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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท

ประชาคมอาเซียน	ด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ	EDFR	(Ethnographic	Delphi	Futures	Research)	
การวจิยัแบง่ออกเปน็	3	ระยะ	คือระยะที	่1	ศกึษาสภาพปจัจบุนัการเตรยีมความพรอ้มการจดัการศกึษา
ปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ระยะที่	2	ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียน	จากความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	21	คน	รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกด้วยเครื่องมือการวิจัย	คือแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	และรอบที่	2	เป็นการสอบถามความเห็น
ดว้ยแบบมาตราสว่นประมาณค่า	5	ระดบั	นำาขอ้มลูเชงิปรมิาณมาวเิคราะหเ์พือ่หา	คา่มธัยฐาน	ฐานนยิม	
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	เป็นรายด้านและรายข้อและระยะที่	3	การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนด้วยการประชาพิจารณ์

	ผลการวิจัยพบว่า

สภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พบว่า	
ภาครัฐ	ได้กำาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ได้แก่	การ
สง่เสรมิบทบาทของครอบครวัและสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัในการพฒันาการเรยีนรูข้องบตุรหลาน	
มีมาตรการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา	 เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอาเซียน	และ	ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	

อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
ระดับมากที่สุด	และระดับมาก	จำานวน	12	ด้าน	ซึ่งมีแนวโน้มความเป็น	ไปได้ในระดับมากที่สุด	จำานวน	

1	 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3	 กรรมการที่ปรึกษา	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	นครปฐม
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9	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	 2)	 ด้านหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	3)	ด้านปรัชญา	/วิสัยทัศน์	การจัดการศึกษาปฐมวัย	4)	ด้านจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย	
5)	ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	6)	ด้านการจัดประสบการณ์	7)	ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	8)	ด้านการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	และ9)	ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง	ส่วนที่มีแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	จำานวน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการประเมินพัฒนาการ	2)	ด้านบทบาท
ครูผู้สอน	และ3)	ด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	

การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 ด้วยการประชา
พิจารณ์	 ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับผู้เชี่ยวชาญ	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด	 และระดับมากทุกด้าน	 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรจัดทำาหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย	

คำาสำาคัญ:	 อนาคตภาพ	การจัดการศึกษา	ปฐมวัย	ประชาคมอาเซียน

Abstract
	The	research	aimed	to	study	and	propose	the	scenario	of	early	childhood	education	

in	ASEAN	community	context	by	Using	Ethnographic	Delphi	Futures	Research	(EDFR).	The	
research	consisted	of	three	phases.	Phase	one	studied	current	conditions	in	preparing	the	
early	childhood	education	management;	phase	two	studied	the	scenario	of	early	childhood	 
education	 in	 ASEAN	 community	 context	 based	 on	 the	 congruence	 of	 21	 experts’	 
perspectives.	In	the	first	round,	an	in-depth	interview	was	conducted	by	a	semi-structured	
interview	format.	 In	the	second	round,	an	opinion	was	asked	by	a	five-point	rating	scale.	
Quantitative	data	were	analyzed	using	median,	mode	and	inter-	quartile	range.	Phase	three	
presented	the	scenario	of	early	childhood	education	in	ASEAN	community	context	for	public	
hearing.	

The	research	findings	were	as	follows:	

1.	As	for	the	current	conditions	for	the	preparation	of	the	early	childhood	education	 
management	 for	 the	 entry	 into	 ASEAN	 Community,	 the	 state	 had	 set	 the	 following	 
policies:	enhancing	roles	and	strengthening	the	family	in	children’s	learning	development,	 
development	 and	 preparation	 of	 children’s	 readiness	 before	 the	 primary	 education.	 
In	addition,	 those	concerned	have	 to	be	well	prepared	 in	English	and	 languages	of	 the	
neighboring	countries.	

2.	The	scenario	of	 early	 childhood	education	 in	ASEAN	community	 context	had	
a	maximum	possibility	and	a	high	possibility	in	12	aspects.	The	maximum	possibility	was	
found	in	9	aspects:	1)	Theories	on	Early	childhood	provision;	2)	Principles	for	early	child-

จ
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hood	provision;	3)	Philosophy	and	vision	of	early	childhood	education;	4)	Purpose	of	early	
childhood	provision;	5)	Early	childhood	curriculum;	6)	Experience	based	provision;	7)	Media	
and	learning	sources;	8)	Preparation	for	suitable	learning	atmosphere	and	the	environment;	
and	9)	Roles	of	parents	and	guardians.	A	high	possibility	was	found	in	three	aspects:	1)	
Developmental	evaluation;	2)	Role	of	teachers	and	the	characteristic	of	early	childhood	child	
in	the	ASEAN	context,	and	3)	Characteristics	of	the	early	children	in	the	ASEAN	context.	

3.	The	results	from	public	hearing	of	the	scenario	of	early	childhood	education	in	
ASEAN	community	context	showed	that	the	participants	agreed	with	the	experts	on	the	issues	
of	the	educational	management	in	the	ASEAN	context	in	that	the	possibility	was	maximum	
and	high	 in	all	aspects.	They	also	suggested	that	the	curriculum	for	the	early	children	 in	
ASEAN	should	be	designed	and	developed.	

