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กระบวนทัศนใหมดานนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21
A new paradigm of education policy to the development of early childhood teachers,
In the 21 century
กรจักร สุขลิม้
นักศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาความสัมพันธของกระบวนทัศนใหมทางการศึกษากับการพัฒนา
ครูระดับการศึกษาปฐมวัย 2 .เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายการศึกษาใหส อดคลองกับ ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และ 3. เพื่อวิเคราะหบริบทในสังคมไทยเชื่อมสูการปรับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง กระบวน
ทัศนทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ในแตละชวงเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนศึกษา บริบทแวดลอม ที่
พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยประชากร กลุมที่ 1 ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเด็กปฐมวัย จํานวน 5 คน และครู
จํานวน 50 คน รวมประชากรจํานวนทั้งสิ้น 55 คนประชากร กลุมที่ 2 ไดแก ผูที่มีความรูและประสบการณที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการจํานวน 5 คนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ทําการสรุปผลการวิจัยรายงาน
คําสําคัญ: กระบวนทัศนการศึกษา, ครูเด็กปฐมวัย, ศตวรรษที่ 21
Abstract
This research objective is to study the new paradigm 1. educational development
early childhood teachers. 2. to study the concept and management of teaching course and
its social context analysis, 3. Thailand access to the adjustment of the new paradigm of
education in the 21 century as a descriptive research data analysis to study the
phenomenon of change. Early childhood education paradigm in each moment from the past
up to the present, as well as the context in which early childhood education, the
population groups that include 1 early childhood school leaders and teachers, the number
5 people. The number of 50 people, a total of 55 people, population, population groups,
which include 2 people with knowledge and experience related to academic administration,
the number 5 people information from interviews, analysis of the content (Content Analysis)
the conclusions report.
บทนํา
นโยบายสาธารณะ คือการกระทําตางๆเพื่อแกปญ หาสัง คมการประเมินนโยบาย เปนกิจ กรรมที่
เกี่ยวของกับการประมาณการ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน ผูประเมินตองเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และผลที่ตามมาวาเปนอยางไร (James E. Anderson, 1975)
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โลกในยุคปจจุบันมีความรูเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา ทําใหคนตองเรียนรูและปรับตัวเพื่อความอยูรอด
โดยเฉพาะการใชเ ทคโนโลยีในการจัดการศึก ษาตองจัดใหส อดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของบริบ ทโลก
(Thanaphonphan, 2001, p. 11) “แนวโนมใหมของการศึกษาในศตวรรษที่ 21” เปนการกาวสูทักษะการ
คิดสรางสรรค (creative thinking skills) มีทักษะเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (information, media,
and technology skills) ในการจัดการศึกษา ซึ่งครูจะตองนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใชเปนสื่อใน
การสอนที่สามารถเขาถึงผูเรียนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนคํานึงถึงบริบทที่เปนจริง และบูรณาการ
โดยใชส หวิท ยาการในการสอนแบบรวมมื อ ใชโ ครงงานเปน ฐาน พัฒ นาทัก ษะการคิดแกปญ หา และใช
เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสม (Kamat as cited in Sanrattana, 2013) ซึ่งปญหาที่
ปรากฏใหเห็นและกําลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ คือ เด็กเรียนวิชาการมากขึ้นแตไอคิวต่ําลง มีอาการปวยเปนโรค
เครียดตั้ง แตอายุยังนอยเพิ่มขึ้น มีปญหาเกี่ยวกับ การเรียนมากขึ้น เมื่อเติบโตเปนผูใหญคนตกงานมากขึ ้น
ปญหาเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นทันที แตหากมองใหลึกลงไป กลับเปนสิ่งที่เชื่อมโยงมาจากพื้นฐานการพัฒนาที่ยาว
นานมาตั้งแตอดีต (การพัฒนาเด็กและครอบครัวในศตวรรษที่ 21, มนทกานติ์ รอดคลาย, พิทยาภรณ มานะจุติ)
การจัดการศึกษาตองปรับระบบการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ที่จะตองเริ่มเตรียมผูเรียนใหเขาถึงทักษะ
เหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครุและพอแม จะมีสวนรวมในการเตรียมเด็กปฐมวัยใหพรอมรับมือตอกระแส
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจิตอล เปนแนวคิดใหมทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและไดเห็นคุณคาของความ
เปนมนุษย ตลอดจนใหผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค สามารถปรับตัวและทํางานรวมกันกับ
ผูอื่นไดโดยมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการจัดการและการใชเทคโนโลยีดิจิตอล
(รักษิต สุทธิพงษ, 2560) การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเปน
กลไกสําคัญในพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถในการแขงขัน (Office of the Education Council, 2016,
p. 4) สอดคลองกับ Wattanatorn (2013) โลกในยุคปจจุบันมีความรูเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา ทําใหคนตอง
เรียนรูและปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาตองจัดใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก(Thanaphonphan, 2003, p. 11) กรอบคิดใหมทางการศึกษา จะตองเปลี่ยนแปลง
แนวคิดคานิยมและแนวปฏิบัติในระบบการศึกษา เพื่อไมใหเปนไปตามระบบบริโภคนิยม (Consumerism)
เนื่องจากระบบการศึกษาแบบบริโภคนิยม ไมไดสงเสริมใหผูเรียนสรางประดิษฐและพัฒนาสิ่งตางๆ ขึ้นมาใหม
ใหกับตัวเองและสังคมในกระบวนการเรียนการสอน ครูจะเปนผูใหผูบอกใหแกผูเรียน เปนการบริโภคความรู
ทุกคน การเรียนการสอนเปนการทําตามแบบที่เคยมีมา จึงทําใหขาดการคิดสรางสรรค (Creative) ดังนั้ น
เพื่อใหการศึกษาเปนไปในทิศทางที่มีคุณคาตอผูเรียนและสังคมในทางสรางสรรคและเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ จึงตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาและการผลิตและพัฒ นาครูไทยใหเ ปนไปใน
ทิศทางที่เกิดผลผลิตเชิงสรางสรรคในการปฏิบัติ (Sinlarat, et al., 2011, pp. 1-8) การปฏิรูปการศึกษาที่
แทจริง ควรปฏิรูปกระบวนทัศนดวย ภายใตกระบวนทัศนใหมนี้ “กระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู” และ
“ครูมิใชผูมอบความรู” แตเปน “ผูออกแบบกระบวนการเรียนรูไปพรอมกับเด็กและเยาวชน เปาหมายของการ
เรียนรูมิใชตัวความรูอีกตอไป เพราะตัวความรูนั้นมีมายมายมหาศาลเกินกวาที่จะมอบใหนักเรียนแตละชั้นปได
อีก ทั้ ง นั ก เรีย นในศตวรรษใหม มี ห นทางค น หาความรู ด วยตนเองจากทุ ก หนแหง ทั้ ง ในสิ่ ง แวดล อมและ
อินเทอรเน็ตหากการศึกษาไทยยังย่ําอยูกับกระบวนทัศนเดิม กระบวนทัศนใหมทางการศึกษากับการพัฒนาครู
เด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 จึงเปนสิ่งจําเปน คือการมอบความรูเปนรายวิชาก็จะไมทันสถานการณโลก ที่ควร
ทําคือมีกระบวนทัศนใหมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู
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อะไรบางขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน แตที่ทุกคนควรมีคือความสามารถในการเรียนรูตลอดเวลา ตลอดชีวิต
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ, 2554)
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของกระบวนทัศนใหมทางการศึกษากับการพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายการศึกษาใหสอดคลองกับระดับการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อวิเคราะหบริบทในสังคมไทยเชื่อมสูการปรับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ ลักษณะแบบ
สัม ภาษณ เ ปนแบบปลายเป ดเพื่อใหผูถูก สัม ภาษณ มี อิส ระในการตอบ และสามารถแสดงความคิดเห็ น
ตลอดจนขอเสนอแนะไดอยางสะดวก
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ
การเก็บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพนั้ นใช แ บบสั ม ภาษณ ป ลายเป ด โดยการสั ม ภาษณ เ ชิง ลึ ก (In-depth
Interviewเปนรายบุคคล) ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย 3 กลุมดังนี้คือ จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
1.กลุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 19 โรงเรียน 19 ทาน
2.กลุมครูผูสอนโรงเรียนเอกชน จํานวน โรงเรียน 27 ทาน
3.คณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 4 คน
ขอบเขตการวิจัย
การสุมแบบเจาะจง กลุมผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน เปนโรงเรียนเอกชน จํานวน 19 โรงที่ไดรับรอง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สํานักงานมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสวนใหญตั้งกระจายบนพื้นที่
ราบใกลชุมชน การคมนาคมสะดวก
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษายุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ไดมาโดยการ
สุมแบบเจาะจงกลุมผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียน ขนาดเล็ก กลาง
และใหญ จํานวน 19 แหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน เขตกรุงเทพ จํานวน 50 คน
ขั้นตอนที่ 2 สรางกลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิ ผ ลระดับปฐมวัยในเขต
จังหวัดตรัง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานเปนผูตรวจพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลระดับปฐมวัยในเขตจังหวัดตรัง
การเก็บ ขอ มูล เชิ ง คุ ณภาพนั้น ใช แบบสั ม ภาษณป ลายเปด โดยการสั ม ภาษณเ ชิง ลึก (In-depth
Interview) เปนรายบุคคล
การวิเคราะหผล
ใชการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการสังเคราะหและนํา
ขอมูลที่ไดมารางเปนแบบสัมภาษณ หลังจากนั้นไดนําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถึงขอคําถามวา
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลการตรวจสอบแลวพบวาเปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดนําไปลงพื้นที่เพื่อ
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เก็บขอมูล และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสังเคราะหและนําเสนอแบบเชิงพรรณนาจาก
ขอมูลที่ได
ผลการวิจัย
1. ดานโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน
นี้ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรคสอง ความวา "ดําเนินการให
เด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึก ษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ
สติปญญาใหสมกับวัย" และ "เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย"การประเมินหลักสูตร
เด็กปฐมวัยวัยพบวามีความสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและสภาวะปจจุบัน มีเอกลักษณ /สามารถสราง
ศรัทธา/จุดประกายความคิดของบุคลากรๆสามารถนําไปปฏิบัติไดสามารถสื่อแสดงถึงความสามารถที่จําเปน
ตามสภาวะปจจุบันบุคลากรสามารถนําไปวางแผนปฏิบัติตอไปไดผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในระดับ ดี มีความสอดคลองกับ ความตองการของชุมชน/สัง คม การดําเนินงานตามวิสัยทัศน
สามารถนําไปวางแผนปฏิบัติตอไปได
2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน/สังคม มีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน สามารถนําไปวางแผนปฏิบัติตอไปไดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนสามารถนําไปวางแผน
ปฏิบัติตอไปได มีการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน
มีความสอดคลองกับสภาพของชุมชนและสังคมปจจุบัน สามารถทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาได
3. ดานครูผูสอน มีความสามารถในการสอนมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอนมีความตรงตอเวลา
และเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลมีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและใหขอมูลยอนกลับอยางสม่ําเสมอมี
ความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มีความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีความรู ความเขาใจในการทําโครงงาน มี
ความรู ในดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีความรู ความสามารถในการจัดทําและใชสื่อการเรียนรู มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดี
4. ดานสื่อการเรียนรูสถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว สิ่งของ และอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเอื้อตอ
การเรียนรูสถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณที่ทันสมัยที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู สถานศึกษามี
สื่อ ภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูสื่อ วัสดุ อุปกรณการสอนเพียงพอตอจํานวนนักเรี ยน
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร ที่ใชประกอบการสอนเพียงพอกับจํานวนผูเรียนสื่อ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรูครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชสื่อแหลงการ
เรียนรูสถานศึกษามีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายสถานศึกษามีแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
สถานศึกษาจัดแหลงการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนแหลงการเรียนรูในชุมชนมีความ
เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดี
5. ดานงบประมาณสถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุม ภารกิจ ทุก ดานอยาง
เหมาะสมพอใช จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางเพียงพอสนับสนุนใน
การจัดทําสื่อการเรียนรูอยางเพียงพอปรับ ปรุงพัฒ นาแหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ ดี สนับสนุนในการ
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ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอยางเพียงพอสนับสนุน และพัฒนาความรู ความสามารถ
ของบุคลากรอยางเพียงพอ
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีการบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแตละครั้งใหผูเรียนทราบ
ลวงหนามีการวัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวัดผลและประเมินผลวัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรูทั้งดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
ใชวิธีการ และเครื่องมือหลายๆ แบบในการประเมิน เพื่อใหไดขอมูลในการประเมินอยางเพียงพอวัดผลและ
ประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนนําผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 พบวา
1. การพัฒนาดานการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยมี 5 ชวงคือ 1) ชวง พ.ศ. 1781 ถึง พ.ศ.
2411 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ การศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยาการศึกษาปฐมวัย
มีหนาที่เปนเพียงพี่เลี้ยง การเรียนการสอนการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเจานายเชื้อพระวงศ สวนใหญจะจัด
การศึกษาในพระบรมมหาราชวัง 2) ชวง พ.ศ. 2415 ถึง พ.ศ. 2474 การศึกษาของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ตนรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรพอแมที่มีฐานะยากจนจะนําลูกชายฝากไวที่วัดใหเปนลูกศิษยวัดเพื่อเรียน
หนังสือและศึกษาพระธรรมวินัย ถาเปนเด็กที่ยังเล็กมากพระสงฆก็จะทําหนาที่เลี้ยงดู ตลอดจนการอบรมสั่ง
สอนและการศึกษาดวยตามลําดับ การจัดการศึกษาในวัดจะมีพระสงฆเปนผูสอน 3) ชวง (พ.ศ. 2475ถึง พ.ศ.
