305,040 177.53% 2,369,180 153.89% 2,420,489 132.68% 2,458,518 123.02% 2,288,157 110.89%

กํ าไร(ขาดทุน)กอนภาษี (1,006,640) -77.53% (829,680) -53.89% (596,239) -32.68% (460,018) -23.02% (224,657) -10.89%
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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กํ าไร(ขาดทุน)หลังภาษี (1,006,640) (829,680) (596,239) (460,018) (224,657)
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลกูหนี้-คาเทอม 88,100 88,100 0 0 223,333 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 88,100 88,100 0 0 223,333 223,333 111,667 111,667 0 0 223,333 223,333

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
เครือ่งตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อปุกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000
อปุกรณเครื่องเลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,183,575) (2,225,759) (2,267,942) (2,310,125) (2,352,309) (2,394,492) (2,436,675) (2,478,859) (2,521,042) (2,563,225) (2,605,409) (2,647,592)
รวม (สุทธิ) 4,277,425 4,235,241 4,193,058 4,150,875 4,108,691 4,066,508 4,024,325 3,982,141 3,939,958 3,897,775 3,855,591 3,813,408

รวมสินทรัพย 4,365,525 4,323,341 4,193,058 4,150,875 4,332,025 4,289,841 4,135,991 4,093,808 3,939,958 3,897,775 4,078,925 4,036,741

หนีส้นิและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงนิเบิกเกินบัญชี 35,819 266,544 295,666 374,540 119,030 254,002 286,244 421,601 443,975 552,319 293,097 458,573
รายไดรับลวงหนา 286,800 191,200 95,600 0 544,375 435,500 326,625 217,750 108,875 0 544,375 435,500
คาใชจายคางจาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,122,619 1,257,744 1,191,265 1,174,540 1,463,405 1,489,502 1,412,869 1,439,351 1,352,851 1,352,319 1,637,472 1,694,073

สวนของเจาของ
ทุน 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308
ก ําไร(ขาดทุน) สะสม (82,402) (259,711) (323,516) (348,973) (456,688) (524,968) (602,185) (670,851) (738,201) (779,852) (883,856) (982,640)
รวมสวนของเจาของ 3,242,906 3,065,597 3,001,792 2,976,335 2,868,620 2,800,340 2,723,123 2,654,457 2,587,107 2,545,456 2,441,452 2,342,668

รวมหนีส้ินและสวนของเจาของ



184

4,365,525 4,323,341 4,193,058 4,150,875 4,332,025 4,289,841 4,135,991 4,093,808 3,939,958 3,897,775 4,078,925 4,036,741
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โรงเรียนอนุบาลดวงแกว
งบดุลประมาณการ (Suggested Case)                                                                                                               บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 50,000 50,000 50,000 50,000 373,174
ลูกหนี้-คาเทอม 223,333 268,333 316,667 333,333 341,667
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 273,333 318,333 366,667 383,333 341,667

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,500,000
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000
สนาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
รถยนต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อุปกรณและเครื่องใชสํ านักงาน 505,000 505,000 505,000 505,000 550,000
อุปกรณเครื่องเลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000 6,461,000
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (2,647,592) (3,153,792) (3,585,992) (3,960,992) (4,135,992)
รวม (สุทธิ) 3,813,408 3,307,208 2,875,008 2,500,008 2,325,008

รวมสินทรัพย 4,086,741 3,625,541 3,241,675 2,883,341 2,716,675

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี 508,573 765,303 859,426 904,610 922,351
รายไดรับลวงหนา 435,500 523,250 617,500 650,000 666,250
คาใชจายคางจาย 24,000 48,000 72,000 96,000 120,000
เงินกูยืมระยะยาว 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
รวมหนี้สิน 1,768,073 2,136,553 2,348,926 2,450,610 2,508,601

สวนของเจาของ
ทุน 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308 3,325,308
กํ าไร(ขาดทุน) สะสม (1,006,640) (1,836,320) (2,432,559) (2,892,577) (3,117,234)
รวมสวนของเจาของ 2,318,668 1,488,988 892,749 432,731 208,074

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 4,086,741 3,625,541 3,241,675 2,883,341 2,716,675
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
ปที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                บาท

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 100,000 (35,819) (266,544) (295,666) (374,540) (119.030) (254,002) (286,244) (421,601) (443,976) (552,319) (552,319)
รายไดคาเทอม 0 88,100 429,917 0 11,667 0 111,667 0 429,917 0
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
รายไดอื่นๆ 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
เงินเดือน (84,320) (84,320) (81,320) (81,320) (84,320) (84,320) (84,320) (84,320) (84,320) (84,320) (84,320) (84,320)
สวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (24000)
คาจางครูวิชาพิเศษ (14,400) (14,400) 0 0 (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) (14,850) 0 (14,850) (14,850)
คาอาหารและอาหารวาง (16,800) (16,800) 0 (7,000) (17,700) () (17,700) (17,700) (17,700) 0 (17,700) (17,700)
คาแบบเรียน 0 0 0 0 (29,500) 0 0 0 0 0 (29,500) 0
คาใชจายในการทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 (5,900)
คาเครื่องใชนักเรียน 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 (5,900) 0
คาอุปกรณการสอน (600) (600) 0 0 (600) (600) (600) (600) (600) (600) (600)
คาตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 (1000) 0 0 0 0 0
คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 0 (5,900) 0 0 0 0 0 0 0
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (1,000) (1,000) 0 0 (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) 0 (1,000) (1,000)
คาเครือ่งเขียน และวัสดุสํ านักงาน (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,000) (2,000) (2,000)
คาสาธารณูปโภค (5,500) (5,500) (3,000) (1.000) (4,000) (5,500) (5,500) (5,500) (4,000) (1,000) (5,500) (5,500)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา 0 (5,000) (14,000) 0 0 0 0 0 0 (14,000) 0 0
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (4,444) (4,444) 0 0 (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) (4,444) 0 (4,444) (4,444)
คาเลี้ยงรับรอง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเชาที่ดิน (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาใชจายทางการตลาด (3,000) (96,000) (10,000) 0 (750) 0 (1,770) 0 0 0 0 0
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458) (2,458)
รวม (35,523) (264,342) (293,223) (371,445) (118,046) (251,903) (283,878) (418,116) (440,307) (547,754) (290,675) (454,370)
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (296) (2,203) (2,444) (3,095) (984) (2,099) (2,366) (3,484) (3,669) (4,565) (2,422) (4,203)
รวม (35,819) (266,544) (295,666) (374,540) (119.030) (254,002) (286,244) (421,601) (443,976) (552,319) (552,319) (458,573)
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บัญชีเงินสดประมาณการ (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดยกมาตนงวด 100,000 (458,573) (715,303) (809,426) (854,610)
รายไดคาเทอม 1,171,267 1,524,750 1,804,167 1,933,333 1,990,417
รายไดคาเทอมภาคฤดูรอน 20,000 26,000 36,000 45,000 45,000
รายไดอื่นๆ 25,000 31,500 36,000 36,000 36,000
เงินเดือน (1,002,840) (1,052,982) (1,105,631) (1,160,913) (1,218,958)
สวัสดิการ (22,500) (22,500) (22,500) (22,500) (22,500)
คาจางครูวิชาพิเศษ (132,750) (141,750) (155,250) (155,250) (155,250)
คาอาหารและอาหารวาง (164,500) (179,400) (207,000) (207,000) (207,000)
คาแบบเรียน (59,000) (65,000) (75,000) (75,000) (75,000)
คาใชจายในการทัศนศึกษา (11,800) (13,000) (15,000) (15,000) (15,000)
คาเครื่องใชนักเรียน (11,800) (13,000) (15,000) (15,000) (15,000)
คาอุปกรณการสอน (5,400) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000)
คาตรวจสุขภาพ (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
คาเบี้ยประกันภัย (5,900) (6,500) (7,500) (7,500) (7,500)
คานํ้ ามันรถโรงเรียน (9,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)
คาเครื่องเขียน และวัสดุสํ านักงาน (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)
คาสาธารณูปโภค (51,500) (54,075) (56,779) (59,618) (62,599)
คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 0 0 0 0 0
คาใชจายอบรมและสัมมนา (28,000) (28,000) (28,000) (28,000) (28,000)
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ (40,000) (40,000) (40,000) (40,000) (40,000)
คาเลี้ยงรับรอง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาเชาที่ดิน (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาใชจายในการซอมบํ ารุง (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
คาใชจายทางการตลาด (111,520) (47,700) (48,000) (81,000) (48,000)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด (29,500) (36,500) (37,500) (37,500) (37,500)
รวม (426,743) (645,730) (731,296) (772,373) (788,501)
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (31,830) (69,573) (78,130) (82,237) (83,850)
รวม (458,573) (715,303) (809,426) (854,610) (872,351)
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การค ํานวณกระแสเงินสด (Suggested Case)
บาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
EBIT (950,810) (736,107) (494,110) (353,780) (116,807)
Add Depreciation 506,200 506,200 432,200 375,000 175,000
Less Change in NWC (82,133) 42,750 45,917 15,833 7,917
Cash flow from operation (526,743) (187,157) (15,993) 37,053 66,110
Cash flow from investment 0 0 0 0 0
Free Cash Flow (526,743) (187,157) (15,993) 37,053 66,110
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ภาคผนวก 5

ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ Child Center
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ภาคผนวก 5 : ทฤษฎกีารเรียนการสอนแบบ Child Center

หลกัการส ําคญัของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) คือ
1. ผูเรียนเปนผูที่สรางองคความรูข้ึนมาดวยตนเอง

ในปจจบัุนมคีวามเชือ่วา คนสรางองคความรูข้ึนมาดวยตัวเอง จากกระบวนการภายในตัวเขา ดังนั้น
เมือ่จะท ําใหคนเกิดการเรียนรูได ก็ตองจัดสภาพตาง ๆ เพื่อใหเขาไดเปนผูสรางความรูข้ึนมาดวยตัวเขา
เอง หรือเกิดจากการตรวจสอบ คนพบดวยตัวเอง

2. ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
การทีผู่เรียนจะมีโอกาสสรางความรู หรือองคความรูข้ึนมาดวยตนเอง จะตองมีขอมูลหรือประสบการณ
ที่ประสาทสัมผัสของเขารับรูมา แลวสงขอมูลหรือประสบการณเหลานั้นเขาสูสมองอันจะทํ าใหเกิด
กระบวนการเรียนรูภายในตังเองขึ้น และการที่เด็กจะมีโอกาสไดรับขอมูลหรือประสบการณกับส่ิงใด ๆ 
อยางมากเพยีงพอเพื่อสงเขาไปใยสมองนั้น เด็กจะตองไดมีโอกาสกระทํ าสิ่งนั้น ๆ ดวยตัวเขาเอง

3. เร่ืองทีเ่รียนสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ เหมาะสมกับวัย
การทีผู่เรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ อยางมีความสุข มีความสนใจ ต้ังอกตั้งใจ เอาใจใส ไมนิ่งดู
ดายประสาทสมัผัสทุกสวนของรางกายเปดรับขอมูลอยางเต็มที่นั้น เร่ืองที่เรียนตองเปนเรื่องที่เด็กสนใจ 
สอดคลองกับความตองการของเด็ก เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย สอดคลองกับ
พฒันาการหรือเกี่ยวของกับเขา ซึ่งทํ าใหเขาสามารถนํ าความรูไปประยุกตใชกับชีวิตประจํ าวันของเขา
ได

4.  เร่ืองทีเ่รียนเปนเรื่องที่สามารถนํ าไปประยุกตในชีวิตประจํ าวันไดทั้งขอความรูและกระบวนการเรียนรู
การจดัการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่มีความหมายตอ      
เด็ก เขาสามารถนํ าทั้งความรูและกระบวนการเรียนรูไปใชในชีวิตประจํ าวัน สามารถประยุกตองค
ความรู และกระบวนการเรียนรู ไปใชสถานการณใหม ๆ ในการดํ ารงชีวิตได เร่ืองที่เรียนตองไมเปนเพียง
แตขอความรูที่ตองทองจํ าแลวเอาไวตอบขอทดสอบเทานั้น

5.  การมโีอกาสปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ กับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว
เด็กเล็ก ๆ วัยเริ่มเรียนจะเกิดการเรียนรูพัฒนาสติปญญาและทัศนคติข้ึนเมื่อมีการปฏิสัมพันธและ
ท ํางานรวมกนักบัคนอื่น ๆ เชน ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
จากการมีปฏิสัมพันธและการทํ างานรวมกัน การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เด็กเผชิญกับ
ปญหาที่ทาทาย แตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลํ าพัง เมื่อไดรับการแนะนํ าชวยเหลือจากผูใหญ
อยางพอเหมาะ หรือจากการทํ างานรวมกับเพื่อที่มีประสบการณมากกวา เด็กจะสามารถแกปญหานั้น
ได และเกิดการเรียนรูข้ึน
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หลกัการตรวจสอบวาโรงเรียนไดทํ าการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางหรือไม
1. พิจารณาวากิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดทํ าอยูผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองหรือไม หรือ

วา   ครูเปนคนบอกขอความนั้น
2. พจิารณาวากจิกรรมการเรียนการสอนของเรานั้น ใครเปนคนเรียน คนเรียนตองเปนผูลงมือปฏิบัติ

กจิกรรมไมใชเปนผูนั่งดูนั่งฟงอยางเดียว แลวจะเกิดการเรียนรูข้ึน
3. พจิารณาวาเนือ้หาที่สอน เร่ืองที่สอน กิจกรรมที่จัด เปนสิ่งที่อยูในความสนใจของเด็กหรือไม สอด

คลองกบัความตองการ เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม
4. พจิารณาวาเรื่องที่เรียน กิจกรรมที่จัดไกลตัวหรือไม มีความสํ าคัญ มีประโยชนตอเด็กหรือไม เรียน

แลวเอาไปทํ าอะไรไดบางในชีวิตประจํ าวัน
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยแลกเปลี่ยน แบงปนกัน ทํ างานดวยกันบาง

ไหม หรือตางคนตางทํ า แขงขันกันปดบังกัน ไมยอมบอกเลาสิ่งที่ตนรู

การเรยีนการสอนทีเ่นนนักเรียนเปนศูนยกลาง ไดรวบรวมวิธีการสอนไวเปนตัวอยาง 12 วิธีการสอน คือ
1. วธิกีารสอนแบบใชบทบาทสมมติ
2. วธิกีารสอนแบบใชกระบวนการเผชิญสถานการณ
3. วธิกีารสอนแบบใชบทเรียนสํ าเร็จรูป
4. วธิกีารสอนแบบศูนยการเรียน
5. วธิกีารสอนแบบใชชุดการสอน
6. วธิกีารสอนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสอน
7. วธิกีารสอนแบบโครงการ
8. วธิกีารสอนแบบแกปญหา
9. วธิกีารสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม
10. วธิกีารสอนแบบใชกระบวนการกลุมสัมพันธ
11. วธิกีารสอนแบบความคิดรวมยอด
12. วธิกีารสอนแบบเรียนรูแบบรวมมือ

วธิกีารสอนแบบตาง ๆ นํ าเสนอขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่ตางกัน ครูสามารถ
ศึกษาและลองน ํามาใชเปนเบื้องตน แลวพัฒนาวิธีการของตนขึ้นมาในที่สุด
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รปูแบบการสอนแบบโครงการสํ าหรับเด็ก (Project Approach)
เปนการสอนที่มุงใหเด็กเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็ก โดยผานกระบวนการหลัก

คือกระบวนการแกปญหา เด็กจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อคนหาคํ าตอบ สรางองคความรูดวย
ตัวเดก็เองเปนการสอนที่มุงใหเด็กไดเรียนรูจากการไดมีประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต
บรรยากาศทีเ่ปนมติร มีอิสระเสรี ใหเกียรติใหความสํ าคัญแกเด็กในฐานะคน ๆ หนึ่งที่มีสิทธิเทาเทียมกันทุก
คนสรางความรูสึกที่มั่นคง กลาคิด กลาแสดงออก กลาลงมือทํ า ครูเปนผูคอยใหการสนับสนุนคอยชวย
เหลอืเมือ่เดก็ตองการ ครูจะไมเปนผูถายทอดความรู แตจะเปนผูจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและเตรียม
วสัดุอุปกรณทีเ่อื้อใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่ความสนใจ และทาทายความสามารถของเด็ก 
ใหโอกาสเดก็ไดคนพบและเรียนรูจากประสบการณตรงกับส่ิงของ เร่ืองราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ
ตาง ๆ ภายในชุมชนของเด็กตามวิธีการของแตละบุคคล เปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลการทํ างานของตน
เอง ไดเหน็พฒันาการและความสํ าเร็จและลมเหลวของตน ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับในทางบวกและคอย
น ําชวยเหลือใหเด็กไดประสบผลสํ าเร็จในการทํ ากิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ
ระยะที่ 1 เร่ิมตนโรงเรียน

กอนเริ่มโครงการ ครูและเด็กทุกคนในกลุมรวมกันกํ าหนดหัวขอของโครงการ หัวขอของโครงการ
กํ าหนดขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุมหรือเด็กสวนใหญเปนหลัก โดยครูเปนผูคอยสังเกตคํ าพูดและ
การกระท ําตาง ๆ ของเด็กในระบบการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นวาเด็กมีความสนใจเปน
พิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อครูพิจารณาตามเกณฑที่กํ าหนดไวในเกณฑการเลือกหัวขอโครงการแลว 
เหน็วาจะสามารถน ํามาเปนหัวขอของโครงการได ครูนํ าเรื่องนั้นมาอภิปรายรวมกับเด็ก แลวรวมกันกํ าหนด
เปนหัวขอโครงการ

หลงัจากทีก่ ําหนดหัวขอโครงการแลว ครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตรวจสอบวาเด็กมีความรูเดิม
เกีย่วกบัเร่ืองทีเ่ปนหัวขอโครงการมากนองเพียงใด กิจกรรมดังกลาวไดแก การอภิปราย การเขียน การวาด
ภาพระบายส ี การเลาเรื่องและประสบการณเกี่ยวกับหัวขอโครงการ แลวนํ าความรูเดิมของเด็กที่มีอยูแลว
มาแลกเปลีย่นแบงปนกับเพื่อน ๆ ครูจะจัดแสดงผลงานตาง ๆ ไวในชั้นเรียน ครูคอยกระตุนใหเด็กตั้งคํ า
ถามและตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกับเร่ืองที่กํ าลังศึกษา และครูเปนผูคอยสังเกต จดบันทึกคํ าพูด คํ าถาม และ
สมมติฐานของเด็กแลวจัดไวในหองเรียน เพื่อใหเด็กคอยตรวจสอบในการศึกษาอยางลุมลึกตอไป
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ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
เปนขัน้ตอนทีเ่ดก็กํ าหนดปญหาที่จะศึกษา ต้ังสมมติฐานและลงมือทดสอบสมมติฐาน หรือการ

ออกไปศกึษาความรูเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว ตามประเด็นคํ าถามภายใตหัวขอโครงการ ข้ันตอนนี้
มุงเนนใหเดก็ไดมีประสบการณตรงกับส่ิงของ เหตุการณ บุคคล หรือสถานที่ที่เปนแหลงความรูเบื้องตน ครู
เปนผูจดัโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณตรงกับแหลงความรูเบื้องตนอยางใกลชิด มีโอกาสสังเกต สัมผัสจับ
ตอง หรือใชประสาทสัมผัสในการศึกษาอยางละเอียด เพื่อใหไดความรูที่จะตอบคํ าถามหรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ต้ังไว

เมื่อเด็กไดความรูที่ตองการแลวครูเตรียมกิจกรรมใหนํ าเสนอความรูนั้นผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 
การวาดภาพระบายสี การสรางสิ่งจํ าลอง การเขียน การทํ าแผนภูมิ การเลนบทบาทสมมติ การทดลอง หรือ
น ําความรูมาตัง้ประเด็นคํ าถามขึ้นใหม กํ าหนดเปนปญหาแลว ดํ าเนินการแกปญหาโดยใชกระบวนการแก
ปญหา ผานการตั้งสมมติฐานขึ้นมาใหม ดํ าเนินการตรวจสอบ เพื่อแสวงหาคํ าตอบอยางลุมลึก และ
ละเอียดในประเด็นใหมตอไป
ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป

จากการเฝาสงัเกต และบันทึกคํ าพูดและพฤติกรรมของเด็กอยางละเอียดและตอเนื่อง จะทํ าใหครู
เหน็การพฒันาการศกึษาคนควาของเด็ก และครูจะสังเกตเห็นวาเด็กคอย ๆ ลดความสนใจในเรื่องที่เกี่ยว
กบัหวัขอโครงการ และหันเหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวขอโครงการ และหันเหความสนใจไปสูเร่ืองอื่น
ดวยตวัเองนัน่คือเวลาที่ครูจะนํ าเด็กเขาสูข้ันตอนรวบรวมและสรุป เปนขั้นตอนที่เด็กรวบรวมและสรุป เปน
ข้ันตอนทีเ่ดก็จะรวบรวมผลงานที่ไดศึกษาตลอดโครงการ ประเมินผลงานขอตน และเลือกผลงานที่จะนํ า
เสนอใหกบับุคคลอื่นไดเห็นผลสํ าเร็จจากการทํ างานของเขา และในขณะเดียวกันเมื่อเด็กเบนความสนใจ
ออกจากเรือ่งราวที่กํ าลังศึกษาอยูไปสูเร่ืองอื่น ก็เปนการบอกครูถึงความสนใจของเด็กในหัวขอโครงการ
ใหมที่จะศึกษาตอไป
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สรุปข้ันตอนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการสํ าหรับเด็ก

ระยะที่ 1 เริ่มตนโครงการ
1. สราง/สังเกตความสนใจของเด็ก
2. เด็กกํ าหนดหัวขอโครงการ

ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
1. เด็กกํ าหนดปญหาที่จะศึกษา
2. เด็กตั้งสมมติฐานเบื้องตน
3. เด็กทดสอบสมมติฐานเบื้องตน
4. เด็กตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน

ตอบปญหาได ข.ตอบปญหาไมได
กํ าหนดปญหาใหม         1)  แสวงหาความรูเพิ่มเติม

2) ตั้งสมมติฐานใหม

5. เด็กสรุปขอความรู

ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป
1. ส้ินสุดความสนใจ
2. นํ าเสนอผลงาน
3. ส้ินสุดโครงการ และกํ าหนดโครงการใหม

ประเมินผล
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การเรยีนรูของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย
การจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู

สํ าหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนามาจากความเชื่อวา การเรียนการสอนนั้นไมใชการถายโอนขอมูลความรูจากผู
สอนไปสูผูเรียน การสอนในเด็กปฐมวัยจึงไมใชการมองวาเด็กเปนแกวที่วางเปลาที่ครูจะเทนํ้ าตามความ
ตองการของครูลงไปสูเด็ก นักการศึกษาที่เรกจิโอ เอมีเลียเปรียบเทียบการเรียนรูของเด็กและการสอนของ
ครูเปนการผสมผสานของวัตถุจากแกวทั้งสองใบรวมกัน การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
เดก็ไดเรียนรูในสิ่งที่สนใจไดอยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก ครูจะตองมีความรู ความเขาใจวาเด็กมีวิธีการ
เรียนรูไดอยางไรและเด็กมีความสามารถในการสื่อออกมาถึงความรู ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูดวยวิถีทาง
ใด การจดัประสบการณการเรียนรูสํ าหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเด็กเปนศูนยกลางตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย
จึงเปนการจัดสภาพการเรียนรูที่สนองตอความอยากรูและแรงจูงใจภายในของเด็กในการเรียนรูภาพใตการ
จดัสิง่แวดลอมและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละคน

 ความเปนมาของแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย
เรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เปนเมอืงที่อยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และเปนจุดเริ่ม

ตนของความงอกงามของแนวคิดนี้ ในป ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แมบานกลุมหนึ่งในวิลลา 
เชลลา (Villa Cella) ซึง่เปนหมูบานเลก็ ๆ ที่อยูหางจากตัวเมืองเรกจิโอ เอมีเลีย 2-3 ไมล มีความมุงมั่น
อยางแรงกลาในการที่จะจัดการศึกษาสํ าหรับเด็ก ๆ ในหมูบานทามกลางซากปรักหักพังจากผลของ
สงคราม จากจดุเริ่มตนนี้และภายใตการนํ าของลอริส มาลากุซซี่ นักการศึกษา และกลุมผูปกครองไดฟนฝา
จนในป ค.ศ. 1963 การปกครองทองถิ่น ในระดับเทศบาลยอมรับการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยเปน
สวัสดิการจากการปกครองทองถิ่น เปนบริการทางสังคมที่เทศบาลจัดสรรใหแกประชาชน ผูปกครอง
ตองการโรงเรยีนปฐมวัยรูปแบบใหมที่มีคุณภาพดีข้ึนนอกเหนือจากการทํ าหนาที่เปนเพียงผูดูแลเด็กเทานั้น

มาลากซุซีแ่ละกลุมนกัการศึกษาไดทํ าการศึกษาคนควาทฤษฎี บทความ งานวิจัย ขอคิดเห็น จาก
ศาสตรสาขาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทดลองปฏิบัติ แลววิเคราะหสะทอนผลการปฏิบัติ ทํ าการปรับ
ปรุงจนไดแนวคิดและการปฏิบัติในการจัดประสบการณการเรียนรูสํ าหรับเด็กปฐมวัย และประสบความ
สํ าเรจ็จนเปนที่รูจักของนักการศึกษาในกลุมประเทศยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. 1980 
เรกจโิอ เอมเีลีย ไดกลายเปนชื่อของแนวคิดในการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยเปนตนมา

สํ าหรับแนวคิดสํ าคัญที่นํ าไปสูการปฏิบัติในการจัดประสบการณการเรียนรูสํ าหรับเด็กปฐมวัยมีดัง
นี้คือ

1. วธิกีารมองเด็ก (The image of the child) เดก็ในสายตาของครูที่เรกจิโอ เอมีเลีย คือ เด็กแต
ละคนมคีวามสามารถในการรับรูและเรียนรูต้ังแตวินาทีแรกที่กํ าเนิดมา เด็กมีวิถีของการเรียนรู
เปนไปตามระยะของพัฒนาการในแตละวัย เด็กแตละคนจะเต็มไปดวยพลัง ความปรารถนาที่
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จะเตบิโตและงอกงาม ความอยากรูอยากเห็น ความสามารถในการแสดงออกถึงความตองการ
ทีจ่ะสมัพนัธและสื่อสารกับผูอ่ืน ดวยการแสดงออกทางแววตา สีหนา อากัปกริยา การจับตอง
สัมผัส ฯลฯ  โดยเฉพาะความตองการที่จะสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนปรากฏออกมาตั้งแต
แรกเกิด ความสามารถในการสื่อสารนี้เปนองคประกอบที่สํ าคัญสํ าหรับเด็กเพื่อการอยูรอด
และคงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับเผาพันธุที่ตนกํ าเนิดมา

2. โรงเรียนเปนสถานที่บูรณาการสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การใชชีวิตและมีสัมพันธภาพรวมกัน
ระหวางผูใหญและเด็ก โรงเรียนเปรียบเสมือนสิ่งกอสรางที่ดํ าเนินการอยูตลอดเวลา และมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ครอบครัวของเด็กตองมีสวนรวมในการดํ าเนินชีวิตของเด็กในโรงเรียน
นอกจากครอบครัวแลวชุมชนก็จะตองมีสวนรวมและรับรูถึงความเปนไปในโรงเรียนเชนกัน 
เพื่อใหสังคมไดตระหนักถึงสิทธิที่พึงไดของเด็กปฐมวัยและการยอมรับเด็กในฐานะของการ
เปนผูรับชวงหนาที่ในการจรรโลงสังคมในอนาคต ครูและเด็กเรียนรูไปดวยกัน การสอนและ
การเรยีนตองควบคูไปดวยกัน แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย จะใหความสํ าคัญของการเรียนรูมาก
กวาการสอน มาลากุซซี่กลาววา กอนจะเริ่มเขาสูการสอน ถาครูยืนสังเกตอยูขาง ๆ สักครูและ
เรียนรูจากหองเรียนในขณะนั้นวาเด็กกํ าลังทํ าอะไรอยู และถาครูสามารถเขาใจไดถูกตอง บาง
ทีการสอนในวันนั้น อาจแตกตางจากที่ผานมา วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในแนวคิด
เรกจิโอ เอมีเลียคือการจัดสิ่งแวดลอมและใหโอกาสเด็กไดคิดประดิษฐและคนพบดวยตนเอง 
การเรียนรูที่มีคุณคาสํ าหรับเด็กจึงไมใชการสอนจากครูเปนการบอกเลาโดยตรงแตเปนการจัด
สถานการณที่กอใหเกิดการเรียนรู การเรียนเปนกุญแจสํ าคัญที่นํ าไปสูการสอนวิธีใหมโดยครู
เปนผูประสานงาน สงเสริมและจัดสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูที่สมบูรณ ครูตองมีการ
นํ าเสนอทางเลือกที่หลากหลาย การเสนอความคิดเห็นและเปนผูสนับสนุนการเรียนรู ครู
สํ าหรบัเดก็ปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียตองปฏิบัติตัวเปนนักศึกษา คนควา เปนนักวิจัย 
เปนนักสํ ารวจและตระเวนเก็บขอมูลจากทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนจากการ
ประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา หรือการมีโอกาสพบปะกับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํ านาญการใน
สาขาวชิาชพีหรืออาชีพตาง ๆ เพื่อเปนประสบการณและขอมูลในครูแตละคนเพื่อที่จะโยงเขาสู
การจัดสถานการณ หรือกิจกรรมที่นํ าเด็กไปสูประสบการณเรียนรูที่กาวสูการพัฒนาการทาง
สติปญญาในขั้นตอ ๆ ไป ส่ิงที่นักการศึกษาไดจากการพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แลวนํ าไปสูการปฏิบัติแนวใหม ส่ิงเหลานี้มิใชเปนเพียงเครื่องมือในการทํ างานเทานั้นแตยัง
เปนหลกัปฏบัิติทีเ่ปนปกติในการทํ างาน การศึกษา วิจัย คนควา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกลุมนกัการศึกษาและกลุมปฏิบัติการการเรียน การสอนอยางสมํ่ าเสมอนํ ามาซึ่งสิ่งที่มี
คุณคา คือการเปนสวนรวมของกลุมและกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเหนียว
แนน
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จากแนวคดิส ําคญัประการตาง ๆ ที่กลาวมาเปนปรัชญาทางการศึกษาที่กลุมนักศึกษาในเรกจิโอ
เอมเีลยี ก ําหนดเปนเงื่อนไข เปนกรอบความคิด เปนฐานของความเชื่อและเปนเข็มทิศที่นํ าไปสู การกํ าหนด
หลกัสตูรและการปฏิบัติการจัดสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นในเด็กโดยมีเด็ก
เปนศนูยกลางของการเรียนการสอน

จากแนวคดิส ําคญัประการตางๆ ที่กลาวมาเปนปรัชญาทางการศึกษาที่กลุมนักการศึกษาในเรกจิ
โอ เอมเิลยี ก ําหนดเปนเงื่อนไข เปนกรอบความคิด เปนฐานของความเชื่อและเปนเข็มทิศที่นํ าไปสู การ
ก ําหนดหลกัสูตรและการปฏิบัติการจัดสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นในเด็ก
โดยมเีดก็เปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
 โครงการเปนประสบการณสํ าคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางลุมลึก

เนือ่งจากครมูวีธิกีารมองเด็กวา เด็กแตละคนมีความพรอม ศักยภาพ ความสามารถ และมีความ
อยากเรยีนรูดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรกจิโอ เอมิเลียจึงเปนการเนนเด็กเปนศูนยกลาง หลัก
สูตรที่ใชในการดํ าเนินการเรียนการสอนจึงไมใชหลักสูตรที่กํ าหนดเนื้อหาที่แนนอนชัดเจนดังหลักสูตรที่ใช
ในโรงเรียนสํ าหรับเด็กปฐมวัยโดยทั่วๆไป โรงเรียนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียไมมีหลักสูตรที่เขียนเปน
หนวยใหญหรือหนวยยอยครูไมมีการเขียนแผนการสอนที่กํ าหนดขั้นตอนกิจกรรมการสอนที่ชัดเจน วิธี
ปฏิบัติคือแตละโรงเรียนที่ปฏิบัติตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียในประเทศอิตาลีจะรวบรวมรายชื่อหัวขอโครง
การทีค่าดวาจะเปนความสนใจของเด็ก หัวขอโครงการที่เตรียมอยูในมือครูนั้นจะมีทั้งโครงการระยะสั้นและ
โครงการระยะยาว แตถาเด็กสนใจในเรื่องที่อยูนอกเหนือรายการหัวขอที่ครูกํ าหนดไวลวงหนา กิจกรรม
โครงการในหองเรียนก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของเด็ก สภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณจะ
ล่ืนไหลไปตามสภาวะการณที่สนองตอความสนใจของเด็กในขณะนั้น เชน หัวขอโครงการ “ส่ิงปลูกสราง” 
(building) เมือ่เสร็จส้ินโครงการอาจปรากฎชิ้นงานของเด็กเปนกระทอม เสาสูง บานเชาแบบหองชุดหรือ
อ่ืนๆ ตามจินตนาการและการสรางสรรคจากเด็ก โดยครูมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหจินตนาการ
ของเดก็ และความคิดสรางสรรคของเด็กใหปรากฏออกมา และสื่อออกมาดวยวิธีการที่หลากหลาย

การเรยีนรูอยางลุมลึกจากงานโครงการ (Projects) เปนกจิกรรมการเรียนการสอนที่เดนในโรงเรียน
ตามแนวคดิเรกจโิอ เอมีเลีย กอนการเริ่มโครงการในชั้นเรียนครูทุกคนจะประชุมพูดคุยกันถึงหัวขอโครงการ
ที่อาจเกิดขึ้นไดจากความสนใจของเด็ก และคํ านึงถึงความคิดที่คลายคลึงกับโครงการที่อาจเกิดขึ้นตาม
สมมติฐาน ทางเลือกหรือตัวเลือกสํ าหรับเด็ก ครูจะวางกรอบความคิดถึงขั้นตอนแตละระยะของโครงการ 
ตลอดจนการเตรียมการณที่พรอมสํ าหรับส่ิงที่ไมคาดหวังที่อาจจะเกิดขึน้จากความคิดความสนใจของเด็ก

เมื่อเร่ิมโครงการในชั้นเรียนครูจะเปดโอกาสใหเด็กไดคนหาสิ่งที่เด็กสนใจและทํ างานในโครงการที่
ตนเองสนใจไมวาจะเปนโครงการระยะสั้น หรือโครงการระยะยาว ความคิดในเรื่องโครงการของเด็กนั้นมี
รากฐานมาจากประสบการณตอเนื่องที่สรางสมมาทั้งของเด็กและครู หัวขอโครงการอาจเริ่มจากเหตุการณ
โดยบงัเอญิ หรืออาจเปนคํ าถามหรือปญหาที่เด็กคนหนึ่งหรือหลายๆ คนถาม หรืออาจเกิดจากเนื้อหาที่ครู
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เร่ิมตนโดยการเลานิทานหรือสนทนากับเด็ก ตัวอยางเชน การเรียนรูเกี่ยวกับ “ฝูงชน” หรือ “กลุมคน” เกิด
จากการทีเ่ดก็คนหนึง่มาเลาใหเพื่อนในหองฟงถึงประสบการณของตนที่มีโอกาสไปในที่ๆ มีคนอยูกันอยาง
หนาแนนในระหวางการหยุดพักฤดูรอน ประสบการณนี้นํ าไปสูความสนใจของเด็กๆ ที่จะไปสังเกตถึงสถาน
ทีต่างๆ ทีค่นจะไปรวมกนัอยูอยางหนาแนน เชื่อมโยงไปสูคํ าถามที่วาเวลาชวงใดที่คนจะไปรวมกันอยูอยาง
หนาแนน ไปรวมกันเพื่อวัตถุประสงคอะไร ฯลฯ ในขณะที่โครงการ การทํ านํ้ าพุเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กๆ 
ตองการสรางสวนสนุกสํ าหรับนก

การท ํางานโครงการแตละโครงการยอมใชเวลาไมเทากัน บางโครงการอาจใชเวลาเพียง 2-3 วัน ใน
ขณะทีบ่างโครงการใชเวลาเปนหลายเดือน กิจกรรมและประสบการณในโครงการเอื้อใหเด็กเรียนรูทางดาน
ภาษา ศิลป วฒันธรรม ความหมายของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมคุณธรรม การทํ างานรวมกัน การ
หาขอตกลงรวมกันในกรณีที่มีความคิดที่ขัดแยงกัน การสังเกตกระบวนการคิด การแกปญหา การเรียนรูวิธี
การเรยีน รูจักแหลงที่มาของความรูที่หลากหลาย

นักการศึกษาที่เรกจิโด คํ านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนในการจัดการเรียนการสอน ครูจะตอง
เคารพสทิธขิองเด็กในความตองการที่จะเรียนรูในสิ่งที่เด็กสนใจ ความรับผิดชอบของครู คือจะตองเปนคน
ชางสังเกตเขาใจและรูเทาทันถึงความตองการ หรือความสนใจในการเรียนรูของเด็ก และสามารถที่จะสง
เสริมสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

นกัการศกึษามคีวามเห็นวา ในขณะที่นักคิด นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักศึกษาในศาสตรแขนง
ตางๆนั้นมีการสรางทฤษฎีความเชื่อ และความเขาใจตางๆ ในศาสตรที่ตนสนใจ เด็กๆ ก็สามารถสราง
ทฤษฎ ี ความเชือ่ และความเขาใจในสิ่งที่เด็กสนใจไดเชนกัน เชน ปรากฏการณเร่ืองฝนตก เมื่อพูดคุยกับ
เดก็วา ฝนคอือะไร คํ าตอบที่เด็กตอบจะมีดังนี้คือ “พระเจากํ าลังรองไห” “เทวดารดนํ้ าตนไม” “พอบอกวา
วนันีฝ้นจะตก” “คนอานขาวในโทรทัศนบอกวาวันนี้ ฝนจะตก” ฯลฯ ซึ่งเด็กแตละคนจะสรางทฤษฎี ความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ “ฝน” ครูปฐมวัย ตามแนวคิดเรกจิโอจะไมรีบเรงในการใหคํ าตอบที่ถูกตองถึงแหลงที่
มาใหกบัเดก็ๆ แตครูจะยั่วยุ ถามคํ าถามเกี่ยวกับฝน เชน เมื่อฝนตกลงมาพื้นถนนจะเปนอยางไร สีผิวพื้น
ถนนเปลีย่นแปลงไปอยางไรบาง เสียงฝนที่ตกอยางเบาบาง กับฝนที่ตกหนักเปนอยางไร นํ้ าฝนที่ตกลงมา
ไปอยูทีไ่หน คํ าถามเหลานี้จะหลั่งไหลออกมาทั้งจากเด็กและครู เด็กและครูจะเรียนรูไปดวยกันในการหาคํ า
ตอบในส่ิงที่สงสัยอยากรู การเรียนรูตามแนวคิดเรกจิโอจึงไมใชเรียนจากแบบเรียนสํ าเร็จรูปที่จัดเตรียมไว
ลวงหนา แตเรียนรูจากการคนหาขอมูลความรูที่จะตอบคํ าถามที่เด็กสงสัยใครรู

 การบนัทึกขอมูลสาระการเรียน
บทบาทครทูีสํ่ าคัญมากบทบาทหนึ่งคือ การบันทึกขอมูลสาระการเรียนรูของเด็ก นับต้ังแตเด็กแต

ละคนกาวเขาสูศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ครูจะเอาใจใสและดูแลเด็กอยางใกลชิดพรอมกับเก็บขอ
มลูเดก็ในทกุๆ ดาน การปรับตัวของเด็กในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจํ าวันในศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียน
อนบุาลเปนสิง่สํ าคัญที่ครูปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอใหความเอาใจใสและเปนงานที่เด็ก ครู และผูปกครอง
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ตองมสีวนรวม ครูจะเก็บ และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กในขณะที่เด็กอยูที่โรงเรียน และสื่อ
ขอมลูเหลานัน้ไปยังผูปกครอง พรอมทั้งถามขอมูลจากผูปกครองถึงพฤติกรรมตางๆ ที่เด็กแสดงออกเกี่ยว
กบัโรงเรยีนเมือ่อยูที่บาน และขอความรวมมือจากผูปกครองในการเก็บและบันทึกขอมูลของเด็กในสวนที่
เดก็อยูกบัผูปกครอง ครูและผูปกครองจะประชุม พูดคุยกันอยางสมํ่ าเสมอ จนไดขอมูลเกี่ยวของกับการ
ปรับตัวของเดก็ในโรงเรียนจนเปนที่พึงพอใจของทั้งสองฝาย ผูปกครองและครูจะชวยกันคัดเลือก จัดลํ าดับ
และรวบรวมขอมูล ตลอดจนวางรูปแบบของขอมูลในการจัดนิทรรศการในหองเรียนเพื่อแสดงถึงความ
เจริญงอกงามในพัฒนาการดานตางๆของเด็ก

การบนัทกึขอมูลสาระการเรียนรูจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกๆ ดาน ตลอดเวลาที่เด็กอยูในสิ่งแวด
ลอมและประสบการณของการเรียนรู โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาของการดํ าเนินโครงการที่เด็กมีการเรียนรู
อยางลุมลึก ครูจะมบีทบาทสํ าคัญในการบันทึกเหตุการณที่โดดเดนที่สะทอนถึงการทํ างานและการเรียนรู
อยางจดจอ การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การคัดคาน การหาขอตกลงรวมกันเมื่อมีความคิดเห็น
ทีไ่มตรงกนั ตลอดจนศักยภาพของเด็กในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียนรูอยางลุมลึกจากงาน
โครงการ ครูจะท ําการบันทึกขอมูลเหลานี้ดวยการใชเทปบันทึกเสียง กลองถายภาพ กลองถายวิดีโอ การ
จดบนัทกึ ครูจะจดัระบบขอมูลที่บันทึกเปนบอรดนิทรรศการในหองเรียนที่สะทอนถึงการดํ าเนินการทํ ากิจ
กรรมโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ

  การจดัการในหองเรียนและกิจวัตรประจํ าวัน
ตารางเวลาในโรงเรียนจะมีความยืดหยุนและปรับไดตลอดเวลาเพื่อความเหมาะสมตอการเรียนรู

อยางตอเนือ่งของเด็ก ในบางขณะที่เด็กมีความจดจอและมีความตองการเรียนรูอยางลุมลึก ในเรื่องที่ติด
พนัอยูครูจะเปดโอกาสใหเด็กเปนผูกํ าหนดตารางเวลาในการวางแผนการทํ ากิจกรรม และการทํ างานโครง
การ การจดัเวลาเต็มวันในโรงเรียนมีผลใหจังหวะเวลาของการทํ ากิจกรรมไมกระชั้นชิดเกินไป และเด็กๆ
สามารถท ํากจิกรรมหรือทํ างานโครงการใหลุลวงอยางไมตองรีบเรง ครูเรียนรูถึงจังหวะเวลาในการทํ างาน
ของเดก็แตละคน เด็กจะอยูกับครูคนเดิมและเพื่อนกลุมเดิมเปนรอบเวลา 3 ป (กลุมอายุแรกเกิดถึงสามป
และกลุมอายสุามถงึหกป) ในแตละหองเรียนจะมีนักเรียน 25 คนตอครูที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 2 คน
สภาพในหองเรียนจะมีการจัดมุมตางๆ เชน มุมบล็อค มมุศิลปะ มุมหนังสือ มุมอุปกรณในการเลนเงา มุม
บาน มมุแตงตวั เปนตน ซึ่งแตละมุมนั้นจะเต็มไปดวยสื่อ วัสดุที่เราและทาทายใหเด็กเขาไปเลนหรือทํ างาน
ตามความสนใจของแตละคน เชน การเลนบลอ็คทีผ่สมผสานการฉายภาพบนจอ เด็กคนหนึ่งไดตอแทงบ
ลอคเปนรูปทรงที่ตนตองการ ตํ าแหนงที่ต้ังของงานบลอ็คทีต่อแลวอยูระหวางจอภาพ และเครื่องฉายแผน
ใส เครื่องฉายสไลดทีอ่ยูดานเดียวกัน เด็กเปดเครื่องฉายสไลดที่เปนภาพวิวพรอมกับเปดเครื่องฉายแผนใส
ทีเ่ดก็ไดจดัวางกอนสํ าลี กระดาษรูปทรงตางๆ ดังนั้นภาพบนจอจึงปรากฎเงาของบลอ็ค เงาของวัสดุที่วาง
บนเครื่องฉายแผนใส และภาพจากสไลคซอนกนัอยูบนจอภาพ เด็กสามารถปรับทิศทาง ตํ าแหนงจนเปนที่
พอใจในงานของตนเอง
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นกัการศึกษาในเรกจโิอ เอมเีลยี มีความเชื่อศิลปะเปนหนทางสํ าคัญที่เด็กสามารถสื่อความหมาย
ใหกบัผูทีอ่ยูรอบขางใหเขาใจถึงกระบวนการคิดตลอดจนจิตนาภาพของเด็กตอขอมูลความรูที่เด็กรับรูมา
เด็กปฐมวัยที่เรกจโิอ เอมีเลีย จึงมีครูศิลปะที่มีความสามารถทางทัศนศลิป เปนครูประจํ าในหองศิลปะ ครู
ศิลปะจะท ํางานอยางใกลชิดกับครูอ่ืนๆ และเด็กในระดับวัยอนุบาลและศูนยเด็กเล็กเพื่อทํ ากิจกรรมทาง
ศิลปะส ําหรบัเด็กวัยทารกและเด็กเล็ก ครูที่ไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษทางศิลปะนี้เรียกวา “atelierista”
ครูศิลปะจะจดัสือ่วสัดุอุปกรณทางศิลปะ ในการทํ ากิจกรรมที่สรางทักษะการสรางงานทางศิลปะ ทักษะ
การลากเสน การระบายสี การปน ฯลฯ เพื่อใหเด็กสามารถใชทักษะเหลานี้ส่ือออกมาถึงการเรียนรู ความ
เขาใจ และการรับรูของเด็กตอส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว ในโรงเรียนจะมีหองหรือบริเวณที่จัดเปนที่ทํ ากิจกรรม
ทางศิลปะที่เรียกวา “atelier” ซึง่จะจดัอยูในอาณาบริเวณที่เด็กทุกคนและครูทุกคนเขาไปทํ างานได ในหอง
ศิลปะนีเ้ตม็ไปดวยอุปกรณมากมายหลายชนิดตลอดจน วัสดุที่ใชในการทํ างานทางศิลปะ ในหองศิลปะนี้
ยงัเปนทีร่วบรวมผลงานจากโครงการตางๆ และงานที่สรางจากประสบการณของเด็ก

นกัการศึกษาเรกจโิอ เอมเีลีย มองการแสดงออกทางศิลปะของเด็กที่ผานสื่อกลางที่หลากหลาย
เปนความสามารถในการสื่อสารที่อุปมาอุปไมยเปน “รอยภาษา” (The Languages of Children) ศักยภาพ
ของเดก็ในสวนนีไ้มใชเปนสวนพิเศษที่แยกออกมาจากหลักสูตร แตเปนองคประกอบที่จะตองรวมอยูใน
หลกัสตูรซึง่นกัการศกึษาตองตระหนักถึงการแสดงออกที่ผานสื่อกลางนานาชนิด เปนการแสดงออกถึง
ความสามารถทางสติปญญาและการใชสัญลักษณในการสื่อความหมายในกระบวนการเรียนรู ผลงานของ
เดก็ทีส่ื่อออกมาโดยวิธีตางๆ เชน การวาด การระบายสี การปน การประดิษฐศิลปประดิษฐจากเศษวัสดุ
ตางๆ ซึง่เปนทัง้ภาพสองมิติและสามมิติ การเลนละคร การเคลื่อนไหว การเลนบทบาทสมมติ การเลนเงา
การเลนชนดิตางๆ ซึ่งสะทอนถึงกระบวนการผลิต การแกปญหา ความเขาใจตลอดจนการตีความหมาย
ของสิ่งที่เด็กสัมผัสและเรียนรู

 การจดันิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก
ครูศิลปะ (atelierista) และครอ่ืูนๆ จะรวมมือกันจัดผลงานเด็กที่ส่ือถึงความคิดและการเรียนรูของ

เดก็ทีส่ื่อออกมาโดยการปน การวาด การเขียน การพูด การแสดงความคิดเห็นการสรางสิ่งประดิษฐสองมิติ
หรือสามมติิ การเลนละคร ฯลฯ ครูหลายฝายจะชวยกันจัดนิทรรศการดวยความละเอียดรอบคอบ การจัด
นทิรรศการผลงานของเด็กๆ มีผลตามมาหลายประการคือ

1. ผูปกครองรับรูถึงประสบการณและการเรียนรูของเด็กจากผลงานของเด็ก และเปนการสะทอน
ใหผูปกครองตระหนักถึงความสํ าคัญในบทบาทของตนเองในการมีสวนรวมที่กอใหเกิดการ
เรียนรูในเด็ก

2. ผลงานของเด็กทํ าใหครูเขาใจเด็กดีข้ึนและสามารถประเมินผลงานของครู ซึ่งมีผลตอการสง
เสริมใหครูพัฒนาวิชาชีพ

3. เดก็รับรูวาผลงานและความพยายามของตนนั้นผูใหญมองเห็นคุณคาในงานของตน
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4. เปนการเปดโอกาสใหนักการศึกษามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. เปนการสรางเกียรติประวัติและผลงานของโรงเรียนที่มีการบันทึกถึงความเพลิดเพลินและ

กระบวนการเรียนรูทั้งของเด็กและครู
 การประยุกตใชแนวคิดเรกจโิอ เอมีเลีย ของโรงเรียนตนแบบในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2532 แจ็คกี้ อเล็กซานเตอร (Jackie Alexander) เจาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแหง

หนึง่ไดอานบทความเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ก็มีความสน
ใจแนวคดินีอ้ยางจรงิจังและเดินทางไปเขารวมการประชุมที่เมืองเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อเรียนรูแนวทางการจัด
การศึกษารูปแบบนี้ แจค็กีผู้ซึง่มภูีมหิลังการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาจิตวิทยาเด็กจากประเทศแคนา
ดา พบวาวถิทีางการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของตนนั้นเปนรูปแบบที่ยังไมสมบูรณ เมื่อ
เปรียบเทียบกับแนวคิดเรกจิโอที่กํ าลังเรียนรูอยู แจค็กีเ้ร่ิมใหเด็กๆ ในโรงเรียนของตนเองเรียนรูผานโครงการ 
โครงการแรกที่เด็กๆ เรียนรูในขณะนั้น คือ โครงการบัลเลต จากนั้นแจค็กีเ้ดินทางไปเมืองเรกจิโอ เอมีเลีย
ดวย แจค็กี้และครูที่ไดไปเรียนรูจากเมืองเรกจโิอ เอมีเลีย ไดนํ าเอาความรูและประสบการณมาประยุกตใช
ในโรงเรียน

 การก ําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนตนแบบที่ประยุกตแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ในการดํ าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ได

ก ําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดสิ่งแวดลอมและการจัดประสบการณในโรงเรียนไวดังนี้คือ
1. การจัดกิจกรรมในแตละวันตองคํ านึงถึงความสมดุลย ระหวางกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ

ดานตางๆ การดํ าเนินการและความตอเนื่องของกิจกรรมใหล่ืนไหลและเปนไปอยางราบเรียบ
ตามธรรมชาติ ไมเรงรีบและความปลอดภัยเปนองคประกอบที่สํ าคัญของการจัดกิจกรรม

2. การจัดกิจกรรมตองสนองตอความตองการตามพัฒนาการของเด็ก ลักษณะกิจกรรมตองเอื้อ
ใหเด็กไดเรียนรูจากการสํ ารวจและทดลอง สัมผัสกับส่ือวัสดุอุปกรณนานาชนิด โดยไมคาด
หวังใหเด็กทํ างานเปนชิ้นเปนอันเปนสิ่งสํ าคัญของการจัดประสบการณการเรียนรู แตเนนให
เดก็มปีระสบการณตรงจากการปฏิบัติที่นํ าไปสูการเรียนรูที่ถาวร

3. การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศเพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นอยางเต็มไปดวยความสุขและเรียนรู
จากการกระทํ า

4. จดัสิง่แวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย และมีความยืดหยุนเพื่อใหเกิดความมั่นคงและรับรูถึงการปก
ปองที่ไดรับ

5. การตดิตอประสานกันอยางใกลชิดระหวางครูและผูปกครองเพื่อชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขา
กบัส่ิงแวดลอมใหม ตลอดจนการชวยใหเด็กคลายความวิตกกังวลที่เกิดจากการตองหางไกล
จากผูปกครองชั่วคราว
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6. การใหเดก็เหน็คุณคาในตนเอง โดยครูตองมีความคาดหวังเชิงบวกตอเด็กการใหแรงเสริม และ
การยอมรับเด็กตามศกัยภาพของเด็ก

7. จดัสิง่แวดลอมและกิจกรรมที่เอื้อใหเด็กประสบความสํ าเร็จเมื่อเด็กพยายามทํ า และสงเสริมให
เดก็ไดพฒันาทักษะในการชวยเหลือตัวเองโดยไมตองพึ่งพิงผูอ่ืน

8. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทัศนคติของการดูแล เอาใจใสและหวงใยผูอ่ืน การรับรูถึงความ
ตองการทีจ่ ําเปน ความตื่นเตนสนุกสนานและความสงสัยใครรูในโลกที่อยูรอบตัวเด็ก

9. สงเสรมิใหเด็กฝกฝนการควบคุมตนเองและการมีวินัยในตนเอง ฝกฝนทักษะทางสังคมในการ
มีปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่นและผูใหญที่อยูรอบตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมที่มีการฝกใหเด็กแบง
งานกนัท ํา ฝกการรอคอย การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน การเคารพสิทธิและสิ่งของของผูอ่ืน 
ตลอดจนการมีบทบาทที่เหมาะสมในการเปนสมาชิกของกลุม

10. สงเสรมิเดก็ใหเกิดการเรียนรูการยอมรับกันอยางมีเหตุผล  เรียนรูการปฏิบัติตัวที่มีการยืดหยุน
ในบางสถานการณ เพื่อคํ านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม ตลอดจนการปฏิบัติ
สุขนสัิยเพื่อภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเองและผูอ่ืน
การจดักิจกรรมในแตละวัน โรงเรียนที่ปฏิบัติตามแนวคิดเรกจโิอ เอมีเลียคํ านึงถึงการสงเสริม
พฒันาการทกุๆดาน โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ดังนี้
1) การสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
2) การสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อ
3) การสงเสริมความคิดสรางสรรค
4) กจิกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของประสาทสัมผัส
5) กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว
6) กจิกรรมการเลนละคร
7) การสงเสริมพัฒนาการทางสังคม
8) การสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ
สํ าหรบัหลกัสตูรของเด็กวัย 3 ปข้ึนไป จะกํ าหนดหลักการและแนวทางเปนรายวิชาชัดเจนขึ้น 

เชน ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร กิจกรรมประกอบอาหาร
โรงเรียนจะจัดทํ าเอกสารหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ครอบคลุมการสงเสริม

พฒันาการทัง้ 8 ดานของเด็กในแตละขวบปสํ าหรับครูประจํ าชั้นเรียนแตละหองตลอดจนการตั้งเปาหมายที่
คาดหวงัใหเกดิขึ้นในตัวเด็กเมื่อส้ินปการศึกษา โรงเรียนจะประชุมชี้แจงใหครูแตละคนเขาใจในหลักการตรง
กัน ครูแตละคนมีอิสระในการวางแผนหลักสูตรสํ าหรับแตละระดับชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การจดัวางชั้น ตูที่จัดวางสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ การออกแบบจัดมุมตางๆ ที่สงเสริมการเรียน การจัด
วางสือ่วสัดุในมมุ การจัดวางโตะและเกาอี้ที่จํ าเปนในการทํ ากิจกรรม บริเวณสํ าหรับการรวมเด็กกลุมใหญ 
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และบริเวณสํ าหรับการทํ ากิจกรรม กลุมเล็ก ผูบริหารและฝายวิชาการจะดูแลการจัดกิจกรรมของครูอยู
เสมอ บางครัง้จะใหขอแนะนํ าครูในการจัดวางมุมบางมุม แตก็ใหเปนการตัดสินใจของครูในการยอมรับขอ
เสนอแนะนั้น

แมวาหลกัการและแนวทางการจัดกิจกรรมจะเขียนแยกเปนสวน เปนดานตางๆ หรือเปนวิชา แตใน
สถานการณจริงในหองเรียนจะบูรณานาการกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กในหลายๆดานอยางกลมกลืน
เปนธรรมชาติ กิจกรรมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ล่ืนไหลและเปนไปตามความสนใจของเด็กในการทํ ากิจกรรม
ดวยตนเอง

 การจดัสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนและภายในหองเรียนที่สะทอนถึงความพิถีพิถันของการ

ออกแบบทีเ่อือ้อํ านวยตอการเรียนรูของเด็กอยางสนุกสนาน มุมกิจกรรมแตละมุม โตะที่จัดวางวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ลวนทาทายและเชิญชวนใหเด็กเขาไปคนหาเรียนรู ทํ ากิจกรรมตามความสนใจของเด็กไดตลอดเวลา

 การจัดสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน
ความเปนธรรมชาติของบรรยากาศนอกหองเรียน การปลูกตนไมที่หลากหลาย มีลักษณะของตน

ไมและใบไมที่แตกตางกัน ต้ังแตตนไมใหญที่มีอายุมาก จนถึงไมประดับตามบริเวณตางๆ ตนไมที่มี
ลักษณะเปนไมเลื้อย เปนเถาวัลยที่ปลอยตามธรรมชาติไมจัดแตงมากนัก ซึ่งเด็กสามารถใชประโยชนใน
การเรยีนรู การสังเกตความแตกตางของตนไมชนิดตางๆ เชน ลักษณะของใบไม ดอกไม เปนตน ตัวอยาง
ของการเรยีนรูจกัใชประโยชนของตนไมที่สงเสริม พัฒนาการหลายๆ ดานในศูนยเด็กเล็ก มีการตกแตงพุม
ตนแกวใหเปนทางเดินวนเวียนไปมาที่มีทางเขาและทางออกที่เชิญชวนใหเด็กเขาไปวิ่งเลนในทางเดินที่ลด
เลีย้วไปมา เดก็วยัเตาะแตะหลายคนชอบเขามาวิ่ง หรือเดินตามกันในทางเดินเขาวงกตนี้ แนวพุมตนแกว
ทัง้สองดานเปนเครื่องประคับประคองเด็กเล็กที่ยังมีลักษณะการเดินที่โยกไปมา พุมตนแกวนี้สูงระดับไลเร่ีย
กบัความสงูของเดก็ซึง่ผูใหญสามารถมองเห็นตํ าแหนงที่เด็กอยูในทางเดินวงกตนี้ไดอยางชัดเจน บอยครั้งที่
พอแมหรือครูจะเขามาวิ่งเลนไลจับกับเด็กในทางเดินที่คดเคี้ยวไปมาในระหวางพุมตนแกว ทั้งเวลาตอนเชา
ทีม่าสงเดก็ หรือเวลาตอนสายที่เปนชวยเวลากิจกรรมกลางแจงเด็กจะวิ่งเลนอยางตื่นเตนและสนุกสนานใน
ทางเดินวงกตนี้

เครื่องเลนกลางแจงชุดใหญ ในสนามทีเ่ชือ่มโยงสิง่ปลูกสรางที่มุงสงเสริมพัฒนาการทั้งทางดาน
รางกายสตปิญญา สังคม อารมณและจิตใจของเด็ก ลักษณะของเครื่องเลนชุดใหญในโรงเรียนจะมีสวน
ตางๆ ทีใ่หเดก็สามารถปน ปาย โหนตัว ล่ืนตัวลงมา ทรงตัวในสะพานแกวงลอดผานชองอุโมงคที่เชื่อมโยง
กนัอยางตอเนือ่ง และมีบางสวนที่อยูสูงกวาระดับพื้นในระดับที่เหมาะสม เด็กสามารถเริ่มตนการเดินทาง
ส้ันๆ โดยการเคลือ่นรางกายในลักษณะของการปนขึ้นทางตาขายเชือก หรือทางบันได และจะมีระยะทาง
ส้ัน ใหเดก็ไดเดนิหรอืวิง่กอนที่จะถึงตํ าแหนงที่จะใหเลือกระหวางการเดินผานสะพานแขวนหรือจะลื่นตัวลง
ทางกระดานไมล่ืน หรือเด็กจะตองตัดสินใจระหวางการเลือกที่จะกมตัวลอดชองอุโมงคที่จะนํ าไปสูทางลาด
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ชันเล็กนอยกอนจะปนขึ้นไปถึงหอคอย บนสุดของปราสาทในโรงเรียนหนึ่ง หรือศาลาทรงไทยในศูนยเด็ก
เลก็และโรงเรยีนอนุบาลอีกแหงหนึ่ง หลังจากที่เด็กไดข้ึนมาถึงจุดสูงสุดของชุดเครื่องเลนนี้ ชื่นชมสิ่งรอบตัว
ที่มองจากระดับสูงในตํ าแหนงที่ตนเองยืนอยูดวยรอยยิ้มในความภูมิใจของความสํ าเร็จ และตื่นเตนที่ปน
ข้ึนมาถึงจุดสูงสุดนี้แลว เด็กบางคนจะมีการเจรจาเลนบทบาทสมมติกับเพื่อนที่อยูในตํ าแหนงที่ตางระดับ
หรือในระดับเดียวกัน บางครั้งเด็กจะนํ าเอาตัวละครในนิทานบางเรื่องมาพูดคุยกันเมื่อมาถึงจุดหอคอยบน
ปราสาทหรือบนศาลาสูงสุดของชุดเครื่องเลน จากนั้นก็จะลงจากจุดสูงสุดดวยการยอนรอยหนทางเดิมที่
ผานมา หรือเลอืกทางเดินใหมที่มีลักษณะของการเคลื่อนยายรางกายที่แตกตางออกไป เด็กๆ จะวนเวียน
เปลี่ยนทิศทางของการเริ่มตนและจุดสิ้นสุดอยางสนุกสนานจนมีความพอใจกอนที่จะเปลี่ยนไปเลนยังจุด
อ่ืนในสนามกลางแจง

เครื่องเลนกลางแจงชุดใหญนี้ทาทายความสามารถ และสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก ใน
ขณะทีเ่ดก็ก ําลงัอยู ณ ตํ าแหนงใดของชุดเครื่องเลน พัฒนาการของเด็กจะทํ างานมากกวาหนึ่งดาน เชน ใน
การปนตาขายเชอืก เด็กตองใชทั้งกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญของทั้งรางกายในการเคลื่อนตัวบนตํ าแหนง
ของตาขายทีล่ะชอง เด็กจะตองมีการคิด ตัดสินใจ การคาดคะเนถึงการลงนํ้ าหนักในแตละตํ าแหนงที่ใหเกิด
ความสมดุลยไมตกลงมา การทํ างานของสมองใน การคิดวางแผน คาดคะเน การแกปญหาจะเกิดขึ้น
พรอมๆ กบัการเคลื่อนรางกายไปในตํ าแหนงที่ตนเองจะเคลื่อนที่ไป ความตื่นเตนในอารมณ ความรูสึกสนุก 
การเอาชนะ ความกลัวในขณะปน ตลอดจนความรูสึกภูมิใจและความเชื่อมั่นเมื่อประสบความสํ าเร็จที่ได
รับ นอกจากนีเ้ดก็ยงัตองมีการปรับตัวเองทางดานสังคม เชน การรูจักรอใหถึงเวลาที่จะไดเลน การหลบ
หลกีซึง่กนัและกันในตํ าแหนงที่เดินสวนทางกัน

สนามทราย  โรงเรยีนใหความสํ าคัญกับสนามทรายมาก โรงเรียนไดจัดเตรียมสนามทรายที่ใหญ
มากและเปนทรายที่ละเอียดออน มีอุปกรณประกอบการเลนทรายที่หลากหลาย เครื่องมือที่ใชในการตัก
ทราย ชดุทราย ภาชนะที่ใสทรายตลอดจนภาชนะที่พิมพทรายเปนรูปทรงตามความสนใจของเด็ก เด็กได
สังเกตรปูทรงของทรายที่แตกตางไปตามภาชนะที่ใสและควํ่ าทรายลงบนพื้น การรับรูภาพของรูปพิมพทราย
ที่เคาะออกมาจากภาชนะที่หลากหลาย เด็กมีโอกาสมองเห็นความสัมพันธระหวางรูปทรงของภาชนะแม
พมิพและรูปพมิพทีอ่อกมาซ่ึงจะนํ าไปสูทักษะการจํ าแนกทางดานมิติสัมพันธ สังเกตเห็นความแตกตางของ
รูปทรงทรายทีป่นนํ ้าและไมปนนํ้ า ความไมเหมือนกันของการคงตัวของรูปทรง เด็กบางคนเลนขายของกัน
ในสนามทราย ทีส่นามทรายเปนสิ่งแวดลอมที่ครูใชเปนสถานที่เราใหเด็กเกิดความตื่นเตนและมีความสนใจ
ในการเรียนรู

โครงการไดโนเสารระหวางป 2540-2541 ครูนํ าชิ้นสวนที่ครูประดิษฐข้ึนใหดูเหมือนเปนกระดูก
ไดโนเสารแลวนํ ามาฝงอยูในสนามทรายเพื่อสนองตอประเด็นการอภิปรายพูดคุยกันของเด็กในหองเรียนถึง
การศกึษาขดุคนของนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาซากสิ่งมีชีวิตดึกดํ าบรรพ (ซึ่งเปนการนํ าไปสูความสนใจในการ
เรียนรูศัพทคํ าวา paleontologist…..นกัวทิยาศาสตรที่ศึกษาซากสิ่งมีชีวิต ควบคูคํ าวา fossil….. ซากสิ่งมี
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ชวีติดกึด ําบรรพ ซึ่งเปนศัพทที่คอนขางยากในการรับรูของผูใหญ แตเด็กอนุบาลวัย 5-6 ปในโรงเรียนก็เรียน
รูไดดวยความสนใจ) เด็กกลุมที่สนใจไดโนเสารต่ืนเตนมากที่ไดขุดพบกระดูกไดโนเสารที่ครูทํ าขึ้นแลวไปฝง
ไวในสนามทราย เหตุการณในครั้งนั้นไดสรางความตื่นเตนใหกับเด็กกลุมอ่ืนที่ไมไดอยู ในโครงการ
ไดโนเสารดวย

ภาพของเดก็ทีเ่ลนในสนามทรายอยางผอนคลาย การสัมผัสจับตอง ตลอดจนการนั่งบนพื้นทราย
โดยไมกลวัการเปรอะเปอนเสื้อผา การเลนทรายอยางจดจอ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณระหวางเด็กแตละกลุม การออมชอม แบงปน หรือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอุปกรณในการเลน
ทรายดวยกนัของเดก็ๆ ภาพเหลานี้เปนการบงบอกถึงคุณคาของการเลนทรายที่มีตอพัฒนาการทุกดานของ
เด็ก ไมวาจะทางรางกายโดยการจับตองสัมผัสของความรูสึกทีมีตอความละเอียดออนของทราย การ
ทํ างานประสานกันระหวางกลามเนื้อมือและตาในการกรอกทรายลงในภาชนะ การสังเกตเห็นความแตก
ตางของทรายทีอ่ยูในสภาวะตางๆ การแกปญหาในระหวางการเลน อารมณที่เพลิดเพลินในการเลนทราย 
ทักษะทางสังคมในดานการรอ การออมชอม ตลอดจนการแบงปนและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการเลน 
การเลนทรายจึงเปนการสงเสริมพัฒนการทุกดานที่เกิดขึ้นพรอมกันอยางผอนคลายไมโลดโผนดังเชน การ
เลนเครื่องเลนสนามชุดใหญ

นอกจากการเลนทรายแลว  โรงเรียนไดจัดใหเด็กมีการเลนนํ้ า เด็กๆ จะสนุกกับการเลนนํ้ าทั้งที่อยู
ในภาชนะทีร่องรับและสายนํ้ าที่ออกมาจากสายยาง การกรอกนํ้ าใสภาชนะที่มีรูปรางตางๆ กัน เด็กวัยเตาะ
แตะหลังจากการเลนคลุกในสนามทรายอยางสนุกสนาน ในวันที่อากาศรอนอบอาว แทนที่จะทํ าความ
สะอาดตวัเดก็ในหองเรียน คุณครูและพี่เลี้ยงจะดึงสายยางเปดนํ้ าใหเด็กไดอาบเลนอยางสนุกสนาน โดยครู
ไมไดกลวัการเปยกปอนจากการเลนกับเด็ก การเลนนํ้ าบางครั้งจะจัดใหตอเนื่องจากกิจกรรมทางศิลปะ ซึ่ง
รายกายเด็กเปรอะเปอนดวยสีที่ใชในงานศิลปะ

กจิกรรมศลิปะที่สรางสรรคโดยเด็ก  การใชส่ือวัสดุอุปกรณและวิธีการที่หลากหลาย เชน การจัด
วางผาดบิชิน้ใหญลงบนพื้นนอกหองเรียน เทสีฝุนสีเหลืองและสีแดงใหกระจัดกระจายบนผืนผา ใชสเปรย
ฉัดนํ ้าลงบนสแีลวใหเด็กใชแปรงชนิดตางๆ เชน แปรงที่ใชขัดถูพื้น แปรงมีดามไมมีดาม แปรงลางขวด ถูลง
บนสทีีผ่สมนํ ้าแลว เด็กๆ จะเห็นการแตะลงของแปรงบนฝุนสีเมื่อผสมกับนํ้ ากลายเปนสีที่ระบายอยูบนแผน
ผา เหน็การผสมกนัระหวางสีแดงและสีเหลืองกลายเปนสีสมระหวางการทํ างานกับเด็กวัยเตาะแตะ ครูจะ
พดูสิง่ทีก่ ําลงักระท ํา และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาใหเด็กฟง เด็กบางคนก็จะพูดตามครู พูดทวนประโยคสั้นๆ  
ทีค่รูพดูไป ซึง่เปนการสรางบรรยากาศ การซึมซับทางภาษาใหกับเด็ก เด็กรับรูขอมูลทางภาษาที่ควบคูกับ
การกระทํ า

กระบวนการของกิจกรรมทั้งหมดนี้จึงเปนการจัดทํ าประสบการณการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ
งานทางศลิปะดวยตนเองโดยสัมพันธกับขอมูลทางภาษา งานศิลปะชิ้นนี้สรางสรรคดวยเด็กทุกคนโดยมีครู
และพี่เลี้ยงเปนผูจัดการการจัดวางสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ เด็กทุกคนจะอยูในชุดของกางเกงชั้นในเพียงตัว
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เดยีว ตามลํ าตัวเปรอะเปอนดวยสีที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก เมื่อเสร็จจากงานศิลปะเด็กก็ไดเลนนํ้ าตอเพื่อ
วตัถปุระสงคในการช ําระรางกายดวยความเพลิดเพลินทางอารมณในการเลนนํ้ า การทุมมือลงในนํ้ าที่ทํ าให
นํ้ าแตกกระจายตามความหนักเบาของแรงที่ทุมลงไป ทิศทางการกระจายของนํ้ าที่ข้ึนอยูกับตํ าแหนงของ
มอืทีทุ่มลงไป การคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นของระดับนํ้ าในภาชนะที่เด็กกํ าลังกรอกนํ้ าใสลงไป การเลนนํ้ าจึงเปนกิจ
กรรมกลางแจงที่มีคุณคาตอ

การสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กที่ใหความรูสึกทางอารมณที่แสดงออกมาถึงความพึงพอใจ
มากกวาการเลนทรายแตไมโลดโผนเทากับการเลนเครื่องเลนสนามชุดใหญ การสงเสริมความตองการสื่อ
ออกทางอารมณศิลปะในสภาพแวดลอมนอกหองเรียนทุกวันตั้งแตเชา กระดานไมขนาดใหญที่อยูบนขาตั้ง
พรอมดวยกระดาษปรูฟแผนใหญ สีนํ ้าและพูกันที่จัดวางอยูบนรางที่ฐานกระดาน โรงเรียนจัดวางกระดาน
อยูที่ทางเดินระหวางสนามและอาคารเรียน เด็กสามารถเดินเขาไปหยิบจับภูกันละเลงสีนํ้ านั้นลงบน
กระดาษไดตลอดเวลาที่เด็กมีโอกาสเดินผานกระดาษนี้ นอกจากจะไดส่ือออกถึงความตองการของการ
ปายสสีรรคตางๆ ลงบนแผนกระดาษแลว เด็กๆ ยังไดเรียนรูถึงการปรับอารมณของการทาทับสีที่ตนเพิ่งจะ
ปายไปสักครูโดยเพื่อนอีกคนหนึ่ง แววตาของเด็กคนหนึ่งที่แสดงความผิดหวัง เสียใจที่แถบสีที่ตนเพิ่งจะ
สรางสรรคดวยพูกันขนาดใหญถูกทาทับเสียแลวดวยแถบสีอีกสีหนึ่ง โดยฝมือของเด็กอีกคนหนึ่งแตเพียงชั่ว
ครูที่ยืนมองดวยอารมณที่เปลี่ยนแปลงไปหนูนอยก็ตัดใจได และเดินไปทํ ากิจกรรมอยางอื่นตอเพราะยอม
รับในกตกิาทีว่า กระดาษนี้เปนที่ที่เด็กๆ ทุกคนสามารถปายสีไดตลอดเวลาที่เดินผาน และสามารถทาทับสี
ของกนัและกนั การรูจักควบคุมอารมณและยอมรับกฎเกณฑ กติกาที่สังคมกํ าหนดขึ้นตั้งแตปฐมวัยนี้ ยอม
สงผลถึงความฉลาดทางอารมณหรือความสามารถในการควบคุมอารมณในเวลาตอไป กระดาษวาดภาพ
แผนใหญนี้จึงเปนที่ที่เด็กไดมีประสบการณการเรียนรูของการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากการผสมเหลื่อม
กนัของสตีางๆ สรางสรรคงานระบายสีไดอยางมีความสุขแลว  กระดาษวาดภาพแผนใหญนี้ยังเปนที่ที่เด็ก
ไดมีการฝกการบริหารอารมณในตนเองดวย

ชงิชา เปนเครือ่งเลนสนามที่เด็กชอบมาก ลักษณะของชิงชาสํ าหรับเด็กเล็กจะเหมือนเกาอี้ที่มีสาย
คาดออมมาทางดานหนาของเด็กเพื่อปองกันการหลุดลวงลงมาจากชิงชา ในชวงเชาที่พอแมนํ าเด็กมาสงใน
โรงเรยีน พอแมมกัจะเลนกับลูกที่สนามกอนเวลากิจกรรมในหองเรียน การนั่งเลนในชิงชาโดยมีพอแม หรือ
ครูดูแลนอกจากเด็กจะเพลิดเพลินกับการนั่งชิงชาที่แกวงไปมาแลว เด็กยังไดรับความอบอุนผูกพันกับพอ
แม หรือครูทีค่อยแกวงชิงชาให และเกิดความรูสึกที่ไววางใจทั้งในตัวครูและสถานที่ที่เด็กจะตองสรางความ
คุนเคย

เครื่องเลนประเภทขับเคลื่อน เปนเครื่องเลนกลางแจงอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่ชื่นชอบของเด็ก
ปฐมวยัและสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก ในโรงเรียนจะมีรถสามลอ หรือส่ีลอที่เด็กชอบขับไปตามที่
ตางๆ บางคนัสามารถนั่งไดสองคน บางคันใหญพอที่เด็กวัยเตาะแตะสามารถขึ้นไปนั่งไดมากกวาสองคน 
ซึง่เปนโอกาสใหเด็กตองเลนรวมกันสํ าหรับรถคันใหญนี้ รถบางคันครูชวยเข็นใหเด็กนั่ง โดยเฉพาะการเข็น
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ใหเดก็เลก็ๆ นัง่ครูเข็นไดสักครูก็จะมีหนูนอยตัวเล็กๆ มาเปนผูชวยในการเข็นดวย บางครั้งก็เกิดศึกชิงรถที่
เปนทีพ่อใจของเดก็หลายคน ซึ่งจะเปนสถานการณที่ครูสามารถสอดแทรกการแบงปน การอยูรวมกัน การ
หมนุเวยีนผลดัเปลี่ยนกันในการเลนของเลนชิ้นเดียวกัน

 การจดัสิ่งแวดลอมภายในอาคารเรียน
ลักษณะของอาคารเรียนมีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม โดยการประดับดวยตนไมประเภท

ไมประดบัและผลงานศิลปะของเด็ก ซึ่งสวนใหญจะเปนงานชิ้นใหญที่เด็กทํ างานรวมกัน การจัดสรรพื้นที่ใน
หองเรียนมีความเหมาะสมทั้งการจัดมุมที่กอใหเกิดการเรียนรู สัดสวนของพื้นที่ใชงานกับพื้นที่วางสํ าหรับ
กรเคลื่อนไหวและการจัดกิจกรรมพิเศษที่เกิดจากความสนใจของเด็ก เด็กและครูไดใชพื้นที่ทุกสวนอยาง
เตม็ที่ บางหองแมวาจะมีขนาดเล็กแตครูก็สามารถจัดมุมตางๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูไดอยางเปนสัดสวน  
ครูแกปญหาโดยการจัดมุมวาดภาพอิสระซึ่งประกอบดวยขาตั้งกระดานขนาดเล็กเขาไปในหองนํ้ าเด็กที่มี
บริเวณกวางพอ และสะอาดปราศจากกลิ่น มุมบางมุมอาจตองใชบริเวณทางเดินระหวางหองเรียนหรืออาจ
ไปใชมมุบางมมุรวมกับอีกหองหนึ่งโดยการทํ ากิจกรรมรวมกันหรือหมุนเวียนกันใช

ในหองเรียนไมมีโตะทํ างานของครู มีการจัดโตะเกาอี้สํ าหรับเด็กเทาที่จํ าเปนในมุมตางๆ ที่เด็ก
สามารถทํ างานในมุมนั้นไดตามความตองการของเด็ก ทุกหองเรียนในโรงเรียนจะมีการติดกระจกเงา
สะทอนในระดบัทีติ่ดพืน้ และสูงกวาความสูงของเด็กเล็กนอย ในแตละหองเรียนจะมีกระจกเงาอยางนอย
สองตํ าแหนง เดก็ๆ จะเพลิดเพลินกับการดูเงาของตนเองในกระจก หนูนอยคนหนึ่งขณะที่กํ าลังทํ าทาทาง
ประกอบเพลงที่ครูรองอยูนั้นเผอิญสายตาเธอเหลือบไปเห็นตัวเองในกระจกเงา หนูนอยขยับตัวอยูใน
ตํ าแหนงที่สามารถมองเห็นภาพสะทอนของตนเองไดอยางชัดเจนพรอมทั้งขยับทาทางไปตามเนื้อรองและ
ทวงทํ านองเพลงพรอมทั้งการจัดรายละเอียดตํ าแหนงของแขนขา การเอียงไปมาจากรูปสะทอนในกระจก
อยางสนุกสนาน เด็กบางคนจะเดินเขาใกลกระจกและถอยหางออกจากกระจกพรอมดวยความพิศวงใน
ขนาดความสูงของตนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของตนเองตลอดเวลา เด็กบางคนชอบที่จะทํ า
หนาตาในรปูแบบตางๆ หนากระจก ในขณะที่เด็กบางคนชอบเขยงเทาอยูหนากระจก กระจกเงาสะทอนยัง
มีประโยชนสํ าหรับครูในการติดตามสังเกตพฤติกรรมของเด็กในตํ าแหนงตางๆ ที่เด็กไปรวมกิจกรรม โดย
เฉพาะในหองของเด็กที่อายุต่ํ ากวา 2 ป ครูจะสามารถมองเห็นเด็กจากเงาสะทอนในกระจกที่ติดอยูหลาย
แหงในหอง นอกจากจะใหเด็กที่เรียนรูรูปสะทอนจากกระจกเงา

โรงเรียนใหความสํ าคัญในการเรียนรูเร่ืองเงาที่เกิดจากแสงที่สงลงมากกระทบวัตถุแลวทํ าใหเกิด
เงาทบึบนฉากรองรบั เชน เงาที่เกิดจากการวางวัตถุลงบนเครื่องฉายแผนใสแลวตกกระทบไปที่จอภาพ หรือ
เงาที่เกิดจากแสงแดดซึ่งเปนแสงตามธรรมชาติ ครูศิลปะคนหนึ่งดูแลใหเด็กสรางสรรคงานปนของเสือแลว
ระบายสลีงบนรปูปนนัน้ จากนั้นนํ ารูปปนวางกั้นแสงที่สองมาที่รูปนั้น เด็กเห็นเงาของรูปปนเสือ ครูกระตุน
ใหเดก็เกบ็ภาพของเงานั้นลงบนกระดาษสีดํ า ตัดกระดาษตามเสนที่แสดงตํ าแหนงของเงา จากนั้นครูนํ าผล
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งานรูปปนเสือและกระดาษรูปเงาเสือไปจัดวางในตูแสดงผลงานของเด็กในตํ าแหนงที่รูปปนเสือและเงาของ
เสอืในสภาพที่สอดคลองกับความเปนจริงของทิศทางในการเกิดเงา

มุมหนังสือและมุมศิลปะเปนมุมหลักสองมุมที่อยูในทุกหองเรียน มุมหนังสือจะมีหนังสือที่วางไว
อยางเหมาะสมกับจํ านวนและความสนใจของเด็ก หนังสือแตละเลมลวนนาอานและนาจับตอง ในมุม
หนังสือจะมีพรมปูพื้น เกาอี้โซฟาหุมดวยผาที่เชิญชวนใหเด็กเขาไปหยิบหนังสือแลวซุกตัวลงในเกาอี้โซฟา
และอานหนังสืออยางเพลิดเพลิน หรือหยิบหนังสือซักเลมแลวนอนอยูบนพรมและดูหนังสือดวยความผอน
คลายทีค่วบคูกบัการเรยีนรูอยางเพลิดเพลินจากการดูหนังสือ นอกจากมุมหนังสือ นอกจากมุมหนังสือที่อยู
ประจ ําในแตละหองเรียนแลว ในโรงเรียนจะมีหองสมุดประจํ าโรงเรียน ครูประจํ าชั้นทุกคนจะหมุนเวียนกัน
ในการพาเด็กมาอานหนังสือในหองสมุดโรงเรียน

เดก็ๆ จะเลอืกหนงัสือตามความสนใจ และสามารถยืมหนังสือกลับบานได การยืมหนังสือนั้นไมจํ า
เปนตองมบีรรณารักษ แตที่ชั้นหนังสือจะมีที่ค่ันตํ าแหนงของหนังสือที่เด็กดึงหนังสือออกไป เด็กมีหนาที่นํ า
หนังสือมาเก็บไวที่เดิมเมื่อใชหนังสือเลนนั้นเสร็จแลว ในหองสมุดนี้นอกจากจะเต็มไปดวยหนังสือสํ าหรับ
เดก็แลวยงัมหีนงัสือสํ าหรับครูใชประกอบการจัดกิจกรรมสํ าหรับเด็ก ศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะซึ่งเด็กยังเล็ก
มาก แตไมใชเลก็จนไมจํ าเปนตองจัดมุมหองสมุดให ในศูนยเด็กเล็กนอกเหนือจากมุมหนังสือที่กระจายอยู
ตามหองเรียนตางๆ บริเวณที่วางหนาสํ านักงานไดจัดชั้นหนังสือที่มีการจัดวางหนังสือในตํ าแหนงที่เชิญ
ชวนใหหยบิมาอาน เด็กทุกคนที่รอผูปกครองมารับกลับจะเดินไปหยิบจับหนังสือและพลิกดูดวยความสนใจ 
หนังสือที่วางเกลื่อนอยูบนพื้นจะมีเจาหนาที่มาดูแลและจัดการวางกลับตํ าแหนงเดิมในเวลาเกือบทันทีที่
หนังสือวางเกลื่อนอยู หนังสือบนช้ันจึงพรอมเสมอตลอดเวลาที่เชิญชวนใหเด็กที่อยูบริเวณนั้นไปหยิบจับ
หนงัสือมาพลิกดู

ทุกหองเรียนจะมีขาตั้งพรอมกระดานเล็กสํ าหรับวาดภาพวางประจํ าอยูที่มุมใดมุมหนึ่งของแตละ
ห องรางไม ที่ ฐานกระดานอาจจะมีชอล คสี  สี เทียนหรือ สีนํ้  าจัดวางไว พร อมให  เด็ก เข ามา  
สรางสรรคงานศิลปะตามความสนใจ หนูนอยคนหนึ่งขณะที่กํ าลังถือพูกันละเลงสีอยูบนขาหยั่งวาดภาพนี้ 
ปากก็ฮัมเพลงอยางมีความสุขซึ่งเปนภาพที่สะทอนออกมาถึงการเรียนรู ที่ควบคูกับความสุข ความ
เพลดิเพลนิ นอกจากมุมศิลปะประจํ าหองเรียนในแตละหองเรียน โรงเรียนจะมีหองศิลปะสํ าหรับสรางสรรค
งานศลิปะ ในหองศลิปะจะมีชั้นจัดวางสื่อวัสดุที่มากมายหลากหลายอยางเปนระเบียบ เชน สีทุกประเภท 
กาว แถบกาวชนดิตางๆ กรรไกร กระดาษนานาชนิด ลวดกํ ามะหยี่ กระดุม ลูกปดขนาดเล็ก กลาง ใหญ 
เศษผาหลายหลากชนิด หนังสือพิมพเกาขวดพลาสติกขนาดที่แตกตางกัน กากเพชร ฝาขวด จุกขวด 
เปลอืกหอย ฯลฯ ส่ือ วัสดุ และอุปกรณเหลานี้จะจัดวางอยูในกระจาดในหองศิลปะจะมีโตะตัวใหญลอม
รอบดวยเกาอีตั้วเลก็ที่เพียงพอใหเด็กทุกคนนั่งทํ างานศิลปะทั้งงานเดี่ยวหรืองานกลุม

ในหองศลิปะจะมมีุมที่สงเสริมการปนของเด็ก โดยเฉพาะในศูนยเด็กวัยเตาะแตะ โตะทํ างานศิลปะ
จะจดัวางสิง่ของตางๆ ไมวาจะเปนการจัดวางดินสํ าหรับการปน อุปกรณที่ใชประกอบการปน เชน ไมคลึง 
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ตัวกด รูปรางตางๆ ภาชนะที่ใสดินปน ฯลฯ เด็กทุกคนจะไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนใหสรางสรรคงาน
ศิลปะในลกัษณะทั้งสองมิติและสามมิติ เด็กๆ เรียนรูถึงการแข็งตัวของปูนพลาสเตอร การปกกิ่งไม ใบไม
แหงๆ หรือเมล็ดพืชแหงๆ เชน ผลตนตะแบกแหง ลูกสนแหง ในระหวางที่ปูนพลาสเตอร หรือดินเหนียวยัง
ออนตัวอยูลักษณะที่ปูนพลาสเตอรที่แข็งตัวขึ้นเมื่อเวลาผานไป สภาพการแข็งตัวของดินเหนียวที่แข็งตัว
เมื่อความชื้นของดินเหนียวระเหยไป การขยับเคลื่อนยายวัสดุที่ปกลงในดินหรือปูนพลาสเตอรที่ยังไมแข็ง
ตัวตลอดจนการคงอยูกับที่ของวัสดุเมื่อปูนพลาสเตอรหรือดินเหนียวเกิดการแข็งตัว การระบายสีบนชิ้นงาน
ที่ทํ าจากปูนพลาสเตอรหรือดินเหนียวเมื่อดินเหนียวหรือปูนพลาสเตอรยังอยูในสภาวะที่ยังไมแข็งตัวและ
เมื่อแข็งตัวและเมื่อแข็งตัวดีแลว ส่ิงเหลานี้ลวนเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองดวยการ
สัมผัส และสังเกตเห็นความแตกตางตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โรงเรียนตระหนักถึงความสํ าคัญของกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ ในโรงเรียนจะมีหอง
ดนตรแีละการเคลื่อนไหวสํ าหรับการทํ ากิจกรรมทางดนตรี จังหวะและการเคลื่อนไหวเด็กๆ มีโอกาสไดเรียน
รูถึงความหลากหลายของเพลงประเภทตางๆ ครูดนตรีจะผสมผสานวัฒนธรรมไทยเดิมกับวัฒนธรรมใน
ปจจุบันไดอยางกลมกลืน ครูดนตรีจะบูรณาการดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยสากล และดนตรีสากลตาง
ประเทศใหเดก็ไดสัมผัสถึงความแตกตางกัน ความคลายคลึงกัน ตลอดจนลีลาและการเคลื่อนไหวไปตาม
แนวทวงท ํานองเพลงตางๆ ในขณะที่เด็กเรียนรูถึงการเคลื่อนไหวไปตามลีลาของบัลเลต เด็กก็ไดสัมผัสถึง
ลีลาของร ําไทย ตลอดจนการสรางสรรคลีลาที่เปนอิสระในการเคลื่อนไหวไปตามจินตนาการของเด็กเอง

ครูดนตรยีังไดสอดแทรกคณิตศาสตร ความรูสึกนึกคิด ครูกระตุนใหเด็กสรางสรรคลีลาทาทางของ
ส่ิงมีชิวิตภายใตสถานการณและสิ่งแวดลอมตามที่ครูสมมติข้ึนมา เด็กเรียนรูถึงขอบเขตบริเวณของตนเอง
ในการเคลื่อนไหวตลอดจนการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับผูอ่ืน เด็กๆยังไดเรียนรูถึงลีลาการเคลื่อนไหวอีกรูป
แบบหนึง่โดยการเรียนรูจากเทควันโด

 ตารางกิจวัตรและกิจกรรมในโรงเรียน
กจิวตัรประจํ าวันโดยภาพรวมในศูนยเด็กเล็ก มีดังนี้

9.00 – 9.30 น. กิจกรรมวงกลม
9.30 – 10.00 น. กิจกรรมในอาคาร
10.00 – 11.00 น. การจดัของเลนเขาที่เก็บ อาหารวางและเลนนอกอาคาร
11.00 – 11.20 น. กจิกรรมในอาคารหรือนอกอาคาร
11.20 – 11.45 น. กจิกรรมในอาคารหรือนอกอาคาร
11.45 – 12.30 น. อาหารเที่ยงและเตรียมตัวกลับบาน

กจิวตัรประจ ําวันของเด็กๆ ในศูนยเด็กเล็กซึ่งรับดูแลเด็กตั้งแตอายุ 15 เดือน ถึง 3 ป เร่ิมตนจากผู
ปกครองเริม่ทยอยสงเด็กๆ มาที่ศูนยต้ังแตเวลา 7.30 น. ผูปกครองบางคนจะอยูเลนกับเด็กในขณะที่ผูปก
ครองบางคนสงเด็กแลวกลับไปทันที ในชวงเวลานี้ ครูใหญ ครูทุกคน พี่เลี้ยง จะลงมาชวยกันรับเด็กและดู
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แลเดก็ตามต ําแหนงตางๆ ในสนามอยางทั่วถึง เด็กๆ มีอิสระในการเลือกเครื่องเลนตางๆ เชน เครื่องเลน
สนามชดุใหญ ชงิชา เลนทรายที่อยูตามสนาม เครื่องเลนชุดใหญ รถสามลอหรือส่ีลอคันเล็กๆ เด็กบางคน
เลนลูกบอลกับคุณพอ ในขณะที่พอลูกอีกคูหนึ่งเดินไลหลังกันในพุมตนแกวที่เปนทางเดินคดเคี้ยวไปมา 
เดก็ๆ ทกุคนจะอยูในสายตาของครูที่คอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยพรอมๆ กับการทํ างานการสงเสริม
พฒันาการของเด็ก ครูจะพูดคุยกับเด็กและเลนดวยกับเด็ก

โดยเฉพาะเด็กอายุนอยกวา 2 ป ครูจะหมั่นพูดคุยกับเด็กถึงกิจกรรมที่ทํ าอยูตลอดเวลาใหการ
สัมผัสและโอบอุมอยางใกลชิด เด็กบางคนที่รองไหเพื่อจะตามผูปกครอง จะมีครูเพียงคนเดียวที่จะชวยปรับ
อารมณของเดก็ โดยการชักจูงใหเลนเครื่องเลนตางๆ พูดคุยเหตุผลกับเด็กจะไมโอเด็กมาก บางครั้งครูจะ
หันไปสนใจกับเด็กอื่นพูดคุยและเลนกับเด็กอื่นจนเด็กที่กํ าลังรองลืมการรองไหเพราะไปสนใจการพูดคุย
และการเลนระหวางครูกับเพื่อน จะเปนเชนนี้อยูสักครูใหญเด็กก็จะสงบลง ครูจะไมยํ้ า ในเรื่องการรองไห
ของเดก็เลย แตจะนํ าเด็กไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เมื่อใกลเวลา 9.00 น. ครูพาเด็กไปที่หองเรียน
ของเด็กแตละกลุม
 กจิวตัรของเด็กต่ํ ากวา 2 ป

เมือ่เดก็ๆ เขามาในหองกิจวัตรที่ครูทํ าทุกวันคือ การจัดใหเด็กนั่งเปนวงกลมและรองเพลง Good 
morning ทกัทายเดก็ ตอจากกิจกรรมวงกลมคุณครูจะใหเด็กไปทํ ากิจกรรมตามมุมตางๆ ไดตามความสน
ใจ มมุประสบการณการเรียนรูประกอบดวย มุมระบายสี (เปนขาหยั่งพรอมดวยกระดานขนาดเล็กที่มีราง
วางสปีระเภทตางๆ เชน สีนํ้ า สีเทียน สีชอลค ดินสอสี) ที่หมุนเวียนใหเด็กทํ ากิจกรรมในแตละวัน) มุมปน 
มมุบาน มมุปนปาย มุมเลานิทานซึ่งเปนมุมดนตรีและการเคลื่อนไหวดวย มุมบล็อคชิ้นใหญ มุมแตงตัวเพื่อ
เลนบทบาทสมมติ มุมของเลนจิปาถะ เชน รถ เครื่องบิน รูปสัตวพลาสตคิ บริเวณหนามุมนี้จะมีแผนยางปู
พืน้ลายถนนและผงัเมอืง ซึ่งเด็กชอบ จะเลนรถของเลนใหแลนไปตามทางเดินแผนผังนี้ ตามฝาผนังจะมี
การติดกระจกเงาตามตํ าแหนงตางๆ ที่เด็กสามารถมองเห็นตัวเอง มองเห็นเงาสะทอนของครูและเพื่อน 
ขณะเดยีวกนัครูก็สามารถมองเห็นเด็กๆ ในมุมตางๆ ของหอง

นอกจากมมุตางๆ ดังกลาว กิจกรรมที่ครูในหองเรียนเด็กเล็กจัดเปนประจํ าทุกวัน คือ งานศิลปะที่
สรางรวมกนัของเด็ก ครูจะจัดโตะสรางชิ้นงานรวมของเด็กๆ โดยการขึงผาหรือตรึงกระดาษแผนใหญๆ บน
โตะตัวใหญที่มีระดับความสูงเหมาะกับเด็กที่จะยืนหรือนั่งบนเกาอี้แลว ทํ างานไดสะดวก เด็กจะเขามา
ท ํางานเมือ่เดก็พรอมซึง่เปนการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ ซึ่งมีชวงความสนใจสั้นๆ 
ภาพการท ํางานของเด็กวัยเตาะแตะ คือ เด็กจะไปยังมุมตางๆ ที่เด็กสนใจ ครูจะชวนเด็กกลุมเล็กประมาณ 
2-3 คน ท ํางานชิน้ใหญทีเ่กีย่วของกับโครงการพรอมๆ กันแตเปนการนั่งทํ างานกันคนละมุม ผลงานที่สราง
สรรคข้ึนมานัน้จะสัมพันธกับหัวขอโครงการ หัวขอโครงการในชวงนี้ คือ  ทองฟา ครูไดเตรียมผาสีดํ าคลุม
บนโตะตวัใหญเตรียมสีโทนขาว ฟา พรอมตัวพิมพเปนดาว เด็กมีอิสระในการเลือกสีขาว หรือสีฟาปมลงบน
ผาในต ําแหนงทีต่นตองการ เด็กๆ โดยสวนใหญจะทํ าไดสักครูหนึ่งก็จะผละไปทํ ากิจกรรมยังมุมอ่ืน  ครูจะ
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ชวนเดก็ทกุคนทีพ่รอมจะท ํางานชิ้นนี้มา ทํ างานชิ้นใหญนี้ดวยกัน เด็กที่ไมพรอมครูก็ไมเคี่ยวเข็ญ ไมวาเด็ก
จะใชมือซายหรือขวาในการจับพูกันหรือแปรงปดสีครูจะใหเด็กไดแสดงออกถึงความถนัด ความตองการ
แสดงหรือส่ือออกมาถึงศกัยภาพทีม่อียูในเด็กแตละคน ครูจะสนับสนุน พูดคุย และชมเด็กทุกครั้งเมื่อเด็ก
ทํ างานไดลุลวง ชิ้นงานรวมที่เด็กสรางสรรคออกมาเปนภาพพิมพของดาวสีฟาบาง สีขาวบางบนพื้นดํ าที่
เปรียบเสมอืนทองฟา ซึ่งเปนการจัดโทนสี โดยครู สวนเด็กมีอิสระในการปนรูปดาวสีขาวหรือสีฟาไปตาม
ตํ าแหนงตางๆ ตามที่เด็กตองการ

ในการสรางสรรคงานชิ้นใหญ ครูจะวางแผนการจัดเตรียมวัสดุ ประเภทของสี ตลอดจนวิธีการ
สรางสรรคที่แปลกแตกตางออกไปจากเดิมเสมอ วัสดุจะมีทั้งผาที่ใหการสัมผัสที่แตกตางจากกระดาษพื้นที่
เรียบ หรือกระดาษลูกฟูก ความสากมือของกระดาษทราย การใชสีนํ้ า สีฝุน การใชสเปรยฉีดนํ้ าลงบนผืนผา
ทีม่สีีฝุน เด็กจะมีประสบการณตรงในการตัดหรือการกะประมาณแรง ในการฉีกกระดาษเพื่อการสรางชิ้น
งาน การใชแปรงชนิดตางๆ ขนาดตางๆ ในการระบายสี การละเลงสีดวยนิ้วมือ ดวยฝามือ ประสบการณ
เหลานีล้วนเปนการเรียนรูขอมูลพื้นฐานที่นํ าไปสูการเรียนรูในขั้นตอไป และเปนการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานรางกายในการควบคุมกลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ การทํ างานประสานกันระหวางกลามเนื้อและประสาท
สัมผัสตางๆ การตอบสนองความตองการทางดานอารมณ ความรูสึก ความพึงพอใจ ตลอดจนการจัด
ประสบการณที่สงเสริมทักษะทางสังคมเพื่อเปนพื้นฐานที่แข็งแรงสํ าหรับเด็กในการกาวสูพัฒนาการทุก ๆ 
ดานตอไป และเปนพื้นฐานของทักษะสํ าหรับเด็กปฐมวัยในการสื่อออกมาถึงการรับรูหรือความเขาใจในสิ่ง
ที่ส่ือออกมากทางภาษาที่เปนรอยวิถี การสรางสรรคงานทางศิลปะในหนทางที่เหมาะกับการพัฒนาการ
และศกัยภาพของเดก็ปฐมวัยที่จะสื่อถึงสิ่งที่เด็กเรียนรูออกมา ขณะเดียวกันก็เปนหนทางหนึ่งของการเรียน
รูของเด็ก ตามแนวคิดเรกจโิอที่นักการศึกษาในประเทศอติาลีไดศึกษา คนควาและปฏิบัติมา

