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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต 2) วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกั บการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา 3) นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยในอนาคต โดยใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ เป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาเอกสาร การประชุมสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์ และการสารวจ ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค
ด้านความรู้และทักษะ เช่น ทักษะชีวิต การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในสังคม ด้านเจตคติและค่านิยม เช่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ด้านการแสดงออกต่อสังคม เช่น ความสามารถในการดูแลตนเอง ครอบครัว
และสังคม (โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ) เป็นต้น
สภาพการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 6 ด้านคือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการศึกษา
พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทโรงเรี ยน 2) ด้านหลักสูตร เปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดเอกภาพ เน้นการท่องจา เน้น
ความรู้ทางวิชาการ 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาและมีความ
แตกต่างกันในแต่ละประเภทของโรงเรียน 4) ด้านครู ครูมีภาระงานมาก และการขาดจรรยาบรรณของครู 5) การวัดและ
ประเมินผล มีสองรูปแบบคือ ประเมินตามสภาพจริงผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินทางวิชาการเพื่อเลื่อนชั้น ผ่าน
การสอบ 6) สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น ทัศนคติของผู้ปกครอง และครู การรับเงินแปฺะเจี๊ยะ สถาบัน
กวดวิชา การขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างครูและผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษากับโรงเรียน มีความ
แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน การจัดการศึกษากับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาตามความต้องการ พบว่าคาตอบมีความ
แตกต่างกันตามประเภทของโรงเรียน
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคตแบ่งเป็น 3
รูปแบบคือ 1) การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น หลักสูตรมีความทันสมัย เน้นการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติ มีการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 2) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น หลักสูตรมีความหลากหลาย
เน้นทักษะวิชาชีพเพื่อใช้ในการทางาน 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา เน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ต้องการจัดการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้บริบทของสังคมไทยทั้งระบบนิเวศวิทยาต้องมีความเข้มแข็งและมั่นคง
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

The objectives of this research were to 1) study desirable characteristics of the generation alpha
appropriate for the Thai society in the future, 2) analyze education administration of Thailand at present and that
for the generation alpha in the future, 3) suggest appropriate educational provision guidelines for the generation
alpha in Thai social context in the future. The Bronfenbrenner's ecological theory of human development was
applied as a conceptual framework for this research. Both quantitative and qualitative methods were used to
collect the data: document analysis, focus group discussion, interviews, and survey research. The results of this
research were as follows:
Desirable characteristics of the generation alpha can be divided into 4 aspects. 1) Body and mind, e.g.,
adversity quotient. 2) Knowledge and skills, e.g., life skills, non-violence communication. 3) Attitude, e.g., morality,
moral courage and ethics. 4) Expression to society, e.g, ability to take care of themselves, family and society
(especially, aging society).
With regard to the education provision of Thailand at present, it was found that 1) The objectives of
education varied depending on the type of school. 2) The curriculum had high frequencies of changes, lacked
unity and focused on memorization and academic knowledge and skills. 3) Format of teaching was consistent
with the objectives of education and varied depending on the type of school. 4) Teachers had too many tasks
and responsibilities and failed to observe codes of ethics of the teaching profession. 5) Measurement and
evaluation were of 2 types: authentic assessment by observing behavior and performance assessment by testing.
6) Environment, e.g., attitude of parent and teacher, corrupt practices and tutorial schools affected learning
outcomes. Problem of Thai education included lack of interaction between parent and teacher. The participation
with school varied depending on the type of school. Education provision with developing generation alpha
differed depending on the type of school.
Three types of educational provision guidelines are proposed for the generation alpha in Thai social
context in the future. 1) Formal education, e.g, up-to-date curriculum, learning by doing, various forms of
assessments. 2) Non-formal education, e.g., various curricula, with emphasis on professional skills. 3) Informal
education, e.g., interaction and participation between family, religious, school and community to develop the
generation alpha and, promote home schools in order that Thai social contex; microsystem, mesosystem,
exosystem and microsystem must to strength.
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กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท ที่จุดประกายแนวคิดในการทาวิจัยเรื่องนี้ และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ทั้งสองท่านได้ ให้แนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเจเนอเรชั่นแอลฟาอย่างลุ่มลึก ได้เสียสละเวลาอย่างมาก
ในการตรวจสอบกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนพร้อมกับให้คาแนะนาอันมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งตรวจแก้ไขงาน
อย่ า งละเอี ย ดตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด งานวิ จั ย ผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ซาบซึ้ ง ในพระคุ ณ อย่ า งยิ่ ง และขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยในเรื่องนี้ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลา
และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
งานวิจัยนี้จะสาเร็จมิได้ หากมิได้รับความอนุเคราะห์และการให้ความร่วมมือจากทุกท่านที่ต่าง
เล็งเห็นถึงความสาคัญของ “การจัดการศึกษาของไทย และเจเนอเรชั่นแอลฟา” ตั้งแต่ขั้นตอนการเข้า
ร่วมประชุมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน และการให้สัมภาษณ์จากผู้ปกครอง โรงเรียน
และชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการ
แจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ผู้วิจัย “ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2558” ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิต” และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้สนับสนุนโอกาสในการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในระหว่างการทางานใน
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษาทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ และให้ความรู้ที่สาคัญต่อการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบั ณฑิตครั้งนี้ รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ
และรุ่นน้องพัฒนศึกษา ซึ่งมิอาจเอ่ยนามได้ทั้งหมดทุกท่านได้ให้กาลังใจด้วยดีตลอดเวลา เป็นที่ซาบซึ้งใจ
แก่ผู้วิจัยอย่างยิ่ง
ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กาลังใจกับผู้วิจัย
มาด้วยดีโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนจบการศึกษา ตลอดจนถึงการทาวิจัยในครั้งนี้
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ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในโลกปั จ จุ บั น เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการถือกาเนิดของอินเทอร์เน็ต (internet) ที่ทาให้
โลกในปัจจุบันหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องของข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาให้บุคคลได้รับรู้
เรียนรู้อย่างมากมายในทุกๆ วินาที ความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน และการติดต่อสื่อสาร ที่ทา
ทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่งผลให้
โลกใบนี้แคบลง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในซีกโลกหนึ่งสามารถรับรู้ถึงบุคคลอีกซีกโลกหนึ่งได้
อย่างทันท่วงที บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้ากันได้ตลอดเวลา (real time) ถึงแม้ว่าจะอยู่
ไกลกันคนละประเทศหรือคนละทวีปก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่
ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ ย นข้ อมูล ข่าวสารกั นขึ้นเท่านั้น แต่ยังเกิดการแพร่กระจายทางวัฒ นธรรม
(cultural diffusion) จากสังคมหนึ่งไปยังสังคมหนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และจาก
ซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง ทาให้โลกในปัจจุบันนี้มีประชากรที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน มีการเสพ
ข้อมูล ข่าวสารที่เหมือนกัน และอุปโภคบริโภคในสินค้าที่ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดบนโลกใบนี้
บุคคลสามารถทานอาหาร และดื่มกาแฟยี่ห้ อเดียวกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต
สหรัฐอเมริกา จีน หรือประเทศใดๆ บนโลกใบนี้โดยมีรสชาติของสินค้าไม่แตกต่างกัน เราทุกคนจึง
ไม่ได้เป็นเฉพาะพลเมืองในประเทศของตนเท่านั้นแต่ยังถือได้ว่าเป็นพลเมืองโลก (global citizen) อีก
ด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ผลจากความรวดเร็ ว ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการรั บ วั ฒ นธรรม
ตะวันตกเข้ามาในสังคมอันเนื่องมาจากภาวะทันสมัย (modernization) ทาให้สังคมไทยมีวิถีชีวิตที่มี
ความเป็นตะวันตก (westernization) มีความเป็นอเมริกัน (americanization) มากขึ้น และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ย นแปลงไปจากเดิมอย่างมากมายทั้งในมิติด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโครงสร้างทางสังคมและระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยเช่น สังคมไทยมีความเป็นเมืองและมีความเป็นสากลมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรที่อยู่ ในต่างจังหวัดและมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือในตัว
เมื อ งใหญ่ เช่ น เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น ภู เ ก็ ต นครราชสี ม า การที่ บุ ค คลมุ่ ง เน้ น ท างานเพื่ อ หาเงิ น
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ตอบสนองตนเองในสังคมวัตถุนิยมทาให้บุคคลเลือกที่จะแต่งงานมีครอบครัวน้อยลงหรือมีบุตรน้อยลง
เพราะมองว่าการมีบุตรเป็นภาระอย่างหนึ่ ง ทาให้ประชากรวัยเด็กในสังคมไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่วัยผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นเพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้
บุคคลมีชีวิตความเป็น อยู่ ที่ดีขึ้น ส่ งผลให้ บุคคลมีสุขภาพร่างกายและอายุขัยที่ยาวนานขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันในด้านความสัม พันธ์ภายในครอบครัวของบุคคลกลับลดน้อยลงสวนทางกับความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากความรีบเร่งในการทางาน สมาชิกในครอบครัว มี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ นาไปสู่อัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้น และทาให้เกิดครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยง
เดี่ยวเพิ่มมากขึ้นในสังคม (ภาควิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549)
สังคมมีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้น บุคคลนิยมการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (tablet) แทนการพูดคุยกับบุคคลรอบข้าง
ก่อให้เกิด “วัฒนธรรมก้มหน้า” หรือ “ชนเผ่าหัวก้ม” เป็นวัฒนธรรมใหม่ในสังคมไทย ด้านการเรียนรู้
บุคคลสามารถเรียนรู้ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ
โทรศัพท์มือถือ โดยจาเป็นไม่ต้องไปห้องสมุดเหมือนที่ผ่านมา การรวมกลุ่มของบุคคลทั้งคนรู้จักหรือ
บุคคลแปลกหน้าเพื่อทากิจกรรมต่างๆสามารถนัดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว เช่น การรวมตัวผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.
2554 การรวมตัวของบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองทั้งการสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลในปี พ.ศ.
2556 เป็นต้น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจกล่าวในภาพรวมได้ว่าโลกในศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่บนฐานของ
สังคมอุตสาหกรรม (industrial society) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอานาจและเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของโลก (american century) เป็นยุคที่เศรษฐกิจโลกเฟื่องฟู (age of
prosperity) และการให้ความสาคัญที่การร่วมมือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ (corporate centricity)
ในขณะที่โลกในศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานของสังคมฐานความรู้ (knowledge-base society) โดย
มีประเทศในแถบเอเชียเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก (asian century) เป็นยุคแห่งความแตกต่าง
สุดขีด (age of extremity) ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการให้
ความสาคัญกับประชากรหรือพลเมืองของประเทศ (citizen centricity) มากกว่าเศรษฐกิจ (สุวิทย์
เมษินทรีย์, 2556)
จากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมที่เกิดขึ้นทั้งใน
สั งคมไทยและสั งคมโลกในข้างต้น ทาให้ บุคคลที่เกิดมาในแต่ล ะยุคสมัย หรือในแต่ล ะช่ว งเวลาที่
แตกต่างกัน มีวิถีชีวิตและบุคลิกลักษณะที่ต่างกันออกไปตามประสบการณ์ที่บุคคลประสบในบริบท
ของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยนั้นๆ ปัจจุบันการ
แบ่งยุคสมัยของบุคคลจะเริ่มต้นภายหลั งจากสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคคลที่เกิด
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หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่บุคคลที่เกิดก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่สองนั้ นเสีย ชีวิตหมดแล้ วทาให้ปั จจุบันมี “ชั่วคน” หรือ “ชั่ว อายุคน” (generation) ทั้งหมด 5
เจเนอเรชั่น ที่ยั งมีชีวิตอยู่ บ นโลกใบนี้ คือ เบบี้ บูมเมอร์ (baby boomers) เจเนอเรชั่น เอ็กซ์
(generation x) เจเนอเรชั่น วาย (generation y) เจเนอเรชั่น ซี (generation z) และเจเนอเรชั่น
แอลฟา (generation alpha) (Gordon, R, S., 2007; United Nations Joint Staff Pension
Fund, 2010; Grail Research, 2011; Mc Crindle, M., & Wolfinger, E., 2013; United Nations
Joint Staff Pension Fund., 2013)
การแบ่งชั่วอายุคนจะแบ่งตามปี ค.ศ. ที่เกิด ประสบการณ์ร่วมทางวัฒนธรรมหรือช่วงอายุที่ มี
วัฒนธรรมเดียวกัน (cultural generation) ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของโลก
ภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยบุคคลที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์คือบุคคลที่เกิดในปี 1945 -1964
หรือ พ.ศ. 2488 – 2507 เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (generation x) คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 1965 – 1980
หรือ พ.ศ. 2508 – 2523 เจเนอเรชั่น วาย (generation y) คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 1981 – 1994
หรือ พ.ศ. 2524 – 2537 เจเนอเรชั่น ซี (generation z) คือเด็กและเยาวชนที่เกิดในปี ค.ศ. 1995 –
2009 หรือ พ.ศ. 2538 – 2552 และเจเนอเรชั่น แอลฟา (generation alpha) คือเด็กที่เกิดในปี ค.ศ.
2010 – 2025 หรือ พ.ศ. 2553 – 2568
เนื่องจากบุคคลในแต่ละเจเนอเรชั่นมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับคนในแต่ละเจเนอเรชั่น เพื่อตอบสนองต่อการดาเนินชีวิ ต
และทางานจึงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นกระจกที่สะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เมื่อช่วงเวลาของบุคคลหนึ่งชั่วอายุคนหรือหนึ่งเจเนอเรชั่นเปลี่ยน
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็จะเปลี่ยนแปลงตาม และเมื่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาก็จะเปลี่ยนตามบริบทเศรษฐกิจ และสังคมนั้นเช่นกัน
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคที่เน้นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเป็น
ยุคสมัยที่เศรษฐกิจโลกกาลังขยายตัว การจัดการศึกษาที่ผ่านมาจึงเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ
ของการเตรียมคนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) - ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแต่เพียงด้าน
เศรษฐกิจ แต่ในศตวรรษที่ 21 ผลอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกกาลังถดถอย ความสนใจของ
โลกจะเปลี่ยนแปลงจากการเน้นพัฒนาแต่เพียงด้านเศรษฐกิจมาเป็นเน้นการพัฒนาประชากรของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544 จนถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) ที่เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการ
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สร้างการเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของประชาชน แทนที่การจัดการศึกษาแบบการเตรียมคนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมา
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 20 ถึงศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้คนที่เกิดในแต่ละ
ช่วงเจเนอเรชั่นมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน การรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคลในแต่ละ
เจเนอเรชั่นจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นทั้งนี้เพราะในสังคมสามารถพบบุคคลได้ในทุกเจเนอเรชั่ น การ
เข้ า ใจในธรรมชาติ แ ละวิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ของคนในแต่ ล ะเจเนอเรชั่ น ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะช่ ว ยให้ มี
ความสัมพันธ์ในการดาเนินชีวิตและทางานร่วมกันระหว่างบุคคลในสังคมได้ดีมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมี
ความส าคัญ กั บ แนวทางการจั ด การศึก ษาที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาคนแต่ล ะเจเนอเรชั่ น อี ก ด้ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเนอเรชั่นแอลฟา
การให้ความสาคัญในการทาความเข้าใจและทาความรู้จักกับเจเนอเรชั่นแอลฟาเป็นสิ่งจาเป็น
ทั้งนี้เพราะนอกจากในเจเนอเรชั่นนี้จะเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วภายในหนึ่งชั่วอายุคนแล้ว เจเนอเรชั่นแอลฟาในปัจจุบันจะกลายเป็นกาลังแรงงานที่สาคัญใน
อนาคตของประเทศอีกด้วย โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
คาดการณ์ว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจะมีประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
และถือว่าอยู่ในเจเนอเรชั่นซี และเจเนอเรชั่ นแอลฟาประมาณ 11,954,000 คน จากประชากรทั้ง
ประเทศ 64,871,000 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) หรือคิดเป็นร้อยละ 18.43 ของประชากรทั้ง
ประเทศ
ในขณะที่แนวโน้ มของสังคมไทยสอดคล้ องกับแนวโน้มของสั งคมโลกคือ การเข้าสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กจะมีจานวนลดน้อยลง ในขณะที่ ประชากรวัยสูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีเป็นจานวน 9,928,000 คน และอายุ
เกิน 65 ปี อีกเป็นจานวน 6,647,000 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) และเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วน
ประชากรวั ย เด็ ก ต่ อ ประชากรวั ย สู ง อายุ จ ะมี ค่ า เท่ า กั บ 1 ต่ อ 1.39 คน ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2578
ประเทศไทยจะมีประชากรวัยเด็กต่อประชากรวัยสูงอายุเท่ากับ 1 ต่อ 1.79 คน (ปัทมา ว่าพัฒนพงศ์
และปราโมทย์ ประสาทกุล, ม.ป.ป) นั่นหมายความว่าจานวนประชากรเด็กที่จะเป็นวัยแรงงานของ
ประเทศ 1 คน จะต้องดูแลประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การมีจานวนประชากรวัย
เด็กซึ่งจะเป็นกาลังแรงงานที่สาคัญของประเทศน้อยลง แต่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นเมือง
หลวง และเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในทุกๆ ด้านรวมถึงกาลังแรงงานที่สาคัญของประเทศด้วย
แล้ว กรุงเทพมหานคร ยังมีความหนาแน่นของจานวนประชากรต่อพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย การ
มี ป ระชากรเด็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพที่ จ ะเป็ น ก าลั ง แรงงานที่ ส าคั ญ ของประเทศจึ ง มี ค วามจ าเป็ น เพราะ
เหตุการณ์ ความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อพื้นที่ใน
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ต่างจังหวัดของประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มีลักษณะของความเป็น
วัตถุนิยม และบริโภคนิยมสอดคล้องกับลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่มีความเป็นนักวัตถุนิยม และ
บริโภคนิยมสู ง ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาในงานวิจัยเรื่องนี้จึงเป็น
การศึกษาแบบน าร่ อง (pilot study) โดยเน้นเจเนอเรชั่นแอลฟาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ
อนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร จึงขึ้นอยู่กับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่จะเป็นกาลังแรงงานที่
ส าคั ญ ของประเทศในอนาคต และการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ มี คุ ณ ภาพย่ อ มต้ อ งอาศั ย
“การศึกษา” เป็ น เครื่ องมือ ที่ส าคัญในการพัฒ นาคุณภาพของคนหรื อประชากรในประเทศ เมื่ อ
ทรัพยากร “คน” ในประเทศมีคุณภาพ ประเทศไทยก็จะมีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศต่างๆได้ และที่สาคัญที่สุดคือสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัย จึ งมีความสนใจในการทาวิจั ยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยในอนาคต โดยเน้ น การศึ ก ษาแบบน าร่ อ งในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ด้วยเหตุผ ลที่สาคัญคือเมื่อสภาพสังคม “เปลี่ยน” การศึกษาไทยจึงจาเป็นต้อง
“ปรับ” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงและเจเนอเรชั่นของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป อีก
ทั้งเพื่อเตรียมประชากรเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตต่อไป
คาถามการวิจัย
1. บริบทสังคมไทยในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร เจเนอเรชั่นแอลฟาคือใครมีลักษณะอย่างไร และ
คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสั งคมไทยควรจะมี
ลักษณะอย่างไร
2. การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมใน
อนาคตควรมีลักษณะอย่างไร
3. แนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตจะมี
แนวทางในการจัดการศึกษาอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
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3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจั ดการศึกษาส าหรับเจเนอเรชั่น แอลฟาให้ เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคต
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
เจเนอเรชั่นแอลฟา (generation alpha) หมายถึง บุคคลที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หรือ
พ.ศ. 2553 จนถึง ค.ศ. 2025 หรือ พ.ศ. 2568
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สังคมคาดหวังใน
4 ด้ า นคื อ ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ ด้ า นความรู้ และทัก ษะ ด้ า นเจตคติ และค่ านิ ย ม และด้ านการ
แสดงออกต่อสังคมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต
สังคมไทยในอนาคต หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต โดยยึด
ตามข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ปัจจุบัน – พ.ศ. 2570)
การจัดการศึกษา หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้าน
การแสดงออกต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 2)
ด้านหลักสูตร 3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านครู 5) ด้านการวัดและประเมินผล 6)
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้าน
เจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคมที่เกิดขึ้นจริงกับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในสังคมไทยปัจจุบัน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคต หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้าน
เจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคมที่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่มีเจเนอเรชั่น
แอลฟาต้องการให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในอนาคต
แนวทางการจัดการศึกษา หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต มีกรอบแนวคิดในการวิจัยที่สาคัญคือ
1. บริบทของสังคมไทยในอนาคต (ระบบ macrosystem) แบ่งเป็น 3 ด้านที่สาคัญคือ บริบท
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
2. กรอบแนวทางในการพัฒ นาเด็กให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์กับสังคมไทยในอนาคตจะ
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม และการ
แสดงออกต่ อ สั ง คม ตามแนว คิ ด ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ข องทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
(biopsychosocial model) ทั้งนี้คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับสังคมไทยในอนาคตด้วย
3. ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ถือเป็นระบบสิ่งแวดล้อมแรก (microsystem) ที่อยู่ใกล้ตัวบุคคล
เจเนอเรชั่นแอลฟา และมีผลโดยตรง (immediate environments) ต่อคุณลักษณะของเจเนอเรชั่น
แอลฟา รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนกับบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
(mesosystem) ก็มีผลต่อพัฒนาการของบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟามากที่สุดตามแนวคิดของบรอนเฟน
เบรนเนอร์ โดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และเหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และ
ทักษะ เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อสังคม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตถือ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของเจเนอเรชั่นแอลฟา
4. การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปัจจุบัน และการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตโดยระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟาได้แก่ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน จะนาไปสู่แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยแนวทางการ
จั ด การศึ ก ษา (exosystem) ส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง สั ง คมไทยในอนาคตซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ยบริ บ ทด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมและวั ฒ นธรรม
(macrosystem) ทั้งนี้เพราะระบบสิ่งแวดล้อมในทุกระดับส่งผลซึ่งกันและกันและส่งผลต่อเจเนอเรชั่น
แอลฟาทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคต ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษามีดังนี้
1.1 ข้อมูลด้านบริบทของสังคมไทยทั้งในปัจจุบัน และสังคมไทยในอนาคต (ระหว่างปี
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2570) ผู้วิจัยศึกษาผ่านการศึกษาเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมและ
วั ฒ นธรรม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และกระทรวงต่ า งๆของประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาประเทศ สถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการกาหนด
อนาคตประเทศไทย
โดยกาหนดให้สังคมไทยในอนาคตหมายถึงช่วงเวลาที่เริ่มทาวิจัยในปัจจุบัน คือ พ.ศ.
2557 ถึงอนาคตในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้เพราะ 1) ช่ว งเวลาดังกล่ าวสอดคล้ องกั บนิยามปี เกิดของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาซึ่งหมายถึงบุคคลที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 จนถึง ค.ศ. 2025
หรือ พ.ศ. 2568 2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 โดย
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นบริบทของสังคมไทย
ในอนาคต และ 3) ในปี พ.ศ. 2570 เจเนอเรชั่นแอลฟาที่มีอายุมากที่สุดจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
(เกิดพ.ศ. 2553) อายุดังกล่าวจะเทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งถือเป็นการ
สิ้นสุดของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กล่าวว่า
“การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประกอบด้ว ย การศึก ษาซึ่ ง จั ดไม่ น้ อ ยกว่า 12 ปี ก่ อ นระดั บอุ ด มศึ ก ษา ”
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่มุ่งศึกษาแนวทางการจัดการศึก ษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
1.2 ข้อมูล ด้านลั กษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสั งคมไทยใน
อนาคต ผู้วิจัยศึกษาผ่านการศึกษาเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการ
พัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (world fit for children) (พ.ศ.2550-2559)
การวิเคราะห์ผ่านคาขวัญวันเด็กของประเทศไทย เป็นต้น
1.3 ข้อมูลด้านกรอบแนวทางในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการมนุษย์ ที่ได้แบ่งการพัฒนามนุษย์ตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย
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และจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคม และกรอบ
แนวทางการพั ฒ นาเจเนอเรชั่ น แอลฟาทั้ ง 4 ด้ า น จะใช้ เ ป็ น กรอบในการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
1.4 ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner's
ecological theory of human development) โดยทฤษฎีดังกล่าวมีความเชื่อว่าระบบสิ่งแวดล้อม
หรือระบบนิเวศวิทยาที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุดระบบแรกคือ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนกับเด็ก
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบนาร่อง (pilot study) ผู้วิจัยเลือกพื้นที่
ที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล ด้ว ยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กับระบบสิ่งแวดล้ อมของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาคือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
2.1 กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุก
ภาคและทุกจังหวัด โดยมีจานวนประชากรในปี พ.ศ. 2553 มีความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 5,259
คนต่อตารางกิโลเมตร (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์ , 2554)
และในปี พ.ศ. 2557 โดยประมาณการถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (สานักวิจัยประชากรและสังคม,
2557) กรุงเทพมหานครยังคงเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดเช่นกันเมื่อเทียบกับ
ภาคอื่น โดยประเทศไทยมีจานวนประชากร พื้นที่ และความหนาแน่นแสดงดังตารางที่ 1 นอกจากนี้
กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีแต่เพียงประชากรกรุงเทพมหานครที่อาศัยอยู่เท่านั้น แต่ยังมีประชากรในทุก
พื้น ที่และทุกภาคของประเทศไทยมาอาศัยและทางานอยู่ในกรุงเทพมหานครด้ว ยเช่นกัน ดังนั้น
กรุงเทพมหานครจึงสามารถเป็นพื้นที่ตัวแทนในการเก็บข้อมูลเพราะมีความหลากหลายของประชากร
ทั้งในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status)
2.2 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของประเทศไทยทั้งในบริบท
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์กลางความเจริญใน
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทยทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนั้นเจเนอเรชั่นแอลฟาที่อาศัยและเรียนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงสามารถเป็น
ตัวแทนที่สะท้อนภาพของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคตได้ดี
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากร พื้นที่ และความหนาแน่นของประชากรไทย
ภาค/จังหวัด

จานวนประชากร
(คน)

พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)

กรุงเทพมหานคร
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต้

7,980,000
11,313,000
18,666,000
18,142,000
8,770,000

1569
93,691
168,854
91,795
70,715

ความหนาแน่น
ของประชากร
(คน ต่อ ตร.กม.)
5,086
121
110
1,976
124

2.3 กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมือ งหลวงของประเทศไทย ความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
กรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวง จะส่งผลกระทบต่อหัวเมืองหรือต่างจังหวัดในลักษณะที่เป็นโดมิโน
(domino) และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาก (big interaction) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเลือกศึกษา
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.4 พื้นที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะของเมืองที่มีความเป็นวัตถุนิยม และบริโภคนิยมสูง ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา กล่าวคือเป็นเจเนอเรชั่นที่มีความ
เป็ น วั ต ถุ นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย ม (Grail research, 2011) ซึ่ ง เจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะมีคุณลักษณะดังกล่าวสูง ดังนั้นกรุงเทพมหานคร จึงเป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมและสามารถเป็นตัวแทนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
3. ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
3.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) คือ 1) ผู้ปกครอง
ของเจเนอเรชั่นแอลฟา 2) ครูในโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา 3) ผู้แทนชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา
4) บุคคลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี และ 5) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยมิติต่างๆ
3.2 เพื่อวิเคราะห์ส ภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมในอนาคต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่อยู่
รอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟา
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3.3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคต กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา นอกระบบ และตามอัธยาศัยเช่น กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิเด็ก เป็นต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หน่วยงานด้านการศึกษา และระบบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับเจเนอเรชั่นแอลฟาซึ่งได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สามารถนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมาใช้ประโยชน์ในการจัดระบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. หน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สามารถนาผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยใน
ปัจจุบันมาพัฒนาให้สอดคล้ องกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา รวมถึง ได้แนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากความเป็ น มาและความส าคั ญของปัญ หาในการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้มีความชัดเจน
และสมบูรณ์ในเนื้อหามากขึ้น ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีลาดับ
เนื้อหาจานวน 3 ตอน และมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.1 กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.2 คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
1.3 สภาพการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
1.4 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
1.5 หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตอนที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งช่วงอายุ (generation) ของบุคคล
2.2 ความหมาย และคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.3 ความต้องการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.4 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Bronfenbrenner's ecological theory of human
development) กับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.5 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ตอนที่ 3 ผลกระทบ และสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3.1 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสังคมโลก
3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสังคมไทย ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
3.3 ยุทธศาสตร์ประเทศ วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 และบริบทประเทศ
ไทยในอนาคต
3.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในเรื่องของกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ สถานการณ์และแนวโน้ม
ของเด็กและเยาวชนที่เป็นผลมาจากสถานการณ์และแนวโน้มในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจ จุบั น เพราะการศึกษาเป็นภาพสะท้อนของสังคมนั้นๆ โดยในตอนที่ 1 ผู้ วิจัยจึงได้
รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้ตามลาดับ
ดังนี้
1.1 กฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มาของแนวความคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
นโยบายเยาวชนในประเทศไทยมีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังเยาวชนไทยของชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2454 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย ด้วยทรงมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนว่า
เยาวชนเป็นสมาชิกสาคัญของครอบครัวและสังคมประเทศชาติมีความต้องการที่ จะสร้างให้เยาวชน
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาตนเองพัฒนากลุ่มและบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น นอกจากนั้นยัง
เป็นการเตรียมตัวยามสงบและให้พร้อมเมื่อมีศึก (พระราชปรารภในการจัดตั้งกองลูกเสือ)
ต่อมาเมื่อประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ซึ่งมีจุดเน้นคือการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ขยายบริการด้านสาธารณูปโภคและด้านการศึกษาทุกระดับโดยถือว่าการอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การผลิตกาลังคนระดับกลาง แต่ยังมิได้มีการระบุกลุ่มเปูาหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ในช่วงนี้ได้
เริ่มมีการศึกษาวิจัย รวบรวมปัญหาเยาวชนเพื่อเสนอแนะการดาเนินงานเกี่ยวกับเยาวชนให้แก่รัฐบาล
และมีการจัดตั้งสานักงานเยาวชนแห่งชาติเป็นงานระดับกองในสภาวิจัยแห่งชาติ มีการวางแผน และ
ผนึกกาลังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอันที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
โครงการสาคัญ เช่น โครงการศูนย์รวมการศึกษาวิจัยปัญหาเยาวชน โครงการส่งเสริมงานอาสาพัฒนา
ของนิสิต นักศึกษานักเรียนและเยาวชน โครงการพัฒนาเยาวชนในชนบท โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เยาวชนในเมือง และศูนย์เยาวชน และโครงการส่งเสริมปลูกฝังวัฒนธรรมและความรักชาติบ้านเมือง
แก่เยาวชนฯลฯ
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อย่างไรก็ตามยังมิได้มีการติดตามผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากแผนงานและโครงการดังกล่าววันที่
22 พฤศจิกายน 2516 มีการประกาศใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับแรก เนื่องจากการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
ที่ศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีระเบียบวินัย ยึดมั่น
ในความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม นิยมและภูมิใจใน
ความเป็น ไทย ตลอดจนมีสุ ขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ฯลฯ เป็นผลให้ เยาวชนในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสจัดทา และ
เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิตชนบทและประชาธิปไตย
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ได้มีคาสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ให้
ยกเลิกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การและกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและนักเรียนและให้ระงับ
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาและนักเรียนในรูปต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่อนุญาต
ให้จัดเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
และการบาเพ็ญประโยชน์ตามความจาเป็นเท่านั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา
เสียก่อน พร้อมกับประกาศยุบสานักงานเยาวชนแห่งชาติและโอนทรัพย์สินต่างๆของสานักงานเข้าไป
อยู่กระทรวงศึกษาธิการ และในปีต่อมาจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 โดยมี
แนวคิดว่าเยาวชนเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรม จึงต้องแสวงหาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนเสียก่อนในวัย
นี้ เพื่อจะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวันหน้า
ในปีพ.ศ. 2521 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2521 โดยมาตรา 62 ระบุว่า รัฐพึง
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ และ
สติปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคงของรัฐ จึงได้มีการออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 พร้อมกับประกาศตั้งสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่ งชาติในสังกัดสานักนายกรัฐ มนตรี ให้เป็น
หน่วยงานกลางในการกาหนดนโยบาย ประเมินผล และส่งเสริมประสานงานการพัฒนาเยาวชน ในปี
เดียวกันได้มีการประกาศใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ตลอดจนมีการจัดทานโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กระยะยาว และนโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาวครอบคลุมการพัฒนาในช่วง
20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปได้ต ระหนั กถึ ง ความส าคั ญของเยาวชนที่ มี ต่อ สั งคมแล ะเข้ า ใจ
กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นมา ทุกรัฐบาลได้
สนับสนุนนโยบายเยาวชนแห่งชาติโดยกาหนดไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในปี
พ.ศ. 2534 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งในมาตรา 69 ระบุว่า
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รัฐพึงสนับสนุนและส่งเสริมพลเมืองของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม และในปี พ.ศ. 2537 จึงได้มีการประกาศใช้นโยบาย
เยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 4 โดยมีจุดเน้นและสาระสาคัญไม่ต่างจากนโยบายฉบับที่ 3 คือให้เด็กและ
เยาวชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เกิดขึ้นใน
ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-8 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนา ส่งผลให้แนวคิดและวิธีการหลัก
ของนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ.2524-2543) มีกรอบระยะเวลา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) จนถึงฉบับที่8
(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ฉบับที่ 5-7 (พ.ศ.2525-2539) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สนองตอบสภาวะความจา เป็นขั้นพื้นฐานด้วยการขยายการจัดบริการและแก้ไขปัญหาของเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้รัฐ เป็นผู้รับผิ ดชอบในการดูแลและการจัดบริการ ทั้งร่างกาย สติปัญญาและ
ความสามารถพื้นฐาน การเตรียมให้มีอาชีพด้านสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ด้านการเมือง การ
ปกครอง และการดูแลกลุ่มเด็กในภาวะยากลาบาก นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดหน้าที่ของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ภาคธุรกิจ
องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับแนวคิดการพัฒนาในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.25402544) มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในลักษณะองค์รวม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกระบวนการในการจัดทา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต้องดาเนินการอย่างรอบด้าน ครอบคลุมการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและ
เยาวชน อันได้แก่ การมีครอบครัวอบอุ่นเจริญเติบโตสมวัย คิดเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มี
ส่วนร่วมในกิจการของชุมชนและสังคมและรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ให้มีการ
บูรณาการโครงการด้วยระบบพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมทั้งกลุ่ม
ปกติทั่วไปกลุ่มที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบากและกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งรวมกลุ่มปัญญาเลิศ
เข้าไว้ด้วย
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมีนโยบายการใช้พลังของเยาวชนเพื่อการพัฒนาประเทศมาเป็น
เวลานาน การกาหนดนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกิดจากความต้องการทางการเมือง และมีจุดเน้น
เปลี่ยนไปตามบรรยากาศทางการเมืองและมุมมองความสนใจของผู้นาประเทศแต่ละสมัย อีกทั้งใน
ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากแรงผลักดันจากนานาประเทศตามพันธกรณีต่างๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
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เด็ก การเป็นภาคีองค์การการค้าโลก และเงื่อนไขข้อผูกพันทางการค้าโลก โดยแนวความคิดในการ
เพิม่ ศักยภาพของเด็กและเยาวชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการค้า เพราะเชื่อ
ว่าเมื่อเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นตามไปด้วย ขณะที่แผนและวิธีการพัฒนาเกิดจากฝุายราชการ
ซึ่งมีแนวคิดในการบริหารและพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานในลักษณะตั้งรับทาให้แผนมีลักษณะ
แยกส่วน เด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการเท่านั้นจึงจะได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเต็มที่
ส าหรั บ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในปั จ จุ บั น มี แ นวคิ ด มาจากฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนา คือความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน เป็นแนวคิดพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนดารงชีวิต และ
ปรับตัวได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีกฎหมาย นโยบายและแผนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) ดังต่อไปนี้
1.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การได้ประกันสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ในข้อ 1 คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย ส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได้
1.1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 หมวด 4
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ การใช้แรงงานเด็ก สาระสาคัญคือห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่า
กว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง กรณีจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง ให้แจ้งการจ้างและการสิ้นสุดการ
จ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน รวมทั้งจัดทาบันทึกสภาพการจ้าง โดยห้ามทางานเวลา 22.00 – 06.00
นาฬิกา (เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเป็นงานการแสดง) ห้ามทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุด
รวมทั้งงานที่อาจเป็นอันตราย เช่น งานหลอม เปุา หล่อ รีดโลหะหรือปั้มโลหะ งานเกี่ยวกับความร้อน
ความเย็น ความสั่น สะเทือน สารเคมีที่เป็นอันตราย จุลชีวันเป็นพิษวัตถุระเบิดหรือไวไฟ
กัมมันตภาพรังสี และอื่น ๆ รวมทั้งห้ามทางานใต้ดินและบนที่สูง ตลอดจนห้ามทางานในบางสถานที่
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เช่น โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่เล่นการพนัน (มาตรา 47 - 50) นอกจากนี้ยังได้กาหนดสิทธิลาเข้าประชุม
สัมมนา รับการอบรมหรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทางาน
ของแรงงานเด็ก
1.1.3 พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
สืบ เนื่ องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐที่จะต้องคุ้มครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความ
เข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่น
โดยเฉพาะองค์ ก รภาคประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด สวั ส ดิก ารสั ง คมให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเกิดระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม และการพึ่งพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรม โดย
องค์กรภาคเอกชนสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และมีกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนให้การดาเนินงานการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงาน (นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร) เป็นไปตามมาตรฐาน
1.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีสาระสาคัญในเรื่องการกาหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่อเด็กใน
ด้านการอุปการะเลี้ยงดู การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม รวมถึงการปูองกัน
ไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนในการคุ้มครองเด็กทั้งในรูปแบบการแจ้งการรายงาน หรือการ
ช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น
1.1.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือหลักการคานึงถึงประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการจดทะเบียน
รับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วม โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มี
สิทธิได้รับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับตน ได้รับบริการสาธารณสุข การเล่น การพักผ่อน การเข้า
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ร่วมกิจกรรม นันทนาการวัฒนธรรมและศิลปะ ส่งเสริมให้มีความผูกพันต่อครอบครัว ภูมิใจในชาติ
ไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมควรแก่วัย รู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะที่ดีต่อการทางาน มีจิตสานึกในการให้และการอาสาสมัคร
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการแสดงออกทั้งโดยส่วนบุคคลและเป็นหมู่
คณะ ในรูปของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1.1.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีสาระสาคัญกาหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาคือ
กาหนดให้ผู้พบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มี
บทบัญญัติลงโทษผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวและกาหนดให้มีวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกกระทา มี
การบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้กระทาและผู้ถูกกระทา รวมทั้งมีบทห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องความ
รุนแรงในครอบครัวต่อสาธารณะ
1.1.7 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบั ญญัติที่เกี่ย วข้องคือ ระบบช่ว ยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย 4 และการบาบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจในลักษณะของทีม
สหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีกลไกในระดับต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมทั้งกากับดูแลการดาเนินการตามกฎหมายมีคณะกรรมการประสานและกากับการ
ดาเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน มีหน้าที่ในการกากับการดาเนิน งานให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการใน
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีกองทุนในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็น
ทุน ใช้จ่ ายส าหรั บการปู องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่ว ยเหลื อผู้ เสียหายใน
ต่างประเทศให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นที่อยู่ด้วย
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1.1.8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2553 หมวด 4 ความปลอดภัย
ในการทางาน มาตรา 20
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องสาระสาคัญคือ ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบห้าปี
ที่รับงานไปทาที่บ้านที่มีลักษณะงานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1.1.9 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการ
ดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
อนุสัญญาดังกล่าวประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมี
สาระสาคัญคือ รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แ รงงานเด็ก ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
ประกอบด้วย การใช้ทาสหรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่นแรงงานขัดหนี้และแรงงานบังคับ
หรือเรียกเกณฑ์ การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณีการผลิตสื่อหรือการแสดงลามก
กิจ กรรมที่ผิ ดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่ อการผลิ ตและขนส่ ง ยาเสพติ ดรวมทั้ง ลั ก ษณะงานหรื อ
สภาพแวดล้อมในการทางานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยหรือศีลธรรมของ
เด็ก ประเทศสมาชิกต้องกาหนดและปฏิบัติตามแผนงานดาเนินการเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ
การใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจสาคัญเร่งด่วน ซึ่งต้องดาเนินมาตรการที่ได้ผลและมีกาหนดเวลา
เพื่อที่จะปูองกันมิให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้อง และจัดให้มีความช่วยเหลือเด็กออกจากรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเด็กบูรณาการกลับเข้าสู่สังคม และสามารถเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้คานึงถึงสถานการณ์ที่เป็นพิเศษของเด็กหญิง
1.1.10 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
อนุ สั ญญาว่าด้ว ยสิ ทธิเด็กเป็นสั ญญาด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความ
เห็ น ชอบมากที่ สุ ดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้ สั ตยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลี ยและ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าวพ.ศ. 2535 อนุสัญญาฉบับนี้ระบุ
รายละเอียดของสิ ทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตนมี
สาระสาคัญครอบคลุม 4 เรื่อง ได้แก่
1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสาคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2) การกระทาหรือดาเนินการทั้งหลายต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสาคัญกับความคิดเหล่านั้น
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1.1.11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตและ
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างคุณลักษณะคนให้มีจิตสาธารณะ 5 ประการ
ประกอบด้วย
1) จิตแห่งวิทยาการ ได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็น
2) จิตแห่งการสังเคราะห์ คือ การสั่งสม ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมความรู้
3) จิตแห่งการสร้างสรรค์ ที่เชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างได้ด้วยการหมั่นฝึกฝน
4) จิตแห่งความเคารพ หมายถึง การเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
5) จิตแห่งคุณธรรม คือ มีความรู้คู่คุณธรรมนาการพัฒนา
1.1.12 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมสาหรับเด็ก (A world fit for children)” (พ.ศ. 2550 - 2559)
นโยบายและแผนฯ นี้เป็นแผนระยะยาว แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ช่วง (ช่วงที่ 1 พ.ศ.
2550 - 2552 ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2553 - 2556 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2557 - 2559) เน้นความสาคัญในการ
พัฒนาและคุ้มครองเด็กใน 4 เรื่องหลัก คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
การปกปูองเด็กจากการถูกละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์และความรุนแรง และการต่อต้าน เอชไอวี/
เอดส์ โดยมีสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์คุณลักษณะเด็กที่พึง
ประสงค์ ยุทธศาสตร์ร่วม (สาหรับทุกด้าน) และยุทธศาสตร์ เฉพาะด้าน 11 ด้านดังนี้
1) ด้านครอบครัวกับเด็ก 2) ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก 3) ด้านการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยและการปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก 4) ด้านเด็กกับผลกระทบจากโรคเอดส์ 5) ด้าน
การศึกษากับเด็ก 6) ด้านเด็กกับนันทนาการ 7) ด้านสื่อมวลชนกับเด็ก 8) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา
กับเด็ก 9) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก 10) ด้านการปกปูองคุ้มครองเด็กที่ต้องการการ
คุ้มครองเป็นพิเศษ และ 11) ด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ควรมีการ
บูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิ บัติ เนื่องจากต้องดาเนินการต่อเด็กทุก
กลุ่มที่จาต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
1.1.13 นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545 –
2554 ได้กาหนดแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนแห่งชาติไว้โดยมีใจความสาคัญดังนี้
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1) รัฐ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อมวลชนต้องร่วมกันสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนในฐานะผู้มีส่วนสาคัญในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดและกล้าตัดสินใจ
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่บน
พื้นฐานภูมิปัญญาของสังคมวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักธรรมและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกาย สติปัญญา ความสามารถในการทางาน อารมณ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบตามวัย
รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแลและรับผิดชอบการขัดเกลา
ทางสังคม ตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนขนานไปกับองค์กรอื่นๆ ในสังคม
4) สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นทุกระดับและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาครอบครัว เด็กและเยาวชน
5) ปรับแนวคิดของผู้ให้บริการโดยเฉพาะภาครัฐ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสทุกด้านและ
สามารถตรวจสอบได้
6) ใช้กฎหมายเป็นกรอบในการพัฒนาและกาหนดภาระหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
7) เร่งรัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบ
1.1.14 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ, 2554) คือ เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ เปูาหมาย
หลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนคือ เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง มี
ความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสานึกความเป็นพลเมือง (civic mind)
กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข โดยเปูาหมายดังกล่าวมี
ตัวชี้วัดคือ
1) ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น ความรุนแรง
ในครอบครัวลดน้อยลง
2) เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปีมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
3) มีการดาเนินงานควบคุมคุณภาพเกลือและเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีน
4) สภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กลดลง
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5) ร้อยละ 80 ของศูนย์เด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
กลาง
6) อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีและเยาวชนอายุต่ากว่า 20 ปีลดลง
7) ร้อยละ 50 ของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทักษะพื้นฐาน
8) จานวนเด็กที่ต้องออกโรงเรียนกลางคันลดลง
9) จานวนเด็กและเยาวชนนอกโรงเรียนสามารถเข้าถึงการมีงานทาทั้งระบบ (ฝึกอาชีพ
พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางาน คุ้มครองแรงงาน) เพิ่มขึ้น
10) มีการกาหนดให้กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุกระดับเป็นองค์ประกอบสาคัญเทียบเท่า
ความรู้ทางวิทยาการเฉพาะในการประเมินผล
11) พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การไม่
ออกกาลังกาย การติดเกม ลดลงอย่างต่อเนื่อง
12) คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นพลเมืองดีของเด็กและเยาวชนมีระดับสูงขึ้น
13) ลดอัตราเด็กและเยาวชนกระทาความผิด
14) ความเครียดของเด็กและเยาวชนลดลง
15) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแผนที่ชีวิตการพัฒนาตนเองและ
ทักษะชีวิต
16) เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงหลักประกันในการดารงชีวิตอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
17) ร้อยละ 80 ของสภาเด็กและเยาวชนดาเนินงานได้ตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนที่
กาหนด
จากตัวชี้วัด 17 ประการข้างต้น ทาให้คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน (2554) มียุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กในปัจจุบัน 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ
1.1) มาตรการนี้จะแบ่งการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตามช่วงวัยได้ 5 ช่วงวัย ดัง
ตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 แสดงมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย
ช่วงวัย
มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
เด็กแรกเกิด – 2 ปี
เน้ น โภชนาการในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละเด็ ก เล็ ก โดยเฉพาะเรื่ อ งสาร
ไอโอดีน โดย
1. การส่ ง เสริ ม หญิ ง มี ค รรภ์ แ ละเด็ ก เล็ ก ให้ มี ภ าวะโภชนาการที่
เหมาะสม โดยเน้นให้มีการสื่อสารเรื่องอาหารตามวัยและพฤติกรรม
การบริโ ภคอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเฝู าระวัง
ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
2. เข้มงวดให้หญิงมีครรภ์และเด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึง
โดยการใช้เกลือและเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีน และอาหารที่เป็นแหล่ง
ไอโอดีน รวมทั้งติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน
คุณภาพเกลือและเครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน กระบวนการผลิต
การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องไอโอดีนเพื่อประโยชน์
ต่ อ การติ ด ตามประเมิ น ผลและวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนทั้ ง ทาง
ร่างกายและสติปัญญา
3. ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก หรือผู้ดูแลเด็ก
เด็กปฐมวัย
เน้นการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เช่น ส่งเสริมให้มี
3 – 5 ปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตลอดจนให้มี
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ กในโรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ และพื้นที่ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ เป็นต้น
เด็กวัย
เน้ น การมี สุ ข ภาพกายใจที่ ดี คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนใน
6 – 12 ปี
ระดับพื้นฐาน เช่น ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการเยียวยาให้กับเด็กที่
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน อ่านหนังสือไม่ออก บูรณาการ
ความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิด
สร้างสรรค์ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้และทักษะ
การใช้ชีวิตเรื่องเพศศึกษา ครอบครัวศึกษาให้เหมาะสม และปลอดภัย
ตามช่วงวัย เป็นต้น
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ตารางที่ 2-1 แสดงมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย (ต่อ)
ช่วงวัย
เด็กวัย 13 – 17 ปี