2491) การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ระยะแรก ในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชมาสูร ะบอบประชาธิป ไตยการศึก ษา” เปน
“อนุบาล” โดยระบุวา “การศึกษาชั้นอนุบาล” ไดแกการอบรมกุลบุตรกุลธิดากอนการศึกษาภาคบังคับ 4) ชวง
พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดแตงตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐ แหงแรกในป พ.ศ.2483 คือ โรงเรียน
อนุบ าลลอออุทิศ 5) พ.ศ. 2535 ถึง ปจจุบัน แผนพัฒ นาการศึกษาแหง ชาติฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
กําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมวัยไววา เพื่อจัดและสงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษา
ไดรับการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสอดคลองหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และ
ใหมีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาอยางทั่วถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 -2544 (คนึง สายแกว,
2557)
2. แนวทางการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตองจัด การเรียนการสอน
เชิงรุกเปนวิธีการสอน รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรูที่ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ และ
การนํา ความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงเสริม ใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวตอการเรียนรูและสราง
ความกระตือรือรนดานการรูคิดมากกวาวิธีการสอน โดยการทองจําเพียงอยางเดียว ควรจัดการเรียนแบบ
(active learning) มากกวาการที่ผูเรียนเปน ฝายรับความรูเพียงอยางเดียว ที่การปฏิสัมพันธโตตอบทั้งผูเรียน
และผูสอน (passive learning) (Sweeller, 2006) กระบวนทัศนของการเรียนรูสําคัญตอการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาใหคนยุคใหมมีความรูอยางไมมีที่สิ้นสุดและสามารถพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยางตอเนื่องการจัด
การศึกษาจึงเปนกระบวนการสอนซึ่งจะตองเปนไปเพื่อการเรียนรูของผูเรียน มุงเนนตอบสนองผูเรียนใหเกิ ด
การเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด (ICELS., 2015) โดยกระบวนการเรียนการสอนควรปฏิรูป ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนจากอดีต โดยการปรับจากเดิมที่มีครูเปนศูนยกลาง(teacher-centered) เปนกระบวนทัศนใหม
ของการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (child-Centered) เนนการบูรณาการ (integration) (พิมพันธ เดชะคุปต
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และพเยาว ยินดีสุข, 2557 : 45) (อารีย ธรรมโครง) อีกทั้ง ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากการถายทอดความรู
มาเปนสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนรูและสรางความรูดวยตนเอง
การเรียนแบบแยกสวนควรมีลักษณะที่บูรณาการมากขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเขาดวยกันและ
สรางความรูแบบองครวมเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได (รุง แกวแดง, 2540 :146 อางถึงใน ทิศนา เขมมณี,
2556 : 186-187) การจัดการเรียนการสอนไดโดยอาศัยสื่อตางๆ รอบตัวที่สามารถสืบคนไดงายในยุคปจจุบัน
เชน สื่ออิเลคโทรนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ดีวีดี อินเทอรเน็ต เวปไซต ยูทูปฯลฯ
3. บริบทในสังคมไทยเชื่อมสูการปรับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21เด็กยุคใหมที่
เกิดมาพรอมกับความหลากหลายทางเทคโนโลยี สามารถเขาใจสื่อออนไลนไดอยางรวดเร็ว ความรูตางๆ มีอยู
ในสื่อออนไลน ครูในยุคใหม จึงตองเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมๆแตจะทําหนาที่แนะแนวทางใหผูเรียน หรือ
เปนโคชการจัดการเรียนการสอนไดโดยอาศัยสื่อตางๆ รอบตัวที่สามารถสืบคนไดงายในยุคปจจุบันเชน สื่อ
อิเลคโทรนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วีซีดี ดีวดี ี อินเทอรเน็ต เวปไซต ยูทูป ผสานดวยการเรียนรูตาม
ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3r x
7c3r ไดแก reading (อานออก), (w) riting (เขียนได) และ (a) rithmetics (คิดเลขเปน) 7c ไดแก (ทักษะดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) ไดแก 1. (ทัก ษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
2. (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 3. (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม
และภาวะผูนํา) 4. (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 5. (ทักษะดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 6. skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) แตอยางไรก็ตามการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตองพัฒนาดานรางกายและอีคิว ควบคูกันไปตามตัวบงชี้ของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเปนกลไกสําคัญในพัฒนาคน
ใหมีความรูความสามารถในการแขงขัน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนแผนงานและ อบรมบุคลากร เพื่อใหรูทันตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
การศึกษาอยางตอเนื่อง
2. เด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาดานอีคิว ซึง่ มีสวนสําคัญเพราะเด็กอยูในวัยกําลังเจริญเติบโตการ
ตรวจประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนตัวบงชี้ของคุณภาพสถานศึกษาและนักเรียนปฐมวัย
รายการอางอิง
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