ในหองเดก็เลก็นีจ้ะมีเด็ก 15-18 คน (เด็กบางคนจะมาเพียงสัปดาหละ 2 วัน หรือ 3 วัน ตอสัปดาห
ตามขอตกลงทีผู่ปกครองและโรงเรียนตกลงกันไว) โดยมีครูเพียง 3 คน และพี่เลี้ยง 5 คน มองดูแลวเหมือน
สัดสวนผูใหญ 1 คนตอเด็ก 2 คน แตลักษณะของกิจกรรมที่จัดวางไวอยางหลากหลาย ประกอบกับการให
อิสระเดก็ในการเลือกมุมตางๆ ระยะเวลา 1 ชั่วโมงตั้งแต 9.00 – 10.00 น. ผานไปอยางรวดเร็ว โดยที่ภาพ
ของการท ํางานของผูใหญและเด็กในหองเรียนนั้นมีการเคลื่อนไหวและลื่นไหลตลอดเวลา เด็กจะหมุนเวียน
ไปตามมุมตางๆ เกือบครบทุกตํ าแหนง ในขณะที่ครูและพี่เลี้ยงก็จะเปนผูคอยอํ านวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนกระดาษที่กระดานวาดภาพอันเล็ก จัดวางของใหอยูในตํ าแหนงพรอมที่เด็กคนตอไปจะหมุนเวียน
เขามาเลน ท ําการบันทึกภาพของเหตุการณที่เด็กกํ าลังทํ ากิจกรรมอยางจดจอ ชี้ชวนกันใหดูหรือเลาสูกันฟง
ถงึพฤตกิรรมของเด็กที่สะทอนออกมาถึงความสามารถของเด็กที่กาวสูอีกขั้นหนึ่ง

การเลนกลางแจงเปนชวงเวลานานประมาณ 45 นาที คือประมาณ 10.15 – 11.00 น. เด็กทุกหอง
เรียนจะมาเลนกลางแจงรวมกันที่สนามดานหนาอาคาร ในสนามเลนกลางแจงจะประกอบดวยอุปกรณ
เครือ่งเลนทีม่คุีณภาพราคาสูง แตครูก็ไมมองขามการมีอุปกรณเสริมราคาถูกที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
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โดยการใชเศษผาที่มีความยาวขนาดตางๆ กันผูกกับไมที่มีความแข็งแรงพอที่จะทานแรงดึงของเด็กที่ดึงชิ้น
ผาแตละชิน้ ชิน้ผาแตละชิ้นจะหอยลงไปกระตุกชิ้นผาในระดับความสูงตางๆ กัน เด็กๆ สนุกสนานมากใน
การเขยงขา หรือกระโดดขึ้นไปกระตุกชิ้นผาในระดับความสูงตางๆ กัน เด็กหัวเราะออกมาอยางดีใจและพอ
ใจที่สามารถกระโดดขึ้นไปจับผาดึงลงมาไดพรอมทั้งพูดวา “ดึงไดแลว” ตามประสบการณทางภาษาที่ครู
มกัจะพดูกบัเดก็เสมอวา “ดีมาก หนูดึงผาไดแลวนะ” จากชิ้นผาของเลนที่ครูคิดอยางสรางสรรรคใหกับเด็ก
โดยไมตองลงุทนดวยราคาสูง ก็สามารถสนองตอบตอความตองการและสงเสริมพัฒนาการของเด็กใน
หลายๆ ดาน นอกเหนอืจากการเลนกลางแจงในชวงเวลานี้ของทุกวันแลว เด็กกลุมอายุนอยกวา 2 ป ยังมี
กจิกรรมทีเ่รียนรูจากสภาพแวดลอมนอกหองเรียนอีก  2 คร้ังในแตละสัปดาห ดนตรีและการรองเพลง ครู
ประจ ําชัน้จะสลบัการรองเพลงกับกิจกรรมอื่นอยางสมํ่ าเสมอ ในระหวางการทํ ากิจกรรมตามมุมตางๆ ครู
มกัจะเปดใหเดก็ฟงไปดวย ในหนึ่งสัปดาหจะมีตารางเวลาใน 2 ชวงเวลาที่มีครูเฉพาะสาขาทางดนตรีนํ ากี
ตารมารองเพลงใหเด็กฟงในหองเรียนของเด็ก ในระยะเวลาเพียงแค 20 นาที ครูดนตรีผูชํ านาญสามารถ
บูรณาการดนตรี การเคลื่อนไหวจังหวะประกอบกับการอานเรื่องราวจากหนังสือดวยวิธีการรองเพลงได
อยางตื่นตาตื่นใจ ซึ่งในชวงเวลาของการเลนดนตรีนี้มีเด็กบางคนลุกออกมากอนเวลาและมุงตรงไปเลนที่
มมุบาน ครูพีเ่ลีย้งจะพยายามชวนเด็กใหมารวมกิจกรรมดนตรีถาเด็กไมสนใจในเรื่องดนตรี ครูก็จะไมเซาซี้
ใหเด็กมารวมกิจกรรมดนตรี เนื่องจากครูมีความเชื่อวาเด็กสามารถเรียนรูไดจากมุมที่เด็กเลือก เมื่อยังไม
พรอมจะรวมกิจกรรมดนตรีก็ไมควรจะฝนใจเด็ก ครูยอมรับการตัดสินใจของเด็กในการเลือกสิ่งที่สนใจจะ
เรียนรูโดยตัวของเด็ก

การจดัตารางเวลากิจกรรมสํ าหรับกลุมเด็กอายุ 2 – 3 ป นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ที่ดํ าเนินการ
ในหองเรยีนประจ ําแลว เด็กแตละกลุมจะมีการหมุนเวียนออกมาเรียนนอกหองเรียนอีกสัปดาหละ 3 คร้ัง 
นอกเหนอืจากการเลนกลางแจงอิสระชวงเวลา 10.15 – 11.00 น.ซึ่งเปนตารางประจํ าวันของทุกหองเรียน 
เดก็แตละกลุมยงัตองหมุนเวียนไปทํ ากิจกรรมศิลปะในหองศิลปะสัปดาหละ 3 ชวงเวลานอกเหนือจากงาน
ศิลปะที่ทํ าประจํ าในหองทุกวัน และมีครูเฉพาะทางดนตรีมาจัดกิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวในหองเรียน
อีกสัปดาหละ 2 คร้ังนอกเหนือจากกิจกรรมการรองเพลงและการทํ าทาทางประกอบเพลงจากเทปโดยครู
ประจ ําชัน้ การเปดเทปเพลงฟงระหวางการทํ ากิจกรรม

ลักษณะของกจิกรรมสํ าหรับเด็กวัย 2-3 ป หองเรียนอีก 4 หองเรียนจะแบงตามอายุเด็กที่มีชวงตาง
กนั 3 เดอืนในแตละกลุม เวลา 9.00 น. เมื่อเด็กเขาหองเรียน กิจกรรมจะเริ่มตนดวยครูรองเพลงทักทาย
เดก็ๆ ในตอนเริม่ตน โดยมีเด็กๆ รองรวมดวย จากนั้นครูจะตอดวยเพลงเกี่ยวกับตัวเลข หรือพยัญชนะให
เดก็ฟง ถาเปนเพลงที่เด็กคุนเคย เด็กก็จะรองคลอตามไปดวย บางครั้งจะเปนการเรียกรองจากเด็กใหครูรอง
เพลงเกีย่วกับอวัยวะของรางกาย เชน head heart leg eye ฯลฯ พรอมทํ าทาทางประกอบ และรองเพลง
ตางๆ อีกหลายเพลงกอนการสนทนากันระหวางครูกับเด็ก แลวตอเนื่องดวยกิจกรรมที่ใหขอมูลพื้นฐานกับ
เดก็ เชน สี รูปทรงทางคณิตศาสตร ส่ิงที่สัมพันธในชีวิตประจํ าวัน เชน ใหเด็กทํ าทาทางในการขับรถตาม
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เพลงที่รองและทํ าเสียงแตร ทํ าเสียงรถวิ่ง ครูดํ าเนินวิธีการงายๆ ในการติดตามการรับรูของเด็กเกี่ยวกับ
เ ร่ื อ ง สี ด  ว ย วิ ธี ง  า ย ๆ  คื อ  จ ะ ใ ห  เ ด็ ก ที่ มี ห น  า ที่ ช  ว ย ค รู ถื อ ต ะ ก ร  า ที่ บ ร ร จุ ก ร ะ ด า ษ  
รูปวงกลมทีติ่ดอยูบนไมไอศกรีม เด็กจะเดินไปเรื่อยๆ ในวงที่เพื่อนนั่งอยู เมื่อครูหยุดการรองเพลง เด็กก็จะ
หยดุเดนิและใหเพือ่นหยิบกระดาษวงกลมสีใดสีหนึ่งขึ้นมา ครูถามเด็กวาเปนสีอะไร เด็กจะตอบถูกบางผิด
บาง ซึง่ครจูะไมตอบวาเด็กตอบผิด แตจะพูดชื่อสีที่ถูกตองใหเด็กฟง แลวครูจะนํ ารูปส่ีเหลี่ยมที่มีสีตางๆ ให
เด็กเลือกสีที่ตรงกับสีที่เด็กไดหยิบข้ึนมาครั้งแรกพรอมกับยํ้ าบอกชื่อสีอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาในชวงนี้จะ
ประมาณ 10 – 15 นาที ระหวางนี้ จะมีเด็ก 3-4 คนเดินออกจากวงไปเลนมุมบาน หรือมุมของเลน ครูจะไม
ทดัทานเด็ก

หลังจากกิจกรรมวงกลม ครูจะนํ าเด็กเขาสูการทํ ากิจกรรมสงเสริมพัฒนาทุกดานของเด็ก ขณะ
เดียวกันกิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองทาทายและดึงดูดความสนใจของเด็กใหเด็กสามารถแสดงออกถึง
ศักยภาพของเดก็แตละคนตามวิถีการสื่อออกมาที่หลากหลาย ครูแตละคนมีความอิสระในการวางแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูสํ าหรับเด็กในหองที่ครูรับผิดชอบจํ านวนเด็กในหองเรียนแตละหองอยูระหวาง 
8-11 คน โดยมคีรูประจํ าหองเรียนละ 2 คน และพี่เลี้ยงที่คอยชวยเหลือเร่ืองการรักษาความสะอาด ครูทุก
คนจะวางแผนการจัดบรูณาการทีค่รอบคลุมทั้งทางดานภาษา พัฒนาการของกลามเนื้อและความสัมพันธ
ของการท ํางานระหวางกลามเนื้อการรับรู ความคิดสรางสรรค การับรูทางโสต ประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงไป
สูพัฒนาการของการคิดดนตรีและการเคลื่อนไหว การละคร ทักษะทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการทาง
อารมณ โดยใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง กอใหเกิดการบันทึก หรือสรางชิ้นงานของตนเองขึ้น
มา ครูจะตองมีความชัดเจนในการใหขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํ ากิจกรรมแตละกิจกรรม โดยเฉพาะวิธี
การสรางผลงานวิธีใหมที่เด็กยังไมเคยมีประสบการณมากอน ครูตองอธิบายและสาธิตวิธีการใหเด็กดู จาก
นั้นจึงใหเด็กสรางสรรคชิ้นงานตามที่ครูสาธิตแตละองคประกอบ รายละเอียด ตลอดจนภาพรวมของชิ้น
งานที่ปรากฎออกมานั้นจะตองเปนไปตามความตองการของเด็กที่ตองการที่จะสื่อออกมา ดังเชน ครูคน
หนึง่ทีท่ ํางานกบัเดก็กลุมอายุ 2 ป 9 เดือน ถึงอายุ 3 ป ไดสาธิตการหยดกาวลงบนกระดาษ จากนั้นไดเอา
ทรายสตีางๆ โรยลงไปแลวแจกกระดาษใหเด็กทุกคน คนละ 1 แผน พรอมดวยกาวและทรายสีตางๆ ลวนสง
เสริมใหเด็กไดมีการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดมีการคิดตัดสินใจ ออกแบบตามความตองการ ตาม
ความสนใจของตนเอง การไดเลา ไดพูดแสดงออกถึงสิ่งที่ตนไดสรางสรรคไปซึ่งมวลประสบการณตางๆ ที่
เดก็ในศนูยเดก็เล็กวัยเตาะแตะไดรับ ลวนเปนประสบการณการเรียนรูพื้นฐานสํ าคัญที่จะนํ าไปสูการเรียนรู
อยางเจรญิงอกงามในขั้นตอไป รสนิยมของโทนสี ความคุนเคยในการใชสีไมวาจะเปนการไลเฉดสีออนไปสู
สีเขม การใชสีขามโทนสี อุปกรณตางๆ แมกระทั่งการสรางสรรคผลงานทางศิลปะดวยรางกายบางสวน การ
สรางสรรคงานบนผืนกระดาษ ผืนผาดิบ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ใหความรูสึกทางการสัมผัสและการมองเห็นที่แตก
ตางกนั การใชส่ิงประกอบอ่ืนในการสรางชิ้นงานที่กอใหเกิดชิ้นงานที่เปนสามมิติ เหลานี้ลวนเปนหนทาง วิธี
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การทีจ่ะเปนฐานใหกับเด็กในการใชทักษะเหลานี้นํ าไปสูการเรียนรูในขั้นตอไป และสามารถใชทักษะเหลานี้
ส่ือออกมาถงึความรูความเขาใจถึงสิ่งที่ตนเรียนรูตามวิถีทางภาษาที่หลากหลายในวัยตอมาของเด็กปฐมวัย

ตารางกิจวัตรประจํ าวันสํ าหรับเด็กวัย 3-6 ป
   8.00 – 8.30 น.    กิจกรรมอิสระ
   8.30 – 9.30 น    กจิกรรมวงกลมและกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาคณิตศาสตรหรือ

                                              วทิยาศาสตร
  9.30 – 10.15 น.        พกัทานอาหารวางและเลนอิสระสนามกลางแจง

      10.15 – 11.00 น.  เรียนรูจากการทํ ากิจกรรมตามมุมตางๆ ตามความสนใจ
11.00 – 12.00 น.             กิจกรรมศิลปะในหองศิลปะ หรือกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหว  

                                             ตามจงัหวะ หรือกิจกรรมอิสระในหองเรียน
12.00 – 13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวันและเลนสนามกลางแจง
13.30 – 14.30 น.             ฟงนิทานในเรื่องที่สนใจ (เด็กเปนผูเลือกหนังสือ) หรือทํ ากิจกรรมตาม

                                             มมุตางๆ  ตามความสนใจ หรือเรียนรูจากการทํ ากิจกรรมโครงการ
             14.30 น.   เตรียมตัวกลับบาน
การจดัตารางกิจวัตรมีหลักการที่สํ าคัญ คือ มุงใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณที่อยูในสภาพแวด

ลอมทัง้ในอาคารและนอกอาคารเรียน ตารางเวลาสํ าหรับเด็กแตละกลุมจะมีการยืดหยุนมาก เนื่องจากการ
จดัมมุกจิกรรมอยางเพียงพอกับจํ านวนของเด็กและมีวัสดุตลอดจนสื่อตางๆ ที่เอื้อใหเด็กทุกคนมีทางเลือก 
ประกอบกบัการเรียนรูอยางลุมลึกของโครงการ ทํ าใหการจัดตารางเวลาตองมีการยืดหยุนเพื่อใหสอดคลอง
กับความสนใจในการเรียนรูของเด็กแตละกลุม เชนเดียวกับศูนยเด็กเล็กวัยเตาะแตะ นอกจากมุมศิลปะ
ประจํ าหองที่เด็กสามารถสรางสรรคงานศิลปะแลว เด็กจะไดหมุนเวียนไปทํ างานศิลปะที่หองศิลปะที่มีครู
ศิลปะประจ ําอยู ครูประจํ าชั้น ครูศิลปะ ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนดนตรีและการเคลื่อนไหวจะมีการ
พดูคยุประสานกันใหกิจกรรมมีความสอดคลองไปตามความสนใจของเด็ก เชน เด็กๆ ที่ทํ างานโครงการ
จระเขก ําลงัมปีญหาในการคิดวิธีการทํ าสวนของหนังจระเข  ครูศิลปะจะนํ าเสนอวิธีการทํ าจระเขอีกวิธีหนึ่ง 
เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับเด็กในการทํ างานโครงการของเด็กตอไป นอกจากไดฝกฝนการเตนบัลเลต เด็กมี
โอกาสในการเรียนรูรํ าไทย เด็กบางกลุมฝกหัดขับรองประสานเสียง

เดก็ทกุคนจะมชีวงเวลาที่ตองเขาหองสมุด สามารถเลือกหนังสือไดตามความสนใจ การอาน การ
พลิกดูภาพในหนังสือจเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรที่เด็กทุกคนจะเกิดความเคยชินกับการจับตองหนังสือ อาน
หนงัสอื ดูภาพ คนหาขอมูลในหนังสือที่ใกลชิดกับเด็กทั้งในมุมหนังสือที่อยูตามหองเรียนตางๆ และในหอง
สมุดที่เต็มไปดวยหนังสือที่นาสนใจทั้งในสวนของเนื้อหาและรูปลักษณของหนังสือที่ดึงดูดความสนใจเปน
อยางยิ่ง การที่ครูอานหนังสือกับเด็กทุกวัน นโยบายของโรงเรียนในการใหเด็กยืมหนังสือกลับบานอาน 
ตลอดจนกจิกรรมพีอ่านหนังสือใหนองฟง สงผลใหเด็กๆ ในโรงเรียนที่ประยุกตหลักการตามแนวคิดเรกจิโอ 
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เอมเีลยีมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมีความชอบในการอานหนังสือมาก จะหยิบจับหนังสือมา
อานทุกครั้งที่มีโอกาส

กิจกรรมพี่อานหนังสือใหนองฟง การประสานกันระหวางครูอนุบาลของเด็กโตและเด็กในการจัด
ชวงเวลา การด ําเนนิการในการจัดกิจกรรมพี่อานหนังสือใหนองฟง การจับคูที่โตกวาหนึ่งคนกับนองที่เล็ก
กวาเพยีงหนึง่หรอืสองคนในหองเรียนของนอง จึงเกิดภาพของการจับกลุมเด็ก 2-3 คนอานหนังสือดวยกัน
กระจายอยูตามมมุตางๆ ในหองเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีคุณคาสํ าหรับพี่ที่เปนผูใหและนองที่เปนผูรับ พี่
เรียนรูถงึคณุคาความสามารถที่มีอยูในตนเองในการชวยเหลือผูอ่ืน การเปนผูให ขณะเดียวกันก็เปนการฝก
ทักษะที่มีกรอบของความรับผิดชอบในการอานขณะนั้นดวย พี่ไดฝกทักษะทางสังคมในการทํ างานรวมกับ
นอง สวนนองเห็นแบบอยางของพี่ที่อานหนังสือได ไดรับความรูสึกอบอุน ความรูสึกที่ดีของการเปนผูรับ 
การไดรับแงดีของโลกที่อยูรอบตัวหนูในการเอื้ออารีตอกัน

การจดัมมุกจิกรรมในโรงเรียนสํ าหรับเด็กวัย 3-6 ป จํ านวนและประเภทของมุมกิจกรรมไมไดแตก
ตางไปกวาศนูยเด็กเล็ก แตอุปกรณวัสดุและกิจกรรมทาทายมากกวา มีความซับซอนมากกวา ข้ันตอนการ
ดํ าเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีลักษณะเปนกระบวนของการเรียนรูที่เร่ิมตนจากความสนใจของเด็ก หรือเร่ิม
ตนจากสิ่งที่อยูใกลตัวเด็ก แลวโยงไปสูการรับรูขอมูลใหม ครูกระตุนหรือจัดสภาพการณที่ทาทายใหเด็ก
คาดเดาค ําตอบหรือลองตั้งสมมติฐานในเรื่องที่เด็กสนใจแลว ใหคนหาคํ าตอบจากการปฏิบัติจริง ไดพูดได
คิดเกีย่วกบัชิน้งานของตนเองนอกจากเด็กจะไดเนื้อหาจากประสบการณตรงในกิจกรรมที่ทํ าแลว  เด็กยังได
ฝกทกัษะทางภาษาทัง้ฟง พูด อาน เขียน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไดเรียนรูอยาง สุ จิ ปุ ลิ โดยผานกระบวนการ
ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง

องคประกอบสํ าคัญที่กอใหเกิดภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ไดนั้น ตองเกิดจากความรวม
มอืรวมใจกนัระหวางผูบริหาร ครู และความเขาใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ผูบริหาร
ตองมคีวามอดทนอยางสูงทั้งในเรื่องการเรียนรูและสรางความชัดเจนของการกํ าหนดเปาหมาย การตั้งวัตถุ
ประสงคส่ือสารสิ่งเหลานี้ไปสูครู ผูรวมงานฝายตางๆ และผูปกครองใหเขาใจตรงกันและนํ าไปสูการปฏิบัติ
ทีบ่รรลุไปยังเปาหมายได

บทบาทของครูเปนสิ่งที่สํ าคัญมากที่จะดํ าเนินการและจัดการใหเกิดการเรียนรูที่เปนไปตามแนวคิด
เรกจิโอได ครูมีความสามารถและทํ างานหนักมากในการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมใหพรอมเสมอที่จะเราใหผู
เรียนนาวเขาไปสูการเรียนรู ซึ่งเปนการสนองตอความเปนธรรมชาติของเด็กที่มีความอยากรู อยากเห็นตาม
ข้ันตอนพฒันาการของเด็ก ครูมีความตื่นตัวในการเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็กตลอดเวลา บันทึกขอมูลและ
เก็บภาพของการเรียนรูอยางมีคุณคาอยางสมํ่ าเสมอ การเห็นความสํ าคัญของกระบวนการเรียนรู ขณะ
เดยีวกนักม็องเหน็คณุคาในชิ้นงานของเด็ก ครูในโรงเรียนมีความสามารถสูงในการจัดแสดงชิ้นงานของเด็ก 
ตามฝาผนงั เพดาน ข่ือ คาน เสา ในหองเรียนจะเปนที่ที่แสดงชิ้นงานของเด็ก ตลอดจนการจัดบอรดสาร
นทิศันทีแ่สดงถึงขั้นตอนการดํ าเนินโครงการของเด็ก
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ปฏิสัมพันธของครูกับเด็กในโรงเรียน ครูเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องภาษาสํ าหรับเด็ก ทั้งในเรื่องนํ้ า
เสยีงทาทาง สีหนา และเนื้อหาของภาษา ครูจะพูดคุยกับเด็กดวยคํ าพูดที่ออนโยน ชัดเจน กลาวชมเชยเมื่อ
เดก็มพีฤตกิรรมทีพ่ึงประสงค เชน เมื่อเด็กรองไห แลวหยุดรองไหเอง ครูจะกลาวชมเชย หรือเมื่อเด็กทํ าผิด
กตกิาแลวครูเตือนไมใหทํ าและเด็กหยุดทํ าตามที่ครูเตือน ครูจะกลาวชมเชย ศักยภาพของเด็กในการรับรู
ขอมลูแลวน ํากลบัมาใชทันทีมีสูงมาก ครูจะบอกใหเด็กทํ าสิ่งที่เปนขอตกรวมกัน เชน การไมวิ่งในระหวาง
เดนิระหวางหองเรยีน ทางขึ้นลง ทางเดินระหวางอาคาร เมื่อครูพบเห็นเด็กบางคนวิ่งในที่ที่ไมควรวิ่ง ครูจะ
บอกใหเดก็กลบัไปยังจุดเริ่มตนแลวเดินกลับมาใหมดวยสีหนาและนํ้ าเสียงที่เปนปกติ

ครูทีน่ีจ่ะไมพดูแบบพรํ่ าบน ร้ือฟนความผิด หรือติเตียน แตจะพูดชมเชยอยางเหมาะสมตามสภาพ
ทีเ่ปนจริง พดูสงเสริมสนับสนุนใหกํ าลังใจเด็กในการทํ ากิจกรรมตางๆ บทบาทที่ครูไมละเลยในการสงเสริม
พฒันาการทางดานรางกายและการเสริมสรางลักษณะนิสัยในเด็กคือ ครูในโรงเรียนตนแบบทุกโรงเรียนให
ความส ําคญัเรือ่งความสะอาด ครูจะดูแลใหเด็กๆ ลางมือหลังการเลนนอกหองเรียน กอนการรับประทาน
อาหารวาง และอาหารกลางวัน

 การเรยีนรูอยางลุมลึกผานงานโครงการตามแนวทางเรกจิโอในโรงเรียน
การเรยีนรูผานงานโครงการตามแนวคิดเรกจิโอนั้นเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน สงเสริม

การเห็นคุณคาในตนเอง การเรียนรูจากงานโครงการตามหัวขอในสภาพความจริงของชีวิตที่แวดลอมตัว
เด็กสงเสริมใหเกิดการแกปญหาอยางเปนเหตุและผลอยางวิทยาศาสตรและเกิดการเรียนรูอยางบูรณาการ 
กระบวนการเรยีนรูผานงานโครงการเปนการเรียนรูอยางลุมลึกจากความสนใจและความคิดของเด็ก ต้ังแต
โครงการเริม่ตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ ครูจะตองประชุมพูดคุยกันถึงแงมุมตางๆ ที่สัมพันธกับหัวขอโครงการ
ที่เด็กอาจใหความสนใจ และประเด็นที่อาจจะเปนขอกังขาทางความคิดถาเด็กสนใจที่จะแกปญหาในเนื้อ
หาทีต่องการเรยีนรูอยางลุมลึก ดังนั้นตองคาดการณหรือกํ าหนดผลที่อาจเกิดขึ้นจากหัวขอโครงการและตั้ง
คํ าถามทีจ่ะดึงเอาขอมูลความคิด ความเชื่อ และสมมติฐานที่มาจากเด็ก

บทบาทส ําคญัของครูในการดํ าเนินกิจกรรมโครงการ คือ การเตรียมคํ าถามที่จะกระตุนหรือเราให
เด็กไดส่ือออกมาถึงพลังของควมนึกคิดหรือการรับรูของเด็กในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับหัวขอโครงการ 
บรรยากาศของการพูดคุยกัน ซักตอบคํ าถาม กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ครูเรียนรูเด็กจากวิถีของการสื่อ
ความหมายทีเ่ดก็บรรยายออกมา คํ าตอบบางคํ าตอบจากเด็กอยูเหนือความคาดหมายจากครู เด็กเรียนรูซึ่ง
กันและกันจากเพื่อนคํ าตอบของเพื่อนสะกิดใหเด็กสามารถระลึกถึงประสบการณของตนที่คลายคลึงกัน 
เกดิการหมนุเวยีนของการแลกเปลี่ยนและระดมขอมูลความรูกันระหวางเด็กกับเด็ก เด็กกับครู บรรยากาศ
ของการพดูคยุ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานการคิด การใชภาษา เด็ก

มีโอกาสในการทบทวนขอมูลความรูที่สะสมอยูในตัวเด็กและสื่อออกมาใหผูอ่ืนรับรู นอกจากนี้ยัง
เปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมและอารมณของเด็กในการรูจักรอ และการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืนตลอดจนการแบงปนขอมูล ความรู และประสบการณของตนใหกับผูอ่ืน เด็กสามารถรวบรวมขอ
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มลูจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ รูปภาพ ทัศนศกึษา เขยีนจดหมายถึงผูปกครองขอความรวมมือ(จะเขียน
โดยเดก็เอง หรือเด็กพูดแลวครูชวยเขียนแทนเด็ก) ซี.ดี.รอม หนังสือพิมพ ฯลฯ

โครงการตามแนวคิดเรกจิโอเอื้อใหเด็กเรียนรูไปตามชวงการยางกาวของการเรียนรูในเด็กแตละคน
หรือเปนไปตามศักยภาพในเด็กแตละคน เด็กทุกคนยอมมีความแตกตางกันในแตละบุคคล มีความ
สามารถในแตละดานที่แตกตางกัน ดังนั้นในชวงระยะเวลาการดํ าเนินการของโครงการ เด็กแตละคนมี
โอกาสผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํ าหรือผูตามแลวแตจังหวะของเนื้อหาโครงการ เด็กจะตองปรับตัวในการทํ า
ความเขาใจถึงความคิด ของเพื่อนซึ่งอาจแตกตางจากความคิดของตนเอง การปรับเปลี่ยนความสนใจไป
ตามเพือ่น หรือเปนผูนํ าความสนใจที่เปลี่ยนไปเด็กบางคนอาจมีทักษะการใชภาษาดี ในขณะที่เด็กบางคน
มทีกัษะในการวาดภาพ ขีดเขียน หรือเกงในเรื่องการปน การตอบล็อค หรืองานทัศนศลิปอ่ืนๆ พัฒนาการ
ทกุดานของเดก็สามารถงอกงามขึ้นจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธกับเพื่อน เด็กบางกลุมอาจสนใจโครง
การและตดิตาม ท ํางานอยางจริงจังมากกวาเด็กคนอื่นๆ เด็กกลุมที่สนใจสามารถนํ าเสนอความกาวหนาใน
งานโครงการของตนใหกับเพื่อนๆ การถายทอดขอมูลในลักษณะนี้จะเกิดประโยชนสํ าหรับทั้งผูพูดและผูฟง

โรงเรียนที่ประยุกตแนวคิดเรกจโิอมาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย เนนการจัดการเรียนรูอยางลุม
ลึกของเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลผานกระบวนการเรียนรูจากงานโครงการ หัวของาน
โครงการเปนการกํ าหนดจากการประชุมครู หัวขอโครงการที่เด็กๆ ไดเรียนรู คือ โครงการที่สัมพันธกับคํ าวา
อวกาศ (The Space) จากการกระตุนดวยคํ าถามโดยครู การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหัวขอโครงการ 
ตลอดจนการจดักิจกรรมทางศิลปะที่สัมพันธกับขอสงสัยขอซักถามของเด็ก เด็กๆไดดํ าเนินกิจกรรมที่กอให
เกดิการเรยีนรูตางๆ ที่มีความสัมพันธกับคํ าวาอวกาศ การกระตุนและเราดวยคํ าถามจากครู สงผลใหเด็ก
กลุมหนึ่งสนใจในการศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยูในดาวดวงอื่น ผลตอเร่ืองที่ตามมา คือ เด็กแตละคนจะมี
จนิตนาการทีแ่ตกตางกนัไปเกี่ยวกับลักษณะของมนุษยตางดาวที่อยูบนดาวดวงอื่นๆ บางคนจินตนาการวา
มนุษยตางดาวนั้นมีดวงตาดวงเดียว ในขณะที่เด็กบางคนจินตนาการวาไมมีปาก เด็กอีกคนหนึ่ง
จนิตนาการวามนษุยตางดาวนั้นมี 3 แขน ฯลฯ เด็กๆจะวาดภาพของมนุษยตางดาวตามความคิดของจนลง
บนกระดาษดัวยทักษะทางศิลปะที่ไดรับการสงเสริมมาความตอเนื่องจากลักษณะที่แตกตางกันของมนุษย
ตางดาวทีเ่ดก็แตละคนจินตนาการขึ้นมานํ าไปสูคํ าถามวา แลวมนุษยตางดาวเหลานี้จะมีการสื่อสารกันได
อยางไร เดก็ๆ ไดลงมือปฏิบัติจริงตอเนื่องจากการคิดแกปญหาการสื่อสารของมนุษยตางดาว เชน การ
เขยีนจดหมายแลวแนบกับลูกบอลกลิ้งไปตามพื้น การสงจดหมายโดยการติดกับจรวดที่เด็กพับข้ึนมา การ
พดูผานเครื่องนํ าเสียงที่เด็กสรางขึ้น ฯลฯ

การคิดแกปญหาและไดลงมือปฏิบัติจริงตามวิธีการคิดแกปญหาการสื่อสารของมนุษยตางดาวใน
ดาวดวงอื่นโยงไปสูการสื่อสารภายในรางกายของมนุษยวา ในรางกายของคนเรานั้นจะมีการสั่งการใหราง
กายนีท้ ํางานไดอยางไร จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดขอสรุปวาสมองจะเปนศูนยกลางของการ
ส่ังการและสงขอมูลไปยังสวนตางๆ ของรางกาย มีการคิดลงลึกถึงรายละเอียดวาสมองสงขอมูลตางๆ ผาน
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เสนใยทีเ่ชือ่มโยงอยูระหวางสมองและสวนตางๆ ของรางกาย เด็กๆ ถายโอนความคิดนี้สูการปฏิบัติโดยการ
เลนบทบาทเปนสวนตางๆ ของรางกาย โดยการสมมติวาตนเองเปนสมอง เปนปาก เปนตา เปนหู เปนจมูก 
เปนล ําตวั เปนแขน เปนขา ฯลฯ ผูทีทํ าหนาที่เปนสมองจะสงขอมูลไปยังปาก หรือบางครั้งสมองก็ส่ังการไป
ยงัสวนตางๆ ของรางกายในการเลนบางครั้งสมองสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพคือไดรับความรวมมือจาก
สวนตางๆ ของรางกายปฏิบัติตามที่สมองสั่งการ แตบางครั้งสมองก็ไมไดรับความรวมมือจากรางกายบาง
สวนทีส่มองสัง่ เพราะผูที่รับบทบาทสวนของรางกายสวนนั้นไปสนใจกิจกรรมอื่นอยู จึงไมสนใจในสิ่งสมอง
ส่ัง เปนตน จากจุดนี้ครูสามารถกระตุนเด็กไปสูประเด็นปญหาในเรื่องของการขาดความรวมมือ การหาขอ
ตกลงกนัเพือ่น ําไปสูการใหความรวมมือกันของสวนตางๆ ของรางกาย

ในขณะที่เด็กกลุมที่กลาวมาขางตนสนใจเรื่องมนุษยตางดาวจนโยงเขาสูการสื่อสาร เด็กอีกกลุม
หนึง่สนใจในเรือ่งของการเดินทางไปดาวดวงอื่น ดังนั้น เด็กๆกลุมนี้มีความสนใจในลักษณะของยานที่เดิน
ทางไปสูดาวดวงอืน่ เมื่อแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นวาจะสงใครไปยังดาวดวงอื่น ลงเอยดวยวาจะสงหุน
ยนตข้ึนไปพรอมกับยานอวกาศและเกิดคํ าถามขึ้นวาหุนยนตเคลื่อนไหวไดอยางได มีการคาดเดาตางๆ 
นานา ในทีสุ่ดมกีารเสนอแนะใหศึกษาการเคลื่อนที่ของจักรยานนั้นมีกลไกอยางไรบาง ไดมีการนํ าจักรยาน
เขามาในหองเรยีนเพือ่ใหศึกษาการทํ างานของเฟองจักรยานอยางใกลชิด เด็กๆ มองเห็นความสัมพันธของ
การท ํางานของฟนเฟองและเฟองแตละตัว

สํ าหรบัหวัของานโครงการในศูนยเด็กวัยเตาะแตะ เนื่องจากเปนวัยเด็กเล็กมาก หัวขอ “อวกาศ” 
นัน้ลกึเกดิกวาเดก็วยัเตาะแตะจะเขาใจ เพื่อใหการเรียนรูจากโครงการเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึง
ปรับหวัขอจาก “อวกาศ” มาสูแคระดับ “ทองฟา” คํ าถามที่ครูถามเด็กในการทํ ากิจกรรมโครงการจึงยอยลง
มาสูแคเนือ้หาทีเ่ดก็สามารถมองเห็นบนทองฟา ซึ่งจะประกอบดวยดวงอาทิตย พระจันทร ดวงดาว กอน
เมฆ ฯลฯ ผลงานทีส่รางจากเด็กวัยเตาะแตะดวยวิธีทางศิลปะลวนเปนงานที่เกี่ยวของกับทองฟา ที่ฝาผนัง
จะมรีองรอยทีค่รูบันทกึภาพของเด็กที่ทํ าผลงานเกี่ยวกับทองฟา และรายละเอียดการถามตอบคํ าถามเกี่ยว
กบัทองฟาระหวางครูกับเด็กกลุมวัยเตาแตะ

สวนหัวขอโครงการในโรงเรียนสํ าหรับเด็กปฐมวัยอีกแหงหนึ่งเกิดจากการที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม 
วนัผูปกครอง ลูก และครูในโรงเรียน โดยจํ าลองสภาพชีวิตไทยริมนํ้ าในโรงเรียนกิจกรรมนี้ ผูปกครองแตงชุด
ไทยและมาชวยออกรานขายของริมแมนํ้ า จากกิจกรรมในวันนั้นนํ าไปสูความสนใจของเด็กแตละหองที่จะ
ท ําโครงการตางๆ ในหองเรียนของตนเอง โดยหองเรียนอนุบาล 3 สนใจหัวขอเร่ืองสะพาน (ในขณะที่ครู
ประจ ําชัน้คาดหวงัวาเด็ก ๆ นาจะสนใจในเรื่องจระเข ในขณะที่เด็กๆ อนุบาล 2/1 สนใจเรื่องจระเขเปนหัว
ขอโครงการ (ครูประจํ าชั้นคาดเดาวา เด็กนาจะสนใจในเรื่องของสะพาน) สวนเด็กอนุบาล 2/2 สนใจเรื่อง
เรือเปนหัวขอโครงการสํ าหรับภาคการศึกษานี้

เดก็ทกุคนไดเรียนรูตามหัวขอที่ตนเองสนใจในทุกหองเรียน ขอเสนอแนะในระหวางการพูดคุยแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นของโครงการที่เด็กสนใจนั้น ดวยการสนับสนุนจากครูประจํ าชั้น และฝายบริหารที่
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อํ านวยความสะดวกในเรื่องของสื่อ วัสดุอุปกรณ สถานที่ สงเสริมใหเด็กๆ สามารถถายทอดความนึกคิดที่
คาดเดา ความเชื่อของตน วิธีคิดในการแกปญหาของเด็กระหวางการดํ าเนินโครงการลงมาสูการปฏิบัติที่กอ
ใหเกดิความเพลดิเพลนิ สนุกสนาน ต่ืนเตน และเปนงานที่ทายทายสํ าหรับเด็กที่มีความกระตือรือรนในการ
ทํ างานโครงการใหเปนไปตามที่ตนคิดคาดเดาใหปรากฎออกมาเปนรูปธรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง จึง
เปนการเรยีนรูทีลุ่มลึกและฝงแนนอยูในใจของเด็ก เด็กรูจักวางแผนทํ างานรวมกัน การทํ างานที่เปนระบบ 
ตลอดจนการรูจกัการบริหารจัดการกับชวงระยะเวลาที่ตองการใหงานลุลวงเปฯไปตามเปาหมาย เชน เด็กๆ 
ที่ทํ าโครงการสะพาน มีความมุงมันที่จะใหสะพานเสร็จส้ินกอนปดภาคเรียน รูจักแกปญหาโดยการขอ
อนญุาตครลูงไปท ํางานโครงการในชวงเวลาที่ยาวนานขึ้น การเรียนรูผานโครงการจึงเปฯการเรียนรูที่ลุมลึก
สํ าหรบัเดก็และคร ู เพราะเด็กๆ ยังสามารถเลาถึงความประทับใจหรือส่ิงที่ตนเองชอบในงานโครงการ แม
เวลาจะลวงเลยเปนเดือนสวนครูประจํ าชั้นนั้นสามารถเลาถึงขั้นตอนการดํ าเนินกิจกรรมของโครงการได
อยางละเอยีดดวยปากเปลา เปนการเลาจากความทรงจํ า ความประทับใจ ความตื่นเตน และความพิศวงใน
ความสามารถ และศักยภาพของเด็กในการคิด การสื่อภาษาออกมา การแกปญหา และการกระทํ าจนงาน
โครงการส ําเรจ็ลุลวงไปดวยดี ครูเรียนรูจากเด็กๆ ผานงานโครงการใน 3-4 ปที่ผานมาวาการทํ าหนาที่เปนผู
สอนทีม่ผูีเรียนเปนผูนํ านั้นชางเปนสิ่งมหัศจรรยในวิชาชีพครูเปนยิ่งนัก เพราะศักยภาพในการคิดของผูเรียน
นัน้มหีลากหลายมากมายและแตกตางกันไปตามภูมิหลังที่แตละคนไดสรางสมมา ครูจึงมีบทบาทสํ าคัญใน
การสงเสริมใหเกิดปญญาที่เจริญงอกงามขึ้นไปอีกจากฐานของปญญาเดิมของผูเรียน การจัดการเรียนรู
ผานงานโครงการสํ าสหรับเด็กเปนการเรียนรูที่ต่ืนเตนสํ าหรับครูดวย เนื่องจากครูมีความกระตือรือรนที่จะ
เฝามองด ูฟง และบันทึกความแปลก แตกตางของความคิดจากเด็กปฐมวัยที่ครูไมเคยคาดหวังมากอน

ผูบริหารของโรงเรียนที่ไดประยุกตแนวคิดเรกจโิอ เอมิเลีย ในการจัดสิ่งแวดลอมและประสบการณ
การเรยีนรูสํ าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะหถึงการประยุกตใชแนวคิดเรกจโิอ  เอมีเลีย ในโรงเรียนทั้งสามวา เปฯ
การใชแนวคดิตามสภาพแวดลอมในโรงเรียนแตละแหง และโรงเรียนทั้งสามนั้นยังคงอยูในระหวางการเดิน
ทางที่ไมมีการสิ้นสุด ส่ิงหนึ่งที่สะดุดใหการประยุกตใชแนวคิดเรกจิโอไมสามารถเปนไปไดเทาที่ควร คือ 
ความตองการเรงใหเด็กเขียน อานใหไดตาที่ผูใหญคาดหวังจากสังคมโรงเรียนที่ผูปกครองตองนํ าลูกหลาน
ของตนไปเรียนตอในระดับประถมศึกษาที่มีระบบการสอบเขา ซึ่งทํ าใหโรงเรียนมีความจํ าเปนในการแบง
เวลาของการสงเสริมศักยภาพของการสรางสรรคและการเรียนรูของเด็ก ไปเตรียมทักษะผิวเผินบางประเภท
เพือ่ใหเดก็มีความสามารถในการแยงที่นั่งในชั้น ป.1 ตอไป
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การเรยีนรูของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอรฟ
• 1.  ปรชัญาและจุดมุงหมาย

หัวใจสํ าคัญของการศึกษาแบบวอลดอรฟคือ ความเชื่อมั่นวาคุณคาอันลึกลํ้ าที่สุดและเปนสากลที่สุด
ของมนษุย จะเกดิขึ้นไดก็ตอเมื่อการศึกษานํ ามาซึ่งความสมดุลระหวาง ความสามารถในการคิด รูสึก
และพลงัเจตจ ํานง ซึ่งดํ ารงอยูในตัวเด็กแตละคน หรือีกนัยหนึ่งก็คือการศึกษาแบบวอลดอรฟมุงหวังจะ
พฒันามนษุยใหเปนผูซึ่งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสรางสรรค ผูซึ่งมีความรูสึกในใจเปยม
ลนไปดวยความเมตตา กลาหาญ ศรัทธาตอชีวิต และมีจิตใจใฝรู ผูมีพลังเจตจํ านงแนวแน สามารถ
บรรลุภารกิจแหงชีวิตที่ตนเองเปนผูเลือกสรรสํ าหรับโรงเรียนวอลดอรฟแลวความสํ าเร็จของการศึกษา
ไมอาจวดัไดเพยีงจากการดูวานักเรียนรู และทํ าอะไรไดบาง แตที่สํ าคัญยิ่งไปกวาก็คือ เขาเหลานั้นเติบ
ใหญไปเปนมนุษยเชนไร

การศึกษาแบบวอลดอรฟมุงหมายที่จะดึงศักยภาพซึ่งแฝงเรนอยูตัวเด็กแตละคนใหแสดงออกมา 
ไมใชมุงจะนํ าขอมูลความรูจากภายนอกใสเขาไปในเด็กเพื่อการผลิตซํ้ า โดยนัยนี้จึงเอื้ออํ านวยให
อนชุนทัง้หลายคนพบพลัง ความกระตือรือรน และปญญาที่ตนเองมีอยู เพื่อนํ ามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของ
ตัวเขาเอง

การศึกษาแบบวอลดอรฟใหความสํ าคัญกับวัยเด็ก ดวยเห็นวาวัยเด็กเปนชวงเวลาที่สํ าคัญของ
ความเปนมนษุย ซึ่งมนุษยทุกคนตองกาวผานและควรจะไดรับการเรียนรูและประสบการณที่เหมาะสม 
ซึง่จะท ําใหเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณได ดังคํ ากลาวของ ดร.รูดอลฟ สไตเนอร ที่วา “วิริยภาพสูงสุด
ของเราจะตองเปนไปเพื่อพัฒนามนุษยผูเปนอิสระทางปญญาสามารถกํ าหนดเปาหมายและทิศทาง
ของชีวิตไดดวยตนเอง

• 2.  ทศันะตอความเปนมนุษย
ความเปนมนุษยประกอบไปดวย 3 มิติ คือ
1. รูปกาย (body) คือสวนที่ประกอบขึ้นเปนรูปรางของมนุษย ทํ าใหเราสามารถรับรูโลก รูจักตัว

เองและสิ่งตางๆ โดยรอบ ตลอดจนสามารถลงมือกระทํ าการตางๆ เพื่อนํ าไปสูการเปลี่ยน
แปลงโลก

2. จติใจ (soul) คือ มิติของโลกภายในใจเรา ทํ าใหเราเกิดความรูสึกตอโลก ตอตัวเองและสิ่ง
ตางๆ

3. สํ านกึและจติวิญญาณ (spirit) คือ มิติซึ่งกอใหเกิดความตระหนักรูในตน และนํ าไปสูการแสวง
หาความเปนจริงแหงชีวิต

ทัง้สามมติิแสดงคุณภาพออกมาโดยผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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1. มติิทางกายภาพแสดงออกมาโดยผานการกระทํ าของมนุษย นั่นคือ ผานสองมือ (hand) กลาว
อีกนยัหนึง่กคื็อ การกระทํ าตางๆ ของมนุษยลวนแลวแตเปน การกระทํ าที่แฝงเรนไปดวยพลัง
เจตจ ํานง (will) ทั้งสิ้น ไมวาการกระทํ านั้นจะเปนไปโดยไมรูตัวหรือไมก็ตามที การพัฒนาพลัง
เจตจ ํานงใหมุงไปในทิศทางที่ถูกตองและดีงาม จึงเปนเรื่องจํ าเปน

2. มิติทางใจ แสดงคุณภาพออกมาโดยผานความรูสึกตางๆ ของมนุษย กลาวคือ ผานหัวใจ 
(heart) การพฒันาความรูสึก (feeling) ตางๆ ใหเปยมลนดวยความงดงาม จึงเปนพื้นฐานของ
ความเปนมนุษย

3. มติิทางวญิญาณ จะสามารถเขาใจไดโดยผานสมอง (head) อันไดแก  การคิด(thinking) หรือ
การใชปญญาเพื่อทํ าความเขาใจตอสัจจะ  ตอความเปนจริงในทางโลกและทางธรรม  โดยนัย
นีก้ารพฒันาความคดิของมนุษย  จึงจํ าเปนตองอยูบนพื้นฐานแหงการแสวงหาสัจจะ  การเขา
ใจส่ิงตางๆ ตามภาวะที่เปนจริง

3. พฒันาการของเด็กกับการเรียนรู
กระบวนการเรยีนรูในวัยเด็กเปนสิ่งที่แตกตางจากผูใหญ  เพราะเด็กมีทัศนะและวิธีการมองโลกที่

ตางออกไป  หากเราละเลยความสํ าคัญของสิ่งนี้  แลวแทนที่ดวยการใชทัศนะแบบผูใหญ  อันเปนทัศนะที่
ใหความส ําคญักบัการเรียนรูทางเชาวนปญญา  ก็จะสงผลเสียตอความสามารถในการพัฒนาตนเองขึ้นมา
เปนมนุษยที่สมบูรณได

ในขณะทีก่ายของเด็กแรกเกิดยังตองพัฒนาอีกมาก  ธรรมชาติกลับใหสมองซึ่งคอนขางสมบูรณแก
มนษุยมาตัง้แตตน  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาผานประสบการณทางกายใจ
และสํ านึก

ถาหากการเรยีนรูโดยผานการมีประสบการณทางกาย  ใจ  ซึ่งเปนประสบการณตรง  ถูกละเลยไป
จนเหลอืแตการเรียนรูในเชิงเชาวปญญา  ซึ่งเปนการเรียนรูในเชิงประสบการณทางออม  เด็กก็จะขาดความ
เขาใจทีแ่ทจริงตอส่ิงตาง ๆ ทํ าใหการพัฒนาจิตสํ านึกเปนไปอยางไมถองแท  ขณะเดียวกันยังสามารถสงผล
เสยีตอพัฒนาการทางกายและใจอีกดวย

กระบวนการพฒันาของกาย  ใจ  และจิตวิญญาณ  ไมไดมีลักษณะที่เปนไปอยางสมํ่ าเสมอ พรอม 
ๆ กนัในชวงวยัแรกของชีวิต (0-7 ป) เด็กจะมีจุดเดนอยูที่การเติบโตทางกาย  ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วมาก มี
การแปรเปลีย่นในทางโครงสราง  รูปทรง  อันนํ าไปสูกายภาพที่เปนแบบผูใหญและมีวุฒิภาวะในที่สุด  ใน
ชวงวัยนี้จะเปนชวงวัยที่โดดเดนในการพัฒนาพลังเจตจํ านง  แตในทางใจและจิตสํ านึกกลับยังไมมีความ
เดนชดัเทา  กลาวคืออารมณความรูสึกของเด็กยังไมไดมีความละเอียดออนเทาผูใหญ  เด็กยังไมสามารถ
แยกโลกภายในใจกับโลกภายนอกไดอยางแทจริง   แตจะกลบัไปกลับมาระหวางสองโลกนี้  จนเมื่อเด็กเขา
สูชวงวยัทีส่อง  คือ  ชวงวัยประมาณ  7-14  ปแลวนั่นแหละ  ที่ระดับพัฒนาการทางดานอารมณความรูสึก
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จะแสดงออกมาอยางเดนชัดสํ าหรับในเชิงสํ านึกและจิตวิญญาณแลว  เด็กยังขาดความเขาใจอยางแทจริง
ตอส่ิงเหลานี ้  เพราะวุฒิภาวะของเด็กยังไมเอื้อ  ไมสามารถสรางรูปการณความคิดในเชิงมโนคติข้ึนมาได  
เดก็จะสามารถคดิอยางมีกฎเกณฑได  ก็ตอเมื่อเขาสูชวงวัยที่สาม  กลาวคือ  วัย 14-21  ป  เมื่อถึงยามนั้น  
เดก็จะเกดิความตองการแสวงหาความหมายและสัจธรรมของชีวิต