Keywords:	The	scenario,	early	childhood,	ASEAN	community	

บทนำา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 หรือ	 อาเซียน	 (Association	 of	 South	
East	 Asian	 Nations	 หรือ	 ASEAN)	 กำาเนิด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันในภูมิภาคธำารงไว้ซึ่งสันติภาพ
เสถียรภาพ	 และความมั่นคงทาง	 การเมือง	
สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ	 การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม	 การกินดีอยู่ดี
บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิก	 การรวมตัวเป็นประชาคมของ
อาเซียนภายใต้คำาขวัญ“วิสัยทัศน์เดียว	เอกลักษณ์
เดียว	 ประชาคมเดียว”	 ทำาให้ประเทศต่างๆ	 ใน
อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพประชาชนเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนภายในเดือนธันวาคมปี	
พ.ศ.	 2558	 (สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ,	
2554:	4-5)	

การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	 การศึกษาจะ

เป็นกลไกสำาคัญในการนำาพัฒนาอาเซียนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์อาเซียนในปี	 ค.ศ.	 2020	 ได้ให้ความ
สำาคัญของการพัฒนามนุษย์	 โดยเฉพาะการปลูก
ฝังค่านิยม	แนวความคิด	ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน	 และเป็นรากฐานสำาคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	 การ
ศึกษาจะมีบทบาทสำาคัญในการสร้างประชาคม
อาเซยีน	3	เสาหลกั	ไดแ้ก	่1)	บทบาทการศกึษาตอ่
เสาหลกัดา้นการเมอืงและความมัน่คง	2)	บทบาท
การศึกษาต่อเสาหลักด้านเศรษฐกิจ	 และ	 3)	
บทบาทการศกึษาตอ่เสาหลกัดา้นสงัคมวัฒนธรรม	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2556:	187-188)	

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่
ปฐมวยัเพราะเปน็ชว่งวยัสำาคญัในการวางรากฐาน
ของการพัฒนาชีวิตทั้งปวง	 และเป็นทรัพยากรที่
สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งเด็ก
ปฐมวยัเปน็อนาคตของชาตทิีจ่ะตอ้งเปน็ประชาชน
ของอาเซียน	 ต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน
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สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาและการเรียนรู้
ตลอดชวีติเพือ่สรา้งอนาคตของประชาคมอาเซยีน
ให้มีความม่ันคงอย่างยั่งยืน	 (ราชกิจจานุเบกษา,	
2553:	5)	

	 จากเหตุผลความเป็นมาและความ
สำาคัญดังกล่าว	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึง
เป็นรากฐานท่ีสำาคัญและจำาเป็นที่จะเตรียมความ
พรอ้มการเรยีนในระดับช้ันทีส่งูขึน้และเปน็พ้ืนฐาน
ที่จะสร้างประชาชนของประเทศให้เป็นประชาชน
ของอาเซียนในอนาคตที่ดีมีคุณภาพ	 จึงได้ศึกษา
อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียนขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพการ

จัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้น้ี	ผูว้จิยัได้แบ่งขัน้ตอนในการ

ดำาเนินการวิจัยเป็น	3	ระยะ	คือ

การวิจัยระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาปฐมวัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

การวจิยัระยะที	่2	ศกึษาอนาคตภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
ด้วยการวิจัยอนาคตแบบ	EDFR	(Ethnographic	
Delphi	Futures	Research)	

การวิจัยระยะที่	 3	 การนำาเสนออนาคต
ภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียนด้วยการประชาพิจารณ์	

เครือ่งมอืการวิจยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เพ่ือเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในครั้ง	ประกอบด้วยเครื่องมือ	2	ชนิด	คือ

1.	 แบบสัมภาษณ์	 (รอบที่	 1)	 แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 (Semi-Structure	
Interview)	

2.	แบบสอบถาม	(รอบที	่2)	แบบสอบถาม
สร้างขึ้นจากผลของการสังเคราะห์ข้อมูล

จ ากกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล จ ากกา ร
สัมภาษณ์ในข้อ	 1	 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ช่วงคะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล	(รอบที่	1)	จากแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง	 Semi-Structure	 Inter-
view)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	จัดกลุ่มข้อความ
นำาเสนอผลที่ได้ในรูปความถี่แต่ละแนวโน้ม	 และ
ความเรียง

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	
(รอบท่ี	 2)	 นำาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน	 (Median)	 ฐานนิยม	
(Mode)	 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Inter-
quartile	Range)	เปน็รายขอ้กระทง	เพือ่พจิารณา
เลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป	 และ
มีความสอดคล้องกันระหว่างความเห็นของกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ	จากนั้นผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัยในรูป
ของตารางและความเรียง