เด็กวัย 18 – 25 ปี

มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
เน้นทักษะชีวิต การอนามัยเจริญพันธ์ เช่น
- ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ในทางที่ ถู ก เพศศึ ก ษา
ครอบครัวศึกษา พฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศที่
เหมาะสมและปลอดภัย การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ทั้งด้าน
รายได้ จิตใจ รวมทั้งปรัชญาการมีลูก และการเลี้ยงลูก
- กาหนดเปูาหมายของทักษะพื้นฐานของเด็กที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างชัดเจนทั้งประเทศ ได้แก่ การอ่านออกเขียน
ได้อย่างเข้าใจ คิดเลขได้ ว่ายน้าเป็น ขี่จักรยานเป็น ใช้คอมพิวเตอร์
สัมผัสไทย/อังกฤษได้ ร้องเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด
ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา มีการเตรียมอาชีพหลังจบ
การศึ ก ษา สนใจสิ่ ง แวดล้ อ ม และรู้ แ ละเข้ า ใจเรื่ อ งธรรมชาติ ข อง
ร่างกาย เพศศึกษา เป็นต้น
เน้นเรื่องการศึกษาทางเลือกทุกระดับ การมีงานทา เช่น
- สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพและส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาที่หลากหลายตามความ
ต้องการของสั ง คมและเศรษฐกิจและมีก ารพัฒ นาให้ เป็ นมื ออาชี พ
รวมถึงการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ส่ ง เสริ ม อาชี พ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ
อุตสาหกรรมแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการปลูกฝังคุณค่าการรักษา
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของไทย เช่นโครงการยุวเกษตร
- พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกรับ
เทคโนโลยีนามาพัฒนายกระดับความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
อัน ดีงามในครอบครัว และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก
อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

โดยภาพรวมของยุ ท ธศาสตร์ ข องการพั ฒ นาในแต่ ล ะช่ ว งวั ย เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในการ
ดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน สามารถสรุปได้ดังนี้
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(1) เน้น การปลู กฝั งให้ เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและสานึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคาสอนทางศาสนา มีความ
พอเพียง มีสานึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิต
สาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติ
(2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตัวเอง โดยรู้ความต้องการ
ความถนัด และศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
(3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการทางานสุจริต โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และสามารถจัดระบบการจัดการ
ความรู้ของตนเองอย่างรอบด้าน
(4) เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการ
ต่อยอดทางการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมร่วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเน้น
พัฒนาทักษะด้านภาษา และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
(5) พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถเลื อ กรั บ
เทคโนโลยี น ามาพัฒ นายกระดั บ ความรู้ การเสริมสร้างความสั มพั นธ์อันดี งามในครอบครัว และ
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกอย่างสร้างสรรค์
1.2) มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน
ตัวอย่างมาตรการเช่น ส่งเสริมให้พ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก รวมถึงผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้และความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึก
ให้ มีทักษะ มีทัศนคติในการทาหน้ าที่เลี้ ยงดูเด็กให้ เหมาะสมตามความจาเป็นและความต้องการ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นต้น
1.3) มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน
ตัว อย่ างมาตรการเช่น พัฒ นาศักยภาพของครอบครัว แบบองค์รวม ให้ เรียนรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลด
ความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
1.4) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ตัวอย่างมาตรการเช่น ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาต่อชุมชน
อย่างต่อเนื่ องให้เป็น องค์ประกอบส าคัญเทียบเท่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ส่ งเสริม
สนับสนุน การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน และการดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณค่าต่อ
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ตนเองและสังคมอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการสื่อสารระหว่ างกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชน โดย
สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ
(special child)
ประกอบด้วย 6 มาตรการ และ 4 มาตรการเฉพาะกลุ่มได้แก่
2.1) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
2.2) มาตรการพัฒนาบริการพื้นฐานที่จาเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก
2.3) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก
2.4) มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็ก
2.5) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐและชุมชน
2.6) มาตรการระดมสรรพกาลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ
2.7) มาตรการเฉพาะกลุ่ม
2.7.1) กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว
2.7.2) กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านรัฐ
2.7.3) กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐ
2.7.4) กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 2 มาตรการคือ
3.1) มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง
3.2) มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ
4.1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.2) มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการ และระบบ
คุ้มครอง
4.3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกปูองกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง
โดยแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติการระดับจังหวัดจะมี
หน่วยงานรับผิดชอบหลักระดับชาติ 2 กลไกคือ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และกลไกระดับจังหวัดจะมีเพียงคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค
ธุร กิจ สภาเด็กและเยาวชนในจั งหวัดทุกระดับ เช่น สถาบันเด็กแห่ งชาติเพื่อการพัฒ นาเด็กและ
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ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายบริหารจัดการให้มีการดาเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น
1.1.15 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2559)
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลัก
ในการทางานพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดาริ จึงเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันใน 4 ด้านต่อไปนี้
1) ด้านพุทธิศึกษา คือความรอบรู้วิชาการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้ต่อไป
2) ด้านจริ ยศึกษา คือการมีศีล ธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม
3) ด้านหัตถศึกษา คือความรู้และทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่
ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน
4) ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกกาลัง
กายให้เหมาะสมรวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล
จากกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนข้างต้น สามารถ
สรุปประเด็นที่สาคัญและความสอดคล้องกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกฎหมาย นโยบาย และ
แผน ที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีดังต่อไปนี้
(1) การได้รับสิทธิในการคุ้มครองดูแลทั้งในเรื่องของสวัสดิภาพ การถูกทารุณกรรม สิทธิใน
การมี ชี วิ ต อยู่ ร อด การแสดงความคิ ด เห็ น การบริ ก ารสาธารณสุ ข การอบรมสั่ ง สอน การได้ รั บ
การศึกษา ทั้งจากรัฐ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชน อย่างเสมอภาคทั้งในเพศชายและเพศ
หญิง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพลภาพ
(2) การได้รับความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวของเด็กและเยาวชน
(3) การใช้แรงงานเด็ก กฎหมายกาหนดห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี แต่หากอายุ
ไม่ถึง 18 ปี ต้องให้แจ้งการจ้างและการสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน
(4) การมีสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาและส่ งเสริมให้
สอดคล้องและเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย (ดังตารางที่ 2-1)
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(5) เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีประชาธิปไตย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่
สมควรแก่วัย มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยได้
ทั้งนี้คุณลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงกรอบที่ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในไทยที่ผู้วิจัยสรุป
และสังเคราะห์จากข้อกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554) เท่านั้น ซึ่งกรอบการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนดังกล่าวนาไปสู่คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต และเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาต่อไป ในล าดับต่อไปผู้ วิจัยจึงได้นาเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1.2 คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
จากการศึ ก ษาเอกสาร พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ ก และเยาวชนไทยที่ พึ ง ประสงค์ นั้ น จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวจะสะท้ อนให้เห็นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์คาขวัญวันเด็กแห่งชาติที่เป็นภาพสะท้อนสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
รวบรวมและวิเคราะห์ผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซี ไว้ตามลาดับดังนี้
1.2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับที่ 7 แผนพัฒนาฯไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์มากนัก
แต่คุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540 – 2544) โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน
ทั้งในกลุ่มภาวะยากลาบากกลุ่มปกติทั่วไป และกลุ่มปัญญาเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคคลที่
มีคุณค่าอยู่ในสังคมอนาคตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงได้กาหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามลาดับคือ
1) มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว
2) มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมั่นคง มีความ
เคารพและภาคภูมิใจในตนเอง
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3) มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เข้าใจหลักการที่ถูกต้องของศาสนา สาระแก่นแท้ของชีวิตและคุณค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) มีความสามารถในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าใจถึง
สาระประโยชน์เพื่อนามาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืมกับวัฒนธรรมไทย
5) เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวินัย มี
เหตุผล และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6) เข้ า ใจสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวันและการทางาน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น
7) รู้จักคิด ไม่งมงาย และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง ตลอดจนเห็นคุณค่า
ของพลังงาน และการประหยัดพลังงานทุกประเภท
8) มีการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย เป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม รู้จักสร้างงาน
คุณลักษณะข้างต้นสอดคล้องกับ นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระยะยาว (พ.ศ. 2545 – 2554) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้
กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยไว้เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
โดยมีรายละเอียดของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
1) มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการ
ดารงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง และรู้จักการปูองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรมคุณธรรม และมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ตามวัย
4) มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีศักดิ์ศรี และความภูมิใจในการทางานสุจริต
5) รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
กาหนดไว้ให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
คุณลักษณะข้างต้นจะเป็นเกณฑ์วัดเปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนา
นอกจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
8 และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้างต้นแล้ว คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่
พึงประสงค์ยังปรากฏในพระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ได้
กาหนดคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ โดยถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนไว้ใกล้เคียงกันดังนี้
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1) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้ง
กฎเกณฑ์และกติกาในสังคม
2) ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักปูองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
3) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม
4) ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทางานสุจริต
5) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสานึกในการให้และการอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
7) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วัย
เช่ น กั น กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ ไ ด้ ก าหนดแนวทางการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลั กษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย และความ
เป็ น สากล รวมถึงความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งลั กษณะดังกล่ าวเป็นวัตถุประสงค์ของ
หลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2544 และหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
คุณลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2) มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
3) มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มี
ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีคิดและวิธีการทางานได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การ
สร้างปัญญา และทักษะในการดารงชีวิต
5) รักการออกกาลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
7) เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8) มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ภ าษาไทย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาไทย กี ฬ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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9) รักประเทศชาติ และท้องถิ่น มุ่งทาประโยชน์ และสิ่งดีงามให้สังคม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขึ้น
อีกครั้ง โดยกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไว้จาก 9 ข้อเป็น 5 ข้อ เพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
2) มีความรู้อันเป็นสากล มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะในการดาเนิน
ชีวิต ทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ รักการออกกาลังกาย
4) มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
นอกจากคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์จะปรากฏในแผนต่างๆข้างต้นแล้วยังมี
งานวิจัยของ สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ (2550) ที่ศึกษา โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็ก
และเยาวชนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัยที่มุ่งสร้างคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ของคนไทย โดย
พบว่าคุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค์ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยด้วยนั้นควรมีคุณธรรม
ระดับบุคคลเพื่อความสาเร็จในการดาเนินชีวิต 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) คุ ณลั กษณ์ ด้า นคุณ ธรรม หมายถึ ง คุ ณลั กษณะที่ เป็น สภาพความดีง ามในด้ านต่ างๆ
ประกอบด้วย 4 ชุด ได้แก่
1.1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วงเร่งรัดให้กระทา
การใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเอง
และความมีวินัย
1.2 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้กระทาการ
ใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสานึกในหน้าที่
และความกตัญญู
1.3 คุณธรรมที่เป็ น ปัจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยยึดประวิงหรือ
ตักเตือนให้กระทาการใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความมีสติ และความรอบคอบ และความ
ตั้งจิตให้ดี
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1.4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยส่งเสริมให้กระทา
การใดๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ความเอื้อเฟื้อต่อกัน
ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความอะลุ่มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย
2) คุ ณ ลั ก ษณ์ ด้ า นสั ง คม หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า สั ง คมและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมา
คารวะ การพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน
3) คุณลักษณ์ด้านการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ การ
ทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น ความใฝุรู้ใฝุเรียน ความรักโรงเรียน และความรักการอ่าน
เช่ น เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดย เกรี ย งศั ก ดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ที่ดาเนินการวิจัยเอกสารเพื่อสารวจคุณลักษณะและภาพอนาคตของคนไทยที่
พึงประสงค์ การศึกษาดังกล่าวได้กาหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ออกเป็น 4 มิติ สรุปได้
ดังนี้
1) มิติด้านร่างกาย คือ ผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาการในด้านร่างกาย
และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย
2) มิติด้านจิตใจ คือ ผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี
3) มิติด้านความรู้ คือ เป็นผู้ที่สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตัวในเชิงสห
วิทยาการและเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ไกลโดยสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได้
4) มิติด้านทักษะความสามารถ คือ ผู้ที่มีทักษะในด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ภาษาต่างประเทศทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการอาชีพ ทักษะทาง
สุนทรียะ และทักษะการจัดการที่ดี
สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลก
ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ.2550-2559) โดยยูนิเซฟ ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์คุณลักษณะเด็กที่ พึง
ประสงค์ ไว้ดังนี้
“มีความรักและความผูกพันในครอบครัว มีชีวิตที่มีคุณภาพและได้ รับการพัฒนารอบด้าน
เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ พัฒนาสติปัญญาและการคิดที่
รู้จักเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนต่อเนื่อง
เต็มศักยภาพ ซาบซึ้งด้านสุนทรียภาพของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรม มี
ค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเตรียมตนหรือ เตรียมการประกอบสัมมาชีพ รู้จักป้องกันตนเอง
จากโรคภัย อั น ตราย อบายมุขและสารเสพติด รู้จัก ปกป้องสิ ทธิ ของตนและเคารพสิ ทธิ ของผู้ อื่ น
สามารถอยู่ร่วมในวัฒนธรรมที่หลากหลายและใฝ่สันติ รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ รู้เท่าทัน
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ตารางที่ 2-2 แสดงคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ 10 คุณลักษณะ

เหตุการณ์รอบตัวและในส่วนที่เป็นสากล สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย บําเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นพลังสังคม ช่วยเหลือผู้ อื่นและผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือชุมชน สังคมไทยโดยรวมและ
สังคมโลกรู้จักปรับเปลี่ยนชีวิตตามความเหมาะสมสําหรับอนาคต ภูมิใจในความเป็นคนไทยมีส่วนร่วม
ด้วยช่วยกันในทุกด้านที่มีผลกระทบถึงตนเอง ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ”
จากคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ข้างต้น ผู้ วิจัยสั งเคราะห์ คุณลั กษณะที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละแหล่งข้อมูลเป็นคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ 10 คุณลักษณะ
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 แสดงคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ 10 คุณลักษณะ (ต่อ)
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์โดยวิเคราะห์ผ่านคา
ขวัญวันเด็ก ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 – ปัจจุบัน ยังพบคุณลักษณะที่น่าสนใจที่ปรากฏซ้า
ผ่านคาขวัญวันเด็กหลายคุณลักษณะ โดยผู้วิจัยนาเสนอที่มาของคาขวัญวันเด็กและคาขวัญวันเด็กของ
ประเทศไทยดังรายละเอียดดังนี้
1.2.2 คาขวัญวันเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 – ปัจจุบัน
วันเด็กสากล (Universal children’s day) เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1954 หรือในปี พ.ศ.
2497 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้
ตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก การดูแลปกปูองสิทธิเด็ก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก วันเด็ก
สากลจะตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี และจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั่วโลก
สาหรับประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2498 และถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของ
เดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้วและเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2502 จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสาคัญของเด็ก จึงมอบคาขวัญให้
เป็นข้อคติเตือนใจสาหรับเด็กปีละ 1 คาขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่อง
มา และถือปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 แสดงคาขวัญวันเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
พ.ศ.

นายกรัฐมนตรี

2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร
2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร

คาขวัญ
จงบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รัก
ความก้าวหน้า
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความ
สะอาด
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ใน ระเบียบ
วินัย
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความ
ขยันหมั่นเพียร
***งดจัดงาน(ไม่กาหนดคาขวัญ)***
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทาดี
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ตารางที่ 2-3 แสดงคาขวัญวันเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) (ต่อ)
พ.ศ.
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523

นายกรัฐมนตรี

คาขวัญ
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมาน
จอมพล ถนอม กิตติขจร
สามัคคี
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดี
จอมพล ถนอม กิตติขจร
และ มีความประพฤติเรียบร้อย
ความเจริญและความมั่นคงของไทย ในอนาคตขึ้นอยู่
จอมพล ถนอม กิตติขจร
กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
จอมพล ถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจา
จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทาให้มีอนาคตแจ่มใส
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทาดี เติบใหญ่จะได้มี
จอมพล ถนอม กิตติขจร
ความสุขความเจริญ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคี คือ พลัง
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้าง
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ความดี
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติ รุ่งเรือง จะต้องทา
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตัวให้ดี
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น คุณสมบัติของเยาวชน
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ไทย
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัด
คุณธรรม
2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝุหาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เป็น คุณสมบัติของเด็กไทย
2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม
2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
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ตารางที่ 2-3 แสดงคาขวัญวันเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) (ต่อ)
พ.ศ.

นายกรัฐมนตรี

2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายบรรหาร ศิลปอาชา

2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
2541
2542
2543
2544
2545

นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

2546 พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2547
2548
2549
2550
2551

พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

คาขวัญ
รักวัฒนธรรมไทย ใฝุดี มีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่น
ศึกษา
สามัคคี มีวินัย ใฝุคุณธรรม
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝุคุณธรรม นาชาติพัฒนา
สามัคคี มีวินัย ใฝุศึกษา จรรยางาม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพย์ติด
รู้ คุ ณ ค่ า วั ฒ นธรรมไทย ตั้ ง ใจ ใฝุ ศึ ก ษาไม่ พึ่ ง พา
ยาเสพย์ติด
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ คู่คุณธรรม นาประชาธิปไตย
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ คู่คุณธรรม นาประชาธิปไตย
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
มีคุณธรรมนาใจ ใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข
สามัคคี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
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ตารางที่ 2-3 แสดงคาขวัญวันเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) (ต่อ)
พ.ศ.

นายกรัฐมนตรี

2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2558 พลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา

คาขวัญ
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรัก
สามัคคี
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝุรู้ เชิดชูคุณธรรม
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธาณะ
สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย
ใส่ใจ เทคโนโลยี
รักษาวินัย ใฝุเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นาไทยสู่
อาเซียน
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต

จากคาขวัญวันเด็กในตารางที่ 2-3 เพื่อให้เห็นถึงคุณลักษณะที่สาคัญของเด็กและเยาวชนไทย
ที่พึงประสงค์ในแต่ละยุคสมัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณลักษณะสาคัญของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์
ผ่านคาขวัญวันเด็กเปรียบเทียบกับการให้ความสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
คุณลักษณะเด็กและเยาวชนในแต่ล ะยุคสมัยแบ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่
ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 11 รายละเอียดแสดงในตาราง ที่ 2-4 นี้
ตารางที่ 2-4 แสดงจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัยผ่านคาขวัญวันเด็ก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่

1
(พ.ศ. 2504-2507)

จุดเน้นของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

คุณลักษณะสาคัญของเด็ก
และเยาวชนที่พึงประสงค์
วิเคราะห์ผ่านคาขวัญ
วันเด็ก
เ น้ น ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง 1. ความมีระเบียบวินัย
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการพั ฒ นา 2. มีความสะอาด
โครงสร้างพื้นฐาน
3. ประหยัด
4. ขยันหมั่นเพียร
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ตารางที่ 2-4 แสดงจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัยผ่านคาขวัญวันเด็ก (ต่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จุดเน้นของแผนพัฒนา คุณลักษณะสาคัญของเด็ก
แห่งชาติฉบับที่
เศรษฐกิจและสังคม
และเยาวชนที่พึงประสงค์
แห่งชาติ
วิเคราะห์ผ่านคาขวัญ
วันเด็ก
2
1. แข็งแรง
(พ.ศ. 2510-2514)
เน้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ 2. เรียนดี เฉลียวฉลาด
ควบคู่กับการพัฒนาสังคม 3. ประพฤติเรียบร้อย
4. มีวินัย
5. รักชาติ
6. สามัคคี
7. ขยัน
8. ทาดี
3
(พ.ศ. 2515-2519)
4
(พ.ศ. 2520-2524)

5
(พ.ศ. 2525-2529)

1. คนดี
2. มีความสามารถ ฉลาด
3. สามัคคี
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ควบคู่กับการพัฒนาสังคม 2. คนดี
3. อดทน
4. ขยัน
5. ประหยัด
6. มีวินัย
7. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
1. ขยัน
2. รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์
และวัฒนธรรมไทย
3. ซื่อสัตย์
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ตารางที่ 2-4 แสดงจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัยผ่านคาขวัญวันเด็ก (ต่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จุดเน้นของแผนพัฒนา คุณลักษณะสาคัญของเด็ก
แห่งชาติฉบับที่
เศรษฐกิจและสังคม
และเยาวชนที่พึงประสงค์
แห่งชาติ
วิเคราะห์ผ่านคาขวัญ
วันเด็ก
5
4. ประหยัด
(พ.ศ. 2525-2529)
5. มีวินัย
(ต่อ)
6. มีคุณธรรม
7. สามัคคี
6
1. มีวินัย
เ น้ น เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง 2. ประหยัด
(พ.ศ. 2530-2534)
เศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาภูมิภาค 3. ซื่อสัตย์
4. มีคุณธรรม
และชนบท
5. รู้หน้าที่
7
1. สามัคคี มีวินัย
(พ.ศ. 2535-2539)
2. หลีกไกลยาเสพติ
3. ขยัน มุ่งหาความรู้
4. ยึดมั่นประชาธิปไตย
5. รักษาสิ่งแวดล้อม
5. สืบสานวัฒนธรรมไทย
8
ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ 1. รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย
(พ.ศ. 2540-2544)
พัฒ นา เน้ น การมีส่ ว นร่ ว ม 2. ขยัน ตั้งใจเรียน
แ ล ะ ใ ช้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป็ น 3. หลีกไกลยาเสพติด
เครื่องมือในการพัฒนาคน 4. ซื่อสัตย์
5. ประหยัด
6. มีวินัย
7. มีคุณธรรม
8. มีความเป็น
ประชาธิปไตย
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ตารางที่ 2-4 แสดงจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัยผ่านคาขวัญวันเด็ก (ต่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จุดเน้นของแผนพัฒนา คุณลักษณะสาคัญของเด็ก
แห่งชาติฉบับที่
เศรษฐกิจและสังคม
และเยาวชนที่พึงประสงค์
แห่งชาติ
วิเคราะห์ผ่านคาขวัญ
วันเด็ก
9
ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มีการ 1. สนุกกับการเรียน เรียนรู้
(พ.ศ. 2545-2549)
น า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ตลอดชีวิต คิดสร้างสรรค์
พอเพียงมาใช้
2. ก้าวทันเทคโนโลยี
3. รักชาติ รักพ่อแม่
4. ขยัน
10
ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น 1. มีคุณธรรม
(พ.ศ. 2550-2554)
กา รป ฏิ บั ติ ต าม ปรั ช ญ า 2. ใช้ชีวิตพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง 3. เลี่ยงอบายมุข
สมดุ ล และมี ค วามอยู่ เ ย็ น 4. สามัคคี
เป็นสุขร่วมกัน
5. มีวินัย
6. ใฝุเรียนรู้
7. มีคุณธรรม
8. มีจิตสาธารณะ
11
สร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 1. สามัคคี
(พ.ศ. 2555-2559)
ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว 2. มีความรู้
ชุมชน สังคม และประเทศ 3. คงความเป็นไทย
โ ด ย ใ ช้ แ น ว คิ ด แ ล ะ ทิ ศ 4. ใส่ใจเทคโนโลยี
ทางการพั ฒ นาประเทศสู่ 5. มีวินัย
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญา 6. คนดี กตัญญู รู้หน้าที่
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. การนาไทยเข้าสู่อาเซียน
จากตารางที่ 2-4 พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับปัจจุบัน คือฉบับที่ 11 นับตั้งแต่ประเทศ
ไทยมีการใช้ประกาศใช้คาขวัญวันเด็กพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ปรากฏผ่านคาขวัญวันเด็กมาก
ที่สุดเรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ ความมีระเบียบวินัย รองลงมาคือเป็นคนดี มีคุณธรรม และ
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ขยัน เท่ากันกับ ตั้งใจเรียน มีความรู้ ฉลาด ในขณะที่คุณลักษณะอื่น ๆ ปรากฏรองลงมาลาดับเท่ากัน
คือ สามัคคี ซื่อสัตย์ รักชาติ และคงความเป็นไทยมีวัฒนธรรมไทย
นอกจากคุณลักษณะดังกล่าว ยังปรากฏคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการที่สะท้อนผ่าน
คาขวัญวันเด็ก เช่น มีความเป็นประชาธิปไตย การก้าวทันเทคโนโลยี การห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข การมีจิตสาธารณะ และการเข้าสู่อาเซียน ซึ่งการเข้าสู่อาเซียน เป็นคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผ่านคาขวัญวันเด็กที่ผ่านมาจะสะท้อนภาพของเด็กและเยาวชนในอนาคตได้ว่าต้องการให้คนไทยรุ่น
ใหม่มีความมีระเบียบวินัย เป็นคนดี และคนเก่ง ตามลาดับ
1.2.3 คุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนผ่านคา
ขวัญวันเด็กเปรียบเทียบกับจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้างต้น สามารถสรุป
คุณลั กษณะเด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซีที่พึงประสงค์ใน 4 ด้าน
ดังภาพที่ 2-1

สะอาด ประหยัด ขยันหมั่นเพียร

ด้านเจตคติและค่านิยม

ด้านการแสดงออกต่อสังคม มีระเบียบวินัย

เบบีบ้ ูมเมอร์
(Baby boomer)
-

- มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- มีความผูกพันในครอบครัว
- มีความเป็นประชาธิปไตย
- เป็ นพลเมืองที่ดี รู้ห น้าที่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(Generation X)
ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจดี
- มีความสามารถ
- มีผลการเรียนดี ฉลาด
- รู้ภาษา เทคโนโลยี คณิต และวิทย์
- รู้จักพัฒนาตนเอง
- มีทัศนคติที่ดีต่อ การทางานมีอาชีพ
สุจริต
- รักและมีวัฒนธรรมไทยที่ดี
- อดทน ขยัน ประหยัด เรียบร้อย มี
คุณธรรม

(2508-2523)

(2488-2507)

Generation
คุณลักษณะ
ด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านทักษะและความรู้

Generation X

Baby boomer

- มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- มีความผูกพันในครอบครัว
- มีความเป็นประชาธิปไตย
- เป็ นพลเมืองที่ดี รู้ห น้าที่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

- มีทัศนคติที่ดีต่อ การทางานมีอาชีพ
สุจริต
- รักและมีวัฒนธรรมไทยที่ดี
- ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
- ประหยัด มีคุณธรรม

- มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การท างานมี อ าชี พ
สุจริต
- รักและมีวัฒนธรรมไทยที่ดี
- ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
- ประหยัด มีคุณธรรม
- มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- มีความผูกพันในครอบครัว
- มีความเป็นประชาธิปไตย
- เป็ น พลเมื อ งที่ ดี รู้ ห น้ า ที่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เจเนอเรชั่นซี
(Generation Z)
ร่างกายและจิตใจแข็งแรง
- ขยัน เรียนรู้ตลอดชีวิต
- คิดสร้างสรรค์
- รู้ภาษา เทคโนโลยี คณิต และวิทย์

(2538-2552)

Generation Z

เจเนอเรชั่นวาย
(Generation Y)
ร่างกายและจิตใจแข็งแรง
- ขยันแสวงหาความรู้
- รู้ภาษา เทคโนโลยี คณิต และวิทย์

(2524-2537)

Generation Y
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ภาพที่ 2-1 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเบบี้บูมเมอร์ถึงเจเนอเรชั่นซี
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1.3 สภาพการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
สภาพการณ์และแนวโน้มในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันและอนาคต เกิดจาก
ปัจจัยในหลายประการด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของประชากรไทยจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเดือน
ธันวาคม 2552 (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) มีประชากรทั้งสิ้น
63.5 ล้านคน เป็นเด็กและเยาวชน คือบุคคลที่มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จานวน 22.92 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 36.85 ของประชากรทั้งหมด (กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ประมาณ 2.30 ล้านคน กลุ่ม
อายุ 3 - 5 ปี ประมาณ 2.40 ล้านคน กลุ่มอายุ 6 - 12 ปี ประมาณ 5.91 ล้านคน กลุ่มอายุ 13 - 17
ปี ประมาณ 4.85 ล้านคน และกลุ่มอายุ18 - 25 ปี ประมาณ 7.46 ล้านคน) โดยโครงสร้างประชากร
เด็กและเยาวชนไทย คาดว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากหญิงชายวัยเจริญพันธุ์
แต่งงานช้าลง การคุมกาเนิดได้รับการยอมรับและมีประสิทธิผล จนสามารถคาดการณ์ได้ว่าจานวน
ประชากรในวัยเรียน (อายุ 6 – 21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16 ล้านคนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 11
ล้านคนในปี พ.ศ. 2578
ขณะที่จานวนและสัดส่วนประชากรวัยแรงงานยังคงมีระดับค่อนข้างคงที่
จนถึงลดลงต่อเนื่อง แต่จานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2548 จะพบว่ามีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ หรือร้อยละ
10 และจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.7 ของประชากรทั้งหมดในปี 2559 จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2578
คาดการณ์ได้ว่าจะมีจานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคนหรือร้อยละ 25 (ปัทมา ว่าพัฒนพงศ์
และปราโมทย์ ประสาทกุล, ม.ป.ป) อัตราการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรของเด็ก วัยแรงงาน
และผู้สูงอายุแสดงได้ดังภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 แสดงอัตราส่วนของวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุระหว่างปี
พ.ศ. 2548 – 2578 (ปัทมา ว่าพัฒนพงศ์และปราโมทย์ ประสาทกุล, ม.ป.ป)
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สถิ ติ ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557) ที่ได้ประมาณการ ณ กลางปี พ.ศ. 2557 หรือในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ถึงโครงสร้ า งประชากรของประเทศไทยที่ผ่ า นมา พบว่าประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้ง หมด
ประมาณ 64,871,000 คนและมีประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปีจานวน 11,954,00 คน และมี
จานวนประชากรวัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีจานวน 9,928,000 คน ประชากรอายุเกิน 65 ปีจานวน
6,647,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีจานวนเด็กลดลงต่อเนื่องจนมีจานวนเท่ากันกับผู้สูงอายุ
และในอนาคตภายใน 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยกาลังจะกลายเป็นสังคมที่มีผู้สู งอายุมากกว่าเด็ก อัตรา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวแสดงเปรียบเทียบกันในระหว่างปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ.
2543 และปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 ได้ดังภาพที่ 2-3 และ 2-4 ตามลาดับ

ภาพที่ 2-3 แสดงโครงสร้างประชากรไทยในปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)

ภาพที่ 2-4 แสดงโครงสร้างประชากรไทยในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
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2) โครงสร้างครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลง
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของภาวะความทันสมัย (modernization) และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism)
ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีโครงสร้าง รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ารูปแบบ
ของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลงในขณะที่มีอัตราการหย่าร้างมากขึ้นส่งผลให้เกิด
เป็นครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น อัตราการเกิดลดลง
ในเรื่องของบทบาทผู้หญิงยังมีบทบาทเป็นหัวหน้าครัวเรือนแทนที่ผู้ชายเพิ่มมากขึ้น มีความรุนแรงใน
ครอบครั ว เพิ่มสู ง ขึ้น และที่ส าคัญคื อสั งคมไทยมีแนวโน้มมี ครอบครัว ที่ เป็นแม่วัยรุ่ นเพิ่ม มากขึ้ น
(คณะกรรมการการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2546; ภาควิ ช าอนามั ย ครอบครั ว
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, 2549; อมรวิ ช ช์ นาครทรรพ จุ ฬ าภรณ์ มาเสถี ย รวงศ์ และจิ รั ฐ กาล
พงศ์ภาคเธียร, 2549; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้คนอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3 จี เป็นต้น ส่งผลให้ผู้คนทุกเชื้อชาติสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนและรวดเร็วทันใจ จึง
เป็นโอกาสในการสร้างช่องทางใหม่ ๆ เพื่อการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ
ของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนใฝุเรียนรู้ จุดประกายความคิดและจินตนาการใหม่ ๆในเชิงสร้างสรรค์
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนจากกระแสการคลั่งไคล้และเสพติดเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นข้อจากัดต่อผู้มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมคนทั่วไป
4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม และ
สังคมฐานความรู้ ส่งผลให้ประเทศไทยรับเอาค่านิยมความเป็นสากลทั้งจากตะวันตกและตะวันออกมา
เชื่อมโยงกับวิถีความเป็นไทย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ, 2554) คือ
4.1) การเลีย นแบบพฤติกรรมของซีกโลกตะวันตกที่มีความอิส ระเสรีในการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน และความต้องการของแต่ละบุคคล ทาให้นิยามของความสุข
แตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์น้อยย่อมได้รับผลกระทบมาก
และส่งผลต่อเนื่องไปยังครอบครัวและสังคม
4.2) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผ่านทางโลกเสมือนจริงทาให้
ผู้คนมีความรู้มากขึ้น เกิดเครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตมากขึ้นทุก
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ขณะอีกทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แต่การปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีน้อยลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สาหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่สามารถเลือกสิ่งดี ๆ ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่ม
ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากพ่อแม่ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงโลกเสมือนจริง จะมองกิจกรรมที่
เด็กเข้าไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่านั้น ทาให้เกิดช่องว่างในครอบครัว และเกิดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี
4.3) คนไทยเริ่มหวนคานึงถึงความสงบสุขแบบในอดีต ท่ามกลางสภาพสังคมที่มี
ความขัดแย้ง สับสนวุ่นวาย มีวิถีชีวิตเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน จึงเป็นโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแบบพอเพียงและหันมาดาเนินชีวิตอย่างสงบสุขแผนปฏิรูป
ประเทศไทย (2554) จึงให้มีการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยพัฒนาอาชีวศึกษา
ควบคู่กั บ การสนั บ สนุ น ที่ดิ น ท ากิ น และแหล่ ง ทุ น ส่ งเสริ มทั ก ษะการประกอบอาชี พ ในสถาน
ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4.4) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคสู่ภาค และจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่
ประเทศไทยพร้อมกับแรงงานไทยเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องปรับตัว
กับวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างสมานฉันท์
5) การรวมกลุ่ ม ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคโดยเฉพาะการเป็ น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
สู่ประเทศไทยมากขึ้น โดยในปี 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรี 7 สาขา
ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาลสถาปัตยกรรม วิชาชีพสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ดังนั้น การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จะต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่จะเข้ามาในอนาคต ตลอดจนมีความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อนาไปสู่การใช้ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาและการผลิตในอนาคต
จากปัจจัยทั้ง 5 ประการที่กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบั น ส่งผลให้เกิดสภาพการณ์และ
แนวโน้มในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมีสภาวการณ์ดังต่อไปนี้
1.3.1 ความมั่นคงของเด็กและเยาวชนไทยลดน้อยลง
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาที่เน้นแต่ด้านเศรษฐกิจ แต่ขาด
การพัฒนาด้านสังคม ทาให้สังคมขาดความสมดุล ส่งผลให้ความมั่ นคงในชีวิตและจิตใจของเด็กและ
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เยาวชนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านลบ ดังแสดงให้เห็นจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ (2552 อ้างถึงในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,
2554) รายงานว่าเด็กและเยาวชนไทย มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น และยังพบว่าอายุเฉลี่ยของ
เด็กที่ใช้ความรุนแรงจนถึงกระทั่งกระทาผิดทางกฎหมายมีอายุน้อยลง โดยพบมากในช่วงอายุ 12 18 ปี ทั้งนี้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน พบมากในโรงเรียนในลักษณะของการทะเลาะ
วิวาทระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนและต่างโรงเรียน รวมถึงความรุ นแรงในครอบครัวที่เกิดจากการ
กระทารุนแรงของสมาชิกในครอบครัวและความรุนแรงที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงขณะเดียวกัน
สภาพแวดล้อม โดยพื้นที่เสี่ยงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสาคัญ ต่อการบ่มเพาะความรุนแรงและไม่มี
ความปลอดภัย
นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้และขาดทักษะการเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม มีความคาดหวังทางการศึกษาของลูกใน
ระดั บ สู ง จนเกิ น ไปท าให้ เ ด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความกดดั น และไม่ มี ค วามสุ ข กั บ การเรี ย นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นเกิดสภาวการณ์พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว
(single parent) รวมถึงสภาวการณ์ปัจจุบันที่ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหลักให้พ่อแม่ต้อง
ทางานนอกบ้านมากขึ้น ทั้งในท้องถิ่นชนบทห่างไกลและในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนขาดการดูแลจากครอบครัวเท่าที่ควร
การใช้แรงงานเด็ก จากโครงสร้างการจ้างงานที่ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาแรงงานระดับล่างซึ่ง
เป็นแรงงานที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า รวมถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการกาลังคนกับการผลิตกาลังคนของประเทศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีการศึกษาสูงกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีปัญหาการเข้าสู่ตลาดแรงงานและปัญหาการว่างงาน ส่วนผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายยังมีสั ดส่ ว นการเข้าสู่ ตลาดแรงงานน้อย โดยเฉพาะผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีปัญหาการว่างงานสูงกว่าระดับการศึกษา อื่น ๆ สถานประกอบการจึง
หันไปใช้แรงงานที่จบการศึกษาในระดับต่ากว่าแทนซึ่งเป็นแรงงานเด็กและเยาวชนอีกทั้งเพื่อลดความ
ไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษาของแรงงานในสาขาที่ว่างงานสูงกับความต้องการของตลาด
จากผลของการหลุดจากระบบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานของกาลังแรงงานในวัย
ต้นๆ (กลุ่มอายุ 15-18 ปี) ทาให้ขาดความรู้พื้นฐานและวิชาชีพ ประกอบกับการขาดวุฒิภาวะในการ
ทางานทาให้เปลี่ยนงานบ่อยสาหรับแรงงานอายุ 19–24 ปีนั้น เป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในเจเนอเรชั่นวาย
(generation-Y) หรือมิลเลเนียม (millennials) ที่มีทัศนคติเรื่องความสมดุลในชีวิตและการทางาน มี
ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองสูง และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่มักมีความอดทนต่า ไม่ชอบอยู่ใน
กรอบ ไม่ฟังคาสั่งทาให้ขาดทักษะในการทางานเป็นทีม ขาดการทุ่มเทเวลาในการทางาน และเปลี่ยน
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งานบ่อย ทาให้แนวโน้มแรงงานหลักในประเทศเป็นแรงงานทักษะต่า โอกาสที่มีเคลื่อนย้ายไปเป็น
กาลังแรงงานที่มีการผลิตภาพสูงมีน้อยมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในอาชีพในอนาคต
ความมั่นคงของเด็กและเยาวชนไทยสามารถสะท้อนผ่านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
ได้ สอดคล้องกับผลการสารวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย (สุริยเดว ทรีปาตี, 2554) ที่พบว่า
ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีความอ่อนแอมากที่สุดของพลังในแต่ละด้านดังนี้ 1) พลังตัวตน คือ
ฉันกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ฉันเชื่อ 2) พลังครอบครัว คือ ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่นๆภายในครอบครัวเป็นประจา 3) พลังสร้างปัญญา คือ ฉัน
สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสื่อประเภทอื่นๆกับครูประจา 4) พลังเพื่อนและ
กิจกรรม คือ ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจา 5) พลังชุมชน คือ ฉันได้รับ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
1.3.2 ความแข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการทางสติปัญญา
1) สุขภาพกาย ด้านการมีชีวิต พบว่า ทารกไทยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ทารก
แรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงทุกปี การให้ภูมิคุ้มกันโรคด้วยการให้วัคซีนค่อนข้าง
ประสบความสาเร็จ อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียและโรคเอดส์ลดลง แต่ยังมีการเลี้ยงลูกด้วย
น้านมแม่อย่างเดียว 3 เดือนในระดับต่ามาก โดยเด็กชนบทได้กินนมแม่มากกว่าเด็ กในเมืองและมีการ
เลี้ยงลูกด้วยนมผสมที่ไม่ใช้นมแม่เพิ่มขึ้น เด็กไทย 1 ใน 4 เผชิญกับปัญหาภาวะโภชนาการเกินหรือ
โรคอ้วน โดยความชุกของเด็กอ้วนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน และ 1 ใน 10 ของ
เด็กในวัยเรียน หรือมีเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 และมีภาวะทุพโภชนาการ
นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงจาก
18 - 19 ปี ใน พ.ศ. 2539 ลดลงเป็น 15 - 16 ปี ใน พ.ศ. 2552 (สานักอนามัยเจริญพันธุ์, 2555)
แนวโน้มการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
สูงขึ้นโดยการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีการทาแท้งสูง ในขณะที่
อัตราการมีบุตรของหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อมูลสถิติของสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2554 มีค่าสูงกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นเกณฑ์เฝูา
ระวังขององค์การอนามัยโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด ทั้งในกลุ่มแม่วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี
และแม่วัยเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยในปี 2554 มีแม่อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 114,001 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 14.32 ของแม่ทุกอายุ แบ่งเป็นแม่อายุ 15-19 ปี จานวน 110,325 คน และแม่วัยเด็ก
อายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 3,676 คน สถิติดังกล่าว ถือเป็นตัวเลขที่สูงอันดับหนึ่งในเอเชียและเป็น
อันดับที่สองของโลกรองจากประเทศแอฟริกา

