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บทวิจารณ์หนังสือ
เลือกโรงเรียนอนุบาลที่ดีให้ลูกกันดีกว่า
How to Choose The Best Preschool For Your Child
ผู้แต่ง JENIFER WANA (2010)
สุทธิพรรณ ธีรพงศ์

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 2010 เป็นหนังสือที่น่าอ่าน
เล่มหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัย
และด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา รวมทั้ ง พ่ อ แม่ และบุ ค คลที่ มี
บุ ต ร หลาน อยู่ ใ นช่ ว งปฐมวั ย 3 - 6 ปี แ ละผู้ ส นใจทั่ ว ไป
วัตถุประสงค์ของหนังสือ เพือ่ เป็นแนวทางในการค้นหาสถานศึกษา
ในระดับปฐมวัยที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและเป็นการให้ความรู้ในเรื่อง
สถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่ค่อนข้างละเอียด โดยจะกล่าวถึง
การเตรี ย มการในการจั ด สถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย แนวทาง
การเลือกโรงเรียนสำหรับผู้ปกครอง และการเตรียมตัวเพื่อจะ
เข้ า ศึ ก ษาของเด็ ก ซึ่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ส ามารถเป็ น คู่ มื อ สำหรั บ
ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป การนำเสนอ
เนื้ อ หาในหนั ง สื อ ค่ อ นข้ า งละเอี ย ด และดำเนิ น การถ่ า ยทอด
เรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอนไว้ทั้งสิ้น 15 บท โดยเรียงลำดับดังนี้
บทที่ 1 เป็นการกล่าวเบื้องต้นถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาล โดยที่ผู้เขียนอธิบายเริ่มต้น
จากการทำความเข้าใจถึงคำว่าโรงเรียนอนุบาล และตั้งประเด็นคำถามให้กับผู้อ่านได้คิดว่าจำเป็นหรือไม่
ที่จะต้องส่งเด็กไปโรงเรียนอนุบาล ความสำคัญของโรงเรียนอนุบาล และจบด้วยว่าแล้วระหว่างโรงเรียน
อนุบาลกับโรงเรียนของรัฐอะไรดีกว่ากัน
บทที่ 2 การบริหารจัดการ เป็นการนำเสนอเสนอเรื่องราวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ใน
ประเด็นเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้ข้อคิดทีน่าสนใจในประเด็กที่ว่าการศึกษาสำหรับเด็กไม่มีคำว่า
ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้น พร้อมทั้งคำแนะนำในการบริหารจัดการ
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บทที่ 3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้นในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับบุตรหลานโดย
กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือธรรมชาติเด็ก และพื้นฐานครอบครัวเป็นหลักในการเลือก
โรงเรียน ช่วงอายุที่เหมาะสมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก สถานที่ตั้ง โดยให้ความสำคัญในเรื่องทำเลที่ตั้งมี
ความสะดวกและเหมาะสม ตารางเวลาหรือกิจกรรมประจำวันที่โรงเรียนจัด
บทที่ 4 ประเด็นสำคัญที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อใช้ในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก อันประกอบด้วยชั้นเรียน
เป็นอย่างไร ครูเป็นอย่างไรที่โรงเรียนดำเนินการอย่างไร สังคมในโรงเรียน กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็น
อย่างไร นโยบายของโรงเรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
บทที่ 5 ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมตัวในบทนี้จะอธิบายถึงโปรแกรม
และรูปแบบต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนใช้การเล่นเป็นฐานในการเรียนรู้
การสอนตามแนวคิดของมอนเตสเซอรี การสอนตามแนวคิดของวอลดอร์ป การสอนตามแนวคิดของเรจิโอ้
แอมมิเรียและแนวการสอนแบบต่างๆ
บทที่ 6 การเสาะแสวงหาโรงเรียนอนุบาลจะค้นหาโรงเรียนอนุบาลอย่างไร โดยอธิบายถึงหลัก
ในการคัดเลือกโรงเรียน
บทที่ 7 การเยี่ ย มชมโรงเรี ย นอนุ บ าลเพื่ อ การตั ด สิ น ใจการเลื อ กโรงเรี ย นและความเป็ น ไปได้
ในการไปเยี่ยมชม การวางแผนในการไปเยี่ยมชมโรงเรียน กิจกรรมระหว่างเยี่ยมชมโรงเรียน และหลักการ
เยี่ยมชมโรงเรียน
บทที่ 8 กระบวนในการสมัครและการคัดเลือกของสถานศึกษา ข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การรับสมัคร การลงชื่อเพื่อรอการเรียกตัว หรือการสำรองที่ การลงทะเบียนในการสมัคร การรับนักเรียน
ด้วยระบบจับฉลาก แนวการเลือกเด็กเข้าศึกษาในโรงเรียน สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการสมัครเข้าเรียน
บทที่ 9 ข้อแนะนำสำหรับการกรอกและการยื่นใบสมัคร การกรอกข้อมูลพื้นฐาน การทำความ