ผลการวิจัย
1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเต

รียมความพร้อมการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนพบว่า	ภาครฐัไดก้ำาหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย	 โดยการเตรียมความ
พร้อมตั้งแต่คนที่จะเป็นพ่อแม่	 ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เก่ียวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมี
ส่วนร่วม	 ให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ครู	 ผู้เลี้ยงดู	 และ 
ผู้เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	
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และตระหนักถึงความสำาคัญของการเลี้ยงดู	 การ
สร้างประสบการณ์	 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และ
เตรียมความการด้านภาษาอังกฤษ	 ที่เป็นภาษา
อาเซียน	และ	ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	พร้อม
เขา้สูก่ารเปน็พลเมอืงของประชาคมอาเซยีนตอ่ไป	

2.	 ผลการศึกษาอนาคตภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนความ
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป	
ประกอบด้วย	12	ด้าน	ดังนี้	

2.1	 ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 แนวคิดการมีส่วนร่วม	
(Participate)	 จากพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	 แนวคิดการสร้างเจตคติที่ดี	 แนวคิดให้
ความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
ที่ เด็กอาศัยอยู่ 	 แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตัวผู้เรียน	 (Constructivism)	 ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ทฤษฏีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ	 และแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับ
มาก	 ได้แก่	 แนวคิดจิตปัญญาพัฒนาคุณลักษณะ	
อันพึงประสงค์เน้นเรื่องของสุนทรียะสนทนาพูด
คุยแสดงความคิดเห็นความใกล้ชิด	ความรักความ
อ่อนโยนที่มีต่อกันแนวคิดเกี่ยวกับการเล่น	 แนว
คิดทฤษฏีพหุปัญญา	 (Multiple	 Intelligence)	
แนวคิดเก่ียวกับสมองเพ่ือการเรียนรู้	 (Brain	
Based	 Learning)	 แนวคิดทฤษฎีมอนเตสซอรี	 
(Montessori)	และทฤษฎขีองบอนเฟรนเบนเนอร์
ในการจัดบริบทสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	

2.2	 ด้านหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย	
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่	
เด็กทุกคนมีสิทธิมีความเสมอภาคท่ีจะได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก

ประเภทและทุกคน	 หลักการมีส่วนร่วมพัฒนา
เด็กโดยผ่านครอบครัวอบรมเลี้ยงดูและประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้านชุมชนและสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็กที่เด็กอาศัยอยู่	 และแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในระดับมากได้แก่	 หลักการส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการเด็กโดยองค์
รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคลท่ีเหมาะกับสภาพสังคมและ
บริบทที่เด็กอาศัยอยู่	 หลักการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองที่มีความหมายต่อชีวิตผ่านการเล่น
ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหก	 สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม	ภาษา	ศาสนา	ที่หลาก
หลายในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข	 หลัก
การโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สร้างเสริมความเป็น
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ประเทศตนเองและประเทศสมาชกิอาเซยีน	มจีติใจ
ทีด่งีาม	มจีติสาธารณะ	เสรมิสรา้งความสมานฉนัท	์
และ	 หลักการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง	
(Authentic	Assessment)

2.3	ด้านปรัชญา	/วิสัยทัศน์	การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย	 ด้านปรัชญา	 มีแนวโน้มความเป็น
ไปได้ในระดับมากที่สุด	 คือ	 จัดการศึกษาปฐมวัย
ภายใต้บริบท	 สังคม	 วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรักความเอ้ืออาทร	 และแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 พัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เรียนรู้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้	 เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ	รู้เท่าทัน
สือ่เทคโนโลย	ีเปน็คนดคีนเกง่	ปรบัตวัอยูใ่นสงัคม
กับคนอ่ืนและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมนานาชาติได้
อย่างมีความสุข	 และจัดการศึกษาปฐมวัยบนพื้น
ฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่ธรรมชาตแิละพฒันาการของ
เด็กแต่ละคนตามศักยภาพ

ด้านวิสัยทัศน์	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด	 เตรียมความพร้อมทักษะชีวิต
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เด็กปฐมวัยให้มีความอดทน	 รับผิดชอบ	 มีวินัย	
เคารพกฎกติกามีเจตคติท่ีดีตนเองและเรียนรู้อยู่
ในสังคมร่วมกับคนอื่นยอมรับความแตกต่าง	รู้จัก
วิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่างสันติวิธี	 และ
แนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมาก	 ได้แก่	 พัฒนา
เด็กปฐมวัยมีความพร้อม	ด้านกาย	อารมณ์-จิตใจ	
สงัคม	สตปิญัญา	มจีติอาสา	มจีติใจทีดี่งามใช้ภาษา
แมไ่ดเ้ขม้แขง็	มเีจตคติทีต่่อภาษาองักฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน	 รักรู้คุณค่าภูมิใจในวัฒนธรรม	
ประเพณีประเทศของตนเองและอาเซียน	

