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ความแตกต่างระหว่างการเรียนในระดบัชัน้อนุบาลและระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยคุณพ่อฟลอร์ไทม์ 

หวัข้อ อนุบาล ประถม 

ลักษณะของ

โรงเรียน 
 พืน้ท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก มีเฉพาะชัน้เด็ก

เล็กและอนุบาล โครงสร้างบุคลากรไม่

ซับซ้อน และสามารถมองภาพรวมของ

กระบวนเรียนรู้ได้ 

 พืน้ท่ีโรงเรียนใหญ่ขึน้ มีตัง้แต่ชัน้เด็กเล็กถึงประถม 

6 คณุครูและบคุลากรมีจํานวนมากและโครงสร้าง

ซบัซ้อนกว่า  การมองภาพรวมการเรียนรู้ค่อนข้าง

ยากและต้องใช้เวลา 

 การเข้าถึงกับคุณครูค่อนข้างง่าย และ

สามารถพดูคยุได้เป็นระยะ ๆ 

 การเข้าถึงคณุครูในการพดูคยุจะยากกว่า และเวลา

ของคุณครูค่อนข้างมีจํากัด ต้องมีการนดัหมาย

ลว่งหน้าก่อน 

 เวลาของการไปโรงเรียนมีความยืดหยุ่น

สงูกวา่ 

 เวลาการไปโรงเรียนยืดหยุ่นน้อยกว่า โดยจะต้อง

โรงเรียนคอ่นข้างเช้าก่อนเวลา 7:30น. 

 ผู้ บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ โอกาสพบปะ

พดูคยุและเข้าถึงผู้บริหารง่ายกวา่ 

 ผู้บริหารเป็นมีความอาวโุส โอกาสพบปะพดูคยุและ

เข้าถึงผู้บริหารคอ่นข้างเป็นทางการ 

รูปแบบการ

เรียนรู้ 

 การเรียนรู้เชิงวิชาการยงัไม่คอ่ยมาก การ

เรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสาน

ผ่านการเล่นและกิจกรรมการเคลื่อนไหว  

ทําให้ทกัษะท่ีใช้จะไมซ่บัซ้อนมาก 

 การบ้านอาจมีเป็นครัง้คราว แต่ไม่ค่อย

ได้ทํา  เพราะคุยกับคุณครูว่าไม่ เ น้น

วิชาการ 

 

 การเรียนรู้เชิงวิชาการมีมากขึน้  โดยเร่ิมมีการแยก

รายวิชาท่ีชัดเจน   การเรียนจะต้องใช้ทักษะท่ี

ซับซ้อนมากขึน้ เช่น การคงสมาธิ การควบคุม

ร่างกายและอารมณ์ ทักษะการฟัง  การใช้สายตา  

สหสมัพนัธ์ และกล้ามเนือ้มดัเลก็ การแสดงและการ

นําเสนอ เป็นต้น ช่วงเทอมปลาย คณุครูเร่ิมใช้การ

สัง่งานโดยไมมี่การจดบนัทกึ 

 กิจกรรมมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึน้ 

ต้องมีความทนทานของกล้ามเนือ้และความอดทน

มากขึน้  



 

2 

 

 การบ้านจะมีเป็นระยะ ๆ และค่อนข้างสม่ําเสมอ 

โดยมุง่เน้นให้เร่ิมรู้จกัความรับผิดชอบ 

ลักษณะของ

ผู้ปกครอง 

 ผู้ ปกครองจะ มี โอกาส เจอกันบ่ อย

เป้าหมายและความคาดหวังไม่ค่อย

แตกตา่งกนัมาก 

 ผู้ ปกครองมีโอกาสเจอกันไม่ก่ีครอบครัว รวมทัง้

เป้าหมายและความคาดหวงัเร่ิมมีความแตกตา่งกนั

มากขึน้ 

ลักษณะการ

เล่น 

 การเล่นยงัไม่ค่อยมีการแยกกลุ่มกันเล่น

ชัดเจน  การเล่นมักเล่นเป็นกลุ่มใหญ่  

การเล่นมกัใช้การแสดงออกทางร่างกาย

มากกว่าการใช้ภาษา (โดยเฉพาะใน

เด็กผู้ ชาย)  ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่มักสัน้

และง่าย ๆ การตัง้กฎกตกิายงัมีน้อย 

 ลักษณะการแกล้งกันจะตรงไปตรงมา 

มกัแสดงออกทางร่างกายมากกว่าการใช้

ภาษา 

 