51
2) สุขภาพจิต เด็กและเยาวชนมีภาวะเครียดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
การเรียน การแข่งขัน ความรุนแรง ดังสะท้อนให้เห็นจากข้อมูลจานวนผู้ปุวยนอกที่เข้ามารับบริการ
ด้านสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ผู้ปุวยในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมาใช้
บริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (2550 อ้างถึงในคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) สารวจการฆ่าตัวตายของประชากร พบว่าเด็กและ
เยาวชนชาย อายุ 15 - 29 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเด็กและเยาวชนหญิง 10 : 2.2 ต่อประชากร
แสนคน
3) พัฒนาการทางสติปัญญา และสภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 60 ขาดสารไอโอดีน ซึ่งการขาดสารไอโอดีนในระดับรุนแรงมีผลให้ทารกแรกเกิดเสี่ยง
ต่อความพิการและปัญญาอ่อน การขาดสารไอโอดีนในทารก ส่งผลให้ทารกมีการพัฒนาไม่เป็นไปตาม
วัย เป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ความเฉลียวฉลาดและการพัฒนาสติปัญญาของเด็กลดลง
และจากการคั ด กรองทารกแรกเกิ ด
พบว่ า ทารกที่ ข าดสารไอโอดี น ส่ ว นมากอยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553 อ้างถึงในคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554)
ด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยจากผลการสอบ O – NET (Ordinary National
Educational Test : แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) ในปีการศึกษา 2555 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีระดับต่ากว่าร้อยละ 50
เกือบทุกวิชา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ The
Programme for International Student Assessment (PISA) และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ (Trends in International
Mathematics and Science Study TIMSS) พบว่าคะแนนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD
และไทยถูกจัดอยู่ในระดับแย่ (poor) ในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์ พอใช้ (fair) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)
เด็กนักเรียนไทยยังขาดสมรรถนะในเรื่องทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตประจาวัน เช่น
การว่ายน้า การขี่จักรยาน การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา มีนักเรียนที่ออกกลางคัน
จานวน 119,626 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าระบบการศึกษาของไทยมีส่วนผลักดันให้เด็กต้องออกนอก
ระบบโรงเรียน อาทิ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ปัญหาคุณภาพการจัด
การศึกษา การจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
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เนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม มีกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้
การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ
นอกจากนี้ วิชาชีพครูไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เก่ง และดีมาเรียนครู หลักสูตรและ
กระบวนการผลิตครูขาดความลุ่มลึกของศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู ไม่ทันสมัย
ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ขาดความกลมกลืนระหว่างความ
เป็นสากลกับฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทยและไม่เน้นการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องและจริงจังทางด้าน
คุณค่า คุณธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงทาให้ครูไม่สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) รวมทั้ง การขาดแคลนนักแนะแนวมืออาชีพที่ให้
คาปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวเกี่ยวกับการดารงชีวิต นอกเหนือจากการให้คาแนะนา
ทางการเรี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว อย่ า งไรก็ ต ามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มีการปรับหลักสูตรที่เน้นสาขาที่สนอง
ความต้องการของประเทศชาติให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเลือก
เรียนในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อส่งเสริมทางเลือกอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของสังคม
1.3.3 จริยธรรม คุณธรรม และความเป็นพลเมือง
จากข้อมูลการสารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี, 2553)
พบว่าเด็กและเยาวชนไทยยังมีจุดอ่อนด้อยหลายประการ ที่สาคัญคือการพูดจริง และความซื่อสัตย์
แม้กระทั่งเด็กเรียนดีก็ยังได้คะแนนข้อนี้ต่า รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างน้อยซึ่ง
เป็นภาพสะท้อนว่า เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังขาดหลักยึดเหนี่ยวที่พึ่งทางใจ รวมไปถึงการขาด
คุณธรรม จริยธรรม เช่น เรื่องของการให้อภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น เป็นต้น นอกจากนี้
ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการบาเพ็ญประโยชน์และการได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนเรื่องจิตอาสาในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ในขณะที่การศึกษาของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน รายจังหวัด
(2553 อ้างถึงในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) พบว่า พฤติกรรม
ที่สะท้อนคุณธรรมของเด็กก็มีแนวโน้มที่ ดีขึ้นหลายด้าน อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมของเด็กก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 62 ในปี 2552 ซึ่งอาจเป็นผลจาก
การรณรงค์ด้านคุณธรรมในสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมในส่วนของการผูกพัน
กับศาสนา ถึงแม้จะอยู่ในระดับต่าแต่มีแนวโน้มดีขึ้น คือจานวนเด็กที่เข้าวัดเป็นประจา เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 9 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2552 จานวนเด็กใส่บาตรเป็นประจาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
11 เป็นร้อยละ 16 จานวนเด็กสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 27
และจานวนของเด็กนั่งสมาธิเป็นประจาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 13 ประเด็น
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ความสานึกการเป็นพลเมือง ข้อสรุปจากสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1 และ 2
(2552 - 2553) เด็กและเยาวชนต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เกิดเวทีและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กกับเด็ก
และเด็กกับผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนค้นพบตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสาในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และควรเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กและเยาวชน
ทีท่ ุ่มเท เสียสละในกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ทุนการศึกษา
1.3.4 ความสุขของเด็กและเยาวชนไทย
สะท้อนได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรม ค่านิยมและรสนิยม โดยพบว่า เด็กและ
เยาวชนมีภาวะความเครียดมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสุขที่มีน้อยลงชอบสินค้าต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียงราคาแพง ที่สะท้อนค่านิยมทางวัตถุ และใช้เวลาไปกับสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย มีการ
แสวงหาความสุขทางเพศตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่นิยมการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี นาไปสู่
ปัญหาการเป็นแม่วัยใส และการทาแท้งที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพื่อตอบสนอง
ความสุขในระดับปัจเจกและสังคมส่วนรวม ทั้งการรวมกลุ่มเพื่อแสดงตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ในทางลบหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กลุ่มเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์แข่งความเร็วบนท้องถนน
สอดคล้องกับผลการสารวจของเอแบคโพลล์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) เรื่องแนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน
ของประเทศในระดับครัวเรือนจาก 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2556 พบว่า
ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงจาก 6.58 ของผลสารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2556 มาอยู่ที่ 5.62
ในเดือนสิงหาคม 2556 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงคือ ปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนที่ค่าครองชีพสูงขึ้น และปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากนี้ จากผลการ
สารวจของสถาบันรามจิตติเรื่องสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทยในรอบปี 2555 พบว่า สาเหตุของ
ความเครียดส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเรียน เด็กระดับอุดมศึกษามีความเครียดมากที่สุดร้อยละ 46
รองลงมาคือ เด็กระดับอาชีวศึกษามีความเครียดร้อยละ 45 โดยเด็กมีอาการเครียดจนมีอาการทาง
ร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง
การดาเนินชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดคือ
ปัญหาความเครียด ภาวะโรคซึมเศร้า เป็นปัจจัยนาไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นความสูญเสียทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเพราะมีแนวโน้มจะมีการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มีความอดทนอดกลั้นน้อย เมื่อเจอกับเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจทาให้ตัดสินใจ
ฆ่าตัวตายได้ง่ายขึ้น จากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่าจานวนการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 3,873 ราย ในปี 2554 เป็น 3,985 ราย ในปี 2555 โดยภาคที่ประชากรฆ่าตัวตาย
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มากที่สุดคือ ภาคเหนือ และเพศชายมีการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศหญิง เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่ม
อายุ 30-39 ปีมีการฆ่าตัวตายมากที่สุด ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น 10-19 ปี ก็มีการฆ่าตัวตายประมาณปีละ
200 คน ซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาการเรียนและปัญหาความรัก
นอกจากนี้ จากข้อมูลปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต
ในปี 2555 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) พบว่า คนไทยให้
ความสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นจากปี 2554 จานวน 21,820 รายเป็น 36,008 รายในปี
2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ กลุ่มอายุต่ากว่า 18 ปี รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 26-30 ปี โดยกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มาขอรับบริการจะปรึกษาปัญหาได้แก่ ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการเรียนของเขา การไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับการคบเพื่อน และปัญหาความรัก
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ในการทา
กิจกรรมเพื่อคนอื่น ผู้เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือในช่วงเวลาที่จะช่วยกันสร้างความปรองดอง
ภายหลังที่ประเทศประสบกับความวุ่นวาย การแตกแยกทางความคิดทางการเมืองเช่น กลุ่มเยาวชน
การเมืองใหม่ กลุ่มเยาวชนประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชนจากเหตุการณ์สึนามิ กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
สังคมเครือข่ายออนไลน์ เช่น facebook twitter ซึ่งต่างมีความพึงพอใจ มีความสุขที่ได้ทากิจกรรม
เพื่อสังคม
1.3.5 ศักยภาพในการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทย
พื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนมีค่อนข้าง
น้อย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับจังหวัด
อาเภอ และตาบลแล้วก็ตาม แต่การสนับสนุนการจัดกิจกรรมยังทาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสภาเด็กและ
เยาวชนต้องการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพี่เลี้ยง รวมทั้งต้องการให้คณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ให้สมาชิกสภาฯมีความสามัคคีและพร้อมร่วมงาน ตลอดจน
ต้องการให้ประธานสภาฯ มีความเป็นผู้ นา (สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ, 2553 อ้างถึงใน
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554)
นอกจากนี้ การมีมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นหลักในการเทียบเคียงและเอื้อ
ต่อการเสริมพลังสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการประสานงานและดาเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีความสาคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและเยาวชน ที่เป็นข้อสรุปจากงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(2552 อ้างถึงในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) ระบุความต้องการ
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อปูองกัน แก้ไขและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่า งต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยละ 80 ได้ให้ความสาคัญการพัฒนาทางวัตถุมากกว่าการเปิดพื้นที่
ให้กับสภาเด็กและเยาวชนได้ทากิจกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน องค์กร
ชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากาไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าวมีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และมีสิทธิรับเงินอุดหนุน ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐ
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยัง ต้องการให้ สื่ อมวลชนนาเสนอการทากิ จกรรม
สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้สังคมได้รับรู้ภาพลักษณ์ที่งดงามของเด็กและเยาวชน ทาให้เด็ก
และเยาวชนได้มองเห็นคุณค่าในตน และทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ เนื่องจาก พบว่า สื่อมวลชนมักจะนาเสนอข่าวที่เด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือเด็ก
เป็นผู้กระทาความรุนแรงเอง (สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2552, อ้างถึงใน
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนการยก
ย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นเป็นนักกิจกรรม ที่มีจิตอาสาในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ
สนับสนุนให้มีอาชีพผู้นากิจกรรมและอาสาสมัครผู้นากิจกรรมเพื่อทาหน้าที่พี่เลี้ยง ให้คาปรึกษากับ
กลุ่มเด็กและเยาวชน
จากสถานการณ์และแนวโน้มของเด็กและเยาวชนในข้างต้น ยังมีสถานการณ์การ
พัฒ นากลุ่ มเด็ กที่ ต้ องได้รั บ การคุ้ม ครองเป็ น พิเ ศษ และเด็ ก พิเ ศษในบางกลุ่ ม ที่ เ กิด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเช่น การที่สภาวการณ์ของครอบครัว
ไทยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ โครงสร้างและองค์ประกอบสมาชิกจากครอบครัวขาดช่วง
กลาง มีแต่ผู้สูงอายุ (ปูุย่าตายาย) กับเด็ก (หลาน) เนื่องจากกลุ่มคนช่วงอายุกลาง (พ่อแม่) จานวนมาก
ต้องไปทางานนอกถิ่นฐาน สภาวะของครอบครัวดังกล่าว ทาให้เด็กเหล่านี้ ประมาณร้อยละ 2 รวมกับ
เด็กกาพร้า ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน ถูกทอดทิ้ง
ถูกกระทารุนแรง เอารัดเอาเปรียบและแสวงประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความรุนแรงใน
ครอบครัวและโรงเรียน เด็กพิการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรงเอดส์ เด็กยากจน เด็กไร้สัญชาติ เด็ก
เร่ร่อน แรงงานเด็ก เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ยังมีเด็กพิเศษ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมที่
มีศักยภาพสูงถึงสูงมากพอที่จะเป็นอัจฉริยะ หรือมีความเป็นเลิศ เด็กเหล่านี้หากได้รับโอกาสพัฒนา
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ตามศักยภาพจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจุบันมี
หน่วยงาน องค์กรหลายหน่วยในประเทศไทยที่มีบทบาทในการดูแล และให้การสนับสนุนด้าน
พัฒนาการและความสามารถของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้การพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เป็นรูปธรรม
จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวโน้มและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในอนาคตทั้ง 5 ด้าน
คือ ความมั่นคงความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาการทางสติปัญญา จริยธรรมคุณธรรม
ความเป็นพลเมือง ความสุขและศักยภาพในการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลง
สวนทางกับความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุของประเทศ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าสถานการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสวนทางกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึง
ประสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นย่อมต้องการให้เด็ก
และเยาวชนมี คุณลั กษณะที่พึงประสงค์เพื่อที่จะสามารถเป็นกาลังแรงงานที่ส าคัญในอนาคตของ
ประเทศต่อไปได้ แต่การที่เด็กและเยาวชนจะมีคุณลักษณะอย่างไร จาเป็นต้องอาศัยการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ บริ บทของสั งคมในแต่ละช่ว งเวลานั้นๆเป็นเครื่องมือที่สาคัญ จึงจะ
สามารถตอบสนองความต้องการให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนต่างๆได้ โดยรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยนาเสนอ
รายละเอียดในลาดับต่อไป
1.4 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
การจัดการศึกษาในประเทศไทยได้เริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ (พ.ศ. 1780) ซึ่งในแต่ละยุคสมัย
จะมีรูปแบบในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้สามารถสรุปวิวัฒนาการของการศึกษาไทยได้ใน 3 ยุคสมัย (ประวัติการศึกษาไทย,
ม.ป.ป) คือ
ยุคสมัยที่ 1 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411)
ยุคสมัยที่ 2 การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474)
ยุคสมัยที่ 3 การศึกษาของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)
โดยผู้วิจัยจะเน้นรูปแบบการจัดการศึกษาของไทยในยุคสมัยที่ 3 ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองซึ่งตรงกับเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์จนถึงปัจจุบันคือเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อให้เห็นจุดเน้นและ
รูปแบบการจัดการศึกษาในแต่ละเจเนอเรชั่นอีกทั้งเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการศึ กษาในอนาคต
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สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยมีรายละเอียดที่สาคัญแต่ละยุค
สมัย ดังนี้
ยุคสมัยที่ 1 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411)
ยังเน้นการจัดการศึกษาที่วัดและบ้าน โดยมีหลักสูตรเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทยทั้ง
ในด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ จากอาศัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
วิชาที่สอนไม่มีตายตัว มาจนกระทั่งในสมัยพระนารายณ์มหาราชเริ่มใช้ห นังสื อจินดามณีเล่ มแรก
ต่อมามีประถม ก กา และประถมมาลา ส่วนครูผู้สอนได้แก่ พระภิกษุ นักปราชญ์ราชบัณฑิต พ่อแม่
ช่างวิช าชีพต่างๆ ส าหรั บ การวัดผลไม่มีแบบแผนแต่มักจะเน้นความจาและความสามารถในการ
ประกอบอาชีพจึงจะได้รับการยกย่องและได้รับราชการ
ยุคสมัยที่ 2 การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474)
การศึกษาในยุคสมัยนี้เป็นผลจากการเข้ามาของชาวตะวันตกและการเปิดประเทศค้าขายกับ
ตะวันตกนั้น ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมืองการปกครอง และการศึกษาจึงได้มีความสาคัญ
ขึ้นเพื่อพัฒนาคนเข้ามารับราชการ และนาไปสู่การเปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดทา
แผนแม่บทในการศึกษาเรียกว่าโครงการศึกษาฉบับแรกพ.ศ. 2441 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ในช่ ว งนี้ มุ่ ง เน้ น ให้ ค นเข้ า รั บ ราชการ จนภายหลั ง ต าแหน่ ง ทางราชการไม่ เ พี ยงพอที่ จะรั บ ผู้ จ บ
การศึกษา ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษาจึงเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพื่อให้มีงานทา โดยแนวคิด
ดังกล่าวเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่แผนการศึกษาใน พ.ศ. 2452 เป็นต้นมา
จุดมุ่งหมายที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาเพื่อให้ พลเมืองมีความรู้ห รือที่เรียกว่า
การศึ ก ษาเพื่ อทวยราษฎร์ เป็ น ความมุ่ งหมายที่ ต้ อ งการให้ พ ลเมื อ งในชาติ ทุ ก คนมี โ อกาสได้ รั บ
การศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยแนวคิดดังกล่าวเริ่มมีตั้งแต่แผนการศึกษา พ.ศ. 2450 และ
ปรากฏชัดเจนขึ้นในแผนการศึกษา พ.ศ. 2464 และในปีเดียวกันก็ได้มีพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ขึ้นเป็นครั้งแรก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2530) โดยในยุคสมัยที่สองนี้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในหลายประการ เช่น ในปี พ.ศ. 2414 การจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
เพื่ อ ฝึ ก คนให้ เ ข้ า รั บ ราชการ ในปี พ.ศ.2427 จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นหลวงส าหรั บ ราษฎรขึ้ น ตามวั ด ใน
กรุงเทพมหานครหลายแห่งและแห่งแรกคือโรงเรียนมหรรณพาราม และปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียน
แพทย์ขึ้น เรียกว่า โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้าหน้าโรงพยาบาลศิริราช ใช้เป็นที่สอนวิชา
แพทย์แผนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2459 การถือกาเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกของประเทศไทย เป็นต้น
ด้านระบบการศึกษา เมื่อศึกษาจากแผนการศึกษาฉบับต่างๆตั้งแต่โครงการศึกษา พ.ศ. 2441
พบว่าระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาสายสามัญและอาชีพ ซึ่งสายอาชีพใน
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บางแผนจะใช้ ชื่ อ ว่ า วิ ส ามั ญ ศึ ก ษา หรื อ การศึ ก ษาพิ เ ศษ นอกจากนี้ ใ นทุ ก แผนการศึ ก ษายั ง จั ด
การศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน
ยุคสมัยที่ 3 การศึกษาของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)
ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จากการศึ กษาจุด มุ่ งหมายของ
การศึกษาผ่านแผนการศึกษาชาติทุกแผนมีความมุ่งหมายที่สาคัญคือ ความมุ่งหมายเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์เป็นประมุข
ดังนั้นการศึกษาจะต้องสร้างพลเมืองให้เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย ในยุคสมัยนี้มีพัฒนาการทางการศึกษาที่สาคัญนับตั้งแต่ มี ก ารประกาศใช้ แ ผนการ
ศึกษาชาติ อาทิ
ด้านบริ ห ารการศึ กษา อานาจถูกรวมอยู่ที่ส่ ว นกลาง การบริ ห ารเปลี่ ยนไปอยู่ ในรู ปของ
คณะกรรมการแทนการยึดตัวบุคคล มีการขยาย กรม กองมากขึ้น การจัดการศึกษามีแนวทางการจัด
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน พระสงฆ์ลดบทบาทในการเป็นผู้นาในการให้ความรู้เกือบสิ้นเชิง ในขณะที่
การศึกษาภาคบังคับ การมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ตลอดจนการอุดมศึกษามีแ นวทางในการพัฒนา
อย่างชัดเจน
สาหรับจุดเน้นและรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมานับตั้งแต่ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้วิจัยสรุปให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการศึกษาไทยให้ชัดเจนขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2-5 แสดงจุดเน้นและรูปแบบการจัดการศึกษาไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลง การปกครอง
พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน
แผนการ จุดเน้นของแนวทางการจัด รูปแบบการจัดการศึกษา
หมายเหตุ
ศึกษา
การศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ
ทุ ก แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า พระสงฆ์ ล ดบทบาทใน ภ า ย ห ลั ง ก า ร
ศึกษาชาติ ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลง การจัดการเรียนการสอนลง เปลี่ ย นแปลงการ
พ.ศ.
การปกครองมีจุดมุ่งหมายที่ เป็ น อย่ า งมาก และเน้ น ปกครองการศึ ก ษา
2475
สาคัญคือ การเป็นพลเมือง การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ การ ระดับประถมศึกษา
ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาภาค
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ บ ตลอดจนการอุดมศึกษา
บังคับมาโดยตลอด
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี โดยบังคับประถมศึกษา 6 แผนการศึ ก ษา
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปี โ ด ย แบ่ งเ ป็ นป ระ ถ ม ช า ติ ฉ บั บ นี้ จ ะ ใ ช้
ดังนั้นการศึกษาจะต้องสร้าง สามั ญ 4 ปี วิ ส ามั ญ 2 ปี เวลาเรียนนานที่สุ ด
พลเมื อ งให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (แบ่ ง เ พ ร า ะ ต้ อ ง เ รี ย น
เลื่ อ มใสและศรั ท ธาในการ มัธยมเป็น 2 สายคือ สามัญ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ป็ น
ป ก ค ร อ ง ต า ม ร ะ บ บ ศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา) จานวน 8 ปี แต่ไม่มี
ประชาธิปไตย
จ า น ว น 8 ปี โ ด ย แ บ่ ง การจัดการศึกษาใน
จุ ดเน้ น ของแนวทางการ จานวนปี ที่ เ รีย นของมั ธ ยม ร ะ ดั บ ก่ อ น
จัดการศึกษาฉบับนี้คือเน้น ต้ น ต่ อ มั ธ ยมปลายเป็ น 4 ประถมศึกษา
ให้การศึกษา 3 ส่ วน คือ ต่ อ 4 แ ล ะ เ มื่ อ ร ว ม กั บ
จริ ย ศึ ก ษา เป็ น การอบรม ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ศี ล ธ รรมอั น ดี ง าม พุ ท ธิ ประถมศึก ษา 6 ปีแล้ ว จะ
ศึ ก ษา ให้ ปั ญ ญาความรู้ รวมเป็น 14 ปี
และพลศึ ก ษา เป็ น การ
ฝึ ก หั ด ให้ เ ป็ น ผู้ มี ร่ า งกาย
สมบูรณ์
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แสดงจุ ด เน้ น และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ จุดเน้นของแนวทางการจัด
ศึกษา
การศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ เหมือนกันกับแผนการศึกษา
ศึกษาชาติ แห่งชาติ พ.ศ. 2475
พ.ศ.
2479

แผนการ
จุ ด เ น้ น ข อ ง แ น ว
ศึกษาชาติ ทางการจั ด การศึ ก ษาใน
พ.ศ.
แผนนี้ คื อ พุ ท ธิ ศึก ษา จริ ย
2494
ศึกษา พลศึกษา และ หัตถ
ศึกษา รวมถึงมีการกล่าวถึง
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ
การศึกษาเป็นครั้งคราว

รูปแบบการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น สามั ญ
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 4 โดยเป็นการบังคับ
ประถมศึกษา 4 ปี ชั้นมัธยม
ต้นปีที่ 1-3 มัธยมปลายปีที่
4-6 อาชีวศึกษา ศึกษาวิชา
สาหรับประกอบอาชีพและ
ผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
ต้ อ ง ส า เ ร็ จ ชั้ น เ ต รี ย ม
อุดมศึกษา การศึกษาตาม
แ น ว ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น
แ บ่ ง เ ป็ น 4 ร ะ ดั บ คื อ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น มู ล ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ( 4 ปี )
มัธยมศึกษา (ต้น – ปลาย 6
ปี) ระดับเตรียมอุดมศึกษา
(2 ปี ) และการศึ ก ษาขั้ น
มหาวิทยาลัย
การศึ ก ษาตามแนว
ระบบโรงเรียน แบ่งเป็น 4
ระดั บ คื อ การศึ ก ษาขั้ น
อนุบาล ประถมศึกษา (4ปี)
ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคั บ
เช่ น กั น กั บ แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2479

แบ่ ง มั ธ ยมเป็ น 2
สายคือ สามัญศึกษา
และอาชีวศึกษา
เรี ย กการศึ ก ษา
ร ะ ดั บ ก่ อ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ว่ า
“มู ล ศึ ก ษา” แต่ ใ น
แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2494
และพ.ศ.2503 เรียก
“อนุบาล”

มีลักษณะพิเศษกว่า
แผนการศึกษาชาติ
พ.ศ. 2475, พ.ศ.
2494 และ
พุทธศักราช 2503
ตรงที่มัธยมแบ่ง
ออกเป็น 3 สาย คือ
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แสดงจุ ด เน้ น และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ
ศึกษาชาติ
พ.ศ.
2494
(ต่อ)

จุดเน้นของแนวทางการจัด
การศึกษา

รูปแบบการจัด
การศึกษา

สาหรับเด็กหญิง เด็กชายที่
มั ธ ย มศึ ก ษา (ต้ น –
ออกจากโรงเรี ย น และ ปลาย 6 ปี ) ระดั บ เตรี ย ม
การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ส าหรั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ( 2 ปี ) แ ล ะ
ผู้ใหญ่ทั่วไป
การศึกษาขั้นมหาวิทยาลั ย
มั ธ ยมศึ ก ษา แยกเป็ น 3
สาย คือ มัธยมสามัญศึกษา
มัธยมสามัญปีที่ 1-3 มัธยม
วิสามัญศึกษา มัธยมวิสามัญ
ตอนต้ น ปี ที่ 1-3, ตอน
ป ล า ย ปี ที่ 4 -6 มั ธ ย ม
อาชี ว ศึ ก ษา ตอนต้ น ตอน
ปลาย ตอนละไม่ เ กิ น 3 ปี
ระดั บ เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 – 2
แผนการ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว
ศึกษาชาติ
ระบบโรงเรี ย น แบ่ ง เป็ น
พ.ศ.
ระดับ อนุบ าลศึก ษา ระดั บ
2503
ประถมศึกษา (7 ปี) ระดับ
มัธยมศึกษา (5 ปี) ใช้เวลา
ในมัธยมต้นต่อมัธยมปลาย
เ ป็ น 3 ต่ อ 2 ปี
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
มัธ ยมศึกษา แบ่งเป็น สาย
สามัญ ประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประโยค

หมายเหตุ

สายวิ ส ามั ญ ศึ ก ษา
(สามั ญ เดิ ม ) มั ธ ยม
ส า มั ญ ( เ ป็ น
หลั ก สู ต รตอนเดี ย ว
3 ปี) และสายมัธยม
อาชีวศึกษา

ในแผนการศึ ก ษา
นี้ได้ขยายภาคบังคับ
ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาเป็น 7
ปี และแบ่งออกเป็น
2 ต อ น คื อ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ตอนต้ น 4 ปี และ
ประถมศึ ก ษาตอน
ป ล า ย 3 ปี แ บ่ ง
มัธยมเป็น 2 สายคือ
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แสดงจุ ด เน้ น และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ จุดเน้นของแนวทางการจัด
ศึกษา
การศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ
ศึกษาชาติ
พ.ศ.
2503
(ต่อ)

แผนการ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น
ศึกษาชาติ กระบวนการต่ อ เนื่ อ งกั น
พ.ศ.2520 ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งสร้าง
(ต่อ)
เสริ ม คุ ณ ภาพของพลเมื อ ง
ให้สามารถดารงชีวิตและทา
ประโยชน์แก่สังคม โดยเน้น
การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ค ว า ม อ ยู่ ร อ ด ป ล อ ด ภั ย
ความมั่นคงและความผาสุก
ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยเป็ น
ประการสาคัญ

รูปแบบการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ส า ย อ า ชี พ ป ร ะ โ ย ค
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น
ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย มีการจัดการศึกษาทั้ง
แบบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
และการศึกษาสงเคราะห์
การศึ ก ษาตามแนวระบบ
โรงเรียน แบ่งเป็น 4 ระดับ
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา (6 ปี )
แ ล ะ จั ด เ ป็ น ต อ น เ ดี ย ว
ต่อเนื่องกันโดยจัดวิช าการ
งานอาชีพรวมไว้ด้วย ระดับ
มัธยมศึกษา (ต้น – ปลาย 6
ปี ) ใช้ เ วลามั ธ ยมต้ น ต่ อ
มั ธ ยมปลายเป็ น 3 ต่ อ 3
แ ล ะ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
นอกจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียนแล้วยังมีการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น
ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ แ ล ะ
การศึกษาสงเคราะห์

สามั ญ ศึ ก ษาแล ะ
อาชีวศึกษา

การเปลี่ ย นระบบ
บ ริ ห า ร ชั้ น
ประถมศึ ก ษาครั้ ง
ใหญ่ จ าก 7 ปี เป็ น
6 ปี จนถึ ง ปั จ จุ บั น
แ ล ะ ก า ร ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก
ระบบโรงเรี ย น มี
ก า ร จั ด ใ ห้
อาชี ว ศึ ก ษารวมอยู่
ในสายสามัญได้ ไม่
มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก
ชัดเจน
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แสดงจุดเน้นและรูปแบบการจัดการศึกษาไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2535

พรบ.
การศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.
2542

จุดเน้นของแนวทางการจัด
การศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

ส าหรั บ จุ ด เน้ น ในการ
จั ดการศึ กษาของแผนนี้คื อ
มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น การ
พัฒ นาบุ ค คลใน 4 ด้า น
อย่างสมดุลและกลมกลืนกัน
คื อ ด้ า นปั ญ ญา ด้ า นจิ ต ใจ
ด้านร่างกาย และด้านสังคม
ตลอดจนมีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชี พ และ
สามารถพึ่งตนเองได้

การศึกษาตามแนวระบบ
โรงเรียน แบ่งเป็น 4 ระดับ
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดั บประถมศึ กษา ระดั บ
มัธยมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ตอ นคื อ มั ธ ย มศึ กษ า
ตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา
ซึ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะแบ่ ง
อ อ ก เ ป็ น 3 ร ะ ดั บ คื อ
การศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า
ปริญญาตรี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

การศึกษาตามแนว
ระบบโรงเรี ย นจะ
ตอบสนองตาม
ความต้ อ งการของ
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย
ชุมชน และประเทศ
เช่ น การฝึ ก หั ด ครู
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ
พิ เ ศษ การศึ ก ษา
วิ ช าชี พ เฉพาะกิ จ
ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ
และการศึ ก ษาของ
ภิ ก ษุ ส า ม เ ณ ร
นั ก บ ว ช แ ล ะ
บุคลากรทางศาสนา

การจั ด กา รศึ ก ษาต้ อ ง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข

การจั ด การศึ ก ษามี ส าม
รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ (6-3-3) การศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย
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แสดงจุ ด เน้ น และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.
2545 –
2559

แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ.
2552 –
2559

จุดเน้นของแนวทางการจัด
การศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษา

การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาเป็ น พื้ น ฐานใน
การก าหนดแผนโดยมี ก าร
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ บู ร ณาการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ป็ น ก ร ะ บ ว น
โ ด ย ร ว ม ที่ “ ค น ” เ ป็ น
ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ
สั ง ค ม ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง
ปรั ช ญ าห ลั ก แล ะก รอ บ
แนวคิ ด คื อ การยึ ด หลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงยึดทางสายกลางอยู่
บนพื้นฐานของความสมดุล
พ อ ดี รู้ จั ก พ อ ป ร ะ ม า ณ
อย่างมีเหตุผ ล มีความรอบ
รู้เท่าทัน โลก เพื่อมุ่งให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
อยู่ ดี มี สุ ข ของคนไทย เกิ ด
การบูรณาการแบบองค์รวม
ที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง

ยึ ด ตามพระราช บั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542

ยึ ด ตามพระราช บั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542

หมายเหตุ

65
ตารางที่ 2-5

แสดงจุ ด เน้ น และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2475 – ปัจจุบัน (ต่อ)
แผนการ
ศึ ก ษ า
แห่งชาติ
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ.
2552 –
2559
(ต่อ)

จุดเน้นของแนวทางการจัด
การศึกษา

รูปแบบการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

ข อ ง ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง มี
“ดุ ล ย ภ า พ ”ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
สิ่ ง แว ดล้ อ ม บู ร ณาการ
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
และกี ฬ ากั บ การศึ ก ษาทุ ก
ระดั บ รวมทั้ ง เชื่ อ มโยง
การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นา
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
การเมื อ ง การปกครอง
วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี เป็ น ต้ น โดย
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งชีวิต

นอกเหนื อจากการจั ดการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒ นาเด็ก และเยาวชนในปั จ จุ บั น ยังมี อีก 2 รูป แบบ ตามที่ป รากฏในพระราชบั ญญัติ การศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 และ 2553 ในมาตราที่ 15–20 (กระทรวงศึกษาธิการ
, ม.ป.ป) ก็คือ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้ง 2
รูปแบบมีสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) เป็น
หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ มีห น้ าที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ การจั ด
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย
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สาหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษานอกระบบในปัจจุบันมี 3 วิธีคือ
1. การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม เน้นหนักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพบกลุ่มเพื่อนา
สิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วมานาเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลั กษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
2. การศึกษาวิธีเรียนทางไกล เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่อการศึกษาทางไกล
ได้แก่ ชุดการเรียนทางไกล ซีดี วีซีดี รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. การประเมิ น เที ย บระดั บ การศึ ก ษา เป็ น การประเมิ น จากความรู้ ทั ก ษะ ผลงาน
ประสบการณ์จากแฟูมสะสมผลงาน โครงงาน การสอบ ปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทากิจกรรมเข้าค่าย
หรือกิจกรรม กพช. (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยแต่ละแบบก็มีข้อกาหนด เช่น เงื่อนไขเรื่องอายุ
การใช้เพื่อศึกษาต่อ ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ การศึกษาทางเลือก ยังถือเป็นรู ปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในปั จ จุ บั น ตั ว อย่ างของการจัดการศึกษาทางเลื อ กเช่น การเรี ยนการสอนแบบ
โฮมสคูล (homeschool) โดยแนวการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล คือ การศึกษาทางเลือกที่มีการ
เรียนรู้จากที่บ้าน โดยเน้นที่วิถีชีวิต เรื่องราวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริง และตามความสนใจของตัว
เด็กเป็นสาคัญ โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ ชี้แนะ ซึ่งวิธีของโฮมสคูลจะทาให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้เอง รักการเรียนรู้ และรู้วิธีสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล เป็น
การศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาสให้ครอบครัว
ที่ต้องการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานตามแนวคิดของตนเอง และยังให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ตัวอย่างการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเช่น
เครือข่ายบ้านเรียน (homeschool network) บ้านดวงตะวัน สมาคมบ้านเรียนไทย เป็นต้น
การศึกษาทางเลือกแบบอื่นๆ เช่น การฝากชื่อหรือจดกับโรงเรียนที่รับเด็กบ้านเรียน เช่น
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกับ
โรงเรียนอาจต่างกันไปตามแต่ว่าจะมีการตกลงร่วมกับโรงเรียนอย่างไร อาจจะทางบ้านจัดการเรียน
การสอนเองหมดแล้วส่งร่องรอยการเรียนรู้ให้โรงเรียนเพื่อเทียบประเมินการเลื่อนชั้น เข้าร่วมเรียน
บางวิชาหรือร่วมทากิจกรรมบางอย่างกับทางโรงเรียนควบคู่ไปด้วย เป็นต้น
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม สถาบันการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลเป็น
วิธีการจัดการศึกษาที่ใช้สื่อในการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหาวิชา และประสบการณ์ต่างๆ เป็นการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ
2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรณีที่อยากเรียนแบบในโรงเรียนแต่ไม่ไปโรงเรียนก็
สามารถเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ โดยมีคู่มือการเรียนการสอนสาหรับ
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ดาวน์โหลด แล้วสอบเทียบวุฒิในภายหลัง หรืออาจจะยื่นจดทะเบียนกับเขตฯโดยส่งแผนการเรียน
ตามมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
นอกจากรูปแบบการศึกษาทางเลือกข้างต้นแล้วยังมีการศึกษาทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่
เป็นที่นิยมในสังคมไทยเป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายด้วยระบบต่างประเทศ โดยที่นิยมในปัจจุบัน
มีอยู่2ประเภทคือ
(1) General Educational Development (GED)
เป็นระบบของอเมริกา โดยมีข้อกาหนดคร่าวๆ คือ ผู้สอบต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป โดยต้อง
สอบให้ผ่านทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ language arts: writing, social studies, science, reading และ
mathematics ผู้ที่สอบผ่าน GED จะได้รับใบแจ้งผลการเรียน (transcript) และประกาศนียบัตร
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED (diploma) ซึ่งสามารถนาไปเทียบวุฒิมัธยมปลายได้
(2) Internation General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
เป็นระบบของอังกฤษ สอบเพื่อเทียบจบ ม. ปลายเช่นเดียวกับ GED แต่มีข้อกาหนดที่
แตกต่างกัน เช่น IGCSE ไม่จากัดอายุ และคุณวุฒิของผู้สอบ และมีวิชาให้เลื อกสอบมากถึง 50 วิชา
โดยเราสามารถเลือกสอบวิชาใดก็ได้ ให้ผ่านครบ 5 วิชา ก็จะสามารถนาใบรับรองผลสอบจาก
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University) เพื่อขอเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในประเทศไทยสามารถติดต่อขอสอบได้ที่บริติช เคานซิล (british council)
โดยมีเปิดให้สอบปีละ 2 ช่วง คือ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน และ อีกช่วงหนึ่งประมาณ เดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน
นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการศึกษาในไทยยังมีอีกหลายประเภท ได้แก่
โรงเรียนทางเลือก
เป็นโรงเรียนที่อยู่ระบบการศึกษาทางการ โดยมีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีกฎหมาย
รองรับและจัดการศึกษาที่อิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการเช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ) โรงเรียนประเภทนี้จะจัดกิจกรรมและดูแลกิจวัตรประจาวันให้เด็ก โดยมีจุดมุ่งหมาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการให้เด็ก
เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการเล่นและทากิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทา
โรงเรียนวิถีพุทธ หรือ พุทธธรรมประยุกต์
แนวคิดคือเป็นการนาหลักสาคัญในศาสนาพุทธมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้เชิง
วิชาการในโรงเรียนอย่างสมดุลและครอบคลุมทั้งกาย จิตใจ และปัญญา ตามแนวพุทธศาสนา เช่น
หลักไตรสิกขา การจัดการเรียนการสอนจะใช้สิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติเป็น แหล่งการเรียนรู้
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ใหญ่รวมกับการค้นคว้า การประมวลความรู้เข้ากับความคิด การวิเคราะห์ กาสังเคราะห์ และบันทึก
ข้อมูลธรรมมะ เป็นต้น
โรงเรียนวิถีมุสลิม
โรงเรียนจะสอนคุณธรรมผ่านกิจวัตรประจาวัน โดยการบูรณาการหลักสูตรก่อน
ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับหลั กสู ตรอิ ล สามศึกษา ผู้ เรียนจะได้รับความรู้จาก
หลักสูตรกลางซึ่งเป็นหน่วยการเรียน และได้เรียนรู้และซึมซับวิถีมุสลิม ในด้านการเรียนการสอนจะ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและศาสนาอิสลามให้กับเด็ก
โรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori)
หลั กการคือเน้ น การเรียนรู้รายบุคคล เรี ยนรู้ด้ว ยตนเอง มีอิส ระในการเลื อกท า
อุปกรณ์การสอที่ครูจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการฝึกความคิดริเริ่มด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กฝึกลองทา
ผิดลองถูก สิ่งสาคัญคือไม่เน้นบทบาทการสอนของครู ครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับนุนอานวยความ
สะดวกให้กับเด็ก แนวคิดการสอนแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มประสารทสัมผัส
และกลุ่มวิชาการ ภาษา คณิตศาสตร์
รู ป แบบการจั ดการศึกษาในไทยยังมีอีกจานวนมาก ผู้ วิจัยสรุปเพียงบางประเภทเท่านั้ น
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูล
กับ โรงเรีย นที่สั งกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงเรียนสังกัดส านักงานการสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) ทั้งนี้เพราะเป็นโรงเรียนกระแสหลักมีจานวนผู้เรียน จานวนผู้สอน และจานวน
โรงเรียนมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
1.5 หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและความยั่งยืน จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุน
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนของประเทศที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอใน
การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาประเทศ แต่ จ ากการเปลี่ ย นแปลงประเทศที่ ผ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่ ก ารใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยั่งยืน คือมีการ
พัฒนาแต่เพียงเศรษฐกิจแต่ขาดการพัฒนา “คน” และ “สังคม” ประเทศไทยเริ่มมีการให้ความสาคัญ
กั บ ทุ น มนุ ษ ย์ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 8 เป็ น ต้ น มา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งในระดับโครงสร้างและระดับปัจเจก ดังนั้น “การศึกษา” จึงเป็นเครื่องมือที่
สาคัญที่จะใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ
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ทั้งนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จาเป็นที่จะต้องรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดจาก
การจัดการศึกษากับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาเสนอสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้
1.5.1 สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการศึกษากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เมื่อพิจารณาถึงสภาพการดาเนินงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความเป็นจริง พบว่า
ยังคงเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ
ต่างๆกัน โดยกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี รัฐขาดการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับก่อน
ประถมศึกษา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่มของเด็กพิการ การจัดหา
เครื่องเล่นสาหรับเด็ก การสงเคราะห์เด็กถูกทอดทิ้ง กาพร้า การจัดอาหารกลางวันและการดื่มนมเป็น
อาหารเสริม รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลุ่มอายุ 6 - 14 ปี รัฐให้ความสาคัญต่อการศึกษาของเด็กเป็นหลัก และเน้นเด็กในช่วงอายุ
ของการศึกษาภาคบังคับ นอกจากรัฐจะให้งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนแล้วยังจัดบริการสนับสนุน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็ก กล่าวคือ จัดงบประมาณเป็นรายหัวสาหรับค่าอาหารกลางวัน
และให้นมเป็นอาหารเสริมกับนักเรีย นในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สานักงานการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง พร้อมกับมีการตรวจสุขภาพให้เด็ก
ได้รับเกลือไอโอดีนในการหุงต้มอาหารและจัดบริการน้าดื่ มสะอาดให้เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับมี
ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิการ รัฐได้จัดบริการการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษา
สาหรับเด็กพิการโดยเฉพาะตลอดจนส่งเสริมการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการและเด็กปกติ สาหรับกลุ่ม
เด็กที่ต้ องการทางานและไม่ ต้องการศึกษาต่อรัฐ ได้มีบริก ารฝึ กอบรมอาชีพระยะสั้ นและมีระบบ
ตรวจสอบแรงงาน
อย่ า งไรก็ต ามการดาเนิ น การควบคุ ม ยัง ไม่ ทั่ว ถึ งโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ มิไ ด้ จ ด
ทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยนี้ คือ เด็กออกกลางคันและไม่สนใจเรียนต่อมีจานวน 0.37 ล้าน
คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2540 อ้างถึง
ใน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) สาเหตุเนื่องจากสภาพครอบครัว ความ
พิการของเด็กหรือระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน เด็กจึงไม่อาจเข้าถึงบริการทางการศึกษาทาให้
พลาดโอกาสที่จะพัฒนาสติ ปัญญาและบุคลิกภาพ ต้องทางานก่อน วัยอันควร ขณะที่กลุ่มเข้าถึง
บริการก็ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี รัฐให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ ในรูปแบบของการจัดบริการทางการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษา มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการส่งเสริม
การใช้เวลาว่าง เช่น ออกค่าย กีฬา ดนตรี ศิลปะ ท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะเฉพาะทาง การอบรม
พร้อมทั้งการฝึกอาชีพระยะสั้นสาหรับเยาวชนที่มิได้อยู่ในระบบการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้ คือมีเยาวชนออกจากการศึกษากลางคันจานวน 1.0 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของประชากรกลุ่มอายุ 18-24 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2540 อ้างถึงใน
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ , 2550) และจากรายงานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในปี 2542 พบว่ามีเยาวชนเพียงร้อยละ 42.5 ของประชากรอายุ
15-17 ปีที่อยู่ในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในขณะที่การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีเพียงร้อยละ 16.5 ของประชากรกลุ่มอายุเดียวกันเท่านั้น ส่วนใหญ่ที่เหลือเข้าสู่
ตลาดแรงงานเป็นแรงงานที่มีการศึกษาน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างทักษะฝีมือให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความชานาญเฉพาะด้าน และคาดว่า
ในช่วงปี 2539-2540 มีแรงงานอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ จานวน 17,978 คน และ
เป็นหญิงมากกว่าชาย (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541อ้างถึงใน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2550)
นอกจากนี้พบว่า รัฐยังไม่สามารถให้บริการแนะแนว และคาปรึกษาเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
รวมทั้งการปูองกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างบิดามารดากับวัยรุ่น ซึ่งปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุตรวัยรุ่นกับบิดามารดาดังกล่าว ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหิน อย่างไรก็ดีรัฐได้
พยายามจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาอารมณ์
และลดพฤติกรรมก้าวร้าว หากกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงครอบคลุมเยาวชนในทุก
พื้นที่ ตลอดจนยังไม่มีการสอนด้านเพศศึกษาที่เหมาะสมแก่เยาวชนเพื่อตอบสนองพัฒนาการทาง
ร่างกายและความรับผิดชอบด้านการพัฒนาครอบครัวอีกทั้งการฝึกอาชีพระยะสั้นสาหรับเยาวชนที่ไม่
มีโอกาสเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพอิสระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของแรงงาน
เยาวชน
จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้นเป็นที่น่าสังเกตว่า การจัดบริการของภาครัฐมีจุดเน้น
ต่างกันตามช่วงอายุ กล่าวคือ ในกลุ่มอายุต่ากว่า 5 ปี ได้เน้นการให้บริการทางด้านสาธารณสุข กลุ่ม
อายุ 6-14 ปี ให้ความสาคัญกับการศึกษาในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสติปัญญาและความสามารถ
พื้นฐาน และกลุ่มอายุ 15-25 ปี ให้ความสาคัญกับการฝึกอาชีพระยะสั้น การจัดการศึกษาและ
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชน สาหรับวิธีการให้บริการยังมี
ลักษณะแยกส่วน มุ่งขยายบริการในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพเพื่อให้ครอบคลุมเด็กทุกพื้นที่ และมี
ลักษณะตั้งรับให้ผู้รับบริการแสวงหามากกว่าจะนาบริการไปสู่กลุ่มเปูาหมาย อีกทั้งเด็กและเยาวชนยัง
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ต้องเสียค่าบริการทางการศึกษาซึ่งมีราคาสูงขึ้นทุกปีๆ เป็นเหตุให้มีการเลือกปฏิบัติทาให้เด็กและ
เยาวชนเป็นจานวนมากไม่อาจเข้าถึงบริการ
นอกจากนี้การจัดบริการมีจานวนไม่ครอบคลุมเพียงพอกับผู้ต้องการศึกษาอีกทั้งไม่ทันต่อ
ความจาเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศอีก
ด้วย
จากสภาพปัญหาของการจัดการศึกษากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงนามาสู่วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.5.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จัดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 โดยผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ยังมีปัญหาที่จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการศึกษาขั้น พื้นฐาน ขีดความสามารถของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ า
รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องเพิ่มเติมในด้านประสิทธิภาพ ดังนั้น วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้จึงมีลักษณะสาคัญคือ คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันในเวทีโลก
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 2) เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 4) เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เปูาหมายหลัก คือ 1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 2) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 3) คนไทยทุก
กลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4) ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศหรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 5) ผู้เรียนและกาลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สั งคมและ
ประชาคมอาเซียน 6) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา
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ทั้งนี้หลักในการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะของประชากรของประเทศให้
เข้าสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัด
การศึกษาที่ผ่ านมากับ การพัฒ นาเด็กและเยาวชนดังกล่ าว การจัดการศึกษาเพื่ อพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนจึงควรดาเนินไปโดยมีหลักการสาคัญดังนี้
1.5.3 หลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) ความกว้างขวางและเป็นธรรม
การจัดบริการการศึกษาทุกระดับและประเภทของการศึกษาควรจัดอย่าง
กว้างขวางและเป็นธรรม เพื่อให้บุคคลที่มีความแตกต่างในด้านเพศ วัย และฐานะทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมได้ มี โ อกาสและสามารถเข้ า รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพความต้ อ งการและ
ความสามารถของตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นควรจัดอย่างทั่วถึง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532) รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา เช่น บ้าน วัด ชุมชน สถาบันทางสังคม
2) ความสมดุล
การจัดการศึกษาควรจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสมดุลระหว่าง
ปัญญา คุณธรรม และสมรรถภาพพื้นฐานกับความรู้และทักษะสาหรับการประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
พลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านอาชีพและความ
เป็นอยู่ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคิดริเริ่มที่จะ
พัฒนาวิทยาการให้ก้าวหน้าตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
นอกจากนี้ควรจัดการศึกษาให้มีความสมดุลระหว่างวิทยาการสมัยใหม่ และ
วัฒนธรรมจากสังคมภายนอกทั้งนอกประเทศและนอกชุมชนที่อยู่อาศัย กับการเรียนรู้ความรู้ดั้งเดิม
และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สั่งสมกันมาของชุมชน โดยให้มีการถ่ายเทความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างความรู้
สมัยใหม่ วัฒนธรรมภายนอกกับความรู้ดั้งเดิม วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้บุคคลได้รู้จักตนเองและ
สภาพแวดล้อมของตน สามารถตัดสินใจและเลือกรับความรู้และวัฒนธรรมทั้งสองประเภทได้ด้ว ย
ตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะนาไปพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้ด้วย
3) ความสอดคล้อง
การจัดการศึกษาควรจัดให้มีความสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระดับต่างๆทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในลักษณะที่
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และของชุมชนทั้งชุมชนเมืองและ
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ชุมชนชนบท และสามารถที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมบนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงและความเป็นไปได้
นอกจากนี้การจัดการศึกษาควรจัดให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของชุมชน มีลั กษณะที่เน้น ให้ ผู้ เรี ยนรู้จัก ตนเอง รู้จักชุ มชนที่อ าศัยอยู่ มี
ความรู้สึกสัมพันธ์กับชุมชนของตน ตลอดจนได้ตระหนักถึงความจาเป็น และความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
4) ความหลากหลาย
การจัดการศึกษาควรจัดให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และ
วิธีการเพื่อให้ แต่ละบุคคลสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่เลื อกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความ
ต้องการและความสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้โดยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การจัดการศึกษาที่หลากหลายนี้จะต้องจัดให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยส่วนรวมด้วย
แนวคิดทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งในเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กาลังเกิดขึ้น คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทย
ที่พึงประสงค์ และรูปแบบการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมากับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจ จุบั น ในตอนต่อไปผู้ วิจั ยน าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา ซึ่งกลุ่ ม
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นกาลังแรงงานที่สาคัญของสังคมไทยต่อไปในอนาคต แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาผู้วิจัยนาเสนอในลาดับถัดไป
ตอนที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ในตอนที่ 2 ผู้วิจัยนาเสนอแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งช่วงอายุ (generation)
ของบุคคลในแต่ละช่วงอายุภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงความหมายและคุณลักษณะของ
เจเนอเรชั่ น แอลฟา ความต้ อ งการเรี ยนรู้ ของเจเนอเรชั่ น ดัง กล่ า ว และทฤษฎี ท างสั งคมวิท ยาที่
เกี่ยวข้องและใช้ในการอธิบายการพัฒนา รายละเอียดของเนื้อหานาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งช่วงอายุ (generation) ของบุคคล
แนวคิ ด การแบ่ ง ช่ ว งอายุ ข องบุ ค คลเริ่ ม ต้ น จากนั ก สั ง คมวิ ท ยาชาวอั ง กฤษชื่ อ มั น ไฮน์
(Mannheim) ในปี ค.ศ. 1923 โดยเขาได้เขียนเรื่อง “The Problem of Generations” เพื่อใช้
อธิบ ายปรากฏการณ์ (phenomenon) ทางสั งคมในแต่ล ะชั่ว อายุของบุคคลที่เกิด ในรุ่นเดียวกั น
(cohort) ซึ่งในแต่ละช่วงอายุของบุคคลจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้ง
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ในด้านความสัมพัน ธ์ร ะหว่างสิ่ งแวดล้ อมกับสั งคม และความสัมพันธ์ทางด้านสั งคมและจิตวิทยา
(Pilcher, 1994)
คาว่า “ชั่วอายุ” หรือ “ชั่วคน” หรือ generation นั้น หมายถึงช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมี
ลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูกเธอ ในประเทศพัฒนาแล้ว “หนึ่งชั่วคน” เท่ากับประมาณ
20 ปีกว่า ๆ จนเกือบใกล้ 30 ปี และในบางประเทศอาจถึง 30 ปี (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) การ
แบ่ ง ชั่ ว อายุ (generation) ของบุ ค คลในปั จ จุ บั น จะแบ่ง ภายหลั ง การเกิ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
เนื่ องจากว่าบุ คคลที่เกิดภายหลั งสงครามโลกครั้งที่ส องจะยังเป็นชั่ว อายุคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก
ปัจจุบันการแบ่งชั่วอายุของบุคคลภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
ที่สาคัญคือ การอิงปีค.ศ.ที่เกิด ประสบการณ์ร่วมทางวัฒนธรรมหรือช่วงอายุที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
(cultural generation) ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของโลก ภัยธรรมชาติ และ
เทคโนโลยี (Gordon, R, S., 2007; United Nations Joint Staff Pension Fund, 2010; Grail
Research, 2011; Mc Crindle, M., & Wolfinger, E., 2013; United Nations Joint Staff
Pension Fund, 2013) ผลจากการแบ่งชั่วอายุของบุคคลดังกล่าวทาให้ปัจจุบันมีชั่วอายุของบุคคลที่
ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ บ นโลกภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องจนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ ทั้ ง หมด 5 ชั่ ว อายุ ค นหรื อ
5 เจเนอเรชั่น ดังนี้
เจเนอเรชั่นที่ 1: เบบี้ บูมเมอร์ (baby boomers)
เจเนอเรชั่นที่ 2: เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (generation x)
เจเนอเรชั่นที่ 3: เจเนอเรชั่น วาย (generation y)
เจเนอเรชั่นที่ 4: เจเนอเรชั่น ซี (generation z)
เจเนอเรชั่นที่ 5: เจเนอเรชั่น แอลฟา (generation alpha)
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอลักษณะที่สาคัญของเจเนอเรชั่นที่หนึ่งจนถึงเจเนอเรชั่นที่สามโดยสรุป
ซึ่งเจเนอเรชั่นดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากปีค.ศ.ที่เกิด จะจัดเป็นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยผู้สูงอายุในปัจจุบัน
และจะนาเสนอความหมายและลักษณะที่สาคัญโดยละเอียดของเจเนอเรชั่นที่สี่หรือเจเนอเรชั่นซี และ
เจเนอเรชั่นที่ห้าหรือเจเนอเรชั่นแอลฟา ซึ่งถือเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่ผู้วิจัยกาลังศึกษา
ไว้ในภายหลัง โดยแต่ละเจเนอเรชั่นมีคุณลักษณะที่สาคัญดังนี้ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554; William,
J, S., 2004; Gordon, R, S., 2007; Bernard, S., 2010; Ethics Resource Center, 2010; Grail
Research, 2011; Mc Crindle, M., & Wolfinger, E., 2013; United Nations Joint Staff
Pension Fund, 2013)
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เจเนอเรชั่นที่ 1: เบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomers)
คือบุคคลที่เกิดในปีค.ศ. 1945 -1964 หรือ พ.ศ. 2488 – 2507 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า hippies
& yuppies หรือ me generation หรือ cholesterol generation บุคคลในเจเนอเรชั่นนี้เกิดโดย
บุคคลยุค “the builders”
เหตุการณ์ที่สาคัญในระดับโลกของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ เกิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก, เทศกาลวูดสต็อก (woodstock), สงครามเย็น
(the cold war), การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์ (the moon landing), การเคลื่อนไหว
ด้านสิทธิมนุษยชน, สงครามเวียดนาม, การปฏิวัติทางเพศ (sexual revolutions), การลอบสังหาร
สมาชิ ก รั ฐ สภาโรเบิ ร์ ต เอฟ เคเนดี้ และประธานนาธิ บ ดี ส หั ฐ อเมริ ก าจอห์ น เอฟ เคเนดี้
(Assassination of RFK, JFK, and MILK, Jr)., เริ่มมีโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก เป็นต้น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สาคัญในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ เป็นยุคที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการเพิ่มจานวนประชากร เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
ประชากรในยุคดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก ลักษณะ
ครอบครัวที่ถือเป็นเกณฑ์ปกติของสังคมคือ ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) แนวเพลงที่เป็นที่นิยม
ในยุค คือ ร๊อคแอนด์โรล (the rock’n roll age) ปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้กาลังเคลื่อนตัวเข้าสู่วัย
“ผู้สูงอายุ”
บุคคลสาคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปี (TIME person of the year) ใน
เจเนอเรชั่นนี้ เช่น
- 1949 Winston Churchill, Prime Minister of the United Kingdom 1940–45
- 1952 Elizabeth II, Queen of the United Kingdom1952–current
- 1960 The Beatles, ‘Let it be’
- 1961 John F Kennedy, President of the United States 1961–63
- 1968 Simon & Garfunkel, ‘Mrs Robinson’
- 1977 Elvis Presley, ‘Blue suede shoes’
บุคลิกลักษณะที่สาคัญของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ เป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทางาน เคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความสาคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสาเร็จ
อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทางานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทางานและองค์กรมาก
คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก มีอุดมการณ์ ชอบการ
แข่งขัน มีความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูง จึงมักมีการวางแผนและตัดสินใจกระทาการใดๆได้อย่าง
เด็ดขาดและจริงจัง โดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ และกาหนดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่าง
ที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็น เมื่อได้เงิน มักจะนามาเก็บสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในยามบั้นปลายชีวิต
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เจเนอเรชั่นที่ 2: เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (generation x)
คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 1965 – 1980 หรือ พ.ศ. 2508 – 2523 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า
latchkey kids หรือ baby bust หรือ slacker generation หรือ x-ers บุคคลในเจเนอเรชั่นนี้เกิด
จากบุคคลในยุคเบบี้บูมเมอร์ตอนต้น (the early baby boomers)
เหตุการณ์ที่สาคัญในระดับโลกของคนในยุคเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น,
โรคเอดส์, การเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์พีซี (personal computers) และเพจเจอร์ (pager), ความไม่
มั่นคงทางเศรษฐกิจ, ยุคสิ้นสุดสงครามเย็น, ยาคุมกาเนิด, ยาเสพติด, การมีเอ็มทีวี (MTV), วีดีโอเกม
และเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (ในประเทศไทย)
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สาคัญในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ มีสถิติครอบครัวที่บิดาหรือมารดามี
การหย่าร้างและมีการสร้างครอบครัวใหม่ (blended family) สูง, ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
, มีการทาแท้งอย่างถูกกฎหมาย, ประเทศสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจโลก, แนวเพลงที่
โด่งดังในยุคสมัยนี้เช่น ดิสโก้ ฮิพฮอพ และวัฒนธรรมฮิพฮอพ
บุคคลสาคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปี (TIME person of the year) ในเจเนอเรชั่น
นี้ เช่น
- 1971 Richard M Nixon, President of the United States 1969–74
- 1975 American Women
- 1979 Ruhollah Khomeini, political leader of the 1979 Iranian Revolution
- Bee Gees, ‘Stayin’ alive’
- Bob Dylan, ‘The times they are a-changin’’
- James Brown, ‘Papa’s got a brand new bag’
บุคลิกลักษณะที่สาคัญของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ เป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตขึ้นมากับ
ความบากบั่น สู้ชีวิต ทะเยอทะยาน เพราะบุคคลในเจเนอเรชั่นนี้เกิดมาในยุคการแข่งขันสูง (ยุค
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจเฟื่องฟูหลังสงคราม) มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ
ให้ความสาคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิทยา และ สหัทยา ดารงเกียรติศักดิ์ (2547) ที่พบว่าเจเนอเรชั่นนี้มีการจัดสรรเวลา
กิจกรรมการดาเนินชีวิตทั้งในด้านการทางาน งานอดิเรก การร่วมกิจกรรมกับชุมชน การท่องเที่ยว
ราตรีให้เหมาะสมในชีวิตประจาวัน มีแนวคิดและการทางานในลักษณะรู้ทุกอย่างทาทุกอย่างได้เพียง
ลาพัง ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาตนเอง
มักจะแต่งงานช้าหรือเป็นโสด มีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงิน มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
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ข้อแนะน า เพื่อการปรับ ปรุงและ พัฒนาตนเอง ตั้งใจเรียนมีทัศนคติและค่านิยมต่ออาชีพดารา
นักแสดง/นักร้องว่าเป็นอาชีพที่ไม่จีรังยั่งยืน
เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นนี้ พบว่าโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต วิทยุ นิตยสารและภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มาก
ที่สุด (อรอนงค์ ทิพย์เสถียรกุล, 2550)
เจเนอเรชั่นที่ 3: เจเนอเรชั่น วาย (generation y)
คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 1981 – 1994 หรือ พ.ศ. 2524 - 2537 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า
millennial generation หรือ gen next หรือ net gen หรือ n-gen หรือ nexters หรือ echo
boomers หรือ y-ers บุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ เกิดจากบุคคลในยุคเบบี้บูมเมอร์ตอนปลาย (the late
baby boomers)
เหตุการณ์ที่สาคัญในระดับโลกของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์พีซีอย่าง
แพร่หลายของ broadband internet ทาให้เริ่มมีการใช้อีเมล (e-mail) และการส่งข้อความ (sms),
DVD, home theater, ความรุนแรงและการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา เช่น กราดยิงนักเรียน
โรงเรียนมัธยม Columbine ในอเมริกา, Oklahoma city bombing, เหตุการณ์ 9/11 หรือ
เหตุการณ์ถล่มตึก World Trade Center เป็นต้น, การเริ่มใช้คาว่าโลกาภิวัตน์ (globalization),
สหภาพโซเวียตล่มสลาย, สงครามอ่าวเปอร์เซีย และพฤษภาทมิฬ (ในประเทศไทย)
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สาคัญในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ การบริโภคทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความมั่ น คงและปลอดภั ย ในครอบครั ว เด็ ก ในยุ ค นี้ มั ก จะเป็ น ลู ก คนเดี ย วใน
ครอบครัวและเกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจดี, การแพร่หลายของอีเมล อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ (พบว่า
บุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ 97% มีคอมพิวเตอร์ และ 94% มีโทรศัพท์มือถือ), การมีรีโมทโทรทัศน์, พายุ
เฮอริเคนแคทรีนา, การเกิดสึนามิ (tsunami), โรคไข้หวัดนก, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, การมีสิทธิเกย์,
วัยเด็กอ้วน, เกมส์คอมพิวเตอร์, การเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ (barbie), การ์ตูนเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ (Harry
Potter), เริ่มมีวิกิพีเดีย (wikipedia) กูเกิล (google) และ รายการโทรทัศน์แบบเรียลลิตี้ (reality
TV.) แนวเพลงที่โด่งดังในยุคสมัยนี้ เช่น เพลงปฺอบและอินดี้ (the pop/INDIE age) เป็นต้น
บุคคลสาคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปี (TIME person of the year) ใน
เจเนอเรชั่นนี้ เช่น
- 1987 Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Head of State of the former USSR
- 1994 John Paul II, Pope of the Roman Catholic Church 1978–2005
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บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของคนในเจเนอเรชั่ น นี้ ได้ แ ก่ เป็ น กลุ่ ม คนที่ โ ตมาพร้ อ มกั บ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่
ชอบอยู่ในกรอบ และไม่ชอบเงื่อนไข มองโลกในด้านดี (optimism) ใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความ
สะดวก ในด้านการทางานคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทางานว่า สิ่งที่ทามีผลต่อตนเองและ
ต่อหน่ ว ยงานอย่ างไร อีกทั้งยั งมีความสามารถในการทางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสาร และยั ง
สามารถทางานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางานได้ดี
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชานนท์ ศิริธร (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับ
นวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย และการเป็นเจ้าของนวัตกรรม พบว่า
เจเนอเรชั่นวายเปิดรับสื่อมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความถี่ในการ
เปิดรับสื่อโทรทัศน์ เจเนอเรชั่นวายมีการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และตัว แปรด้านการเป็น
เจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ เจเนอเรชั่นวายยังต้องการผลตอบรับ (feedback) ในการทางาน คาดหวังกับ
หัวหน้างาน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย (multiple careers) มีลักษณะต่อต้านสังคม และ
ไม่สุภาพ มีความทะเยอทะยานในการทางานสูง แต่ในขณะเดียวกันมีความอดทนและเข้าใจและรับ
วัฒนธรรมที่หลายหลากและความเป็นนานาชาติ มี interracial relationship และ ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ (brand royal)
เจเนอเรชั่นที่ 4: เจเนอเรชั่น ซี (generation z)
คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 1995 – 2009 หรือ พ.ศ. 2538 - 2552 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า
digital natives หรือ generation I หรือ zeds หรือ zees บุคคลในเจเนอเรชั่นซีจะเกิดจากบุคคลใน
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เหตุการณ์ที่สาคัญในระดับโลกของบุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ การเกิดมาพร้อมกับความ
เปลี่ ย นแปลงที่ท้า ทายของโลก เช่น การก่อการร้ าย และการให้ ความส าคัญกั บสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรมากขึ้น
บุคคลสาคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปี (TIME person of the year) ในเจเนอเรชั่น
นี้ เช่น
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- 2000 George W Bush, President of the United States 2000–09
- 2008 Barack Obama, President of the United States 2009–ปัจจุบัน
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สาคัญในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีดิจิทอล เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet), เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network sites),
แล็บท๊อบ (laptop), โทรศัพท์มือถือ (mobile phone) อย่างแพร่หลาย ดังนั้นบุคคลในเจเนอเรชั่นนี้
จึงเกิดและเติบโตมาในยุคที่ถือได้ว่าเป็นโลกดิจิทอล (digital world) อย่างแท้จริง โลกของบุคคลใน
ยุคเจเนอเรชั่นซี คือ ดิจิทอล และเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการทางานหลายๆอย่างพร้อมกันในอุปกรณ์
อย่างเดียว ดังนั้นบุคคลในยุคเจเนอเรชั่นซีจึงพึ่งพาเทคโนโลยีในทุกๆรูปแบบ และถือว่าเทคโนโลยีเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเล่น และการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังพบว่าในเรื่องของการเรียนรู้บุคคลเจเนอเรชั่นซี รูปแบบการเรียนรู้จะเกิดจาก
เทคโนโลยี ไม่ใช่หนังสือเรี ยน (text) อีกต่อไป จากการศึกษาพบว่า เด็กร้อยละ 43 จะเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต และเด็กร้อยละ 38 จะเรียนรู้ผ่านการปริ้นซ์ข้อมูลต่างๆที่พบในระบบออนไลน์ มีเพียง
ร้อยละ 16 เท่านั้นที่ใช้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
บุคลิ กลั กษณะที่ส าคัญของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ ไวต่อการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างทันการณ์ (tech-savvy), ติดต่อกับสังคมภายนอกในโลกเสมือน
จริงทางอินเทอร์เน็ต (global connected: in the virtual world), มีความยึดหยุ่นและสมาร์ท
(flexible and smarter) และ สามารถอดทนกับการอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ หลากหลาย
(tolerant of diverse cultures)
จากการศึกษาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชั่นซีกับเทคโนโลยีพบว่า เด็กใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหว่าง 5 – 12 ปี ร้อยละ 31 ต้องการ iPad เป็นของขวัญวัน
คริสต์มาสในปี ค.ศ. 2010 และร้อยละ 29 ต้องการคอมพิวเตอร์เท่ากันกับ iPod (Nielson, 2010
อ้างถึงใน Grail research, 2011) และเมื่อสอบถามถึงความต้องการของเด็กพบว่า เด็กร้อยละ 51
ต้องการคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือถึงร้อยละ 43 ในขณะที่เด็กปฏิเสธการได้รับโทรทัศน์เป็น
ของขวัญ ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ถึง การให้ ความส าคัญของคอมพิว เตอร์แ ละโทรศัพท์ มือถือ ที่มีมากกว่ า
โทรทัศน์ของบุคคลในยุคเจเนอเรชั่นซี (Grail research, 2011)
สาหรับความสัมพันธ์ทางด้านสังคมของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเจเนอเรชั่นซี เด็กและเยาวชน
กลุ่ มนี้ จ ะมีค่านิ ยมในการติดต่อสื่ อสารกับสังคมและกลุ่มเพื่อนผ่ านทางอินเทอร์เน็ต ,