ดวยเหตนุี ้  การกระทํ าใดๆ อันแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีงามในเชิงสํ านึกของเด็กวัย  7 ขวบปแรก
ของชวีติสวนใหญมกัจะเกิดจากความเคยชิน  อันเปนการปฏิบัติซํ้ า ๆ มากกวาที่จะเกิดจากการพิจารณา
วเิคราะหแยกแยะ  จนเกิดความกระจางแจงในเชิงปญญา  ในแงของการเรียนรู  ชวง  7  ปแรกของชีวิต  
เดก็มคีวามเขาใจจากการเรียนรูในเชิงเชาวนปญญา  หรือส่ิงที่เปนนามธรรมคอนขางนอย  สวนใหญเด็กจะ
เรียนรูไดดีที่สุดโดยผานรูปธรรมการปฏิบัติ  หรือลงมือกระทํ าดวยตนเอง  ซึ่งจะนํ าไปสูความเขาใจในเชิง
เชาวปญญาภายหลังจากที่เด็กบรรลุวุฒิภาวะแลว  ดวยเหตุนี้เราจึงมักพบวา  เด็กตองการที่จะลงมือ
กระท ํา  มากกวาที่จะเปนผูคอยนั่งฟงคํ าสอนหรือบทเรียนตาง ๆ

กลาวโดยสรปุ  การเรียนรูโดยผานการลงมือกระทํ า  เปนการพัฒนาพลังเจตจํ านงของเด็ก  การได
ลงมอืกระท ําการตาง ๆ อยางสมํ่ าเสมอ จะนํ าไปสูความเคยชินในการปฏิบัติ  ดังนั้น  ส่ิงแวดลอมรอบตัว  
เดก็ในชวงวยันีจ้งึตองเปนสิ่งแวดลอมที่ดี  เพราะจงสงเสริมใหเด็กไดเปนผูลงมือกระทํ าสิ่งตาง ๆ ที่ดีงาม  
อันเปนพืน้ฐานส ําคญัตอการพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่ดีงามในบั้นปลายได  ในทางตรงกันขาม  หากสิ่ง
แวดลอมตาง ๆ  ไมเอื้อใหเด็กไดมีโอกาสกระทํ าสิ่งตาง ๆ ที่ดี  พลังเจตจํ านงของเด็กก็จะไมไดรับการพัฒนา  
เมือ่เดก็เตบิใหญข้ึนมาแลว แมวาจะมีความเขาใจวาสิ่งใดดีหรือไมดี  แตในทางปฏิบัติก็จะเปนไปไดยาก  
หรือตองใชความพยายามคอนขางมาก  เนื่องจากขาดการปฏิบัติจนเปนนิสัย

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เนือ่งจากในชอง  7  ปแรกของชีวิต  เปนวัยของการพัฒนาพลังเจตจํ านงเปนหลัก  โรงเรียนอนุบาล

วอลดอรฟจงึจดักจิกรรมการเรียนการสอน  โดยมุงใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาพลังเจตจํ านงของตนตามวัย
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนจึงคํ านึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้  คือ
1. แบบแผนจังหวะชีวิตของเด็กและหองเรียน (Rhythm)  ตองเปนไปอยางสมํ่ าเสมอ  โดยธรรม

ชาติแลว  เด็กตองการความมั่นคงในในการดํ าเนินชีวิตของตน  ส่ิงใดก็ตามที่เกิดขึ้นเปน
ประจ ําและสมํ่ าเสมอ  จะทํ าใหเด็กสามารถคาดการณไดและเกิดความมั่นคงในจิตใจ  การ
ดํ าเนนิชวีติทีไ่รระบบ ระเบียบ  แบบแผน  จะทํ าใหเด็กเกิดความงุนงง  สับสน  ไมสามารถคาด
คะเนอนาคตได  เกิดความไมมั่นคงภายในใจตน  ยิ่งไปกวานั้น  แบบแผนการ  ดํ าเนินชีวิตที่
สมํ ่าเสมอ  จะท ําใหเปนเรื่องงายสํ าหรับเก็กที่จะดํ าเนินภารกิจซึ่งกระทํ าอยูทุกวันใหเสร็จส้ิน  
เปนการชวยเสริมใหเด็กพัฒนาพลังเจตจํ านงขึ้นมาอยางเปนธรรมชาติ           โรงเรียนอนุบาล
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วอลดอรฟแตละหอง  แตละแหง  หรือแมกระทั่งแตละป  จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
แตกตางกนัไป  ตามที่ครูผูสอนจะเห็นเหมาะสม  อยางไรก็ตาม  ในแตละปครูผูสอนก็จะพิจารณา
ก ําหนดแบบแผนกิจกรรมในแตละสัปดาหข้ึนมา  ซึ่งแบบแผนนี้จะมีความสมํ่ าเสมอ  แนนอนไปจน
ตลอดป  อาจจะมีการแกไขหรือปรับเปลี่ยน  ยืดหยุนไดบางตามสถานการณ  ทวาโดยหลักแลวครู
กจ็ะพยายามรกัษาความคงเสนคงวานี้ไว  ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางมแีบบแผนแนนอน จะทํ าใหเด็กเกิดความมั่นคงภายใน  เนื่องจากสามารถคาดการณ
ลวงหนาไดวากิจกรรมในลํ าดับตอไปคืออะไร  อีกประการหนึ่งความสมํ่ าเสมอ  มั่นคงถาวร ก็จัด
เปนแบบฝกหดัหนึ่งในการพัฒนาพลังเจตจํ านงของเด็ก  การจัดกิจกรรมจึงตองมีทั้งกิจกรรมที่จัด
ข้ึนเปนประจ ําทกุวนัตลอดทั้งป  และกิจกรรมหมุนเวียนกันไปแตละวันในหนึ่งสัปดาห  นอกจากนั้น  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  ยังตองคํ านึงถึงความสมดุล  
ระหวางกจิกรรมกลุมกับกิจกรรมอิสระเฉพาะตน  และกิจกรรมที่ตองการสมาธิกับกิจกรรมที่ใชการ
เคลือ่นไหวดวย  เนื่องจากแบบแผนจังหวะที่สมํ่ าเสมอดังจะชวยพัฒนาเด็กใหสามารถทํ ากิจกรรม
ตาง ๆ  ไดนานขึ้น  เปนการพัฒนาพลังเจตจํ านงอีกสวนหนึ่งดวย
2. การทบทวนหรือทํ ากิจกรรมซํ้ า (Repetition) โดยปรกติเด็กจะมีความตองการกระทํ าในสิ่งเดิม

ซํ ้า ๆ กนัหลายครัง้  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทตอโลกรอบตัว  ยิ่งไปกวานั้น  การ
ท ําซํ ้ายงัเปนการพฒันาพลังเจตจํ านงของเด็ก  ใหมีความแนวแนมากขึ้น  เมื่อเด็กไดทํ าซํ้ าจน
เกดิความช ํานาญ  ก็จะเกิดความรูสึกวาตนสามารถทํ าสิ่งตาง ๆ ไดเอง  และจัดการกับส่ิงแวด
ลอมรอบตัวไดซึง่สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะพัฒนามาเปนความมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเองตอไป
ในอนาคต  ภายหลงัจากที่เด็กทํ าซํ้ าจนเกิดความ  ชํ านาญแลว  เด็กก็จะหันไปหาสิ่งใหม   เพื่อ
เรียนรูโลกตอไป  การขัดขวางไมใหเด็กทํ าซํ้ า  อาจทํ าใหเด็กหงุดหงิด  เกิดความรูสึกลมเหลว  
ขณะเดยีวกนัการพยายามใชส่ิงของตาง ๆ  มาลอใจเด็กอยางไมหยุดหยอน  ก็จะทํ าใหเด็ก
ขาดสมาธ ิ  ไมมคีวามจดจอในส่ิงที่ตนทํ า  ขาดความพยายามที่จะทํ างานเบื้องหนาของตนให
บรรลุเปาหมาย  ดวยเหตุนี้ กิจกรรมพื้นฐานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  จึงเกิดขึ้นอยาง
สมํ ่าเสมอทกุวนั  ขณะที่กิจกรรมหลักก็จะเปนแบบเดียวกันติดตอกันไปตลอดทั้งป  โดยที่เนื้อ
หาของกจิกรรมแตละอยาง   ก็จะมีการทวนซํ้ าติดตอกันถึงสามสัปดาห  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กไดมี
โอกาสซมึซบั  ท ําความเขาใจอยางถองแทตอส่ิงตาง ๆ ที่เรียน  พรอมกันนั้นยังเปนการพัฒนา
สมาธ ิ วริิยภาพ  และพลังเจตจํ านงของเด็กอีกดวย

3. ความรูสึกเกรงขาม  (Reverence) ความรูสึกเกรงขามตอความดีงามกอใหเกิดความสงบในใจ
เดก็บรรยากาศในหองและการปฏิบัติของครู  ควรสะทอนใหเปนถึงทัศนะของครู  ที่รัก  เคารพ 
และศรทัธาตอชีวิต  ธรรมชาติ  และโลกรอบตัว  ซึ่งมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอยางใหแกมนุษย  
การทีค่รูปฏิบัติตอทุกสิ่งดวยความเคารพ  นอบนอมในใจตน  จะนํ าพาเด็กใหกลายเปนผูที่มี
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สํ านกึ  รูคุณตอส่ิงแวดลอมรอบตัว  ขณะเดียวกัน  ความครั่นคราม  นาเลื่อมใสศรัทธา  ก็เปน
ส่ิงซึง่กอใหเกิดความอัศจรรยใจ  อยางรูเห็น  และใครกระทํ าตาม  ข้ึนมาในตัวเด็ก  ซึ่งทํ าให
เดก็เหน็คณุคาของชีวิตและการดํ ารงอยูอยางมีความหมาย

4.1  องคประกอบในการจัดกิจกรรม
ในการจดักิจกรรมสํ าหรับเด็ก  องคประกอบที่ควรคํ านึงถึงในการจัดมีดังนี้
1.การเลียนแบบ (Imitation)

เดก็ปฐมวยัจะมีแรงผลักดันใหเลียนแบบโดยธรรมชาติ  เนื่องจากการเลียนแบบเปนวิธีที่
เรียนรูโลกไดงายและเขาถึงมากที่สุด  เด็กจะมีประสบการณตาง ๆ  อยางถวนทั่วทั้งตัวตน  โดย
ผานการเลยีนแบบ  เพราะการเลียนแบบของเด็กไมไดเปนเพียงในทาทาง  หากยังสะทอนออกมา
ใหเหน็ถงึความรูสึกภายในใจของผูที่ถูกเลียนแบบดวย  ดังนั้น  กิจกรรมตาง ๆ ที่เด็กกระทํ า  ลวน
มพีืน้ฐานอยูบนการเลียนแบบทั้งสิ้น  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟจึงคํ านึงถึงขอนี้
เปนส ําคญั  กลาวคือ  ครูจะไมอธิบายสิ่งตาง ๆ ดวยคํ าพูด  หากแตจะแสดงใหเด็กเห็นดวยการ
กระท ํา  ดวยเหตุนี้  การกระทํ าใด ๆ ของครู จึงตองเปนสิ่งที่ควรคาแกการเลียนแบบ  เปนการ
กระท ําทีดี่  ทีเ่หมาะสม  และที่งดงาม  เพราะเดกจะหยิบรับส่ิงเหลานี้ไปปฏิบัติไดโดยงายและรวด
เร็วกวาคํ าพูดมากนัก  การตระหนักถึงความสํ าคัญของการเลียนแบบ  จะชวยใหครูสามารถ
ดํ าเนนิการเรยีนการสอนในหองเรียนไดงายขึ้น  เปนการลดภาระของครูทั้งทางกายภาพและจิตใจ  
กฎระเบยีบตาง ๆ หรือส่ิงใดก็ตามแตที่ครูเห็นวา  เปนสิ่งที่เด็กสมควรกระทํ า  เพียงแตครูกระทํ า
ใหดูและกระทํ า  อยางสมํ่ าเสมอ  เด็กก็จะรับไปปฏิบัติโดยปราศจากความกังขาใด ๆ นอกจากนั้น  
เดก็ยงัอาจน ําเอาสิ่งที่เห็นครูปฏิบัติ  ไปเลียนแบบในการเลนของตน  ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นอยางไมรูตัวในเด็ก  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการพัฒนาพลังเจตจํ านงเด็กขึ้น
มาอยางตอเนื่อง
2. จนิตนาการ  (Imagination)

เดก็ปฐมวยัเปนวัยที่กํ าลังกอเกิดจินตนาการ  เมื่อเด็กอายุไดประมาณ  3 ขวบขึ้นไป  พลัง
จนิตนาการของเด็กก็จะคอย ๆ เผยตัวออกมาในรูปของการคิดฝน  การเลนของเด็กจะเปนไป
อยางมชีวีติชวีา  แปรเปลี่ยนไปมาไมหยุดหยอน  ดวยเหตุนี้  กิจกรรมตาง ๆ  ของเด็กจึงควรมี
ลักษณะทีส่รางเสรมิจินตนาการ  เชน  การฟงนิทาน  การเลนละครหุน  หรือการเลนสรางสรรคที่
เปดโอกาสใหเด็กใชความคิดของตนอยางเต็มที่  การระบายสีนํ้ า  สีเทียนซึ่งไมมีการกํ าหนดภาพ
ทีว่าดกจิกรรมเหลานี้  จะทํ าใหเด็กมีความคิดที่คลองแคลว  เฉยีบคม  ไมตายตัว  และพัฒนาเปน
ความคิดที่สรางสรรคตอไปในภายหลัง
3. แรงบันดาลใจ (Inspiration)
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     สํ าหรบัเดก็ปฐมวัยแลว  ทุกสิ่งทุกประสบการณคือความมหัศจรรยของโลก  กิจกรรมพื้น
ฐานในชวีติประจ ําวันสามารถเปนเรื่องที่นาเรียนรู  นาทํ าตามสํ าหรับเด็กได  กิจกรรมงาย ๆ แต
สามารถท ําใหเดก็เห็นความเปลี่ยนแปลง  นํ าไปสูผลลัพธอันนาพิศวงได  เปนสิ่งที่ใหผลดีตอ
พฒันาการของเดก็มากกวาสิ่งที่ซับซอนเกินกวาจะเขาใจได  ยกตัวอยางเชน  กิจกรรมการสีขาว  
หรือ โมแปง  ซึง่แปรสภาพจากของสิ่งหนึ่ง  ไปเปนอาหารหรือขนมตาง ๆ เหลานี้  ไมเพียงจะสง
เสริมความคดิของเด็กในการมองสิ่งตาง ๆ  อยางสัมพันธตอเนื่อง  แตยังพัฒนาพลังเจตจํ านงของ
เด็กอีกดวย

สํ าหรบัเดก็แลว  ความแปรเปลี่ยนที่เห็นจากกิจกรรมดูนาอัศจรรย  แตก็สามารถที่จะเขา
ใจได ดังนัน้จงึเปนแรงบันดาลใจที่กระตุนใหเด็กอยากเรียนรู  หรือเขารวมกิจกรรมดังกลาว  นอก
จากนี ้  การใสใจกับความงดงาม  ไมวาจะเปนการจัดหอง  จัดที่เก็บของเลน  ฯลฯ  ก็เปนแรง
บันดาลใจอกีประการหนึ่งในการสงเสริมใหเด็กเลียนแบบ  และนํ าไปสูการพัฒนาพลังเจตจํ านง
ในทศิทางที่ดีงาม

4.2  เนือ้หาการสอน
กจิกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนของโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  สวนใหญจะเปนภาพสะทอน

ของฤดกูาลทีแ่ปรเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา  หรือประเพณี  ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนในสังคม  บางครั้ง
กจิกรรมอาจจะมาจากนิทานซึ่งเด็ก ๆ ฟงก็ได

5. หนึง่วนัในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ
ในแตละวัน  โรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟจะจัดใหมีกิจกรรมที่เรียกวา  กิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรม

หลกัซึง่กจิกรรมเหลานี้จะตองมีทั้งกิจกรรมกลุมและกิจกรรมอิสระเฉพาะตน  พรอมกันนั้นยังจะตองมีทั้งกิจ
กรรมทีต่องใชสมาธิหรือตองการความสงบ  และกิจกรรมที่ตองใชการเคลื่อนไหวซึ่งใหความสนุกสนานรื่น
เริงการจดักจิกรรมหลักและกิจกรรมพื้นฐาน  จะคํ านึงถึงความสมดุลระหวางกิจกรรมกลุมกับกิจกรรมอิสระ  
และความสมดลุระหวางกิจกรรมที่ตองการความสงบกับกิจกรรมที่สรางความสนุกสนาน  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กมี
การพฒันาที่สมดุลในทุกดาน

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอรฟ  ไดนํ ามาปรับใชในบริบทสังคมไทยที่โรงเรียนวอลดอรฟ
ปญโญทัย  เมื่อป  พ.ศ. 2539 โดยจัดกิจกรรมสํ าหรับเด็ก  ดังนี้

8.30 น เขาเรียน
8.30 - 9.30 น. เลนสรางสรรค
9.30 – 9.45 น. จัดของเลนเขาที่เดิม
9.45 – 10.45 น. กิจกรรมหลัก
10.45 – 11.00 น. ของวาง
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11.00 – 11.20 น. กิจกรรมวงกลม
11.20 – 11.50  น. เลนกลางแจง
11.50 – 12.00 น. นิทาน
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. นอนพัก
14.00 – 14.30 น. ผลัดเปลี่ยนเสื้อผา เก็บที่นอน
14.30 – 15.00 น. อาหารวางบาย
15.00 น. อํ าลา
สํ าหรบักิจกรรมพื้นฐานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟนั้น  เปนกิจกรรมซึ่งเด็กมีความตองการอยาง

สมํ ่าเสมอ  จงึตองจัดใหมีทุกวัน  กิจกรรมพื้นฐานแตละกิจกรรมจะมีลํ าดับที่แนนอนของตน  ตามตาราง
เวลาทีก่ ําหนดไว กิจกรรมเหลานี้ไดแก  เลนสรางสรรค กิจกรรมวงกลม  เลนกลางแจง และนิทาน ดังนี้
การเลนสรางสรรค (creative  play) หรือการเลนอิสระ (free  play)

การเลนถือเปนกิจกรรมที่สํ าคัญยิ่งสํ าหรับเด็ก  เพราะเปนหนทางสํ าคัญแหงการเรียนรูโลกและ
ชีวิตอาจกลาวไดวางานของเด็กคือการเลนเปาหมายของการเลนสรางสรรคก็คือ  การพัฒนาจินตนาการ
ของเด็ก ควบคูไปกับการมปีฏิสัมพนัธทางสังคม  โรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟใหความสํ าคัญกับการเลนสราง
สรรคอยางมากและจะจัดชวงเวลาหนึ่งใหโดยเฉพาะ ซึ่งการเลนในชวงดังกลาวจะเปนไปโดยอิสระ  ครูจะ
เขาไปแทรกแซงหรือใหการชี้นํ านอยมาก  เวนแตวาการเลนนั้นจะกอใหเกิดอันตรายหรือรบกวนเพื่อน  ครู
จงึจะเขาไปคลีค่ลายสถานการณ  และในขณะที่เด็กเลนครูจะใชเวลาดังกลาวทํ างานของตนไปดวย  ซึ่งงาน
เหลานัน้อาจจะเปนการเตรียมอาหารวาง หรือเตรียมอุปกรณการเรียนในชวงเวลาถัดไป  หรืออาจเปนงาน
อยางอืน่ทีค่รูคิดวาจะชวยใหเด็กเกิดภาพลักษณของการทํ างานที่แทจริงขึ้นมาได  เชน งานหัตถกรรม ฯลฯ  
ในกรณทีีม่เีดก็เลนไมเปนครูอาจจะใชวิธีเรียกเด็กมาชวยงานที่ครูกํ าลังทํ าอยูได  เพราะการทํ างานตาง ๆ 
จะเปนพืน้ฐานส ําหรบัการเลนอยางมีจินตนาการในเวลาตอมา  ในขณะที่ทํ างานดังกลาว  ครูจะตองคอย
เฝาสงัเกตไปดวย  เพื่อจะไดรูจักเด็กผานการเลนของเขาขณะเดียวกันจะไดแกไขปญหาตาง ๆ ทันทวงที  
ในกรณทีี่เด็กตองการความชวยเหลือจากครู

การปลอยใหเด็กไดเลนอยางอิสระ  โดยปราศจากการแทรกแซงของผูใหญ  จะทํ าใหเด็กสามารถ
ใชจนิตนาการของตนไดโดยเสรี เปนการปูพื้นฐานแหงความคิดสรางสรรคในเด็ก  ขณะเดียวกันของเลน
แบบพืน้ ๆ ที ่จดัเตรียมไว  จะไมชี้นํ าความคิดของเด็ก  ทํ าใหเด็กสามารถใชพลังจินตนาการไดอยางเต็มที่  
ในกรณทีีเ่ดก็เลนไมออก  ครูอาจจะชวยนํ าการเลนเล็กนอย  แตเมื่อเด็กเริ่มเลนไดดวยตนเอง  ครูก็ควรจะ
หลกีหางออกมา  ระยะเวลาสํ าหรับการเลนสรางสรรคไมควรเกิน 1 ชั่วโมง  เมื่อหมดเวลาเลน  เด็ก ๆ ทุก
คนจะชวยกนัเกบ็ของเลนทั้งหมดเขาที่เดิม  โดยครูจะนํ าการเก็บดวยการรองเพลงเปนสัญญาณใหเด็กรับรู  
พรอมกบัชวยเดก็ลงมือเก็บของเลนทั้งหมดเขาที่เดิม  โดยครูจะนํ าการเก็บดวยการรองเพลงเปนสัญญาณ
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ใหเดก็รับรู พรอมกับชวยเด็กลงมือเก็บของเลนและทํ าความสะอาดหอง อุปกรณ วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบ
การเลนสรางสรรคของเด็ก  ควรจะเปนวัสดุจากธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น  ไมควรเปนของเลนสํ าเร็จรูป  
เพราะของเลนส ําเร็จรูปจะไมเปดชองใหเด็กใชจินตนาการ  แปรของเลนเปนอยางอื่น  นอกจากนั้น  วัสดุ
ธรรมชาตทิีไ่ดจากทองถิ่น  ยังมีผลดีในแงของความประหยัด  การสงเสริมสานตอวฒันธรรมพื้นบาน  และ
การอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติดวย  อุปกรณเหลานี้  ไดแก

1. วสัดุจากธรรมชาติตางๆ เชน กอนหิน เปลือกหอย  ลูกสน กิ่งไมตัดเปนทอน ๆ ฯลฯ
2. ผาฝายบาง ๆ หลากสี  ถาเปนไปไดควรยอมดวยสีธรรมชาติ
3. ตุกตาทํ าจากผา  และวัสดุธรรมชาติ
4. อาจมอุีปกรณซึ่งทํ าจากวัสดุธรรมชาติดวยก็ได เชน ของเลนพื้นบาน หรือ  ของใชในครัวเรือน 

ฯลฯ

  กจิกรรมวงกลม
ธรรมชาตทิีสํ่ าคัญประการหนึ่งของเด็กคือ  เด็กตองการเคลื่อนไหว  ดวยเหตุนี้กิจกรรมวงกลมจึง

เปนกจิกรรมทีสํ่ าคญัอีกชนิดหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ เพราะการเคลื่อนไหวตาง ๆ  ซึ่งไดจากการ
ท ํากจิกรรมวงกรม  จะทํ าใหเด็กเรียนรูการควบคุมสวนตาง ๆ ของรางกาย  อันจะสงผลถึงการพัฒนาสติ
ปญญา  การเรียนรู ความสามารถในการพูด  การคิด  ในภายหลัง

กิจกรรมวงกลมเปนกิจกรรมกลุมที่เด็กทั้งหองจะทํ ารวมกัน  โดยมีครูเปนผูนํ าการทํ ากิจกรรมดัง
กลาว  ซึง่จะเปนการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  เพลงที่ใชในการทํ ากิจกรรมวงกลม  อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธรรมชาต ิ ฤดกูาล  ประเพณี  หรือ การทํ างานในชีวิต  บางครั้งเพลงที่ใชยังอายเปนนิทานเพลง  ซึ่งแตงขึ้น
มาประกอบการทํ ากิจกรรมดังกลาวโดยเฉพาะภาษาที่ใชแตงเนื้อรองของเพลงควรจะเปนภาษาที่สละสลวย  
งดงาม  พรรณนาใหเห็นภาพที่แจมชดัของสิง่ที่พูดถึง  และถูกหลักภาษา  ดนตรีที่ใชมักจะมีเพียง  5  ระดับ
เสียง คือ เร มี ซอล ลา ท ี บางครั้งครูอาจจะใชผาสี หรือ เครื่องแตงตัว  มาประดับที่ตัวเด็ก  ตามบทของตัว
ละครในเพลงซึ่งใชรองประกอบการทํ ากิจกรรมวงกลม

ตัวอยางของกิจกรรมวงกลมในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  ซึ่งไดรับการพัฒนาและปรับใชตาม
บริบทของสังคมไทย  ดังนี้

สัปดาหที่  1-3 ชาวนาเริ่มไถนา  ปรับพื้นที่
สัปดาหที่  4-6 ฤดูฝน
สัปดาหที่  7-9 ชาวนาเริ่มดํ านา
สัปดาหที่  10-12  เขาพรรษา
สัปดาหที่  13-15  สารทจีน
สัปดาหที่  16-18  สายฝนกับมวลไม
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สัปดาหที่  19-21  เด็กนอยกับดวงดาว
สัปดาหที่  22-24  ผีเสื้อ
สัปดาหที่  25-27  ลมหนาว
สัปดาหที่  28-30  ชาวนาเกี่ยวขาว
สัปดาหที่  31-33  เก็บฝาย
สัปดาหที่  34-36  เดินเลนรอบหมูบาน
สัปดาหที่  37-39  ฤดูรอน
สัปดาหที่  40-42  เจาชายกับมังกร

  การเลานิทาน
สํ าหรับเด็กนักเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  การฟงนิทานจัดเปนกิจกรรมที่สํ าคัญประการหนึ่ง  เพราะ

นทิานจะชวยสงเสริมจินตนาการของเด็ก  พรอมกันนั้นเด็กจะสามารถเรียนรูภาษา  วัฒนธรรม  จริยธรรม  
และพฒันาส ํานกึของตน  ผานการฟงนิทานตาง ๆ การฟงนิทานเปนกิจกรรมที่ตองการความสงบ  เพื่อนให
เดก็มสีมาธ ิ  สามารถติดตามรับฟงเรื่องราวในนิทานได  นักเรียนทั้งหองจึงทํ ากิจกรรมนี้รวมกัน  โดยครูจะ
คัดนิทานซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะกับเด็กมาเลาใหเด็กนักเรียนในหองฟง  ครูจะเลานิทานปากเปลา  
มากกวาทีจ่ะอานหนงัสอืใหเด็กฟง  เพราะการเลาปากเปลาจะทํ าใหสามารถสื่อสารกับเด็กไดโดยตรง  ใน
ขณะทีก่ารอานหนงัสอืใหฟง  จะเปรียบเสมือนการมีผามานมากั้นกลางระหวางสองฝาย  การเลาของครู
ควรจะเปนไปอยางสงบ  เพื่อใหเด็กสามารถซึม  ขยันจะวาดตอ  ครูก็จะอนุญาต  การถามเด็กวาวาดภาพ
อะไร  แตละภาพหมายถึงอะไร  จะไมชวยอะไรมากนักตอการทํ าความเขาใจเด็ก  เพราะความคิดของเด็ก
จะแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา  ภาพที่เคยเปนอยางหนึ่งเมื่อสักครูอาจเปลี่ยนเปนสิ่งใหมในเวลาไมนาน  
อยางไรกต็าม  หากภาพใดที่เด็กนํ ามาบอกแกครุในทันทีที่วาด  อาจบงบอกใหครูรูวาความคิดในตอนที่เด็ก
วาด  ก ําลงัมุงไปสูสิงนั้น  ซึ่งอาจเปนสิ่งที่กํ าลังมีผลกระทบตอชีวิตเด็ก

อุปกรณ
1. สีเทยีนหลากสี  แตไมควรใชสีดํ า  เพราะสีดํ าจะกลบสีอ่ืน ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว
2.  กระดาษขาวขนาด  10 x 16 นิ้ว
3. แผนรองวาด  อาจใชหนังสือพิมพพับคร่ึงแลวหุมใหเรียบรอย  ดูสะอาดตา

การบวนการ
1. ครูจดัใหเด็กทุกคนเขานั่งประจํ าที่เดิมของตน
2. ใหเดก็คนหนึง่ชวยแจกถาดสีเทียน  ซึ่งมีสีเทียนหลากสีและพอเพียงกับจํ านวนเด็ก
3. ครูอาจใหเด็กคนใหมชวยแจกแผนรอง  พรอมกันนั้นก็อาจขอใหเด็กอีกคนชวยแจกกระดาษ

ขาวสํ าหรับวาดภาพ
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4. เมื่อทุกคนพรอมแลว  ครูจะใหสัญญาณดวยการรองเพลง เด็กก็จะเริ่มวาดภาพกันอยาง 
เงยีบ ๆ ตามความตองการของตน

5. เมือ่เวลาผานไปพอสมควร  ครูจะเก็บรวบรวมภาพไว  โดยทํ าเครื่องหมายบนกระดาษของแต
ละคนแทนชื่อ

6. เดก็ ๆ จะชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่
7. ครูจะรองเพลงเปนสัญญาณสิ้นสุดกิจกรรม

 การทํ าอาหาร
กจิกรรมหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ  ซึง่จะชวยใหเด็กเรียนรู  พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาพลัง

เจตจ ํานงของตน  ก็คือ การทํ าอาหาร  สํ าหรับเด็กแลวการแปรเปลี่ยนจากเมล็ดขาวแข็ง ๆ มาเปนผลแปง  
หรือเปนนํ ้าและทายที่สุดกลับกลายเปนอาหาร  หรือ  ขนมหลากรูปแบบ  กลาวไดวาเปนกระบวนการที่นา
อัศจรรยใจ   ชวนตื่นเตนยิ่งนัก  ดวยเหตุนี้เด็กจึงใจจดใจจอ    เรียนรูไปกับกระบวนการทํ าอาหาร  จนกลาย
มาเปนอาหารใหเดก็รับประทาน  และแบงปนกับเพื่อน ๆ ทั้งหมดนี้เปนความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการ
ท ํางาน

การไดเหน็   ไดทํ า  และภาคภูมิใจกับการทํ าอาหาร  ทํ าใหเด็กเห็นคุณคาของการทํ างาน  และ
พฒันาขึน้มาเปนพลังเจตจํ านงในตัวเด็กภายหลัง

ขอทีพ่งึตระหนักในการดํ าเนินกิจกรรมทํ าอาหารก็คือ
1. เดก็ควรจะมสีวนรวมตั้งแตตนจนจบ เพราะเปนการพัฒนาความคิด  การมองสิ่งตาง ๆ อยาง

สัมพันธตอเนื่องกัน
2. เดก็ควรจะเปนผูมีบทบาทในการทํ าอาหารรวมกันกับครู  ไมใชเปนเปนเพียงผูดู
3. ถาสามารถทํ าได  ไมควรใชสวนผสมของอาหารซึ่งสํ าเร็จรูป  เชน  ไมควรใชกะทิสํ าเร็จรูป หรือ

ผลไมกระปอง  ฯลฯ
4. สวนประกอบอาหารบางอยาง ซึ่งตองใชเวลาในการตระเตรียม  สามารถมาทํ าลวงหนาในระ

หวากิจกรรมเลนสรางสรรค
  หตัถกรรมและงานปน

การท ําหตัถกรรมและงานปน  เปนการฝกประสาทสัมพันธระหวางมือกับตาที่ดี  การแปรสภาพ
จากวสัดุพืน้ ๆ เชน ดาย ผา ไหมพรม  ไปเปนสิ่งของที่สามารถใชประโยชนได  ชวยเสริมสรางการมองและ
การคิดอยางสัมพันธตอเนื่องกัน  การปนขี้ผ้ึงหรือดินเหนียว  เปนกิจกรรมที่ทํ าใหเด็กไดมีโอกาสใช
จนิตนาการของตนอยางเต็มที่จากของพื้น ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ  กลับกลายมาเปนสิ่งตาง ๆ ชวนสนุก
สนาน  เชนเดียวกับการเย็บผา  ซึ่งโดยปรกติแลว  ครูจะไมใชแบบสํ าเร็จรูป  แตจะใหเด็กเย็บตุกตาแบบ
งาย ๆ หรือของใช  เชน ถุงผา  ตามแตจินตนาการของเด็ก
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งานหตัถกรรมแตละชิ้น  ไมจํ าเปนตองทํ าใหสํ าเร็จในคราวเดียว  เด็กอาจจะทํ าติดตอกันหลาย
สัปดาหจนเสร็จก็ได  เพราะสิ่งนี้จะชวยสงเสริมใหเด็กรูจักอดทน  รอคอย

อุปกรณ
1. อุปกรณทีใ่ชในงานปนมีเพียงขี้ผ้ึงแท  โดยเด็กแตละคนจะไดรับข้ีผ้ึงขนาดโตกวาหัวแมมือเล็ก

นอย
2. อุปกรณสํ าหรับงานหัตถกรรม  เย็บผา  เปนอุปกรณซึ่งหาไดทั่วไปในทองตลาด

 ทัศนศกึษา
กจิกรรมทัศนศกึษาในโรงเรียนอนุบาล  เปนกิจกรรมงาย ๆ ที่ไมซับซอน  แตชวยใหเด็กเรียนรูและรู

จกัชีวิตไดอยางมาก
ทกุสปัดาหครูจะพาเด็กนักเรียนออกเดินไปยังสนามเด็กเลน  หรือสวนสาธารณะ  ซึ่งอยูไมไกลจาก

โรงเรยีน  เพือ่ใหเดก็ไดเห็นแงมุมตาง ๆ ของชีวิต  เพราะในระหวางการเดินเลนจะมีผูคนที่ขะมักเขมน  อยู
กบัการท ํางาน  ใหเดก็ไดดูไดเห็นมากมาย  นอกจากนั้น  ในระหวางทางเด็ก ๆ ยังไดมีโอกาสสังเกตเห็นและ
ชืน่ชมความงดงามของธรรมชาติ  ทํ าใหเด็กพัฒนาความละเอียดรอบคอบ  และสํ านึกที่ผูกพันกับธรรมชาติ
ข้ึนมาดวย

กจิกรรมทัศนศกึษาไมจ ําเปนตองเปนการเดินทางไปตามสถานที่หางไกล  และไมไดเนนที่ความรู
ในเชงิเชาวนปญญาอยางที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป  เพราะจุดมุงหมายก็คือใหเด็กไดใชความสังเกต ซึ่งปรกติ
จะมีอยูแลวในเด็กทุกคน

สํ าหรบัการเรยีนรูในเชิงเชาวนปญญาของเด็กจะเกิดขึ้นไปพรอม ๆ กัน  จากการที่เด็กไดพบเห็นได
รูจกัชวีติรอบตัว  สังคมรอบขาง  และธรรมชาติใกลตัว  แลวนํ ามาขบคิดตอภายหลัง

  บทสรุป
ถึงแมวาจะมีความรูความชํ านาญในหลักการและวิธีการสอนมากมายเพียงใด  ส่ิงหนึ่งที่สํ าคัญ

อยางยิง่ยวดและมิอาจขาดได  สํ าหรับผูที่ปรารถนาจะสอนเด็กตามแนววอลดอรฟก็คือ  ความรักในตัวเด็ก
อยางแทจริง  กลาวสํ าหรับครูในโรงเรียนวอลดอรฟแลว  ครูผูสอนจะตองเปนผูศรัทธาในความเปนมนุษย  
มีความศรัทธาในฐานะที่เด็กคือพลังซึ่งจะนํ ามนุษยชาติยุคใหมกาวรุดไปขางหนา  บนเสนทางแหงชาติ
ความหมายของชวีติและความดีงามการศึกษาที่ออกมาจากความรักอยางแทจริงในตัวเด็ก

อยางไรกต็าม  พลังแหงความเปนมนุษยที่แทของเด็กยังอยูในภาวะแหงการหลับไหล  หรืออาจ
เปรียบเสมือนตัวออนในไข  ที่ตองอดทนฟูมฟก  หรือการยัดเยยีดขอมูลความรูใด ๆ  ลงไปในความคิดและ
จติใจนอย ๆ  ของเด็ก  หากแตเปนศิลปะในการบมเพาะดวยความรัก  ความอบอุน  เพื่อปลุกสิ่งซึ่งแทจริง  
แลวด ํารงอยูในตัวมนุษยทุกรูปนามใหต่ืนขึ้นมา   แตกอนที่ครูจะกระทํ าสิ่งดังกลาวได  ครูผูสอนจํ าเปนจะ
ตองปลกุความเปนมนุษยที่แทในตัวเองขึ้นมาเสียกอน  ดังคํ ากลาวของ  ดร.รูดอลฟ  สไตเนอรที่วา   “การ
ศึกษาในโรงเรียนวอลดอรฟมใิชเปนเรื่องของระบบ  วิธีการสอน หากแตเปนศิลปะ  ศิลปะแหงการปลุกสิ่ง
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ซึง่แทจริงแลวดํ ารงอยูในตัวมนุษยทุกรูปนามใหต่ืนขึ้นมา  โดยรากฐานแลวโรงเรียนวอลดอรฟมิไดมุงหมาย
จะใหการอบรมสัง่สอน  หากแตมุงหมายจะปลุก  เนื่องจากการปลุกเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับทุกวันนี้  แรกสุด”

การเรยีนรูของเด็กปฐมวัยไทย  :  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
1. ความเปนมา  ปรัชญา และแนวคิด

แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่  เปนแนวคิดที่คํ านึงถึงเด็กเปนจุดหลักในการจัดการเรียนการ
สอนความสนใจ  ความตองการ และการมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูดวยตนเอง  แกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง
ของเดก็  ไดน ํามาพิจารณาและวิเคราะหเพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
ดวยความรูสึกของความมีอิสระ  ไดใชจิตของตนในการซึมซับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  เกิดความอยากรูอยาก
เหน็  และแสวงหาความรูอยางมีสมาธิ  มีวินัยในตนเอง  เกิดการพัฒนาการทุก ๆ ดานไปในเวลาเดียวกัน  
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่สามารถพัฒนาเด็กตั้งแตวัยทารกจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก
กลุมทัง้เดก็ที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติ  ทุกชนชาติ  ศาสนา

ดร.มาเรีย  มอนเตสซอรี่ (ค.ศ1870-1952)  แพทยหญิงคนแรกชาวอติาลี  ผูคิดวิธีการสอนแบบ
มอนเตสซอรีข้ึ่นครัง้แรก  โดยเริ่มจากการทํ างานกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ทํ าใหคนพบวา
ปญหาของเดก็คอืการใหการดูแลเอาใจใสมากกวาเหตุผลทางการแพทย  คิดวาชีวิตเด็กเหลานี้นาจะดีข้ึน
ดวยการกระตุนทางสติปญญา  มอนเตสซอรีจึงคิดหาวิธีการที่จะชวยเด็กใหมีพัฒนาการทางสติปญญา  
และอารมณ  ตอมาจึงไดพัฒนาการสอนสํ าหรับเด็กปกติดวย

วธิกีารสอนเริม่จากการสังเกตเด็ก  ศึกษาพัฒนาการของเด็ก  ความตองการและความสนใจของ
เดก็โดยมแีนวปรัชญาที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง  และคํ านึงวาเด็กทุกคนมีความสํ าคัญ

ส่ิงที่มอนเตสซอรี่คนพบคือเด็กที่มีความอยากรูอยากเห็นจะแสวงหาความรูเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ 
อยากทดลอง  อยากเรียนรูกิจกรรมใหม ๆ ความสนใจของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและพัฒนาการ  
จากการสงัเกตพบวาเด็กดํ าเนินวิถีชีวิตไปในรูปแบบที่คลายคลึงกัน  คือเร่ิมจากอยากเรียนรูการกินดวยตน
เอง  การเดนิ การพูด  และการสัมผัสส่ิงของ  จนกระทั่งอยากเรียน อาน คิดเลข  และเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบ 
ๆ ตัว ส่ิงทีค่นพบท ําใหเห็นถึงขั้นพัฒนาการของเด็กที่แตกตางกัน  เด็กมีความรูสึกอยากแสวงหาความรูจาก
แหลงทีแ่ตกตางกนั  ชวงเวลานี้สํ าคัญในการที่จะติดตามสิ่งที่เด็กสนใจ เรียกวา  “ชวงเวลาหลักของชีวิต”

ความมอิีสระในการเลือก  เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มอนเตสซอรีใ่หความสนใจ  เนื่องจากความสนใจของ
เดก็เองเปนแรงกระตุนที่ดีที่สุดในการเรียนรู  และจะชวยใหเด็กมีสมาธิในการทํ างานที่ตนเองสนใจ  เด็ก
อยากเรยีนรูส่ิงใหม  พยายามและทํ าซํ้ า ๆ ดังนั้นการใหเด็กไดทํ างานอยางอิสระในส่ิงที่เขาเลือก  ส่ิงที่มุง
หวงัคอืใหเดก็มวีิจารณญาณที่ดีตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม  ไดทํ างานโดยไมมีใครมารบกวน  และทํ างาน
ตามความสามารถของตนเอง
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การใหเด็กไดเรียนกิจกรรมตาง ๆ และไดเคลื่อนไหว  มอนเตสซอรี่ไดจัดทํ าอุปกรณตาง ๆ หลาก
หลายตามความสนใจ  และวุฒิภาวะที่แตกตางกัน  อุปกรณไมใชจุดสํ าคัญที่สุดสํ าหรับวิธีการสอนแบบ
มอนเตสซอรี ่ แตเปนเพียงผูชวยที่ดีเทานั้น  อุปกรณของมอนเตสซอรี ่  มีทั้งสวนที่ชวยพัฒนาทางประสบ
การณชวีติ  วชิาการ  และประสาทสัมผัส  เชน  การแตงกาย  อุปกรณสํ าหรับการทํ าความสะอาด  การขัด  
และอปุกรณในการทํ างานบานสํ าหรับอุปกรณจะมีการออกแบบเฉพาะใหเด็กไดพัฒนาสติปญญา  การคิด
อยางมรีะบบ  มีเหตุผล  เชน  คณิตศาสตร  อุปกรณทางภาษาและหลักภาษา การมองเห็น  การชิมรส   
การไดยิน  การดมกลิ่น  ความรูสึกและการใชประสาทสัมผัสรวมกัน

แนวคิดการสอนของมอนเตสซอรีจ่ะเริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  เพราะฉะนั้นอุปกรณจึงเปนสิ่ง
สํ าคัญ  อุปกรณของมอนเตสซอรีไ่ดวางแผนมาใหใชไดหลายรูปแบบ  เชน  เด็กเล็ก ๆ อาจจะใชอุปกรณ
ประสาทสมัผัส  และพัฒนาไปจนใชอุปกรณทางวิชาการ  อุปกรณเปนสิ่งชวยควบคุมตนเองในการทํ างาน  
เดก็จะพอใจเมื่อทํ างานไดถูกตอง  อุปกรณที่ใชตองมีคุณภาพดีเด็กแตละกลุมจะมีอุปกรณเพียง 1 ชิ้น  และ
ในวัตถุประสงคเดี่ยวกันอาจใชอุปกรณหลายชิ้น  การจัดอุปกรณจะตองมีที่เฉพาะสํ าหรับวางอุปกรณทุก
อยาง  เดก็ตองเกบ็อุปกรณใหเรียบรอย  เมื่อทํ างานเสร็จ  เด็กไดเรียนรูจากการทํ างานรวมกับผูอ่ืน  รูจัก
การรอโอกาสของตน  เรียนรูการใชอุปกรณรวมกัน

การทํ างานของครูมอนเตสซอรี ่  ครูตองสังเกตความสนใจและความตองการของเด็ก  กระตุนและ
สงเสรมิสนบัสนนุตอความสนใจและความตองการพิเศษของเด็ก  กระตุนและสงเสริมสนับสนุนตอความสน
ใจและความตองการพิเศษของเด็กแตละคน  และชวยใหเด็กทํ างานไดดวยตนเอง เด็กทุกคนควรไดเรียนรู
การทํ างานดวยตนเอง  ครูควรถามคํ าถามที่แปลกใหมเสมอ  บอกแหลงความรูที่เด็กสามารถคนหาได  
แสดงวธิกีารใชอุปกรณใหเด็กดูและเปดโอกานใหเด็กไดทดลองความคิดของเขา  จากการทํ างานเดี่ยวและ
กลุม  อุปสรรคสํ าคัญสํ าหรับพัฒนาการของเด็กคือการเขาไปชวยเหลือของครูโดยที่เด็กไมตองการ

ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลของมอนเตสซอรี่  จะพบสภาพแวดลอมที่ชวยกระตุน  และเราใจให
เดก็อยากท ํางาน  เด็กแตละคนจะทํ างานแตกตางกัน  เด็กอายุ  3-6 ป  จะทํ าความสะอาด ขัดรองเทา  ขัด
โลหะ จดัโตะท ํางานกับอุปกรณทางประสาทสัมผัสและวิชาการ  เชน  ภาษา  คณิตศาสตร  โดยเด็กอายุ  3 
ป  บางคนเลอืกท ํางานกับภาพตัดตอแผนที่ทวีปตาง ๆ เด็กอายุ  4 ปกํ าลังฝกเขียนโดยใชบัตรกระดาษ
ทรายตวัอกัษรและตัวเลขเด็กอายุ  5 ปกํ าลังพูดเรื่องวงกลม  และทํ ากิจกรรมโดยโดยใชอุปกรณจิ๊กซอหรือ
ตัวตอเกีย่วกบัวงกลม  และรูปเหลี่ยมสรางสรรค  แลวประกอบเปนรูปรางตาง ๆ เด็กทุกคนทํ างานอยางมี
สมาธ ิ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม

ทีม่มุหองจะพบวา  เด็กไดจินตนาการในการสรางสรรคงานจากอุปกรณตาง ๆ บางคนเอาสิ่งที่
สรางสรรคแลวไปสัมพันธกับดนตรี  การแสดง การเตน  การใหเด็กไดมีเวลาทํ าสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  ได
ทดลอง พยายามและทํ าซํ้ าดวยวิธีของเขา  จะชวยลดปญหาตาง ๆ ได ในโรงเรียนอนุบาลมอนเตสซอรี่  จะ
จดัสิง่แวดลอมไวสํ าหรับเด็ก  เด็กจะไดรับความชวยเหลือดวยวิธีการที่ถูกตอง  และเด็กจะรูจักการพึ่งตน
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เองในการท ําสิง่ที่ตนสนใจ  โดยเฉพาะเด็กปกติจะสามารถทํ าอะไรไดมากมายเกินความคาดคิดของผูใหญ  
เพราะฉะนัน้ผูใหญจึงควรใหการยอมรับนับถือแกเด็ก  ใหเด็กมีอิสระ  มีโอกาสในการแสดงความรับผิดชอบ  
พจิารณา  เกดิความตระหนักในตนเอง  เกิดการเรียนรูโดยการซึมซับจากขอมูลและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว

ส่ิงที่ไดกลาวมานี้เปนแนวทางนํ าไปสูการปฏิบัติเพื่อจัดการเรียนการสอน  ตามแนวคิดการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ทั่วโลก

2.การจดัการเรียนการสอน
โดยทัว่ไปแลวคนมักจะคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนวา  ครูเปนผูสอนและนักเรียนเปนผูเรียน  จริง 

ๆ แลวเรามองขามไปวา คนเราสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เมื่อเด็กไดลงมือทํ างาน  ไดศึกษาดวยตนเอง  
จะเกนิความพอใจและทํ าใหเกิดพลังในการที่จะทํ างานตอ ๆ ไปอีก  การเรียนรูดวยตนเองควรมีบทบาท
มากขึน้ในวงการศกึษาซบัส่ิงตาง ๆ ในนิทาน  มากกวาที่จะใหอารมณความรูสึกของเด็กพลุงพลานปนปวน
ไปตามทาทางการแสดงออกของครู เพราะสิ่งที่เด็กมีประสบการณผานการฟงนิทาน  ไมใชแคความรู ความ
สนกุสนาน  แตเปนประสบการณทางใจซึ่งมีชีวิตชีวา  ประหนึ่งดังเหตุการณจริง ๆ กํ าลังเกิดขึ้นเบื้องหนา

ธรรมชาตขิองเดก็ของฟงนิทานซํ้ า  การเลานิทานเรื่องเดียวติดตอกันหลาย ๆ วัน  จึงไมใชส่ิงที่ไม
เหมาะสมส ําหรบัเดก็ เพราะคุณคาตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในนิทาน  จะถูกประทับไวในใจเด็กอยางลึกซึ้งเนิ่น
นานกวาการฟงนทิานอยางฉาบฉวย  ดวยเหตุนี้ครูจึงเลานิทานเรื่องเดียวติดตอกันสามถึงสี่สัปดาห

บางครัง้ถาเดก็มปีญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ครูก็อาจจะเลานิทานที่สะทอนถึงปญหาของเด็ก
คนดงักลาว  เพื่อชวยแกไขปญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

บางครัง้ครอูาจจะใชละครหุนประกอบในการเลานิทาน  เพื่อประโยชนในการสรางเสริมจินตนาการ  
หุนทีใ่ชนีจ้ะท ําจากผา  และเย็บแบบงาย ๆ ไมซับซอน  สีที่ใชจะไมฉูดฉาด  แตก็มีความงามสดใส  เหมาะ
กบัวัยของเด็ก