2.4	 ด้านจุดหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก
ที่สุด	 คือ	 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	
สมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย	 เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย	
สุขภาพจิต	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีจิตใจที่ดีงาม	มี
จิตอาสารักชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 เด็ก
ปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรมของชาติตนเองและ
ยอมรับเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม	 เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่าง
สันติวิธี	 ไม่ใช้ความรุนแรง	 เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการแสวงหา	 เด็กปฐมวัยมีความ
อดทนอดกลั้น	 มีระเบียบวินัย	 รู้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์	 เด็กปฐมวัยมีเจตคติ
ทีด่ต่ีออาชพีสจุรติและความพอเพียง	มทีกัษะชีวติ
พึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย	
เดก็ปฐมวยัมเีจตคตทิีดี่ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่มทีกัษะ
สังคมวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความพร้อมการที่จะ
ปรับตัวต่อสภาวการณ์หรือสภาพสังคมท่ีจะแปร
เปลี่ยนไปในอนาคต	 และเด็กปฐมวัยใช้ภาษาแม่
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยมีนิสัยรักการอ่านและ
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

2.5	 ด้านหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่	 หลักสูตรที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อม
พัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์-จิตใจ	
สังคม	 สติปัญญาและจิตวิญญาณเหมาะกับวัยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 และแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
เด็กปกติ	 เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้รับการ
พัฒนาอย่างมีความหมายสามารถนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
สังคมของเด็กและบริบทความเป็นประชาคม
อาเซียน	 หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด	 การ
แสวงหา	สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	ดว้ยกระบวนการ
ทางสังคมผ่านประสบการณ์ตรง	 จัดทำาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย	 และหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ	
(ภาษาอาเซียน)	 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 และ
สังคมวัฒนธรรมประเพณีในประชาคมอาเซียน	

2.6	 ด้านการจัดประสบการณ์	 มีแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่จัด
ประสบการณต์รงใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการใชวิ้ถี
ชวีติจรงิเรยีนรูจ้ากของจรงิในสิง่แวดลอ้มทีส่มบรูณ์
ลงมอืปฏบิตักิระทำาดว้ยตนเองผา่นประสาทสมัผสั
ทั้งหก	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	จากสิ่งที่ใกล้ตัว
ไปสู่สิ่งที่ไกลตัว	 จากง่ายไปหายากจากความเป็น
รูปธรรมให้สู่นามธรรมอย่างชัดเจน	 และแนวโน้ม
ความเปน็ไปไดใ้นระดบัมาก	ไดแ้ก่จดัประสบการณ์
สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านให้เด็ก
สามารถสร้างองค์ความรู้	เรียนรู้ด้วยตนเอง	บูรณ
าการผ่านการเล่น	 และเล่นร่วมกันอย่างมีความ
สุข	 จัดประสบการณ์ภายใต้บริบทของเด็กให้เด็ก
มปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หญ	่สภาพแวดลอ้มบรรยากาศ
ที่อบอุ่น	 พูดคุย	 สนทนา	 และสอดแทรกสิ่งที่เด็ก
สนใจด้วย	สื่อ	ต่างๆ	ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
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วัย	 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่มวางแผน	
ตัดสินใจ	สำารวจ	สังเกต	สืบเสาะ	สืบค้น	ทดลอง	
ลงมือปฏิบัติจริงคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและนำา
เสนอผลงานได้	 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ท้าทาย	 สนุกสนานผสมผสานความหลากหลาย
ทางสังคม	วัฒนธรรม	ประเพณี	ความเป็นอยู่การ
ดำารงชวีติในประเทศอาเซยีนทีเ่หมาะสมกบัวยัสอด
แทรกเข้าไปในหน่วยการจัดประสบการณ์	และจัด
ประสบการณ์ใช้ภาษาแม่ให้เข้มแข็งก่อนที่จะใช้
ภาษาอืน่เน้นการสรา้งเจตคตทิีดี่ตอ่ภาษาอาเซยีน	
(อังกฤษ)	 และภาษาประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิธีที่
เปน็ธรรมชาตหิลากหลายสนุกสนาน	เหมาะสมกบั
วัยสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	

2.7	 ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	 มีแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 สื่อของ
จริงท่ีเป็นรูปธรรมมคีวามชัดเจนมเีหตมุผีลทีห่ลาก
หลาย	 สัมผัสได้	 ส่งเสริมกระบวนการคิด	 การ
แก้ปัญหาสอดคล้องกับความสนใจและต้องการ
ตามจิตวิทยาของเด็กปฐมวัย	 สื่อหนังสือนิทาน
ประกอบภาพที่มีเน้ือเรื่องที่ส่งเสริมการสร้าง
เจตคติ/	ทัศนคติที่ดี	การอยู่ร่วมกันทางสังคมของ
แต่ละชาติในอาเซียน	 และแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในระดับมาก	ได้แก่	สื่อของจริงหรือจำาลองและ
เปน็รปูภาพศลิปวฒันธรรมประเพณแีละภมูปิญัญา
ท้องถ่ินของแต่ละชาติในอาเซียน	 สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์	 สื่อเคลื่อนไหวให้เห็นได้หลายมิติผลิต
จำาลองของจริงและให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของประชากรในอาเซียน	 สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ปฐมภูมิห้องอาเซยีนศนูย์อาเซยีนศกึษาหรอื
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียน	 (ASEAN	 Learning	
Museum)	สื่อเทคโนโลยี	(ICT)	ที่สามารถสื่อสาร
ได้สองทางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์	 (Interactive)	
และแหล่งเรียนรู้รว่มกนัผา่นสือ่การเช่ือมหอ้งเรยีน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 (Classroom	 
Connectivity)	