ข้อความ

(instant/text messaging), โทรศัพท์มือถือ (mobile phone), และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social
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network sites) ซึ่งกลุ่มเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตสาหรับเด็กกลุ่มเจเนอเรชั่นซีจะมีอิทธิพลต่อเด็กเป็น
อย่างมากในด้านของการตัดสินใจกระทาสิ่งต่างๆ และนาไปสู่การแสดงออกทั้งทางด้านวัฒนธรรม
ภาษา และความคิดอย่างแพร่หลาย
ด้านรูปแบบการติดต่อสื่อสารของเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชั่นซี นิยมใช้การติดต่อสื่อสาร
โดยข้อความผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เช่น BBM, weibo, whatsapp, QQ, line, tango, skype,
viber เป็นต้น ในขณะที่การสื่อสารด้วยอีเมล (e-mail) และการส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอส (sms) จะ
ได้รับความนิยมลดลงถึง 20% ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า และรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวจะกลายเป็น
อดีตสาหรับบุคคลในยุคเจเนอเรชั่นซี
จากการสารวจเด็กหลายพันคนจาก 70 เมืองใน 15 ประเทศในยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกา
และอเมริกาใต้ โดยมิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown อ้างถึงใน Grail research, 2011) พบว่า
บุคคลยุคเจเนอเรชั่นซีรู้สึกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสาคัญมากกว่าทุกด้านในชีวิตของตนเอง
รวมถึงครอบครัวของตน เด็กวัยรุ่น 46% เลือกที่จะดูรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสั งคมออนไลน์
และร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 8-12 ปีทั่วโลกออนไลน์ทุกวัน โดยร้อยละ 25 มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน
ประเทศอื่นๆผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน
ด้านรูปแบบของอุปกรณ์ดิจิทอล บุคคลในเจเนอเรชั่นซี นิยมอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้
งานได้หลากหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน (multitaskers) และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (interactive)
กับผู้อื่นได้ในอุปกรณ์เดียวกัน และถึงแม้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีราคาสูงก็ยินดีที่จะจ่ายเงินจานวนมาก
เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่มีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น iPhone, iPad
จากลั ก ษณะนิ สั ย ของบุ ค คลในยุ ค เจเนอเรชั่ น ซี ที่ เ สพติ ด เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีดิจิทอลข้างต้น ส่งผลความผูกพันทางอารมณ์ (emotional attachment) ของเด็กที่มีต่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทอลในระดับสูง โดยการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์
(University of Maryland อ้างถึงใน Grail research, 2011) กับนักเรียนอายุระหว่าง 17 – 23 ปีใน
สิ บ ประเทศ พบว่ า เมื่ อ เด็ ก อยู่ ห่ า งจากอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น แล็ บ ท๊ อ บและ
โทรศัพท์มือถือ เด็กร้อยละ 79 จะแสดงอาการของความซึมเศร้า
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์
ขนาดใหญ่ทาให้เด็กในกลุ่มเจเนอเรชั่นซีตระหนักถึงความสาคัญของความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของ
โลกเช่น การก่อการร้าย (terrorism) และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (climate change) จาก
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การศึกษาของกรีนพีซกับวัยรุ่น 50,000 คนใน 18 ประเทศ วัยรุ่นร้อยละ 74 ให้ความสาคัญกับการ
ก่อการร้ายและภาวะโลกร้อน (global warming) มากกว่าสงคราม (war) ความรุนแรง (violence)
และยาเสพติด (drug) นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทจานวนมาก เช่น แมคโดนอลล์ สานักงานใหญ่ ได้
สนับสนุนให้เฟรนชายส์ (franchises) ของตนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นและลดการใช้
กระดาษคาร์บอน รวมถึงการจัดโปรแกรมการศึกษา (education programs) สาหรับเด็กเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental responsibility) (Grail research, 2011)
ตัวอย่ างพฤติกรรมด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคมของบุคคลเจเนอเรชั่นซี จากการส ารวจ
พฤติกรรมของวัยรุ่นในประเทศสิงคโปร์จานวน 1,100 คน (Grail research, 2011) พบว่าวัยรุ่นและ
ครอบครัวของวัยรุ่นร้อยละ 75 มีพฤติกรรมการบริโภคที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (green product) นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของวัยรุ่นยังใช้ผลิตภัณฑ์ซ้า (recycle) บ่อย
เท่าที่จะทาได้ เช่นเดียวกันกับวัยรุ่นออสเตรเลียร้อยละ 61 ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว วัยรุ่นร้อยละ
70 ลดการใช้บริโภคพลังงานลง วัยรุ่นร้อยละ 97 เชื่อว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ามีความสาคัญ และร้อยละ
82 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้าบ่อยเท่าที่จะทาได้
คุณลักษณะที่สาคัญทั้งในด้านของการทางาน และรูปแบบการเรียนรู้ของบุคคลในยุค เบบี้
บูมเมอร์จนถึงยุคเจเนอเรชั่นซีมีความแตกต่างกัน ดังสรุปได้ในตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2-6 แสดงความแตกต่างของบุคคลยุคเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซีในด้านคุณลักษณะ
การทางาน และรูปแบบการเรียนรู้
(United Nations Joint Staff Pension Fund, 2013 และ Ethics Resource Center, 2010)
คุณลักษณะ
เบบี้บูมเมอร์
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เจเนอเรชั่น
วาย และเจเนอ
เรชั่นซี
บุคลิกลักษณะที่สาคัญ - มองโลกด้านบวก
- มีจุดมุ่งหมายในชีวิต - มีความมั่นใจ
- ทางานเป็นทีมได้ดี
- มี ค วามมั่ น ใจใน - มีความเป็น
ตนเอง
สังคมสูง
มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
- ขาดทั ก ษะใน
การติดต่อ
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ตารางที่ 2-6 แสดงความแตกต่างของบุคคลยุคเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซีในด้านคุณลักษณะการ
ทางาน และรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
คุณลักษณะ

เบบี้บูมเมอร์

บุคลิกลักษณะที่สาคัญ
(ต่อ)
คุณลักษณะด้านบวก - ทางานหนัก
- ยึดมั่นในอุดมการณ์
- มีความสามัคคี

คุณลักษณะด้านลบ

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

- มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ประกอบการ
- มี ค วามยึ ด หยุ่ น และ
ความคิดสร้างสรรค์
- มี ค วามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

เจเนอเรชั่นวาย
และเจเนอเรชั่น
ซี
สัมพันธ์กับผู้อื่น

- มีความไวต่อ
ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี
- มีทักษะในการ
ทางานหลาย
อย่ า งใ น เว ล า
เดียวกัน
- มี ค ว า ม สามารถในการ
ปรั บ ตั ว ในเข้ า
กั บ ค ว า ม
หลากหลาย
- มุ่งมั่นกับการทางาน - ชอบเยาะเย้ ย ถาก - ขาดทั ก ษะใน
หนัก (workaholics) ถาง
ก า ร อ่ า น แ ล ะ
- ยึ ด ต น เ อ ง เ ป็ น - ขี้เกียจ หลบเลี่ยงงาน ก า ร เ ขี ย น ขั้ น
ศูนย์กลาง
พื้นฐาน
- มี ค วามสนใจ
ในเรื่ อ งใดเรื่ อ ง
หนึ่งในช่วงเวลา
สั้นๆ
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ตารางที่ 2-6 แสดงความแตกต่างของบุคคลยุคเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซีในด้านคุณลักษณะการ
ทางาน และรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
คุณลักษณะ

เบบี้บูมเมอร์

ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต่ อ ก า ร - มี ค วามเชื่ อ ว่ า การ
ทางาน
ท างานหนั ก จะได้ ผ ล
ระยะยาว
- ทางานกับองค์กรเป็น
ระยะเวลายาวนาน

สถานที่ทางาน

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

- สามารถจั ด ตาราง
การทางานและการใช้
ชีวิตให้มีความสมดุล
- นิ ย มโครงสร้ า งการ
ท า ง า น ที่ ยึ ด ห ยุ่ น
มากกว่าแบ่งตามลาดับ
ขั้น
- มีอาชีพที่หลากหลาย
อาชีพและหัวหน้างาน
ได้หลายคน

เจเนอเรชั่นวาย
และเจเนอเรชั่น
ซี
- ไม่ จ งรั ก ภั ก ดี
ต่อองค์กร
- ค ว ร ใ ห้ ผ ล
ส ะ ท้ อ น ก ลั บ
(feedback) ใน
การทางานทันที
- มี ค ว า ม สามารถใน
การบู ร ณาการ
เทคโ นโ ลยี ใ น
การทางาน
- มี อ า ชี พ ที่
หลากหลาย
อ า ชี พ แ ล ะ
หั ว หน้ า งานได้
หลายคน

- ทางานยาวนานที่ใน - บริษัท
บริษัท (office) เท่านั้น - บ้าน

สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ใจในการ เงินเดือน
ทางาน

- บริษัท
- บ้าน
- มี ต ารางการท างานที่ - มี ต า ร า ง ก า ร
ยึดหยุ่น
ทางานที่ยึดหยุ่น

- ค ว า ม มั่ น ค ง - การมีคุณภาพ
ปลอดภัย
ชีวิตที่ดี
- เงินเดือน
- ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คล
ในที่ทางาน
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ตารางที่ 2-6 แสดงความแตกต่างของบุคคลยุคเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจเนอเรชั่นซีในด้านคุณลักษณะ
การทางาน และรูปแบบการเรียนรู้ (ต่อ)
คุณลักษณะ

เบบี้บูมเมอร์

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

เจเนอเรชั่นวาย
และเจเนอเรชั่น
ซี
การให้คาแนะนาในการ ไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ไม่ต้องการรับผลสะท้อน ต้ อ ง ก า ร ผ ล
ทางาน
การให้ผลสะท้อนกลับใน กลับในการทางาน
สะท้ อ นกลั บ ใน
การทางานได้
การทางาน
การติดต่อสื่อสารในการ
ทางาน

โทรศัพท์

อีเมล

จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ใ น ก า ร การมีอาชีพที่ประสบ
ทางาน
ความสาเร็จ

รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ - กระบวนการเรียนรู้สู่
เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลง
(transformational
learning style)
- การเรีย นรู้ในชั้ นเรีย น
ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน , การคิดวิเคราะห์
และการให้ ผ ลสะท้ อ น
กลับ

- อีเมล
- ข้ อ ความผ่ า น
อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เช่ น โทรศั พ ท์ ,
Laptop
- การเลื่อนตาแหน่งหรือ - การมี อาชี พ
ย้ายที่ทางาน
เสริ ม หรื อ การมี
- การมี ทั ก ษะและ ง า น ท า ที่
ประสบการณ์ ท างานที่ หลากหลาย
หลากหลาย
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง - การเรียนรู้แบบ
(self-directed)
ไม่เป็นทางการ
- e-learning
- การเรียนรู้ที่
- เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ มี ก า ร เกิดขึ้นโดย
บูรณาการเทคโนโลยีกับ บังเอิญ
การเรียนรู้
- เรี ย กร้ อ งให้ มี
- การเรีย นรู้เอื้อต่อการ การบู ร ณาการ
เ ข้ า สู่ ก า ร ท า ง า น ใ น เท ค โ น โ ล ยี กั บ
โรงงานอุตสาหกรรม
การเรียนรู้
- การเรียนรู้ของ
บุ ค ค ล ผ่ า น
สิ่งแวดล้อม
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2.2 ความหมาย และคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา (generation alpha)
เจเนอเรชั่นที่ 5: เจเนอเรชั่น แอลฟา (generation alpha)
คือบุคคลที่เกิดในปี ค.ศ. 2010 – 2025 หรือ พ.ศ. 2553 – 2568 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า
google kids หรือ the regeneration หรือ generation hope หรือ generation new age หรือ
the saviours หรือ generation y-not หรือ the new generation หรือ the neo-conservatives
บุ ค คลในเจเนอเรชั่ น นี้ ทุ ก คน เกิ ด ในศตวรรษที่ 21 อย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ เ พราะบุ ค คลใน
เจเนอเรชั่นซีส่วนใหญ่จะเกิดในศตวรรษที่ 20 จนถึงตอนปลายของศตวรรษที่ 20 แต่ไม่ได้เกิดใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น เดีย วกัน กับ เจเนอเรชั่นแอลฟา ในเจเนอเรชั่นนี้ส่ วนใหญ่เป็นลู กของบุคคลใน
เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเป็นรุ่นหลานของบุคคลที่เกิดในช่วงปลายของเบบี้ บูมเมอร์
นอกจากนี้ในเจเนอเรชั่นนี้ จะเป็นกลุ่มคนที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในโลก (ในปี ค.ศ.
2050 คนรุ่นเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี และมีประชากรรุ่นเจเนอเรชั่นแอลฟา
มากที่สุดในโลก) โดยปัจจุบันประเทศที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน (1.33
พันล้านคน) อินเดีย (1.15 พันล้านคน) และสหรัฐอเมริกา (0.30 พันล้านคน) และคาดการณ์ว่าในปี
ค.ศ. 2030 ประเทศที่มี จ านวนประชากรมากที่สุ ด ในโลกจะยั งคงเป็ น 3 ประเทศเดิ ม แต่อั นดั บ
เปลี่ ย นแปลงไป โดยประเทศอิน เดียจะมีจานวนประชากรมากกว่าประเทศจีน (อินเดียมีจานวน
ประชากรเท่ า กั บ 1.53 พั น ล้ า นคนและจี น มี จ านวนประชากรเท่ า กั บ 1.46 พั น ล้ า นคน) และ
สหรัฐอเมริกาจะมีจานวนประชากรเท่ากับ 0.36 พันล้านคน กล่าวโดยสรุปแล้วจานวนประชากรโลก
ในปี ค.ศ. 2030 จะเพิ่มขึ้น 8.29 พันล้านคน และประชากรส่วนใหญ่โดยประมาณ 1.59 พันล้านคน
ทั่วโลกคือประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่นแอลฟา
เหตุการณ์ที่สาคัญในระดับโลกของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ การเกิดมาพร้อมกับระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มถดถอย (economic slowdown), ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน ส่งผล
ให้ราคาอาหารและน้าดื่มมีราคาสูงมากขึ้น, การก่อการร้าย, สภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ ส าคั ญ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในเจเนอเรชั่ น นี้ ได้ แ ก่ การอยู่ ใ นโลกของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่าในยุคเจเนอเรชั่นซี, การที่บุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับสินค้าบาง
ชนิดที่เคยมีในเจเนอเรชั่นที่ผ่านมา เช่น เทปคาสเซ็ท (cassettes), การบันทึกวิดีโอคาสเซ็ท (VHS
tapes), ฟล๊อบปี้ ดิส (floppy disks), คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computers) รวมถึง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เช่น เม้าส์ (mouse) และคีย์บอร์ด (keyboard), โทรทัศน์ผ่านสาย
เคเบิลทีวี (analog cable TV) และ offline music purchases เป็นต้น
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ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมของเจเนอเรชั่นแอลฟา พบว่าเป็นปัญหาที่สาคัญเพราะ
สั ง คมในเจเนอเรชั่ น นี้ จ ะเป็ น สั ง คมที่ มี แ ต่ บุ ค คลที่ มี ค วามเหง า (loneliness) และซึ ม เศร้ า
(depression) อยู่ในสังคม และจะพบมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับครัวเรือนที่อยู่คนเดียว (soloperson household)
บุคลิกลักษณะที่สาคัญของคนในเจเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ ได้รับการคาดหวังในเรื่องต่างๆมากกว่า
บุคคลในยุคเจเนอเรชั่นซี เช่น ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างทันการณ์
(tech-savvy) ต่างๆได้มากกว่า, ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี, ยึดติดกับวัตถุนิยม (materialistic)
มากกว่าคนในยุคที่ผ่านมา อายุขัย (life expectancy) เฉลี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยในปี ค.ศ.
2020 หรือ พ.ศ. 2563 มีการคาดการณ์ว่าอายุขัยเฉลี่ยของบุคคลจะอยู่ที่ 84 ปี และอายุขัยเฉลี่ยของ
คนเอเชียจะมากกว่าคนออสเตรเลีย เช่น ค่าเฉลี่ยอายุกลางของคนออสเตรเลียเท่ากับ 40 ปี ในขณะที่
ญี่ปุนเท่ากับ 48 ปี และจีนเท่ากับ 37 ปีตามลาดับ และในปีค.ศ. 2050 อายุขัยเฉลี่ยของบุคคลจะอยู่ที่
90 ปี (Matthew, 2013) ในขณะที่ผู้หญิงในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา 1 ใน 3 คนจะไม่มีบุตร
นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 บุคคลในยุคเบบี้ บูมเมอร์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยเกษียณ บุคคลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์จะมีอายุในช่วง 40 – 50 ปี และจะเป็นผู้นาทาง
ธุรกิจ บุคคลในเจเนอเรชั่นวายจะมีบทบาทที่สาคัญในการทางานมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน และบุคคลใน
เจเนอเรชั่นซี จะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและเริ่มต้นเข้ าสู่ตลาดแรงงาน และในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ.
2573 ประชากรส่วนใหญ่ในโลกคือประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และจานวนประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 85 ปีจะมีจานวนเป็น 3 เท่าของปัจจุบัน
ด้ า นการศึ ก ษา บุ ค คลในเจเนอเรชั่ น แอลฟาจะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง กว่ า และมี ค วามรู้
ความสามารถในด้านการศึกษามากกว่าบุคคลในเจเนอเรชั่นซี โดยบุคคลร้อยละ 90 จะจบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (year 12) เมื่อเปรียบเทียบกับในปัจจุบันคือร้อยละ 75 รูปแบบการศึกษา
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บุคคลใน
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีการเรียนรู้ที่เร็ว และอยู่ในระบบโรงเรียนนาน มีโอกาสที่ดีในอาชีพการงานที่
เกิดจากการขาดทักษะที่ขาดแคลนเนื่องจากคนในรุ่นปัจจุบันที่ออกจากระบบแรงงาน และเนื่องจาก
วิถีชีวิตประจาวันของบุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ที่อยู่กับคอมพิวเตอร์จึงทาให้เจเนอเรชั่นนี้มี แนวโน้มเป็น
โรคอ้วน และนาไปสู่ความเจ็บปุวยเรื้อรัง ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีบทบาทที่สาคัญในการจัดกิจกรรม
เพื่อสุขภาพให้กับเด็กหรือบุคคลที่เกิดขึ้นในเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.3 ความต้องการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟา
จากคุณลักษณะของในเจเนอเรชั่นแอลฟา พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจากใน
อดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาในอนาคตมี

87
แนวโน้มที่จะย่นย่อหลักสูตรให้สั้นลง จบได้รวดเร็ว และสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเรียนการ
สอน เป็นการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์และเครือข่ายสังคมเสมือนจริงแทนที่การเรียนรู้ผ่านหนังสือ การ
เรีย นรู้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทอลและอินเทอร์เน็ต
รูปแบบการศึกษามีลักษณะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสาคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้
ในอนาคตที่เหมาะสมกับในเจเนอเรชั่นแอลฟา น่าจะมี 2 รูปแบบที่สาคัญ (จินตนา สุจจานันท์, 2556)
คือ
1) synchronous learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา สถานที่ บุคคลใน
การเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน และผู้เรียนผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ทันทีทันใด โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบันการศึกษา แต่เรียนผ่านเครือข่ายตาม
กาหนดเวลาในสถานที่ต่ า งๆตามที่ ผู้ เ รี ยนสะดวก เช่น การเรี ย นการสอนแบบห้ อ งเรี ยนเสมื อ น
(virtual classroom)
2) asynchronous learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดเวลาที่ต้องการ ไม่จาเป็นต้องมีการนัดวันเวลา สถานที่ในการเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เรียนผู้สอนสามารถปฏิสัมพันธ์ได้หลายช่องทางแต่ต่างเวลา
เช่น การเรียนการสอนผ่านเว็บ (web-based learning)
สอดคล้องกับข้อมูลในบทความอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 8 Important education trends in
generation z (2011) ที่พูดถึง 8 แนวโน้มที่สาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเจเนอเรชั่นซี จะ
มีลักษณะที่สาคัญคือ
1) การศึกษาในอนาคตการมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ส ามารถมีปฏิสั มพันธ์ร่ว มกันได้
เหมือนอยู่ในชั้นเรียน เช่น iPad ซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โปรแกรมการศึกษาของทั่ว
โลก ครูและศิษย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยใช้แอพลิเคชั่นในการเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน การมีแบบเรียนที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ (interactive textbooks) เกมการเรียนการสอน
(educational games) เป็นต้น
2) การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สาคัญในอนาคต ที่เกิดขึ้นได้โดย
การให้การสนับสนุนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง การเรียนแบบโฮมสคูลจะเรียนโดยเน้นความแตกต่างของ แต่ละบุคคล
ให้บุคคลกากับตนเองในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งของโฮมสคูลคือ เว็บไซด์ ที่จะช่วย
ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3) เป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บและสื่อต่างๆเนื่องจากเจเนอชั่นนี้จะมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ดังนั้นจึงเอื้อให้เกิดการเรียนการสอนผ่านเว็บผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่ อดิจิทอล การแก้ไขและการออกแบบวีดีโอ
เป็นต้น
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4) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถทางการมองเห็น (visual ability) มากกว่า
เมื่อก่อน เช่น การใช้เว็บ การดาว์นโหลดข้อมูล เป็นต้น
5) จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้มีลักษณะเหมือนเกม
6) เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหามากกว่าความสามารถในการจดจา
ข้อมูล
7) กลับมาให้ความสาคัญกับการสอนเพื่อเข้าสู่ความรู้ทางด้านการฝึกวิชาชีพ มากกว่ามุ่งสู่
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8) แหล่งเรียนรู้ของข้อมูลในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง และสามารถทางานได้หลายอย่างมาก
ขึ้น
นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของโลก ซึ่งบริบทต่างเหล่าๆนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลซึ่งกันและกันกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของบุคคลในเจเนอเรชั่นแอลฟา ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาจึง
ควรมีลักษณะที่สาคัญ (จินตนา สุจจานันท์, 2556) ดังนี้
1) เป็นระบบการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศวัย เชื้อชาติ และศาสนา
2) มุ่งพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อใช้ปัญญาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าของชีวิต สังคม และประเทศชาติ
3) ส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต สุ ขภาพสมองและสติปัญญาควบคู่กับส่ ง เสริมให้ คนมี
คุณธรรม จริยธรรมต่อกัน ต้านกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม มีจิตสาธารณะ ขจัดความขัดแย้ง ทา
ให้คนมีความเป็นมนุษย์และมีจิตใจสูง หลักสู ตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจะต้อง
เน้นทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปอย่างบูรณาการ
4) รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับในอนาคตได้แก่ การให้อิสระผู้เรียน ให้ทางออก
และทางเลือกแก่ทุกคน ทาให้คนรักท้องถิ่นและสามารถดาเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างพึงพอใจ ช่ว ยให้
ผู้เรี ย นสามารถทางาน มีเสรี ภ าพ และความรับผิ ดชอบในหน้าที่ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการและลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคลและชุมชน
5) ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรม ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นสื่อให้คนไทยเข้าถึง
แก่นวัฒนธรรมทั้งของไทย และวิถีชีวิตของชนชาติต่างๆ
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6) บทบาทการจัดการศึกษาของภาครัฐลดลง และใช้ความหลากหลายขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเอกชนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ได้ แ ก่ ครอบครั ว ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน องค์ ก รศาส นา
ภาคเอกชน สาธารณประโยชน์ และองค์กรเฉพาะกิจ
7) สถานศึกษามีการแข่งขันกันเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม ยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย
กับคุณค่าแบบไทยที่เน้นค่านิยม และจริยธรรมตามแนวทางของศาสนา
8) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเข้ามามีส่วนส่งเสริมการจัด
การศึกษามากขึ้น เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสมองของมนุษย์และมันสมองของผู้
สูงวัยให้มีสุขภาพสมองยืนยาวด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
9) ผู้สู งวัย จะได้รับการเตรียมการด้วยการศึกษาตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์จากสมอง
ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาใช้สนับสนุนการศึกษาทั้งในรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ
10) สร้างดุลยภาพหรือความพอดีในการผสมผสานคุณลักษณะต่างขั้วได้แก่ ความเป็นผู้นากับ
ผู้ตาม ความสามารถในการทางานเป็นหมู่คณะ เสรีภาพกับความรับผิดชอบ ความสามารถในการ
แข่งขันกับความสมถะ การเห็นความสาคัญและประโยชน์ในวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาแบบ
ท้องถิ่น เป็นต้น
ลักษณะของการจัดการศึกษาไทยที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาข้างต้น ส่งผลต่อรูปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบใหม่ที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ซึ่งรูปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบเก่า (ศตวรรษที่ 20) และแบบใหม่แสดงเปรียบเทียบให้เห็นในตารางที่ 2-7 ดังนี้
ตารางที่ 2-7 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่
(ไพพรรณ เกียรติโชติชัย, 2545 อ้างถึงใน จินตนา สุจจานันท์, 2556)
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเก่า
1. มองโลกแบบแยกส่วน (atomism)

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบใหม่
1. มองโลกแบบองค์รวม (holism)

2. เชื่อเรื่องการแข่งขัน แสวงหากาไร

2. เชื่อในความร่วมมือ สันติภาพ

3. เชื่อว่ามนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติ

3. เชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

4. เชื่อหลักศูนย์รวมอานาจ ประชาธิปไตย
ตัวแทน

4. เชื่อในการกระจายอานาจ ประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม
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ตารางที่ 2-7 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ (ต่อ)
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเก่า

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบใหม่

5. เน้นความสาคัญของวัตถุ

5. เน้นความสาคัญของพลังงานและจิตวิญญาณ

6. เน้นความสาคัญของเศรษฐกิจ

6. เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์

7. ความจริงต้องมีระบบ และแน่นอน

8. โลกตั้งอยู่บนฐานของการเปลี่ยนแปลงและ
หลากหลาย

8. เรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนเป็นฐาน (textbased learning)

8. เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (IT-based
learning)

จากกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์แบบ
เก่าเป็นกระบวนทัศน์ที่เน้ น “การเตรียมคนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ” (people for
growth) ซึ่งสร้างความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ อันเนื่องมาจากการศึกษาไทยไม่
สามารถสร้างพลเมืองของประเทศให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวต่ อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงจากการเตรียมคนเพื่อรองรับการเติบทางเศรษฐกิจ ” (people for growth) เป็น “การ
สร้างการเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของประชาชน” (growth for people) แทน โดยทาให้การ
เติ บ โตเป็ น ปั จ จั ย ที่เ อื้ อต่ อการปลดปล่ อ ยศั ก ยภาพและเติ ม เต็ มขี ด ความสามารถของคน (สุ วิ ท ย์
เมษินทรีย์, 2556) ซึ่งเงื่อนไขที่จาเป็นในการทาให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง คือ ต้องทาให้ประชาชน
เข้าถึงทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และเงินทุน เพื่อให้บุคคลสามารถ
พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ดังนั้นเปูาหมายทางการศึกษาที่สาคัญที่จะ
สร้างการเติบเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของประชาชน (growth for people) จึงต้องสร้างให้คนไทย
มีลักษณะดังนี้
1) บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง (a confident person) รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูก อะไร
ผิ ด มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว มี ค วามคิ ด ความอ่ า นและการตั ด สิ น ใจที่ เ ป็ น อิ ส ระ และมี
ความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
2) บุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (a self-directed learner) มีความใฝุรู้ มีความ
มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อเติมเต็มศักยภาพและสร้างประโยชน์จากความรู้ที่เกิดขึ้น
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3) บุคคลที่ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม (an engaged contributor) ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประเมินความเสี่ยง และเรียกหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและส่วนรวม
4) พลเมืองที่ตื่นตัว (an active citizen) มีจิตสานึกของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ และตระหนักในความเสมอภาค มีจิตสานึกต่อส่วนรวมและต่อประเทศ
การที่จะสร้างคนไทยให้มีลักษณะข้างต้นได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการศึกษาและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกของเจเนอเรชั่นแอลฟานั้น โรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทจากโรงงาน
ที่เน้นการผลิตซ้าในกระบวนการเรียนรู้ในสาระวิชา มาเป็นการเน้นทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตใน
โลกของความเป็นจริง เน้นการสร้างสรรค์ร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์ โดยสอน
ให้น้อยลง และเรียนรู้ให้มากขึ้น (teach less learn more) มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นสาคัญควบคู่ไปกับหลักสูตรมาตรฐานเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
กระบวนการเรียนรู้
จากภาพอนาคตการศึกษาไทย และรูปแบบการจัดการศึกษาที่จะสร้างให้คนไทยในอนาคตมี
ลักษณะดังกล่าว ความต้องการเรียนรู้ที่สาคัญในเจเนอเรชั่นแอลฟา จึงควรมีทั้งความรู้ทั้งความรู้
พื้นฐานและความรู้ที่จาเป็นในอนาคต ทักษะที่จาเป็นในอนาคต เจตคติและค่านิยม ร่างกายและจิตใจ
และการแสดงออกต่อสังคม รายละเอียดของความรู้และทักษะที่จาเป็นผู้วิจัยสรุป และแสดงดังนี้
(เบลลันกา เจมส์ และ แบรนต์ รอน, 2554; วิจารณ์ พานิช, 2555; จินตนา สุจจานันท์, 2556;
สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556; Framework for 21st Century Learning, n.d.)
2.3.1 ด้านความรู้ ความรู้ที่จาเป็นในการเรียนรู้สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟามี 2 ส่วนคือ
ความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่จาเป็นในอนาคต
2.3.1.1 ความรู้พื้นฐาน เนื้อหาในสาขาใหม่ๆที่สาคัญต่อความสาเร็จในการทางานและ
ชีวิตประจาวันในอนาคต นอกเหนือการเรียนรู้ที่จะเรียน (learn to learn) ทั้งการอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น แล้วภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทอล บุคคลในยุคเจเนอเรชั่น
แอลฟาต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เหมาะสม
และไม่เหมาะสม การเรียนรู้ที่จะเรียน จะเริ่มต้นจากการรู้ว่าจะเรียนรู้ทาไม (learn why to learn)
และ เรียนรู้ว่าควรที่จะเรียนอะไร (learn what to learn) ซึ่งจะทาให้เด็กมีความคิดวิเคราะห์ และ
คิดอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคัดกรองข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง ในบางประเด็นที่เน้นหลักคิด
หรือหลักการ น้าหนักของการเรียนรู้จะอยู่ที่เรียนรู้อะไร เรียนรู้ทาไม (why/what to learn) ในบาง
ประเด็นที่เน้นการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ น้าหนักการเรียนรู้จะอยู่ที่ รูปแบบการเรียนรู้คืออย่างไร
เมื่อไหร่ และใคร (when/how/who to learn form) เป็นสาคัญ ทั้งนี้การเรียนรู้ที่จะเรียนขั้น
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พื้นฐานที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ต้องเป็นการ
เรียนรู้เพื่อการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมถึง การเรียนรู้ในสาระวิชาหลัก เช่น ภาษาแม่
ภาษาอังกฤษ ภาษาโลก ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ความเป็นพลเมือง
2.3.1.2 ความรู้ที่จาเป็นในอนาคต ประกอบด้วย
1) การรักที่จะเรียนรู้ (love to learn)
การรักที่จะเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
ขึ้น เป็นสิ่งจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การให้คุณค่า และการสร้างแบบอย่าง แนวคิดในการสร้าง
สั ง ค มแห่ งกา รเ รี ย น รู้ ใ ห้ เกิ ดขึ้ น ได้ แ ก่ แ นว คิ ด “ plearn”ซึ่ ง เกิ ดจา ก play+learn หรื อ
“edutainment” ซึ่งเกิดจาก education + entertainment การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
มีหลักการที่สาคัญคือ ในเชิงโครงสร้าง ต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้กับระดับของการคัดกรองเนื้อหาของการเรียนรู้ และในเชิงพฤติกรรม ต้องสามารถหาจุดสมดุล
ระหว่างระดับการเปิดกว้างให้เด็กเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้กับระดับการเฝูาติดตามดูแล
ทักษะสาคัญที่ควรจะรักที่จะเรียนรู้คือ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะด้าน
อาชีพที่จ าเป็นต้องใช้ความยึดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว เพื่อการทางาน และการเป็น
พลเมืองในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง นอกจากทักษะด้านการเรียนรู้และ
ทักษะด้านอาชีพที่กล่าวแล้ว ยังมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่สาคัญที่ควรจะรักที่จะเรียนรู้อีกเช่น การเรียนรู้
เกี่ยวกับโลกของเรา จิตสานึกต่อโลก ความรู้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านสุขภาพและ
สวัสดิภาพ ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
2) เรียนรู้ทักษะความเป็นพลเมืองในโลกดิจิทอล
นอกจากการศึกษาจะมุ่งสร้างความเป็นพลเมืองเหมือนในหลายๆประเทศ
เช่น อังกฤษและสิงคโปร์ ที่นโยบายหลักของการปฏิรูปการศึกษาคือ การสร้างพลเมืองของประเทศตน
ให้เป็นพลเมืองโลก ที่เป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพในระบบประชาธิปไตย
แล้ ว นั้ น ทักษะพลเมืองในโลกดิจิ ทอลก็จาเป็นต่อการช่ ว ยให้ ใช้เทคโนโลยีได้อย่า งปลอดภัยและ
รับผิดชอบ การเป็นพลเมืองดิจิทอลเกี่ยวข้องกับทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีทาให้เรามีเครื่องมือสาหรับการทากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงผู้คนจานวนมาก
ที่อาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันและเข้าถึงพื้นที่ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีจริยธรรม และตาม
ครรลองตามกฎหมาย เช่น การสนับสนุนและใช้ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูก
กฎหมาย และอย่างรับผิดชอบ แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
การเรียนรู้ และการเพิ่มผลผลิต สามารถแสดงความเป็นผู้นาในฐานะพลเมืองดิจิทอล เป็นต้น
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นอกจากนี้พฤติกรรมในโลกออนไลน์ยังสามารถกาหนดอัตลักษณ์ภายใต้ความสัมพันธ์ใน
โลกเสมือน เปลี่ยนจากเทคโนโลยีจากที่จากัดผู้ใช้ในอยู่ในหน้าเว็บที่ตนเป็นสมาชิก เช่น เฟซบุ๊ก ไปสู่
การแบ่งปันที่เปิดกว้างและยึดหยุ่นในชุมชนที่มีความสนใจเฉพาะทาง ดังนั้นทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทอลจึงกลายเป็นส่วนสาคัญของชีวิตผู้คนในศตวรรษใหม่
2.3.1.3 ด้านทักษะ ทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาประกอบด้วย
ทักษะการเรี ย นรู้ และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทางาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้
และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผลและกระบวนการใช้เทคโนโลยี เช่น ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ สร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนและกลุ่ม การ
ระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์งาน เป็นต้น รวมถึงความสามารถในการทางานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น
2) ทักษะชีวิตและการทางาน มีดังนี้
(2.1) เรียนรู้จากปัญหา
การเรียนรู้ตามทฤษฎีเก่ายังมีความเชื่อว่าการเรียนรู้จะต้องเริ่มต้น
จากการเรีย นรู้ พื้น ฐานไปยั งการเรี ยนรู้ที่ซับซ้อน โดยเริ่มต้นเรียนรู้จาก ความรู้ ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน แต่เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 มีความ
ท้าทายที่สาคัญนั่นคือความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นและถี่ขึ้น ภัยจากการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ
ภัยธรรมชาติ และภัยจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมปัจเจก ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าจึงไม่อาจ
ตอบสนองกับโลกของความเป็นจริงได้ ปัจจุบันทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่จากผลการวิจัยในปัจจุบันได้เสนอ
ว่าการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นจาก การจาได้ การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน หรือเกิดเรียงลาดับจากหลังไปหน้าก็ได้
การเรียนรู้จากปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้
บุคคลมีทักษะในการตั้งคาถามและสืบค้นอย่างมีเปูาหมาย มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ หา
ข้อสรุป และคิดทบทวนจนได้คาตอบที่เหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้กับบุคคลในทุกวัยและทุกระดับความสามารถ รวมถึงการนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
(2.2) เรียนรู้แบบร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
ทั้งนี้เนื่องจากศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ปัจเจกชน ชุมชน ประเทศ
และภูมิภาคต่างๆในโลกมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และการเมืองใน
ระดับ ที่สู งขึ้น เพราะการพึ่งพากันในระดับโลกจะช่ว ยเพิ่ม ความเจริญรุ่งเรือ งและผลผลิ ต แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เหตุการณ์ในประเทศหนึ่งมีอิทธิพลต่ออีกประเทศหนึ่งได้อย่างฉับพลันเช่นกั น
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และผลจากการพึ่งพากันในระดับโลก ส่งผลให้ในสังคมมีความหลากหลายและเป็นสังคมพหุนิยมมาก
ขึ้นเช่นกัน รวมถึงการเกิดความขัดแย้งในระดับต่างๆมากขึ้นและถี่ขึ้นทั้งความขัดแย้งที่เกิดจากการ
ตัดสินใจเป็นหมู่คณะ และความขัดแย้งของผลประโยชน์ ความขัดแย้งเชิงทาลาย และความขัดแย้งเชิง
สร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญให้บุคคลได้พัฒนาทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและภายในกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งจาเป็นต่อการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายได้
อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น ทักษะในการแก้ปัญหาและนาให้ผู้อื่นไปสู่จุดมุ่งหมาย
ในงาน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น สามารถทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่มงาน เป็นต้น
(2.3) เรียนรู้ที่จะรอด (learn to live) ด้วยความยึดหยุ่นและการปรับตัว
การเรียนรู้ที่จะรอด เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์
(human capacity) ที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง การเรียนรู้ที่จะ
รอดอยู่ภายใต้บริบทและสภาวะแวดล้อมที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือ
ทางานร่วมกันในโลกเชิงซ้อน (multiple realities) การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือทางานภายใต้
ภาวะความไม่ รู้ (not knowing zone) การเรียนรู้ใ นการเผชิญกั บภัยคุ กคามร่ ว ม (global
commons) และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ภาวะที่มีความขัดแย้งรุนแรง (hyper-conflict)
นอกจากนี้การเรียนรู้ที่กากับตนเอง (self-direction) โดยการบริหารจัดการเวลาและเปูาหมายเพื่อให้
งานสาเร็จก็ถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จาเป็นในการอยู่รอดในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเช่น การปรับตัวเข้ากับกฎกติกา ความรับผิดชอบในการ
ทางาน ภายใต้บริบทที่หลากหลาย มีความสามารถในการที่จะเข้ าใจ เจรจา ต่อรอง และจัดสมดุล
ความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในการทางานภายในใต้สิ่งแวดล้อมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างเปูาหมายระยะสั้นกับระยะ
ยาวของตนเอง ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลงานของตนเองด้วยตนเองจน
สาเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นต้น
(2.4) เรียนรู้ที่จะรัก (learn to love) และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่จะรอด ทาให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างเป็น
อิสระแต่การเน้นเพียงแต่ การเรียนรู้ที่จะรอด แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะสมกับโลกในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพราะโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับโลก การพึ่งพากันใน
ระดับโลกจะช่วยเร่งในเรื่องของการพัฒนาประเทศ การเพิ่มรายได้ และมาตรฐานค่าครองชีพผ่าน
การค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่แต่ละประเทศกาลังเผชิญอยู่เช่น
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การกาจัดโรคภัย ความหิวโหย การปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การก่อการร้ายข้ามชาติ
เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามการพึ่งพากันระดับโลกก็อาจส่งผลต่อการไร้เสถียรภาพของแต่ละประเทศที่
อาจะเกิดขึ้นเพราะประเทศอื่นได้เช่นกัน เช่น ภาวะเงินเฟูอที่แพร่กระจายข้ามพรมแดน ซึ่งการพึ่งพา
กันในระดับโลกจะทาให้ประเทศต่างๆมีความอ่อนไหวมากขึ้นทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดังนั้น พลเมืองในอนาคตหรือเจเนอเรชั่นแอลฟาจึงจาเป็นต้อง
เข้าใจระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี้ และรู้วิธีการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
ดังกล่าว ซึ่งการเรียนรู้ที่จะรัก จะทาให้เราใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในท่ามกลางโลกที่มีการอิงอาศัยและ
อยู่ร่วมกันกับคนทั้งโลก (human togetherness) มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเข้าใจ และรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นพูด การ
ทางานร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมกับตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ยอมรับและเปิดใจกว้างกับความแตกต่างด้านความคิด และทัศนคติ เป็นต้น
3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
เนื่องจากเจเนอเรชั่นแอลฟาจะใช้ชีวิตประจาวันอยู่กับเทคโนโลยีและสื่อ
ต่า งๆรอบตัว ดัง นั้ น ทั กษะส าคั ญที่ จาเป็น ต้ องเรี ย นรู้ ในด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี คื อ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงความสามารถในการทางาน และใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ตัวอย่างทักษะในด้านนี้เช่น ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเวลา
และประสิทธิภาพของข้อมูล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ข้อมูลที่ได้รับอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการจัดการกับปัญหา มีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย
ของข้อมูลสื่อสารสนเทศที่ได้รับ สามารถประยุกต์ความเข้าใจพื้นฐานกับข้อมูลต่างๆรอบตัวกับการใช้
สื่อสารสนเทศได้ สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ PDAs, media players, GPS เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการทาวิจัย จัดการองค์กร ประเมิน และสื่อสารข้อมูล เป็นต้น
ทั ก ษะข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี (สุริยเดว ทรีปาตี, สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2557) โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า
“ตนได้เสนอ package กับกระทรวงศึกษาธิการถึงแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้
เพิ่มทักษะที่เรียกว่า “skill for your life” ลงในหลักสูตรการศึกษาหมวดการดํารงชีวิต และโลกของ
งานด้วย ซึ่งทักษะ หรือ skill ต่างๆ มีดังนี้
1) Health literacy skill เช่น health media
2) Life skill หรือ ทักษะชีวิต
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3) Living skill เช่น
3.1) safety skill ได้แก่ ทักษะการว่ายน้ํา การใส่หมวกกันน๊อค การยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นต้น
3.2) eco skill ได้แก่ การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, media technology เป็นต้น
4) Career skill เช่น สัมมาอาชีพ”
ความต้องการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟา นอกเหนือจากความรู้และ
ทัก ษะที่ จ าเป็ น ข้ า งต้ น แล้ ว การที่ เ จเนอเรชั่ น แอลฟาจะมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยในอนาคตนั้ นยั งจะต้องประกอบไปด้ว ยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างลั กษณะที่สาคัญอีก 3
ประการ ให้เกิดขึ้นในเจเนอเรชั่นแอลฟาตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา ดังนี้
2.3.2 ด้านร่างกายและจิตใจ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคตควรเรียนรู้ในเรื่องที่จะทา
ให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี แข็งแรงตามช่วงวัย และเหมาะสมต่อการทางานในแต่ละช่วงวัย
มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อวิกฤตการณ์ส่วนตนและสังคม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
พัฒนาสติปญ
ั ญาและการคิดทีร่ จู้ กั เหตุผล
2.3.3 ด้านเจตคติและค่านิยม
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคตควรเรียนรู้ในเรื่องที่จะ
ทาให้ตนเองมีเจตคติและค่านิยมของการเป็นพลเมืองไทยที่ดี เช่น การมีความรู้ในเรื่องของหน้าที่
พลเมือง (civic education) ทั้ง 6 ประการ คือ เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความแตกต่าง
เคารพความเสมอภาค รับผิดชอบต่อสังคม พึ่งตนเองได้ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) ยืดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเตรียมตนหรือเตรียมการประกอบสัมมาชีพ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยอันตราย อบายมุขและสารเสพติด
รู้จักปกปูองสิทธิของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น รักความเป็นประชาธิปไตย รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง มีสานึกในความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทยมีส่วนร่วมด้วย
ช่วยกันในทุกด้านที่มีผลกระทบถึงตนเอง ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์บน
พื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ
2.3.4 ด้านการแสดงออกต่อสังคม
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคตควรเรียนรู้ในเรื่องที่จะทา
ให้ตนเองสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีจิต
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สาธารณะและจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งผู้ที่ด้อยโอกาสและชุมชน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี
ปรองดอง ซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย มีอาชีพสุจริต และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา จาเป็นต้องสร้างวงจรการ
เรียนรู้ (learning circle) ที่สาคัญให้เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4
ประการคือ
1) สารวจสืบค้น (exploring) เป็นการฝึกให้เจเนอเรชั่นแอลฟารักการสารวจสืบค้น เปิด
โอกาสให้ท่องไปในโลกกว้างทั้งโลกจริงและโลกเสมือน รู้จักใช้จินตนาการ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนอกระบบ คู่ขนานไปกับกระบวนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ในโรงเรียนและในระบบที่มีอยู่
2) ทดลองปฏิบัติ (experimenting) ให้เจเนอเรชั่นแอลฟาเกิดความคิดและค้นหาทางเลือก
ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้บุคคลได้ลองถูกลองผิด
3) สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ (experiencing) ฝึ ก ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง คิ ด เป็ น
โครงการเพื่อฝึกการผลักดันความคิดให้เกิดผล และนาบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทอื่นๆ
4) แลกเปลี่ยนแบ่งปัน (exchanging) เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูล
ข่าวสารกับผู้อื่น ด้วยการปลูกฝังการให้และการแบ่งปัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันดังกล่าวจะเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมากขึ้น
จากวงจรการเรียนรู้ข้างต้น แสดงดังภาพที่ 2-5
สารวจสืบค้น
แลกเปลี่ยน
แบ่งปัน

ทดลองปฏิบัติ
สร้างเสริม
ประสบการณ์

ภาพที่ 2-5 แสดงวงจรการเรียนรู้ของบุคคลในเจเนอเรชั่นแอลฟา (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556)
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2.4 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Bronfenbrenner's ecological theory of human
development) กับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ยูริ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) (1917-2005) เป็นนักจิตวิทยาผู้พัฒนา
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (the ecological systems theory) เพื่อใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเด็ก โดย
ทฤษฎีนี้เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Bronfenbrenner ได้
แบ่ง “ชั้น”(layers) ของสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าแต่ละชั้นของสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อพัฒนาการของ
เด็ก ตามลาดับ ทฤษฎีนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “bioecological systems theory” เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญของระบบทางชีวภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมขั้นต้น (primary development) ที่มี
ผลต่อพัฒนาการของเด็ก
แนวคิดในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไว้บรอนเฟน
เบรนเนอร์ เรียกว่า ecological approach ในแนวคิดนี้ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นระบบต่อเนื่องกัน
แต่ละระบบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6 แสดงแนวคิดของทฤษฏีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์
(http://www3.uakron.edu/schulze/610/lec_bronf.htm)
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ทั้งนี้ บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้แบ่งระดับชั้นของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กไว้
เป็น 5 ระดับชั้น (Santrock, J, W., 2011); (Bronfenbrenner, 2005); (Bronfenbrenner, 1994)
ดังนี้
1. The microsystem
เป็นรูปแบบของกิจกรรม บทบาททางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับที่บุคคล
สามารถเผชิญหน้าซึ่งกันและกันได้ (face-to-face) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่สุด เป็นระบบ
สิ่งแวดล้อมหน่วยแรกที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ และให้ประสบการณ์โดยตรง ระบบนี้ได้แก่ การเป็นสมาชิก
ในครอบครัว ที่พ่อแม่และลูก มีปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นอีก เช่น ครอบครัวของญาติ
ศูนย์เลี้ยงดูแลเด็ก ห้องเรียน ที่โรงเรียน กลุ่มเพื่อน กลุ่มศาสนา เพื่อนบ้าน บุคคลในสถานที่ทางาน
รวมถึงบุคคลที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง เป็นต้น ระบบนี้เป็นระบบที่บุคคลสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลในสังคมได้มากที่สุดและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบนี้จะสร้าง
และพัฒนาประสบการณ์ให้กับตัวตนของบุคคล ดังนั้นระดับ microsystem จึงมีความสาคัญมากที่สุด
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
ในระบบนี้ พฤติกรรมของบุคคลจะกระทบต่อคนอื่น ๆ ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลอื่นใน
ระบบนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลได้เช่นกัน แม้แต่ทารกในครรภ์ก็อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
มารดา แล้ วส่ งผลย้ อนกลั บต่ออนาคตของทารกได้ สิ่ งแวดล้ อมใดที่คนทุกคนในนั้นสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทั่วถึงจัดเป็นระบบ microsystem นอกจากนี้การที่เด็กมีลักษณะแตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากผลทางพันธุกรรมและลักษณะทางชีวภาพแล้ว การที่เด็กจะมีลักษณะบุคลิกภาพหรือ
อารมณ์เป็นเช่นใด ยังคงขึ้นอยู่กับระบบสิ่งแวดล้อมในระบบนี้เป็นสาคัญ ดังนั้น microsystem จึงถือ
เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลโดยตรง (immediate environments) กับเจเนอเรชั่นแอลฟา
2. The mesosystem
ระบบนี้เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบ microsystems ต่าง ๆ ตั้งแต่สองระบบ
หรือมากกว่าให้สัมพันธ์กัน โดยอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ microsystems กับบุคคลอื่นๆ เช่น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งญาติ พี่ น้ อ งกั บ ครอบครั ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นบ้ า นและครอบครั ว
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว และโรงเรี ย น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นและที่ ท างาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ความสัมพันธ์ที่โรงเรียนที่สัมพันธ์กับที่โบสถ์ โดยเด็กที่มีปัญหา
ที่บ้านจะไปสร้างปัญหาที่โรงเรียน เด็กจากครอบครัวอุ่น มักจะเป็นเด็กเรียบร้อย ที่โรงเรียน เป็นต้น
ระบบนี้จะมีบทบาทที่สาคัญในการช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับบุคคล
จากแนวคิดดังกล่าว ในงานวิจัยเรื่ องนี้ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญกับระบบ microsystem
และ mesosystem เพราะเป็นระบบสิ่งแวดล้อมแรกที่มีผลโดยตรงต่อเจเนอเรชั่นแอลฟา

100
3. The exosystem
เป็นสภาพทางสังคมที่บุคคลไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง (indirect environments)
แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือพัฒนาการของบุคคลได้ โดยเป็นการเชื่อมโยงและตอบสนองของ
บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ค วามใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไป ระบบนี้ จ ะมี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ ระบบ
mesosystem แต่ร ะดับ ความใกล้ ชิดของบุคคลในระบบนี้จะน้อยกว่าในระบบ mesosystem
ความสัมพันธ์ในระบบนี้จะมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างของความสัมพันธ์ใน
ระบบนี้ เช่น ทักษะทางสังคม ความสาเร็จในหน้าที่การงานของพ่อแม่มีส่วนในการจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้ลูก การที่พ่อแม่ถูกออกจากงานจะส่งผลโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจการเงินของครอบครัว
และระดั บ ความเครี ย ดภายในบ้ า น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานกั บ ญาติ ข องเพื่ อ นร่ ว มงาน
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างลู กจ้ า งกับ พนัก งานของหั ว หน้ า หรือนโยบายของรั ฐ บาล ข้ อกาหนด และ
เครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคน เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทนี้
4. The macrosystem
ระบบใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศน์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นที่รวมทุกระบบที่
กล่ าวมาให้ เกี่ยวเนื่ องกัน เป็น วัฒ นธรรมใหญ่ เช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายสาธารณะ และ
วัฒนธรรมย่อยของสังคม เป็นการปฏิบัติและแนวดาเนินชีวิต ซึ่งยอมรับกันในสังคม และสืบทอดจาก
คนรุ่ น หนึ่ ง ไปยั ง อี ก รุ่ น หนึ่ ง ระบบนี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลโดยวั ฒ นธรรม และ สั ง คมที่ บุ ค คลอาศั ย อยู่
ตัวอย่างเช่น ระบบการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ระบบทุนนิยม ระบบศาสนา การศึกษา และ
วัฒนธรรม ระบบ macrosystem จะสะท้อนให้เห็นถึงทุกระบบที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลพัฒนาการ
ของมนุษย์ตั้งแต่ระบบ microsystem mesosystem และ exosystem ผ่านคุณลักษณะทางสังคม
และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของสังคมนั้นๆ
ในแต่ละวัฒนธรรมก็มีการพัฒนา ไปตามกาลเวลา มีเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
ของสังคม เช่น ภาวะสงคราม สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าคนในสังคมเดียวกันจะมีพฤติก รรมเหมือนกันหมดเพราะคนที่เกิดและผ่าน
ประสบการณ์ต่างยุคสมัยกันจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เกิดในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะ และ
ประสบการณ์ชีวิตที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างไปจากยุคที่ผ่านมา คือ
เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี
5. the chronosystem
เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้พัฒนาระบบขึ้นมาในภายหลัง เป็นระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชี วิตของบุคคล
และรวมถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นประวัติของบุคคลผู้นั้นด้วย ระบบนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป
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ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงด้านคุณลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว สถานภาพ
ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม (socioeconomic status) การจ้างงาน สถานที่อยู่อาศัย
ประสบการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระบบนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับบุคคลในช่วง
ชีวิตที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีบุตร เป็นต้น ระบบนี้
เป็นระบบสุดท้ายที่บรอนเฟนเบรนเนอร์พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ของบุคคล
ในทั้งชีวิตที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในชีวิตประจาวัน
ระบบของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ สนอโดยบรอนเฟนเบรนเนอร์ แต่ ล ะระบบมี ส่ ว นสร้ า ง
พฤติกรรมของบุ คคล และอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้จากคนในระบบนั้น ๆ ด้วย มนุษย์ที่พัฒนาหรือ
เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรม และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปด้วย
ระบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้บรอนเฟนเบรนเนอร์เชื่อว่าจะมีกฎ ปทัสถาน (norms) และ
บทบาทที่เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของบุคคล
ต่อมาเขาได้ศึกษาทั้งในด้านชีววิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่รูปแบบในการ
อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ทั้งในระดับชีววิทยาจนถึงระดับระบบนิเวศวิทยา และใช้ชื่อทฤษฎีนี้ว่า
“bioecological system theory”
จากทฤษฏีระบบนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์ในการพัฒนามนุษย์ข้างต้น สอดคล้อง
กับข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี (สุริยเดว ทรีปาตี, เอกสารประกอบการ
บรรยาย The 3rd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health, 13-16
กุมภาพันธ์ 2557) ที่กล่าวถึงทฤษฎีดังกล่าวกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเช่นกัน โดยกล่าวว่า
“สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ทุ น เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นระบบ microsystem ของโครงสร้ า งครอบครั ว
ชุมชน และโรงเรียน กําลังอ่อนแอลงในมิติของ connectedness เช่น การเลี้ยงลูกด้วยตนเองของพ่อ
แม่น้อยลง ในขณะเดียวกั นระบบ microsystem ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันกําลังถูกแทรกแซง
จากระบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่แตกต่างไปจากแนวคิดและทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์ และไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนในยุคที่ผ่านมา นั่นคือ ถูกแทรกแซงด้วยระบบ techno-sub system กล่าวคือ เด็กใน
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆใน
ชีวิต ประจํ าวั น ที่ เกิ ดขึ้ น ก็ ส ามารถติด ต่อ สื่ อ สารผ่ านเพื่ อน และกลุ่ ม คนใน social media ซึ่ ง
เปรียบเสมือนเป็นโลกของตนเอง ในขณะเดียวกัน techno-sub system ก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นใหม่
และเป็นระบบที่กั้นกลางระหว่างพ่อแม่ที่อยู่ในระบบ microsystem กับลูกทําให้พ่อแม่ไม่สามารถ
เข้าถึงตัวลูกได้เหมือนที่ผ่านมา”
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จากข้อมูลข้างต้น เมื่อแสดงเป็นภาพจะแตกต่างจากแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์โดย
สภาพสังคมในปัจจุบันจะมีระบบ techno-sub system ที่เกิดขึ้นใหม่กั้นกลางระหว่างเด็ก และ
ครอบครัวซึ่งจัดอยู่ในระบบ microsystem ภาพที่แสดงแนวคิดดังกล่าว แสดงในภาพที่ 2-7

Microsystem

Techno-sub system
เด็ก
ภาพที่ 2-7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Techno-sub system ที่กั้นระหว่าง
เด็ก และระบบ microsystem
ดังนั้น จึ งอาจกล่ าวได้ว่า ระบบสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา
นอกจากจะเป็นระบบ mesosystem ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบ microsystem ซึ่งได้แก่ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน แล้ว เทคโนโลยียังเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสาคัญที่สุดอีกระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน และเป็นทั้งระบบที่เชื่อมโยงให้เจเนอเรชั่นแอลฟากับระบบ microsystem มีความใกล้ชิด
กัน มากขึ้น ในขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถเป็น ระบบที่ กั้นกลางระหว่ างเจเนอเรชั่นแอลฟากั บระบบ
microsystem ให้มีความห่างเหินกันมากขึ้นได้เช่นกัน หากเจเนอเรชั่นแอลฟามีความผูกพันยึดเหนี่ยว
กับระบบ microsystem ในระดับน้อย
แนวทางการจั ด การศึ กษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ นแอลฟาให้ มีค วามเหมาะสมกับ บริ บทของ
สังคมไทยในอนาคตจึงจาเป็นที่จะต้องให้แนวทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับระบบสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟาซึ่งได้แก่ระบบ mesosystem, microsystem และ techno-sub
system ด้วยเช่นกัน
จากความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามทฤษฎีของบรอนเฟนเบรน
เนอร์ พบว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559
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(สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ม.ป.ป) ที่ได้มีพระราชดารัสถึง
แนวทางในการดาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานดังนี้
1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่
รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทาให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและครอบคลุมได้ทั้งหมดง่ายต่อการดาเนินงาน
เป็นสถานที่ที่ผู้มีความรู้ คือครู ซึ่งเป็นแกนสาคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนาความรู้และทักษะ
ต่างๆ และเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
2) การพึ่งตนเอง ทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้ว ยตนเอง เพื่อให้ได้รับ
ความรู้และฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้
และทักษะที่นาไปใช้ได้ในชีวิตจริง และในที่สุดสามารถดาเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง
3) การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชน โดยการให้ ป ระชาชนในชุม ชนเข้า ร่ว มในทุ กกิ จกรรมของ
โรงเรี ย น เพื่ อให้ เ กิด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั นจากการลงมือ ปฏิ บัติ ความรู้ และเทคโนโลยีต่ างๆ จะถู ก
ถ่ายทอดลงสูงชุมชนนาไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเองได้เป็นการเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของ
ชุมชน นาไปสู่การพึ่งตนเอง ทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
เช่นกันกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 –
2559 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 9-10) ที่กล่าวถึงความสาคัญของบริบทครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เจริญเติบโตตามหลักจิตวิทยาครบทุกด้าน
และเติบโตเต็มศักยภาพนั้นว่า ผู้เลี้ยงดูที่มีส่วนสาคัญในช่วงเวลาดังกล่าวคือ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง
โรงเรียน และผู้ดูแลเด็กจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็ก
ในวัย 0-5 ปี ซึ่งจะสามารถเลี้ยงดูจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์งานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัม พันธ์
ระหว่างเด็กและบริบทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังตารางที่ 2-8
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ตารางที่ 2-8 แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และบริบทของครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
ชื่อผู้วิจัย และ พ.ศ.
อุลัยวรณ์
โกสาเสนา
(2555)

ชื่องานวิจัย

บริบทที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ผลของการเล่นบาบัดแบบครอบครัว
/
มี ส่ ว นร่ว มต่ อพั ฒ นาการด้ า นสั ง คม
ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ ภ า ษ า ข อ ง เ ด็ ก
ออทิสติก
ครอบครั ว และเด็ ก ไทยยุ ค ใหม่ ก้ า ว
/
ไกลสู่สากล ใน หนังสือประกอบการ
ประชุ ม วิ ช าการอนามั ย ครอบครั ว
แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ภ า ค วิ ช า อ น า มั ย
ค ร อ บ ค รั ว
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
และกระทรวงการ
พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษย์ (2555)
จุฑารัตน์ คชรัตน์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษา
(2554)
นอกระบบโรงเรี ย น ที่ ใ ช้ ก ารคิ ด
ไตร่ตรองและแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิ ต
สาหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน
ดารุณี งามขา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย
(2554)
ครอบครัว กับ ปั ญ หาพฤติ กรรมของ
เด็กสมาธิสั้นภาคตะวันออก
สกาวรัตน์
ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ ป กครองและ
ตั้งจิตถนอม
สัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กโรค
(2554)
ไตเรื้อรัง ในคลินิกโรคไตโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
ส ถ า พ ร พั น ธ มิ ต ร บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ แ ท น ชุ ม ช น ใ น
(2553)
กระบวนการประชุม กลุ่ม ครอบครัว
และชุมชน: ศึกษากรณีคดี

/

/

/

/

/
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ตารางที่ 2-8 แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และบริบทของครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัยและ พ.ศ.

ชื่องานวิจัย

ส ถ า พ ร พั น ธ มิ ต ร
(2553)
(ต่อ)
พิรุณรัตน์
ตุลย์ฐิตนันท์
(2552)
พัชรินทร์
จันทร์ส่องแสง
(2551)

อาชญากรรมที่ ป ราศจากเหยื่ อ ใน
สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และ
เยาวชน กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารใน
ครอบครั ว กั บ พฤติ ก รรมการมี วิ นั ย
ของเด็กไทย
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้ปกครองในโครงการศูนย์เลี้ยงเด็ก
เพื่ อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานในสถานประกอบ
กิจการและชุมชน
การศึกษาความต้องการของชุมชนที่
มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เด็กวัยอนุบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาบทบาทของครูที่มีต่อเด็ก
วั ย อนุ บ าลที่ อ ยู่ ใ นครอบครั ว เลี้ ย ง
เดี่ยวในโรงเรียนสังกัดสานักงานพื้นที่
การศึกษา กทม.
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารในการใช้ แ ละ
ขยายผลสื่ อ ของเล่ น -การละเล่ น
พื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็ก
และชุมชนบ้านหนองหล่ม ตาบลศรี
บัวบาน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
การเรียนรู้ของครูและเด็กวัยอนุบาล
: กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
การปลู กฝั ง คุณ ธรรมในเด็ กปฐมวั ย
ผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนา
โรงเรียนวิถีพุทธ : รายงานการวิจัย

ทิพวรรณ
วรรณภักดี
(2551)
จตุรา อ่วมอ่อง
(2551)

รัตนวดี
เศรษฐจิตร (2550)

สุภัทรา คงเรือง
(2549)
อดิศร จันทรสุข
(2549)

บริบทที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
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ตารางที่ 2-8 แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และบริบทของครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
และ พ.ศ.
เพียงใจ
นวนหนู
(2549)
ชัญญดา
ศิริปุณย์
(2549)
พัชร
พรหมภักดี
(2548)

ชื่องานวิจัย

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยเน้น
/
การมีส่วนร่วมของครอบครัวที่บ้านต่อ
พฤติ กรรมการดู แลตนเองของผู้ ปุ ว ย
เด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก
รูป แบบการสื่อสารในครอบครัวและ
/
ระดั บ การสื่ อสารความเป็ น ผู้ น าของ
เด็ก
การวิเคราะห์บทบาทของรายการ “สู้
/
เพื่ อ แม่ ” ในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ของเด็กและสถาบันครอบครัว

สุพรรษา สมสี
(2547)

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไข
ฟื้นฟูเด็กกระทาผิดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ผู้กระทาผิด และผู้เสียหาย

พัชนี วังยายฉิม
(2545)

การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้สาหรับเด็กวัยอนุบาลใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ภาคกลาง

/

บุณณดา
มุ้ยเผือก (2544)

การศึกษาการส่งเสริมวินัยให้กับเด็ก
วัยอนุบาลของผู้ปกครองในชุมชน
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียง เหนือ เขตการศึกษา11

/

ยุพิน
ชินสงวนเกียรติ
(2543)

ศักยภาพ และบทบาทของครอบครัว
และชุมชนในการดูแลเด็กกาพร้า
เนื่องจากโรคเอดส์: ศึกษากรณีชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทของจ.ชลบุรี

/

/

/

/
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ตารางที่ 2-8 แสดงรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และบริบทของครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
และ พ.ศ.
เกียรติวรรณ
อมาตยกุล (2530)
สหัทยา
ชินสมบูรณ์
(2528)

ชื่องานวิจัย

บริบทที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
เด็ก โรงเรียน และความสุข โรงเรียนนี
/
โอฮิวแมนนิส: มิติใหม่แห่งการศึกษา
สาหรับเด็ก
อิ ท ธิ พ ลของสภาพครอบครั ว ที่ มี ต่ อ
/
/
ก า ร อ่ า น ข อ ง เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรีย นสายน้ า
ทิพย์

จากทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ที่ให้ความสาคัญกับระดับชั้นสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่ามี
ผลต่อพัฒ นาการของเด็ก โดยสิ่งแวดล้อมชั้นแรกที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุ ดก็คือระดับ microsystem
ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมของ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสั มพันธ์ร ะหว่างเด็ก และบริ บทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนข้างต้น แสดงให้ เห็นว่า
พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กจะมีลักษณะอย่างไร สิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน จะเป็ น ปั จจั ย เงื่อนไขที่ส าคัญในการรองรับและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้ กับเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาในปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีมีบทบาท
สาคัญต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจาวัน ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้ สิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จึงถือเป็น สิ่งแวดล้อมที่
มีบทบาทและความสาคัญในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตเป็นสาคัญ
2.5 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ผู้วิจัยสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาจากกฎหมาย นโยบาย และ
แผนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการที่
แบ่งการพัฒนามนุษย์ตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 4 ด้านด้วยกัน (biopsychosocial model)
คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) พบว่า
เนื้อหาด้านกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กในทุกฉบับเกี่ยวข้องและสอดคล้องภายใต้กรอบ
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แนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาทั้ง 4 ด้าน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับด้านเจตคติและค่านิยม
อีกด้วย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-9
ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
กฎหมาย นโยบาย
และแผนฯ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2550

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 แก้ ไ ข
เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คุ้ ม ครองแรงงาน
ฉบั บ ที่ 2 ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2551 หมวด 4
พระราชบัญญัติการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม
พ.ศ. 2546

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านร่างกายและ
ด้านสติปัญญา
ด้านเจตคติและ
อารมณ์
ค่านิยม
- สิ ท ธิ ใ น ก า ร - ส นั บ ส นุ น ก า ร
คุ้ ม ครองเด็ ก และ อบรมเลี้ ย งดู และ
เยาวชน
ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า
- ความเสมอภาค ปฐมวัย
หญิงและชาย
- การสงเคราะห์
และให้สวัสดิการให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การห้า มมิ ให้ จ้ า ง - สิทธิในการลาเข้า
เด็กอายุต่ากว่า 15 ประชม สั ม มนา
ปี เป็นลูกจ้าง
หรือ อบรมเพื่อการ
- การห้ า มท างาน พัฒนาและส่งเสริม
ล่ ว ง เ ว ล า แ ล ะ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ท า ง า น ใ น บ า ง การทางานของเด็ก
สถานที่
และเยาวชน

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร องก า ร ถู ก คุ้ม ครองการได้ รั บ
คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ทารุณกรรม
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
2546
พั ฒ น า ก า ร ที่
เหมาะสม

ด้านสังคม
- ส่ ง เสริ ม ความ
เป็ น ปึก แผ่น ของ
ส ถ า บั น
ครอบครั ว และ
ชุมชน

การจัดสวัสดิการ
ในสั ง คม อาศั ย
การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของครอบครั ว
แ ล ะ ชุ ม ช น ที่ มี
ความเข้มแข็ง
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย นโยบาย
และแผนฯ
ด้านร่างกายและ
อารมณ์
พระราชบั ญ ญั ติ การรั บ รองการ
ส่งเสริมการพัฒนา เกิด การมีสุขภาพ
เด็ ก และเยาวชน ที่ แ ข็ ง แ ร ง มี วุ ฒิ
แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . ภาวะทางอารมณ์
2550

พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ย
คว าม รุ นแ รง ใ น
ครอบครั ว พ.ศ.
2550
พ.ร.บ.ปูองกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.คุ้ ม ครอง
ผู้ รั บ งานไปท าที่
บ้ า น พ.ศ. 2553
หมวด 4 ความ
ปลอดภั ย ในการ
ทางาน มาตรา 20

คุ้ ม ค ร อ ง
บ า บั ด รั ก ษ า
ผู้ถูกกระทาความ
รุ น แ ร ง ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
การลงโทษ
ผู้กระทา
ช่ ว ยเหลื อ บ าบั ด
แ ล ะ ปู อ ง กั น
ปราบปราม
ผู้ เ สี ย ห า ย จ า ก
การค้ามนุษย์
ห้ า มเด็ ก อายุ ต่ า
กว่า 15 ปี รับงาน
ที่ อั น ต ร า ย ต่ อ
สุขภาพและความ
ปลอดภั ย ไปท าที่
บ้าน

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านสติปัญญา ด้านเจตคติและ
ค่านิยม
- สิทธิในการได้รับ - ภูมิใจในความ
การศึกษา และ
เป็นชาติไทย
การศึกษาพิเศษที่ - มีวิถีแบบ
เหมาะกับตน
ประชาธิปไตย
- มีทักษะในการ - มีเจตคติในการ
ทางาน
ทางาน
- มีความผูกพันใน
ครอบครัว

ด้านสังคม
- การเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- รับผิดชอบ
ตนเอง ผู้อื่น
และส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย นโยบาย
และแผนฯ
ด้านร่างกายและ
อารมณ์
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง - สิ ท ธิ ใ น ก า ร
ราชอาณาจักรไทย คุ้ม ครองเด็ ก และ
พ.ศ. 2550
เยาวชน
- ความเสมอภาค
หญิงและชาย
- การสงเคราะห์
และให้ส วั ส ดิ ก าร
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดี
พระราชบัญญัติ
- การห้ามมิให้จ้าง
คุ้มครองแรงงาน เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า
พ.ศ. 2541 แก้ไข 15 ปี เป็นลูกจ้าง
เพิ่มเติมโดย
- การห้า มท างาน
พระราชบัญญัติ
ล่ ว ง เ ว ล า แ ล ะ
คุ้มครองแรงงาน ท า ง า น ใ น บ า ง
ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 สถานที่
พ.ศ. 2551 หมวด
4
พระราชบั ญ ญั ติ
การจั ด สวั ส ดิ ก าร
สังคม พ.ศ. 2546

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านสติปัญญา ด้านเจตคติและ
ค่านิยม
- สนั บ สนุ น การ
อบรมเลี้ยงดู และ
ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย

ด้านสังคม
- ส่งเสริมความ
เป็นปึกแผ่นของ
สถาบัน
ครอบครัวและ
ชุมชน

- สิ ท ธิ ใ นการลา
เ ข้ า ป ร ะ ช ม
สั ม ม น า ห รื อ
อ บ ร ม เ พื่ อ ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร
ท างานของเด็ ก
และเยาวชน
ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ใ น
สั ง ค ม อ า ศั ย
การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของครอบครั ว
และชุ ม ชนที่ มี
ความเข้มแข็ง
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย
นโยบาย และ
แผนฯ

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านร่างกายและ ด้านสติปัญญา ด้านเจตคติและ
อารมณ์
ค่านิยม

ด้านสังคม

พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการถู ก คุ้มครองการได้รับ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ทารุณกรรม
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
2546
พั ฒ น า ก า ร ที่
เหมาะสม

พระราชบั ญ ญั ติ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ
คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.
2550

การรั บ รองการ
เกิดการมีสุขภาพ
ที่ แ ข็ ง แรงมี วุ ฒิ
ภาวะทาง
อารมณ์

คุ้ ม ค ร อ ง
บ า บั ด รั ก ษ า
ผู้ถูกกระทาความ
รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครั ว และ
การลงโทษ
ผู้กระทา
พ. ร. บ.ปู อ งกั น ช่วยเหลือ บาบัด
และปราบปราม แ ล ะ ปู อ ง กั น
ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ป ร า บ ป ร า ม
พ.ศ. 2551
ผู้ เ สี ย หายจา ก
การค้ามนุษย์

- สิทธิในการ
ได้รับการศึกษา
และการศึกษา
พิเศษที่เหมาะ
กับตน
- มีทักษะในการ
ทางาน

- ภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย
- มีวิถีแบบ
ประชาธิปไตย
- มีเจตคติในการ
ทางาน
- มีความผูกพัน
ในครอบครัว

- การเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- รับผิดชอบ
ตนเอง ผู้อื่น
และส่วนรวม
มีจิตสาธารณะ
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
นโยบาย และ ด้านร่างกายและ ด้านสติปัญญา ด้านเจตคติและ
ด้านสังคม
แผนฯ
อารมณ์
ค่านิยม
พ.ร.บ.คุ้มครอง ห้ า มเด็ ก อายุ ต่ า
ผู้ รั บ งานไปท า กว่า 15 ปี รับงาน
ที่ บ้ า น พ . ศ . ที่ อั น ต ร า ย ต่ อ
2553 หมวด 4 สุขภาพและความ
ความปลอดภัย ปลอดภั ย ไปท าที่
ในการท างาน บ้าน
มาตรา 20
อนุสัญญา
ปู อ ง กั น แ ล ะ สิทธิในการเข้าถึง
องค์การ
ช่ ว ยเหลื อ การใช้ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
แรงงาน
แ ร ง ง า น เ ด็ ก พื้นฐาน
ระหว่าง
การค้ า ประเวณี
ประเทศ ฉบับ แ ล ะ ย า เ ส พ ติ ด
ที่ 182 (ต่อ)
รวมถึ ง ฟื้ น ฟู เ ด็ ก
กลับเข้าสู่สังคม
อ นุ สั ญ ญ า ว่ า - ก า ร ไ ม่ เ ลื อ ก ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร การได้ รั บ การ
ด้วยสิทธิเด็ก ปฏิบัติต่อเด็ก
พั ฒ น า ทั้ ง ด้ า น พั ฒ น า ทั้ ง ด้ า น พั ฒ นาทั้ ง ด้ า น
(convention ค านึ ง ถึ ง จิ ต ใ จ อ า ร ม ณ์ จิ ต ใ จ อ า ร ม ณ์ จิ ต ใจ อารมณ์
on the rights ประโยชน์ของเด็ก สังคม และสิทธิใน สังคม และสิทธิใน สังคม และสิทธิ
of the child) - ให้ สิทธิในการมี ก า ร แ ส ด ง ก า ร แ ส ด ง ใ น ก า ร แ ส ด ง
ชีวิต การอยู่รอด ความคิด
ความคิด
ความคิด
แ ผ น พั ฒ น า
ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร - เปิ ด ใจรั บ ฟั ง - ปรับตัวเท่าทัน
เศรษฐกิ จ และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิ ด เห็ น ของ การเปลี่ยน
ผู้อื่น
แปลงในยุค
สั ง คมแห่ ง ชาติ
- ยึดหลักปรัชญา ศตวรรษที่ 21
ฉบับที่ 11 พ.ศ.
เศรษฐกิจพอเพียง - - มีจิตสาธารณะ
2555 - 2559
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย
นโยบาย และ
แผนฯ
นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติด้าน
การพัฒนาเด็ก
ตามแนวทาง
“โลกที่
เหมาะสม
สาหรับเด็ก”
(world fit for
children) พ.ศ.
2550 – 2559)

ด้านร่างกายและ
อารมณ์
- ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต
- การปกปู อ งเด็ ก
จากการถูกละเมิ ด
ห รื อ แ ส ว ง ห า
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ค ว า ม รุ น แ ร ง
รวมถึงการต่อต้าน
โรคเอดส์

นโยบายเยาวชน มี สุ ข ภ า พ ก า ย
แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ เหมาะสมตามวัย
แผนพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชน
ระยะยาว พ.ศ.
2545 - 2554

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านสติปัญญา
ด้านเจตคติและ
ด้านสังคม
ค่านิยม
การจัดการศึกษาที่ มี ลั ก ษ ณ ะ พึ ง ส่ ง เสริ มก าร มี
มีคุณภาพ
ป ร ะ ส ง ค์ ด้ า น ส่วนร่วมของเด็ก
วั ฒ นธรรม และ
ศาสนา

- ค ร อ บ ค รั ว
โรงเรี ย น ชุ ม ชน
และรัฐ ร่วมกัน
- จั ด ก า ร เรี ย น รู้
และทักษะชีวิตบน
พื้ น ฐานภู มิ ปั ญ ญา
ข อ ง สั ง ค ม
วัฒนธรรมไทย
- ค ร อ บ ค รั ว มี
บทบาทในการดูแล
และรับผิดชอบการ
ขัดเกลาทางสังคม

-มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
-มีความสามารถใน
การท างาน และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามวัย

- ปรับตัวเข้ากับ
สังคมที่มีการ
เปลี่ยน-แปลงอยู่
ตลอดเวลา
- กล้าคิด กล้า
ตั ด สิ น ใ จ บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
- เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนมี ส่ ว น
ร่ ว มกิ จ กรรมใน
ชุมชนและสังคม
อย่างสร้างสรรค์
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ตารางที่ 2-9 แสดงเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตาม
กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ต่อ)
กฎหมาย
นโยบาย และ
แผนฯ
แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร
ตาม
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2550 –
2559)

ด้านร่างกายและ
อารมณ์
-มีสุขภาพแข็งแรง
- กินอาหารถูกต้อง
และออกกาลังกาย
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม
ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม
สะอาดและ
สุขาภิบาล

กรอบการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้านสติปัญญา
ด้านเจตคติและ
ค่านิยม
- มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ - มีศีลธรรมจรรยา
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ที่ดี ซื่อสัตย์ต่อ
ทางาน
ตนเองเองและผู้อื่น
- มี ค ว า ม คิ ด - มีความ
สร้างสรรค์
รับผิดชอบต่อ
- รอบรู้ วิ ช าการที่ หน้าที่
จาเป็นสาหรับการ - มีทัศนคติที่ดีต่อ
ด า ร ง ชี วิ ต แ ล ะ งานและเห็นคุณค่า
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ของการทางาน
ต่อไป

ด้านสังคม
- มี ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ
ส่วนรวม
- การออกจาก
โรงเรียน
กลางคันลดลง