อุปกรณ
1. ปรกตแิลวในการเลานิทานครั้งหนึ่ง ๆ ครูไมจํ าเปนตองใชอุปกรณใดๆ ประกอบการเลา แต

อยางใด
2. สํ าหรบัการเลนละครหุนประกอบนิทาน  ครูอาจทํ าหุนงาย ๆ จากผาหลากสี  และควรจะมีผา

ผืนคอนขางใหญสีตาง ๆ เพื่อใชในการจัดฉาก
ขณะเดยีวกนัในแตละวันก็จะมีกิจกรรมหลัก  ซึ่งเปนกิจกรรมสํ าคัญของวัน  และเปนกิจกรรมที่จะ

ชวยพฒันาเดก็ในดานตาง ๆ ใหพรอมมูล  อยางไรก็ตาม  ความตองการของเด็กในกิจกรรมดังกลาวอาจไม
ไดเกดิขึน้อยางสมํ ่าเสมอเทียบเทากิจกรรมพื้นฐาน  ดังนั้นกิจกรรมหลักจึงตองจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน
ไปตามวนัในแตละสัปดาห  ไดแก  การระบายสีนํ้ า  การวาดรูปดวยสีเทียน  การเตรียมอาหาร ทัศนศึกษา  
งานปน  และหัตถกรรม ศิลปะสีนํ้ า
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ศิลปะจะสามารถพัฒนาเด็กไดดี  ก็ตอเมื่อสอดคลองกับความตองการและขั้นตอนการพัฒนาตาม
วยัของเดก็  ศิลปะสํ าหรับเด็กเล็กจึงมีวิธีการเรียนการสอนที่ตางจากศิลปะของเด็กโตและผูใหญ  โดยปรกติ
ภาพวาดของเดก็เปนสิ่งที่เคลื่อนไหว  มีชีวิตชีวา  ไมหยุดนิ่ง  และเด็กใสใจกับภาพที่เกิดขึ้นภายในใจตน
มากกวาภาพทีป่รากฏในกระดาษตรงหนา  ดวยภาพในใจเปนภาพที่เกิดจากพลังจินตนาการและมีความ
งดงามทีสุ่ดเทยีบเทากบัส่ิงที่เด็กกํ าลังคิดอยู เพราะฉะนั้น  กระบวนการที่เด็กวาดภาพจึงเปนการที่เด็กใช
พลงัจนิตนาการของตนสรางสรรคงานขึ้นมา

ดวยเหตนุี ้  หากจะพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก  กระบวนการพัฒนาทาง
ศิลปะตองเปนอิสระ  เปดชองใหเด็กไดมีประสบการณที่หลายหลากและจากแงมุมตาง ๆ อีกทั้งตองให
โอกาสเดก็ไดใชจินตนาการอยางลื่นไหลไปตามกระแสความคิดของตน  โดยนัยนี้ การทํ าศิลปะในโรงเรียน
อนุบาลวอลดอรฟ จึงไมใชการฝกวาดภาพ  หากแตเปนการปลอยใหเด็กไดวาดตามจินตนาการของตน  
โดยทีค่รูจะไมเขาไปแทรกแซงการวาดของเด็ก  เวนแตวาเมื่อเห็นภาพของเด็กมีความงดงามพอแลว  ครูก็
จะบอกวาเดก็วาดภาพเสร็จแลว แตหากเด็กยังตองการที่จะวาดภาพนั้นตอ  ครูก็จะอนุญาต  พึงระลึกไว
เสมอวา  จะไมมกีารวิพากษวิจารณผลงานของเด็ก  กระนั้นก็ดี  หากครูจะชี้ใหเด็กเห็นความสวยงามของสี  
ซึ่งแปรเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปสูอีกสีหนึ่งยามที่ไหลไปกระทบกับสีอ่ืน  และกอใหเกิดความนาตื่นตาตื่นใจ  
เหลานี้ก็เปนสิ่งที่กระทํ าได

การใชสีนํ ้าและแมสีเพียง  3 สี  เปนการใชสีสันนํ าเด็กเขาสูโลกแหงจินตนาการ ใหเด็กมีประสบ
การณกบัโลกในจินตนาการของตนโดยใชสีเปนสื่อ  ความมหัศจรรยจากการกอเกิดของสีใหม ๆ จะกระตุน
ความอยากรูของเด็ก  ทํ าใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอม ๆ ไปกับการเรียนรูทฤษฎีสีโดยไมตองทองจํ า  
โลกของวทิยาศาสตรถูกประสานเขากับโลกแหงจินตนาการในกระดาษที่อยูตรงเบื้องหนาเด็ก  ขณะที่เด็ก
วาดภาพนัน้ เดก็จะมคีวามสุขกับสีสันและจินตนาการ  เปนความสุขที่เกิดกับกระบวนการวาดภาพ  ไมใช
กบัตัวภาพวาดเอง  เมื่อเด็กไดรับความสุขกับกระบวนการนั้น ๆ จนเต็มเปยมแลว  ก็จะกาวไปสูส่ิงใหม  ส่ิง
ทีพ่งึตระหนกักคื็อ  การระบายสีและสีเทียนสํ าหรับเด็กวัยนี้  เปนการฝกหัดใชจินตนาการ ไมใชจดจํ า
จนิตนาการ  เดก็อาจจะไมสามารถเลาเรื่องที่ปรากฏในภาพวาดของตนเสมอไป  กระนั้น  ไมใชวาสิ่งที่เด็ก
เรียนรูจากสิง่เหลานั้นจะถูกลืมเลือน  ในความเปนจริงแลว  ทุกสิ่งถูกเก็บไวในใจเด็กที่ระดับจิตใตสํ านึก  
และอาจจะถกูน ํากลับมาใชอีกในยามที่เด็กตองการ  ไมใชในยามที่ผูใหญตองการ

อุปกรณ
1. สีนํ ้า 3 สี  แดง เหลือง นํ้ าเงิน  พรอมกระปุกใสสีนํ้ า
2. พูกันขนาดใหญ
3. ฟองนํ้ าสํ าหรับซับนํ้ า
4. กระดาษวาดเขียน
5. กระดานรองแผนกระดาษ



236

6. กระบอกใสนํ้ าลางพูกัน
กระบวนการ
1. ครูจะละลายแมสีเขากับนํ้ า  และบรรจุใสกระปุกแยกสีไวสํ าหรับเด็กแตละคน  พรอมกับใหเด็ก

ชวยแจกกระปุกสีตามที่นั่ง
2. เดก็ทกุคนจะไดรับพูกัน  ฟองนํ้ า  และกระบอกใสนํ้ าลางพูกันของตน
3. ครูจะน ํากระดาษจุมนํ้ าจนเปยกทั่ว  วางบนกระดานรอง แลวใชฟองนํ้ าปาดใหพอหมาด ๆ
4. จากนัน้ครจูะใหเด็กคนหนึ่งทํ าหนาที่แจกกระดาษใหเพื่อน
5. เมือ่ทกุคนไดรับกระดาษเรียบรอยแลว  ครูจะรองเพลงเปนสัญญาณ  แลวเด็กทุกคนก็จะเริ่ม

ลงมอืวาดภาพของตนอยางเงียบ ๆ
6. เมือ่เดก็แตละคนวาดภาพสวยงามดีพอแลว  ครูก็จะบอกวาเด็กวาดภาพเสร็จแลว
7. เดก็แตละคนจะนํ าภาพของตนไปตากใหแหง
8. จากนัน้เดก็จะนํ าอุปกรณตาง ๆ ไปทํ าความสะอาด  และเก็บเขาที่
9. ครูจะรองเพลงเปนสัญญาณวาจบกิจกรรม

  ศลิปะสีเทียน
การวาดภาพดวยสเีทยีนก็เฉกเชนเดียวกับสีนํ้ า  เนื่องจากภาพที่เด็กวาดเปนการวาดตามความคิด

ทีเ่คลือ่นไหวของตน  เพราะฉะนั้น  ภาพก็จะมีการแปรเปลี่ยนไมหยุดนิ่ง  นอกจากนั้น การวาดภาพของเด็ก
แตละวัยจึงแตกตางกันไปตามวัยอีกดวย  ในแงนี้ภาพวาดของเด็กจึงแสดงถึงพัฒนาการของเด็กออกมา  
หากภาพของเดก็คนใดผิดแผกไปจากพัฒนาการที่ควรจะเปน  ก็แสดงถึงปญหาทางพัฒนาการใหตองใสใจ
ดูแล  และหากแกไขปญหาตนเหตุ จนเด็กพัฒนากลับข้ึนมาแลว  ภาพของเด็กก็จะแปรเปลี่ยนไปตามขอพึง
ตระหนกักคื็อ  ครูจะไมเขาไปแทรกแซง  แนะนํ า หรือวิพากวิจารณ  แกไขภาพวาดของเด็ก  ส่ิงที่ครูควร
กระท ํากคื็อ  เฝาสังเกตพิจารณาภาพวาดของเด็ก  และเมื่อเห็นวาสีสันของภาพอยูในระดับที่งดงามดี  ก็
อาจบอกวาเด็กวาดเสร็จแลว  แตถาเด็กยังยืน
2.1 จดุมุงหมายของการสอนแบบมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรีก่ลาววา  เด็กมีสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพของเขาในการเรียน  สิทธิที่จะมีอิสระใน
การท ํากจิกรรม  สํ ารวจโลกสํ าหรับตัวของเขาเอง  และเรียกรองสิทธิในการที่จะมีสภาพการทํ างานที่เหมาะ
สม เด็กปกติในสิ่งแวดลอมของมอนเตสซอรี ่  จะพฒันาการเรียนรูในการทํ างานดวยตนเอง  และความรูสึก
ถงึความรบัผิดชอบมีวิธีการที่ควบคุมตนเองใหทํ างานไดสํ าเร็จ  เรียนรูในการรับผิดชอบตอตนเองเปนเบื้อง
แรก  และตอสภาพการณตาง ๆ ที่ชวยใหคนพบตนเอง

พฒันาการทางสงัคม  จะสํ าเร็จไดดวยการมีชีวิตทางสังคมที่แทจริงในหองเรียน  ใหเด็กไดเรียนรูที่
จะท ําหนาทีข่องแตละคน  และการเปนสมาชิกของกลุมที่มีหลายระดับอายุ  มีสวนรวมในการรับผิดชอบ รู
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จกัรอคอยรวมทัง้พฒันาการดานอารมณ  และการปรับตัวทางดานสังคม  บุคลิกภาพทั้งหมดของเด็กจะได
รับการพฒันาทัง้สติปญญา  ความสามารถในการแยกแยะ  ความคิดริเร่ิมและการเลือกอยางอิสระ  รูจัก
ควบคมุอารมณ  ส่ิงเหลานี้เปนการฝกเด็กใหมีคุณภาพ  พื้นฐานทางสังคม  ที่จะนํ าไปสูการเปนพลเมืองดี
ตอไป
2.2 หลกัสตูรของการสอนแบบมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่มีความเชื่อวาการที่เด็กไดเรียนรูตามความตองการดวยตนเอง  และการซึมซับการ
เรียนรูจากสิง่แวดลอม  จะทํ าใหเด็กไดรับส่ิงที่ตองการ  เด็กจะไดรับเสรีภาพในขอบเขตที่จํ ากัด  จากสิ่งแวด
ลอมที่ไดเตรียมไว  และไดรับผลสํ าเร็จตามความตองการของเด็ก

หลกัสตูรพืน้ฐานสํ าหรับเด็กอายุ 3-6 ป แบงเปน  3 กลุมใหญ  คือ
1) การศกึษาทางดานทักษะกลไก (Motor  Education)
2) การศกึษาทางดานสัมผัส (Education  of the Senses) และ
3) การเตรียมสํ าหรับการเขียนและคณิตศาสตร (Preparation for  Writing  and Arithmetic)
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โดยสรปุเนื้อหา  และจุดประสงคของหลักสูตร  ดังนี้
หลักสูตร
เนื้อหา จุดประสงค

1)  การศกึษาทางดานทักษะกลไก
   แบบฝกหัดกลุมประสบการณชีวิต

- การเคลื่อนไหวเบื้องตนของชีวิตประจํ าวัน
- การดูแลตนเอง
- การจัดการเกี่ยวกับส่ิงของในบาน
- เกมเงียบ

 พื้นและสัตว
 งานที่ปฏิบัติดวยมือ

- งานปน :  แจกัน  กระเบื้อง  ฯลฯ
- กิจกรรมอิสระ

 ฝกทางดานพลศึกษา
- เครื่องอุปกรณกลางแจง
- กิจกรรมอิสระ

          การเคลื่อนไหวตามจังหวะ

- การดูแล  และจัดการกับส่ิงแวดลอม
- ความสะอาด  การจัดลํ าดับ  ความสมดุล  

มารยาท  การเคลื่อนไหวที่นาดูและถูกตอง  ความ
รับผิดชอบ

- ความรับผิดชอบ  ความอดทน  จริยศึกษา
- การทํ างานใหเสร็จสมบูรณ

- การประชาสัมพันธ  ความสมดุล

-          ความสมดุล  จังหวะ
2) การศกึษาทางดานประสาทสัมผัส
 ทรงกระบอก  ลูกบาศก  ปริซึม  แขนงไม
 ชุดรูปทรงเรขาคณิตและบัตรประกอบ
 แถบสี
 กระดานสัมผัส  ผาสัมผัส
 แผนไม
 ขวดนํ้ า
 แทงรูปทรงเรขาคณิตทึบ
 การฟงเสียงระฆัง

- การสังเกต
- มิติ  ประสาทสัมผัสทางตา  และการสัมผัส
- รูปทรง  ประสาทสัมผัสทางตา  และการสัมผัส
- สี  ประสาทสัมผัสทางตา
- โครงราง  ประสาทสัมผัสทางการสัมผัส
- กะประมาณนํ้ าหนัก  และประสาทสัมผัสทางการ  

สัมผัส
- อุณหภูมิ  และประสาทสัมผัสทางการสัมผัส
- การสัมผัส  พิจารณามิติ  และปริมาตรของแข็ง

ทรงทึบ
- ประสาทสัมผัสทางหู

3) การเตรียมสํ าหรับการเขียนและคณิตศาสตร
 ชุดเครื่องแตงกาย
 แผนโลหะชุดรูปทรงเรขาคณิต
 อักษรกระดาษทราย

 กลองชุดตัวอักษร

- การเตรียมตัวเพื่อเขาสูระบบการศึกษาสามัญตอ
ไป

- การเคลื่อนไหวของมือ
- การเตรียมตัวสํ าหรับการเขียน
- การเตรียมสํ าหรับการอาน  การเขียน  การสัมผัส

ประสาทสัมผัสทางตา  และหู
- การเขียนโดยธรรมชาติ  การประสมคํ า  การอาน
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หลักสูตร
เนื้อหา จุดประสงค

 ตัวเลขกระดาษทราย

 ตัวเลข  และแขนงไม
 กลอง และแทงไม(ตะเกียบ) 0-9
 ชุดใบไม
 ชุดแผนที่
 เครื่องมือ  และโนตทางดนตรี

พื้นฐาน  สํ าหรับการสะกอคํ า
- การเตรียมตัวสํ  าหรับการเรียนคณิตศาสตร    
ประสาทสัมผัสทางการสัมผัส  และตา

- การเตรียมตัวสํ าหรับการเรียนคณิตศาสตร
- การเตรียมตัวสํ าหรับการเรียนคณิตศาสตร…การ
นับ

- การศึกษาทางดานพฤกษาศาสตร
- การศึกษาทางดานภูมิศาสตร
- การอาน  และประพันธเพลง

นอกจากหลักสูตรดังกลาวขางตนแลว  การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ยังใหความสํ าคัญใน
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมดวย

การเรียนแบบมอนเตสซอรี ่  เด็กจะเรียนทั้งวัน  ดังตารางการเรียนในยุคเริ่มตน Children’  s 
House ในป ค.ศ. 1912  ดังนี้

9.00 – 10.00  น.    ทกัทาย  ตรวจความสะอาด
   ท ํากิจกรรมกลุมประสบการณชีวิต
   จดัหองเรียน
   กจิกรรมทางศาสนา

10.00 – 11.00 น.    กจิกรรมทางสติปญญา  และประสาทสัมผัส
11.00 – 11.30 น.    กจิกรรมทางพลศึกษาอยางงาย ๆ
11.30 -  12.00 น.    อาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.    เกมอิสระ
13.00 – 14.00 น.    เกมตามกํ าหนด

- เด็กโตจัดหองเรียน
- ตรวจ
- สนทนา

14.00 – 15.00 น.    งานที่ปฏิบัติดวยมือ
15.00 – 16.00 น.    พลศกึษา  และเพลง

   ดูแลพืช  และสัตว
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โดยสรุปการสอนตามหลักสูตรของมอนเตสซอรี ่ จะทํ าใหเด็กมีสมาธิ  แข็งแรง เรียนรูดวยตนเอง มี
ความพงึพอใจ รับรู  เขาใจ  และมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและสิ่งแวดลอม
2.3  อุปกรณการสอนแบบมอนเตสซอรี่

ส่ิงแวดลอมและอุปกรณที่ไดเตรียมไวอยางพรอมเพรียง  เปนองคประกอบสํ าคัญสํ าหรับวิธีการ
สอนแบบมอนเตสซอรี ่ ส่ิงแวดลอมของหองเรียนตองจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก  จัดวางรูปแบบเพื่อชวย
ใหเดก็พบความสํ าเร็จ  เกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง  เรียนรูไดดวยตนเอง  และเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัว  
ดวยการทีเ่ดก็ไดเขาไปสัมผัสกับงานที่ตนเองไดพบเห็นในชีวิตประจํ าวัน  การเรียนแบบนี้  ตองการพื้นทีวาง
สํ าหรบัเดก็ เพือ่เดก็จะไดนั่งทํ างานทั้งบนเกาอี้  และพื้นดวยการปูพรม  ปูเสื่อ  อุปกรณจัดทํ าดวยสีออนๆ 
และนํ้ าหนักเบา  การเลือกอุปกรณประกอบตางๆ จะเลือกมาเปนสวนประกอบทํ าใหเกิดความสวยงาม 
อุปกรณทีไ่มสมบูรณจะตองนํ าออกไปจากชั้นวางอุปกรณ  หองตาง ๆ รวมถึงบริเวณภายในและภายนอก
เปดตดิตอกันได  เด็กมีความรับผิดชอบในการจัดหองใหสะอาดและมีระเบียบ

มอนเตสซอรี ่ จดัเตรียมอุปกรณการสอนใหมโดยการสังเกตเด็ก  สังเกตการใชอุปกรณของเด็ก  ส่ิง
ทีเ่ดก็ใชก็จะใหคงไวเพื่อใชตอไป  ส่ิงที่เด็กไมสนใจก็จะขจัดทิ้งไป  อุปกรณที่ใชต้ังแตเร่ิมแรกมีการสอนแบบ
มอนเตสซอรีใ่นปจจุบัน  อยางไรก็ตามอุปกรณที่ใชจะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น  โรงเรียนในสหรัฐ
อเมริกาทีเปนสมาชิกของสมาคม American  Montessori  Society  ไดเพิม่เติมอุปกรณที่ทันสมัยอีกมาก
มาย

การจัดทํ าอุปกรณเพื่อมุงจะกระตุนความตองการในการทํ างานของเด็ก  และการเรียนโดยการ
ปฏิบัติอุปกรณจะชวยใหเด็กควบคุมตัวเองไดดีข้ึน  และทํ างานไดตามลํ าดับจากงายไปสูงานที่ยากขึ้นไป
ตามลํ าดับ

อุปกรณของมอนเตสซอรีแ่ตละชิ้น  จะมีจุดมุงหมายเฉพาะ  จุดเนนอยูที่การรับรูโครงสรางของ
อุปกรณทีจ่ดัไว  เพื่อทํ าใหเกิดการรับรูโดยผานทางประสาทสัมผัส  และการเคลื่อนไหว  อุปกรณแตละชิ้น
ครูจะตองสาธติวธิีการใชอุปกรณใหเด็กดูกอน  ดวยวิธีการที่ทํ าใหเด็กเกิดความสนใจและอยากทํ างานกับ
อุปกรณนัน้ตอไป  อุปกรณจะมีลํ าดับความยากงายตอเนื่องกันไป  มีความสัมพันธกับวิชาที่เรียนตอไป  
และตอบสนองความตองการสํ าหรับชวงเวลาหลักของชีวิต

อุปกรณแตละขุดที่จัดเอาไวสํ าหรับหองเรียนที่มีเด็ก  40  คน  มอนเตสซอรี่ไดจัดอุปกรณคูขนาน  
สํ าหรับเด็กที่ตองการเพิ่มเติม  อุปกรณของมอนเตสซอรี่เปนอุปกรณสํ าหรับแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง
เปนสิง่ทีเ่กีย่วของกับชีวิตในสังคม  และเปนประโยชนในการเริ่มเรียนรู

อุปกรณพื้นฐานในหองเรียนแบบมอนเตสซอรี่  สํ าหรับเด็กอายุ  2  ป  หรือ  3  ป  ถงึอายุ  6  ป  มี
ดังนี้
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♦ อุปกรณสํ าหรับแบบฝกหัดกลุมประสบการณชีวิต
• กรอบไมชุดเครื่องแตงกาย  :  ติดกระดุมใหญ  ติดกระดุมเล็ก  ติดแปะ  รูดซิป  ติดตะขอ  ติดเข็ม

กลัด  คาดเข็มขัด  รอยตาไก  ผูกโบ
• อุปกรณสํ าหรับซัก  และรีดผา
• อุปกรณชุดทํ าความสะอาดรองเทา
• อุปกรณทํ าความสะอาดหอง  :  ไมกวาดชนิดตาง  ๆ  ผาเช็ดพื้น  ตะแกรงชอนขยะ
• วสัดุท ําความสะอาดสํ าหรับอุปกรณลางในหองเรียน  :  อาง  แปรง  ฟองนํ้ า  เหยือกนํ้ า  ถังนํ้ า
• ถวยชาม  และชอนสอมสํ าหรับอาหารกลางวัน
• อุปกรณการทํ าสวน
• วสัดุสํ าหรับงานที่ปฏิบัติดวยมือ  :  ดินเหนียว  สีนํ้ า
• อุปกรณทางพลศึกษา  :  เสนบนพื้น  บารคู  ฯลฯ

♦ อุปกรณทางดานประสาทสัมผัส
• ประสาทสัมผัสทางตา……มิติ :  ทรงกระบอกมีจุก  ทํ าดวยไม  ซึ่งมีความแตกตางในความสูง  เสน

ผาศนูยกลาง  และความแตกตางทั้งในดานความสูง  และเสนผาศูนยกลาง / อุปกรณที่เรียบลํ าดับตาม
ขนาด  3  ชดุ…..ลูกบาศก  และปริซึม

• ประสาทสัมผัสทางตา……รูปราง :  ตูกรอบรูปทรงเราขาคณิตทํ าดวยไม  จํ านวน  33  แผน / บัตร
ภาพชดุรูปทรงเรขาคณิต  ชุดรูปทรงทึบ  เสนรอบนอกหนา  เสนรอบนอกบาง / ชุดรูปสามเหลี่ยมสรางสรรค  
4  ชดุ  ซึง่ความยากจะเพิ่มข้ึนในแตละชุด  และประกอบดวยรูปสามเหลี่ยมหลายรูปแบบ / รูปส่ีเหลี่ยมผืน
ผา  รูปสามเหลีย่ม  รูปหลายเลี่ยม  รูปทรงเรขาคณิตที่ผิดปกติ  มีความแตกตางกันในขนาด  มุม  และดาน

• ประสาทสัมผัสทางตา……สี :  แถบสี  3  ชดุ  สีชุดเริ่มตน  ชุดที่  2  และชุดสี  เพื่อเรียงลํ าดับสี
ออน-แก

• ประสาทสัมผัสทางการสัมผัส……โครงราง :  กระดานสัมผัส  และแผนไม  การะดาษทรายเรียง
ลํ าดบัหยาบ-เรียบผาเรียงลํ าดับสีและโครงสราง

• ประสาทสมัผัสทางการสัมผัส  และการกะประมาณนํ้ าหนัก :  แผนไม  ประกอบดวยไม  3  ชนิด  
ซึง่เรยีงนํ้ าหนักจากเบา-หนัก

• ประสาทสมัผัสทางการสัมผัสพิจารณามิติ  และของแข็งทรงทึบ  โดยใชความทรงจํ าทางดานกลาม
เนื้อและตา :  แทงรูปทรงเรขาคณิตทึบ  ทํ าดวยไม / วัสดุตางๆ  เพื่อใชในการเปรียบเทียบ

• ประสาทสัมผัสทางหู :  ระฆงัทองเหลือง  2  ชดุ  อยูบนฐานไม  สํ าหรับความแตกตางของเสียง  
และศึกษาตัวโนต
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♦ อุปกรณสํ าหรับการศึกษาดานวิชาการ
• การเตรียมสํ าหรับการเขียน :  อักษรกระดาษทราย  พลาสติก  และแบบแข็ง / ดินสอสี  และ

กระดาษ
• การนํ าไปสูการเรียนคณิตศาสตร :ปริซมึไม  แตละสวนทาสีสลับกัน  คือ  แดงสลับกับนํ้ าเงิน / 

กลองนบัแทงไม/นับตะเกียบ  ที่มีไมจํ านวนเพียงพอสํ าหรับนับลงไปในกลองที่เรียงเลข 0-9 / พลาสติก
สํ าหรับนับ  และบัตรเลขที่  1-10 / บัตรเลขกระดาษทราย 0-9 / ลูกปดสทีอง…หนวย  สิบ  รอย  พัน / แผน
ไมสลับเลข  ที่มีชองสํ าหรับแถบไมใสได  สํ าหรับ  10-99

• อุปกรณสํ าหรับการศึกษาทางดานพฤกษศาสตร:  ชดุกรอบไมสํ าหรับศึกษารูปทรงของใบ  ดอกไม  
และตนไม / ภาพแผนที่ที่รางไวสํ าหรับศึกษาประเทศ  เมืองหลวง  และธง

• อุปกรณสํ าหรับดนตรี :  ชดุของแผนไมสํ าหรับศึกษาตัวโนต
ในปจจุบันนี้อุปกรณของมอนเตสซอรี ่  มีการผลิตและจํ าหนายไปทั่วโลก  ประมาณ  70  ประเทศ  

โดยมโีรงงานที่เปนศูนยกลางอยูที่อัมสเตอรดัม  ประเทศเนเธอรแลนด
2.4 การประเมินผลการสอนแบบมอนเตสซอรี่

การประเมินผลการสอนนแบบมอนเตสซอรี่ใชการสังเกตความสามารถในการทํ ากิจกรรมของเด็ก
ในแตละกลุมวิชา  สังเกตการใชอุปกรณการเรียนแตละชิ้นของเด็ก  โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนัก
เรียนโดยการสงผลงานของนักเรียนกลับบานทุกวันศุกร  กํ าหนดชวงเวลาใหผูปกครองไดสังเกตการเรียน
การสอนของโรงเรียน  ครูและผูปกครองไดพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก  นอกจากนี้มีแบบ
การประเมนิผลความสามารถของนักเรียนในการใชอุปกรณตางๆ  โดยลงวันที่หรือขีดเครื่องหมายถูกหลัง
รายการอปุกรณที่นักเรียนทํ าไดคลองแคลว  และเขาใจในการใชอุปกรณไดอยางถูกตองแลว  และพรอมที่
จะรับการสาธิตจากครูสํ าหรับการใชอุปกรณข้ันที่ยากขึ้นไปอีก  และจัดทํ าเปนรายงานใหผูปกครองได
ทราบอีกครั้ง
2.5  การสนิสามขั้นตอนของมอนเตสซอรี่

แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่เพื่อเชื่อมโยงภาษากับบอุปกรณหรือส่ิงของ  มี  3  ข้ันตอนดังนี้
ข้ันที่  1  การสงัเกตเหน็ลกัษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ทํ าใหเชื่อมโยงสิ่งที่ครูสาธิตใหดูกับ  ชื่อของสิ่งนั้นได  “นี่
คือ…”
ข้ันที่  2  การสงัเกตเหน็ความแตกตาง เพื่อใหมั่นใจวา เด็กเขาใจวาเมื่อบอกเด็กวา  “อันไหน…”
ข้ันที่  3  การเหน็ความแตกตางระหวางสิ่งที่คลายคลึงกัน และสามารถบอกชื่อของสิ่งนั้นไดข้ึนตอนนี้เพื่อจะ
ไดทราบวา  เด็กจํ าชื่อส่ิงตางๆ  ที่ครูสาธิตใหดูไดหรือไม  เชน  ชี้ที่ส่ิงของแลวถามวา  “อันนี้อะไร…”

การสอน  3  ข้ันตอนนี ้  จะดํ าเนินการไปทีละขั้นหรือมากกวา  1  ข้ันในการสอนแตละครั้ง  ข้ึนอยู
แบความพรอมของเด็ก  ซึ่งครูจะตองสังเกตเอง
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3. ครูในระบบมอนเตสซอรี่
จดุส ําคัญในความสํ าเร็จของการสอนแบบมอนเตสซอรี่  คือ  ครูจะตองไดรับการฝกฝนมาโดย

เฉพาะใหรูแนวทางในการที่จะจัดหองเรียน  การจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรใหเด็กไดเรียนรูตาม
ความตองการตามธรรมชาติในแตละขั้นตอนของพัฒนาการตามวัย  ครูทํ างานกับเด็กภายใตความเชื่อที่วา  
เดก็สามารถกระตุนใหเรียนรูไดอยางธรรมชาติ  เมื่อเด็กสนใจสิ่งที่เขากํ าลังเรียนอยู  เขาจะทํ างานของเขา
เอง  วนิยัในตนเองและสมาธิก็จะเกิดขึ้น  การใหรางวัลเพื่อเปนการกระตุนไมจํ าเปนครูทํ าเพียงการสราง
ความมัน่ใจ  สรางความมั่นคง  ปลอดภัยทางจิตใหเกิดขึ้นแกเด็ก

ครูที่จะสอนแบบมอนเตสซอรี่  จะตองไดรับการฝกฝนและรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาก
สถาบนัฝกหดัครูที่ไดรับการรับรองจากสมาคมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  การเรียนโดยทั่วไปประมาณ  
2  ป ชวงเวลาเรยีนสถาบันเปนผูกํ าหนด  การฝกปฏิบัติงานการสอนกับเด็กในโรงเรียนและจัดทํ าคูมือการ
สอนดวยตนเอง  ก็เปนสวนสํ าคัญอยางหนึ่งในการเรียน

การท ําหนาที่ครูปฐมวัยในระบบมอนเตสซอรี่
ครูมอนเตสซอรีท่ ํางานมากกวาที่กํ าหนดไวในหลักสูตร  ส่ิงสํ าคัญคือชวยใหเด็กไดไปถึงในสิ่งที่เขา

ตองการและพรอมที่จะเรียน  ไมไดสอนเพื่อใหเด็กไดเกรดดีๆ  แตเปนการทํ างานกับเด็กเพื่อใหเด็กมีพื้น
ฐานในการรกัการเรียนรู  ครูจะตองทํ าความเขาใจเด็กแตละคนวามีลักษณะเฉพาะตัวในการเรียนรูและพื้น
ฐานทางอารมณอยางไร

ดร. มอนเตสซอรี ่ เชื่อวาครูควรใหความสนใจเด็กเปนรายบุคคล  ดูแลใหเด็กไดรูจักการคิด  สํ ารวจ  
ตรวจสอบ  และแสวงหาคํ าตอบดวยการคนควาดวยตนเอง  จุดประสงคหลักของการศึกษาแบบมอนเตส
ซอร่ีทีค่รูจะตองใสใจ  คือ  ชวยเด็กใหเรียนอยางอิสระ  ใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็น  มีความคิดสราง
สรรค  ไดพัฒนาสติปญญา  ดังนั้นครูของมอนเตสซอรีจ่ะตองเปนผูอํ านวยความสะดวก  เปนพี่เลี้ยงดูแล  
เปนผูใหคํ าแนะนํ าแกเด็ก  ซึ่ง  ดร. มอนเตสซอรี่ใชคํ าวา  “ผูอํ านวยการ”  (director or directress)  แทนคํ า
วาครู  (teacher)  โดยหมายถงึ  บทบาทของผูประสานงาน  แตปจจุบันโรงเรียนมอนเตสซอรี่พอใจจะเรียก
ครูวา  “ผูแนะนํ า”  (guide)  แตไมวาจะเรียกอยางไรก็ตาม
การเรยีนการสอนตองใหเด็กเปนศูนยกลางในการเรียน

บทบาทของคร ู  จะไมใชการทํ างานกับเด็กทั้งชั้น  บทบาทแรกคือการเตรียมและดูแลสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ  ทางสตปิญญา  ทางอารมณ  และทางสังคม  ของเด็กที่จะเขาไปทํ างาน  โดยจัดโอกาสที่
เหมาะสมเพื่อใหเด็กแตละคนในชั้นไดพบกับส่ิงที่ตองการและสนใจ  การดูแลเด็กในการเรียนดวยตนเอง  
ตองใหความชดัเจนแกเด็ก  และใหขอมูลที่จํ าเปน  เชน  ชื่อของอุปกรณ  สถานที่วางบนชั้นวางของ  วิธีการ
ใชอุปกรณ  ครูจะตองสังเกตเด็ก  เพื่อจะไดทราบความกาวหนาในการเรียนรูของเด็ก  รูจุดออน  จุดแข็ง  
เพือ่ชวยจัดหลักสูตรและจัดทางเลือกตาง  ๆ  ใหเด็กไดพบกับความสํ าเร็จ
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นอกจากนี้  ดร. มอนเตสซอรี ่ ยงัไดกลาวถึงลักษณะของครูปฐมวัย  โดยเนนยํ้ าถึงความสํ าคัญของ
ครูในระบบมอนเตสซอรี่  ดังนี้
1. ครูจะตองมีความรักตอเด็ก  มีเจตคติที่ดีตอการทํ างานกับเด็ก
2. ความสามารถในการสังเกต  มีความสํ าคัญตอการทํ างานของครูอยางมาก  เพราะจากการสังเกตเด็ก

ครูจะสามารถรูถึงความตองการของเด็ก  ทราบวาเด็กตองการเรียนรูเร่ืองใด  ทํ าอะไรไดบาง  มีปญหา
อะไร  และครูจะเขาไปชวยไดอยางไร  มอนเตสซอรีไ่ดกลาววา  บุคคลใดที่ไมมีความสามารถในการ
สังเกตยอมจะเปนครูที่ดีไมได

3. ครูจะตองใหอิสระแกเด็กในการตัดสินใจ  ใหโอกาสในการเลือก  ใหเด็กไดเสี่ยงในการทํ างานและได
เรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  อุปกรณของมอนเตสซอรี่จะเปนสิ่งที่ชวยทํ าใหเด็กคนพบผลของ
การท ํางานของตนเอง

4. ครูจะตองมคีวามสามารถในการจัดเตรียมสิ่งแวดลอม  มีอุปกรณตางๆ  ที่ชวยพัฒนาทักษะ  กลไก  
ประสาทสมัผัส  การเคลื่อนไหว  และวิชาการ  เด็กจะไดเลือกและทํ างานดวยตนเองมอนเตสซอรี่พบวา
เดก็จะมสีมาธแิละนัง่ท ํางานไดเปนเวลานานในสิ่งที่เด็กสนใจ  เมื่อเด็กทํ างานใด  มักจะทํ าซํ้ าๆ  จน
กระทัง่มคีวามมั่นใจและชํ านาญในการกระทํ าสิ่งนั้น

5. ครูตองจดัประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของเด็ก  เด็กจะมีแรงจูงใจภาย
ในทีจ่ะท ํางานใหสํ าเร็จดวยตนเอง  เมื่อทํ างานสํ าเร็จนั่นคือ  รางวัลที่เกิดขึ้นภายในจิตของเด็ก  ดังนั้น
การสอนแบบมอนเตสซอรีจ่ะเนนแรงจูงใจภายใน  มิใชแรงจูงใจภายนอก  เชน  การใหรางวัล  เหมือนที่
ท ํากันโดยทั่วไป

บทบาทและความรับผิดชอบของครูในระบบมอนเตสซอรี่
1. เปนผูเชื่อมโยงระหวางเด็กและสิ่งแวดลอมที่เตรียมไว
2. เปนผูสังเกตและแปลความหมายสิ่งที่เด็กตองการ
3. เปนผูท ําการทดลอง  ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะกับความสนใจและความตองการของเด็ก
4. เปนผูจัดเตรียมสิ่งแวดลอมใหกับเด็กในสภาพที่สมบูรณที่สุด
5. ประเมนิการท ํางานของตนเอง  และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละคนทุกดาน
6. เปนบุคคลที่ใหความเคารพและปกปองดูแลเด็กได
7. เปนผูใหการสนับสนุน  ใหความรัก  และดูแลเอาใจใสเด็กแตละคนอยางเทาเทียมกัน
8. เปนผูรายงานผลความกาวหนาของเด็กใหผูปกครองทราบ
9. เปนผูชกัชวนใหเด็กรูสึกชอบ  และอยากทํ าอุปกรณที่ครูสาธิตใหดู  โดยไมตองกระตุน
10. เปนแบบอยางที่ดีในดานพฤติกรรมใหกับเด็ก
11. เปนผูทีรู่จักประนีประนอม  สรางสันติใหเกิดขึ้น  มีความสุภาพออนโยน
12. รูจกัวนิัย  ไมตัดสินเด็กแตละคนจากความรูสึกของตนเอง
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4.  โรงเรียนอนุบาลแบบมอนเตสซอรี่
แนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี ่  ไดนํ ามาปรับใชในบริบทสังคมไทยที่  โรงเรียนอนุบาล

กรแกว  เมือ่  ป  พ.ศ.  2529  และยังดํ าเนินการมาจนถึงปจจุบัน  ดังกิจกรรมการเรียนการสินตอไปนี้
4.1 เดก็ทํ าอะไรที่โรงเรียน

4.1.1 กอนเขาเรียน
   เดก็เริม่มาโรงเรยีนจํ านวนมากในชวงเวลา  08.00  น.  โดยมีครูคอยดูแลรับเด็ก  เมื่อมาถึงเด็ก

จะน ําของไปเกบ็และสงการบานในตะกราที่กํ าหนด  ครูจะหยิบสมุดเลมเล็กที่บันทึกการสื่อสารระหวางครู
และผูปกครองมาอาน  เพื่อรับทราบขอความที่ปกครองเขียนมา  เด็กๆ  จะกระจายกันไปตามจุดตางๆ  วิ่ง
เลนในสนามและบรเิวณตาง  ๆ  เลนในสนามหญาจริง  สนามหญาเทียม  เลนของเลนที่นํ ามาจากบาน  
เดก็ทีน่ ําขนมและนมมาจากบาน  จะเอาของมาฝากใหครูเก็บไว  เพื่อรับประทานและดื่มตามเวลา  สํ าหรับ
เดก็ทีน่ ําอาหารเชามาจากบานจะนั่งรับประทานอาหารเชา

4.1.2 เวลาเรียน
     เวลาเรยีนจะเริ่มต้ังแตเวลา  8.40  น.  โดยแบงเด็กออกเปนกลุมๆ  กลุมละประมาณ6-9  คน  

ไมไดจํ าแนกอายุของเด็ก  แตละกลุมมีครูประจํ ากลุมคอยดูแลและเปนผูจัดเตรียมกิจกรรมในแตละสัปดาห
ใหเด็ก

  การเรยีนในแตละวัน  เด็กจะสลับกันเขาไปเรียนกิจกรรมตางๆ  ทุกกิจกรรม  โดยเขาเรียนกิจ
กรรมละ  20  นาท ี คือ  กจิกรรมวิทยาศาสตร  กิจกรรมพืชผักสวนครัว  กิจกรรมประกอบอาหาร  กิจกรรม
เกมการศึกษากิจกรรมหองสมุด  กิจกรรมวฒันธรรมไทย  กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมกลางแจง  สํ าหรับกิจ
กรรมมอนเตสซอรี่  จะใชเวลา  1  ชัว่โมง

เมือ่เดก็เขาไปพบครูประจํ ากิจกรรมจะทํ าความเคารพและพูดพรอมๆ  กันวา  “นักเรียนพนม
มอื  นกัเรียนกราบ  สวัสดีคะ/ครับ  คุณครู  เมื่อจบกิจกรรมก็จะกลาวเชนกัน

การทํ ากิจกรรมมอนเตสซอรี่  เด็กจะไปเลือกหยิบอุปกรณมอนเตสซอรี่ที่จัดไวที่ชั้นซึ่งแยกไว
ตามกลุมวชิาไดตามความสนใจแลวไปนั่งทํ างานกับอุปกรณ  บางคนทํ าที่โตะ  บางคนเอาเสื่อผืนเล็กมานั่ง  
แลวแตการเลอืกอุปกรณใดจะเหมาะกับการทํ างานรูปแบบใด  เด็กโตจะนั่งทํ างานดวยตนเอง  สํ าหรับเด็ก
เลก็บางคนยงัตองเดินมาขอความชวยเหลือจากครูในการทํ างานกับอุปกรณ  จัดวางอุปกรณ  ครูจะเขาไป
ชวยแลวถอยออกมาใหเด็กทํ างานเอง  เด็กจะหยิบอุปกรณกรณีที่วางอยูที่ชั้นออกมาทํ างาน  ทํ าเสร็จจะ
เกบ็แลวหยบิชิน้ใหมออกมาทํ า  เวียนไปเรื่อยๆ  มีทั้งอุปกรณที่ทํ าคนเดียว  ทํ ารวมกับเพื่อน  บางคนเอาเสื่อ
ไปวางใกลกนั  และมีการพูดคุยกันเปนระยะๆ  บางคนก็จะทํ าอุปกรณแตละชิ้นใชเวลานาน  บางคนก็จะทํ า
เสร็จเร็ว  แลวเปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหม  ส่ิงที่เด็กหยิบมาทํ ามีทุกกลุมวิชาการในกลุมประสบการณชีวิต  เด็ก
จะท ําอปุกรณขัดรองเทา  เช็ดกระจก  อาบนํ้ าตุกตา  ลางมือ  ขัดเล็บ  งานเท  งานตํ า  งานตักงานคีบ
ฟองนํ ้า  ฯลฯ  กลุมประสาทสัมผัส  เด็กทํ างานกับรูปทรงเรขาคณิตทึบ  รูปเหลี่ยมสรางสรรค  ปดตาทํ าทรง
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กระบอกมจีกุ  และตอทรงกระบอกไรจุกเปนหอคอย  ฯลฯ  กลุมวิชาการ  เด็กทํ างานกับแผนตัวพยัญชนะ  
ก-ฮ  และวางตวัพลาสติกพยัญชนะทาบลงไปใหคูกัน  ครูสาธิตการทํ างานกับแขนงไม  คณิตศาสตร  และ
บัตรตวัเลขกระดาษทราย  เด็กอีกคนทํ างานนับตะเกียบใสลงในชองใหสัมพันธกับตัวเลข  มีเด็ก  2  คน นั่ง
ท ํางานกับแบบฝก ฯลฯ

กจิกรรมวิทยาศาสตร  มีครูประจํ าเพื่อสอน  1  คน  วันนี้ครูสอนเกี่ยวกับสัตวบกและสัตวนํ้ า  
ครูใหเดก็ยกตวัอยางสัตวที่นักเรียนชอบ  เลาเรื่องเกี่ยวกับสัตวนั้นๆ  จากนั้นครูใหเด็กไปหยิบตุกตายางรูป
สัตวตาง  ๆ  ที่นักเรียนชอบ  และบอกลักษณะของสัตวที่หยิบมา  มีกี่ขา  สีอะไร  รูปรางเปนอยางไร  ฯลฯ  
สุดทายใหบอกเหตุผลที่ชอบสัตวชนิดนั้น

กจิกรรมพชืผักสวนครัว  เนื่องจากฝนตกดินแฉะ  เด็กลงทํ าแปลงผักไมได  ครูและเด็กจึงนั่ง
รวมกนัทีส่นามและพูดคุยถึงผักที่ไดปลูกไปแลว  ตอจากนั้นครูบอกวาจะปลูกผักใสแกวพลาสติกจะไดนํ า
กลบัไปบานได  สํ าหรับพืชที่ปลูกไปแลวคือ  ถั่วฝกยาว  เมื่อถึงเวลาเก็บไดจะนํ าไปปรุงอาหาร

กจิกรรมประกอบอาหาร  เด็กไดเคยทํ าขนมปงทาแยมมาแลวในวันกอนหนานี้  ดังนั้น  วันนี้
ครูจะใหเดก็จินตนาการสิ่งที่ทํ าไปแลว  และวาดระบายสีลงในกระดาษ

กจิกรรมเกมการศึกษา  ครูอธิบายวิธีเลนโดมิโน  สาธิตใหเด็กดูวา  เด็กจะตองหาภาพที่
เหมอืนกบัภาพทายสุดดังที่ครูวางใหดูบนโตะ  จากนั้นครูแจกแผนไมโดมิโนใหเด็ก  โดยเด็กแตละคนจะได
แผนไมคนละ  4  แผน  ครูใหเดก็คนหนึ่งวางแผนไมเพื่อเร่ิมตนการเลนกอน  จากนั้นเด็กคนถัดไปหาภาพที่
ซํ ้ากนัมาวางเวยีนไปในทิศทางเดียวกัน  หากเด็กคนไหนไมมีภาพที่ตองการ  จะขามไปที่เด็กคนตอไป  เด็ก
คนใดใชชิน้สวนตอเปนภาพไดครบกอน  คนนั้นเปนฝายชนะ  ครูใหเด็กเลนซํ้ า  3  รอบ

กจิกรรมหองสมดุ  เร่ิมดวยการที่ครูใหเด็กหยิบนิทานที่อยากฟงมาใหครู  แลวอานใหเด็กฟง
จากนัน้เลาเรือ่งโทษของบุหร่ี  โดยครูกลาวนํ าวา  ที่เลาเรื่องนี้เพราะวันที่  31  พฤษภาคมจะเปนวันงดสูบ
บุหร่ีโลกนิทานที่เลามีเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของบุหร่ีที่ทํ าใหเกิดความรํ าคาญแกบุคคลรอบขางและมีโรคภัยที่
ตามมาจากผลการสูบบุหร่ี  ครูบอกที่มาของบุหร่ีวามาจากใบยาสูบตากแหง  ทํ าใหเปนเสนและอัดเปน
หลอดใสซองขาย  ขณะเลานิทานเด็กก็พูดขึ้นวามีญาติสูบบุหร่ี  ครูจึงบอก  เด็ก  ๆ  วาเมื่อเรารูแลววาบุหร่ี
ไมดี  เรากค็วรจะไปเตือนญาติของเราไมใหสูบบุหร่ี  เลาจบแลวครูใหไปหยิบหนังสือที่เด็กสนใจอาน  จาก
การสังเกตเด็กจะเปดดูรูปในแตละหนา

กิจกรรมวฒันธรรมไทย  ทบทวนการไหวบุคคลที่เสมอกัน  และคนที่มีอายุมากกวา  ใหเด็กได
ฝกปฏบัิติ  ตอจากนั้นสอนการกราบผูใหญ  โดยการอธิบายและสาธิตใหนักเรียนดูวา  เปนการกราบครั้ง
เดียวและไมแบมือ  และใหเด็กไปฝกปฏิบัติทีละคน

กจิกรรมศลิปะ  ครูจะมีถาดอุปกรณจัดวางไวให  โดยมีวัสดุในการทํ างานศิลปะหลายชนิด  
เดก็จะเขาไปเลอืกทํ างานศิลปะดวยตนเองตามความสนใจ  มีทั้งปนดินนํ้ ามัน  ระบายสี  วาดภาพตัดปะ  
เดก็ทีท่ ํางานเสร็จแลวก็จะไปทํ างานรอยลูกปดขนาดเล็ก ขนาดใหญ  ทํ าเปนกํ าไรขอมือ  สรอยคอ
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การรบัประทานอาหารวางและอาหารกลางวัน  โรงเรียนจะเตรียมอุปกรณและอาหารไวที่โตะ
เด็กแตละกลุมจะดูแลชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหารวาง  โดยหยิบขนมจากโถและรินนมจาก
เหยอืกเพือ่ด่ืมดวยตนเอง  เชนเดียวกับการรับประทานอาหารกลางวัน  อาหารจะจัดวางไวใหเด็กตักขาว  
ตักอาหารไดตามตองการ  โดยอุปกรณที่ใชเปนถวยจานกระเบื้องเพื่อฝกใหเด็กมีความระมัดระวัง  และการ
ตักอาหารเองจะไดรูจักการกะประมาณตักอาหารใหพอดีกับความตองการ  อาหารมีทั้งของคาว  ของหวาน  
รับประทานเสร็จแลวเด็กจะดูแลจัดเก็บอุปกรณตางๆ  ดวยตนเอง  โดยมีภาชนะรองรับวางไวให  ครูจะเขา
มาชวยเฉพาะเดก็ที่ตองการความชวยเหลือจริง  ๆ  เด็กตักอาหารแลวไปนั่งรับประทานที่โตะที่จัดไว  ครู
ประจ ํากลุมจะมาดูแลเด็กรับประทานอาหาร  เด็กบางคนใชเวลาทานอาหารนานกวา  20  นาท ีทํ าใหเขา
กลุมกิจกรรมตอไปชา

เวลา  12.40  น.  ครูจะตีกลองเดินมาที่สนาม  เด็กจะรวมกัน  เด็กเล็กเดินไปนอน  เด็กที่เหลือ
รองเพลงประกอบจังหวะ  จากนั้นจึงแยกยายไปทํ ากิจกรรมฝกทักษะ  4  กลุม  คือ  กลุมฝกทักษะการฟง  
การพดู  การอาน  และการเขียน  โดยมีเด็กประมาณ  6-7  คน  ตอ  1  กจิกรรม  และในแตละวันจะมีการ
เวยีนกลุมไปเร่ือย  ๆ  กิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดใหเด็กในภาคบาย  โดยจางครูภายนอกเขามาทํ าการ
สอน  คือ  คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