2.8	 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู	้ มีแนวโน้มความเป็น
ไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่	 จัดป้ายนิทรรศการ
ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
อาเซียนให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้เรียนรู้	 จัดบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนเสมือนบ้าน	 มีความเป็น
ธรรมชาติ	 สะอาด	 อากาศสดชื่นถ่ายเทสะดวก
ปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจกายภาพลดโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุต่างๆ	 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนสอดคล้องกับเรื่องที่จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่อบอุ่นผ่อนคลายยืดหยุ่นครูแสดง
การยอมรับในความสามารถของเด็ก	 และแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 จัดสภาพ
แวดล้อมจัดให้มีมุมอาเซียนเนื้อหาองค์ความรู้
สอดคล้องเก่ียวกับด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และ
วัฒนธรรมของแตล่ะประเทศทีเ่หมาะกบัวัยภายใน
ห้องเรียนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	

2.9	 ด้านการประเมินพัฒนาการ	 มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 การ
ประเมินพัฒนาด้านร่างกาย	อารมณ์	-จิตใจ	สังคม	
และสติปัญญาแบบองค์รวมเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง	 การประเมิน
พฤติกรรมเด็กพัฒนาการด้านความรู้	ด้านทักษะ/
กระบวนการ	ดา้นเจตคต	ิความสามารถทางสงัคม	
การยอมรับและการให้เกียรติผู้อื่น	 การประเมิน
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง	 การประเมินตาม
สภาพจริงการสัมภาษณ์	 พูดคุยสนทนาจากผล
งานหรือชิ้นงานของเด็กใช้สื่อกล้องบันทึกภาพผล
งานพฤติกรรมเด็กและการใช้แฟ้มสะสมผลงานที่
ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์	(Portfolio	Electronic)	
การประเมินความเข้มแข็งด้านเจตคติทัศนคติที่ดี
กับต่อวัฒนธรรมของประเทศตัวเองและประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน	และ	การประเมินทักษะพื้น
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ฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	 การใช้ภาษาแม่	
และ	 เจตคติท่ีดี	 ต่อภาษาภาษาอาเซียน	 (ภาษา
อังกฤษ)	และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	

2.10	 ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง	 มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด	 เป็น
ครูคนแรกเป็นต้นแบบที่ดีมีความรู้ความเข้าใจ
ในพัฒนาการเด็กสร้างการเรียนรู้องค์ความรู้ให้
เด็กค้นพบตนเองปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคม	วัฒนธรรมประเพณีของตนเองและอาเซียน	
มีคุณธรรมจริยธรรมให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย	 และแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 สร้าง
ความรู้ความเข้าใจพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองกับครู
ผู้สอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมมือกันผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ	 พ่อแม่ผู้ปกครองจัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณพ์าเด็กไปทศันศกึษาแหลง่เรยีน
รู้นอกสถานที่	มีเครือข่าย	(Social	Network)	พ่อ
แม่ผู้ปกครองหลากหลายรูปแบบช่วยเหลือเกื้อ
หนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 พ่อแม่ผู้ปกครองเปิด
ใจกว้างอย่างเต็มใจที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ครูผู้สอน	 ติดต่อ	 สื่อสารพูดคุยเข้ามามีส่วนร่วม
กับโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีจุด
หมายเดียวกัน	

2.11	 ด้านบทบาทของครูผู้สอนปฐมวัย	
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 ครู
มีทศันคติทีด่ต่ีอวิชาชีพคร	ูมจีติวญิญาณแหง่ความ
เป็นครูท่ีแท้จริง	 ครูมีความแม่นยำาเข้าใจเนื้อหา
วางแผนออกแบบการสอนเตรียมสื่อวิเคราะห์สื่อ
เลือกใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับความสนใจ
ความต้องการตามจิตวิทยาของเด็ก	 ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนภูมิใจใน
ชาติของตนและความเป็นประชาคมอาเซียน	 ครู
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นนักประสานทำางาน

ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูทรง
ภูมิรู้แสวงหาความรู้มีความรู้ความสามารถปรับ
ตัวเองให้ทันเหตุการณ์รู้เท่าทันสื่อ	 และมีทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสมอ	 ครูเป็นคนดี
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตมีความคิดที่ดี	 มีค่านิยม
อย่างเดียวกับที่สอนเด็ก	 ครูเป็นนักจัดการความรู้	
และครูมีทักษะเช่ียวชาญ	 ในการสังเกตสร้างและ
ใช้สื่อเครื่องมือการประเมินพัฒนาการของเด็กได้
ด้วยตัวเองได้อย่างแม่นยำา	

2.12	ดา้นคณุลกัษณะของเดก็ปฐมวยัใน
บรบิทประชาคมอาเซยีน	มแีนวโนม้ความเปน็ไปได้
ในระดับมาก	ประกอบด้วย	