จากการศึกษาเอกสารในตารางที่ 2-9 ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟาในงานวิจัยเรื่องนี้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย และจิตใจ 2) ด้านความรู้และทักษะ 3) ด้าน
เจตคติและค่านิยม และ 4) ด้านการแสดงออกทางสังคม
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ และสภาวการณ์ของเด็กตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ผลจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากจะส่งผลให้เกิด
การแบ่งเจเนอเรชั่นของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และแต่ละเจเนอเรชั่นก็มี
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลในเจเนอเรชั่นนั้นๆ
ประสบแล้ ว ความเปลี่ ย นแปลงที่เ กิดขึ้ นยัง ส่ งผลกระทบต่อด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้ อมทั้ งในระดับ โลกและในระดับประเทศไทย ซึ่ งผู้ วิจัยได้นาเสนอในตอนที่ 3 ถึงการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาถึ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลกในอนาคตและใน
ระดับประเทศโดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงฉบับปัจจุบัน
เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่
กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการศึกษายุทธศาสตร์ประเทศและวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570
นอกจากนี้ ในตอนที่ 3 ยั งรายงานถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงเหล่ านั้นที่มี ต่อเจเนอเรชั่น
แอลฟารายละเอียดข้างต้นแสดงตามลาดับในลาดับต่อไป
3.1 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มของโลก (global trends) ในหลายประการ (จินตนา สุจจานันท์, 2556; สุรีย์พร
พันพึ่ง และ มาลี สันภูวรรณ์, 2554; ปรเมธี วิมลศิริ, 2552) ดังนี้
3.1.1 ด้านเศรษฐกิจ
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ของโลกทั้งใน
ประเด็นของการค้า การลงทุน โดยผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเปิด การค้าการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นและการปรับตัวของเศรษฐกิจฐานความรู้ ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้า การบริการ
และกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ด้านการเงิน ผลจากความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆของ
โลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้มีความเสี่ยงด้านการเงินมากขึ้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความความเข้มแข็งให้กับระบบการเงิน เช่น การเพิ่มเกณฑ์ขั้นต่าของ
เงินกองทุนสารองตามกฎหมาย หรือการร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรกากับดูแลด้านการเงิน
ของแต่ ล ะประเทศในการเฝู า ระวั ง และเตื อ นภั ย เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบการเงิ น ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
นอกจากนี้ ยั งมีการถ่ายโอนอานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภ าค
ตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชียเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 20 ทาให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
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ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ฮ่องกง เกาหลี และนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย การ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย ทาให้โลกพัฒนาสู่ความเป็นโลกศูนย์กลางทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน การรวมกลุ่มของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลกจะมีมากขึ้น
ผลจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทาให้มีการจัดลาดับความสาคัญของ
ประเทศที่จะผลักดันเศรษฐกิจโลก (new world order) ใน 40 – 50 ปีข้างหน้า มี 7 ประเทศ ซึ่งมี
กลุ่มเก่า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ส่วนกลุ่มใหม่ในอีก 4 ประเทศเศรษฐกิจใหญ่
(BRIC) ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาตลอดเวลา นอกจากนั้น
ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 40 ปีข้างหน้า (ปีค.ศ. 2050) จะมี 7 ประเทศที่มี
ศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจเอเชียได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และ
ไทย
3.1.2 ด้านสังคม
3.1.2.1 รูปแบบสถาบันครอบครัว
รูปแบบครอบครัวแบบเก่าจะเป็นแบบครอบครัวชนบท และครอบครัวใน
เมือง ต่อไปจะมีครอบครัวประเภทที่ 3 คือ ดิจิทอล แฟมิลี่ (digital family) ซึ่งจะมีผลกระทบมากต่อ
จิตใจ วิถีชีวิต และการทาธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวและวิถีชีวิตอย่างมาก
3.1.2.2 การมีประชากรมากเกินไป (overpopulation)
ปัจจุบันโลกมีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่
ในเอเชีย รองลงไปคือ ร้อยละ 15 อาศัยอยู่ในแอฟริกา ส่วนที่เหลือกระจายกันอยู่ในยุโรป ลาติน
อเมริกา/แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย ตามลาดับ โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อ
ปี อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่มีมากกว่าอัตราตาย โดยพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่มธรรมชาติสูงที่สุดคือ
แอฟริกา และต่าที่สุดคือ ยุโรป และในอีก 40 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรจะเพิ่มเป็น 9,300 ล้านคน
แต่ในพื้นดินของโลกเหมาะสาหรับประชากรเพียง 4,000 ล้านคน จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและอาหารการกิน
3.1.2.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อ 40 – 50 ปีที่แล้ว เช่น
ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุน ส่วนประเทศกาลังพัฒนาเช่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน
อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และในช่วงปี
พ.ศ. 2555 – 2559 ประชากรผู้สูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 81.86 ล้านคน
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3.1.2.4 การให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชน
เริ่มมีการให้ความสาคัญด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้เกิดความเคารพ
และรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เรื่องของสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีบทบาทในเชิง
การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อผู กพันอันเกิดจากสนธิสัญญาว่าด้ว ยสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยได้เข้าร่วม ได้แก่ ด้านสิทธิเด็ก ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ด้านการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านสิทธิคนพิการ ด้าน
การต่อต้านการทรมาน และด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3.1.2.5 การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ถือได้ ว่าเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวทั่ว โลกและ
รุนแรง มีรูปแบบที่ซ้าซ้อน โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป็นปัจจัย
สนับสนุน ทาให้เกิดกระแสปูองกันการก่อการร้ายทั่วโลก องค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วม
แก้ปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย เช่น การจัดทาอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้ายสากลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้องกันเพื่อปูองกันผลประโยชน์ของชาติ
และประชาคมโลก
3.1.2.6 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของมนุษย์ (changing core values)
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของมนุษย์เกิดขึ้นทั่วโลก ค่านิยมมนุษย์เปลี่ยน
จาก จิ ตนิย มเป็ น วัตถุนิย ม สมถะเป็นบริโ ภคนิยม ความดี ความจริง ความงาม เป็นความร่ารวย
อานาจ จิตสาธารณะ จิตอาสา เป็นความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่พวกพ้อง ซึ่งจะมีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต
3.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่บนโลก
บางประเทศอาจกลายเป็นทะเลทราย แห้งแล้ง หรือมีฝนตกมากขึ้น เมืองที่อยู่ใกล้ทะเลจะถูกจมลงไป
ใต้ทะเล เนื่องจากน้าในทะเลมีปริมาณมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการละลายของน้าแข็งขั้วโลก ผลจาก
ความความไม่สมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ทาให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างรุ่นแรง จึงทาให้ มี
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เช่นมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.1.3.2 วิกฤติด้านพลังงาน (energy crisis)
พลังงานที่เป็นฟอสซิล (fossil) กาลังจะหมดไปเนื่องจากมีการใช้กันเป็น
อย่างมาในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย จึงจาเป็นต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือก
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หรือ alternative energy เช่น พลังน้า ลม แสงแดด หรือการแปรผลผลิตทางการเกษตรมาเป็น
พลังงานกันมากขึ้น
3.1.3.3 วิกฤติการณ์ด้านอาหารและน้าจืด (food and fresh water crisis)
วิกฤติการณ์ด้านอาหารและน้าจืด การใช้พลังงานชีวภาพ (bio energy) ซึ่ง
เกิดจากผลผลิตข้าวและข้าวโพดซึ่งเป็นอาหารของคนและสัตว์ จะทาให้เกิดการขาดแคลนอาหารของ
คนและสัตว์ในอนาคตได้
3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสังคมไทย ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
นับตั้งแต่สังคมไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 – 2559 นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
ซึ่งแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 8 คือการที่สังคมไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
“คน” แทนที่ “เศรษฐกิจ ” มากขึ้ น รวมถึ งการที่สั งคมไทยรับเอาวั ฒ นธรรมความเป็ นตะวันตก
(westernization) เข้ามามากขึ้นในทุกมิติของสังคม ทาให้จุดเน้นของการพัฒนาประเทศแตกต่างกัน
ไปในแต่ละยุคสมัย และจุดเน้นของการพัฒนาประเทศก็จะสะท้อนมาในรูปแบบของการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคนในแต่ละเจเนอเรชั่นเช่นกัน
สาหรับจุดเน้นในการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504
– 2509) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) คือ การเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภายหลังการมุ่งเน้นพัฒนาแต่เพียงด้านเศรษฐกิจของประเทศทาให้
สังคมเริ่มมีปัญหา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) และฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) จึงเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านสังคมมากขึ้น และมีการเปลี่ยนชื่อ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 3 โดยเพิ่มคาว่า “สังคม” ขึ้น ทาให้เปลี่ยนชื่อจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535 – 2539) เน้นการแก้ไขปัญหาสังคม และปรับสมดุลของการพัฒนาใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ชนบทและระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 –
2544) เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ มีการพัฒนาแบบ
องค์รวมไม่ใช่การพัฒนาแบบแยกส่วน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545
– 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
การนาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) จุดเน้นของการพัฒนายังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเช่นเดียวกันกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 และ 10 แต่มีการเพิ่มเติมใน
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม พร้อมทั้งยึดวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 เป็นเปูาหมายที่สาคัญในการพัฒนา ทั้งนี้วิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ.
2570 ผู้วิจัยได้นาเสนอในลาดับถัดไป
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ผ่ า นมาตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึงฉบับปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของบรอนเฟนเบรน
เนอร์ ถือได้ว่าเป็น สิ่ งแวดล้ อมในระบบ macrosystem ซึ่งบุคคลที่เกิดมาในแต่ละชั่ว อายุจะได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสรุปจุ ดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึ ง
ฉบับที่ 11 (หรือหมายถึงระบบ macrosystem ของสังคมไทย เมื่อเทียบกับแนวคิดของบรอนเฟน
เบรนเนอร์) โดยเปรียบเทียบกับการแบ่งเจเนอเรชั่น และการให้ความสาคัญในการพัฒนาประเทศใน
แต่ละเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน ได้ดังภาพที่ 2-8

ภาพที่ 2-8 แสดงจุดเน้นของการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 11 เปรียบเทียบกับ
การแบ่งเจเนอเรชั่น
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ผลของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่แผนที่ 8 จนถึงปัจจุบัน และผลของ
การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สั ง คมไทยในบริ บ ทการเมือ ง เศรษฐกิ จ และการอยู่ ร่ว มกัน ในสั งคมและวัฒ นธรรม ในมิ ติ ต่า งๆ
สามารถสรุปได้ดังนี้ (สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556;
กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.; จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ และปิยวรรณ แก้วศรี, 2556; สุวิทย์ เมษินทรีย์,
2556; มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556; ถวิลวดี บุรีกุล, 2555; สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555; สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, 2554; สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2551; กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, ม.ป.ป.;
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ป.ป.ป; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2550; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546; มนตรี ศุภาพร, 2541)
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
ระบบการเมืองถูกครอบงาด้วยระบบอุปถัมภ์ อภิสิทธิ์นิยม และอานาจนิยม ทาให้
เกิดปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลภาครัฐ ได้แก่ การคอร์รัปชั่น เสถียรภาพทางเมือง การทางานของ
ข้าราชการ และความขัดแย้งทางการเมืองของคนในสังคม
การคอร์รัปชั่น ถือเป็นปัญหาที่ทาให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมถอยได้อย่างรุนแรง
และรวดเร็ว โดยผลจากการจัดอันดับดัชนีชี้วั ดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (corruption perceptions
index) ประจาปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(0 คือ คอร์รัปชั่นมากที่สุด 100 คือ คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) จัดอยู่ในอันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศทั่ว
โลก สาเหตุ ที่ ท าให้ ค อร์ รั ป ชั่ น ของไทยมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เป็ น ผลมาจากการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี
(governance) ของภาครัฐและภาคเอกชนสวนทางกัน ส่งผลให้ในภาพรวมของเรื่องธรรมาภิบาลของ
ประเทศไม่ดีขึ้น รวมถึงการไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ดีสาหรับปัญหาคอร์รัปชั่นของเมืองไทยในปัจจุบัน
เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง ประเทศไทยยั ง ขาดนโยบายที่ ต่ อ เนื่ อ งและกลยุ ท ธ์ ที่
เหมาะสม โดยมีสาเหตุหลักมากจากการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยครั้ง รวมถึงขาดการประสานงานที่ดี
ระหว่างกระทรวง การแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงโดยอิงกับเงื่อนไขทางการเมือง การแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการประจาที่ไม่เป็นธรรมและไม่สุจริต ในขณะที่ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นปัญหาที่
ยืดเยื้อ รุนแรง และยาวนาน ยากต่อการแก้ไข และส่งผลกระทบต่อประเทศในภาพรวมจนประเทศ
ไทยถูกจัดอันดับให้มีการก่อการร้ายมากที่สุดในลาดับที่ 8 ของโลก โดยวัดจากจานวนเหตุการณ์
จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน นอกจากนี้ในด้านความมั่นคง
ทางด้านการเมือง ประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ.
2553 อีกด้วย
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การทางานของข้าราชการ ข้าราชการถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญในการทางานของ
ภาครัฐ แต่การทางานของราชการที่เชื่องช้าทาให้เกิดการปฏิรูประบบข้าราชการ แต่ยังไม่ครอบคลุม
โดยยังคงมีเรื่องที่สามารถปฏิรูปได้อีก เช่น การลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจา บุคลากรภาครัฐ กฎระเบียบของทางราชการ ธรรมาภิบาล
และการทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ
ความขัดแย้ งทางการเมืองของคนในสั งคม นับตั้งแต่มีเหตุการณ์รัฐ ประหาร 19
กันยายน พ.ศ.2549 ในสมัยรัฐบาล พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติฉบับ ที่ 9 การเปลี่ ยนแปลงด้านการเมืองไทยที่ผ่ านมาเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง มี
สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองของคน 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง”
และ “กลุ่มคนเสื้อแดง” โดยความขัดแย้งดังกล่าวนามาสู่ความรุนแรง ความเสียหายทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนภาพพจน์ชื่อเสียงของประเทศเป็นความขัดแย้งที่นาไปสู่
ความแตกแยกสามัคคีของคนในสังคมในที่สุด
ภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทาให้คนในสังคมไทยจานวนไม่น้อยเริ่มมีอคติ (bias)
ไม่ย อมรั บ ฟังเหตุผ ลของอีกฝุายหนึ่ง อคติได้เกิดขึ้นพร้อมกับการบริโ ภคสื่อที่มีการเลือกข้างและ
บิดเบือนข้อเท็จจริง (distortion of truth) จากทั้ง 2 ฝุาย ความเอนเอียงที่เกิดขึ้นจากการมีอคติและ
บิดเบือนข้อเท็จจริงส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็น “สังคมสองขั้ว” (bipolar society) ซึ่งภายใต้สังคม
สองขั้วทาให้กลุ่มหนึ่งมองความคิดเห็นที่แตกต่างของอีกกลุ่มหนึ่งเป็นความขัดแย้งไปหมด เกิดสังคมที่
ไม่ไว้วางใจกัน (society of distrust) ทาให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่สุดโต่ง เป็นความแตกแยกที่
ร้าวลึก ขาดสติ และใช้อารมณ์ในทางการเมืองจนถึงปัจจุบัน นาไปสู่การชุมนุมทางการเมืองในปลายปี
พ.ศ. 2556 และนาไปสู่ความวุ่นวายอันเนื่องมาจากการชุมนุม จนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารยึดอานาจ
ทางการเมื อ งจาก น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 28 โดยทหารอี ก ครั้ ง ในวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2557
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมไทยมีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการคลังและรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันทางการเงิน มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
ระหว่างการพึ่งพาเศรษฐกิจ ในประเทศกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการแก้ปั ญหา
ความยากจนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในระดับภาพรวมและระดับประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่
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สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสังคมได้ ทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อม
ล้าเรื้อรังและยาวนาน ไม่ว่าจะพิจารณาจากตัวชี้วัดใดก็ตาม
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ปี พ.ศ. 2540 ได้ ส ร้ า งบทเรี ย นให้ ภ าคการเงิ น ของไทยมี ค วาม
เข้มแข็งขึ้น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจกาลังอ่อนแอจากการไม่เคยเผชิญวิกฤติ ทาให้ขาดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยมีความ
เปราะบางต่อการเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ไม่สามารถคุ มได้ ความสามารถในการแข่งขันของภาค
เศรษฐกิจที่แท้จริงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเริ่มลดลง สัดส่วนการ
ส่ ง ออกของประเทศไทยในตลาดโลกไม่ ส ามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ อ ย่ า งในอดี ต และการลงทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรมมีข้อจากัดจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรของไทยได้รั บผลกระทบจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการผลิตภาคเกษตรพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศทาให้
มีต้นทุนการผลิตสูง ชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินเกษตรกรรม ส่งผลให้คนไทยสูญเสียสิทธิการ
ครอบครองทางที่ดินและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจากัด
ปัญหาการคอร์รั ปชั่นและความขัดแย้งทางการเมืองที่ฉุดรั้งอัตราความเจริญทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตช้าลง พรรคการเมืองไทยมีบทบาทอย่างสูงในการสื่อสารกับประชาชน
โดยตรงและนาเรื่องต่างๆที่เป็นความต้ องการของประชาชนมากาหนดเป็นนโยบายเพื่อปฏิบัติซึ่งเป็น
ที่มาของนโยบายประชานิยมที่ลดทอนประสิทธิภาพของคน
การบริการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สปา และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้น
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สินค้าและบริการสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริก ารได้
รวมทั้งการทาธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์
การเขียนซอฟต์แวร์ เกมคอมพิวเตอร์และแอนนิเมชั่น
การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภาคบริการขยายตัว
ในระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมปรับสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมากขึ้น เกิดการว่างงานในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือจนถึงผู้บริหารระดับกลาง ความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบทขยายตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ผลของการรวมกลุ่มภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี
โดยเฉพาะการร่วมมือเป็นประชาคมอาเซี ยน ในปี 2558 จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นทั้งแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยในปี
2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝี มืออย่างเสรี 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล
สถาปัตยกรรม วิชาชีพสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ดังนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ความพร้ อ มเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาความรู้
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ความสามารถเฉพาะทาง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาใน
อนาคต ตลอดจนมีความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อนาไปสู่
การใช้ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาและการผลิตในอนาคต
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการอยู่ร่วมกันในสั งคมและวัฒ นธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเป็นด้านสภาพสังคมและสาธารณสุข การศึกษา
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามลาดับดังนี้
3.2.3.1 ด้านสภาพสังคมและสาธารณสุข
สั ง คมไทยที่ มี ค วามเป็ น เมื อ งและมี ค วามเป็ น สากลมากขึ้ น เป็ น ผล
เนื่องมาจากการย้ายถิ่นของประชากร เป็นสังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ให้ความสาคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มุ่งสู่การเรียนรู้มากขึ้น ด้านโครงสร้างประชากร มีแนวโน้มประชากรวัย
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็ก เยาวชนไทย และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทาง
กับประชากรไทยโดยภาพรวมซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากหญิงชายวัยเจริญพันธุ์แต่งงานช้าลง
และการคุมกาเนิดได้รับการยอมรับและมีประสิทธิผล การลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก พัฒนาทักษะ
ความรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกาลังแรงงานรุ่นใหม่ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และทดแทนแรงงานที่จะลดลง ในอนาคตจึงมีความสาคัญมากในขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยซึ่งดาเนินต่อเนื่องมาหลายปี รวมถึงการที่ประเทศไทยกาลังเตรียมพร้อมเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏการณ์
“ท้องไม่พร้อม” นับว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศของวัยรุ่นไทย
ด้านโครงสร้างครอบครัว ครอบครัวไทยมีโครงสร้าง รูปแบบ และบทบาท
หน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ารูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลงใน
ขณะที่มีอัตราการหย่ าร้ างมากขึ้น ( 1 ใน 3 ของทุกคู่ที่แต่งงานใหม่) ส่งผลให้ เกิดเป็นครอบครัว มี
ลักษณะเป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น อัตราการเกิดลดลง ผู้สูงมีแนวโน้มมี
อายุเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของบทบาทผู้หญิงยังมีบทบาทเป็นหัวหน้าครัวเรือนแทนที่ผู้ชายเพิ่มมากขึ้น มี
ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น และที่สาคัญคือสังคมไทยมีแนวโน้มมีครอบครัวที่เป็นแม่วัยรุ่นเพิ่ม
มากขึ้น
การดาเนินชีวิตของครอบครัวที่พ่อแม่ต้องมุ่งเน้นการทางานนอกบ้านเพื่อ
แสวงหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทาให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร ประกอบกับพ่อแม่จานวนมากขาด
ทักษะการเป็นพ่อแม่ ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ จึงถูกดึงดูดจากสิ่งจูงใจภายนอกได้
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โดยง่ายจนทาให้ คุณลั กษณะของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เป็นความวิตกกังวลของผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสะท้อนออกมาในรูปของปัญหาด้านสุขภาพที่เด็กมีภาวะ
โภชนาการเกิน และโรคอ้ว นจากพฤติก รรมการบริ โ ภคที่ ไม่ เหมาะสม สุ ข ภาพจิ ตพบว่ าเด็ก มี
ความเครียด ซึมเศร้า และมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูง การรับสื่ออย่างไม่เหมาะสม การติดเกม การ
แพร่ระบาดของสารเสพติด การพนัน การใช้ความรุนแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มี
จานวนคดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้น และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูงขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้สังคมไทยยังเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคน
ไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรม
ย่อยร่ ว มสมัย ที่หลากหลายรูป แบบในการรวมกลุ่ มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีการคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง มากกว่าส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่างๆได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมต่างๆแต่การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่า คนไทย
ถูกครอบงาด้วย “วัตถุนิยม” “บริโภคนิยม” และ “สุขนิยม” โดยที่การศึกษาเน้นเพียงแต่ความรู้ใน
การทามาหาเลี้ยงชีพ แต่เรื่องของหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและจริยธรรม ไม่ได้มีการเน้นอย่างเป็น
รู ป ธรรม ความสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ญาติ ที่ มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น เริ่ ม หมดไป
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวเปราะบางจนนาไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
ในขณะที่ปัญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ยังคงเป็นปัญหาที่ทาให้ประเทศบอบช้าอย่างหนัก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้แก่ จังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ภาคธุรกิจเอกชนไม่มี
ความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพื้นที่ ภาคประชาชนได้รับความเดือนร้อนในด้านของ
การว่างงาน และรายได้ที่ไม่พอเพียงต่อการดารงชีพ ปัญหาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเผาโรงเรียน
หรือยิงครู ทาให้เกิดความหวาดกลัวและมีการย้ายกลับภูมิลาเนา ปัญหาในการใช้ชีวิตประจาวันและ
การประกอบอาชี พ เพราะความไม่ ป ลอดภั ย ในพื้ น ที่ แม้ ว่ า ภาครั ฐ จะมี โ ครงการต่ า งๆที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แต่โครงการยังคงขาดความต่อเนื่อ งและไม่ยั่งยืนพอที่จะ
ผลักดันเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เข้มแข็งได้ ระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการยิง การลอบ
ฆ่า การเผาสถานที่ราชการ การโจมตีทหาร ตารวจ ซึ่งโดยรวมพบว่าการยิงจะเป็นยุทธวิธีในการก่อ
เหตุความรุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือการลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิง ส่วนจังหวัดที่เกิดเหตุ
มากที่สุดคือจังหวัดนราธิวาส รองลงมาคือยะลา และจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะ
แพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวของเหตุการณ์ก่อความรุนแรง
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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ด้านสาธารณสุข นับแต่อดี ตจนถึงปัจจุบัน ระบบการแพทย์ของไทยมีการ
พัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็งพอสมควร แต่ยังมีปัญหาอีกหลายด้านที่ควรแก้ไข เช่น ปัญหาการเงินใน
ระบบประกันสุขภาพที่ไม่เพียงพอ จานวนแพทย์ทั่วไปที่มีน้อยเกิดไปเมื่อเทียบกับแพทย์เฉพาะทาง
การกระจุกตัวของแพทย์และพยาบาลในเมือง การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่เชื่อมโยงกับความ
ต้องการของสังคม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ที่แย่ลง เป็นต้น นอกจากนี้คนไทยยัง
เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไปมีความ
เป็นตะวันตกมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง
3.2.3.2 ด้านการศึกษา
ประเทศไทยนับว่าประสบความสาเร็จอย่างมากในการเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกจากนี้ อัตราของการออกจากโรงเรียนกลางคันก็ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ยังค่อนข้างมี
ปัญหาในด้านคุณภาพของการศึกษา เพราะระบบการศึกษาไทยเน้นปริมาณมากกว่าเน้นคุณภาพ ซึ่ง
ไม่ส อดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555 – 2559 ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการศึกษาว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เป็นคนมี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก” โดยผลการพัฒนาตามช่วงวัยพบว่า กลุ่มวัยเด็ก
ระดับเชาวน์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากระดับคะแนนการสอบที่ต่าเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานสากลหรือเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วัดจาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ The Programme for
International Student Assessment (PISA) และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and
Science Study TIMSS) พบว่าคะแนนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และระดับอุดมศึกษาที่
วัดโดย Times Higher Education World Rankings ปี 2011 - 2012 ที่พบว่าประเทศไทยไม่มี
สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับใน 200 อันดับแรก และมีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นที่ติดอันดับ 400
มหาวิทยาลัยแรก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
นอกจากนี้ ก ารจั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาเซี ย นในการประชุ ม ของ
World Economic Forum (WEF) 2012 – 2013 ที่ผ่านมานี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึง คุณภาพการศึกษา
ของไทยที่อยู่ในอันดับรั้งท้าย คือ เป็นอันดับที่ 8 รองจากเวียดนาม ที่ได้อันดับที่ 7 และกัมพูชา ที่ได้
อันดับที่ 6 โดยมีการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ดารุสซาราม เป็นอันดับที่ 1 ถึง
3 ตามล าดั บ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยยั ง ต้ อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ใ กล้ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ยังมีความท้า
ทายตรงที่การเข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย เด็กและเยาวชนยังนิยมศึกษา
ต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา เพราะมองไม่เห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)
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ซึ่งในความเป็นจริงมีตลาดแรงงานรองรับมากกว่า ประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการขาดแคลน
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และแรงงานทักษะที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึง
การที่เด็กไทยยังขาดทักษะใน 4 เรื่องที่สาคัญคือ ภาษา การคิดเป็น การรักการอ่าน และการเล่นกีฬา
ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต
ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งของนโยบายที่ ม าจากการเปลี่ ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการบ่อยครั้ งได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาในระยะยาว
รวมถึงการกาหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยพิจารณา
จากงบวิจั ย ที่ได้รั บ จั ดสรรในสั ดส่ ว นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเมื่อเทียบกับ
กระทรวงอื่นๆ โดยการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพของเด็กตั้งแต่เยาว์วัย การ
เชื่อมโยงการศึกษากับชุมชน การพัฒนาโรงเรียนในชนบทให้เข้มแข็ง การปรับการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพโดยเน้นการให้ความรู้คู่คุณธรรม และต้องสอนให้เด็ก “รู้รอบ รู้กว้าง และ
คิดเป็น” การจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิทยาศาสตร์ไทย เป็นต้น
3.2.3.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
ถึ ง แม้ ว่ า ค่ า การประเมิ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ดั ช นี อี พี ไ อ
(Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 53 (จากทั้งหมด
149 ประเทศ)ในปี พ.ศ. 2551 มาเป็นอันดับที่ 34 (จาก 132 ประเทศ) ในปี พ.ศ. 2555 แต่ดัชนีชี้วัด
ตัวอื่นมีแนวโน้มที่ทรุดตัวลง เช่นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง จานวน
พื้นที่ปุาทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพในแม่น้าสายหลัก เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
เสื่อมโทรมลง ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยู่มากมายแทบไม่เหลือ
ให้กับคนรุ่นต่อไป การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาจึงเป็นการเติบโตแค่ทางด้านเศรษฐกิจ บนต้นทุนทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญามนุษย์ที่สูญหายไป
3.2.3.4 การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม
ถึงแม้ว่าแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 ของกระทรวง
วัฒนธรรมจะกล่าวไว้ว่า “เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยม
อันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ” แต่จากการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม และสังคมฐานความรู้ ส่งผลให้ประเทศไทยรับเอาค่านิยมความเป็น
สากลทั้งจากตะวันตกและตะวันออกมาเชื่อมโยงกับวิถีความเป็นไทย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ที่แตกต่างไปจากแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ คือ
1) การเลียนแบบพฤติกรรมของซีกโลกตะวันตกที่มีความอิสระเสรีในการแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน และความต้องการของแต่ละบุคคล ทาให้นิยามของความสุขแตกต่าง
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หลากหลายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์น้อยย่อมได้รับผลกระทบมากและ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังครอบครัวและสังคมปัจจุบัน กิจกรรมนันทนาการของวัยรุ่นที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสาธารณชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คือกิจกรรมการแข่ งรถ (แวนซ์) ซึ่งเป็นที่นิยมใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ ๆ เช่นพิษณุโลก นครราชสีมา และเชียงใหม่ นอกจากปัญหาความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชนเพศชายที่เรียนด้านสายอาชีพ ยังพบกรณีของเด็กและเยาวชนเพศหญิงที่
ใช้ ค วามรุ น แรงโดยการทะเลาะและท าร้ า ยร่ า งกายกั น มากขึ้ น จากการถ่ า ยคลิ ป เผยแพร่ ท าง
อินเทอร์เน็ต
2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงทั้งระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทยเป็นอย่างมาก การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผ่านทางโลกเสมือนจริงทาให้
ผู้คนมีความรู้มากขึ้น เกิดเครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตมากขึ้นทุก
ขณะอีกทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แต่การปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีน้อยลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สาหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่สามารถเลือกสิ่งดี ๆ ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่ม
ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากพ่อแม่ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงโลกเสมือนจริง จะมองกิจกรรมที่
เด็กเข้าไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่านั้น ทาให้เกิดช่องว่างในครอบครัว และเกิดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี
3) คนไทยเริ่มหวนคานึงถึงความสงบสุขแบบในอดีต ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความ
ขัดแย้ง สับสนวุ่นวาย มีวิถีชีวิตเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน จึงเป็นโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแบบพอเพียงและหันมาดาเนินชีวิตอย่างสงบสุขแผนปฏิรูป
ประเทศไทย (2554) จึงให้มีการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยพัฒนาอาชีวศึกษา
ควบคู่กั บ การสนั บ สนุ น ที่ดิ น ท ากิ น และแหล่ ง ทุ น ส่ งเสริ มทั ก ษะการประกอบอาชี พ ในสถาน
ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคสู่ภาค และจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศ
ไทยพร้อมกับแรงงานไทยเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องปรับตัวกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายหรือพหุวัฒนธรรม และมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างสมานฉันท์เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและ
อินเตอร์เน็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555 เด็กอายุ 6 - 14 ปีใช้คอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 71 สื่อ
ออนไลน์จึงเป็นเหมือนประตูเปิดให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่น เนื้อหาที่
รุนแรงและเรื่องเพศได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ เกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ยังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและ
เยาวชน จนนาไปสู่ปัญหาเด็กติดเกม จากการสารวจในปี 2555 พบว่า มีเด็กติดเกมสูงถึงร้อยละ 14.1
ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ถึงร้อยละ 9 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์พบว่า
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ปัญหาที่เกิดสืบเนื่องจากภาวการณ์ติดเกมคือเด็กมีปัญหาการเรียนจากโรคสมาธิสั้นมีปัญหาสายตา
เสื่อม น้าตาแห้ง และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
จากบริ บ ทของประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่ว มกัน ในสั งคมและ
วัฒนธรรมข้างต้น เมื่อนามาจัดลาดับประเทศไทยในมิติต่างๆ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2-10 ดังนี้
ตารางที่ 2-10 แสดงอันดับของประเทศไทยในมิติต่างๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
(www.whereisthailand.info อ้างถึงใน มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556)
มิติด้าน

ตัวชี้วัด

การเมือง

ประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดในโลกปี พ.ศ. 2553
ประเทศที่ไม่เท่าเทียมด้านรายได้มากที่สุดของเอเชียในปี 2553
ประเทศที่มีการลงทุนด้าน R & D มากที่สุดในปี พ.ศ. 2552 (จาก 73
ประเทศที่ลงทุนด้าน R & D มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านคอร์รัปชั่นดีที่สุดในปี พ.ศ. 2556
(จาก 177 ประเทศ)
ประเทศที่มีผู้ปุวยติดเชื้อ HIV มากที่สุดของเอเชียในปี พ.ศ. 2552
ประเทศที่มีคุณแม่วัยใสมากที่สุดของเอเชียในปี พ.ศ. 2554
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ.
2552
ประเทศที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2555
(จาก 54 ประเทศ)
ประเทศที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปี
พ.ศ. 2555 (จาก 199 ประเทศ)
กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด
ในโลกในปี พ.ศ. 2556

เศรษฐกิจ

การอยู่
ร่วมกันใน
สังคมและ
วัฒนธรรม

อัน
ดับที่
4
2
62
102
1
2
3
53
168
1

บริ บ ทของประเทศไทยทั้ ง ในด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-11
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ตารางที่ 2-11 แสดงบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มิติด้าน
ลักษณะ
การเมือง 1. ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรง ทาให้สังคมแบ่งเป็น
สองขั้วทางการเมือง (bipolar society)
2. ระบบการเมืองถูกครอบงาด้ว ยระบบอุปถัมภ์ อภิสิ ทธิ์นิยม และอานาจ
นิยม
เศรษฐกิจ

การอยู่
ร่วมกันใน
สังคมและ
วัฒนธรรม

1. ระบบเศรษฐกิจและสังคม ถูกครอบงาด้วยระบบวัตถุนิยม บริโภคนิยม
และสุขนิยม มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
2. มีความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม
3. การแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความรุนแรงมากขึ้น แต่โครงสร้างอุตสาหกรรม
ไทยมีความเปราะบาง ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและการเปิดเสรี
ทางการค้าลดลง การส่งออกของไทยในตลาดโลกลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว
ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรมีมูลค่าสูง การลงทุนของประเทศอยู่ในระดับ
ต่า แต่การบริการการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้น
1. ด้านสภาพสังคมและสาธารณสุข เช่น ความไม่เป็นธรรมในสังคม การ
เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง
เด็ ก และเยาวชน อ้ ว นและขาดสารอาหาร เป็ น วั ย รุ่ น ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ มี
พฤติกรรมท้อง แท้ง ทิ้ง ยาเสพติด ติดเกม การพนัน และความรุนแรง มีความ
มั่นคงทางสังคมต่า ปัญหาอาชญากรรมสูง ประชากรวัยเด็กลดน้อยลง วัย
สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวแทนครอบครัว
ขยาย อัตราการแต่งงานน้อยลง และการหย่าร้างสูงมากขึ้น คนมีการศึกษา
สูงขึ้น แต่คุณธรรม จริยธรรมเสื่อมถอย คานึงถึงประโยชน์ส่วนตน และพวก
พ้องมากกว่าส่วนรวม
2. ด้านการศึกษา คุณภาพการศึกษาไทยตกต่าในเวทีโลก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
4. ด้านวัฒนธรรม พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจาวันมีความเป็นตะวันตก
มากขึ้น เกิดเครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริง และมีอิทธิพลต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีทาให้มีลักษณะพหุวัฒนธรรม
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กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว จากความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นในสั ง คมไทยที่ ผ่ านมาทั้ ง ในมิ ติ ด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มิติต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นรากฐานประเทศที่ไม่มั่นคงทั้งนี้เพราะ
สังคมประกอบไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง ความเหลื่อมล้าที่เรื้อรัง คุณธรรมจริยธรรมที่
เสื่อมทราม ทุนสังคมที่อ่อนด้อย ทุนมนุษย์ที่อ่อนแอ และทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งลักษณะความ
เสื่อมถอยของสภาพสังคมดังกล่าวสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุริยเดว ทรีปาตรี (สุริยเดว ทรีปาตี, การสัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2557) ที่กล่าวถึงปรากฏการณ์
“hot cognition” ไว้ดังนี้
“สภาพสังคมไทยตอนนี้มีลักษณะที่เรียกว่า hot cognition เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะ
เป็นโดมิโนที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะลามไปในทุกสังคม โดยการเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ถ้ามี
ปัจจัย (factor) ต่างๆครบ 4 ปัจจัย แต่หากมีปัจจัยไม่ครบทั้ง 4 สังคมนั้นก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์
ดังกล่าว ปัจจัยทั้ง 4 มีดังนี้
1) ความเหลื่อมล้ําทางสังคมสูง
2) การบกพร่องทางสติปัญญา (lack of cognitive development)
3) จิตสํานึกตกต่ํา (lack of mindfulness) ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยมีจิตสํานึกที่ตกต่ํา
4) วัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมเปรียบเสมือนแกนหลักของพลังศรัทธาและยึดเหนี่ยว
บุคคลในสังคม แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมของสั งคมไทยถูกทําลาย สถาบันหลัก 3 สถาบัน
กําลังถูกเขย่า
ซึ่งเด็กและเยาวชนในปัจจุบันกลายเป็นเด็กที่ไม่มีพลังศรัทธา ไม่มีจิตสํานึก และพลังชีวิต ใช้
ชีวิตอยู่บนทุนนิยม นอกจากนี้ peer pressure และ social media จะทําให้กระแสนี้หมุนแรงมาก
ขึ้น”
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกมิติของประเทศไทยเพื่อพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สามารถเปลี่ยนจาก “ความเหลื่อมล้าที่เรื้อรัง” สู่ “สังคมที่เท่าเทียม” “คุณธรรมจริยธรรมที่
เสื่อมทราม” สู่ “สังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม” “ทุนสังคมที่อ่อนด้อย” สู่ “ทุนสังคมที่เข้มแข็ง ”
“ทุนมนุษย์ที่อ่อนแอ” สู่ “ทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง” และ “ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม” สู่ “ทุนธรรมชาติที่
สมบู ร ณ์ ” (สุ วิ ท ย์ เมษิ ณ ทรี ย์ , 2556) เพื่ อ รองรั บ กั บ เด็ ก เจเนอเรชั่ น แอลฟา ผู้ วิ จั ย น าเสนอใน
ยุทธศาสตร์ประเทศ และวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ในลาดับต่อไป
3.3 ยุทธศาสตร์ประเทศ วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 และบริบทประเทศไทยในอนาคต
ในเนื้อหาส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศ และวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 จะแสดงให้
เห็นถึงแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตของรัฐบาลชุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวั ตร
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เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการกาหนดกรอบในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และกรอบการพัฒนา
ดังกล่าวจะส่งผลการต่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคตเช่นกัน
รายละเอียดแสดงตามลาดับดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2556) จัดทาขึ้นจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
เปูาหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณปี 2557 รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง และโลจิสติกส์)
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (growth & competitiveness) โดยมีแนวทางการดาเนินงาน เช่น การ
จัดทาแผนการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตร (zoning) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้า ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (inclusive growth) โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (internal
process) โดยมีแนวทางการดาเนินงาน เช่น การปรับโครงสร้างระบบราชการ การปรับโครงสร้าง
ภาษี การปฏิรูปการเมือง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ประเทศ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-9

ภาพที่ 2-9 แสดงยุทธศาสตร์ประเทศไทย (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2556)
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3.3.2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2570 และบริบทประเทศไทยในอนาคต
วิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มี
มิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชมคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (ปรเมธี วิมลศิริ, 2552)
วิสั ย ทัศน์ ดังกล่ าวถูกกาหนดในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติปี พ.ศ.
2555 – พ.ศ. 2559 ซึ่งที่มาของวิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจากการประชุมของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมประจาปี 2552 เรื่อง “จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่
แผนฯ 11” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 และได้สรุปแนวโน้มหลักที่ประเทศไทย และโลกอาจ
ต้องเผชิญใน 20 ปีข้างหน้าไว้ 7 ประการ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นบริบทของสังคมไทยในอนาคตได้เป็น 3
มิติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557; สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556; สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555; ถวิลวดี บุรีกุล, 2555; ปรเมธี วิมลศิริ, 2552; มนตรี
สุภาพร, 2541) ดังนี้
3.3.2.1 บริบทด้านการเมือง
1) สร้ างความสมดุล และปรั บระบบการบริห ารจั ดการภาครั ฐ เช่น ปรั บ
โครงสร้างระบบราชการ, โครงสร้างภาษี, การปฏิรูปการเมือง
2) มีความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตยเต็ม
รูปแบบที่สามารถตรวจสอบรอบด้าน มีความเท่าเทียมกันในอานาจบริหาร อานาจนิติบัญญัติ และ
อานาจตุลาการ และทั้งสามอานาจสามารถที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้เสมอ
พลเมืองมีการเปลี่ยนแปลงจากพลเมืองที่เฉื่อยชา เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน มีการปกครองด้วยกฎหมาย มีกระบวนการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีขันติธรรมทางการเมือง มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชน
มีระบบคานอานาจ มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นสูง โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็น
หน่วยระดับล่างที่สาคัญที่สุด
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3.3.2.2 บริบทด้านเศรษฐกิจ
บริบทด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต จะเป็นผลมาจากแนวโน้ม
ของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตน่าจะมี
ลักษณะดังนี้
1) การรวมตัว ทางเศรษฐกิจในภูมิภ าค ซึ่งส่ งผลให้ มีความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเพิ่ม มากขึ้น และทาให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มที่
จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
2) เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ในประเทศแถบเอเชียมาก
ขึ้น
3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก ซึ่งจะมีความผันผวนและความเสี่ยง
มากขึ้น
4) ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สมดุลจะก่อให้เกิดผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตสาคัญ 4 ประการ คือ วิกฤตการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก
(climate change crisis) ทาให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้า และพื้นที่ทางการเกษตร เศรษฐกิจไทยใน
อนาคตจึงเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วิกฤตการณ์น้ามันและพลังงาน (oil &
energy crisis) วิกฤตการณ์ทางด้านอาหารและความหิวโหย (food & hunger crisis) และ
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ (financial and economic crisis) ทาให้เกิดเป็นระบบ
เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มแบบพอเพี ย ง (sustainable capitalism) ทุ น นิ ย มสร้ า งสรรค์ (creative
capitalism) และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ร (corporate social
responsibility: CSR)
ความท้ าทายและโอกาสของเศรษฐกิ จไทยท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของ
บริบทโลก การประเมินภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ทั้งในระยะสั้นและภูมิทัศน์ใหม่
ของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลังวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทโลกในช่วงการจัดทาวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 พบว่าวิกฤติการณ์เศรษฐกิจและการเงิน
โลกได้ก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกในลักษณะที่ทาให้ ประเทศไทยประสบปัญหาในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะปานกลางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลกยังคงเปิดโอกาสและสร้างความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ประเด็นการ
วางแผนพัฒนาประเทศไทยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวได้แก่
1) การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากภาวะความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มต่าลง
และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่ มสูงขึ้น ทาให้ประเทศไทยมีความท้าทายใน
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การดาเนิน มาตรการเพื่อรักษาอัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะปานกลางที่
จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งการเร่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับปัจจัยการผลิตเพื่อมิให้ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ท างเศรษฐกิจเป็นข้อจากัดต่อศักยภาพการ
ผลิตในระยะยาว นอกจากนั้นควรเร่งปรับโครงสร้างการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสาขา
ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสมดุลและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น
และสร้างฐานรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่และกระจายรายได้ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2) การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทโลกในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมในการฉกฉวยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ
2.1) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ในการ
ขยายตลาดและการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน และลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2.2) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านอาหาร พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโลก ในการส่งออกสินค้าอาหารโดยอาศัยความได้เปรียบของภาคการเกษตร การพัฒนา
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างสมดุลระหว่างความต้องการด้าน
อาหารและพลังงาน
2.3) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความตื่นตัวใน
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน (green jobs, green growth, green economy)
2.4) โอกาสจากการปรับตัวของประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการขยายตัว
ของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย โดยเฉพาะการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ การให้บริการการแพทย์
และสุขภาพ การให้บริการที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะอยู่พานักในระยะยาว
2.5) โอกาสในการสร้างความร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเร่งอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่ว มมือทางด้านการผลิ ต การค้า การลงทุน การสร้างความ
ร่วมมือเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน และปัญ หาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอก รวมถึง
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค
3.3.2.3 บริบทด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
1) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่จะเป็นโอกาสของประเทศไทยใน
การบริการผู้สูงอายุ ทาให้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
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สวัสดิการสังคมเพื่อรองรับการปรับตัวของโครงสร้างประชากร รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์
และสุขภาพ การให้บริการที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะอยู่ระยะยาว
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ทาให้สังคมมี
วัฒนธรรมที่อยู่ในเครือข่ายสังคมเสมือนจริงหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) มากขึ้น
ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ และการสร้างอัตลักษณ์ส่วนตน
3) พัฒนาสังคมคุณภาพ ภาพทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ออกแบบโครงสร้าง
ทางสังคมให้แข็งแกร่งตั้งแต่ฐานราก เป็นสังคมเอื้ออาทร สมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม สร้างพลังทางสังคม เป็นสังคมที่มีความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาล และมีจิตสานึกสาธารณะ มีสัญญาประชาคมใหม่ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย มั่นคง มีความเข้มแข็งของโครงสร้าง กลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม
4) มีความเหลื่อมล้าในสังคม ทั้งทางด้านการศึกษา การทางาน สาธารณสุข
การพักผ่อนหย่อนใจ ที่เกิดระหว่างบุคคลทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย
5) สังคมมีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น เกิดครอบครัวรูปแบบใหม่เช่น
ครัวเรือนเดี่ยว ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัววัยรุ่น
6) สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีการแพร่ก ระจายและผสมผสานวัฒนธรรม
ต่างๆที่ห ลากหลาย มีการพัฒ นาภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เหมาะสมกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป มีความขัดแย้งระหว่างความเป็นสากลกับความเป็นไทย/วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น
7) วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ระบบศักดินา อภิสิทธิ์ชน อานาจนิยม จารีต
นิยม จะลดน้อยลงในสังคมไทย และมีวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
8) ปั ญ หาภั ย คุ ก คามจากภาวะโลกร้ อ น ซึ่ ง ส่ ง กระทบต่ อ ธรรมชาติ
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต รวมถึงแนวโน้มปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของโลก ประเทศไทยจึงสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตภาคการเกษตร พัฒนามูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตร และอาหาร รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน
จากการประเมิน การเปลี่ ยนแปลงของบริบ ทโลกดังกล่ าวข้างต้ น ยั งมีค วามท้ าทายด้า น
นโยบายและการบริหารจัดการอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับฐานเศรษฐกิจ การเตรียม
รับภาวะโลกร้อน การเตรียมคนและสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และการสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่สังคมไทยในอนาคตที่มี
ลักษณะเป็นสังคมไทยที่พึงประสงค์คือ เป็นสังคมที่ประสิทธิภาพ ทั้งคนที่มีประสิทธิภาพและระบบใน
สังคมที่มีประสิทธิภาพ เป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน มีเอกภาพถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายในสังคม
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เป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นไทย เน้นวิถีชีวิตของชุมชน และ
เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมมาภิบาล (morality & good governance) และมีความ
ยุติธรรม (justice & fairness)
จากบริบทประเทศไทยในอนาคตในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
และวัฒนธรรมข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-12
ตารางที่ 2-12 แสดงบริบทสังคมไทยในอนาคต
มิติ
ลักษณะ
การเมือง 1. สร้างความสมดุล และปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น ปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ, โครงสร้างภาษี, การปฏิรูปการเมือง
2. มีความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ
ที่สามารถตรวจสอบรอบด้าน มีความเท่าเทียมกันในอานาจบริหาร อานาจนิติ
บัญญัติ และ อานาจตุลาการ
เศรษฐกิจ 1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง คนไทยอยู่ดีกินดี เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ภาค
การผลิตและการบริการมีมูลค่าสูงขึ้น
2. เป็นระบบเศรษฐกิจ sustainable capitalism, creative capitalism และ
CSR เป็นเศรษฐกิจสีเขียว ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (green job green
growth green economy)
3. ผลจากวิ ก ฤติ จ ากราคาน้ ามั น พลั ง งาน ความมั่ น คงทางอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่า
4. มีการค้าและความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือทางการ
ผลิ ต การค้ า การลงทุ น สร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่อ ลดความเสี่ ย งทางการเงิ น กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
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ตารางที่ 2-12 แสดงบริบทสังคมไทยในอนาคต (ต่อ)
มิติ
การอยู่
ร่วมกันใน
สังคมและ
วัฒนธรรม

ลักษณะ
1. เป็นสังคมผู้สูงอายุ สังคมปัจเจกนิยม และสังคมเมืองกลืนชนบท
2. มีความเหลื่อมล้าในสังคม เช่น ด้านการศึกษา การทางาน เศรษฐกิจ
3. เป็นสังคมฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาล และมี
จิตสานึกสาธารณะ เป็นสังคมแห่งเมตตาธรรม และสันติธรรม
4. สังคมแห่งเทคโนโลยี มีความล่มสลายของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เกิดครอบครัว
รูปแบบใหม่เช่น ครอบครัวเพศเดียวกัน
5. วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ระบบศักดินา อภิสิทธิ์ชน อานาจนิยม จารีตนิยม จะ
ลดน้อยลงในสังคมไทย
6. มีการแพร่กระจายและผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลาย มีการพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
7. มีวัฒนธรรมที่อยู่ในเครือข่ายสั งคมเสมือนจริงหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
(social network) มากขึ้น ทั้งด้านวิถี ชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ และการสร้าง
อัตลักษณ์ส่วนตน