เวลา  14.00  น.  ระหวางรอการกลับบาน  เด็กจะวิ่งเลน  รวมกลุมกันเลนตามความพอใจ
ตามมมุตางๆ  ของโรงเรียน  โดยมีครูดูแลความปลอดภัย  จนถึงเวลากลับบานผูปกครองมารับและกลับรถ
ประจํ าโรงเรียน

4.1.3 การประเมนิผล  การประเมินผลพัฒนาการของเด็ก  มีข้ันตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน  2  สวนคอื  ขอมูลรายวันและขอมูลรายสัปดาหสํ าหรับ

ขอมูลรายวันเปนการบันทึกในแบบบันทึกขอมูลประจํ าวันในเรื่องการใชอุปกรณ  บันทึกรายชื่ออุปกรณที่
เดก็ท ําในวนันั้น  และการทํ าแบบฝกหัดในชวงเวลากิจกรรมมอนเตสซอรี่  มี  4  หมวด  คือ  การเตรียม
ความพรอม  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  พรอมทั้งมีรายชื่ออุปกรณที่ครูสาธิตใหเด็กดู  
และหัวขอที่ครูใชในการอบรมเด็ก

สํ าหรับขอมูลรายสัปดาห  เปนการบันทึกเฉพาะดานการทํ าแบบฝกในแฟมรายบุคคลตาม
หมวดวิชาทั้ง  4  หมวด  ในแตละหมวดใหแบงฝกออกเปนชุดๆ  ตามลํ าดับต้ังแตงายไปถึงยาก  มีแฟม
บันทกึการทํ าแบบฝกทั้ง  4  ดานในแตละสัปดาห  ครูจะจดบันทึกวันที่ครูใหเด็กทํ าแบบฝกหัดชุดนั้น

สํ าหรับกิจกรรมมอนเตสซอรี่  มีเนื้อหาครอบคลุมการใชอุปกรณ  จะมีการเก็บรวบรวมขอมูล
รายวนั  แตการทํ าแบบฝกหัดจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งรายวันและรายสัปดาห

2. การประเมนิผลพฒันาการและการรายงานพัฒนาการ  จัดทํ าเปนรายเดือน  โดยครูเขียน
รายงานประเมนิพฒันาการของเด็ก  ตามหัวขอการจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ  ครูประจํ ากลุมกิจ
กรรมมอนเตสซอรี่จะเขียนแบบประเมินพัฒนาการ  6  ดาน  คือ  กิจกรรมมอนเตสซอรี่  การเตรียมความ
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พรอม  คณติศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการรับประทานอาหาร  สวนครู  กิจกรรมกลุมตางๆ  
จะเขยีนแบบประเมินเด็กทั้งโรงเรียนตามกลุมที่ตนรับผิดชอบ  แบบประเมินแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้

สวนที่  1  การประเมินความสามารถโดยรวม  แบงออกเปน  3  ระดับ  ไดแก
- เดก็มพีฒันาการเปนที่นาพอใจ
- เดก็ก ําลังอยูในขั้นพัฒนา
- เดก็ยงัตองการความชวยเหลือ

สวนที ่  2  ความคิดเห็นของครู  ที่มีตอการพัฒนาของเด็ก  ส่ิงที่ครูสอนและสิ่งที่ตองการ
ความชวยเหลือจากผูปกครอง

สวนที ่  3  ความคิดเห็นของผูปกครอง  ตอผลการประเมินของโรงเรียน  และพัฒนาการ
ของเด็กเมื่ออยูที่บาน

ครูประจํ ากลุมเปนผูรับผิดชอบรวบรวมแบบประเมินรายเดือนของเด็กในความรับผิดชอบ
จากครูประจํ ากลุมกิจกรรม  สงใหผูปกครอง

3. การสรปุพฒันาการและการรายงานผลพัฒนาการประจํ าภาคการศึกษา  จัดทํ าในรูปแบบ
ของสมดุรายงานผลการเรียน  โดยมีการประเมิน  4  ดาน  ดังนี้

ดานที่  1  เวลาเรยีน เขียนเวลาที่เด็กมาเรียน  ขาดเรียนในแตละภาคการศึกษา
ดานที่  2  การเรยีน ประเมินความสามารถในการเรียนรูของเด็กเปน  4  ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  

พอใช  และควรปรับปรุง  ใน  4  กลุม  ไดแก  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  กลุมประสาทสัมผัส  กลุม
วชิาการ  และกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย

ดานที่  3  สุขภาพ  เปนการบันทึกนํ้ าหนักและสวนสูงของเด็กในแตละภาคการศึกษา  และ
ประเมนิสภาวะทางสุขภาพ  แบงเปน  4  ระดบั  คือ  ดีมาก  ดี  พอใช  และควรปรับปรุง  ในเรื่องความ
สะอาดของรางกาย  ความสะอาดของเสื้อผา  การรับประทานอาหารและการออกกํ าลังกาย

ดานที่  4  พฒันาการ ประเมินพัฒนาการของเด็กใน 4 ระดบั  คือ  ดีมาก  ดี  พอใช  และควร
ปรับปรุง  และมีรายละเอียดดานตางๆ  ในเรื่องความรับผิดชอบ  การรักษาระเบียบวินัย  การใหความชวย
เหลอื  การรกัษาสมบัติของสวนรวม  ความเปนผูมีเหตุผล  การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การฟงและการปฏิบัติตามคํ าสั่ง  สมาธิในการทํ างาน  การเขารวมกลุม
กบัผูอ่ืน  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  การใชวาจาออนหวาน  และการชวยเหลือตนเอง

4.1.4 คุณสมบัติของครูผูสอน
1. รักเดก็  เปนคุณสมบัติสํ าคัญที่สุดในการพิจารณา  ซึ่งสามารถสังเกตไดในขณะที่มีการพูดคุยกัน
2. สํ าเรจ็การศกึษาทางดานการสอน  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความเชื่อมั่นในการสอนตามแนว

คิดของมอนเตสซอรี่
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3. สุขภาพแข็งแรง  มีความคลองตัว
4. ยอมรับและปรับตัวใหเขากับวฒันธรรมของโรงเรียนได

4.1.5 การพัฒนาครู
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ตองการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดและการใช

อุปกรณ  ครูที่เขามาทํ างานใหมจะทํ าหนาที่เปนครูผูชวยในกิจกรรมมอนเตสซอรี่กอนตอจากนั้นจะไดรับ
การฝกการสอนแบบมอนเตสซอรี่  อานหนังสือเกี่ยวกับระบบการสอน  ในชวงบายของวันทํ าการและวัน
เสาร  ครูทีท่ ํางานอยูกอนจะมาชวยฝกใหครูใหมใชอุปกรณตางๆ  ครูใหมจะไดรับความรูทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติกอนลงมือสอน

การทดสอบความรูของครู  มีการทดสอบเปนรายบุคคล  ทั้งภาคทฤษฎี  โดยใหครูตอบคํ าถาม
สํ าหรับภาคปฏิบัติจะสุมอุปกรณในทุกกลุมวิชามาใหครูสาธิการใชอุปกรณใหดู  ครูที่จะเขาสอนในหอง
มอนเตสซอรี ่ โดยดูจากบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัยและความสามารถในการสอนตามระบบนี้

4.2 โรงเรียนกับผูปกครอง
โรงเรียนมีการเผยแพรแนวคิดใหแกผูปกครองเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องการสอนแบบมอน

เตสซอรีต้ั่งแตพาลูกมาสมัครเขาเรียน  โดยมีครูของโรงเรียนอะบายใหผูปกครองฟงกอนจะตัดสินใจเลือก
โรงเรียน

ในระหวางปการศึกษาทางโรงเรียนไดมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อเปนการเสริมความรูใหแก
ผูปกครองในเรือ่งของการสอนแบบมอนเตสซอรี่  และพัฒนาการเด็ก  โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
มาใหความรูและตอบขอซักถามตางๆ  นอกจากนี้ยังใหโอกาสผูปกครองในการเสนอหัวขอเร่ืองที่สนใจจะ
ไดรับความรู  และโรงเรียนพยายามจัดหาเวลาดํ าเนินการใหแกผูปกครอง  รวมทั้งไดจัด  Open House  ให
ผูปกครองไดมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับการสิน

โรงเรยีนไดมกีารจัดทํ าวารสาร  “กรแกว”  เปนวารสารรายเดือนเพื่อใหขาวสารตาง  ๆ  ที่เกี่ยว
กบักจิกรรมของโรงเรียน  กรขอความรวมมือ  รายการอาหารประจํ าเดือนนั้นๆ  รวมถึงบทความทางวิชาการ
ตางๆ  ทีเ่ปนการเพิ่มพูนความรูใหแกผูปกครอง  ในการเลี้ยงดูลูกและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอื่นๆ  ที่โรงเรียนไดจัดขึ้นและขอความรวมมือจากผูปกครอง  ทั้งใน
สวนเขามาเปนวทิยากร  ชวยดูแลเด็กในการไปศึกษานอกสถานที่  รวมทั้งกิจกรรมวันอํ าลาใหแกเด็กที่จบ
การศกึษา  และมีการจัดตั้งชมรมผูปกครองมอนเตสซอรี่กรแกว

4.3 โรงเรียนกับสังคม
โรงเรยีนเปนแหลงบริการทางวิชาการในการสอนแบบมอนเตสซอรี่  โดยบุคลากรของโรงเรียน

ไดรับเชญิเปนวทิยากรใหสถาบันตางๆ  เปนสถานที่ฝกการสอนของครู  และเปนสถานที่ศึกษาดูงานและฝก
ปฏิบัติงานของนิสิต  นักศึกษา  ของสถาบันตางๆ
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โรงเรียนไดพยายามทํ าทุกอยางในฐานะของโรงเรียนที่ใหการดูแลและจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ปฐมวยัใหความรวมมือกับผูปกครองในการทีจะเดินไปพรอมกัน  ชวยกันดูแลเด็กใหเติบโตสมบูรณพรอม
ทกุดานอยางมคีวามสุข  และใหบริการแกสังคมโดยรวมดวยสํ านึกของความเปนสถาบันหนึ่งของสังคมไทย  
ทีจ่ะท ําดทีี่สุดเพื่อส่ิงที่ดีงามใหเกิดขึ้นแกเด็กทุกคน

5. ความรูสึกของนักเรียนและผูปกครองตอการสอนแบบมอนเตสซอรี่
5.1 ความรูสึกของอดีตนักเรียนในระบบมอนเตสซอรี่

อดีตนักเรียนเกาของโรงเรียนแบบมอนเตสซอรี่  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดเลาประสบการณ
ในโรงเรียนวาเธอไดเขาเรียนในโรงเรียนมอนเตสซอรี่  12  ป  การศกึในระบบนี้ทํ าใหเธอรักโรงเรียนและรักที่
จะเรยีน  เธอคดิวาเปนประสบการณที่ดีสํ าหรับเธอที่อยากใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเชนเธอ  เธอกลาวตอไป
วา  วิธีการสอนของมอนเตสซอรี ่  ทํ าใหเด็กไดสํ ารวจชีวิตของตนเอง  ชวยใหเด็กไดรับอิสระในการที่จะได
ขยายความสนใจ  ใชจินตนาการ  และกระตุนความอยากรูอยากเห็นที่มีอยูในตนเอง  ทํ าใหเด็กไดเรียนรู
ตามความสามารถของตน  ไมตองไปแขงขันกับใคร  ครูทํ าตัวเปนผูแนะนํ าและกระตุนใหเด็กเกิดวินัยในตน
เอง

ในความทรงจํ าของเธอยังมีภาพของอุปกรณสีสันตางๆ  ที่เคยใช  ลูกปดหอยติดตอกันแขวน
อยูที่ผนังไมเธอชอบความคิดของมอนเตสซอรี ่  โดยใชสัญลักษณคํ ากริยาเปนวงกลมสีแดง  ทํ าใหเมื่อเวลา
พดูถงึกรยิาในชั้นเรียนทีไร  ทํ าใหเธอคิดถึงภาพ  วงกลมสีแดง  อุปกรณมอนเตสซอรี่ชวยใหเด็กเขาใจความ
คิดรวบยอด  โดยใหไดมีประสบการณที่ตอเนื่อง

นอกจากการเรยีนกลุมวิชาการ  กลุมประสบการณชีวิตที่เธอไดรับเปนสวนสํ าคัญ  ในชั้นเรียน
ของมอนเตสซอรีท่กุสปัดาห  เธอและเพื่อนไดทํ าอาหารกลางวัน  ทํ าใหไดเรียนรูการทํ างานรวมกัน  และ
การรบัประทานอาหารรวมกัน  ความเขาใจและความไววางใจที่มีตอกัน  เกิดขึ้นจากการที่เราไดทํ างานรวม
กนันีเ่อง  เราชวยกันดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยง  ทํ างานซัก  รีด  และดูแลทํ าความสะอาดชั้นเรียนของเราเอง

บทบาทของครูในระบบมอนเตสซอรีไ่มใชมาเปนผูวิพากษวิจารณ  พิจารณาตัดสิน  แตเปนผู
แนะน ําและคอยกระตุนสนับสนุนเด็ก  เมื่อตรวจผลงานเด็กครูจะไมขีดสีแดงลงไปบอกวาถูกหรือผิด  แตจะ
ไปใหคํ าแนะนํ าแกเด็กเปนรายบุคคล

ในชัน้เรยีนของเธอเปนชั้นเรียนที่คละอายุ  มีเด็กโตเปนผูนํ าและรับผิดชอบงานตาง  ๆ  มาก
กวา  เดก็โตชวยสอนและเปนตัวแทนใหแกเด็กเล็กกวา  เธอมีความสนิทสนมกับทุกคนในหองเหมือนพี่-นอง  
ไววางใจและเขาใจกัน

มอนเตสซอรี่เชื่อวา  เมื่อเด็กอยูชั้นมัธยมศึกษาเขาตองออกไปแสวงหาความรูจากโลกภาย
นอก  ดังนั้นเมื่อเธออยูเกรด  7  จงึไดออกไปฝกงานบริษัทสรางภาพยนตโฆษณา  ทํ าใหไดมีโอกาสผลิต
ภาพยนตความยาว  2 นาที  43  วนิาท ี เธอไดทํ าหนาที่เปนผูชวย  งานที่ทํ าคือ  ขนอุปกรณ  จัดเตรียมแสง  
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ถอืแผนสะทอนแสง  ฯลฯ  เธอคิดวานี่คือประสบการณชีวิตที่เธอไดรับ  ทํ าใหไดพบกับบุคคลที่นาสนใจ  ได
สัมผัสรสชาติของชีวิตในการทํ างานและทํ าใหไดรับความรูวาชีวิตการทํ างานจะเปนอยางไรในธุรกิจเกี่ยวกับ
การท ําภาพยนตร  เธอจึงคิดวาเด็กทุกคนควรจะมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบมอนเตสซอรี่  เพราะเธอ
เองกย็งัคงรกัโรงเรียนและยังคงรักที่จะเรียนรู  เด็กเหมือนกับตนไมที่ตองการรากที่แข็งแรง  มอนเตสซอรี่จะ
ใหพืน้ฐานทีม่ัน่คงที่จะเปนฐานสํ าหรับส่ิงตาง  ๆ  ที่จะเขามาในชีวิตของเราตอไป

5.2 ความรูสึกของผูปกครอง
ผูปกครองทานนี้มีบุตร  2  คน  อายุ  9  และ  11  ป  ทัง้สองคนเรียนอยูในโรงเรียนมอนเตสซอ

ร่ี  ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแตอายุ  3  ขวบ  โรงเรยีนมีถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ผูปกครองคิดวาจะใหเรียน
จนจบ  แลวจงึจะไปตอมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน  ซึ่งเขาคาดหวังวาลูกของเขา
จะเปนคนตัดสินใจเลือก

เมื่อถามวาทํ าไมเลือกใหลูกเรียนในระบบมอนเตสซอรี่  เขาก็บอกวาภรรยาเปนคนตัดสินใจ
จริง  ๆ  แลวเขาไมไดอยากใหลูกเขาไปเรียน  พอผานไปเกือบป  ตัวเขาเองก็เปลี่ยนความรูสึกเปนพอใจ  
เมือ่พบวาลกูพฒันาความรูสึกของการทํ างานเปนทีมและการเปนผูนํ าตนเอง  สามารถเขากับคนอ่ืน  ๆ  ได
ดีและมคีวามมั่นใจ  มีทัศนคติตอคนอ่ืนคลายผูใหญ  สนใจและเอาใจใสเกี่ยวกับส่ิงตาง  ๆ  ที่เปนไปในโลก

ปญหาของพอคือกลัววาลูกชายคนโตจะมีปญหาในการไปเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  แตเมือ่เหน็พัฒนาการของลูกแลวก็ไมวิตกกังวล  เพราะลูกมีความมั่นใจเขาเคยชินกับการมีอิสระใน
การคดิ  การท ํา  คิดวาลูกคงไมกังวลกับการสอบ  เมื่อไปถึงเวลานั้นลูกจะเขากับคนอ่ืน  ๆ  ไดดี

สํ าหรบัประเทศไทย  ผูปกครองหลายคนไดแสดงความพอใจที่ลูกไดเรียนในโรงเรียนอนุบาล
มอนเตสซอรีว่า  ลูกมีสมาธิดีข้ึน  รูจักสังเกต  ชอบแสวงหาความรูดวยตนเอง  ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น  
และขอสํ าคญัคอื  รูจักชวยเหลือผูอ่ืน  ชวยงานบาน  ดูแลนอง  มีความสุข  อยากมาโรงเรียน  ถึงแมจะจบ
ไปแลวกอ็ยากกลบัมาเรยีนอีก  พื้นฐานการคิด  การสังเกตดี  จากการที่โรงเรียนใหนักเรียนยืมหนังสือจาก
หองสมดุกลบัไปอานที่บานได  ทํ าใหลูกมีนิสัยรักการอาน  ผูปกครองคนหนึ่งบอกวาทุกขใจมากที่ลูกอยู
อนุบาล  3  แตอานไมไดเลย เขาเรียนชั้น ป.1  ตองวิง่เตนใหไดเขาเรียนแตเหมือนสิ่งมหัศจรรยเมื่อเวลา
ผานไป  1  สัปดาห  ลูกหยบิหนงัสอืข้ึนมาและสามารถอานหนังสือได  ผูปกครองหลายทานบอกวานักเรียน
จะมพีืน้ฐานทางวชิาการออนกวาเรียนที่โรงเรียนในระบบเรงอาน-เขียน  แตเมื่อเขาเรียนชั้น  ป.1  ไดระยะ
หนึง่กส็ามารถตดิตามบทเรียนได  สํ าหรับความพรอมดานอื่นๆ  ผูปกครองมีความพึงพอใจมาก
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6. คุณลักษณะของเด็กมอนเตสซอรี่
เดก็ทีเ่ขาเรียนในโรงเรียนที่ใชการสอนแบบระบบมอนเตสซอรี่แลว  ควรจะไดรับการพัฒนาใหเกิด

ส่ิงที่ดีงามตาง  ๆ  ดังตอไปนี้
1. มคีวามรกัในความมีระเบียบ  เด็กที่สามารถทํ าตัวไดกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมของมอนเตสซอรี่แลว  จะ

แสดงออกถงึการมีความสุขที่จะจัดสิ่งตาง  ๆ  ใหมีระเบียบเรียบรอย  เพราะอุปกรณและของทุกอยางมี
ทีว่างเฉพาะเปนลํ าดับอยูแลว

2. รักในการท ํางาน  เด็กจะแสดงออกมาใหเห็นถึงสมาธิในการทํ างานที่เลือกเอง  มอนเตสซอรี่ไดบอกวา  
งานทีเ่ดก็ไดเลอืกขึน้มาเองตามธรรมชาติของเขาที่อยากจะทํ า  อยากจะรู  เด็กจะมีสมาธิในการทํ างาน  
เพราะงาน/กจิกรรมที่เด็กเลือกทํ านั้นตรงตามความตองการของเขา

3. สัมพนัธกับความจริง  มอนเตสซอรีจ่ะบอกวา  เด็กจะตองแสดงใหเห็นวาเปนผูที่แสวงหาและเขาใจใน
ส่ิงแวดลอม  จะตองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของความหยั่งรูถึงลักษณะของความจริงในขณะที่เขา
เรียนรู  และปรับเขาสูส่ิงแวดลอม

4. รักในความสงบและทํ างานไดคนเดียว  เด็กควรจะเพิ่มพลังของสมาธิสูงขึ้น  เมื่อทํ างานอยูกับเด็กคน
อ่ืน  เขามสิีทธทิีจ่ะทํ างานคนเดียวโดยไมมีใครมารบกวน  นั่นคือใหความเคารพตอตัวเขา  เด็กจะไมถูก
บังคบัใหไปทํ างานรวมกับคนอ่ืนโดยที่เขาไมเต็มใจ  มอนเตสซอรีสั่งเกตวาในชวงเวลาสงบของเด็กนี้ถึง
จะเปนชวงสัน้ๆ  นอกจากจะทํ าใหเด็กเกิดความรูสึกของความมีวินัยในตนเองแลว  ยังไดชวยสราง
ความสงบภายในจิตใหแกเขาดวย

5. ความเปนเจาของ  เด็กควรแสดงใหเห็นชัดเจนขึ้นตามลํ าดับวา  เขาจะไมทํ าตัวเปนเจาของวัสดุ
อุปกรณใด  เพราะวาอุปกรณตาง  ๆ  จะเปนการใชรวมกันในสิ่งแวดลอมที่ไดตระเตรียมเอาไวให  เมื่อ
เดก็มอิีสระในการเลือก  เขาก็จะสนใจในสิ่งที่เขาเลือกมา  เพื่อจะไดรับความรูจากสิ่งนั้น

6. มคีวามเชือ่ฟง  เด็กควรแสดงใหเห็นถึงการยอมรับคํ าแนะนํ าจากผูใหญ  จากความเชื่อฟงนี้  เขาจะได
พฒันาความมีวินัยในตนเอง

7. พลงัในการปฏบัิติจากส่ิงที่เลือก  เด็กควรแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการที่จะเลือกแยกแยะจากสิ่ง
แวดลอม  ถาเขาไดทํ างานที่เหมาะสมเขาจะเรียนรูจากสิ่งนั้น  เพื่อขยายความรูของเขาตอไป  เขาจะได
ประสบการณเกิดความพึงพอใจจากการทํ างานไดสมบูรณไดสํ าเร็จ  สวนนี้คือจุดเนนความสํ าคัญของ
ส่ิงแวดลอมของมอนเตสซอรี่ที่จะตองจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  เพื่อที่เด็กจะไดเขาใจสิ่งแวดลอม  
การที่เด็กไดรับการกระตุนใหเลือกไดอยางเหมาะสมนี้ แรงจูงใจภายในจองเด็กจะพัฒนาไปอยางตอ
เนือ่ง อุปกรณของมอนเดสซอรี่ไดออกแบบมาเพื่อชวยใหเด็กพัฒนาพลังของสมาธิและวินัยในตนเอง

8. ความมีอิสระและการริเร่ิม เด็กควรแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระ เด็กตองการความรวมมือจากคน
รอบขางที่จะชวยใหเขามีอิสระตามขั้นตอนของพัฒนาการ สวนนี้จะชวยเพิ่มความสามารถของเขาใน
การที่จะคิดริเร่ิม
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9. วนิยัในตนเอง เดก็ควรแสดงใหเห็นวามีพลังของวินัยในตนเองเพิ่มข้ึนตามลํ าดับซึ่งเปนการแสดงใหเห็น
ถงึกจิกรรมที่ใหเขาใชอิสระและเสรีภาพในการสอนแบบมอนเตสซอรี่ใหเกิดประโยชน อุปกรณของมอน
เตสซอรี่ออกแบบมาเฉพาะที่จะกระตุนในเรื่องนี้ มอนเตสซอรี่ไดกลาวเอาไววา การเชื่อฟงและวินัยใน
ตนเองเปนขัน้ตอนที่สํ าคัญในกระบวนการที่เด็กจะพัฒนาความตั้งใจของเขา

10. ราเรงิ เดก็ควรแสดงใหเห็นวามีความพอใจ ทํ างานไดอยางสงบกับเพื่อและซึมซับกิจกรรมของแตละคน 
เขาควรจะไดพัฒนาบุคลิกภาพของเขาเอง

11. การท ํางานรวมกบัผูอ่ืน เมื่อไดเรียนรูการแบงปนอุปกรณจากการทํ างานคนเดียวตอมาเด็กก็จะตองรูจัก
การทํ างานรวมกัน

การเรยีนรูของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม
1. ความเปนมา

ภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เปนค ําทีพ่บครั้งแรกในหนังสือภาพของเด็กที่เขียนโดย จอห
น อามอส

โคมินิอุส ในยุคคริสตศตวรรษที่ ๑๗ (กูดแมน : ๒๕๑๓) ซึง่เปนหนังสือเลมเล็ก ๆ ที่เหมือนยอโลกไว และ
ภาษาธรรมชาตนิัน้เตม็ไปดวยภาพสิ่งตาง ๆ – ชื่อ – คํ าอธิบายสิ่งเหลานั้น สวนความหมายของภาษาธรรม
ชาติของโคมินิอุส จะไมเหมือนความหมายในปจจุบันเสียทั้งหมด แตก็ไดชี้ใหเห็นลักษณะเดนสํ าคัญที่
คํ านงึถงึวธิกีารเรียนรูแบบเด็ก ๆ ดวยการใชภาษาเชนเดียวกับปจจุบันที่เราใชนี้เอง โคมินิอุสเชื่อวา เด็ก
สามารถคนพบขอมูลใหม ๆ ไดดวยการนํ าเสนอดวยสิ่งที่เด็กคุนเคยในชีวิตอยูแลว เด็กจะเขาใจสิ่งของที่
เปนรูปธรรมไดโดยการใชภาษาถิ่นหรือภาษาในชีวิตประจํ าวันของเด็ก

นกัการศกึษาในชวงระหวางคริสตศตวรรษที่ ๑๗ - ๒๐ ไดระบวุาหลักการของการเรียนรูภาษา
อยางธรรมชาติแบบองครวมในยุคนี้คลายกันกับแนวทางของโคมินิอุส ความรูจะเกิดขึ้นอยางพรั่งพรูจาก
กระบวนการเรยีนรูและพัฒนาภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งครูจะเห็นไดชัดเจนวา เด็ก ๆ นั้นอาศัยภาษาเปนสื่อ
ในการแกปญหาตางๆ อยางมีความหมายในกระบวนการเรียนรูทั่วๆ ไปของเด็กในโรงเรียน (กูดแมน สมิธ 
เมอรริดิธ และกูดแมน : ๒๕๓๐) สวนครกูเ็ชนกนั ครูใชภาษาทุกทักษะ ทุกดาน ฟง พูด อาน เขียน แบบองค
รวมในทกุกจิกรรมในหองเรียน เชน การวิเคราะหเร่ืองราวตาง ๆ การแนะแนวหลักสูตร การทํ าจดหมายขาว 
การเขยีนบทความ การเขียนหนังสือตาง ๆ ฯลฯ ครูบางกลุมไดอธิบายการพัฒนาปรับเปลี่ยนการอานของ
เดก็จนเกดิแนวทางใหมของการอานแบบภาษาธรรมชาติได

ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ โดโรธ ีวัตสัน และคณะในเมืองโคลัมเบีย รัฐมสิซูร่ี ไดกอต้ังกลุมครูกลุมแรก มีชื่อ
วากลุมครูประยุกตใชแนวกาษาธรรมชาติ (TAWL) ทีร่วมมอืกันปรับเปลี่ยนแนวทางเขาสูภาษาธรรมชาติ 
(Teacher support group) บทความเกีย่วกับภาษาธรรมชาติที่เร่ิมปรากฏมากขึ้น และในป พ.ศ.๒๕๒๓ มี
การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อนํ าแนวทางนี้ไปใชในชั้นเรียน
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2. นักทฤษฏสี ําคัญที่ใหความเขาใจเรื่องภาษาธรรมชาติ
ดิวอี ้(๒๔๘๑ , ๒๔๘๖) ไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาของเด็กกอนการพัฒนาเขาสูการใชภาษาอยาง
ถกูตองตาม

หลักภาษา (อารี  สัณหฉวี : ๒๕๓๕) วาเกิดจากประสบการณตรงโดยการลงมือกระทํ าดวยตนเอง 
(Learning by doing) และไดสรางทฤษฎีที่เปนกุญแจสํ าคัญของความคิดเรื่อง พลังของการสะทอนความ
คิดตอการสอนของครู (Reflective teaching) ทีผู่เรียนตองเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู ครูผูสอน
ควรบรูณาการดานภาษาใหกลมกลืนไปกับการเรียนรูทุกเรื่องในหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เพีย
เจท (๒๕๙๘) ทีม่อิีทธพิลตอกระบวนการสอนภาษาธรรมชาติ โดยกลาววา เด็กจะเรียนรูจากกิจกรรมโดย
การเคลือ่นไหวของตนเอง จากการไดสัมผัสกับส่ิงแวดลอมและสรางองคความรูข้ึนภายในตน กระบวนการ
รูมิใชเกิดจากการรับเขา (Passive) แตเพยีงอยางเดียว เด็กจะเปนผูกระทํ าการเรียนรู (Active) ในการคิด
ดวยตนเอง การเรียรนรูของเด็กเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมผานการเลน จะชวยใหเด็กได
เรียนรูภาษาจากกิจกรรมที่ทํ ารวมกันและเปนรายบุคคล ซึ่งไวกอตสก ี (๒๕๒๑ , ๒๕๒๙) ไดกลาวถึงการ
เรียนรูภาษาของเดก็วา การชวยเหลือและลงมือทํ าเปนขั้นตอน ผานการเลนและกิจกรรม ชวยใหเกิดการ
เรียนรูภาษาผานการใชสัญลักษณ

ฮอลลิเดย (๒๕๑๘) ไดกลาวถึงพลังของบริบทที่แวดลอมในสถานการณที่หลากหลายมีอิทธิ
พลตอการเรียนรู และการใชภาษาของเด็ก การปฏสัิมพนัธระหวางผูคนที่เกี่ยวของ เด็กจะเปนผูใชภาษา
จากการเรยีนรูทุกสิ่งผานภาษา และเรียนเกี่ยวกับภาษาไปพรอม ๆ กัน

กูดแมน (๒๕๑๓) ไดรับการยกยองในฐานะผูบุกเบิกแนวการสอนภาษาแบบองครวมจนมีผูให
ความสนใจน ําความคิดไปใชในประเทศตาง ๆ และมีผูใหการสนับสนุนเผยแผออกไปอยางกวางขวางในชวง
ป พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตนมา เขากลาววา ภาษาเปนเรื่องสํ าคัญสํ าหรับชีวิตเด็ก เด็กตองเรียนรูภาษา และตอง
ใชภาษาเพื่อการเรียนรู ครูตองตระหนักในความสํ าคัญนี้

3. ปรัชญาและแนวคิด
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) มวีวิฒันาการมาจากหลายศาสตร 
และหลายแนว

ความคดิ ในกลุมนกัภาษาศาสตร นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา พัฒนาการและการเรียนรู แนวการสอน
ภาษา แบบธรรมชาติเปนปรัชญาแนวคิด ไมใชวิธีการสอนภาษาอยางที่เขาใจผิดกันเพราะจากแนวคิดนี้ ครู 
พอแม หรือผูใหญสามารถนํ าไปสูการสอนดวยวิธีการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย

นักการศึกษาไดชี้ใหเห็นพัฒนาการทางดานการคิดและการใชภาษาของเด็กโดยการเรียนรูผาน
ประสบการตรงจากสิ่งที่เรียนอยางมีความหมาย เด็กจะรับและซึมซับขอมูลทางภาษาสภาพแวดลอมใน
บริบททางสังคม วัฒนธรรมและการใชภาษารวมกันกับผูคนที่อยูแวดลอมใกลชิด ซึ่งจะทํ าใหเด็กเกิดการ



เรียนรูภาษาไดดีโดยเด็กจะไมเกิดความรูสึกยากลํ าบากในการเรียนรู เหมือนแนวการสอนภาษาในระบบ
โรงเรียนแบบเดิม แนวทางการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทางภาษาของเด็กในโรงเรียน จึงควรใหตอบ
สนองธรรมชาตกิารเรียนรูของเด็ก และเหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของเด็กแตละวัย หลักการ แนวคิดแบบ
ภาษาธรรมชาตินี้ สามารถใชเปนวิธีการเรียนการสอภาษาในโรงเรียน เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจในการ
เรียนรูภาษาอยางมีความหมายตอชีวิต

จากบทสัมภาษณ ศ.ดร.อารี สัณหฉว ี ในโครงการวิจัยและพัฒนา ทานใหความรูวา ภาษาธรรม
ชาตไิมใชวธิีการ ไมใชขอกํ าหนดใด ๆ ที่จะชี้ความสํ าเร็จที่มีรูปแบบตายตัว แตเปนเรื่องของปรัชญาแนวคิด
ทีจ่ะใหเดก็ ๆ เรียนรูใหอานออกเขียนได พัฒนาการเรียนการสอนภาษาของเด็ก ๆ ที่พบวาแตกตางจากวิธีที่
สอนกันอยูแบบเดิมในโรงเรียน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนความสํ าคัญของวัตกรรมนี้เกิดมาจากการได
แนวความคิดที่คนพบโดยการสังเกต การเรียนรูภาษาที่เปนธรรมชาติของมนุษยตัวเล็ก ๆ จึงเหมาะกับ
พฒันาการและความสามารถของเด็กตั้งแตแรกเกิดไปจนโต มีความชัดเจนอยูสองแนว คือ การที่ผูเรียนได
อยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่อบอุนเสมือนบาน และอาบเอิบ (Immersion) ไปดวย โลกของภาษาและหนังสือ 
คือคลายวา ชุมฉ่ํ า จนซึมซับเขาไปทุกขณะที่ไดฟงพอแม ครู อานหนังสือใหฟงทุกวันดวยนั้นแนวหนึ่ง อีก
แนวหนึง่คอื นกัวจิยัเริ่มไปศึกษาการเรียนรูภาษาของเด็ก สังเกต ติดตาม ดูเด็กอายุขวบกวางๆ ถึงระดับ
ประถม พบวา การเรียนรูที่แทจริงของเด็กนั้น เปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ (Naturally) ซึ่งความรู
ที่พบสองทางนี้กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางกวางขวาง ในเวลาตอมา ที่สํ าคัญเหนือไปกวา
การรูภาษาอานออกเขียนไดของเด็กนั้น นวัตกรรมการเรียนรูตามแนวภาษาธรรมชาติของเด็กนี้ เปน
นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะนํ าใหเด็กเขาถึงความจริงโดยการฝกเชื่อมโยงใหผูเรียนมองชีวิตแะสรรพสิ่ง
จากภาพรวมไปสูสวนยอย ผูเรียนสรางองคความรูอยางเปนธรรมชาติและเปดนํ าความสามารถของเขา 
เพือ่การเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดอยางไมมีขีดจํ ากัด ซึ่งเปนภากฐานสํ าคัญในการไปสูข้ันสูงของศักยภาพ
ทีม่นษุยพึงจะเปนได

4. ปรชัญาแนวทางสูงสุดของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํ ารัสแกพสกนิกรชาวไทยเมื่อวันที่ 

๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๒ เร่ืองภาษาและการเขาถึงภาษา ดังนี้





…ตองหาวธิทีีจ่ะท ําการเรียนการสอนใหไดประโยชนและสามารถเขาในความจริง ไมใชใหเขาใจภาษา
แตเขาใจวิชาการ ไมใชวิชาการอยางเดียวตองเขาใจวิธีปฏิบัติตน หมายถึงจริยธรรมตาง ๆ ตองเรียน
ตองรู ใหรูกวางขวาง อันนี้เปนขอสํ าคัญในการพัฒนาการศึกษา ถาไมพัฒนาการศึกษาประเทศก็อยูไม
ได ความเขาใจของบุคคลจะไมมี ถาความเขาใจของบุคคลไมมี ขอใดก็ตาม ที่คนไมเขาใจคือ ส่ือความ
หมายความคดิไมได ถาไมมีความรู โดยเฉพาะภาษาอันนี้ที่จะตองแกไข ที่บอกวาแกไข เพราะรูวายังไม
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จากพระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะเห็นวาพระองคใหความสํ าคัญกับ
ภาษาในฐานะเปนเครื่องมือสํ าคัญที่จะทํ าใหเกิดความรู ความคิดเห็น ความเขาใจในวิชาการ และการ
พฒันาการศึกษามีความสัมพันธกับความอยูรอดของประเทศชาติ ภาษาจึงนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการ
เรียนรูโลกรอบตัวของเด็กตั้งแตเกิด และเปนสื่อในการเรียนใหไดความรู ประสบการณตาง ๆ ในโรงเรียน วิธี
การเรียนรู ภาษาจึงเปนประเด็นที่ตองพิจารณา คนหาหนทางที่เด็กเรียนรูแลวไดผลดี มีความสุขในการ
เรียนรู จนสามารถใชภาษาไดอยางมีความหมาย ใชภาษาสื่อความเชื่อมโยงกับคนที่เด็กอยูใกลชิดไดดีจน
ถงึระดบัทีเ่ดก็สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในยุคสารสนเทศนี้ผานภาษานั้นเอง นั่น
คือพระราชด ํารัสขางตนที่วา “สามารถเขาใจความจริง ไมใชใหเขาในภาษา แตเขาในวิชาการ”

5. นวตักรรมภาษาธรรมชาติที่ปรากฏในเมืองไทย
ในประเทศไทยมีนักการศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความ

สนใจเรือ่งองคความรูของนวัตกรรมแนวทางภาษาธรรมชาติ (Whole language) และนํ ามาทดลองใชใน
โรงเรยีนเทาที่ปรากฏชัดคือ ต้ังแตป ๒๕๒๖ จนปจจุบัน อาทิ เชน ศ.ดร.อารี  สัณหฉวี ผศ.ดร.ฉันทนา  ภาค
บงกช รศ.ดร.ภรณี  คุรุรัตนะ ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ ดร.วรนาท  รักสกุลไทย ดร.พัชรี  ผลโพธิน ดร.พวง
เล็ก วรกลุ ดร.หรรษา  นิลวิเชียร ดร.พิกุล  เหตระกูล ผศ.พิทยาถรณ  มานะจุติ ผศ.อัญชลี  ไสยวรรณ 
อาจารยนฤมล  เนยีมหอม และ อาจารยอีกจํ านวนมากที่ไมสามารถกลาวอางนามไดอยางทั่วถึง

การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติเปนนวัตกรรมที่มีสวนชวยในการพลิกผันใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาสู
การศึกษาอยางมีคุณคาและมีความหมาย กอใหเกิดปญหากับผูเรียนในบริบทของสังคมหรือตามสภาพ
แวดลอมของทองถิ่นนั้น ๆ แมวาองคความรูและที่มาของนวัตกรรมนี้จะเริ่มจากตางประเทศ แตในปจจุบัน 
เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะทํ างานฝายการศึกษามูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารีฯ ไดเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาภาษาสํ าหรับเด็กปฐมวัย จึงไดศึกษา
องคคามรูนีอ้ยางตอเนื่อง จนเห็นความสามารถทางภาษาของเด็กที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนอนุบาลของไทย

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ฝายการศึกษามูลนิธิฯ ไดเชิญชวนเพื่อนจากโครงการเพื่อรวมทางสูการศึกษาที่
มคุีณคากอใหเกดิปญญา จาก โรงเรียนตาง ๆ จํ านวน ๑๕ โรง ซึ่งมีความทุมเทใหกับการพลิกเปลี่ยน
กระบวนการเรยีนรูในโรงเรียน มาศึกษาแนวคิดภาษาธรรมชาติโดยการจัดอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ 
โดยผูเชี่ยวชาญชาวอิสราเอล ราเคล เคดาร และเจเน็ต เฮริซแมน จากศูนยฝกอบรมนานาชาติ โกลดา แมร 
เมาท คารเมล เมืองไฮฟา การศกึษาดูงานการนํ าแนวคิดเขาสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน ผลสํ าเร็จที่เกิดขึ้น
สวนสํ าคัญคือการทํ างานชวยเหลือวิเคราะหการศึกษารวมกันเปนกลุมยอย เรียกวา กลุมพลังหนุน 
(Support Group) เพือ่การแลกเปลีย่นความคิดเห็น ใหกํ าลังใจ มีการอภิปลายเชิงวิเคราะหและสะทอน
กลบั และการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กและครูแลกเปลี่ยนกัน
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กระบวนการเรียนการสอนแนวภาษาธรรมชาติสรางทั้งความสุขใหกับผูเรียนและครูผูสอนของเพียง
ครูและผูปกครองตองทํ าใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง ยินดีทํ างานเพิ่มข้ึนเพื่อส่ังสมความสามารถในการ
สอนและน ําลกูศษิย หากทานเปนครูหรือผูปกครองที่ตองการความทาทายในสิ่งที่ดีมีประโยชน ก็สามารถ
ศึกษาแนวทางนวตักรรมการเรียนการสอนภาษาธรรมชาตินี้ แลว ทดลองใชวิธีการที่ตนเองมั่นใจที่สุดกอน 
แลวทานจะเปนผลงานภาษาที่เกิดขึ้น แตกตางจากแนวการสอนแบบเดิมดวยตัวของทานเอง

6. การเรยีนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม ชวยสรางสรรคปญญาเด็กไทยไดอยางไร
การสอนภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวมนั้น เร่ิมจากครูตองเขาใจจุดเนนของการเรียนรูภาษา
แนวธรรมชาติ

คือ ตองเขาใจพฒันาการทางภาษาของเด็ก ซึ่งประกอบไปดวย ความสามารถทางภาษา ๔ ดาน คือ การฟง 
การพดู การอานและการเขียน ซึ่งมีกระบวนการคิดเปนแกนสํ าคัญ เพราะการใชภาษาของเด็กในรูปแบบ

ตาง ๆ ลวนแลวแตมาจากความคิดทั้งสิ้นดังจะเห็นไดจากแผนภูมิ
ดังนั้นในความหมายของภาษาธรรมชาติ การพัฒนามนุษยจึงควรเริ่มตนดวยการพัฒนาความคิด

กอนโดยมภีาษาเปนหนวยสํ าคัญในการชวยใหคนเราไดพัฒนาความคิดอยางตอเนื่อง ดังแสดงใหเห็นดวย
ลักษณะของภาษาและการใชภาษานั้นมีหลายรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล ก็เนื่องมาจากความคิด
ทีไ่มเหมอืนกนันัน้เอง และการเรียนรูภาษาธรรมชาตินั้นหมายถึง การฝกสรางความสามารถทางภาษา ทั้ง
ฟง – พดู – อาน – เขียนในแตละดานจะตองสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยไมแยกออกจากกัน จึงเรียกวาการ
เรียนรูภาษาแบบองครวม ผูสนใจตองเขาใจลักษณะการเรียนแบบนี้ใหถูกตอง แลวฝกสังเกตวิเคราะหรวม
กนั โดยเฉพาะในเรื่องลํ าดับข้ันตอนพัฒนาการทางภาษาของเด็ก

การพัฒนาภาษาโดยองครวมตองอาศัยการพัฒนาการเรียนรูทั้งระบบ จึงทํ าใหเกิดการพลิกผัน
หรือเปลีย่นแปลงขึ้นภายในโรงเรียนได คือ เร่ิมดวยนโยบายของโรงเรียนควรเปลี่ยนแปลงไปกอน ตอมาจึง
เปลีย่นแปลงบทบาทพฤติกรรมการเรียนการสอน ครู เด็ก ในขณะเดียวกันตองจัดสภาพแวดลอมทั้งในและ
นอกหองเรยีนใหเต็มไปดวนโลกของภาาาเพื่อใหเด็กเขาไปเรียนรู คนควา และซึมซับพัฒนาทางภาษา และ
การเรยีนรูทกุดานไดจากสภาพแวดลอม นั่นเอง ซึ่งจะอธิบายใน ๒ ประเด็น คือ ๑. นโยบายและแนวทาง
ของโรงเรียน ๒. องคประกอบการเรียนรู ๓ สวนคือ

ฟง พูด

อาน เขียน

คิด
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๑.  นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาของโรงเรียนที่ควรเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเปนหนวยงานสํ าคัญในการจัดการศึกษาใหแกชุมชน ตามทัศนะของการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาตเิหน็วา โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนตามความเชื่อที่วา จัดหลักสูตรใหเหมาะกับพัฒนาการ
ของเดก็ ทัง้ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไมจํ าเปนตองมีตํ าราเฉพาะตายตัวสํ าหรับเด็ก แต
สามารถใชหนงัสอืทีพ่บเห็นในชีวิต หนังสือที่เด็กชอบ จัดตํ าราเรียนที่มีคุณภาพ หนังสืออานนอกเวลา เปน
หนงัสือที่เด็กสนใจ

หลักสูตรการศึกษาสํ าหรับเด็กแตละคนควรจะแตกตางกันออกไปตามความแตกตางของเด็กเปน
รายบคุคล ครูตองพฒันาการทํ างานเปนทีม เพราะในโลกของเทคโนโลยีสมัยใหมตองทํ างานเปนทีม ครู
ตองสอนเด็กใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข โรงเรียนตองปลูกฝงความรักการเรียนรูและการ
พฒันาความสามารถทางภาวะใหเด็กเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชิวิต และในความหมายของการ
รูภาษาในบทที ่ ๑ ทีก่ลาวไวขางตน ทํ าใหมองเห็นแนวทาง หลักสูตรการจัดการการเรียนรูภาษาที่เปนองค
รวม โดยผานกระบวนการคิดไดชัดเจน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลทุกวันนี้ ไมควรถือวาการใหความรูเนื้อหาวิชา
การเปนเรื่องที่มีความสํ าคัญที่สุด แตควรใหเครื่องมือแกเด็กในการเรียนรูเองตลอดไป การจะบรรลุความ
ตองการนัน้ เราตองทํ า ๓ เร่ืองใหญ ๆ ที่เปนองคประกอบการเรียนรู ๓ สวน คือ

๒.  องคประกอบการเรียนรู ๓ สวน
๑.  การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการสอนภาษาธรรมชาติ
๒.  กระบวนการเรียนรูแบบธรรมชาติตามวัยวุฒิของเด็ก
๓.  การจัดการเรียนการสอนของครู

องคประกอบที่ ๑ การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการสอนภาษาธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามแนวการสอนภาาา

อยางธรรมชาตแิบบองครวม เร่ิมตนโดยการจัดพื้นที่ภายในหองเรียนที่สามารถตอบสนองความตองการใน
การเรียนรูของเด็กที่มีความแตกตางหลากหลายได ในเรื่องของประสบการณและความพรอมในการเรียน
ของแตละบคุคล หรือแตละกลุมความสนใจ ดังนั้น การจัดหองเรียนจึงควรเปนสถานที่ที่เด็กไดอยูในโลก
ของภาษา ตัวหนังสือ สัญลักษณที่มีความหมายตอเร่ืองที่
เรียน มมุทีเ่ด็กสนใจ โดยเด็กสามารถเขาไปเรียนรู ซึมซับอยางเอิบอาบไปดวยภาษาไดตลอดเวลา

องคประกอบการเรียนรู ๓

เด็ก

สภาพแวดลอมครู
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ตัวอยางการจัดาภาพแวดลอมในมุมการเรียนรูที่สงเสริมการใชภาษาอยางมีความหมายตอเด็ก 
เชน
• มมุบาน เดก็จะเขามาในบาน พูดคุยเลนกัน มีการสื่อสารระหวางทํ ากิจกรรมตาง ๆ เชน รีดเสื้อผา ลาง

ชามในครวั ท ําครวั ชวยใหเด็กพัฒนาตนเอง ไดเรียนรู จากเพื่อ มีกระดาษ ดินสอไปบันทึกขอความจาก
โทรศพัทถึงคุณแม คุณพอ มีการจดรายการไปจายตลาดกับคุณแม

• มุมหมอ เด็กจะไดเลนบทบาทสมมติเปนหมอ เปนคนไข เด็กจะไดฝกการใชภาษาของการปวยไข 
ภาษาของคณุหมอ พยาบาล ตองมีการนัดหมายกับหมอ โดยจดการนัดหมายลงในสมุดนัดคนไข คุณ
หมอมีการเขียนใบวินิจฉัยโรค และเขียนใบสั่งยาใหคนไข แมเด็กจะยังเขียนไมเปน แตก็จะชอบหัด
เขียน

• มมุตลาด เดก็ไดฝกหัดการสนทนาสื่อสาร โตตอบระหวางผูซื้อ ผูขาย ชั่ง ตวงนํ้ าหนัก ปริมาณ คํ านวณ
เงนิ ใชจาย เงินทอน

• มมุจราจร เด็กไดเรียนรูสัญลักษณจราจร การปฏิบัติตามสัญลักษณปายบอกทางตางๆ รูจักทิศทาง 
ซาย ขวา การแสดงบทบาทตาง ๆ นี้ จํ าเปนในการใชชีวิตจริง ของจริงบนทองถนน เมื่อเด็กออกจาก
หองเรียนไป

ในมมุตาง ๆ อาจมีนอกเหนือจากที่นํ าเสนอ แตใหเด็กสามารถเขาไปเรียนรูไดเอง มุมที่ดีคือมุมที่ครู
จดัสภาพแวดลอม จัดวางกระดาษ ดินสอ ส่ืออุปกรณ หนังสือ ข้ันตอนการทํ างานไวชัดเจนแลว เด็กจะเขา
ไปเลน เรียนรูไดเองทั้งที่ตองการและไมตองการความชวยเหลือจากครู เด็กจะสนทนาหรือขีดเขียนในสิ่งที่ ผู
ใหญอาจไมเขาใจได
องคประกอบ ๒ กระบวนการเรียนรูแบบธรรมชาติตามวัยวุฒิของเด็ก