 การเล่นเร่ิมมีการแยกกลุ่มกนัเล่นตามลกัษณะการ

เล่นท่ีคล้ายกัน และความสนิท โดยเล่นเป็นกลุ่ม

ยอ่ย ๆ (3-5 คน) รวมทัง้ เร่ิมมีการเลน่ท่ีแยกการเลน่

ชายและหญิงเป็นครัง้คราวมากขึน้ การเล่นอาจมี

กติกาและเ ง่ือนไขมากขึน้  มีการใช้ภาษาและ

ประโยคท่ียาวและซับซ้อนมากขึน้   มักจะเป็น

เร่ืองราวมากขึน้และบางครัง้จะมีผู้ นําในการเลน่  

 นอกจากนี  ้ระหว่างการเล่นอาจจะมีการสร้าง

อุปสรรคและแหย่ รวมทัง้อาจมีการแกล้งระหว่าง

การเลน่ 

 การเล่นมี อิสระในการเล่นค่อนข้าง

มากกว่า ไม่ได้กําหนดเวลาและพืน้ท่ี

สําหรับการเลน่ชดัเจน  

 การเล่นมีอิสระค่อนข้างจํากัด มีเวลาและพืน้ท่ี

สําหรับการเล่นชัดเจน   รวมทัง้มีกติกาต่าง ๆ ใน

การเลน่มากขึน้ 
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หวัข้อ อนุบาล ประถม 

ความรับผิดชอบ

ตนเอง 

รับผิดชอบตวัเองในทกัษะชีวติทัว่ไป  เร่ิมต้องใช้ความรับผิดชอบในการใช้เงิน เพ่ือซือ้

ขนมทานหลงัเลกิเรียน 

 ความรับผิดชอบในการจดการบ้าน ทําการบ้าน 

หรืองานท่ีคณุครูสัง่ รวมถึงการสง่การบ้าน 

 หลงัจากเลกิเรียนในบางวนั น้องต้องเรียนพิเศษ

ช่วงเย็น ซึง่น้องต้องรับผิดชอบตนเองในการเข้า

เรียนตามตารางท่ีกําหนด (บางวิชา ไม่ได้เรียน

ท่ีห้องเรียน) 

 ต้องต่ืนเช้าขึน้ เน่ืองจากการเดินทางไปโรงเรียน

มีระยะทางไกลขึน้ 

 

 

การเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ก่อนเข้าเรียนระดบัประถมศึกษา 

โดยทัว่ไปครอบครัวน้อง Aจะพิจรณาเตรียมความพร้อมและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอยู่ 2 ด้าน คือ ความพร้อมของ

ทักษะพืน้ฐานท่ีจําเป็น และข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนท่ีน่าจะเหมาะกับน้องโดยรวมทัง้รูปแบบการศึกษาและ

กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1. ความพร้อมของทกัษะพืน้ฐานที่จาํเป็น โดยทางครอบครัวจะใช้การเฝ้าสงัเกตและประเมินแนวโน้ม

ความพร้อมของทกัษะและพฒันาการโดยรวมของน้องเป็นระยะ ๆ เช่น     ทกัษะสงัคมและการเลน่กบั

เพ่ือน พฒันาการทางด้านอารมณ์ ทกัษะทางด้านภาษา ทกัษะการฟัง กล้ามเนือ้มดัเล็ก สหสมัพนัธ์  

สมาธิ การดแูลตนเอง และประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น  เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในการให้น้องเข้าเรียน



 

4 

 

ชัน้ประถมศึกษา  ซึ่งนอกจากจะสงัเกตด้วยตนเองแล้ว คณุพ่อคณุแม่ยงัปรึกษากบัคณุครูประจําชัน้ 

นักวิชาชีพ และคุณหมอด้านพัฒนาการถึงความพร้อมและการเตรียมตวัของน้องในการเรียนรู้ใน

ระดบัชัน้ ป.1 รวมถึงใช้ข้อมูลการประเมินพัฒนาการของน้องประกอบด้วย โดยมีการประเมิน

ประมาณในช่วงปลาย เทอมแรก และเทอมท่ี 2 ของชัน้ อ. 3 

2. รูปแบบการศึกษาท่ีน่าจะเหมาะกับน้อง โดยทางครอบครัวมีแนวคิดท่ีจะเลือกโรงเรียนท่ีใช้หลัก

ธรรมะและธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร (เพ่ือมาช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์ท่ีเป็น

ข้อจํากดัของน้อง) รวมทัง้พิจารณาขนาดของโรงเรียน จํานวนนกัเรียนในห้อง  กิจกรรมภาคสนามและ

ทักษะชีวิต รวมทัง้ประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี  ้ทาง

ครอบครัวจะสังเกตลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีต้องส่งเสริมของน้องมาประกอบในการ