3.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และความพยายามพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความสมดุลอย่าง
ยั่งยืนผ่านแผนกลยุทธ์ประเทศและวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 ในฐานะเจเนอเรชั่นแอลฟา
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกดังที่กล่าวในข้างต้น ผลกระทบที่
เกิดขึ้นแสดงไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) เกิดความขัดแย้งของคนสองวัยระหว่างความเป็นสากลและเอกลักษณ์ไทยตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ เด็กและเยาวชนมีเจตคติต่อสิ่งต่างๆ และพฤติกรรมเป็นสากล ขณะที่บิดา
มารดา ครอบครัวและผู้ปกครองยังมีแนวคิดความเชื่อและพฤติกรรมบางประการเชิงอนุรักษ์
2) เกิดความขัดแย้งของการอบรมเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวและการขัดเกลาทางสังคมโรงเรียน
ซึ่งต้องการสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยมากกว่าการเลี้ยงดูแบบว่านอนสอน
ง่าย คานึงถึงผลที่เกิดใกล้ตัวมากกว่าผลต่อส่วนรวม ตลอดจนขาดการมองแบบมุ่งอนาคต
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3) มีความรู้และข่าวสารที่ไร้ขีดจากัดเป็นตัวกระตุ้นให้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะรับความรู้อย่างเท่า เทียมกัน ในขณะที่เด็กและเยาวชนไม่สนใจ
เลือกใช้ความรู้และข่าวสารให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของสิ่งไม่ดีงาม
ต่างๆ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4) มีการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรง เป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ
และมีฝีมือ ในขณะที่เยาวชนส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ ดังนั้น เยาวชนต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน
รูจั้กใช้ และจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักการสร้างงานหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เพื่อสามารถเข้าสู่การรองรับของตลาดแรงงานได้อย่างเพียงพอ
5) สังคมประชาธิปไตย สนับสนุนให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ ซึ่งผู้เรียกร้องสิทธิต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสิทธิ ดังนั้นเยาวชนจาเป็นต้องกล้าแสดงความคิดเห็น
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อเตรียมตัวเรียกร้องสิทธิของตนพร้อมทั้งเคารพในสิทธิของผู้อื่น
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบในผลของสิทธิที่พึงมีพึงได้
6) เด็กและเยาวชนถูกแสวงหาประโยชน์ทางการค้า เช่น ธุรกิจเด็กข้ามชาติกระบวนการค้า
ยาเสพติด การใช้สื่อละเมิดสิทธิของเด็ก ธุรกิจทางการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ครอบครัวและชุมชนต้องให้
ความสนใจเอาใจใส่ในการปกปูองเด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่อง
ชุมชนและเสริมสร้างทักษะในการดา รงชีวิต ตลอดจนสร้างโครงข่ายการเฝูาระวังในชุมชน
7) ประเทศไทยมีพันธกิจและข้อผูกพันกับนานาประเทศ ทั้งในเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็กและการค้าในเวทีโลก ฉะนั้นการบริหารและการจัดการ ตลอดจนคุณภาพการบริการเด็กและ
เยาวชน จะได้รับการตรวจสอบจากสังคมโลกกลุ่มต่างๆ ที่ประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับจาเป็นต้องทบทวนและปรับบทบาทในการให้บริการ การบริหารจัดการ
ให้ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนที่เป็นมาตรฐานสากล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟาในประเด็นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตของเด็กในสังคมอนาคต การที่เด็กจะสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้นั้นจาเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต ผู้วิจัยมี
ความสนใจว่าจะมีแนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคตอย่างไร ทั้งนี้แนวทางในการจัดการศึกษาผู้วิจัยได้นาเสนอในลาดับต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สั งคมไทยในอนาคต มี วัตถุ ป ระสงค์ในการศึก ษาคื อ 1) เพื่อศึ กษาคุณ ลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของ
สังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรั บเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method) เพื่อหาแนวทางการจัด
การศึกษาส าหรั บเจเนอเรชั่น แอลฟาให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต โดยมีล าดับ
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
3.1 วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ผู้วิจั ยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสั งคมไทยใน
อนาคต จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน บริบทของ
สังคมไทยในอนาคต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การจัดประชุมสนทนากลุ่ม
รายละเอียดแสดงดังนี้
3.1.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.1.1.1 ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาบริ บ ทของสั ง คมไทยในอนาคต โดยการศึ ก ษาเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต (ถึ ง พ.ศ. 2570) ในมิ ติ ด้า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และการอยู่ ร่ ว มกั นในสั ง คมและ
วัฒนธรรม เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 11) กระทรวงต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักนายกรัฐมนตรี สถาบันและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการกาหนดอนาคตประเทศไทย เช่น สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นต้น รวมถึงแหล่งข้อมูล
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต

142
3.1.1.2 ผู้วิจัยศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาเจเนอเรชั่ นแอลฟา และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต จากกฎหมาย นโยบาย และแผนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนา
เด็กตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก (พ.ศ. 2550 – 2559) (world fit for children)
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ คาขวัญวันเด็กของประเทศ
เป็นต้น เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สั ง คมไทยในอนาคตตามแนว คิ ด ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ข องทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
(biopsychosocial model) ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านทักษะและความรู้ ด้านเจตคติ
และค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคม
3.1.1.3 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารบริบทของสังคมไทยในอนาคต กรอบแนวทาง
การพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต ในข้อ 3.1.1.1 และข้อ 3.1.1.2 มาสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายและ
จิตใจ ด้านทักษะและความรู้ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคม ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.1.1.4 ผู้ วิจั ย ศึก ษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพั ฒ นาเด็ก จากนั้ นเลื อกใช้ทฤษฎีร ะบบ
นิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบรนเนอร์มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ภายหลังการศึกษาทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่าระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเรี ย นรู้ ของเด็กคือ ครอบครั ว โรงเรียน และชุมชน โดยการเรียนรู้และการจัดการศึกษาของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตเป็นฐานการเรียนรู้ที่สาคัญ
3.1.1.5 ภายหลังจากผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับ คุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค์ ของเจเนอเรชั่น แอลฟาที่เ หมาะสมกับ สั ง คมไทยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศแล้ว ผู้วิจัยจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตจากการศึกษาจาก
เอกสารกับการจัดการประชุมสนทนากลุ่มระบบสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยมี
ขั้นตอนในการจัดการประชุมสนทนากลุ่มในลาดับต่อไป
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3.1.1.6 ผู้วิจัยติดต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่จะใช้ในการประชุมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
อธิบ ายถึ งวัตถุป ระสงค์ในการวิจั ย จุดมุ่งหมายของการจัดการประชุ มสนทนากลุ่ ม และวันเวลา
สถานที่ในการจัดการประชุมสนทนากลุ่ม
3.1.1.7 ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่ นแอลฟา ลักษณะของสังคมไทยใน
อนาคตตามข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรอบแนวคิดในการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับการประชุมสนทนากลุ่ม
3.1.1.8 ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบบั น ทึ ก การประชุ ม สนทนากลุ่ ม จากการศึ ก ษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดข้อคาถาม และรูปแบบในการประชุมสนทนากลุ่ม
โดยร่างแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มให้สอดคล้องกับหัวข้อและประเด็นการประชุมสนทนากลุ่ม
จากนั้ น น าแบบบั น ทึ ก การประชุ ม สนทนากลุ่ ม เสนอต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณ์ ด้า นเด็ ก และเยาวชนไม่ น้ อยกว่ า 3 ปี และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเชี่ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณ์ในการร่วมกาหนดบริบทของสังคมไทยในอนาคต รวมผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม คือ
1) นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) นางสาวประสพศรี รักความสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.1.1.9 ภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (focus
group discussion) ในประเด็นหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต” ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ห้อง
ประชุม 713 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.1.1.10 จัดทาข้อสรุปที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ ม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่ได้
จากการประชุมสนทนากลุ่มให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามเนื้อหาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้ า (triangulation) โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้ าด้า นข้ อมูล (data triangulation) ด้ ว ยการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกันแต่จะได้ข้อมูลที่ตรงกัน เช่น เวลา สถานที่ บุคคล และการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation) ด้วยการรวบรวมข้อมูลในประเด็น
เดียวกันแต่หลายวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร
3.1.1.11 ภายหลั ง ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบข้ อมู ล แบบสามเส้ า แล้ ว ผู้ วิ จัย ให้ อาจารย์ ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ร่วมกันตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.1.2 กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม
สาหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในประเด็นด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ผู้วิจัยใช้เทคนิค
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) กับบุคคลใน 5 กลุ่มๆละ 3 คน รวมจานวน 15
คนที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยเริ่มต้นจากระบบสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเจเนอเรชั่นแอลฟามาก
ที่สุด ตามแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ตามลาดับดังนี้
3.1.2.1 ผู้ปกครองของบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.1.2.2 โรงเรียนที่มีบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.1.2.3 ชุมชนที่มีบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.1.2.4 บุคคลในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นซี
3.1.2.5 ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในมิติต่างๆ คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษาและ
ด้านศาสนา
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มดังนี้
1. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของเจเนอเรชั่นแอลฟาในชีวิตประจาวัน เช่น เลี้ยงดู ดูแล
ให้การอบรมสั่งสอน เป็นต้น
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
3. มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญกับสังคมไทยในมิติต่างๆ โดยพิจารณาจากการเป็นผู้
ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กรและสังคม หรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นโมเดลสาหรับ
ผู้ตามในองค์กรและสังคม หรือการเป็นผู้บริหารในองค์กรและสังคม (เฉพาะผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มใน
ข้อ 3.1.2.5)
4. ยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม
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ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มในข้อ 3.1.2.1 – 3.1.2.4 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
กับครอบครัวหรือโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับบริษัทรักลูก
กรุ๊ป จากัด หัวข้อ “Coach mom: บันได 5 ขั้นการเลี้ยงลูกยุคอัลฟาเจนฯ” ในวันที่ 14 และ 27
กันยายน 2557 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่บริษัทรักลูก กรุ๊ป จากัด
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อได้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นผู้ปกครองเจเนอเรชั่นแอลฟาแล้วผู้วิจัย
ใช้ เ ทคนิ ค สโนว์ บ อล (snowball technique) ในการให้ ผู้ เ ข้ า ร่ว มสนทนากลุ่ ม ที่ ยิ นยอมให้ ค วาม
ร่วมมือระบุชื่อบุคคลที่เขาคิดว่าตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดโดยระบุมา 2 ชื่อ และผู้วิจัยจะไปตาม
หาบุคคลเหล่านั้น จนได้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่ประกอบไปด้วยระบบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว
เจเนอเรชั่นแอลฟาคือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
สาหรับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มในข้อ 3.1.2.5 ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงที่มี
คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 และ 4
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มตามเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้ปกครองของบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
1) ดร.เอกวิน ขุนบุญจันทร์
2) นางดนิตารัช นิสสะ
3) นางศรีประภา ดีมีชัย
โรงเรียนที่มีบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
1) ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา
2) นายทนง โชติสรยุทธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา
3) นางสาวปณิชา วันสามง่าม
ครูโรงเรียนแสงโสม
ชุมชนที่มีบุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
1) นางสาวฉราวดี บุระคา
2) นางสาวยุภนันท์ สมปาง
3) นางรวีวงษ์ กฤตยบันลือ
บุคคลในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นซี
1) นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ (เจเนอเรชั่นเอ็กซ์)
ตาแหน่ง Manager Marketing
บริษัท Thai Steel Cable Public Company Limited
2) นายกวิน คาอยู่
(เจเนอเรชั่นวาย)
ตาแหน่ง Marketing Consultant
บริษัท Buzzolute Co.,Ltd
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3) ด.ญ.รังสิมาฐิติ ไทรชมภู บินดา (เจเนอเรชั่นซี)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในมิติต่างๆ คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษาและด้าน
ศาสนา
1) นายสมบูรณ์ ดีสอาด (ด้านเทคโนโลยี)
ตาแหน่ง RF/Optimization Engineer บริษัท True Move Co., Ltd.
2) พระมหาชลอ อาภากโร (ด้านศาสนา)
พระอาจารย์สอนศีลธรรมดีเด่นประจากรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาส
3) ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (ด้านการศึกษา)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป (รักษาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.1.3 ข้อมูลที่ต้องการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.1.4 การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา ดังนี้
3.1.4.1 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในหั วข้อ “คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา” โดยเอกสารที่ศึกษาเป็นเอกสาร
สาธารณะ (public document) กล่าวคือ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆที่
เกี่ย วข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้เนื่องจากเจเนอเรชั่นแอลฟาเป็นเจเนอเรชั่นในปัจจุบันและ
อนาคต ทาให้ แหล่งข้อมูล ส่ว นใหญ่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัยและตรงกับเจเนอเรชั่น
แอลฟามากกว่าในเอกสาร
การคัดเลือกเอกสาร
เอกสารในประเทศไทย และต่างประเทศ ผู้วิจัยคัดเลือกเอกสารโดยพิจารณาจาก
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นสาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลส่วนมากเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การคัดเลือกข้อมูลจึงเป็นการเลือกผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถื อ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน อาทิ ส านักงานส่งเสริมสั งคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
องค์กรยูนิเซฟ เป็นต้น
สาหรับเอกสารในต่างประเทศ ผู้วิจัย แบ่งประเภทของเอกสารตามการจาแนกกลุ่ม
ทวีปต่างๆ ในโลก โดยเลือกเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
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แอลฟา ทาให้แบ่งออกได้เป็น 4 ทวีป คือ 1) ทวีปเอเชีย 2) ทวีปยุโรป 3) ทวีปอเมริกา และ 4) ทวีป
ออสเตรเลีย จากนั้นเลือกประเทศที่อยู่ในทวีปต่างๆ โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) กับประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษา และมีการวางแผนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประชากรรุ่นเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ดี รวมถึงพิจารณาจากผลการประเมินการสอบนักเรียนในระดับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) อยู่ในเกณฑ์ที่มี
คะแนนสูง จากเกณฑ์ดังกล่าวทาให้ได้ทวีป และประเทศที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารดังนี้
1) ทวีปเอเชีย คือ ประเทศสิงคโปร์ จีน ญี่ปุน ฮ่องกง และกลุ่มประเทศสมาชิก
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
2) ทวีปยุโ รป คือ ประเทศฟินแลนด์ โปแลนด์ อังกฤษ และกลุ่มประเทศสมาชิก
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
3) ทวีปอเมริกา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
4) ทวีปออสเตรเลีย คือ ประเทศออสเตรเลีย
3.1.4.2 เก็บ ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการจัดการประชุม สนทนากลุ่ มกับ บุคคลในระบบ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเจเนอเรชั่นแอลฟา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ตรงกับเจเนอเรชั่น
แอลฟา และผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์ กั บ สั ง คมไทยในมิ ติ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล โดยนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น
แอลฟา ลักษณะของสังคมไทยในอนาคต และกรอบแนวคิดในการวิจัยให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม พร้อมทั้งนัดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชุมสนทนากลุ่ม
จากนั้ น ผู้ วิจั ย จั ดการประชุ ม สนทนากลุ่ ม ในหั ว ข้อ “คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต”
3.1.5 เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยใช้ในการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้า
สนทนากลุ่มโดยมีประเด็นของคาถามสาหรับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
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3.1.6.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารมาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หา ( content
analysis) และความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
3.1.6.2 นาข้อมูลที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่มมาจัดทาข้อสรุปที่ได้ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
จากการประชุมสนทนากลุ่มกับ การศึกษาเอกสารมาตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) โดย
วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ต่างกัน แต่จ ะได้ข้อมูล ที่ตรงกัน เช่น เวลา สถานที่ บุคคล และการตรวจสอบสามเส้ าด้านวิธีการ
(methodological triangulation) ด้วยการรวบรวมข้อมูลในประเด็นเดียวกันแต่หลายวิธีการ เช่น
การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร การสังเกต
3.1.7 ผลการศึกษาที่ได้
ได้ทราบถึ งคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสั ง คมไทยใน
อนาคต
3.2 วิธีดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ภายหลังจากผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ในอนาคตผ่านการศึกษาเอกสาร และการจัดการประชุมสนทนากลุ่มในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แล้ว ใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น กั บ การจั ด
การศึกษาที่เหมาะสมกับ สั งคมไทยในอนาคตส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟานั้น ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการวิจัยดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1.1 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ บุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟา
ด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ที่โรงเรียนอนุบาล ทั้งโรงเรียนอนุบาลใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอนุบาลในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.) และโรงเรี ย นอนุ บ าลในสั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) จากนั้นใช้เทคนิคสโนว์บอล (snowball technique) เพื่อเก็บข้อมูลระบบ
สิ่ งแวดล้ อมที่อยู่ ร อบตั ว เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ครอบครั ว
โรงเรียน และชุมชน
3.2.1.2 ภายหลังจากได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และระบบสิ่งแวดล้อมรอบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
แล้ว ผู้วิจัยจัดแบ่งระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจาก
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ในข้อ 3.2.1.1 ออกเป็น 3 ระดับ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมปานกลาง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่า โดยมีเกณฑ์ที่ใช้จาแนกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ค่าบารุงการศึกษาของโรงเรียนและข้อมูลผู้ปกครองจากครู
ในโรงเรียน โดยผู้วิจัยให้ครูประจาชั้นเป็นผู้เลือกกลุ่มผู้ปกครองที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้ง 3 ระดับ จากนั้นผู้วิจัยแบ่งชั้นของระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กได้แก่ โรงเรียน เป็ น 3 ประเภทคือ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
(กทม.) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทๆละ 2 โรงเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกโรงเรียน 3
ประเภทข้างต้นเพราะเป็นโรงเรียนกระแสหลักในสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีจานวนสถานศึกษา จานวน
ผู้สอน และจานวนผู้เรียนมีปริมาณมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
ตารางที่ 3-1 แสดงการแบ่งชั้นระบบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
SES. ของ
ครอบครัว
สูง
กลาง
ต่า

โรงเรียนรัฐบาล
คนที่ 1 และ 2
คนที่ 3 และ 4
คนที่ 5 และ 6

ประเภทของโรงเรียน
โรงเรียนเอกชน
คนที่ 7 และ 8
คนที่ 9 และ 10
คนที่ 11 และ 12

โรงเรียนกทม.
คนที่ 13 และ 14
คนที่ 15 และ 16
คนที่ 17 และ 18

3.2.1.3 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ ประเด็น
ที่จะสัมภาษณ์ พร้อมทั้งนัดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.2.1.4 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยปัจจุบัน และ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสารมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงตามเนื้อหา
ของแบบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3.2.1.5 ภายหลั งผู้ วิจั ย ปรั บแก้ไขแบบสั ม ภาษณ์ต ามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับระบบสิ่งแวดล้อมรอบกลุ่ มผู้ให้ ข้อมูลหลั ก
ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในหัวข้อ “สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา”
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3.2.1.6 นาข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์มาจัดทาข้อสรุปที่ได้ เพื่อวิเคราะห์ส ภาพการจัด
การศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation) และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลในระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจเนอเรชั่น
แอลฟาคือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โรงเรียนที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล แบ่งตามประเภทของโรงเรียน
ได้ 3 ประเภท โดยใช้เกณฑ์การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟาที่อยู่ ในเขต
พื้นที่การศึกษาในกรุ งเทพมหานคร และเป็นโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาที่มีขนาดกลางคือมี
จานวนนักเรียนตั้งแต่ 151-300 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จากนั้นผู้วิจัยเลือกโรงเรียนที่อยู่
คนละเขตพื้นที่ในโรงเรียนประเภทเดียวกัน ประเภทละ 2 โรงเรียน รวมจานวนโรงเรีย นที่ให้ข้อมูล
หลัก 6 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรี ย นในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) จานวน 2 โรงเรียน
รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครอบครัวจานวน 6 ครอบครัว ชุมชนจานวน 6 คน และครูจานวน 2 คน
2) โรงเรีย นในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 2
โรงเรียน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครอบครัวจานวน 6 ครอบครัว ชุมชนจานวน 6 คน และครู
จานวน 2 คน
3) โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 2
โรงเรียน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครอบครัวจานวน 6 ครอบครัว ชุมชนจานวน 6 คน และครู
จานวน 2 คน
ภายหลังผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับโรงเรียนแล้ว ผู้วิจัยใช้เทคนิคสโนว์บอล (snowball
technique) เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ อันได้แก่ ผู้ปกครองเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยให้ครูประจาชั้นเป็นผู้เลือกระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวหรือผู้ปกครองเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ทั้ง 3 ระดับ คือสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลาง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่า โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล หลั กในการสัมภาษณ์ คือ 1) จะต้องให้ ความ
ยินยอม และร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 2) จะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้กับเจเนอเรชั่นแอลฟา
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รวมกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั กที่ ใ ช้ใ นการสั มภาษณ์ ใ นวั ตถุ ป ระสงค์ ข้อ ที่ 2 คือ ครอบครัว ที่ มี
เจเนอเรชั่นแอลฟา 18 ครอบครัว ผู้แทนในชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา 18 คน และครูในโรงเรียนที่มี
เจเนอเรชั่นแอลฟา 6 คน
3.2.3 ข้อมูลที่ต้องการศึกษา
3.2.3.1 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
3.2.3.2 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.2.4 การรวบรวมข้อมูล
ภายหลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาข้อสรุป และวิเคราะห์สภาพการ
จัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต สาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
วิธีการ
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้
แบบสั ม ภาษณ์ ที่ผู้ วิ จั ย พัฒ นาขึ้ นจากการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับสภาพการจั ด
การศึกษาของสังคมไทยปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา จากนั้นนาแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องและความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข)
3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (triangulation)
จากนั้นหาข้อสรุป โดยการตีความหมายผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุ มในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัด
การศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคตหรือไม่ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้ อมู ล ด้ว ยการตรวจสอบสามเส้ าด้ า นวิ ธีก าร ผ่ า นอาจารย์ ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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3.2.7 ผลการศึกษาที่ได้
3.2.7.1 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
3.2.7.2 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
3.3 วิธีดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
วิธีการดาเนิน การวิจัย ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) เพื่อ ตรวจสอบผลการศึก ษาในวั ตถุ ประสงค์ข้อ ที่ 2 และเพื่อ นาเสนอแนวทางการจั ด
การศึกษาของเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสั งคมไทยในอนาคต โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
3.3.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.3.1.1 ผู้วิจัยนาผลการศึกษาที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาให้ เหมาะสมกับ สั ง คมไทยในอนาคต” จากนั้นตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถามตลอดจนสานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ก่อนนาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการศึกษา รวมจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม
3.3.1.2 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย จากนั้นติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการตอบแบบสอบถามของงานวิจัย พร้อมทั้งนัดวันและ
เวลาในการเข้าไปเก็บข้อมูล
3.3.1.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วมาเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างใน 2 วิธีคือ การนาส่งให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยตั ว ผู้ วิ จั ย เอง และการส่ ง ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-mail) โดย
กาหนดเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
3.3.1.4 ภายหลังผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าฐานนิยม (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และค่าร้อยละ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และจัดทาข้อสรุปเพื่อนาเสนอเป็น
“แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต”
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โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแนวทางการจัดการศึกษา
ดังกล่าว
3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการตอบแบบสอบถามผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธีก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจงกับหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับการจั ดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จากนั้นเลือกหน่วยงานที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดย
พิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีเกณฑ์
ในการพิจารณาคือเป็นหน่วยงานที่ มีบุคลากรทางานด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชนทั้ง
การศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
จากนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงกับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยให้บุคคลที่ผู้วิจัยติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆเป็นผู้แจ้งจานวนบุคลากรในหน่วยงานตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดโดยมีเกณฑ์สาคัญในการคัดเลือกคือ เป็นบุคลากรที่ทางานหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเด็กและเยาวชนทั้งการจัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การสอน การเลี้ยง และดูแล การทางานหรือทาวิ จัยทางด้านการศึกษากับเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ไม่นับรวมบุคลากรที่ทางานในหน่วยงานดังกล่าวแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแล การสอน หรือการทาวิจัยด้านการศึกษากับเด็กและเยาวชน จากนั้นผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเองและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามจานวนบุคลากรที่ทางานในหน่วยงานดังกล่าว
สาหรับการเก็บข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองแบบ
เฉพาะเจาะจงกับบุ คลากรที่ทางานในกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิ ดชอบงานบริห ารและดูแลงาน
โดยตรงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.) ในงานประชุ ม “พั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึกษาเอกชนด้านการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30
เมษายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ภายหลั งการพิ จ ารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวทาให้ได้ห น่ว ยงานและจานวนประชากรใน
หน่วยงานที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
3.3.2.1 กระทรวงศึกษาธิการ รวมจานวน 400 คน
3.3.2.2 สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของเด็กปฐมวัย รวมจานวน 40 คน
3.3.2.3 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย รวมจานวน 76 คน
3.3.2.4 สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รวมจานวน 9 คน
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3.3.2.5 มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน รวมจานวน 64 คน
แบ่งเป็น
- มูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จานวน 6 คน
- ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 21 คน
- มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จานวน 17 คน
- มูลนิธิเด็ก จานวน 20 คน
จากกลุ่ ม ประชากรรวมจ านวน 589 คนข้ า งต้ น ภายหลั ง ท าแบบสอบถามมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามกลับคืนให้กับผู้วิจัยทั้งการคืนด้วยตนเองและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมจานวน
260 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 44.14 ทาให้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) กระทรวงศึกษาธิการ รวมจานวน 173 คน แบ่งเป็น
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 78 คน
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 87 คน
2) สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของเด็กปฐมวัย รวมจานวน 9 คน
3) สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย รวมจานวน 33 คน
4) สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รวมจานวน 5 คน
5) มูล นิ ธิที่ เกี่ ย วข้องกับ การจั ดการศึ กษาเพื่อ เด็ กและเยาวชน รวมจานวน 35 คน
แบ่งเป็น
- สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จานวน 5 คน
- ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 10 คน
- มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และมูลนิธิเด็ก รวมจานวน 20 คน
6) อื่นๆ (ไม่ได้ระบุสถานที่ทางานในแบบสอบถาม) รวมจานวน 5 คน
3.3.3 ข้อมูลที่ต้องการศึกษา
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.3.4 การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธีคือ การนาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตัวผู้วิจัยเอง และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยกาหนดเวลาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
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3.3.5 เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามในหัวข้อ “การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากผลการสัมภาษณ์ใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ตอน (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล มี ลั ก ษณะเป็ นค าถามปลายปิด ชนิ ด เลื อ กตอบ
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จานวน 26 ข้อ
ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จานวน 43 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดโดยตอบตามความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) สานวน
ภาษาที่ใช้ และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และปรับแก้ไขแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบซ้าอีกครั้งทั้งในส่วนของความตรงตามเนื้อหา สานวนภาษา จานวนความ
เหมาะสมของข้อคาถาม และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการตรวจสอบ
แบบสอบถามมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกดังนี้
1) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษา
2) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทางด้านเด็กและเยาวชน
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญรวมจานวน 3 ท่าน มีดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
อาจารย์ประจาสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยนาผลการตรวจสอบแบบสอบถามมารวมกัน
เพื่อพิจารณาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(IOC: index of item objective congruence) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจข้อคาถามดังนี้
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+1 หมายถึง สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ซึ่งดัช นี ความสอดคล้ องที่วัดได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป และเมื่อผู้ วิจัยนาผลที่ได้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา พบว่าข้อคาถามในทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากกว่า
0.5 ขึ้นไปทุกข้อ และมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93
3.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลั ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามแล้ ว ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าฐานนิยม (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และค่า ร้อยละ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของแบบสอบถาม
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ได้กาหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย โดยใช้อันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
ระดับคะแนน
= 4-1
4
= 0.75
การแปลความหมายเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน และการจัด
การศึกษาส าหรับ เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสั งคมไทยในอนาคต จึงกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จานวน 26 ข้อ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.75
อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76 - 2.50
อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.25 อยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 4.00 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จานวน 43 ข้อ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.75
อยู่ในระดับไม่เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76 - 2.50
อยู่ในระดับไม่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.25 อยู่ในระดับเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 4.00 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
3.3.7 ผลการศึกษาที่ได้
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต
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ตารางที่ 3-2 แสดงวิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟา
ที่เหมาะสม
กับสังคมไทย
ในอนาคต

ข้อมูลที่
ต้องการ
ศึกษา
คุณ
ลักษณะที่
พึง
ประสงค์
ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่
เหมาะสม
กับ
สังคมไทย
ในอนาคต

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก

ขั้นตอน
การวิจัย

บุคคลใน 5
กลุ่มๆละ 3
คนที่เป็น
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
ของเจเนอ
เรชั่นแอลฟา
คือ
1. ผู้ปกครอง
2. ชุมชน
3. โรงเรียน
4. บุคคลเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์
, วาย และซี
5. ผู้นาการ
เปลี่ยน แปลง
ในสังคมไทย
ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา
และศาสนา

แบ่งเป็น 2
ขั้นตอน คือ
1.
การศึกษา
เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์ของ
เจเนอเรชั่น
แอลฟาทั้ง
ในไทยและ
ต่างประเทศ
2. การ
ประชุม
สนทนากลุ่ม
(focus
group
discussion)

เครื่องมือ
การ
ที่ใช้
วิเคราะห์
ข้อมูล
ประเด็น แบ่งเป็น
คาถามใน 2 ขั้นตอน
แบบ
1.ข้อมูลที่
บันทึกการ ได้จาก
ประชุม ศึกษา
สนทนา เอกสารใช้
กลุ่ม
การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา
(content
analysis)
2. ข้อมูล
ที่ได้จาก
การ
ประชุม
สนทนา
กลุ่ม
ตรวจสอบ
ข้อมูลด้วย
วิธีการ
สามเส้า

ผลการ
ศึกษา
ที่ได้
คุณ
ลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์ของ
เจเนอ
เรชั่น
แอลฟา
ที่เหมาะ
สมกับ
สังคม
ไทยใน
อนาคต
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ตารางที่ 3-2 แสดงวิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

2. เพื่อ
วิเคราะห์
สภาพการจัด
การศึกษา
ของ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนั กับ
การจัด
การศึกษาที่
เหมาะสมกับ
สังคมไทยใน
อนาคต
สาหรับ
เจเนอเรชั่น
แอลฟา
3. เพื่อ
นาเสนอแนว
ทางการจัด
การศึกษา
ของ
เจเนอเรชั่น
แอลฟาให้
เหมาะสมกับ
บริบทของ
สังคมไทยใน
อนาคต

ข้อมูลที่
ต้องการ
ศึกษา
1.สภาพการ
จัดการ
ศึกษาของ
สังคมไทยใน
ปัจจุบนั
2. การจัดการศึกษาที่
เหมาะสม
กับสังคม
ไทยใน
อนาคต
สาหรับ
เจเนอเรชั่น
แอลฟา

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก

วิธีการวิจัย

เครื่องมือ
ที่ใช้

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล
ตรวจสอบ
ข้อมูลแบบ
สามเส้า
จากนั้นหา
ข้อสรุป โดย
การตีความ
หมายผ่าน
การ
วิเคราะห์
เนื้อหา
(content
analysis)

ผล
การศึกษา
ที่ได้
ระบบสิง่
การวิจัยเชิง แบบบันทึก
1.สภาพการ
แวด
คุณภาพจาก การ
จัด
ล้อมรอบตัว การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์
การศึกษา
เจเนอเรชั่น
ของ
แอลฟาคือ
สังคมไทยใน
ครอบครัว
ปัจจุบนั
โรงเรียน
2. การ
และชุมชน
จัดการ
ศึกษาที่
เหมาะสม
กับสังคมไทยใน
อนาคต
สาหรับ
เจเนอเรชั่น
แอลฟา
การจัดการ บุคลากรใน การวิจัยเชิง แบบสอบถาม วิเคราะห์
แนวทางศึกษา
หน่วยงานที่ ปริมาณจาก
ข้อมูลทาง การจัดการ
สาหรับ
เกี่ยวข้องกับ การสารวจ
สถิติ เช่น
ศึกษาของ
เจเนอเรชั่น การจัด
ค่าเฉลี่ย
เจเนอเรชั่น
แอลฟาให้ การศึกษาใน
ค่าเบี่ยงเบน แอลฟาให้
เหมาะสม ประเทศไทย
ควอไทล์
เหมาะสม
กับบริบท
กับบริบท
ของ
สังคมไทยใน
สังคมไทยใน
อนาคต
อนาคต