ครูตองมคีวามเชือ่มั่นและไววางใจในตัวเด็กวาเขาสามารถทํ างานตาง ๆ ได ถามีความสนใจ มี
ฉันทะเกดิขึน้แลว พฤติกรรมการเรียนรูของเกจะเกิดขึ้นเอง ซึ่งครูทุกคนตองสังเกตตลอดเวลาใหเกิดประสบ
การณตรงของครู และเปนองคความรูดานพัฒนาการของเด็กที่เปนความรูประจักษอยูในงานของครูเอง ไม
ตองไปแสวงหาความรู นวัตกรรมใด นี้คือคุณสมบัติแทจริงของครู ซึ่งพบวาหาไดนอยมากในเมืองไทย

โดยครตูองระลึกรูวาธรรมชาติของเด็กจะเกิดมาพรอมกับความสามารถในการเรียนรู มีสมองไวคิด
และมปีระสาทสมัผัสทัง้ ๕ เพื่อการรับรูผานผัสสะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย ทํ าใหสามารถเรียนรู ซึมซับส่ิง
ตาง ๆ โดยธรรมชาติ และโดยการดํ าเนินชีวิตจริงรวมกับพอแมพี่นอง ส่ิงแวดลอมรอบตัวทุกขณะ ทุกเวลา 
ทกุสถานที่

ราเคล (Rachel Keidar) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมภาษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยในการประชุมเร่ือง 
“การศกึษาปฐมวยัสรางคนสรางชาติ” (สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัย : พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ไดอธบิายทกัษะความสามารถทางภาษาทั้ง ๔ ดาน ฟง – พูด – อาน – เขียน ไวคือ
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การฟงและการพูดของเด็ก
เมือ่เดก็มโีอกาสไดยินเสียงแมพูด แมวายังพูดไมได แตจะเกิดการเรียนรูภาษาพูด เพราะการสอน

เดก็ใหพดูนัน้ เดก็จ ําเปนตองไดยินไดฟงภาษาพูดกอน ยิ่งไดฟงมากจะเขาใจชัดเจน ยิ่งเรียนรูคํ าศัพทตาง ๆ 
มาก การเรยีนรูวธิพีดูเปนประโยคยาว ๆ ทํ าใหเด็กมีพัฒนาการดานภาษาอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ในเด็กวัน ๒ - 
๓ ขวบ การพดูของแมจะชวยใหลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีได การสนทนา การชักถามเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ ําวนั เปนสิง่จ ําเปนในการพัฒนาการเรียนในดานการเขาใจความหมายของภาษา จากเรื่องงายไปจน
เร่ืองทีย่ากขึน้ สลับซับซอนขึ้น เห็นบทบาทของภาษาในการสื่อความคิดหรือแมแตจิตนาการ เพื่อตอบสอ
นงความตองการของตนไดเปนอยางดี
การอานและการเขียน

เราใชชวีติอยูในทามกลางภาษา ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด ผูใหญจํ าเปนตองสื่อความหมายกัน
ดวยภาษาเขียน การอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวันจึงเปนสิ่งจํ าเปนในการใหโอกาสเด็กเรียนรูเพื่อพัฒนา
ภาษาเขียนขณะที่อานควรชี้นิ้วตามตัวหนังสือประกอบกันขึ้นทั้งหมดคือองครวมที่เปนเนื้อหาที่นํ าเสนอ
ระบบการคิดดวยไวยากรณของภาษา ดังนั้นทุกครั้งในระหวางการอานควรสนทนากับเด็กเกี่ยวกับกฎ
เกณฑทางภาษาอยางงาย ๆ เนื้อหาที่อานควรสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รอบตัว และพยายามเชื่อโยงกับประสบ
การณเดมิของเด็กตลอดเวลาเพื่อใหเห็นประโยชนและความเกี่ยวพันของภาษาเขียนกับชีวิตจริง

การเขยีนหมายถงึการสื่อสาร การแสดงความคิด ความรูสึกออกมาอยางมีความหมาย ดังนั้น การ
เขยีนและการอานจะดํ าเนินไปพรอมกัน เนื่องจากการเปน นักเขียนที่ดีไดนั้นตองอาศัยการอานที่แตกฉาน
ในเรือ่งนัน้ ๆ สวนการฝกฝนใหเด็ก เขียนหนังสือไดนั้น ครูตองตระหนักวาการฝกเขียนที่ใหลอกเลียนแบบ 
โดยเดก็ไมไดใชความคิด แตเปนการฝกกลามเนื้อมือ หรือฝกเฉพาะความสวยงามของลายมือนั้นแตกตาง
โดยสิ้นเชิง กับการเขียนที่มาจากความคิด ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝกคิด และถายทอดความคิดออกมาเปน
ภาษาสญัลกัษณคือตัวอักษาอยางธรรมชาติจากการไดฟงมามาก ไดอานมามาก จนสามารถถายทอดเอง
ได และมาฝกฝนความถูกตองสวยงามภายหลัง

สวนการอานนั้นสามารถทํ าไดตลอดเวลา อานจากหนังสือ จากถนน จากสิ่งรอบตัวจากปาย
โฆษณา จากถงุขนม ความรูของเด็กจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเด็กไดรับโอกาสในการทํ ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอาน
รวมกับผูใหญและกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดอานเงียบตามลํ าพัง การอานกับเพื่อนเปนคู เปนกลุมยอย เพื่อ
อภิปรายรวมกนั เพื่อรับฟงและตรวจสอบความคิด ความเขาใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการอานจากสิ่งที่
ครู – เดก็เขยีนรวมกัน และสิ่งที่เด็กเขียนขึ้นเอง นับไดวาเปนการอานที่ดีที่สุดของเด็ก

ลักษณะส ําคัญและกิจกรรมทางภาษาแบบองครวม โดยเฉพาะการอาน – เขียน คือ
- เนนความเขาใจเนือ้เร่ืองมากกวาการทองจํ าตัวหนังสือผานการฟงนิทาน เร่ืองราวสนทนาโตตอบ คิด

วเิคราะหรวมกับครูหรือผูใหญ
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- การคาดคะเนโดยการเดาในขณะอาน เขียน และสะกด เปนสิ่งที่ยอมรับไดในการเรียนรูภาษาธรรมชาติ 
โดยไมจํ าเปนตองอานหรือสะกดถูกตองทั้งหมด

- มหีนงัสอื วสัดุส่ิงพมิพตาง ๆ ใหเด็กเปนผูเลือก เพื่อไดรับประสบการณทางภาษาอยางหลากหลาย
- ครูแนะน ําสอนการอานในกลุมใหญมักใชหนังสือเลมใหญเห็นชัดเจนทั่วกัน
- ครูสอนการอานอยางมีความหมาย สนุกในกลุมยอย และรูจักวิธีการใชหนังสือเปดหนังสืออยางถูกตอง 

เปดโอกาสใหเด็กพูดคุย ซักถามจากประสบการณเดิมซึ่งครูสามารถประเมินความสามารถการอานเด็ก
แตละคนไปดวยพรอมกัน

- ใหเดก็กลุมยอยผลัดกันอาน แลกเปลี่ยนกัน ออกเสียงดัง
- ใหเดก็แตละคนมีโอกาสเลือกอานหนังสือที่ชอบไปอานเงียบ ๆ
- ใหเดก็ไดเขียน ขีดเขี่ย วาดภาพ ถายทอดสิ่งที่เรียนรู ประสบการณ ความประทับใจ อยางอิสระ
- ครูตรวจสอบสภาพการเขียนของเด็กแตละคน โดยการใหเด็กเลาสิ่งที่เขียนใหฟงและครูแนะนํ าการ

เขียนที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กพัฒนาการเขียนไดดวยตัวเด็กเองทุกวันโดยไมมุงแกคํ าผิด ทํ าลายความ
อยากเขียนของเด็กลงไป

ความเชือ่มโยงภาษาพูดกับภาษาเขียน
ภาษาพดูกบัภาษาเขยีนมคีวามเชื่อมโยงสัมพันธกัน ความรูเกี่ยวกับคํ าจะเพิ่มพูนมากขึ้น เมื่อเรา

พดูเลา สนทนาโตตอบกนั เราอานหนังสือจากหนังสือประเภทตาง ๆ ที่สนใจจากปายจากทุกหนทุกแหง 
เดก็จะไดโอกาสในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ไปดวยกัน ความรูของเด็กจะเพิ่มพูนขึ้น ทักษะการสนทนาจะ
พฒันามากขึน้ จากการพูดคุยกับพอแม เพื่อน ครู ในสถานการณหรือเร่ืองราวที่มีความสัมพันธกับตัวเด็ก

เมือ่เดก็ไดรับโอกาสในการแสดงออกโดยการพูด ไดเรียนรูจากสิ่งที่ไดยิน ไดฟง จากสิ่งที่ผูใหญอาน
ภาษาหนงัสอืใหฟง ทัง้หมดนี้จะทํ าใหเด็กเรียนรูบทบาทของภาษา ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งใช
เพือ่การสือ่สาร เพื่อการแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน

สวนการรูความหมายของภาษาเขียนนั้น อีลานา ซลิเลอร อธิบายไวในหนังสืออัศจรรยภาษาของ
เดก็ ๆ เลมที ่๒ (๒๕๔๒) ไววา จุดสํ าคัญคือการที่ผูใหญอานหนังสือใหเด็กฟง ในขณะที่ครูอานไป เด็กจะ
มองตามตวัหนงัสอืไป และมักจะพยายามหาความหมายไปดวยจากภาพ หรือจากตัวหนังสือ ซึ่งเปนจุดเริ่ม
ตนของพฤติกรรมการรูหนังสือ…

ข้ันของพัฒนาการในการอาน (กูดแมน , ๑๙๘๔ การอานออกเขียนไดจากสภาพแวดลอมของเด็ก
ปฐมวยั เอกสารประกอบการสัมมนา ๖ - ๒๒ ธ.ค. ๓๗ ณ สถาบันราชภฎัเชียงใหม)

ข้ันแรก คํ าแรกทีเ่ดก็อานเปนคํ าที่มีความหมายตอชีวิตเด็ก เชน ชื่อ อาหาร ถนน ในขั้นพัฒนาการ
นี้ กูดแมนเรยีกวาเปน “รากเหงาของการอานเขียน”

ข้ันทีส่อง ผูเรียนจะผูกพันกับตัวอักษรเพิ่มข้ึน เรียกชื่อไดหรืออานไดถูก และเรียนรูที่อยู (ตํ าแหนง) 
ของตัวอักษร
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ข้ันที่สาม เด็กแยกแยะไดวาการใชตัวอักษร ระเบียบแบบแผนของตัวอักษรจะเริ่มอานเขียนจาก
ซายไปขวา เปนพื้นฐานพัฒนาการอานในเด็กปฐมวัย ในขณะเดียวกันเด็กรูจักรูปราง และระบบของตัว
อักษรอีกดวย

ข้ันสดุทาย ระบบของตัวอักษร คือเปาหมายปลายทางสุดทายของการอาน
การรบัรูและพัฒนาการดานภาษาเขียนของเด็กกอนวัยเรียน (แอนนา แซนแบงค , ในหนังสือเลม

เดยีวกนั) จากผลงานของเด็กแบงออกเปน ๓ ระยะ พบในภาษาฮบิรูและภาษาอื่น ๆ
ระยะแรก เปนระยะที่เด็กเริ่มแยกแยะความแตกตางระหวางสัญลักษณะที่ใชแทนอักษรและที่ไมใช

อักษรเขาจะใชสัญักษณที่เขาคิดขึ้นมาเองแทนอักษร มีการจัดเรียงอักษรเปนเสนตรง บางครั้งจะเขียนโดย
ใชทศิทางคงที ่บางครั้งจะใช ๑ สัญลักษณแทนคํ า ๑ คํ า …แตละอักษรมีลักษณะที่แตกตางกัน เด็กรูดีวา
การเขียนจะสัมพันธกับอักษรมากกวารูปรางของวัสดุ เราสามารถมองเห็นความแตกตางอยางชัดเจน
ระหวางสวนทีเ่ดก็วาดและสวนที่เด็กเขียน เราคนพบวาประสบการณในการเขียนขั้นตนมักเขียนชื่อของตน
เองเสมอ

ในระยะทีส่อง ลักษณะสํ าคัญคือ การเขียนตัวอักษรที่ตางกันสํ าหรับคํ าพูดแตละคํ าพูด เด็กจะเริ่ม
แสดงความแตกตางของขอความแตละขอโดยเขียนอักษรที่ตางกัน โดยมีลํ าดับและจํ านวนอักษรตามที่เขา
คิดวาเหมาะสม คือเด็กเริ่มรูจักเขียนแสดงความแตกตางของถอยคํ านั้นเอง

เดก็คนเหนึง่เขยีนจดหมายถึงบิดา โดยใชอักษรที่ใชเขียนชื่อของเธอเทานั้น แตเธอใชอักษรจํ านวน
จ ํากดันีเ้ขยีนทกุสิง่ทีเ่ธอตองการ เพียงแตจดเรียงอักษรเหลานั้นใหมีลักษณะตางกันแลวเธอบอกวา “หนูไม
รูวิธีอาน แตคุณพอหนูรูคะ”

เด็กบางคนเขียนนิยายโดยผูกเคาโครงจากเรื่องที่ฟงจากซายไปขวา แลวอานใหฟงจากความจํ า
เร่ืองทีเ่ขยีนไมไดเปนพียงผลผลิตของการเขียนเทานั้น แตเปนปรากฏการณที่เกิดในสมองเด็ก

ในระหวางทีเ่ดก็เริ่มเขียนเรียงถอยคํ านั้น เด็กจะเริ่มตระหนักเกี่ยวกับกฏเกณฑที่ใชในการเขียนกับ
คํ าและความหมาย โดยเด็กยังไมแยกความแตกตางระหวางเสียงและตัวอักษร เชน เด็กสองคนตกลงจะใช
ตัวอกัษรเพียง ๒ - ๓ ตัวในการเขียนคํ าวา “Stop” เพราะค ํานีม้คีวามหมายวาหยุดนิ่ง และเด็กทั้งสองจะใช
อักษรจํ านวนมากที่สุดสํ าหรับคํ าวา “move forward” เพราะหมายถึงการเคลื่อนที่ไปขางหนา กรณีนี้ 
จ ํานวนอกัษรทีต่างกนัมีความสัมพันธกับความหมายที่เด็กเขาใจนั้นเอง ไมเกี่ยวกับเสียงของคํ า

ในระยะทีส่าม เปนระยะที่เด็กเริ่มใชลักษณะการออกเสียงในการเขียน เด็กพัฒนาการเขียนมาถึง
ข้ันที่การเขียนของเขาจะใกลเคียงกับการเขียนตามแบบแผนยิ่งขึ้น ในที่สุดเด็กจะสามารถเขาใจหลักการ
เขยีนหนงัสอืในภาษาของตนเองได เชน เด็กเขียนอธิบายลักษณะบานแมมด โดยเขียนคํ าวา “house” ได
ถกูตอง และหลังจากนั้นก็ใชพยัญชนะขึ้นตนคํ าแตละคํ าแทนคํ าตาง ๆ
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ตัวอยางที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา “เด็ก ๆ รูดีวาการเขียนเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับภาษา 
กระนั้นก็ดี ตองใชความพยายามพอสมควรที่เด็กจะคนพบลักษณะความสัมพันธระหวางภาษาและการ
เขียน

องคประกอบที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนของครู
บทบาทของครอูนุบาลที่ถูกตอง กระตุนและสิ่งเสริมการเรียนรูของเด็ก โดยการพัฒนาเด็กตองเริ่ม

จากตวัครกูอน ครูตองเขาใจพัฒนาการหรือวัยวุฒิ รวมถึงกระบวนการอบรมเลี้ยงดูใหถูกตอง มีความเชื่อ
มั่นและกลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปในทางที่ดีข้ึน เพราะครูมีบทบาทสํ าคัญ มีอิทธิพลตอความรูสึก 
ความคดิ และการแสดงออกของเด็ก ครูสามารถทํ าใหเด็กเรียนรูภาษา เขาใจความหมาย เห็นโครงสราง
ของภาษาอยางองครวมกอน เชน การเรียนรูจากนิทานทั้งเรื่อง เด็ก ๆ จะเรียนรูวาในหนึ่งเรื่องนี้มีหลายหนา
ทีค่รูเปดอาน แตละหนาจะประกอบดวยกลุมคํ า ยอหนา ประโยค คํ า และอักษร ซึ่งคอยแยกยอยลงไป เห็น
วิธีการเรียงรอยกันของประโยคในภาษาของเรา ที่ครูอานหรอพูดใหฟง ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรู
ภาษาไดอยางราบรื่น

การจดัการเรยีนการสอนที่สรางใหเขาใจการเรียนโดยไมเกิดอุปสรรค หรือความคับของใจ จะทํ าให
ครูและเด็กมีปฎิสัมพันธกันในเชิงสรางสรรคมากขึ้น ตางเปดประตูการสื่อการที่ดีตอกัน และชวยใหเกิด
ความสุขความสํ าเร็จในการเรียนภาษา ซึ่งในทางปฏิบัติแลวครูจะจัดใหเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เปนแบบเปนแผน ในรูปแบบของกิจกรรมทางภาษาในกิจวัตรประจํ าวัน ดังตัวอยางหนึ่งของการ
จดัตารางกิจวัตรแนวภาษาธรรมชาติใน “โรงเรียน แมรดาวมิ” ของ ราเคล เคดาร คือ

๘.๐๐ ถงึโรงเรียน
๘.๐๕ อานหนงัสอืทีต่นชอบ แมวาจะอานไมออก ไดหลายวิธีอานคนเดียวเงียบ ๆ อานรวมกัน ๒ 

คน ครูอานกบัเด็ก ครูเขาไปคุยกับเด็กที่อานหนังสืแอยูแลวสนทนาครูชักชวนเด็กที่ไมเขา
รวมกิจกรรมใหเร่ิมความสนใจ

๘.๓๐ สนทนาสิง่ทีพ่บในชวีติประจํ าวัน เหตุการณบานเมือง วันสํ าคัญ อากาศ วันนี้เราเรียนอะไร
                         คิดดวยกนัวางแผนดวยกัน เขียนหนังสือตัวใหญข้ึนใหเห็น

๘.๔๕ รองเพลง กิจกรรมเคลื่อนไหว
๙.๐๐ แบงกลุมยอย กลุมละ ๔ - ๖ คน เด็กทั้งหมดในหองประมาณ ๔๐ คน แบงครั้ง

กลุมแรก คร้ังหนึ่งทํ ากิจกรรมเรียนรูในมุมรวมกับครูตามเนื้อหาหลักสูตรและ
กลุมทีส่อง เลือกกิจกรรมที่ตองการเองเปนกิจกรรมอิสระในหรือนอกหอง
กลุมแรก ครูมอบหมายงานแลวปลอยใหเด็กทํ างานเดี่ยวหรือกลุม แตละกลุมจะทํ างาน
เปนทมี แตละคนมีหนาที่รับผิดชอบ มุมที่สํ าคัญคือ ๑. มุมอาน – ฟง – เขียน ๒. มุม
คณติศาสตร ๓. มุมวิทยาศาสตร ๔. มุมฝกกลามเนื้อเล็ก ครูเปนผูเลือกสิ่งที่สํ าคัญกับเด็ก
ตามหลกัสตูร ครูติดตามชวยเหลือการทํ างานของเด็ก และดูความกาวหนาของเด็ก
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๑๐.๓๐ พัก
๑๐.๔๕ สลับกลุมกิจกรรมรวมกับครูและกลุมกิจกรรมอิสระ
๑๒.๐๐ พกักลางวัน
๑๓.๐๐ ครนู ํา ฟงเดก็พดูสรุป นํ าเสนอสิ่งที่เรียนรูในวันนั้น เชน ชอบหนังสือที่อานในวันนี้ไหม ให

เด็กออกมาเลาเกี่ยวกับเร่ืองที่ตนอานใหเพื่อฟง หรือถามวาอยากอานหนังสือใหเพื่อนฟง
ไหม หรือเดก็คนพบเรื่องที่สนใจ ครูต้ังคํ าถามวาคนพบอยางไรในมุมวิทยาศาสตร ครูให
การบานจากสิง่ทีเ่ด็กยังมีความสนใจ อยากรูมากไปกวาวันนี้ ใครวาดภาพหรือเขียนอะไร
ใหแสดงงานเขียน แลวเลาสิ่งที่เขียนไว

กจิกรรมทีดํ่ าเนินไปประจํ าวันตามตาราง เปนประสบการณการเรียนรูที่เด็กจะเรียนรูไดมากครูตอง
รูวาเดก็มีวิธีการเรียนรูอยางไร ครูเปนผูจัดประสบการณ – จัดกิจกรรม – จัดสื่อ อุปกรณสภาพแวดลอมให
เดก็ ใหเหมาะกบับริบทของสังคม ทองถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะการดํ าเนินกิจกรรมและมอบหมายงานเด็กไป
ตามเนือ้หาหลักสูตรตาง ๆ อยางบูรณาการ สังเกต ติดตามทักษะ ความสามารถ ความสํ าเร็จ ปญหา 
อุปสรรค เพื่อใหเด็กพัฒนากาวหนาไปทุก ๆ วัน

มตัีวอยางของโรนัลด บี กลีแลม (Ronald B. Gillarn) จากหนังสือ whole Language Catalog
โดย Kenneth G. Goodman, ค.ศ. ๑๙๙๑ ซึง่เปนอาจารยสอนภาษาใหกับเด็กพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยมิสชูรี 
มลรัฐโคลมัเบยี สหรัฐอเมริกา ที่ไดพบปญหาในการสอนภาษาอังกฤษ กับเด็กที่เรียนดวย แตเมื่อไดสนทนา
กบัครูทีใ่ชแนวภาษาธรรมชาติ และ ลองใชในชั้นของเขาบาง ก็ไดเกิดผลดีโดยตรงกับเด็ก และตัวเขาเอง ครู
จงึตองมคีวามเชื่อมั่นและวิเคราะหประเมินตนเองออกวา ตนเองมีทัศคติหรือมีการสอนแบบใด ส่ิงสํ าคัญ
ในการศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคือการเรียนรู (Learning) ไมใชการสอน (Teaching) ดังนั้นครูตองยอมรับ
บทบาทวา “ฉันเปนผูที่จะตองฝกตนเองใหเรียนรู เทา ๆ กับที่จะตองฝกใหเด็กเรียนรูไดเอง” แตในระดับที่
แตกตางกัน

ราเคล กลาวสรปุไววา การเรียนรูภาษาแนวธรรมชาติจึงเปนเรื่องราวของวิธีคิด เปนวิธีการเรียนรูที่
ดูธรรมดาสามัญ จนเหมือนไมมีการเรียนรู เพราะไมมีการสอนของครูอยางชัดเจนแตเปนการจัดการชั้น
เรียนอยางมอือาชพี และดวยเหตุนี้จึงดีเยี่ยม เพราะเปนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่ทุกคนสามารถทํ าได แต
ท ําไมบางคนจงึบอกวาปฏิบัติไดยากเหลือเกิน คํ าตอบเพราะครูตองเปลี่ยนพฤติกรรม ไมวาผลคุณคาจะดี
เพียงไรก็ตาม

ครูยากทีจ่ะยอมรบัการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นของเพียงมีความตั้งใจ พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงการจัด
การศกึษาตามแนวภาษาธรรมชาติ ตามแนวรูปแบบองคประกอบการเรียนรูทั้ง ๓ - สภาพแวดลอม ครูและ
เดก็ แลวจะพบวาไมยากอะไรเลย
ความแตกตางการเรียนรูภาษา 2 รูปแบบ
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เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง เกิดการเรียนรูภาษาธรรมชาติข้ึนในหองเรียนใดแลว จะเห็นความแตกตาง
ในการจัดการเรียนการสอนภาษารูปแบบเดิมและแบบภาษาธรรมชาติตามตารางซึ่งไดถอดความมาจาก
หนังสือ “Whole Language Catalog” โดย Kenneth S. Goodman และคณะ พ.ศ. 2543 ขอนํ าเสนอเพื่อ
ใหเหน็แนวคิด และแนวทางการเรียนรูที่แตกตางกันดังนี้
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รปูแบบเรียนรู  ภาษาแบบเดิม รปูแบบเรียนรู  ภาษาตามธรรมชาติ
 เนนการสอนโดยตรงจากครู  ซึ่งถูกควบคุมโดยหลัก
สูตรโปรแกรมการสอนที่กํ ากับอยู

 มีพฤติกรรมที่เปนตนแบบของการเรียนรู(สกินเนอร)

 การเรียนรูเปนแนวทางที่ตองเริ่มตนจากงายไปหายาก
และซับซอน  จากทักษะยอยไปสูทักษะใหญขึ้น

 การเรียนพูด-เขียนใหถูกตอง  เปนส่ิงจํ าเปนที่ตอง
สรางนิสัย  ดังนั้น  หากพูดหรือเขียนผิด  ตองแกไขให
ถูกตอง  ถือวาคํ าผิดเปนส่ิงรายแรง

 เมื่อถือวาความถูกตองเปนส่ิงสํ าคัญ  ดังนั้นการปลอย
ใหเด็กทดลอง กลาทํ าอะไรนอกรูปแบบจึงเปนส่ิงไม
พึงประสงค

 ผูเรียนทุกคนตองเรียนและทํ าส่ิงที่ครู  สอนใหไดเหตุนี้
เองเด็กจํ านวนมากจึงตองประสบกับความลมเหลวอยู
เสมอ

 ความสามารถในการทํ างานใหถูกตอง  ทั้งการพูดและ
การเขียนจะใชเปนหลักฐานเครื่องวัดผลคะแนนการ
เรียนรู

 เนนการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งไดรับการแนะนํ าชวย
เหลือโดยครู  แตไมใชถูกควบคุม  แตครูเปนผูเรียนรู
รวมกันไปพรอมกับเด็ก

 การเรียนรูดานสติปญญาจะเปนรูปแบบควบคูไปกับ
ดานสังคม  (ไวกอตสกีและ ฮอลลิเดย)

 ทุกส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ มองวาเปนการเรียนรู ที่อยูภาย
ใตองครวมที่มีความหมายตอเด็กทั้งหมดที่เด็กซึมซับ
ประสบการณไว

 การเรียนรูถูกมองวาเปนผลของกระบวนการทางสติ
ปญญาที่นาจะไดรับการชวยเหลือ  สนับสนุนจากครู
และเพื่อน ๆ รวมกัน

 การกลาทดลอง  กลาเสี่ยง  ซึ่งอาจทํ าใหเกิดขอผิด
พลาดขึ้นบาง  ถือวาเปนส่ิงสํ าคัญสูงสุดตอการเรียนรู
ของเด็ก  เพื่อสรางกํ าลังใจและความมั่นใจ

 ผูเรียนแตละคนถูกมองวามีความแตกตางกันในการ
เรียนรูและมีระดับการพัฒนาไดไมเทากันแตละคนมี
วิถีทางของตนเองดังนั้นจึงไมมีคํ าวาความลมเหลว
เกิดขึ้น

 ความสามารถที่จะเขาใจและประยุกต  นํ าความรูไป
ใชและสามารถคิดไดอยางผูรู  จะใชเปนรากฐานการ
เรียนรู  เชนเดียวกับความสามารถในการใชวิธีการ
ตาง ๆ  ในการทํ างานในสถานการณตาง ๆ

จากตารางเปรยีบเทียบการเรียนรูภาษารูปแบบนี้  ทํ าใหเราเห็นภาพสังเขปของพฤติกรรมการสอน
ของคร ู และการเรยีนรูของเด็กที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ซึ่งมีความแตกตางกันมากชนิดที่เรียกวา  เดินสวนทาง
กนัเลยทีเดียว

ดังนัน้คณะผูวิจัย  ซึ่งผานประสบการณการนํ าปรัชญา  แนวคิดของภาษาธรรมชาติลงปฏิบัติจาง
ในโรงเรยีน  ไดมีโอกาสสังเกต  ติดตาม  กระบวนการเรียนการสอนภาษา  ไดเห็นภาษาของเด็กปรากฏขึ้น  
และพฒันาไปอยางเปนธรรมชาติ  มาตั้งแตป  2536  จนสามารถสรุปแนวทางการเรียนรูและพัฒนาภาษา
ของเดก็ตามองคความรูนี้  ดังขอนํ าเสนอเปนแผนผังการเรียนรูภาษาของเด็ก  2  แนวทาง  ที่สวนทางกัน
อยางชดัเจน  โดยการสรางผังขึ้นจากฐานการมองเด็ก  ในฐานะมนุษยที่เกิดมาเปนสัตวประเสริฐ  เพราะมี
สมองไวคิด  ตางจากสัตวอ่ืนนั่นเอง เหตุผลเชนนี้จึงสมควรที่เด็กจะไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูตนเองและโลก
รอบตัว  โดยการใชกระบวนการคิดเปนแกนการเรียนรูของเขา  ดังนี้
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แผนผังการเรียนรูและพัฒนาภาษาของเด็ก  2  แนวทาง  ที่สวนทางกันอยางชัดเจน

 การสอนภาษาตามรูปแบบเดิม       การเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติ

เกิดทักษะในการใชภาษาพูด / เขียนตามที่ครู
และถูกฝกมา  โดยมีโอกาสใชความคิด  ความ
รู  ความสนใจ จินตนาการของตัวเองนอย

การพูด / เขียนเกิดขึ้นจากแบบฝกหัดและ
ทักษะภาษาไทยที่จํ ากัดถูกกํ าหนดโดยผูใหญ
ไมมีความหมายสํ าหรับเด็ก  ปจเจกบุคคล

แตงเปนเรื่องราว

ยากซับซอนขึ้น

ประโยคงาย ๆ

คํ าจากงายไปยาก คูกับเด็ก

สอนจากทักษะยอยเปนลํ าดับขั้นตอนที่
ตองผานทักษะจากงายไปหายาก โดยครู
เปนผูกํ าหนด  แตทักษะยอยเปนส่ิงไมมี
ความหมายตอเด็ก  ฯลฯ

ตัวอักษรเสียงสูง- กลาง - ตํ่ า

วรรณยุกต

ตัวสะกดเปนคํ า

สระงาย ๆ ผสมกับตัวอักษรเปนคํ าตัวสะกดตางๆ

   ก.ไก – ฮ.นกฮูก  คูกับภาพ
จับเสียงที่สัมพันธกับตัวอักษร

สอนภาษาดวยการใหรูจักและจํ าสวนยอยของภาษา
ทักษะยอยกอนตามหลักภาษาไวยากรณที่ผูใหญกํ าหนด

สมอง

ฟง พูด

อาน เขียน

ความเชื่อในความสามารถ  ศักยภาพของมนุษยที่มีมาแต
กํ าเนิด  และความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย

เกิดความรู  ความเขาใจ  การเรียนรูภาษาอยาง
ธรรมชาติ (Whole Language Approach)

ความหมายแรกของภาษาอยางธรรมชาติ
1.  คือ การเรียนรูภาษาแบบองครวมไปพรอม ๆ กัน

2. ภาษาจะเกิดขึ้นและพัฒนาผานการใช
ภาษาอยางมีความหมายและตามคุณคาในวัฒนธรรม
ประเพณีและบริบท

3. ใชชีวิตอยูรวมกับผูคนรอบขางไดอยางมี
ความสุขสื่อสารไดตามตองการ

่
          ภาษาพูด / ภาษาเขียนของเด็กจะพัฒนากาวหนาปรับ
แกไขตนเองขึ้นเรื่อย ๆ จากงายไปยาก  ซับซอนขึ้นเรื่อย ๆ
ตามการใชภาษาของผูใหญ  ซึ่งประกอบไปดวยหลักภาษา
ไวยากรณ

     ในที่สุดเด็กจะเขาใจภาษาเกิดความสามารถ  ใชภาษาพูด
ภาษาเขียน  ไดใกลเคียง  ถูกตองตามระบบมาตราฐานของ
หลักภาษาไวยากรณไปสูสวนยอย  ตัวอักษร  สระ
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จากแผนผงัการรูและพัฒนาภาษาของเด็กนี้  แสดงใหเห็นการเริ่มตนสอน / หรือสัมผัสภาษาของ
เดก็ไปจนเกดิทกัษะ / ความสามารถทางภาษาไปทีละขั้นตอน  ทั้ง  2 แนวทาง  จนในที่สุด  2 แนวทางนี้ได
ท ําใหเด็กรูและใชภาษาที่สมบูรณคือ  ถูกตองตามหลักภาษาและไวยากรณ

แตในระหวางทางทุกขั้นตอนนั้นแตกตางกันที่การมองเด็กวาเด็กเปนเพียงผูปฏิบัติฝกฝนทักษะ
หรือจะมองเดก็อยางเชื่อมั่นในการเกิดมาเปนมนุษยที่มีสมองไวคิด  อันมีผลตอการจัดการศึกษาใหเด็กใน
วยัเริ่มตนเขาโรงเรียน

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาทางภาษาแบบธรรมชาตินี้จึงเห็นภาพชัดวา  เด็กจะเรียนรูภาษา
จากชวีติจริง  จากสิ่งของจริง ๆ รอบตัว  จากหนังสือเรียนและภาษาที่เขาไดยินไดฟง  ไดพูดไดเห็น รับรู
และเขาใจไดทั้งในลักษณะที่เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมใหเปนเงื่อนไขในการเรียนการสอน  และใน
ลักษณะทีเ่ปนธรรมชาติไมมีการจัดสภาพการเรียนการสอนคือที่ไดสัมผัสอยู  ทุกวัน  จนกระทั่งเด็กเกิด
ความมัน่ใจ  จงึเปลงเสียงเพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู  เขาใจความหมายที่ตองการ  เมื่อเขาไดรับการตอบสนอง
กเ็กดิความมัน่ใจ  กระบวนการพัฒนาความคิดจึงเกิดขึ้นตามลํ าดับ  ภาษาก็จะเขามาชวยความคิดและ
ความคดิกจ็ะชวยสรางภาษาใหกาวหนามากขึ้น   เจริญงอกงามควบคูกันไปตามลํ าดับ  จนกระทั่งพรอม
อยากทีจ่ะเขยีนแบบผูใหญบาง  ในที่สุดการเขียนของเด็กก็จะปรากฏชัดขึ้นเองภายใน  เปนความตองการ
ทีเ่กดิจากภายใน  ที่จะสงสัญญาณความคิด  ถายทอดออกมาเปนสัญลักษณ  รูปวาด  หรือตัวอักษรตาม
ลํ าดบัอายุ  และความสามารถเปนการผุดขึ้นของภาษา (EMERGENT LITERACY)  การรูภาษานี้จึงเกิด
จากการทีเ่ดก็ไดส่ังสมประสบการณในทุกดานจากการเห็น  การฟง  การอานภาษาเขียนในหนังสือ  การ
แปลความหมายจากการเรียนรู  และเขาใจภาษาที่เกี่ยวของกับคํ าพูดที่ไดเก็บขอมูลไวในสมองแลวพัฒนา
ทางภาษาพรอมไปกับการเรียนรูโลกรอบตัว

แมแนวทางการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติจะเดินสวนทางกับรูปแบบการสอนภาษาแนวเดิม แต
ความสามารถของครู  ในการผสมผสานจุดดีของแนวคิดมาใชประโยชนคือคุณคาสูงสุดที่ผูเรียนทุกคนควร
จะไดรับ  ดังความเห็นของ  ศ.ดร.อารี  สัณหฉว ี  ทีก่ลาวใหสัมภาษณไววา  “ถาเปรียบเทียบกับแนวการ
สอนภาษาแบบเดิม  Whole Language  เปนการทีเ่อาของดี ๆ มาใช…ของเราก็มีทํ ากันอยูแลว  การอาน
หนงัสอืใหลูกฟงกอนนอน  ปูยาตายายเลานิทานใหลูกหลานฟงการอุมชูเด็กและออกเสียง  เรียนรูภาษา  
…ท ําไมคณุเนาวรตันจึงเปนกวีเพราะพอขุนชอบทบกลอนและเขียนติดขางฝาไว  เด็กจึงชินกับคํ ากลอน..  
ภาษาธรรมชาติจึงเปนแนวของการคนพบการเรียนรูอยางธรรมชาติของเด็ก  ไมใชแนวทางที่สรางขึ้นแต
อยางใด ”
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การเรยีนรูของเด็กปฐมวัยไทย :  ตามแนวคิดไฮสโคป
โปรแกรมไฮสโคป  (High/Scope  Program)
¹ ความเปนมา

ดร.เดวิด  ไวคารท (Dr.David  Weikart)   ประธานมูลนิธิวิจัยการ  ศึกษาไฮสโคป (High/Scope 
Educational  Research Foundation) เปนผูริเร่ิมและรวมกับคณะนักวิชาการและนักวิจัย  อาทิ  แมร่ี โฮ
แมน (Mary Hohmann) และ ดร.แลร่ี  ชไวฮารต (Dr.Larry  Schweinhart)  พฒันาข้ึนจากโครงการเพอรี่  
พรี  สคูล (Perry Preschool Project) ต้ังแต พ.ศ.2505  ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ  Head  Start เพื่อชวย
เหลอืเดก็ดอยโอกาสใหมีการศึกษาที่เหมาะสม  และประสบความสํ าเร็จในชีวิต

มลูนธิิวิจัยการศึกษาไฮสโคปไดศึกษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุม  ประกอบดวยกลุมที่ไดรับการสอน
จากครูโดยตรง (Direct  Instruction) กลุมเนอรสเซอร่ีแบบดั้งเดิม (Traditional Nursery) และกลุมที่ไดรับ
ประสบการณโปรแกรมไฮสโคป  จากการศึกษาติดตามเด็กเหลานี้ต้ังแต  ระดับปฐมวัยจนถึงอายุ  29  ป  
พบวากลุมที่เรียนดวยโปรแกรมไฮสโคปมปีญหาพฤติกรรมทางสังคม-อารมณ เชน  การถูกจับขอหาลัก
ขโมย  ท ํารายผูอ่ืน  บกพรองทางอารมณ  และลมเหลวในชีวิตนอยกวาอีก  2 กลุม ดังนั้น โปรแกรมนี้จึง
พสูิจนไดวาชวยปองกันอาชญากรรม  เพิ่มพูนความสํ าเร็จทางการศึกษาและผลผลิตตลอดชีวิต  (Weikart  
and  others, 1978  และ Schweinhart, 1988 และ 1997)

ทฤษฏีที่มีอิทธิพล
ในระยะเริ่มตน  การพัฒนาโปรแกรมไฮสโคปใชทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญา  (Cognitive  

Theory)  ของเปยเจต (Piaget) เปนพืน้ฐานโดยเฉพาะการสรางองคความรูของผูเรียนซึ่งเนนการเรียนรู
แบบลงมือกระทํ า(Active  Leaming) ระยะตอมามีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดอื่น ๆ เชน  ทฤษฎีของ
อีริกสัน(Erikson) ในเรือ่งการใหโอกาสเด็กเปนผูริเร่ิมการเลนหรือกิจกรรมตางๆ อยางอิสระ  และทฤษฎี
ของไวกอตสกี้(Vygotsky) ในเรื่อง  ปฎิสัมพันธและการใชภาษา เปนตน

หลักการ
โปรแกรมไฮสโคปเนนการเรยีนรูแบบลงมือกระทํ าผานมุมเลนที่หลากหลาย  ดวยสื่อและกิจกรรม

ทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการของเด็กและการแกปญหาอยางกระตือรือรน  หลักการของไฮสโคปสามารถสรุป
เปนแผนภูมิภาพ “วงลอแหงการเรียนรู” (High/Scope  Wheel  of Learning) ดังนี้
(Hohmann  and  Weikart, 1995)
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การเรียนรูแบบลงมือกระทํ า (Active  Learning)
หลกัการที่สํ าคัญของไฮสโคปในระดับปฐมวัย  คือ การเรียนรูแบบลงมือกระทํ า  ซึ่งถือวาเปนพื้น

ฐานสํ าคัญในการพัฒนาเด็ก  การเรียนรูแบบลงมือกระทํ าจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
โปรแกรมทีพ่ฒันาเดกอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ  การเรียนรูแบบลงมือกระทํ า  หมายถึง  การเรียนรูซึ่ง
เด็กไดจัดกระทํ ากับวัตถุ  ไดมปีฏิสัมพนัธกับบุคคล  ความคิด  และเหตุการณ  จนกระทั่งสามารถสรางองค
ความรูดวยตนเอง(Hohmann  and  Weikart, 1995) ทัง้นี ้  องคประกอบของการเรียนรูแบบลงมือกระทํ า  
ไดแก

1.การเลือกและตัดสินใจ  เดก็จะเปนผูริเร่ิมกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจของตนเอง  
เดก็เปนผูเลือกวัสดุอุปกรณและตัดสินใจวาจะใชวัสดุอุปกรณนั้นอยางไร  การที่เด็กมีโอกาสเลือกและตัด
สินใจทํ าใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาไดรับการถายทอดความรูจากผูใหญ  ดังนั้น ผูใหญที่
ตระหนักถึงความสํ าคัญเรื่องการเลือกและการตัดสินใจตองจัดใหเด็กมีอิสระที่จะเลือกไดตลอดทั้งวันขณะ
ทีป่ฏิบัติกจิวตัรประจํ าวันไมใชเฉพาะในชวงเวลาเลนเสรีเทานั้น

2.สื่อ  ในหองเรยีนทีเ่ดก็เรียนรูแบบลงมือกระทํ าจะมีเครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย  
เพียงพอและเหมาะสมกับระดับอายุของเด็กเด็กตองมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะเลือกใชวัสดุอุปกรณ
อยางอสิระเมือ่เด็กใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ  เด็กจะมีโอกาสเชื่อมโยงการกระทํ าตาง ๆ การเรียน
รูในเรือ่งของความสัมพันธ  และมีโอกาสในการแกปญหามากขึ้นดวย
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3.การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  การเรยีนรูดวยการลงมือกระทํ าเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประสาท
สัมผัสทีง้ 5  การใหเด็กไดสํ ารวจและจัดกระทํ ากับวัตถุโดยตรงทํ าใหเด็กรูจักวัตถุ  หลังจากที่เด็กคุนเคยกับ
วัตถุแลวเด็กจะนํ าวัตถุตางๆมาเกี่ยวของกันและเรียนรูเร่ืองความสัมพันธผูใหญมีหนาที่จัดใหเด็กคนพบ
ความสมัพันธเหลานี้ดวยตนเอง

4.ภาษาจากเด็ก ส่ิงทีเ่ดก็พดูจะสะทอนประสบการณและความเขาใจของเด็ก  ในหองเรียนที่เด็ก
เรียนรูแบบลงมือกระทํ าเด็กมักจะเลาวา  ตนกํ าลังทํ าอะไร  หรือทํ าอะไรไปแลวในแตละวัน  เมื่อเด็กมีอิสระ
ในการใชภาษาเพื่อส่ือความคิดและรูจักฟงความคิดเปนของผูอ่ืน  เด็กจะเรียนรูวิธีการพูดที่เปนที่ยอมรับ
ของผูอ่ืน  ไดพัฒนาการคิดควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองดวย

5.การสนับสนุนจากผูใหญ  ผูใหญในหองเรียนการเรียนรูแบบลงมือกระทํ าตองสรางความ
สัมพนัธกบัเดก็  สังเกตและคนหาความตั้งใจความสนใจของเด็ก  ผูใหญควรรับฟงเด็ก  สงเสริมใหเด็กคิด
และ  ทํ าสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง

ในหองเรยีนที่เด็กเรียนรูแบบบงมือกระทํ า  เด็กจะเผชิญกับประสบการณสํ าคัญซํ้ าแลวซํ้ าอีก
ในชวีติประจ ําวันอยางเปนธรรมชาติ  ประสบการณสํ าคัญเปนกุญแจที่จํ าเปนในการสรางองคความรูของ
เด็กเปนเสมือนกรอบความคิดที่จะทํ าความเขาใจการเรียนรูแบบลงมือกระทํ า  เราสามารถใหคํ าจํ ากัด
ความไดวา  ประสบการณสํ าคัญเปนสวนหนึ่งของความรูที่เด็กจะตองหามาใหไดโดยการปฏิสัมพันธกับ
วตัถ ุ  คน  แนวคิดและเหตุการณสํ าคัญตางๆ  อยางหลากหลาย  ประสบการณสํ าคัญเปนกรอบความคิด
ใหกับผูใหญในการเขาใจการเรียนรูของเด็ก  สามารถวางแผนการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมและ
ประเมนิพฒันาการของเด็กอยางเหมาะสม

ประสบการณสํ าคัญในโปรแกรมไฮสโคป  ประกอบดวย  การนํ าเสนออยางสรางสรรค  ภาษา
และการรูหนงัสอื  การริเร่ิมและความสัมพันธทางสังคม  การเคลื่อนไหว  ดนตรี  การจํ าแนก  การเรียง
ลํ าดบั  จ ํานวนพื้นที่และเวลา  รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ประสบการณสํ าคัญในโปรแกรมไฮสโคป
1.การน ําเสนออยางสรางสรรค

¹ การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง  ฟง  สัมผัส  ชิมรส  และดมกลิ่น
¹ การเลยีนแบบการกระทํ าและเสียงตางๆ
¹ การเชือ่มโยงแบบจํ าลอง  รูปภาพ  และภาพถายกับของจริงหรือสถานที่จริง ๆ
¹ การสรางแบบจํ าลองตาง ๆ ดวยการปน  การตอบล็อก และการใชวัสดุอ่ืน ๆ
¹ การเลนบทบาทสมมติ
¹ การวาดภาพและระบายสีอิสระ
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2.ภาษาและการรูหนังสือ
¹ การเลาประสบการณของตนเองใหผูอ่ืนฟง

         ¹ การอธบิายเกีย่วกับส่ิงของ  เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
         ¹ สนกุกบัการใชภาษา ไดแก  ฟงนิทาน กลอน  หรือแตงเรื่อง/คํ าคลองจอง

¹ สนกุกบัการเขียนดวยวิธีการตางๆ  ไดแก  การวาด  การขีดเขี่ยน เขียนคลายตัวหนังสือ คิดสะกด
คํ าเพื่อการเขียน

        ¹ สนกุกบัการอานหลายรูปแบบ  เชน  อานนิทาน  ปายหรือสัญลักษณตางๆ
        ¹ การเขยีนบันทึกเรื่องราวตามคํ าบอกของเด็ก
3. การรเิริ่ม  และความสัมพันธทางสังคม

¹ การเลือก วางแผน และตัดสินใจ
¹ การแกปญหาในการเลน
¹ การดแูลเอาใจใสความตองการของตนหรือคนอ่ืน
¹ การการแสดงความรูสึกดวยคํ าพูด
¹ การรบัรูที่ไวตอความรูสึก  ความสนใจ และความตองการของผูอ่ืน
¹ การสรางความสัมพันธกับเด็กและผูใหญ
¹ การรเิร่ิมและมีประสบการณในการเลนแบบรวมมือ
¹ การการมีประสบการณเร่ืองขอขัดแยงตาง ๆ (social  conflict)

4.การเคลื่อนไหว
¹ การเคลื่อนไหวรางกายอยูกับที่
¹ การเคลื่อนที่ไปมา
¹ การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
¹ การการแสดงความคิดสรางสรรคผานการเคลื่อนไหว
¹ การการเคลื่อนไหวตามคํ าบรรยาย
¹ การการแสดงทาทางตามคํ าบอกในการเคลื่อนไหว
¹ การรบัรูและแสดงความความรูสึกดวยการเคลื่อนไหวกับจังหวะ
¹ การเคลือ่นไหวเปนลํ าดับตามจังหวะงาย ๆ

5. ดนตรี
¹ การแสดงปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี
¹ การสํ ารวจและระบุเสียงที่ไดยิน
¹ การการมีปฏิกิริยาตอเสียงเพลง
¹ การสรางทํ านองเพลง
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¹ การการรองเพลง
¹ การเลนเครื่องดนตรีงาย ๆ

6. การจํ าแนก
¹ การส ํารวจและอธิบายความเหมือน ความตาง และคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ
¹ การแบงแยกและอธิบายรูปราง
¹ การแยกประเภทและจับคู
¹ การอธบิายสิง่ตาง ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
¹ การรูจกัคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ มากกวา 1 คุณสมบัติ
¹ การแบงแยกระหวางบางสวนกับทั้งหมด
¹ การอธบิายลกัษณะสิ่งที่ไมมีอยูใหเห็นหรือจัดไดวาสิ่งนั้นอยูในพวกใด

7. การเรียงลํ าดับ
¹ การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
¹ การเรยีงล ําดบัส่ิงตาง ๆ และการอธิบายความสัมพันธ (ใหญ/ใหญกวา/ใหญที่สุด , แดง/นํ้ าเงิน/

แดง/นํ้ าเงิน)
¹ การจบัคูส่ิงทีเ่หมาะสมกันดวยการลองผิดลองถูก (ถวยขนาดเล็กกับจานรองขนาดเล็ก, ถวยขนาด
กลางกบัจานรองขนาดกลาง  ถวยขนาดใหญกับจานรองขนาดใหญ)

8. จ ํานวน
¹ การเปรยีบเทยีบจ ํานวน  2 จํ านวน วามากกวา นอยกวาหรือเทากัน
¹ การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
¹ การนับปากเปลา

9. พื้นที่
¹ การบรรจุและการเทออก
¹ การตอเขาดวยกันและการแยกออก
¹ การเปลีย่นแปลงรูปราง  และการจัดสิ่งตาง ๆ
¹ การสงัเกตผูคน  สถานที่  และสิ่งของจากมุมมองที่แตกตางกัน
¹ การมปีระสบการณและการอธิบายตํ าแหนง ทิศทาง  และระยะทาง
¹ การสือ่ความหมายเรื่องมิติดวยภาพวาด  รูปภาพ และภาพถาย

10. เวลา
¹ การเริม่และการหยุดการกระทํ าโดยใชสัญญาณ
¹ การมปีระสบการณและการอธิบายอัตราการเคลื่อนไหว
¹ การมปีระสบการณและการเปรียบเทียบชวงเวลาตางๆ
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¹ การคาดการณ การจํ า  และการอธิบายลํ าดับเหตุการณ