ตดัสินใจในการเลือกโรงเรียนด้วย ซึ่งโดยปกติน้องจะมีลกัษณะการเรียนรู้ผ่านการใช้สายตาซึ่งต้อง

เน้นการลงมือปฏิบตัิ การสาธิตและมีการเคล่ือนไหว  ทําให้คุณพ่อและคุณแม่จะพิจารณาโรงเรียน

ทางเลือก เป็นตวัเลือกอนัดบัต้น ๆ  นอกจากนีก้ระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนทางเลือกจะมีลกัษณะท่ี

ตอ่เน่ืองจากตอนเรียนในระดบัอนบุาล ซึง่จะทําให้น้องไมต้่องปรับตวัมากกบักระบวนการเรียนรู้ 

 

ทางครอบครัวได้สมคัรเรียนให้น้อง 2 โรงเรียน โดยมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการของน้องทัง้  2

โรงเรียนประกอบการสมคัร โดยโรงเรียนแรกเปิดรับในช่วงเดือนกนัยายน และโรงเรียนท่ีสองเปิดรับในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์  ซึง่ในช่วงเวลาของการสมคัรท่ีโรงเรียนแรกนัน้ คณุพ่อและคณุแม่ประเมินทกัษะของน้องและการ

พดูคยุภายในครอบครัวคิดว่าน้องน่าจะต้องใช้เวลาอีกสกัระยะ สําหรับความพร้อมในการเรียนในชัน้ประถม 1   

แต่ก็อยากให้น้องเข้าเรียน จึงตดัสินใจลองไปย่ืนใบสมคัรเรียนให้น้องในระดบัอนุบาล 3 (น้องจะต้องเรียนซํา้

ชัน้) ซึง่ทางโรงเรียนแจ้งวา่ ณ ขณะนี ้ยงัไมมี่การรับนกัเรียนเพิ่มสําหรับอนบุาล 3 

สําหรับโรงเรียนท่ีสองนัน้ ทางครอบครัวพาน้องไปสมคัรเข้าเรียนโรงเรียนนี ้โดยทางโรงเรียนมีนกัเรียน

เก่าจากชัน้ อ. 3  ประมาณเกือบ 20 คนและมีการรับเด็กนกัเรียนภายนอกเพิ่มประมาณ 5-6 คน ซึง่ทาง

โรงเรียนก็ได้นดัให้ผู้ปกครองมาพดูคยุกบัผู้บริหารโรงเรียนถึงการเลีย้งด ูการสง่เสริมพฒันาการ การช่วยเหลือ

และการสนบัสนนุในตวัเด็ก และความคาดหวงัในการเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา เป็นต้น สว่นน้อง Aคณุครูก็

จะแยกน้องจากผู้ปกครองเพ่ือทําการทดสอบ เช่น การเขียนข้อมลูของตวัเอง การวาดรูป การทดสอบกล้ามเนือ้ 
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และการพดูคยุกบัน้อง เป็นต้น  ซึง่หลงัจากสมัภาษณ์ประมาณ 2 อาทิตย์ทางโรงเรียนก็ติดต่อกบัมาว่า ทาง

โรงเรียนรับน้องเข้าเรียนตอ่ในชัน้ประถม 1  

 

เม่ือเข้าเรียนระดบัประถมศึกษา 

สิง่ท่ีทางครอบครัวเตรียมน้องในการเข้าเรียนระดบัประถมศกึษาในช่วงแรก สว่นใหญ่จะมุ่งเน้นส่ือสาร

สร้างความเข้าใจกับคุณครูท่ีเก่ียวข้องทัง้ทางวาจาและเอกสารเป็นระยะ ๆ โดยยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายการ

ส่งเสริมพัฒนาการคล้ายกับท่ีเคยทํางานกับคุณครูในระดับอนุบาล ได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และ

ความรู้สกึ ทกัษะสงัคมและการเลน่กบัเพ่ือน และการปรับตวัเข้ากบักิจกรรม และเพ่ือน ๆ เน่ืองจากจะต้องพบ

สิง่แวดล้อมใหมท่ี่ไมคุ่้นเคย 

  นอกจากนี ้คณุพ่อและคณุแม่ยงัต้องเรียนรู้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัน้องขณะท่ีน้องใช้ชีวิตอยู่ใน

โรงเรียน เช่น 

 เพื่อน ผู้ปกครองจะสงัเกต และเรียนรู้ข้อมลูเก่ียวกบัเพ่ือน ๆ เช่น  ช่ือและช่ือเลน่ เด็กเก่าและเด็กใหม ่

ลกัษณะของเพ่ือน (บคุลิกและอารมณ์ วิธีและลกัษณะของการเล่นเป็นอย่างไร  และความถนดั ฯลฯ) 