ด้านความรู้	 ได้แก่	 มีความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง	ประเทศ	วัฒนธรรมของตนเอง	และบุคคล
อื่นที่อยู่ใกล้ชิด	รู้จักสร้างความรู้และจัดการความ
รู้ด้วยตนเอง

ด้านทักษะและกระบวนการ	 ได้แก่	 มี
ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร	 มีนิสัยรักการอ่าน	
มีทักษะการสร้างสุขนิสัยและการดูแลสุขภาพ
ร่างกายที่ดี	 มีทักษะชีวิต	 มีทักษะกระบวนการ
ทำางานพึ่งพาตนเองได้	 ทำางานร่วมมือกับคนอื่น	
ช่วยเหลือเก้ือกูล	 และทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สันติวิธี	 มีทักษะกระบวนการทางสังคม	 มีทักษะ
เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรม	 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ดีฝึก
การค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น	มีจินตนาการความ
คิดสร้างสรรค์	แสวงหาความรู้	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	สืบค้น
ข้อมูลและสรุปข้อมูลนำาเสนอได้

ด้านเจตคติ	 ได้แก่	 มีคุณธรรมดีประจำา
ตัว	 คิดเชิงบวก	 สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน	
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 รู้จักแบ่งปัน	 รอคอย	 ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	 มีจิตสาธารณะต่อสังคมและ
อนุรักษ์ห่วงใยสิ่งแวดล้อม	 และเห็นคุณค่าต่อ
อาชีพที่สุจริต
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3.	 การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัในบรบิทประชาคมอาเซยีน	ดว้ยการ
ประชาพิจารณ์	 ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วย
กับผู้เชี่ยวชาญว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับ
มากที่สุด	และระดับมากทุกด้าน	ทุกข้อ	และมีข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมคือ	 ควรมีการจัดทำาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย	 ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควร

นำามาอภิปรายผลตามลำาดับ	ดังนี้	

ดา้นหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั	พบวา่	
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียนที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากที่สุดคือ
เด็กทุกคนมีสิทธิมีความเสมอภาคท่ีจะได้รับการ
อบรมเลีย้งด	ูสง่เสรมิพัฒนาการตลอดจนการเรยีน
รูท้ีเ่หมาะสมครอบคลมุเดก็ปฐมวยัทกุประเภททกุ
คน	 และหลักการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กโดยผ่าน
ครอบครัว	 ท้ังนี้เนื่องจากหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวยัเปน็สิง่สำาคัญและจำาเปน็ทีจ่ะเปน็เปา้หมาย
และกำาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในระดับ
นี้ให้มีความชัดเจน	 จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างแนว
คิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติโดยกำากับการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามหลักการแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนซึ่ง	 สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ	 (2547:	 5-6)	 ได้ยึด
หลักการศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย	เช่น	หลักการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียน
รู้ของเด็ก	 หลักความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ครอบครัวของเด็ก	และสอดคล้องกับ	Billman	&	
Sherman	(1996:	216-217)	ทีก่ลา่วถงึหลกัการ
ควรมีรากฐานบนความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับทฤษฎี
พฒันาการเดก็	และควรสง่เสริมให้พ่อแมผู่ป้กครอง
ไดม้สีว่นรว่มในการจดัทำาหลกัสตูรสำาหรบัเด็ก	และ
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 (2550:	 9-10)	 ได้ระบุถึงหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยไว้	5	หลักการด้วยกันคือ	1)	
หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม	 2)	 หลักการจัด
ประสบการณท์ีย่ดึเดก็เปน็สำาคญั	3)	หลกัการเสรมิ
สร้างความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม	4)	
หลกัความรว่มมอืโดยครอบครวั	ชมุชน	และสถาน
ศึกษา	5)	หลักแห่งความสอดคล้อง	