เข้าใจในคำถามต่างๆ ที่ปรากฏในใบสมัครและแนวทางในการตอบคำถามที่ดีผู้เขียนให้ความสำคัญในเรื่อง
การอ่านคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร ตัวอย่างเอกสาร และหนังสือแนะนำ
บทที่ 10 การสั ม ภาษณ์ เ ด็ ก และผู้ ป กครอง แนวทางการสอบสั ม ภาษณ์ ประเด็ น ต่ า งๆ และ
แนวทางในการตอบที่สำคัญ
บทที่ 11 การตัดสินใจครั้งสุดท้ายในการเลือกโรงเรียน โดยยกตัวอย่าง กรณีที่ยังไม่ได้คำตอบของ
โรงเรียน กรณีที่เราต้องการปฎิเสธและในกรณีหากเกิดการเปลี่ยนใจ หรือต้องการแสวงหาแนวทางใหม่
บทที่ 12 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนอนุบาล การกำหนดงบประมาณ การแสวงหา
งบประมาณและแหล่งทุน
บทที่ 13 ทักษะ และการเตรียมความพร้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะ
ด้านความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคมจิตใจ และความพร้อมด้านสติปัญญา
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บทที่ 14 การนับถอยหลังสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน ระยะเวลาการเตรียมตัวตั้งแต่
โรงเรียนปิดเทอมจนถึงวันแรกที่เปิดเทอม
บทที่ 15 แนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กๆ ปรับตัวในโรงเรียน การสือ่ สารระหว่างครูกบั เด็ก
ความเกี่ยวพันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของตัวผู้เขียนเอง
ในฐานะแม่ผู้เคยผ่านประสบการณ์การเลือกสรรโรงเรียนให้ลูกมาก่อน ทำให้สำนวนการเขียนและการ
เรียงลำดับเนื้อหาดำเนินไปอย่างเป็นลำดับและง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่าน อีกทั้งยังส่งผลให้เนื้อหา
ที่บรรจุอยู่ในเล่ม มีความครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาและคำถาม ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในระหว่าง
การพิจารณาเลือกโรงเรียน หรือแม้แต่ประเด็นที่ผู้ปกครองเองอาจ คาดไม่ถึงเช่น การสัมภาษณ์เด็กและ
ผู้ปกครองก่อนเข้าเรียน การเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัคร เข้าเรียน หรือแม้แต่คำถามที่ควรถาม
โรงเรียนก่อนการพิจารณา
สิง่ ทีท่ ำให้หนังสือเล่มนีค้ วรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิง่ อีกประการ ได้แก่การให้ขอ้ มูลและรายละเอียด
ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมทุกด้าน ในขณะที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับ
การเลือกโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง ก็ยังไม่ลืมที่จะ กล่าวถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่
ส่ ง ผลต่ อ การพิ จ ารณาไม่ น้ อ ยไปกว่ า กั น ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก การที่ ผู้ เขี ย นให้ ข้ อ มู ล ในด้ า นกระบวนการ
การสมัครเข้าเรียน การพิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายระหว่างการเรียน การเตรียมความพร้อม ให้แก่
เด็กๆ ก่อนเข้าเรียน ไปจนถึงแนวทางการสนับสนุนเด็กๆ ระหว่างการเรียน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ใน
การพิจารณาเลือกโรงเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ไม่เพียงแต่ ระดับปฐมวัยเท่านั้น
รายละเอียดและตัวอย่างประกอบ ที่ช่วยให้ผู้อ่านมีข้อมูล ประกอบการพิจารณาหลากหลาย
ยิ่งขึ้น เป็นความน่าสนใจอีกประการของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น การยกตัวอย่างและ ความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์จริงของผู้ปกครอง ข้อแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละบท รวมถึง ตารางเปรียบเทียบประกอบการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนและตัวอย่างแบบฟอร์มในการสมัครเรียนที่ผู้เขียนเรียบเรียงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ใน
ด้านหลังยังมีประโยชน์แก่ทั้งผู้ปกครองในการพิจารณาและมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการของเด็กและผู้ปกครองมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากการที่หนังสือเล่มนี้ ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ปกครอง นักวิชาการและผู้ที่ทำงาน
ด้านปฐมวัย และผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมากมาย และยังกลายเป็นหนังสือแนะนำสำหรับ
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนทุกคนควรได้อ่าน
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