รวมทัง้เพ่ือนคนไหนชอบเลน่กบัน้อง หรือน้องชอบเลน่กบัเพ่ือนคนไหน  น้องมกัมีเร่ืองทะเลาะกบัเพ่ือน

คนไหน และเพ่ือนคนไหนมกัมีเร่ืองทะเลาะกบัน้อง เป็นต้น  นอกจากนี ้คณุพ่อและคณุแม่จะพยายาม

เป็นตวัเช่ือมการเล่นของลูกกับเพ่ือนๆ ในตอนเย็นหลงัเลิกเรียนในช่วงแรกๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจ

ให้กบัน้อง  รวมทัง้พยายามสงัเกตการเลน่ของน้องกบัเพ่ือนๆ เพ่ือดทูกัษะตา่ง ๆ และการมีปฏิสมัพนัธ์

ของน้องและเพ่ือนๆ โดยรวม 

 คุณครู ผู้ปกครองจะสงัเกตและเรียนรู้ลกัษณะของคุณครูประจําชัน้ และคุณครูท่านอ่ืน ๆ  และ

พยายามส่ือสารกบัคณุครูประจําชัน้และคณุครูท่ีรับผิดชอบ รวมถึงสนบัสนนุและให้ความร่วมมือในสิ่ง

ท่ีคณุครูร้องขอ หรือช่วยเหลือในการจดัทําส่ือการสอน (ถ้ามีโอกาส)  รวมทัง้คณุพ่อและคณุแม่จะมี

การพดูคยุกบัน้องเก่ียวกบัคณุครู เพ่ือเป็นข้อมลู 

 รูปแบบการเรียน พยายามเรียนรู้ภาพรวมการจดัการเรียนรู้และเนือ้หาโดยรวมในระดบัประถมศกึษา 

ส่วนเนือ้หาการเรียนของน้องนัน้ ก็จะพยายามเข้าใจเนือ้หาและขอบเขตการเรียนแต่ละวิชาและ
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พยายามย่อยเนือ้หาการเรียนรายวิชาเท่าท่ีจะสามารถทําได้ เพ่ือให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึน้  และเลือก

เนือ้หาท่ีจะมาพดูคยุกบัน้องและเหมาะกบัศกัยภาพของน้อง  รวมทัง้พยายามส่ือสารข้อจํากดัในการ

เรียนรู้ในวิชาตา่ง ๆ กบัคณุครูประจําชัน้และคณุครูท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้ทางครอบครัวจะพยายามสงัเกตภาพรวมหลกัสตูรและความเช่ือมโยงของวิชาต่างๆ ใน

ระดบัชัน้ตา่งๆ แบบภาพกว้าง ๆ รวมทัง้กิจกรรมภาคสนามท่ีมีตัง้แตช่ัน้ประถม 1-6 

 พ่อและแม่ของเพื่อนลูก เรียนรู้ลกัษณะคุณพ่อและคุณแม่เพ่ือน ๆ ของน้อง และพยายามสร้าง

ความคุ้ นเคยและความสัมพันธ์ท่ีดี เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเก่า ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่มี

ความคุ้นเคยกนัมาก่อน 

 กิจกรรมที่น้องสนใจหลังเลิกเรียน เช่น การเลน่เคร่ืองเลน่และบอ่ทรายกบัเพ่ือน ๆ รูปแบบการเลน่ 

และกลุม่เพ่ือน ๆ ท่ีน้องเลน่ด้วย  รวมทัง้การซือ้ขนมท่ีร้านค้าภายในโรงเรียน 

  กิจกรรมประจําของโรงเรียน เช่น การสวดมนต์ การใส่บาตร การดแูลตวัเองจากการเดินทางไป

นอกสถานท่ีกบัเพ่ือน ๆ เตรียมของ 

 ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  เช่น อาคาร บคุลากรท่ีเจอบอ่ย ๆ และพืน้ท่ีท่ีน้องใช้บอ่ย ๆ   

นอกจากนี ้คุณพ่อและคณุแม่ต้องคอยเช็คอารมณ์ และเตรียมรับฟังลกูพูดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน  

รวมทัง้สิง่ท่ีน้องต้องการให้ช่วยเหลือและสนบัสนนุ  สงัเกตการใช้ชีวิตโดยรวมระหว่างท่ีอยุ่ในโรงเรียน เช่น การ

ทํากิจกรรมตอนเช้าร่วมกบัเพ่ือน ๆ  การมีปฏิสมัพนัธ์  การควบคมุตวัเองกบักิจกรรมตา่ง ๆ และการจดัระเบียบ

ร่างกาย  เป็นต้น 

 

 

คุณพ่อและคุณแม่ฟลอร์ไทม์ 
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