ด้านวิสัยทัศน์	 พบว่า	 มีแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุดคือเตรียมความพร้อม
ทกัษะชวีติเดก็ปฐมวยัใหม้คีวามอดทน	รบัผดิชอบ	
มวีนิยั	เคารพกฎกตกิามเีจตคตทิีด่ตีนเองและเรยีน
รู้อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นยอมรับความแตกต่าง	
รู้จักวิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่างสันติวิธี	
ซึ่งวิสัยทัศน์เป็นการสร้างภาพความสำาเร็จท่ีมุ่ง
หวงัในการจดัการศกึษาปฐมวยัในบรบิทประชาคม
อาเซียนในอนาคตบนพื้นฐานความจริงที่เป็นไป
ได้	 เป็นสิ่งที่กำาหนดทิศทาง	 หรือเป้าหมายความ
สำาเร็จตามความต้องการที่จะต้องการให้การ
จดัการศกึษาปฐมวยัเปน็ไปอยา่งมรีะบบ	มเีหตผุล	
เปรียบเสมือนเสาหลักในการดำาเนินงาน	 หากเรา
มีวิสัยทัศน์และยึดเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน
แล้วก็เท่ากับว่าเราประสบความสำาเร็จไปแล้วครึ่ง
หนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา	 (2550:	 17-19)	 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (0-5	 ปี)	 ระยะยาว	 พ.ศ.	
2550-2559	คือ	ในปี	พ.ศ.	2559	เด็กปฐมวัยทุก
คนได้รับและมีการพัฒนาที่ดี	และเหมาะสมอย่าง
รอบดา้น	อยา่งสมดลุ	เตม็ศกัยภาพ	พรอ้มทัง้เรยีน
รู้อย่างมีความสุข	 เติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพ	
เพื่อเป็นรากฐานอันสำาคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก
ในระยะต่อๆ	 ไป	 และสอดคล้องกับ	 เกรียงศักดิ์	
เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2541:174-186)	 ได้เสนอ	 วิสัย
ทัศน์ประเทศไทยปี	 2560	 ด้านการศึกษาไทยที่
พึงปรารถนาที่จะนำาพาให้ประเทศก้าวสู่ศตวรรษ
ท่ี	 21	 ด้านหลักสูตร	 ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอนทุกระดับในยุคโลกาภิวัฒน์	 ประเทศของเรา
ต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์และแข่งขันประเทศต่างๆ	
ท่ัวโลก	 เราจำาเป็นต้องเข้าใจถึงความเป็นสากล	
เพราะทำาใหเ้กดิความเขา้ใจเรือ่งแนวคดิ	วฒันธรรม	
ประเพณีและอื่นๆ	 ของประเทศต่างๆ	 ซึ่งจะส่ง
ผลให้เราเข้าใจและสามารถสื่อสารกับชาวต่าง
ประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และสอดคลอ้งกบั	 
Bredekamp	 and	 Copple	 (1997:	 20-21)	 
ได้เสนอแนะการจัดหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพ่ิมเติม	 คือหลักสูตร
ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้	 ความเข้าใจ	
กระบวนการ	 ทักษะ	 และควรส่งเสริมนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ	และการแสวงหาความรู้ใหม่

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	สื่อควรเป็นของ
จริงหรือจำาลองและเป็นรูปภาพศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชาติใน
อาเซียน	 สื่อมัลติมีเดียวีดีทัศน์สื่อเคลื่อนไหวให้
เห็นได้หลายมิติผลิตจำาลองของจริงและให้เห็น
วิถีชีวิตวัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของประชากรใน
อาเซียน	สื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องอาเซียน	
ศนูยอ์าเซยีนศกึษาหรอืพิพิธภณัฑเ์กีย่วกบัอาเซยีน	
(ASEAN	 Learning	 Museum)	 สื่อเทคโนโลยี	
(ICT)	 ท่ีสามารถสื่อสารได้สองทางระหว่างผู้ใช้
กับอุปกรณ์	 (Interactive)	 และแหล่งเรียนรู้ร่วม
กันผ่านสื่อการเชื่อมห้องเรียนระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซียน	(Classroom	Connectivity	)	ทัง้นี้
เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
เน้ือหาจากผู้สอนไปยังเด็กในการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู	้ทำาใหเ้ด็กเกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์
ท่ีวางไว้	 ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำาให้
สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่
เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่าย	 รวดเร็ว	 เพลิดเพลิน	 เกิด
การเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง	 สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการดำาเนินการด้านการศึกษาเพ่ือ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	

กระทรวงศึกษาธิการ	 (2554:	 ออนไลน์)	 ได้
กำาหนดทิศทางในการดำาเนินการทางการศึกษา
เพื่อการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	 มีการแลก
เปลี่ยน	 ICT	 เพราะจะต้องเชื่อมโยงกันได้ภายใน
ประเทศประชาคมอาเซยีน	รวมทัง้พฒันาหอ้งเรยีน
แห่งอนาคต(The	Global	Class)	ซึ่งเป็นห้องเรียน
อเิลก็ทรอนกิสท์ีส่ามารถเชือ่โยงการเรยีนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย	 และสอดคล้องกับสำานักงาน
สภาการศกึษา	(2554:	99-104)	ไดเ้สนอแนะเชงิ
นโยบาย	และแนวทางการดำาเนนิงานในการจดัการ
ศึกษาเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 จัด
ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์ให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนและประเทศสมาชิก	 ที่
รองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และประชาชนทั่วไป