ปฏสิมัพนัธระหวางผูใหญและเด็ก (Adult-Child Interaction)
การเรยีนรูแบบลงมือกระทํ านั้นจะประสบความสํ าเร็จได  เมื่อผูใหญและเด็กมีปฏิสัมพันธที่ติดตอ

กนัไฮสโคปจึงเนนใหผูใหญสรางบรรยากาศที่อบอุนและปลอดภัยใหแกเด็ก  การมปีฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กนั้น
เปนการสรางความมั่นใจใหกับเด็ก  เด็กจะกลาพูด  กลาแสดงออก  และกลาปรึกษาปญหา  ผูใหญจะตอง
ใสใจแมแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ และไมเบื่อหนายที่จะตอบคํ าถามของเด็ก  หรือปอนคํ าถามใหเด็กเกิดความ
คิด  จินตนาการ  การมปีฏิสัมพนัธทีดี่ตอเด็กนั้นนับไดวามีคุณคามากกวาการยกยอง  ชมเชย  การให
รางวัล

ปจจัยสํ าคัญในการสรางปฏิสัมพันธ
1. ความไววางใจ (Trust)  ทัง้ตอตนเองและผูอ่ืน  ประสบการณในชวงนี้เปนพื้นฐานสํ าคัญในการ

พฒันา “ความไววางใจ” ในวัยตอมา  โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวและขยายตอไปยังโรงเรียนและวง
สังคมทีก่วางขึน้สิง่นีจ้ะเปนการสรางสัมพันธภาพบนพื้นฐานแหงความไววางใจซึ่งกันและกันตอไป

2. การเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) เปนความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  การทดลองทํ าสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง  ซึ่งจะทํ าใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทํ าสํ าเร็จ  ดังนั้น  ถาผูใหญใหกํ าลังใจในสิ่งที่เด็กทํ า
ไดตามความสามารถและวิธีการของเด็กแตละคน  เด็กจะพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง  รูสึกวาตนเองเปน
ผูมคีวามสามารถพึ่งตนเองและนํ าตนเองได

3. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เดก็สามารถมีสวนรวมในการทํ ากิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งจะไปสนับสนุน
ข้ันความเปนตวัของตัวเอง  ถาเด็กไดรับอิสระในการคิด  วางแผน  และริเร่ิมทํ ากิจกรรมตางๆ ผูใหญมีเวลา
ใหกบัเดก็ในการตอบคํ าถามก็จะเปนการสงเสริมใหเด็กมี  แนวโนมที่จะคนควาศึกษา  และสํ ารวจ  เด็กจะรู
สึกมัน่ใจวาตนเองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการเลือก  ตัดสินใจ  และกระทํ าสิ่งตาง ๆ ได

4. การรวมรับรูความรูสึกของผูอ่ืน (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผู
อ่ืน  ซึ่งจะชวยใหเด็กรูจักสรางมิตรภาพและความรูสึกของการมีสวนรวม  ในชวงปฐมวัยเด็กมีความ
สามารถในการใชภาษาดีข้ึน  เด็กจะแสดงความรูสึกของตนเองที่สามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนไดมากขึ้น

5. เชื่อมั่นในตนเอง  (Self-confidence) เปนสิง่ที่แสดงวาตนเองสามารถประสบความสํ าเร็จ  
และสามารถชวยเหลือสังคมได  ความเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่งสํ าคัญที่จะกระตุนใหตอสูกับอุปสรรคและ
ปญหาตางๆ ผูใหญสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กไดโดยการสนับสนุนใหเด็กมีโอกาส
ประสบความส ําเรจ็จากการใชความสามารถของตนเองอยางเหมาะสม  เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูวิธีการแก
ปญหาดวยตนเอง
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กลยทุธในการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู
1. ผูใหญใหโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ  มีสวน  รวมกับเด็ก  เปดใจรับฟงความ

คิดเหน็  รับรูความรูสึก  และความตองการของเด็ก  และเรียนรูจากเด็ก
2. สนใจในความสามารถของเด็ก  คนหาความสนใจของเด็ก  มองสถานการณในมุมมองของเด็ก  

ใหพอแมและผูรวมงานมีสวนรวมในสิ่งที่เด็กสนใจ  วางแผนการเรียนการสอนโดยคํ านึงถึงความสามารถ
และความสนใจของเด็ก

3. สรางปฏสัิมพนัธกบัเดก็อยางแทจริง  แบงปนสิ่งที่ตนเองมีกับเด็ก  เชน  ตอบสนองความสนใจ
ของเดก็ดวยความเอาใจใส  ใหขอมูลสะทอนกลับแกเด็กอยางถูกตองและเหมาะสม  ถามและตอบอยาง
ตรงไปตรงมา

4. สงเสรมิการเลนของเด็ก  สังเกตและสนใจกับกิจกรรมการเลนของเด็ก  มีสวนรวมในการเลนกับ
เดก็ดวยบรรยากาศที่สนับสนุน

5. ใชวธิกีารแกปญหาความขัดแยงขณะอยูรวมกัน  การแกปญหาความขัดแยงของเด็กๆ  โดย
คํ านงึถงึความจรงิ  ความมั่นคง  และความอดทน  จะชวยใหเด็กรูจักความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่
ตามมา   ปลูกฝงใหเด็กมีความรับผิดชอบ  การทํ างานรวมกันระหวางผูใหญและเด็กเพื่อชวยแกปญหา
ความขดัแยง  โดยดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้  เพื่อเปนการประนีประนอมขอขัดแยงและปญหาที่เกิด
ข้ึน

1) ใหเด็กสงบอารมณกอน
2) ยอมรับความรูสึกของเด็ก
3) รวบรวมขอมูลจากเด็ก  เชน  เกิดอะไรขึ้น  อะไรคือสาเหตุใหเด็กอารมณเสีย
4) ยอนกลบัมาถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
5) ใหเด็กชวยหาวิธีแกไขปญหา
6) คอย  และสนับสนุนการตัดสินใจของเด็ก

การจดัสิ่งแวดลอมการเรียนรู (Learning  Environment)
การจดัสิง่แวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัยมีความสํ าคัญตอการพัฒนาและการเรียนรูของเด็ก  ตาม

หลักการของไฮสโคปถอืวา  ส่ิงแวดลอมเปนเสมือนครูคนที่ 3 และเปนสวนหนึ่งของวงลอการเรียนรู  ซึ่งมี
สาระครอบคลุม 3 เร่ือง  ไดแก  พื้นที่ ส่ือ  และการจัดเก็บ  โดยแตละเรื่องมีรายละเอียด  ดังนี้
พื้นที่ (Space)

เดก็ปฐมวยัเรยีนรูดวยการลงมือกระทํ า  เด็กจึงตองการพื้นที่ที่สงเสริมการเรียนรู  พื้นที่ในการใชส่ือ
ตางๆ สํ ารวจ  เลนกอนสราง  และแกปญหา  พื้นที่ในการเคลื่อนไหว  พื้นที่สวนตัว  พื้นที่สํ าหรับเลนคน
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เดยีวและเลนกบัผูอ่ืน  พื้นที่เก็บของใชสวนตัว  และจัดแสดงผลงาน  พื้นที่สํ าหรับผูใหญที่จะรวมเลนและ
สนบัสนนุความสนใจของเด็กการจัดแบงพื้นที่ภายในหองเรียนจะประกอบดวย  5 สวน  ดังนี้

1. พืน้ทีเ่กบ็ของใชสวนตัวของเด็ก  เชน  ผากันเปอน  แปรงสีฟน  แกวนํ้ า ฯลฯ อาจจะเปนตูยาว
แยกเปนชองรายบุคคล  หรือชั้นวางของเปนชองๆ โดยมีชื่อเด็กติดแสดงความเปนเจาของ

2. พืน้ทีก่จิกรรมกลุมใหญ  เชน  กิจกรรมฟงนิทาน  รองเพลง  เคลื่อนไหว ฯลฯ ที่ทํ ารวมกันทั้งชั้น
เรียน

3. พืน้ทีก่จิกรรมกลุมยอย  เชน  กิจกรรมศิลปะรวมมือ  กิจกรรม  ทํ าหนังสือนิทานรวมกันเปนกลุม
ยอย กจิกรรมเรยีนรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ฯลฯ  โดยสมาชิกกลุมที่
เหมาะสม  คือ  4-6 คน  ทั้งนี้เพื่อครูจะไดมีโอกาสปฏสัิมพันธไดใกลชิดและทั่วถึงมากขึ้น

4. พืน้ทีสํ่ าหรับมุมเลน  ไฮสโคปไดก ําหนดใหมีมุมพื้นฐาน  5  มุม  ประกอบดวย  มุมหนังสือ มุม
บล็อก มมุบาน  มุมศิลปะ  และมุมของเลน  ซึ่งหมายถึงเครื่องเลนสัมผัส  เกมและของเลนบนโตะ  ทั้งนี้  
ไฮสโคปมหีลกัการเรียกชื่อมุมตางๆ  ดวยภาษาที่เด็กเขาใจ  จะไมใชภาษาซึ่งเปนนามธรรมมากๆ  เชน  มุม
บทบาทสมมติ  มุมเครื่องเลนสัมผัส  นอกจากนี้ไฮสโคปเชือ่วามุมเลนตองเปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจ
ของเดก็  เชน  เมื่อเด็กเกิดความสนใจหลากหลายมุมบานก็อาจปรับเปลี่ยนเปนมุมรานเสริมสวย  มุมหมอ  
หรือมมุรานคาไดตามบริบทของสิ่งที่เด็กสนใจในขณะนั้น

5. พืน้ทีเ่กบ็ของใชครู  เชน  หนังสือ  คูมือครู  เอกสารโปรแกรมสื่อการสอนสวนรวมของชั้นเรียน  
เชน  วัสดุ ศิลปะตาง ๆ เปนตน

ทัง้นี้  ไฮสโคปไดระบุรายละเอียดของแนวปฏิบัติเร่ืองจัดพื้นที่ไวเพิ่มเติม  ดังนี้
1. พืน้ทีต่องนาอยู  นาเขาไปเลน  ทํ าใหรูสึกอบอุน วัสดุที่ใชมีความนุม ออนโยน  ไมแข็งกระดาง  

มสีวนโคงสวนมน  สีสันสบายตาสบายใจ  เนนวัสดุธรรมชาติ  และแสงตามธรรมชาติ
2. มกีารจดัแบงทีต้ั่งบริเวณของมุมตาง ๆ อยางชัดเจน  สมเหตุสมผล  บริเวณในแตละมุมมีพื้นที่

เพยีงพอ  โดยคํ านึงถึงความปลอดภัยและการบํ ารุงรักษาที่ดี  เชน
- มมุทรายและมุมนํ้ าควรอยูใกลอางลางมือ
- มมุบล็อกและมุมบานอยูใกลกัน
- มมุศิลปะอยูใกลอางลางมือหรือหองนํ้ า
- มมุของเลนและมุมหนังสืออยูไกลจากมุมที่เสียงดัง

สื่อ (Materials)
ส่ือ  หมายถงึ  วัสดุอุปกรณที่หลากหลาย  ทั้งประเภท 2 มิติ 3 มิติ  สะทอนวฒันธรรมทองถิ่น  ส่ือที่

เอื้อใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  โดยมีการจัดการใชส่ือที่เร่ิมตนจากสื่อที่เปนรูปธรรมไปสู
นามธรรม  กลาวคือ  เร่ิมตนจากสื่อของจริง  ของจํ าลอง  ภาพถาย  ภาพโครงราง  และสัญลักษณ  ตัว
อยางเชนเรือ่งกลวย  ใหเรียงลํ าดับส่ือจากกลวยจริง  กลวยจํ าลอง  ภาพถายกลวย  ภาพวาด  หรือภาพ



277

โครงราง  และคํ าวา “กลวย” อยูทายสุด  ทั้งนี้  เพราะการใชส่ือตองเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  ความแตก
ตางระหวางบคุคล  ความสนใจและความตองการของเด็กที่หลากหลาย  ตลอดจนสื่อที่สะทอนชีวิตครอบ
ครัวของเด็ก  ไฮสโคปเนนหลกัการขอนีม้าก  ดังนั้นหนังสือ นิทาน  นิตยสาร  ภาพถาย ตุกตา  เสื้อผา  มุม
บาน  มมุดนตร ี หรือของเลน  เชน  ภาพตัดตอ  ควรสะทอนภาษา  บรรยากาศ  อาชีพ  และสิ่งกอสรางหรือ
สถาปตยกรรมในชุมชนที่เด็กอาศัยอยูดวย

โปรแกรมไฮสโคปไดก ําหนดหลกัการเรื่องสื่อที่เพียงพอไวดวยคํ าวา  “เพียงพอ” คือ ส่ือทุกอยาง
ควรมอียางนอย 2 ชุด  ตัวอยางรายการสื่อในมุมตางๆ  มีดังนี้

มมุบล็อก  ควรมีส่ือสํ าหรับกอสราง  ส่ือที่แยกออกและประกอบได  ส่ือที่บรรจุและเทออก  ส่ือ
สํ าหรับเลนสมมุติ  และภาพถายตางๆ

มมุหนงัสอื  มชีัน้วางหนังสือประเภทตางๆที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  ภายในมุมควรมีบรรยากาศที่
สบายๆ สงบ  อบอุน  เชิญชวนใหเด็กๆ เขามาอานหนังสือ  ตลอดจนควรมีอุปกรณสํ าหรับการเขียนดวย

มมุศิลปะ  ควรมีกระดาษประเภทตางๆ สํ าหรับวาดและตัด  อุปกรณ สํ าหรับการระบายสี  พิมพ
ภาพและทํ าของจํ าลองตางๆ

มมุบาน  มชีดุเครื่องครัว  อุปกรณสํ าหรับเลนบทบาทสมมติ  ส่ือที่เหมือนของใชในบานซึ่งสะทอน
ชวีติครอบครัวของเด็ก  อุปกรณประกอบอาหารจริง (ภายใตการดูแลของผูใหญ) ภาพถายและเมนูอาหาร

มุมของเลน  มีอุปกรณเล็กๆสํ าหรับเลนแยกประเภท  อุปกรณที่แยกสวนและประกอบใหมได  
อุปกรณสํ าหรับเลนเลียนแบบ  และเกมตางๆ
การจัดเก็บ(Storage)

ไฮสโคปใหความสํ าคัญกับระบบจัดเก็บส่ือดวยวงจร “คนหา-ใช-เก็บคืน” (Find-Use-Retum  
Cycle) ตามกรอบแนวคิด  ดังนี้

1. ส่ือทีเ่หมือนกันจัดเก็บหรือจัดวางไวดวยกัน
2. ภาชนะบรรจุส่ือควรโปรงใสเพื่อใหเด็กมองเห็นสิ่งที่อยูภายในไดงาย  และควรมีมือจับเพื่อให

สะดวกในการขนยาย
3. การใชสัญลักษณ(Labels) ควรมคีวามหมายตอการเรียนรูของเด็ก  สัญลักษณทํ ามาจากสื่อ

อุปกรณของจรงิ  ภาพถายหรือภาพสํ าเนา  ภาพวาด  ภาพโครงรางหรือภาพประจุด  หรือบัตรคํ าติดคูกับ
สัญลกัษณอยางใดอยางหนึ่ง

ไฮสโคปเชือ่วาวงจร “คนหา-ใช-เก็บคืน”  สงเสริมการเรียนรู  เพราะเด็กๆ ไดฝกการสังเกต  
เปรียบเทยีบจดักลุม  เด็กไดส่ังสมประสบการณสงเสริมความรับผิดชอบ  รูจักมีนํ้ าใจชวยเหลือ  เปนการ
เรียนรูทางสงัคม  ดังนั้นครูจึงควรจัดเวลา  “เก็บของเลน”  ทุกวันอยางเพียงพอ  มีสัญญาณเตือนกอนเวลา
จะสิน้สดุ  ครูควรชวยเด็กเก็บของเลนเพื่อเปนแบบอยาง  และทํ าใหเด็กสนุกสนาน  ครูตองไมใชการเก็บ
ของเลนเขาที่เปนการลงโทษเด็ก
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นอกจากนี้ส่ือจะตองจัดวางไวในระดับสายตาเด็ก  (Eye-level)  เพือ่ใหเด็กมองเห็นไดชัดเจน  
สามารถหยบิใชและจัดเก็บไดดวยตนเองไมใชอยูสูงจนเปนอันตรายเวลาเอื้อมหยิบ  หรือตองพึ่งพาผูใหญ
ใหหยิบใหตลอดเวลา

ส่ิงแวดลอมภายนอกหองเรียน  หมายถึง  พื้นที่ทํ ากิจกรรมกลางแจง  และสนามเด็กเลน  โดย
ทัว่ไปจะประกอบดวยเครื่องเลนประเภทตางๆ  ที่เปดโอกาสใหเด็กไดลอด  ไต  ปน  ล่ืน  ฯลฯ ที่เลนนํ้ า  ที่
เลนทราย  รถจกัรยานขนาดเล็กและใหญ  บางแหงจะมีขาหยั่งวาดรูปทั้งชนิดไมและ  กระจก  บานตุกตา
ใหญๆ   และเสือ้ผาไวเลนบทบาทสมมติ  แปลงเพาะปลูกพื้นที่สวนครัวเล็กๆ  ดังนั้นลักษณะของกิจกรรม  
จงึไมจ ํากดัเพยีงการออกไปเลนเครื่องเลนสนามเพื่อพัฒนาดานรางกายและกลามเนื้อใหญเทานั้น

ครูในฐานะผูจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กควรมีบทบาท  ดังนี้
- ครูตองตรวจสอบความเชื่อของตนเอง  ในเรื่องการเรียนรูดวยสิ่งแวดลอม
- ครูตองชวยเด็กคนหาสื่อที่เด็กตองการ
- ครูตองสนทนากับเด็ก  และตอบสนองความตองการของเด็ก
- ครูตองสงเสริมใหเด็กแกปญหาเอง  มปีฏิสัมพันธเชิงบวกกับเด็ก
- ครูตองน ํากจิกรรมสูบทสรุป  โดยอาจกลาววา  “อีก 5 นาทีตองเก็บของเลน  เราจะไดไปเลนที่สนามกัน
คะ”
- ครูตองชวยเด็กเก็บของเลน  และทํ าใหบรรยากาศเพลิดเพลินมากที่สุด

เนื่องดวยสิ่งแวดลอมดานกายภาพมีผลตอพฤติกรรมทั้งของเด็กและผูใหญ  ไฮสโคปจึงใหความ
สํ าคญักบัการวางแผนการจัดพื้นที่  การวางแผนผังการจัดหองเรียน  และการคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม  ส่ิง
แวดลอม การเรียนรูแบบลงมือกระทํ าใหโอกาสเด็กในการเลือกและตัดสินใจ  ทั้งนี้ผูใหญจะเปนผูจัดแบง
พืน้ทีเ่ปนมมุเลนตางๆ เพื่อสนับสนุนการเลนของเด็ก  ไมวาจะเปนการเลนนํ้ า  เลนทราย  เลนสรางสรรค  
เลนเลยีนแบบ  วาดรูประบายสี  อาน เขียน  นับ จัดกลุม  ปน  ไต  คลาน  ลอด  รองเพลง  หรือเตนรํ า มุม
ตาง ๆ ประกอบดวยสื่อที่หลากหลายและเพียงพอในการลงมือทํ าตามความตั้งใจและความคิดในการเลน  
วสัดุธรรมชาต ิ  วัสดุที่ตองหาซื้อมา  และวัสดุพื้นบาน  แตละวันผูใหญตองใหโอกาสเด็กเชื่อมโยงประสบ
การณสํ าคญักับกิจกรรมที่สรางสรรคอยางมีจุดมุมหมาย  ผูใหญจัดเก็บส่ือโดยใชชั้นวางของเตี้ย ๆ ใชกลอง
ใส  และตดิภาพสัญลักษณใหเด็ก “อาน”  เพื่อใหเด็กทุกคนสามารถคนหาสื่อ  ใชส่ือ  และเก็บเขาที่ไดดวย
ตนเอง
กจิวัตรประจํ าวัน (Daily Routine)

การวางแผนกิจวัตรประจํ าวันของไฮสโคปมีความสมํ่ าเสมอ  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบลงมือ
กระท ําซึง่ท ําใหเด็กสามารถคาดไดวา  ชวงเวลาตอไปเปนกิจกรรมใดและทํ าใหเด็กสามารถจัดการควบคุม
ไดวา  ตองทํ าอะไรในกิจกรรมแตละชวงดวยตนเอง  กิจวัตรประจํ าวันสํ าหรับเด็กของไฮสโคป  รวมถึง
กระบวนการวางแผนปฏิบัติ  ทบทวน (Plan-do-review process) กจิกรรมกลุมยอย  กิจกรรมกลุมใหญ  
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กจิกรรมกลางแจงตลอดการดํ าเนินกิจวัตรประจํ าวันคํ านึงถึงชวงตอระหวางกิจกรรม  และเนนโอกาสของ
การเรยีนรูแบบลงมือกระทํ า  เด็กและครูไดสรางความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน
¹                  ตัวอยางตารางกิจกรรมประจํ าวันของไฮสโคป

โปรแกรมครึ่งวัน โปรแกรมเต็มวัน
ลั ก ษณ ะ ต า ร า ง  
กิจวัตรประจํ าวัน
แบบที่1

 การรวมกลุมแบบไมเปนทางการ
 กิจกรรมวางแผน  ปฏิบัติ  และทบทวน
 รับประทานอาหารวาง
 กิจกรรมกลุมใหญ
 กิจกรรมกลุมยอย
 กิจกรรมกลางแจง  และชวงสงเด็ก

 รับประทานอาหารเชา
 กิจกรรมกลุมใหญ
 กิจกรรมวางแผน  ปฏิบัติ  และทบทวน
 กิจกรรมกลุมยอย
 กิจกรรมกลางแจง
 รับประทานอาหารกลางวัน
 อานหนังสือ  และนอนกลางวัน
 รับประทางอาหารวาง
 กิจกรรมกลางแจง  และชวงสงเด็ก

ลักษณะตาราง
กิจวัตรประจํ าวัน
แบบที่  2

 กิจกรรมกลุมยอยสํ าหรับเด็กที่มากอน
 การรวมกลุมแบบไมเปนทางการ
 กิจกรรมวางแผน  ปฏิบัติ  และทบทวน
 รับประทานอาหารวาง
 กิจกรรมกลางแจง
 กิจกรรมกลุมใหญ
 กิจกรรมกลุมยอยสํ าหรับเด็กที่กลับชา

 รับประทานอาหารเชาและเลนอิสระหรือเลน
กลางแจงเมื่อเด็กแตละคนมาถึง

 การรวมกลุมแบบไมเปนทางการ
 กิจกรรมวางแผน  ปฏิบัติ  และทบทวน
 กิจกรรมกลางแจง  และรับประทานอาหารวาง
 กิจกรรมกลุมยอย
 กิจกรรมกลุมใหญ
 รับประทานอาหารกลางวัน
 รองเพลง  และนอนกลางวัน
 กิจกรรมกลางแจง  และอาหารวาง
 กิจกรรมวางแผน  ปฏิบัติ  และทบทวนกับผูปก
ครอง

กระบวนการวางแผน-ปฏิบัติ-ทบทวน
การวางแผน (Plan)
การวางแผน  คือ  กระบวนการคิดของเด็กเกี่ยวกับเปาหมายที่จะกํ าหนดการกระทํ าที่คาดหวัง  

การวางแผนของเด็กขึ้นอยูกับอายุ  ความสามารถทางการสื่อสารและการใชภาษา  เด็กอาจวางแผนโดย
การกระท ําทาทางหรือคํ าพูด  การวางแผนมีความสํ าคัญเนื่องจากเปนการสนับสนุนความคิด  การเลือก
และการตดัสนิใจของเด็กที่ชัดเจน  สงเสริมความรูสึกเชื่อมั่นในตนเองของเด็กและความรูสึกในการควบคุม
ตนเอง  ท ําใหเด็กมีความสนใจการเลนที่ไดวางแผนไว  สงเสริมพัฒนาการการเลนที่มีความซับซอมเพิ่ม
มากขึ้น
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ในชวงการวางแผนเด็กจะไดพัฒนาความสามารถในการสื่อถึงความตั้งใจ  การวางแผนของเด็ก
อาจมทีัง้  แผนงานที่ไมชัดเจน  คือ  เด็กสามารถบอกไดเพียงวาจะเลือกมุมใดแตยังไมมีภาพในใจวา
ตองการท ําอะไร แผนงานที่เปนกิจวัตร  คือ  เด็กบอกไดวาจะเลือกเลนมุมใด  และมีภาพในใจที่ชัดเจนเกี่ยว
กบัประสบการณหรือควรใชวัสดุอุปกรณในแตละมุมอยางไร  แผนงานที่มีความละเอียดชัดเจน  คือ  เด็ก
สามารถวางแผนงานที่มีความซับซอนซึ่งจะกลาวถึงกิจกรรม  กระบวนการ  หรือวัสดุอุปกรณที่เปนเปา
หมายหรอืผลผลิต  เด็กจะไดวางแผนที่หลากหลายตลอดเวลา  ไดสรางแผนงานจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะ
ท ํางาน

ครูสามารถสนบัสนุนการวางแผนของเด็กไดโดยการสังเกตลักษณะแผนงานของเด็กแตละคน  วาง
แผนกบัเดก็อยางใกลชิด  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  และประสบการณที่ชวยทํ าใหเด็กมีความสนใจในการวาง
แผนสนทนากบัเดก็เปนรายบุคคลเกี่ยวกับแผนงานของเด็ก  ทั้งนี้  วิธีที่เด็กใชวางแผนอาจมีการเปลี่ยน
แปลงตลอดเวลา

การปฏิบัติ / การทํ างาน (Do / Work  time)
การท ํางานเปนชวงเวลาที่เด็กไดลงมือกระทํ า  เลน และแกปญหาอยางมีจุดมุงหมาย  ต้ังอกตั้งใจ  

และไดเรียนรูตามประสบการณสํ าคัญ  ชวงเวลาการทํ างานเปนชวงที่เด็กไดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้ังใจไว  คนพบ
ความคดิใหมๆ เปนชวงที่เด็กตองเลือกและตัดสินใจใชวัสดุอุปกรณ  บริเวณและขั้นตอนในการเลน  ซึ่งทํ า
ใหเดก็เปนผูท ํางานอยางจริงจัง  เด็กไดเลนอยางมีจุดมุงหมาย  การเลนเปนการพัฒนา  และเปนการเรียนรู
ของเดก็  การเลนของเด็กคือความตองการที่จะสํ ารวจ  ทดลอง  ประดิษฐ  สรางสรรค  และเลียนแบบ ดัง
นัน้ เมือ่เดก็ไดวางแผน  กิจกรรมจึงมีลักษณะทั้งการทํ างานที่จริงจังและการเลนที่มีความสนุกสนานและ
สรางสรรคอยางเปนธรรมชาติ

ชวงเวลานีเ้ปนชวงที่เด็กไดมีสวนรวมในสังคมจากการวางแผนเลนเปนคูหรือกลุม  หรือทํ างานคน
เดยีวแตตระหนกัถงึผูอ่ืน  และไดแกปญหาจากการทํ างานที่เด็กจะพบวามีทั้งสิ่งที่เปนไปตามที่เขาคาดหวัง
และปญหาเขาจะคนพบความรูใหมที่ทํ าใหเขาใจความจริงเกี่ยวกับลักษณะกายภาพและสังคม  การลงมือ
กระท ําจากสิ่งที่เด็กริเร่ิมและประสบการณตรงทํ าใหเด็กไดสรรคสรางความรูดวยตนเอง

ครูสังเกต  เรียนรู  และสนับสนุนการเลนของเด็ก ในชวงการทํ างาน  ครูสามารถคนพบไดวาเด็กแต
ละคนมวีธิกีารคิดและใชเหตุผลอยางไร มักจะเลนกับใครเสมอๆ เด็กไดใชความรูอยางไรในการแกปญหาซึ่ง
เปนแนวทางใหครูมีปฏิสัมพันธกับเด็กตลอดวัน

ส่ิงทีเ่ดก็ปฏบัิติในชวงเวลาของการทํ างาน  คือ  การทํ าตามแผนงาน  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
ท ําใหแผนงานสมบูรณ  เด็กไดเลนในบริบททางสังคมที่มีความหลากหลาย  ในรูปแบบตางๆ  ทั้งการเลน
แบบส ํารวจ สรางสรรค  บทบาทสมมติ และเกม  เด็กไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนและครูอยาง
เปนธรรมชาติ
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ครูสามารถสนับสนุนเดกในชวงเวลาของการทํ างานไดโดยการสังเกตลักษณะการทํ างานของเด็ก
แตละคน  จดัเตรียมบริเวณการทํ างาน  คนหาสิ่งที่เด็กกํ าลังทํ า  ไดแก  สถานภาพของการเลน (เร่ิม กํ าลัง
ท ําเปลีย่นแปลง หรือเสร็จสมบูรณตามแผนงาน) บริบททางสังคม (เลนคนเดียว  เปนคู  กลุม) รูปแบบการ
เลน (สํ ารวจ  สรางสรรค บทบาทสมมติ  เกม) และประสบการณสํ าคัญ  ครูสังเกตเด็กเพื่ออํ านวยความ
สะดวก  มสีวนรวมในการเลนกับเด็ก  สนทนาและสงเสริมการแกปญหาของเด็ก  พิจารณาปฏิสัมพันธจาก
ส่ิงทีเ่กดิขึ้นแลว  บันทึกการสังเกตเด็ก

การทบทวน  (Recall  time)
ชวงของการทบทวนเปนชวงที่เด็กไดสะทอน  พูดคุย  และนํ าเสนอเกี่ยวกับส่ิงที่ทํ าในชวงการ

ท ํางาน ในกระบวนการวางแผนเด็กไดต้ังเปาหมายและคาดเดาการกระทํ าลวงหนา  ในกระบวนการทบ
ทวนเดก็ไดท ําความเขาใจโดยการใชภาษา  การอภิปราย  และการวิเคราะหเชื่อมโยงสะทอนความคิดเกี่ยว
กบัการกระท ําและประสบการณซึ่งเปนกระบวนการสรางความเขาใจและตีความสิ่งที่ไดปฏิบัติ  ไดตระหนัก
ถงึความเกีย่วเนื่องจากการวางแผน  การกระทํ า  และผลที่ไดรับ  ไดพูดคุยกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ
ของตนเอง  เปนโอกาสดีที่เด็กจะไดฝกการเลาเรื่อง  การบรรยาย  เด็กจะไดฝกความสามารถในการแสดง
ใหผูอ่ืนเหน็  และเขาใจประสบการณของตนเอง  ไดตระหนักถึงสิ่งที่เปนอดีต  การทบทวนทํ าใหเด็กสะทอน
กลบัไปยงัเปาหมายเดิมที่ต้ังไว  การกระทํ าซึ่งไดสํ ารวจหรือการปรับปรุงแผนงานที่วางไว  และผลผลิตที่ได
รับในปจจบัุน   ทํ าใหเขาไดพิจารณาตั้งแตอดีตซึ่งเปนตัวชี้นํ าปจจุบันและอนาคต   นับเปนทักษะที่นํ าไปใช
ไดในชีวิต

ครูสามารถสงเสริมเด็กเกี่ยวกับประสบการณการทํ างารของเด็กโดยไมเรงรีบ  เชิญชวนใหเด็กพูด
คุย  เชนใหเดก็เสนอความคิดเปน  ถามคํ าถามปลายเปด  ฟงเด็กอยางตั้งใจ  ครูสามารถเสนอความคิดเปน
เพือ่นใหการทบทวนดํ าเนินตอไปได  ใชคํ าถามอยางรอบคอบ  สนับสนุนการบรรยายรวมกันและมุมมองที่
ขัดแยงกนั  ครูบันทกึความเชื่อมโยงระหวางการทบทวนและการวางแผนของเด็ก  ทั้งนี้วิธีที่เด็กใชทบทวน
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
กจิกรรมกลุมยอย

กจิกรรมกลุมยอย  เปนกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรูแบบลงมือกระทํ ารวมกันของกลุมเด็กและครู
ทีส่มาชกิของกลุมไมเปลี่ยนแปลง  ครูเปนผูริเร่ิมประสบการณโดยอยูบนพื้นฐานของพัฒนาการและความ
สนใจของเด็ก

ความส ําคญัของกิจกรรมกลุมยอย  คือ  โอกาสที่จะสรางจุดเดนของเด็กแตละคน  โอกาสที่จะได
เตรยีมวสัดุอุปกรณสํ าหรับการเรียนรูส่ิงใหม  เปนประสบการณที่เด็กจะไดมปีฏิสัมพันธกับเพื่อน โอกาสที่
ครูจะไดสังเกตและมีปฏิสัมพันธกับเด็กกลุมเดิม  เปนโอกาสสํ าหรับครูที่จะฝกยุทธวิธีของการสงเสริม
สนบัสนนุการเรยีนรูของเด็ก  เด็กจะไดเลนสํ ารวจ  ทํ างานแกปญหา  และพูดคุยเกี่ยวกับส่ิงที่ทํ า  ซึ่งครู
สามารถสงเสริมเด็กขณะทํ ากิจกรรมยอยโดยการสังเกตเด็กแตละคนขณะทํ ากิจกรรม  จัดกิจกรรมอยางสม
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ดุล  วางแผนกิจกรรมไวลวงหนาตามความสนใจของเด็กแตละคนใชส่ืออุปกรณใหมๆ ใชประสบการณ
สํ าคญัและประเพณีทองถิ่นเปนแนวทางในการวางแผน  เตรียมกิจกรรมและสื่อตางๆ ใหเรียบรอยกอนที่
เด็กจะมาถึง

ชวงเริ่มตนกิจกรรมครูควรแนะนํ าอุปกรณตางๆ  โดยยอ ระหวางการดํ าเนินกิจกรรมครูควร
สนบัสนนุความคดิของเด็ก  การใชอุปกรณครู  ควรดูวาเด็กใชอุปกรณทํ าอะไร  ฟงวาเด็กพูดอะไร  สนทนา
กบัเดก็โดยใหเดก็เปนผูนํ า  กระตุนใหเด็กไดทํ าสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  เสนอความคิดเห็น  และชวยเหลือผู
อ่ืน  ครูถามค ําถามทีละนอย ชวงทายของกิจกรรมครูตองตระหนักถึงความแตกตางของเด็กแตละคนตอชวง
เวลาทีส่ามารถท ํางานเสร็จ มีการเตือนเมื่อใกลหมดเวลา  และใหเด็กชวยเก็บของเขาที่
กจิกรรมกลุมใหญ

กิจกรรมกลุมใหญเปนชวงเวลาที่รวมเด็กทั้งหมดและครูเพื่อแบงปนขอมูลที่สํ าคัญและรวมทํ ากิจ
กรรมทีม่คีวามเหมาะสมกับกลุมใหญ  โดยปกติใชเวลาประมาณ 10  นาที  ในชวงกิจกรรมกลุมใหญเด็กได
เรียนรูแบบลงมือกระทํ า  ตัวอยางเชน  การรองเพลงและการแตงเพลง  การเคลื่อนไหวและกิจกรรมเขา
จงัหวะ  การเลาเรือ่ง  เลานิทาน  การอานรวมกัน  การทํ างานแบบรวมมือในกิจกรรมการเลนเกมเปนกลุม  
และการทํ าโครงการรวมกัน

ความส ําคัญของกิจกรรมกลุมใหญ  คือ  ใหเด็กไดมีประสบการณรวมกัน  ไดสรางความรูสึกของ
ความเปนชมุชน  สงเสริมลักษณะการเปนผูนํ า  และสมาชิกของกลุม  ใหโอกาสเด็กแกปญหาของกลุมรวม
กนั  ครูสามารถสนับสนุนเด็กในชวงกิจกรรมกลุมใหญโดยการสังเกตเด็ก  วางแผนกิจกรรมไวลวงหนาโดย
พจิารณาตามความสนใจของเด็ก  เตรียมการตางๆ  ไวกอนเด็กมาถึง  ลองซอมการทํ ากิจกรรมลวงหนา  
เตรียมวัสดุอุปกรณไวอยางเรียบรอย
ขณะเริ่มกิจกรรมครูควรจัดใหเด็กไดอยูในกลุมเพื่อรวมกิจกรรมไดโดยงายและเริ่มตนเมื่อเด็กจับกลุมแลว 
ในระหวางการดํ าเนินกิจกรรม  ครูแนะนํ ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตอไปโดยยอ  ใหเด็กผลัดเปลี่ยนกันใชส่ือ  ครู
ควรดแูละฟงเด็ก  ทํ าตามคํ าแนะนํ าของเด็ก  ใหเด็กไดเปนผูนํ า  ในชวงทายของกิจกรรมกลุมใหญ  ครู
เตรยีมเด็กในการเปลี่ยนกิจกรรมตอไป  และใหเด็กชวยกันเก็บส่ือ
กจิกรรมกลางแจง

กจิกรรมกลางแจงเปนโอกาสที่เด็กจะไดเลนอยางกระฉับกระเฉงไดปนปาย  วิ่ง  กระโดด  ขุด  ฯลฯ 
อยางเตม็ที ่ การเลนกลางแจงเปนโอกาสไดพัฒนาทางสังคมเนื่องจากอุปกรณบางอยางตองเลนดวยกัน  มี
การแลกเปลี่ยนการสนทนาระหวางการเลน   เมื่อเด็กเลนกลางแจงเด็กจะเรียนรูและสํ ารวจตามประสบ
การณสํ าคัญไดเปนอยางดี

ความส ําคัญของกิจกรรมกลางแจง  คือ  สงเสริมสุขภาพที่ดี  ไดสูดอากาศบริสุทธิ์  ไดรับวิตามิน
จากแสงแดด  บริหารหัวใจ  ปอด  และกลามเนื้อ  เห็นทศันยีภาพ  ไมจํ ากัดการเลนเนื่องจากเด็กสามารถ
พดูคยุไดอยางเต็มที่  ใชเสียงดังมากกวาในหองเรียนได  เด็กไดสัมผัสกับธรรมชาติ  เก็บใบไม  ดอกไม  ได
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มองดูทองฟา  ไดสังเกตการเคลื่อนไหวของแมลง  นก  เปนตน  เปนโอกาสที่ครูจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเด็กมาก
ข้ึน

ครูสามารถสงเสริมเด็กในชวงกิจกรรมกลางแจงโดยพิจารณาจากการสังเกตเด็กขณะเลนกลางแจง
เปนรายบุคคล  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ใชยุทธวธิตีางๆ  ในการสนับสนุน  เชน  สังเกตการเลนของเด็กอยาง
เปนธรรมชาต ิ  รวมเลนหรือใหคํ าแนะนํ าซึ่งขึ้นกับความเหมาะสม  สนทนากับเด็ก  และสนับสนุนการแกไข
ปญหา
ชวงตอระหวางกิจกรรม

ตลอดทั้งวันมีชวงที่ตองเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปสูชวงตอไปตามตารางกิจวัตรหลายชวง  เชน 
เมือ่พอแมมาสงเด็กชวงเชา  ขณะเดินจากหองเรียนไปสนามเด็กเลน  เมื่อเสร็จจากกิจกรรมทบทวนในกลุม
ยอยและเริม่รับประทานอาหารวาง  เปนตน  ซึ่งเปนชวงที่ยากลํ าบากสํ าหรับเด็ก

ครูจึงตองมีแผนการที่ดีที่จะทํ าใหชวงตอระหวางกิจกรรมดํ าเนินไปอยางราบรื่น  ครูสามารถ
สนับสนุนเด็กในชวงตอระหวางกิจกรรมโดยปรับปรุงและจัดตารางกิจวัตรประจํ าวันใหมีความเหมาะสมกับ
ความตองการและพฒันาการของเด็ก  ดํ าเนินกิจวัตรประจํ าวันอยางสมํ่ าเสมอ  คงจํ านวนของชวงการ
เปลีย่นระหวางกจิกรรมไวเร่ิมกิจกรรมตอไปดวย  วิธีที่เหมาะสม  ถาเด็กตองรอคอยอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ครูควรวางแผนวิธีที่ใหเขามีสวนรวมอยางกระตือรือรน  วางแผนเทคนิคที่สนุกสนานที่จะเคลื่อนยายกลุม
เดก็จากทีห่นึง่ไปสูอีกทีห่นึ่ง  วางแผนสํ าหรับชวงเปลี่ยนกิจกรรม  เสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับเด็กแตละ
คนกอนจะถงึชวงของการเปลี่ยนกิจกรรมเตือนใหเด็กทราบกอนการเปลี่ยนกิจกรรม  วางแผนสํ าหรับการทํ า
ความสะอาด  มีปายบอกเพื่อเด็กชวยเก็บวัสดุอุปกรณไดเอง  ถาเปนไปไดควรมีการทํ าความสะอาดและ
เกบ็ของใหเขาที่ตลอดชวงของการทํ างาน  ทํ าตามความสนใจของเด็กและมีความยืดหยุน
การประเมิน (Assessment)

ในโปรแกรมไฮสโคป  การประเมินถือเปนงานโดยตรงของครูที่จะตองตั้งใจปฏิบัติและเอาใจใส
อยางเต็มที่  ครูไฮสโคปจะท ํางานรวมกันเปนคณะ  ในแตละวันครูทุกคนจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเด็ก  ขอ
มลูนีไ้ดจากการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธกับเด็กในกิจวัตรประจํ าวัน  โดยครูจะจดบันทึกสั้นตามสิ่งที่เห็น
และไดยนิอยางเทีย่งตรง  สมาชิกครูที่รวมกันสอนจะมีการวางแผนประจํ าวันรวมกันกอนที่เด็กจะมาถึงโรง
เรียน  หรือหลงัจากที่เด็กกลับบาน  หรือในขณะที่เด็กนอนพักผอนตอนกลางวัน  ครูจะแลกเปลี่ยนขอมูลที่
ไดจากการสงัเกตเด็ก  ทํ าการวิเคราะหขอมูลในดานประสบการณสํ าคัญ  และวางแผนสํ าหรับวันตอไป

จดุมุงหมายหลกัของการประเมิน  คือ  การประเมินคุณภาพของโปรแกรม  และพัฒนาการเด็กซึ่ง
ไฮสโคปไดสรางแบบประเมินคุณภาพโปรแกรม  (High/Scope  Program  Quality  Assessment  หรือ  
PQA) และแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก(High/Scope  Child  Observation Record หรือ COR)  มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
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1. แบบประเมินคุณภาพโปรแกรม(PQA0)
ไฮสโคป  ไดจัดทํ าแบบประเมินคุณภาพโปรแกรม (PQA)  ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพดาน

ตางๆ เชน  ดานการจัดหองเรียน  ส่ือ  วัสดุ  ครุภัณฑ  กิจวัตรประจํ าวัน  ปฏิสัมพนัธระหวางครูกับเด็ก  การ
วางแผน  และการประเมินเปนคณะ  ความสัมพันธกับพอแมผูปกครอง  การฝกอบรมครูระหวางประจํ าการ
และการนเิทศ  ในแตละดานจะแยกออกเปนขอยอย  แตละขอยอยกํ าหนดเปนระดับ  1-5 มีข้ันตอนการให
คะแนน  PQA  ดังนี้

ข้ันที ่1  บันทกึขอมูลสนับสนุน  รวมทั้งรายการสื่อ  วัสดุ  เหตุการณส้ันๆ  ที่ไดจากการสังเกต  รวม
ทัง้จดบนัทกึค ําพดูของเด็กและผูใหญ  ซึ่งการจดบันทึกนี้  จะตองสั้น  ตรง  กระชับ  เฉพาะเจาะจง  เปนจริง
ตามที่ครู  และเด็กพูดหรือปฏิบัติ

ข้ันที ่ 2  ขีดเสนใตประโยค  พยางค  ขอมูลที่สะทอนใหเปนคุณภาพโปรแกรม
ข้ันที ่ 3  วงกลมระดับที่เหมาะสม  ในแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมปฐมวัย(PQA) วาอยูในระดับ  

1, 2, 3, 4 หรือ  5

ตัวอยางแบบประเมินผลคุณภาพโปรแกรมปฐมวัย
ส่ือวัสดุอุปกรณในหองเรียนหลากหลาย  มีลักษณะเปดกวาง  (open  ended) เด็กมีโอกาสใชส่ือเหลานั้น
โดยตรง  ผานประสาทสัมผัสทั้ง  5
(1)
    ห  อ ง เ รี ย น ไ ม  ไ ด  จั ด วั ส ดุ
อุปกรณที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ
วัสดุอุปกรณส วนใหญจัดทํ  า
สํ าเร็จรูป  (เชน  กระดาษฝก 
สมุดภาพระบายสี) ของเลนสวน
ใหญจํ าลองคลายของจริงถูกจัด
รวมกับของจริง  วัสดุอุปกรณไม
ได แสดงให  เห็นว าเด็กได ใช 
ประสาทสัมผัสทั้ง  5

(2) (3)
หองเรียนมีวัสดุอุปกรณที่ให

เ ด็กได ลงมือปฏิบัติบางส วน
วัสดุอุปกรณที่มีลักษณะ   เปด
กวางมีอยูบาง  แตไมทุกพื้นที่
เลนของในหอง  ของเลนที่
จํ าลองคลายของจริงบางราย
การถูกจัดไว   จํ านวนวัสดุ
อุปกรณ ที่ส ง เสริมให  เ ด็กใช 
ประสาทสัมผัสทั้ง  5 มีอยูใน
จํ านวนที่จํ ากัด

(4) (5)
    หองเรียนจัดวัสดุอุปกรณที่ให
เด็กไดลงมือปฏิบัติ  และสื่อมี
ลักษณะเปดกวาง (เชน บล็อก  
หนังสือ   ทราย  นํ้ า) ของจริงมี
มากกวาของจํ าลอง(เชน รองเทา  
กระเปา จาน ชอน หมอ  โทรศัพท) 
สื่อวัสดุอุปกรณที่เห็นสงเสริมให
เด็กใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้ง
สื่อที่เปนธรรมชาติและวัสดุที่ผลิต
จากเครื่องจักร (เชน  ของที่ทํ าจาก
ไม  โลหะ กระดาษ ผา ฯลฯ)

   บันทึกสนับสนุน
พื้นที่ศิลปะ                    พื้นที่ของเลน                  พื้นที่บล็อก                 พื้นที่บาน
กระดาษ                                    เกมภาพ                                    บล็อกไม                            จาน   ชาม
สีเทียน  กาว                               ตัดตอ                                       คน / สัตว                           ตุกตา  เสื้อผา
ดินนํ้ ามัน                                   เกมลอตโต                                จํ าลอง                               อาหาร
ที่เย็บกระดาษ                                                                                                                    พลาสติก
เทปกระดาษ                                                                                                                       โทรศัพทจํ าลอง
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2. แบบสงัเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก  (COR)
COR  เปนเครือ่งมอืประเมินพัฒนาการเด็กที่ไฮสโคปสรางขึ้นเพื่อนํ ามาใชแทนแบบทดสอบซึ่งถือ

วาไมเหมาะสมกับเด็ก  เครื่องมือชิ้นนี้  ไฮสโคปใชกับเด็กอายุ  2 – 6 ป  โดยสังเกตเด็กขณะทํ ากิจกรรม
ปกติในแตละวันผูที่สังเกตจะตองผานการฝกอบรมการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเพื่อที่จะสามารถใช  
COR  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก (COR) ชวยใหครูที่ทํ างานอยูในโปรแกรมที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางเหมาะสมกบัพัฒนาการ  ไดสังเกตเด็ก  และบันทึกพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในกิจวัตรประจํ าวัน
อยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอ  COR  จะชวยชี้ใหเห็นทักษะ  และศกัยภาพของเด็กแตละคน  ทํ าใหครูวางแผน
การสอน  และปรับส่ือการเรียนการสอน  เทคนิควิธีการและกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
สนใจและความตองการของเด็กเปนบุคคล

รายการสังเกตใน  COR  ม ี 6  รายการ  ตามประสบการณสํ าคัญในไฮสโคป  คือ
1. การริเร่ิม (Initiative)
2. ความสัมพันธทางสังคม  (Social  Relations)
3. การนํ าเสนออยางสรางสรรค (Creative  Representation)
4. ดนตรีและการเคลื่อนไหว (Music  and  Movement)
5. ภาษาและการรูหนังสือ (Language  and  Literacy)
6. ตรรกและคณิตศาสตร (Logic  and  Mathematics)

แตละขอรายการจะประกอบดวยขอยอย  3-8  ขอยอย  รวมทั้งสิ้น  30 ขอยอย  ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การริเร่ิม

A. การเลือก
B. การแกปญหา
C. การรวมเลนที่ซับซอน
D. การรวมมือในการทํ ากิจกรรมประจํ าวัน

                 A – D คือ  ขอยอยในขอรายการ “การริเร่ิม”  แตละขอยอยของ  A – D จะมกีารอธิบาย
พฤตกิรรมแยกเปนระดับ  1-5 ดังตัวอยางขอยอย  D  ดังนี้
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D. การรวมมือในการทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 ครั้งที่  3

เด็กไมไดทํ าตามกิจวัตรประจํ าวัน (1) __________ __________ __________
บางครั้งเด็กทํ าตามกิจวัตรประจํ า (2) __________ __________ __________
เด็กเขารวมในกิจวัตรประจํ าวัน เมื่อครูส่ัง/บอก (3) __________ __________ __________
เด็กเขารวมในกิจวัตรประจํ าวันโดยไมตองบอก (4) __________ __________ __________
เด็กเขารวมในกิจวัตรประจํ าวันอยางตอเนื่อง  
แมไมมีผูใหญอยูใกล

(5) __________ __________ __________

จากแบบ COR ผูสังเกตจะตองสังเกตเด็กในกิจวัตรประจํ าวัน  และเลือกขอความแตละขอยอยที่
เปนตวัแทนลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่ถูกสังเกต  COR  จะเหมาะสํ าหรับใชประเมินเด็กที่อยูในโปรแกรม
ทีจ่ดัขึน้ตามพัฒนาการเด็ก  มีกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กไดเลือกทํ าตามความสนใจและความตองการ
ของเดก็  ผูสังเกตจึงจะเห็นพฤติกรรมตางๆ  ของเด็กไดชัดเจน
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