ดา้นบทบาทของครผููส้อนปฐมวยั	ครคูวร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	
ภูมิใจในชาติของตนและความเป็นประชาคม
อาเซยีน	ครทูรงภมูริูแ้สวงหาความรูม้คีวามรูค้วาม
สามารถปรับตัวเองให้ทันเหตุการณ์รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงและมีทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทั้งนี้เนื่องจากครู
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลในการจัด
กระบวนการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอซึ่ง
สอดคล้องกับ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(2554:	5-9)	ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของครูในประชาคมอาเซียนและ	 ตัวชี้วัดคุณภาพ
ครู	 ประกอบด้วย	 1)	 ครูผู้สอนมีความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน	 2)	 ครูสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศในการสื่อสาร	3)	ครูใช้หนังสือตำาราเรียน	
และสือ่ทีเ่ปน็ภาษาตา่งประเทศในการจดัการเรยีน
รู้	4)	ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(ICT)	ในการจัดการ
เรียนรู้	 การวัดและประเมินผล	 และการเผยแพร่
ผลงานทั้งระบบออนไลน์	(Online)	และออฟไลน์	
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(Offline)	 5)	 ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลาก
หลายในการจัดการเรียนรู้	 6)	 ครูสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์	 ในการจัดการเรียนรู้ทั้งใน
ประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน	และ7)	ครู
ใชป้ระสบการณก์ารวจิยั	สือ่	นวตักรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 และสอดคล้องกับ	 วิจารณ์	
พานิช	 (2554:	10-20	 )	 ได้กล่าวถึงครูเพื่อศิษย์	
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่	 21	 ครู
ต้องออกแบบการเรียนรู้	และอำานวยความสะดวก	
(Facilitate)	 การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
เรียนแบบลงมือทำา	หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดภายในใจและสมองของตน	 และมีทักษะด้าน
การสื่อสาร	 สารสนเทศ	 และรู้เท่าทันสื่อ	 ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	

ดา้นคณุลกัษณะของเด็กปฐมวยัในบรบิท
ประชาคมอาเซียน	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านความรู้	2)	
ด้านทักษะและกระบวนการ	และ	3)	ด้านเจตคติ	
ซึ่งเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไทยเมื่อถึงอายุนั้นๆ	
คุณลักษณะแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นมากน้อยแตก
ต่างกันไปในแต่ละบุคคล	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
แวดลอ้มการอบรมเลีย้งดูและประสบการณท์ีไ่ด้รบั	
สอดคลอ้งกบั	สมุน	อมรววิฒัน์	(2551:	148-149)	
ไดก้ลา่วเกีย่วกบัแนวโน้มในอนาคต	การพัฒนาเด็ก
ตามแนวทางโลกทีเ่หมาะสมสำาหรบัเด็ก	(A	World	
Fit	 For	 Children)	 พ.ศ.	 2550-2559	 โดยสรุป
คณุลกัษณะของเด็กทีพึ่งประสงค์คือ	มสีขุภาพกาย
และสุขภาพจิตดี	มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	มีทักษะ
การคิด	 มีค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเต
รียมตนหรือเตรียมประกอบอาชีพ	 รู้จักปกป้อง
สิทธิตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น	 สามารถอยู่ร่วม
ในวัฒนธรรมที่หลากหลายและใฝ่สันติ	สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(2554:	 5-9)	 ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน	 ด้านคุณลักษณะเด็กไทยของ
เด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
คือ	 1)	 ด้านความรู้	 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วฒันธรรม	2)	ดา้นทกัษะ/กระบวนการ	คอืมทีกัษะ
การสื่อสารได้อย่างน้อย	2	ภาษา	 (ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศในอาเซียน)	 อีกอย่างน้อย	 1	
ภาษา	มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
สร้างสรรค์	มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สันติวิธี	มีความสามารถในการทำางานและอยู่ร่วม
กบัผูอ้ืน่	ทกัษะพลเมอืง/ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	
เคารพและยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม	
ทักษะการเรียนรู้และ	การพัฒนาตน	และ3)	ด้าน
เจตคติ	 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็น
อาเซียน	 และยอมรับความแตกต่างในการนับถือ
ศาสนา	 และสอดคล้องกับสุรินทร์	 พิศสุวรรณ	
(2555:	 167-168)	 ได้กล่าวไว้	 อาเซียนรู้ไว้ได้
เปรียบแน่	 ระบบการศึกษาต้องมีประสิทธิภาพ	
ต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เด็กๆ	 ให้มีความ
สามารถ	ที่หลากหลาย	สามารถปรับตัวได้	เอาตัว
รอดได้ตลอดชีวิต	 โลกยุคอาเซียนยุคโลกาภิวัฒน์
มนษุยแ์ตล่ะคนตอ้งเปน็	Multi	Functional	คอืตอ้ง
ทำาได้หลายๆ	อย่างสิ่งที่เราต้องการคือทักษะการ
คิด	 การวิเคราะห์	 การให้เหตุผล	 การสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถปรับตัวในชีวิตได้ตลอดไป	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยัทกุระดบัควรกำาหนดนโยบายในการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 มีแผน
แมบ่ททีช่ดัเจน	และสามารถนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ
ทีใ่หไ้ดจ้รงิๆ	และควรใหค้วามสำาคญักับการจดัการ
ศกึษาปฐมวยัใหเ้ปน็ไปตามแนวคดิทฤษฏ	ีหลกัการ	
ปรัชญา	/วิสัยทัศน์	และจุดหมาย	ของการจัดการ
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ศึกษาปฐมวัย

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารศกึษารปูแบบการบรหิารการจดั

ศกึษาปฐมวัยในประชาคมอาเซยีนอยา่งเปน็ระบบ
และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย
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