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบท
ของสั งคมไทยในอนาคต” ครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ในเชิงคุณภาพผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการศึกษาเอกสารทั้งในและต่างประเทศ และการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ภายหลังจากได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาแล้ ว ผู้ วิจั ยน าข้อมูล ที่ได้มาสั มภาษณ์กับบุคคลแวดล้ อมรอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟานั่นคือ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกับการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ ผู้ วิจั ย ใช้การเก็บ ข้อมูล จากแบบสอบถามเพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ทั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสารในต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสารในประเทศเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มในหัวข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น กั บ การจั ด
การศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการสัมภาษณ์
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยในอนาคต
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
3.2 แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ นแอลฟาให้ เหมาะสมกับ บริ บทของ
สังคมไทยในอนาคต
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ หมาะสมกั บ
สังคมไทยในอนาคต
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสารต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
1.1.1 เอกสารจากเว็บไซด์ของทวีปเอเชีย
1.1.1.1 ประเทศสิงคโปร์
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ (2010) กล่าวถึงการส่งเสริมเด็ก
นักเรียนของประเทศสิงคโปร์ให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี โดยโรงเรียนจะเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของร่างกาย ศิลปะ
และดนตรี เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรง มีรูปร่างที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีเอกลักษณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในเรื่องของ
นวัตกรรม มีความเข้าใจในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจ
(confident person) สามารถตัดสินใจในเรื่องของความถูกผิดได้ มีความยึดหยุ่นและสามารถปรับตัว
ได้ รู้จักตนเอง มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี 2) เป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (selfdirected learner) 3) concerned citizen เป็นคนเชื้อชาติสิงคโปร์ และมีสานึกในหน้าที่พลเมือง
ทั้งของสิงคโปร์และของโลก 4) an active contributor เป็นผู้ที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนั กเรียน
ในสิงคโปร์แสดงในภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสิงคโปร์
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จากภาพที่ 4-1 ข้างต้น จะสามารถแบ่งความสามารถ (competencies) ที่
จ าเป็ น ต่ อ ศตวรรษที่ 21 ได้ 3 ด้ า น (ตามจ านวนวงกลมจากด้ า นในไปด้ า นนอก) ด้ ว ยกั น
ความสามารถด้านแรกคือ ค่านิยมหลัก หรือ core values นั้น หมายถึงค่านิยมหลักที่จะเป็น
ตัวกาหนด ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สาคัญในอนาคต ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ความสามารถด้านที่สองหรือข้อมูลในวงกลมชั้นกลางคือ
ความสามารถทางด้านอารมณ์และสังคม ถือเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 หรือเด็ก
เจเนอเรชั่นแอลฟาในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองและใส่ใจกับบุคคลอื่น
รอบตัว กากับ ดูแล และรับผิดชอบต่อการตั ดสินใจของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคคล
อื่น และสามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ความสามารถ
ด้านสุ ดท้าย หรือ ข้อมูล ในวงกลมชั้นนอก จะแสดงถึงทักษะหรือความสามารถที่จาเป็นต้องมีใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เรื่องความเป็นพลเมือง (civic literacy) การตระหนักในโลก
และทักษะทางพหุวัฒนธรรม (global awareness and cross-cultural skills) ทักษะการคิดและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical and inventive thinking)
และทักษะทางด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication skills) ทั้งนี้ความสามารถทั้ง 3
ด้านดังกล่าวจะนาไปสู่โอกาสที่มากขึ้นของบุคคลในการเข้าสู่สังคมยุคดิจิทอล (digital age) ใน
อนาคตได้ต่อไป
1.1.1.2 ประเทศจีน
จากแผนพัฒนาประเทศของจีนในด้านการพัฒนาประชากรเพื่อรองรับศตวรรษ
ที่ 21 ของรัฐบาล (Chinese government’s official, 2000) มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประชากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศซึ่ง
ต้องการให้ประเทศจีนมีประชากรที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า (rich human resources) ภายใน
ปี ค.ศ. 2020 โดยประชากรควรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ 1) มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
(physiological and psychological health) 2) เป็นบุคคลที่มีการศึกษา มีความรู้ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (life-long learning) 3) มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
วัฒนธรรม
ขณะที่การศึกษาของ Saavedra, A, R. และ Opfer, V, D. (2012) กล่าวว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประชาชนจีนในศตวรรษที่ 21 จาเป็นจะต้องมีลักษณะที่สาคัญคือ การ
สื่อสารและการทางานเป็นทีม สามารถตั้งคาถามและแก้ไขปัญหานั้นๆ และเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้
(learn to learn)
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1.1.1.3 ประเทศญี่ปุน
ข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงหากาไรจาก Child Research Center ซึ่งเป็น
สถาบั น วิจั ยที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาเด็กโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นฐาน (internet-based child)
ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย และนักการศึกษาที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กในมิติต่างๆที่ประเทศ
ญี่ปุน โดย Teruko (2013) กล่าวว่าคุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะ
สาคัญ เรียกว่า “ikiru-chikara” หรือ “zest for living” ซึ่งรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศญี่ปุน (The Japanese Education in the perspective of the 21st century) อธิบาย
เพิ่มเติมว่า “ikiru-chikara” หมายถึง เป็นผู้ที่สามารถอดทนและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีการที่ดีที่สุด มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (human being) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ถึงแม้ว่า
สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) และมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ (healthy and strong body) พร้อมที่จะเผชิญกับโลกได้
นอกจากนี้การเตรียมตัวสาหรับพ่อแม่ และโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ข้างต้น พ่อแม่และโรงเรียนควรจะมีลักษณะที่สาคัญ 3 ประการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมกับเด็กในยุคนี้ (Edith, 2013) คือ 1) สามารถเข้าถึงหรือรู้ทันสื่อใหม่ๆ
(new media literacy) 2) มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) 3) การศึกษาออนไลน์
(online education) หรือ massive online open courseware (MOOCS) ทั้งนี้เพราะการเรียน
การสอนในอนาคตจะเป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงระบบการประเมินผล
การเรียนด้วย
1.1.1.4 ฮ่องกง
เนื่องจากระบบการศึกษาในฮ่องกงเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมตะวันตก (Education Bureau, 2010) อีกทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ระบบการศึกษาในฮ่องกงจึงได้
กาหนดคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาในการผลิตคนให้มี
ลักษณะดังกล่าว คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงเพื่อรองรับกับศตวรรษที่ 21 และการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในอนาคตมีลักษณะที่สาคัญคือ 1) มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน คือ ด้านจริยธรรม
(ethics) ด้านสติปัญญา (the intellect) ด้านร่างกาย (the physique) ด้านทักษะสังคม (social
skills) และด้านสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) 2) สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้ง 2 ภาษา และ 3 ภาษา
(biliteracy and trilingualism) 3) มีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีหัวใจของความอยาก
รู้อยากเห็น (self-learning ability and an inquisitive mind) 4) มีจิตสานึกที่ในการรับผิดชอบต่อ
สังคม ครอบครั ว ประเทศ และโลก 5) มีมุมมองต่อกระแสโลก (a global outlook) 6) มี
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ความสามารถในการซึมซับรับภาวะทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันยังคงซาบซึ้งกับ
ค่านิยมความเป็ นจีน 7) มีบุคลิกลักษณะที่สาคัญ เช่น บุคลิกของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเข้ากับความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
และ 8) เคารพกฎหมาย และสิทธิส่วนบุคคล
1.1.1.5 กลุ่มประเทศสมาชิก Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก หรือ APEC ประกอบด้วย 19
ประเทศ และ 2 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มดังกล่าว จากรายงานการประชุมของ
กลุ่มประเทศในสมาชิก APEC ที่ประเทศจีนในปี ค.ศ. 2008 ถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้
บุ ค คลในศตวรรษที่ 21 มี ลั ก ษณะส าคั ญ 4 ประการคื อ 1) บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์
ตั ว อย่ า งเช่ น ความสามารถในการคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ 2) บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ หมายถึ ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง เช่น ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ธ รรมชาติ
เป็นต้น และการมีทักษะและค่านิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ เช่น ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) การ
ตระหนั กถึง สิ่ งแวดล้ อ ม และการอยู่ร่ ว มกั น 3) บุคคลที่มีทั กษะการเรียนรู้ ด้านภาษาที่ใช้ใ นการ
ติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 4) บุคคลที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคและอาชีพ เช่น ทักษะ
ในการท างานเป็ น ที ม ทั ก ษะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การมี คุ ณ ค่ า ของตั ว บุ ค คลในองค์ ก ร
(employability) และ 5) บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อติดต่อสื่อสารและเรียนรู้อย่างตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกลุ่มประเทศ
APEC ได้กาหนดสมรรถนะ (competencies) ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็น
สาหรับบุคคลในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งบุคคล
จาเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายทางสังคม (diverse society) ที่เพิ่มมากขึ้น การใช้
เทคโนโลยีที่ใหม่และทันสมัยมากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการทางานได้ จากความจาเป็นดังกล่าว
ทาให้กลุ่มประเทศสมาชิก APEC กาหนดให้บุคคลในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะหลัก 4 ประการคือ 1)
เป็ นบุ คคลที่เรี ย นรู้ ตลอดชีวิต (life-long learning) 2) มีทักษะในการแก้ไขปัญหา (problemsolving) 3) มีความสามารถในการจัดการตนเอง (self-management) เพื่อพัฒนาตนเองได้ และ 4)
มีความสามารถในการทางานเป็นทีม (teamwork)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญข้างต้นสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Yoo (2008) ที่กล่าวว่าทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคคลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้กาหนด
ในหลายประเทศนั้ น นอกจากความรู้ในด้าน STEM หรือ วิทยาศาสตร์ (science) เทคโนโลยี
(technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) และคณิตศาสตร์ (mathematics) แล้วยังรวมถึงการ
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ตระหนักในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อโลก ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem solving and decision making) การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Creative and critical thinking) ความร่วมมือ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง (Collaboration,
communication, and negotiation) ความสามารถในการค้นหา คัดเลือกและประเมินข้อมูลที่
ได้รับ สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ และเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
เช่นกันกับเครือข่าย Global Cities Education Network (GCEN) (Soland,
J., Hamilton, S, J. & Stecher, B, M., 2013) ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท้ องถิ่น (urban
school) ในเอเชีย และอเมริ กาเหนือที่ได้กาหนดสมรรถนะที่เป็นคุณลั ก ษณะส าคัญของบุคคลใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยกาหนดสมรรถนะ
จานวน 3 ด้านใหญ่ คือ
ด้านที่ 1) cognitive competencies หรือ สมรรถนะทางด้านสติปัญญาประกอบ
ไปด้วย
1.1) academic mastery คือ ความรู้ในเนื้อหาวิชาการเช่น วิช า
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ การอ่ า น (reading) วิ ช าโลกศึ ก ษา (global
studies) และ
ภาษาต่างประเทศ
1.2) critical thinking คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการให้เหตุผล
แบบอุป นัย และนิร นั ย ซึ่งการคิดวิเคราะห์ จาเป็นต่อการคิดเพื่อการตัดสิ นถูกหรือผิ ด การคิดเพื่อ
นาไปสู่การอ้างอิง และการคิดเพื่อนาไปสู่การประเมินค่า นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังนาไปสู่การคิด
ในความรู้เชิงวิชาการ และศักยภาพในการทางานในอนาคต
1.3) creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์
ด้านที่ 2) interpersonal competencies หรือสมรรถนะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ประกอบไปด้วย
2.1) communication and collaboration หรือ การสื่อสารและความ
ร่วมมือ สมรรถนะนี้จาเป็ นสาหรับ การทางานร่วมกันกับผู้อื่นในศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องของการ
สื่อสาร การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการเจรจาต่อรอง
2.2) leadership หรือ ความเป็นผู้นา
2.3) global awareness หรือ ความตระหนักในโลก เนื่องจากในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกประเทศในโลกจะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้ งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังนั้นบุคคลในศตวรรษที่ 21 จึงควรมีความรู้ และตระหนักเกี่ยวกับการทางานและการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
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ด้านที่ 3) intrapersonal competencies หรือ สมรรถนะด้านการเข้าใจตนเอง
ประกอบไปด้วย
3.1) growth mindset คือ กรอบความคิดแบบเปิดกว้าง เป็นบุคคลที่เชื่อ
ว่าสติปัญญาสามารถพัฒนาได้ เรียนรู้ได้ สร้างได้
3.2) learning how to learn หรือ metacognition เป็นความสามารถใน
การรู้คิด รู้ถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการทางานต่างๆ
3.3) intrinsic motivation คือ แรงจูงใจภายในตัวบุคคลในการผลักดันให้
ทาสิ่งต่างๆ ซึ่งแรงจูงใจนี้จะมีความสาคัญในการศึกษาในระดับที่สูงมากขึ้น
3.4) grit คือ ความพยายามหรือความอดทน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
ข้างต้น สรุปได้ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แสดงสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย
ประเทศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สิงคโปร์
1. ความมั่นใจในตนเอง
2. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. สานึกในหน้าที่พลเมือง
4. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์
จีน
1. สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
3. คุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม
4. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ญี่ปุน
1. การอดทนและแก้ไขปัญหา
2. ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. การทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
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ตารางที่ 4-1 แสดงสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆในทวีป
เอเชีย (ต่อ)
ประเทศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ฮ่องกง
1. การพัฒนารอบด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ทั ก ษ ะ สั ง ค ม แ ล ะ
สุนทรียศาสตร์
2. ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ทั้งสอง
ภาษาและสามภาษา
3. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4. รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
5. มีความรู้ในกระแสสังคมโลก
6. เปิดรับความทันสมัย แต่ไม่ลืมความเป็นจีน
7. มีความเป็นผู้ประกอบการ
8. เคารพกฎหมาย และสิทธิส่วนบุคคล
สมาชิก Asia-Pacific Economic
1. มีความรู้ด้าน STEM
Cooperation
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
4. ทักษะการสื่อสาร และทางานเป็นทีม
1.1.2 เอกสารจากเว็บไซด์ของทวีปยุโรป
1.1.2.1 ประเทศฟินแลนด์
จากการศึกษาเอกสารผ่านเว็บไซต์ของ Ministry of Education of Finland (2003),
Lankinen (2010), United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization หรือ
UNESCO (2012) และ Ministry of Education of Ontario (2014) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับประชากรของประเทศฟินแลนด์ (finnish society) ในเจเนอเรชั่น
แอลฟาผ่านระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันว่า นอกเหนือจากระบบการศึกษาจะช่วยทาให้สังคมมี
อารยธรรม (civilsation) และมีความเท่าเทียม (equality) กันแล้ว ประชากรของฟินแลนด์ในอนาคต
จะต้องมีลักษณะสาคัญที่เรียกว่า “citizen skills” หรือทักษะของความเป็นพลเมือง ซึ่งประกอบไป
ด้วยคุณลักษณะ 5 ประการคือ 1) ทักษะการคิด หรือ Thinking skills 2) วิถีแห่งการทางานและการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือ Way of Working and Interaction 3) ทักษะงานฝีมือและการแสดงออก
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(Craft and Expressive Skills) 4) การมีส่วนร่วมในสังคมและความคิดสร้างสรรค์ (Participation
and Initiative) และ 5) การรู้จักตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่น (Self-Awareness and Personal
Responsibility) คุณลักษณะ 5 ประการนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ประเทศฟินแลนด์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างคุณลักษณะ
ทักษะการคิด
1. ทักษะการแก้ไขปัญหา การหาเหตุผล และการโต้แย้ง
(Thinking skills)
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ และการ
คิดอย่างมีระบบ
3. การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่
วิถีแห่งการทางานและการมี
1. ทั ก ษะการค้ น หาข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ และการใช้
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ประโยชน์จากข้อมูล
(Way of Working and
2. ทักษะการสื่อสาร การร่วมมือ และการเจรจาต่อรอง
Interaction)
3. สามารถทางานได้ด้วยตนเอง
4. สามารถบริหารจัดการเวลาได้ มีความยึดหยุ่น
5. มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถที่จะ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
6. มีทักษะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และเทคโนโลยี
อื่นๆ
7. มีทักษะในการเรียนรู้
ทักษะงานฝีมือและการแสดงออก 2. ทักษะการกล้าแสดงออก
(Craft and Expressive Skills) 3. ทักษะการวางแผนและการผลิต
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความอยากรู้อยากเห็น
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ตารางที่ 4-2 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ประเทศฟินแลนด์ (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างคุณลักษณะ
การมีส่วนร่วมในสังคมและ
1. การรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม
ความคิดสร้างสรรค์
2. ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นา
(Participation and Initiative) 3. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
4. การยอมรั บ ในการรั บ รู้ ที่ มี ค วามหลากหลายและ
แตกต่างกัน
5. ทักษะด้านสื่อ
6. ความสามารถที่จะคิดไกล และสร้างอนาคต
การรู้จักตนเองและรับผิดชอบต่อ 1. การรู้จักตนเอง และสามารถไตร่ตรองเกี่ยวกับตน
ผู้อื่น (Self-Awareness and 2. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตน
Personal Responsibility)
3. มีหลักจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่
เป็นสมาชิกของสังคม
4. มีขนบธรรมเนียมที่ดีและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
สอดคล้องกับรายงานของ Organisation for Economic Co-operation
and Development หรือ OECD (Ananiadou, K. & Claro, M., 2009) ที่รายงานสรุปผลการ
สารวจคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟินแลนด์ พบว่ามีลักษณะ
สอดคล้องกับตารางที่ 4-1 คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความงอกงาม หรือ personal growth 2) มี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่ขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมที่เป็นสากล หรือ cultural identity and
internationalism 3) มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ หรือ media skills and
communication 4) มี ความเป็น พลเมื องที่ดี แ ละมี ลั ก ษณะของการเป็ นผู้ ป ระกอบการ หรื อ
citizenship and entrepreneurship 5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental
responsibility) เทคโนโลยี และตนเอง
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1.1.2.2 ประเทศโปแลนด์
รายงานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
การอุดมศึกษา หรือ The Ministry of National Education and the Ministry of Science and
Higher Education (2010) ประเทศโปแลนด์ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษามีขึ้นเพื่อที่จะให้
ประชากรรุ่นใหม่ของประเทศมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ (sense of
responsibility) ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 2) ศรัทธาต่อประเทศ และเคารพต่อวัฒนธรรม
(admiration of the fatherland and respect for the Polish cultural heritage) รวมถึง
การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมยุโรป และวัฒนธรรมสากล 3) มีความเป็นประชาธิปไตย (democracy)
ยึดมั่นต่อกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ
Ananiadou, K. & Claro, M (2009) กล่าวถึงรายงานของ Organisation
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ซึ่งได้สารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบุ คคลในประเทศในกลุ่ ม OECD รวมถึงประเทศโปแลนด์ โดยรายงานดังกล่ าวสรุป
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของโปแลนด์ไว้ดังนี้ 1) มีความสามารถในการ
อ่าน และการคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ และมีเหตุมีผลแบบคณิตศาสตร์ (reading, mathematical
thinking, scientific thinking) 2) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร (communicative skills) 3) มีทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (technological skills) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (information
usage) 4) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (team working)
1.1.2.3 ประเทศอังกฤษ
รายงานของ Department for Education (2014) และ The Secretary
of State for Education and Skills (2003) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นโดยผ่านระบบการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษว่า คนรุ่นใหม่ควรมีคุณลักษณะ
สาคัญที่เรียกว่า “skill for life” อันประกอบด้วย 1) มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
จิ ต วิ ญ ญาณ คุ ณ ธรรม และวั ฒ นธรรม 2) มี ทั ก ษะทางด้ า นการคิ ด ค านวณและคณิ ต ศาสตร์
(numeracy and other mathematical skills) 3) มีความรู้ทางด้านภาษา (language literacy)
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดี และ 4) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT skill)
นอกเหนื อ จากคุณ ลั ก ษณะขั้น พื้ นฐานข้ างต้ น อัน ได้แ ก่ ทั กษะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว รัฐบาลอังกฤษยังได้กาหนด คุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการประสบความสาเร็จใน
การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการทางาน โดยคุณลักษณะดังกล่าวตรงกับคาว่า “Personal, learning
and thinking skills” หรือ PLTS (The National Curriculum for England, 2011) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 6 กลุ่มคุณลักษณะ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ประเทศอังกฤษ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. เป็ น บุคคลที่สามารถเรีย นรู้ 1. มีคาถามที่สามารถนาไปสู่คาตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้ ว ย ต น เ อ ง ( independent ได้
enquirers)
2. มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ที่แตกต่างจาก
ผู้อื่น
3. พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากความเชื่อและทัศนคติ
ก่อนการตัดสินใจ
4. ใช้เหตุและผล การโต้แย้ง รวมถึงหลักฐานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุป
5. ยอมรับว่าบุคคลอื่นสามารถมีความเชื่อและทัศนคติที่
แตกต่างจากตน
2. เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด 1. มีความคิดที่หลากหลายและคานึงถึงความเป็นไปได้
สร้างสรรค์(creative thinkers) 2. ตั้งคาถามที่นาไปสู่การคิด
3. พยายามใช้วิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา
4. สามารถประยุ ก ต์ ค วามคิ ด ของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เป็ น บุ ค คลเรี ย นรู้ แ บบ 1. สามารถประเมินถึงโอกาสและผลสาเร็จของตนและผู้อื่น
ไตร่ตรอง
2. มี จุ ด มุ่ ง หมายในการพั ฒ นางานของตนให้ ส าเร็ จ ตาม
(reflective learners)
เปูาหมายที่วางไว้
3. ทบทวนความก้าวหน้าของตนและพัฒนาตนเพื่อนาไปสู่
ผลลัพธ์
4. ประเมินประสบการณ์และเรียนรู้ที่จะประสบความสาเร็จ
ในอนาคต
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ตารางที่ 4-3 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ประเทศอังกฤษ (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. เป็นบุคคลที่สามารถทางาน 1. ร่ ว มมื อ ในการท างานกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ น าไปสู่ เ ปู า หมาย
เป็นทีมได้
ร่วมกัน
(team workers)
2. ปรับตนเองให้มีบทบาทที่หลากหลายเพื่อสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้นา
3. มีความรับผิดชอบ และยุติธรรมในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. สามารถช่ว ยเหลื อ และให้ ผ ลตอบรั บ (feedback) กั บ
ผู้ร่วมงานคนอื่นได้
5. เป็นบุคคลที่บริหารจัดการ 1. ทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
ตนเองได้ (self-managers)
ในงาน
2. สามารถบริห ารจัดการกับ เวลา และทรัพยากรในการ
ทางาน
3. สามารถบริ ห ารจั ด การตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง
4. พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง และมีข้อมูลรองรับในเรื่อง
ต่างๆ
5. สามารถจั ด การกั บ อารมณ์ ข องตนเอง และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
6. เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
ในสังคม
ทุ ก บทบาทในชี วิ ต ทั้ ง การเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย สถานที่
(effective participators)
ทางาน และสั งคมที่ตนอยู่ พัฒนาสิ่ งต่างๆให้ เหมือนกับที่
พัฒนาตนเอง
1.1.2.4 กลุ่มประเทศสมาชิก Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือกลุ่ม OECD นั้น
ประกอบไปด้ ว ยประเทศสมาชิ ก ที่ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และยอมรั บ ระบอบ
ประชาธิปไตยและเขตการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก จานวน
34 ประเทศ จากการส ารวจของ Organisation for Economic Co-operation and
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Development หรือ OECD ในปี ค.ศ. 2009 (Ananiadou, K. & Claro, M., 2009) ที่สารวจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 จากสมาชิกในกลุ่มประเทศ OECD ผลการ
สารวจพบว่า สิ่งส าคัญที่บุ คคลในศตวรรษที่ 21 ควรมีตรงกันในทุกประเทศสมาชิกคือ 1) การมี
ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ innovative literacy ทั้งนี้เพราะลักษณะความคิด
ดังกล่าวจาเป็นต่อการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีในทางวิชาการซึ่งจะนาไปสู่การคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการตีความปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันได้ และ 2) การเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต หรือ life-long learning ซึ่งการ
เรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเรียนเพื่อนาไปสู่ผลการสอบ PISA เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อให้ตนประสบความสาเร็จในชีวิตด้วย
ในปีต่อมา ค.ศ. 2010 กลุ่มประเทศ OECD (Finegold, D. & Notabartolo,
A, S., 2010) ได้สารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในศตวรรษที่ 21 จากกลุ่มประเทศสมาชิกอีก
ครั้ง และได้แบ่งคุณลักษณะออกเป็น 5 ด้านใหญ่ คือ 1) ทักษะด้านการวิเคราะห์ (analytic skills) 2)
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) 3) ความสามารถที่จะทาสิ่งต่างๆให้
สาเร็จ (ability to execute) 4) ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ (information
processing) และ 5) ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้ (capacity for change/learning)
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้านข้างต้นเมื่อแยกเป็นคุณลักษณะย่อ ยยังประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญอีก 16
ประการ ซึ่ ง ถื อ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค คลในศตวรรษที่ 21 แสดงดั ง ตารางที่ 4-4
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ตารางที่ 4-4 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มประเทศ OECD
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะด้านการวิเคราะห์
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(analytic skills)
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
3. การมีทักษะในการวิจัย และการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
(interpersonal skills)
2. การทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ความเป็นผู้นา และความรับผิดชอบ
ความสามารถที่จะทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
(ability to execute)
ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ 1. ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง สื่ อ
(information processing)
สารสนเทศ
2. การเป็นพลเมืองในโลกดิจิทอล
3. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทอลและ
เครื่องมือสื่อสาร
ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้
1. การมีความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่
(capacity for change/learning)
2. ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้
3. ความยืดหยุ่นในเรื่องต่างๆ
จากคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค คลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟิ น แลนด์
โปแลนด์ อังกฤษ และกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ข้างต้น สรุปดังตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 4-5 แสดงสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรป
ประเทศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ฟินแลนด์
1. ความสามารถและทักษะในการคิด
2. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ทักษะงานฝีมือ และการแสดงออก
4. การมีส่วนร่วมในสังคม และความคิดสร้างสรรค์
5. การรู้จักตนเอง และรับผิดชอบต่อผู้อื่น
โปแลนด์
1. การคิดอย่างมีเหตุผล ความคิดแบบวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
3. ความสามารถในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
5. เคารพต่อวัฒนธรรม และประเทศ
6. มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพกฎหมายและเสรีภาพ
อังกฤษ
1. ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการเป็นทีม
4. ความสามารถในการบริหารจัดการและรับผิดชอบตนเอง
5. เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสังคม
สมาชิก OECD
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ความสามารถในการทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จ
4. ความสามารถในการใช้ เข้าถึงข้อมูลด้านสารสนเทศ
5. ความสามารถที่ประยุกต์ สร้างสรรค์ความรู้
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1.1.3 เอกสารจากเว็บไซต์ของทวีปอเมริกา
1.1.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลจาก The National Education Association (NEA) องค์กรทางด้าน
การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมสมาชิก (ประมาณสามล้านคน) ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
ด้านการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา กล่าวถึงการจัดเตรียมระบบการศึกษา
สาหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่สังคมโลก (global society) ในอนาคตได้นั้นว่าจาเป็นต้อง
ให้นักเรียนมีลักษณะที่สาคัญคือ “Four 4Cs” ประกอบด้วย
1) critical thinking and problem solving หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ลักษณะของการคิดดังกล่าวไม่ เพียงแต่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
ในการเรียนเท่านั้นแต่จะทาให้บุคคลประสบความสาเร็จในการทางานด้วย 2) communication หรือ
การสื่อสาร การสื่อสารในที่นี้หมายถึง การแสดงถึงความคิด ความต้องการของตนได้อย่างชัดเจน
สามารถจูงใจให้ผู้อื่น เห็นถึงสิ่งที่ตนต้องการจะสื่อสารผ่ านการพูด (oral) เขียน (written) การฟัง
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง เนื้ อ หา ความรู้ ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ ข องผู้ พู ด และอวั จ นภาษา ( non-verbal
communication skills) ซึ่งการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญมากเพราะการสื่อสารจะ
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อการทางาน และต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน 3) collaboration หรือ
ความสามารถในการทางานร่วมกัน หรือ การทางานเป็นทีม เป็นคุณลักษณะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
เพราะการทางานจะสาเร็จได้โดยการทางานร่วมกันซึ่งแตกต่างจากสังคมเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาที่การ
ทางานจะสาเร็จได้เมื่อทางานเพียงคนเดียว และ 4) creativity and innovation หรือ ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21 เพราะจะเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลก
นอกเหนือจากคุณลักษณะ“Four 4Cs” แล้ว จากรายงานของ Center for
Education; Division on Behavioral and Social Sciences and Education; National
Research Council ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pellegrino, J, W. & Hilton, M, L., 2010) ยังกล่าวถึง
การพัฒนาวัยรุ่นให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ว่าควรพัฒนาให้วัยรุ่นมีคุณลักษณะที่
สาคัญคือ 1) สามารถปรับตัวได้ (adaptability) 2) สามารถสื่อสารได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
(complex communication) 3) สามารถคิดนอกกรอบในการแก้ไขปัญหาได้ (non routine
problem solving) 4) สามารถกากับ ควบคุม และดูแลตนเองได้ (self-management) 5) มี
ความคิดที่เป็นระบบ (systems thinking)
1.1.3.2 ประเทศแคนาดา
Ministry of Education of Ontario (2014) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ
ในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศคือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลดความ
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เหลื่อมล้าทางการศึกษา และเพิ่มทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลในเจเนอ
เรชั่นต่อไปของประเทศมีศักยภาพและคุณลักษณะที่สาคัญ (student imagine the future of
Ontario’s education system) คือ 1) มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดี และแสดงถึงความเป็นพลเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เป็นบุคคลที่มีสุขภาพกายและจิตใจสมบูรณ์ (mental and physical well-being)
มีความมั่นใจในตนเอง มองตนเองในด้านบวก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 3) มีลักษณะ “new entrepreneurial spirit” คือ มีบุคคลของการคิดสร้างสรรค์ สามารถที่
จะเผชิญกับปัญหา และมีทักษะในการแก้ปัญหา 4) เป็นบุคคลที่มีความสุข (happy people) และ
พร้อมที่จะเรียนรู้ 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม (cultural literacy) ซึ่งคุณลักษณะ
ทั้งหมดนี้จะนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (active citizen)
ขณะที่ Fansher (2011) กล่าวถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21
ว่าควรมีลั กษณะสาคัญดังต่อไปนี้เพื่อให้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตได้ กล่าวคือ 1) บุคคลที่
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือ critical thinker 2) เป็นนักแก้ไขปัญหา หรือ a problem
solver 3) ผู้คิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ หรือ an innovator 4) บุคคลที่เป็นนักติดต่อสื่อสาร
หรือ a communicator 5) เป็นบุคคลที่ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี หรือ a collaborator 6) เป็น
บุคคลที่ให้สนใจเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน หรือ globally aware 7) เป็นบุคคลที่มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม หรือ civically engaged 8) เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือ a self-directed learning 9) เป็นบุคคลที่เข้าถึงและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ information &
media literate 10) เป็ นบุ คคลที่เข้าถึงและมีความรู้ในด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ หรือ
financially & economically literate เช่นกันกับ International Educational Advisory Board
(n.d) ที่กล่าวว่านอกจากคุณลักษณะข้างต้นแล้วบุคคลในศตวรรษที่ 21 ยังต้องเป็นบุคคลที่สามารถ
เข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทอลได้ดี (digital literacy)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ผู้วิจัยสรุป และแสดง
ดังตารางที่ 4-6
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ตารางที่ 4-6 แสดงสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆในทวีป
อเมริกา
ประเทศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สหรัฐอเมริกา
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหา
2. ความสามารถในการสื่อสาร
3. ความสามารถในการทางานเป็นทีม
4. ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
แคนาดา
1. เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหา
3. ความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
4. ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
1.1.4 เอกสารจากเว็บไซต์องทวีปออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
จากการศึกษาเอกสารของ Australian Curriculum Assessment and
Reporting Authority (2012), Organisation for Economic Co-operation and Development
หรือ OECD (Ananiadou, K. & Claro, M., 2009) กล่าวถึงคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคคลใน
ศตวรรษที่ 21 ในประเทศออสเตรเลียนั้นจะใช้คาว่า “general capabilities” หรือสมรรถนะทั่วไป
ซึ่งสมรรถนะทั่วไปที่พึงประสงค์ให้มีในบุคคลในศตวรรษที่ 21 จะมีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน และด้านทั้ง
สามนี้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาในประเทศออสเตรเลียด้วย นั่นคือ 1) เป็นบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ หรือ Successful learners 2) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจและมีความคิด
สร้างสรรค์ หรือ confident and creative individuals 3) เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวหรือและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ active and informed citizens รายละเอียดของคุณลักษณะทั้งสาม
ประการแสดงดังตารางที่ 4-7
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ตารางที่ 4-7 แสดงสรุป คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศในทวีป
ออสเตรเลีย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นบุคคลที่ประสบ
1. พัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการสวมบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัว
ความสาเร็จในการเรียนรู้ 2. มี ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น และการค านวณ สามารถใช้
(successful learners) เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์โ ดยเฉพาะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นพื้นฐานในการหาความรู้
ทั้งหมดได้
3. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละมี เ หตุ ผ ลบนความ
รับผิดชอบพื้นฐาน
4. มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ นวั ต กรรมใหม่ สามารถแก้ ไ ข
ปัญหาต่างๆได้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
5. มีการวางแผนในการทางาน สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
ได้
6. ประสบความสาเร็จในการศึกษาและการทางาน มีทักษะในการ
เรียนรู้ และการตัดสินใจ
7. มีแรงจูงใจที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพของตน
เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจ 1. เป็นบุคคลที่รู้จักตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง สามารถดูแล
และมีความคิดสร้างสรรค์ จัดการกับอารมณ์ ร่างกาย จิตวิญญาณของตนให้ดีได้
(confident and
2. มองโลกในด้านบวก แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
creative individuals) 3. พัฒ นาค่านิยมและทัศนคติของตน เช่น ความซื่อสัตย์ มีพลั ง
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ส ามารถปรั บ ตั ว เมื่ อ พบเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตได้
(resilience) มีความเห็นอกเห็นใจ และเคารพผู้อื่น
4. มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของตน
5. มีความมั่นใจและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
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ตารางที่ 4-7 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ของประเทศออสเตรเลีย
(ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวอย่างลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจ 6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
และมีความคิดสร้างสรรค์ 7. พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
(ต่อ)
ครอบครัว ชุมชน และที่ทางาน
8. มีเหตุผลในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน
เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวหรือ 1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ 2. เห็นคุณค่าในความหลากหลายทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม และ
สังคม (active and
ศาสนาของออสเตรเลี ย มี ค วามเข้ า ใจในนโยบายของรั ฐ บาล
informed citizens) ประวัติศาสตร์ และศาสนาของออสเตรเลีย
3. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมชนเผ่ า
พื้นเมือง สามารถอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองได้
4. ยึดมั่นในค่านิยมของประเทศ ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และดารงชีวิตในฐานะพลเมืองของ
ประเทศออสเตรเลีย
5. สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลที่ มี
วัฒนธรรมแตกต่างจากตนได้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนเอเชีย
6. คานึงถึงผลกระทบทางธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม
7. เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อโลก และท้องถิ่นของตน
นอกเหนือจากการแบ่งเอกสารจากเว็บไซด์ตามกลุ่มประเทศต่างๆข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีการ
กาหนดคุณลั กษณะของบุคคลในศตวรรษที่ 21 หรือ เจเนอเรชั่นแอลฟาว่าควรมีลักษณะที่สาคัญ
เพิ่มเติมทั้งที่ใกล้เคียงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น คือ
The University of Melbourne-based and Cisco- Intel- and Microsoft-funded
หน่ ว ยงานที่ ก่อ ตั้ง “การประเมิน ทัก ษะการสอนในศตวรรษที่ 21” หรื อ Assessment and
Teaching of 21st Century Skills (AT21CS) ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลีย ฟินแลนด์
โปรตุเกส สิงคโปร์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะของบุค คลในเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่สาคัญ (Suto,I., 2013 และ Saavedra, A, R. & Opfer, V, D., 2012) คือ
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1) วิถีแห่งการคิด (Ways of Thinking) ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ (creativity/innovation),
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking), การคิดแก้ไขปัญหา (problem solving), การ
ตัดสินใจ (decision-making), และการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning to learn) หรืออภิปัญญา
(metacognition)
2) วิถีแห่งการทางาน (Ways of Working) ได้แก่ การติดต่อสื่อสารและการทางานเป็นทีม
(communication and teamwork)
3) การมีความพร้อมหรือเครื่องมือสาหรับ การทางาน (Tools for Working) ได้แก่ ความรู้
ทั่ว ไป และข้อ มูล ส าหรั บ การติ ดต่ อสื่ อสาร (general knowledge and information
communications) การรู้หรือเข้าถึงเทคโนโลยี (technology literacy)
4) การอาศัยอยู่ในโลก (Living in the World) ได้แก่ การเป็นพลเมือง (citizenship), การมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง อาชีพของตน สังคม และการตระหนักในวัฒนธรรม
สอดคล้องกับหนังสือ The global achievement gap (2008 อ้างถึงใน Saavedra, A, R.
& Opfer, V, D., 2012) ได้สารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นต่อ
การใช้ชีวิต การทางาน และการเป็นพลเมืองผ่านการสัมภาษณ์กับผู้นาทางการศึกษา องค์กรไม่
แสวงหาผลกาไร และนักธุรกิจ ผลการสัมภาษณ์พบว่าคุณลักษณะสาคัญของนักเรียนในศตวรรษที่
21 คือ 1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ไขปัญหา (Critical thinking and
problem solving) 2) การมีความร่ว มมือ และการมีความเป็นผู้ นา (Collaboration and
leadership) 3) เป็นบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวได้ (Agility and adaptability) 4)
ความสามารถในการคิ ด ริ เ ริ่ ม และบุ ค ลิ ก ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ( Initiative
and
entrepreneurialism) 5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน (Effective oral
and written communication) 6) ความสามารถในการเข้า ถึง และการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล
(Accessing and analyzing information) 7) มีความอยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ
(Curiosity and imagination)
Cogan and Derricott :1998, Pitiyanuwat :2007; Trilling and Fadel :2009 and
Barber :2010 (อ้างถึงใน สมหวัง พิพิธยานุวัฒน์, ม.ป.ป) กล่าวถึงสมรรถนะ และคุณลักษณะของพล
โลกในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าควรมีคุณลักษณะสาคัญ 10 ประการคือ 1) สามารถที่จะเห็นและเข้ า
แก้ปัญหาในฐานะของสมาชิกของสังคมโลก 2) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 3) สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สร้างสรรค์ และเป็นระบบ 4) เต็มใจที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 5) เต็มใจที่เปลี่ยน
วิถีชีวิตและบริ โ ภคพิสั ยเพื่อพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม 6) มีจริยธรรม คุณธรรม 7) มีค วามรู้ทั่วไปในการ
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ดารงชีวิตและมีความรู้เฉพาะในการประกอบอาชีพ 8) มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 9) มีทักษะ
ทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ 10) มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ผู้วิจัยสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สาคัญของกลุ่มประเทศต่างๆ และสรุปออกเป็น 4 ด้านตามกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ ด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้านทักษะและความรู้ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคม ได้ดังตาราง
ที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ
คุณลักษณะ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีป
ออสเตรเลีย
ร่างกายและ
สุขภาพร่างกาย - มี พั ฒ นาการที่ ดี - มี สุ ข ภ า พ
จิตใจ
และจิตใจดี
ทั้ ง ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก าย แ ล ะ
ร่างกาย จิตใจ จิตใจดี สามารถ
และจิตวิญญาณ ปรับตัวได้ดี
ทักษะและ - สามารถเรี ย นรู้ - สามารถเรี ย นรู้ - สามารถเรียนรู้ - เป็ น ผู้ เ รี ย นที่
ความรู้
ด้ ว ยตนเองตลอด ด้ ว ยตนเองตลอด ด้ ว ย ต น เ อ ง ตื่นตัว
ชีวิต
ชีวิต
ตลอดชีวิต
- มี ค ว า ม คิ ด
- มี ค ว า ม คิ ด - มี ค ว า ม คิ ด - มี ค ว า ม คิ ด สร้างสรรค์ และ
สร้ า งสรรค์ และ สร้ า งสรรค์ และ สร้างสรรค์ และ ทั ก ษะการคิ ด
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
- มีความสามารถในการ
อ่ า น การเขี ย น
และการคานวณ
- มีทักษะในการ
รู้ เ ท่ า ทั น และ
เ ข้ า ถึ ง สื่ อ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
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ตารางที่ 4-8 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ
(ต่อ)
คุณลักษณะ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีป
ออสเตรเลีย
ทักษะและ - มี ค วามสามารถ - มีความสามารถ - มีความ- รู้จักตนเอง
ความรู้
ในการสื่อสาร และ ในการสื่อสาร
สามารถในการ
(ต่อ)
รู้ภ าษามากกว่า 2 และรู้ภาษา
สื่อสาร และรู้
ภ า ษ า ร ว ม ถึ ง มากกว่า 2 ภาษา ภาษามากกว่า 2
ความสามารถใน รวมถึง
ภาษา รวมถึง
การเจรจาต่อรอง ความสามารถใน ความสามารถใน
- มี ค ว า ม รู้ ด้ า น การเจรจาต่อรอง การเจรจา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ - มีความคิดที่เป็น ต่อรอง
เ ท ค โ น โ ล ยี วิท ยาศาสตร์แ ละ - มีความรู้ทาง
วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิชาการ เช่น
และคณิ ต ศาสตร์ - มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ การเงิน
(STEM)
ทั ก ษะในการเป็ น เศรษฐศาสตร์
- มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ผู้ประกอบการ
รวมถึงความรู้
ทั ก ษะในการเป็ น - มี ทั ก ษะในการ ทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการ
ทางาน
มีศักยภาพใน
- มีทักษะในการ - มี ทั ก ษะในการ การประกอบ
แก้ ไ ขปั ญ หา และ รู้ เ ท่ า ทั น แ ล ะ อาชีพ
ตัดสินใจ
เ ข้ า ถึ ง สื่ อ - มีความคิดที่
- มีความสามารถ เ ท ค โ น โ ล ยี เป็นระบบ
ในการดูแล และ สารสนเทศ
- มีทักษะในการ
จัดการตนเอง
- มีความสามารถ รู้ เ ท่ า ทั น และ
(selfในการดูแลและ เข้าถึงสื่อ
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ตารางที่ 4-8 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ
(ต่อ)
คุณลักษณะ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีป
ออสเตรเลีย
ทักษะและ management) จัดการตนเอง
เ ท ค โ น โ ล ยี
ความรู้
- มี ค วามอยากรู้ - มี ค วามอยากรู้ สารสนเทศ
(ต่อ)
อยากเห็น
อยากเห็น
- มีความอยากรู้
- รู้จักตนเอง
อยากเห็น
- รู้จักตนเอง
เจตคติและ - มีคุณธรรม
- ยึ ด มั่ น แ ล ะ - มีทัศนคติด้า น - ยึ ดมั่ น แล ะ
ค่านิยม
จริยธรรม
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม บวกต่อตนเอง ปฏิ บั ติ ต นตาม
- เห็นคุณค่าใน
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม - มีความซื่อสัตย์ หลั ก คุ ณ ธรรม
วัฒนธรรมประเทศ จริยธรรม
- เป็นพลเมืองที่ จริยธรรม
ตน
- มี วั ฒ น ธ ร ร ม ตื่ น ตั ว ( active - มีวัฒนธรรม
- เป็นพลเมืองที่ และให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ citizen)
และให้คุณค่า
ตื่นตัว (active/
วัฒนธรรมของตน - มี ค ว า ม เ ป็ น ต่อวัฒนธรรม
concerned/
และของสากล
ประชาธิปไตย ของตน สากล
activated
โดยเฉพาะ
citizen)
- เป็ น พลเมื อ งที่
เอเชียเป็น
ตื่ น ตั ว ( active
พลเมืองที่ตื่นตัว
citizen) และเป็น
(active
พลเมื อ งในโ ล ก
citizen)
ดิ จิ ท อล (digital
- เห็ น คุ ณ ค่ า ใน
citizenship)
สั ง ค ม ภ า ษ า
- ขนบธรรมเนียม
วั ฒ น ธ ร ร ม
ที่ดี
ประวัติศาสตร์
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ตารางที่ 4-8 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ
(ต่อ)
คุณลักษณะ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีป
ออสเตรเลีย
เจตคติและ
- ศรัทธาต่อ
และศาสนาของ
ค่านิยม
ประเทศตนเอง
ตน
(ต่อ)
- ยอมรับในความ
- ยึดมั่นใน
แตกต่ า งระหว่ า ง
ค่านิยมของ
บุคคล
ประเทศ
- มี ค ว า ม เ ป็ น
- อยู่ ร่ว มกั นชน
ประชาธิปไตย
เผ่าพื้นเมืองได้
การแสดงออก - มี ค วามสามารถ - มีค วามสามารถ - มีความ- มีความ
ต่อสังคม
ในการท างานเป็ น ในการทางานเป็น สามารถในการ สามารถในการ
ทีม
ทีม
ทางานเป็นทีม ทางานเป็นทีม
- มี ค วามเห็ น อก - มีความ
- มี ค วามมั่ น ใจ - มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น
รับผิดชอบต่อ
ในตนเอง
เห็นใจผู้อื่น
- มี จิ ต ส า นึ ก ต่ อ สังคม และ
- มี ค ว า ม - รับผิดชอบต่อ
ครอบครั ว สั ง คม สิ่งแวดล้อม
รั บ ผิ ด ช อบต่ อ การตัดสินใจ
ประเทศ และโลก - เคารพกฎหมาย สั ง ค ม แ ล ะ - คานึงถึง
- เคารพกฎหมาย และสิ ท ธิเ สรี ภ าพ สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและ
และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่วนบุคคล
- เคารพสิทธิ
สังคม
ส่วนบุคคล
เสรีภาพส่วน
- มีความเสมอ
- มี ค วามมั่ น ใจใน
บุคคล
ภาค และ
ตนเอง
- พัฒนาตนเอง ยุติธรรม
ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของ
สังคม
- มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น
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1.2 ผลการวิเคราะห์เอกสารในประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
ตามที่ผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์
จนถึงเจเนอเรชั่นซี เพื่อให้เห็นภาพรวมของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ที่
ผ่านมาดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 2 ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยรวบรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาในประเทศไทย แต่เนื่องจากเจเนอเรชั่นแอลฟา เป็นเจเนอเรชั่นที่พึ่งเริ่มต้นขึ้นในปัจจุบันและ
เป็นเจเนอเรชั่นที่มีช่วงระยะเวลาถึงในอนาคต (ปีพ.ศ. 2568) ผู้วิจัยจึงรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากคุณลักษณะที่สาคัญของเด็กหรือบุคคลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเจเนอเรชั่น
แอลฟาเช่นเดียวกันกับการศึกษาเอกสารจากต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้วิจัยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่งตามประเภทของเอกสารคือ เอกสารจากหน่วยงานราชการ เอกสารจากหน่วยงานหรือองค์กร
เอกชน เอกสารจากหนังสือ และเว็บไซด์ โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
เอกสารจากหน่วยงานราชการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) กล่าวถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคตว่าประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการด้วยกันคือ
1) มีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีทักษะ และสมรรถนะอย่างรอบด้าน ทั้งการดาเนินชีวิตและการทางาน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิ ตสานึก
วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีความรับผิ ดชอบ มีจิตสาธารณะ สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
2) มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และหลั ก ประกั น ทางสั ง คม สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน มีหลักประกันทางด้าน
รายได้ การออม เพื่อความมั่น คงทางรายได้ที่ เพีย งพอ สามารถพึ่งตนเองได้ห ลั งวั ยทางาน และ
สังคมไทยมีการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่ ม
ประชากร
3) มีครอบครั วอยู่ดีมีสุข สั งคมไทยมีครอบครัว ที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวรู้จัก
หน้าที่ ความรับผิดชอบ เอื้ออาทรต่อคนครอบครัว ชุมชน และสังคม
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554) ระบุถึงเปูาหมาย
หลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลัก ษณะที่สาคัญใน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 – 2559 คือ เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง มีความแข็งแรงทาง

187
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสานึกความเป็นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) กล่าวถึงข้อมูลจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้นาเสนอค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งกล่าวในรายการ "คืน
ความสุขให้กับคนในชาติ" ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 โดยกาหนดคุณลักษณะของคนในสังคมไทย
เพือ่ ให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่าหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 25452554) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ 6 ประการ ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1.
มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการดารงชีวิตที่รู้จักเคารพ
สิทธิของผู้อนื่ 2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการปูองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด 3.
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรม และมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย 4. มีเจตคติที่
ดีต่อการทางาน มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการทางานสุจริต 5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ
สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ในนโยบาย 4 ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ งนี้
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กาหนดให้คนไทยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีลักษณะที่สาคัญคือ มีนิสัยใฝุรู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ทางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความ
ภูมิใจในไทย ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการ
ทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียง สามารถก้าวทันโรค มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็น
กาลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2553) กล่าวถึงคุณลักษณะของ “เด็กดี” หรือผู้ที่มี integrity
ของชาวอังกฤษจะเป็นบุคคลที่มีมีคติธรรม 7 ประการคือ 1) สัจจะ พูดความจริง (truth) 2) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (honesty) 3). ความระลึกในหน้าที่ (sense of duty) 4). ความอดกลั้น (patience)
5.) ความเป็นธรรม (fair play) 6). ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (consideration for others) 7).
เมตตาธรรม (kindness) และสาหรับสังคมไทย ควรเพิ่มคติธรรมอีก 5 ประการเพื่อให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย คือ 8). ความกตัญญูกตเวที (gratitude) 9. ความสุภาพ
นุ่มนวล (politeness) 10). ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (respect for elders) 11). รักษาคาพูด
(promise) 12). จิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (public conscience)
ชวนี ทองโรจน์ (2556) ได้ให้ข้อเสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยอายุ 0-5
ปี ในงานประชุมของสานักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการว่า เด็กไทยอายุ 0-5 ปีควรมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์คือ ร่างกายเติบโตสมวัยมีสุขนิสัยที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจดีมาก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เอกสารจากหน่วยงานเอกชนและองค์กรเอกชน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ.2550-2559) โดยยูนิเซฟ ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์คุณลักษณะเด็กที่พึง
ประสงค์ สรุปได้ดังนี้
1) มีความรักและความผูกพันในครอบครัว
2) มีชีวิตที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนารอบด้านเหมาะสมตามวัย มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ พัฒนาสติปัญญาและการคิดที่รู้จัก เหตุผล การคิดแก้ปัญหา
และการคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนต่อเนื่องเต็มศักยภาพ
3) ซาบซึ้งด้านสุนทรียภาพของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
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4) มีจ ริย ธรรมและคุณธรรม มีค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเตรียมตนหรือ
เตรียมการประกอบสัมมาชีพ
5) รู้จักปูองกันตนเองจากโรคภัยอันตราย อบายมุขและสารเสพติด รู้จักปกปูองสิทธิ
ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมในวัฒนธรรมที่หลากหลายและใฝุสันติ
6) รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเหตุการณ์รอบตัวและในส่วนที่เป็น
สากล สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย บาเพ็ญประโยชน์ เป็นพลังสังคม ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือชุมชน สังคมไทยโดยรวมและสังคมโลก
7) รู้จักปรับเปลี่ยนชีวิตตามความเหมาะสมสาหรับอนาคต ภูมิใจในความเป็นคน
ไทยมีส่ว นร่วมด้ว ยช่วยกันในทุกด้านที่มีผ ลกระทบถึงตนเอง ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ
สานั กงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ป.ป.)
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานตามแนวพระราชดาริ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2550 - 2559 โดยการสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความสมดุลกันใน 4 ด้านดังนี้
1) ด้ า นพุ ท ธิ ศึ ก ษา คื อ ความรอบรู้ วิ ช าการที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต และ
การศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2) ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม
3) ด้า นหั ต ถศึ ก ษา คื อ ความรู้ แ ละทั ก ษะในการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน
4) ด้านพลศึกษา คือการมีสุ ขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้องและการออก
กาลังกายให้เหมาะสมรวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย
บริษัทรักลูก กรุ๊ปฯ และกรุงเทพมหานคร (2552) ได้สารวจความคิดเห็นของพ่อแม่ไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมและการศึกษาสาหรับเด็กไทยในสังคมปัจจุบัน โดยผลของ
แบบสารวจพบว่า ควรส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ที่สาคัญใน 6 ประการ
คือ 1) เด็กจะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเอง (self-consciousness) การยึดมั่นในคุณค่า ความภูมิใจใน
ถิ่ น ฐาน 2) มี ค วามเป็ น คนสมบู ร ณ์ (humanity) ความเป็ น คนในที่ นี้ ห มายถึ ง ความมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 3) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ซึ่งจาเป็นต่อโลกศตวรรษ
ที่ 21 4) พร้อมสู้ปัญหา (resilience) ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ 5) มีเพื่อนมีสังคม (social network)
มิตรภาพจะช่วยทาให้เราลดต้นทุนในการทางานหรือการอยู่ร่วมกันได้โดยเกิดสันติสุข 6) เคารพใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (respect for nature) การอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาโลก
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สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (ม.ป.ป) นาเสนอ
กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กและเยาวชนตามช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4-9 ดังนี้
ตารางที่ 4-9 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงชั้น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
ป.1-3
1. แยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐานได้อย่างมีเหตุและผล
2. นาความคิดไปใช้อธิบาย สื่อสารความต้องการของตนเองได้
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
4. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้
5. มีวิจารณญาณ เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติด้วยตนเอง
6. มีทักษะการเรียนรู้
7. ความเป็นไทย
ป.4-6
1. แยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐานได้อย่างมีเหตุและผล
2. นาความคิดไปใช้อธิบาย สื่อสารความต้องการของตนเองได้
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
4. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้
5. มีวิจารณญาณ เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติด้วยตนเอง
6. มีทักษะการเรียนรู้
7. ความเป็นไทย
นอกจากนี้ยังควรมีทักษะที่เพิ่มเติมได้แก่
1. มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ดีพอที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
2. นาความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เข้าใจตนเองและการสื่อสาร
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์
6. เข้าใจคนต่างประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคและอาเซียน
7. หาความชอบและความถนัดทางด้านอาชีพของตนเองเพื่อนาไปประกอบ
อาชีพและหาแนวทางการศึกษาต่อ
8. มีนิสัยใฝุเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
9. มีวิจารณญาณในการใช้ชีวิต
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ตารางที่ 4-9 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงชั้น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
ช่วงชั้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
ม.1-3
1. แยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐานได้อย่างมีเหตุและผล
2. นาความคิดไปใช้อธิบาย สื่อสารความต้องการของตนเองได้
3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
4. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้
5. มีวิจารณญาณ เข้าใจสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติด้วยตนเอง
6. มีทักษะการเรียนรู้
7. มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ดีพอที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
8. นาความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
9. มีคุณธรรม จริยธรรม
10. เข้าใจตนเองและผู้อื่น
11. มีทักษะการสื่อสาร
12. เข้าใจคนต่างประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคและอาเซียน
13. หาความชอบธรรมและความถนัดด้านอาชีพของตนเองเพื่อนาไปประกอบ
อาชีพและหาแนวทางการศึกษาต่อ
14. มีนิสัยใฝุเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
15. มีวิจารณญาณในการใช้ชีวิต
16. ความเป็นไทย
นอกจากนี้ยังควรมีทักษะที่เพิ่มเติมได้แก่
1. มีความรู้เชิงการประยุกต์ใช้และการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เชี่ยวชาญ
2. สื่อสารภาษาต่างๆในภูมิภาคและอาเซียนได้อย่างน้อย 3 ภาษา
3. สามารถทางานกับผู้อื่นได้ เคารพผู้อื่น
4. มีความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์ความคิดและความชานาญของตน
5. สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมี
จริยธรรม
6. มีสุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต
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ตารางที่ 4-9 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงชั้น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
ช่วงชั้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
7. มีวิจารณญาณต่อสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
ม.1-3
8. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจนมีความชานาญในสิ่งที่ตนเองรักและมีความสุข
(ต่อ)
ในการใช้ชีวิต
9. มีความชานาญด้านองค์ความรู้ที่จะนาไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ
10. มีทักษะอาชีพต่างๆเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
ม.4-6
ในระดับช่วงชั้นนี้ มีทักษะที่ต้องเพิ่มเติมดังนี้
1. มีความรู้เชิงการประยุกต์ใช้และการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เชี่ยวชาญในสายการเรียนรู้ของตน
2. วางแผนและคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม เชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้อย่าง
ชานาญ
3. การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้องค์ความรู้
4. สื่อสารกับผู้คนได้อย่างเข้าใจทั้งในภูมิภาคและต่างภูมิภาคที่มีความซับซ้อน
ทางความคิด ประเพณี และวัฒนธรรม
5. เคารพและเข้าใจความต่างของผู้คน
6. นาความรู้ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อตนเองและผู้อื่น
7. คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีวิจารณญาณ
8. นาทักษะต่างๆไปต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูง
9. มีวิจารณญาณในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามา และตัดสินใจอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม
10. ใช้ชวี ิตอย่างมีความสุขต่อสถานการณ์และบริบทต่างๆในชีวิต
11. ความเป็นไทย
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เอกสารจากหนังสือ และแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
สุริยเดว ทรีปาตี อ้างถึงใน สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน (2555) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
เด็กในศตวรรษที่ 21 ว่ามีความจาเป็นในการเรียนรู้ใน “4 ต้อง” คือ 1) ต้องมีทักษะชีวิต 2) ต้องมี
ทักษะในการเรียนรู้ให้เท่าทัน 3) ต้องบริโภคสื่อให้เป็น และ 4) ต้องมีจิตสานึกต่อโลก
สิงห์คา เจนจิตร์สันติ (2556) กล่าวถึงคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ว่า
จะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการคือ ประการแรก ต้องมีทักษะที่หลากหลาย เช่น สามารถ
ทางานร่วมกันกับคนเยอะๆได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง และรู้จักพลิกแพลงกระบวนการ
แก้ไขปัญหาได้ ประการที่สอง มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็กๆ ไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่ เฉพาะประเทศไทย
เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆที่มีอยู่อย่างมากมาย ประการสุดท้าย คือ เด็กไทยยุคใหม่จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนในชาติอื่นได้
สุชาติ อุดมโสภกิจ (2012) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับคนในศตวรรษที่
21 หรื อ เจเนอเรชั่ น แอลฟา ที่ ค วรมี น อกเหนื อ จากทั ก ษะในการอ่ า น เขี ย น คณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความผันผวนของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ เจเนอเรชั่นแอลฟาต้องมีทักษะทางปัญญา (cognitive skills) ที่
สาคัญในเรื่องต่อไปนี้ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการตัดสินใจ เพราะโลก
ในอนาคตเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นในทุกที่ทุกเวลา การมีความคิดแบบมีวิจารณญาณจะ
ช่วยให้เด็กประเมินความน่าเชื่อ ความถูกต้อง และคุณค่าของข้อมูลข่าวสารได้ 2) มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาปลายเปิดที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้หลากหลายสาขาในการทางาน (openended problem) 3) มีค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละคิ ด แบบผู้ ป ระกอบการ (creativity and
entrepreneurial
thinking) 4) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารและท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
(communicating and collaborating) ในทุกที่และทุกวัฒนธรรม 5) สามารถใช้ความรู้ ข้อมูล และ
โอกาสที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆกับองค์กร 6) มีความรับผิดชอบ
ทางด้านการเงิน สุขภาพ และความเป็นพลเมืองอย่างชาญฉลาด มีการวางแผนเก็บออมไปจนถึงการ
วางแผนด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพราะรูปแบบการทางานคนของในศตวรรษที่ 21 จะมีความเปลี่ยนแปลงไป
จากศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างมาก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-10 (สุชาติ อุดมโสภกิจ, 2012)
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ตารางที่ 4-10 แสดงความแตกต่างในการทางานระหว่างศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21
ลักษณะ
ศตวรรษที่ 20
ศตวรรษที่ 21
จานวนอาชีพในช่วง
1-2
10-15
ชีวิต
ความต้องการสาหรับ
เชี่ยวชาญ 1 สาขา
เชี่ยวชาญหลายสาขาและเป็นสาขาที่
แรงงาน
มีพลวัตสูง
การแข่งขันหางาน
ในท้องถิ่น
ระดับโลก
รูปแบบการทางาน งานประจ า มี บ ทบาทในงาน ไม่ใช่งานประจา เป็นงานเชิงเทคนิค
โดยตรง ทางานบนพื้นฐานของ งานสร้างสรรค์อาศัยปฏิสัมพันธ์
ข้อเท็จจริง
รูปแบบการศึกษา ส ถ า บั น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง มี ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนตามความ
เปูาหมายเพื่อรับวุฒิการศึกษา สน ใ จข อ งต น ( self-directed) มี
เปูาหมายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัฒนธรรมองค์กร
บริ ห ารจากบนลงล่ า ง (top มีห ลายทิศ ทาง เช่น จากบนลงล่ า ง
down)
จากล่างขึ้นบน (bottom-up) ระดับ
เดียวกัน (side to side)
พูน ภัทรา พูล ผล (2556) กล่ าวถึงผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าควรมีคุณลั กษณะที่
สาคัญคือ 1) มีคุณธรรมกากับใจ เป็นคนดีมีน้าใจ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ 2) เป็นผู้มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน มีความ
เพียรพยายามที่จะแสวงหา ความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ 3) สามารถใช้ภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญ 4) มีพื้นฐานและทักษะการคานวณที่ดี
และมีความชานาญใน การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สามารถเล่นดนตรี
และกีฬาเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด 6) สามารถจัดการใจและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และ 7) พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลจากเพจ “คุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21” (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะ
10 ประการของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้จากการสารวจเด็กไทยอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ คุณลักษณะ 10 ประการ คือ 1) การพึ่งตนเองได้ 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) การ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 4) การรู้จักตนเอง 5) การเคารพตนเอง 6) การควบคุมตนเอง 7) การยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง 8) แรงจูงใจในตนเอง 9) การยืนหยัดด้วยตนเอง และ 10) การมีวินัยในตนเอง
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ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2012) กล่าวถึงนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ในสถาบันนโยบาย
ศึกษาว่า ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกฝนทักษะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สารวจสิ่งรอบตัว ค้นคว้า
หาเหตุผล แยกแยะและจัดประเภทข้อมูลที่มี และสามารถนามาผสานกันอย่างมีเหตุผลสาหรับตนเอง
และผู้อื่น มีความสามารถในการสังเคราะห์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
สมพงษ์ จิตระดับ (2531) กล่าวถึงลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ไว้ 10 ประการดังนี้
1) เชื่ อ มั่ น ในตนเองแบบสากล แต่ อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนแบบวั ฒ นธรรมไทย 2) มี ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย(Global literacy) 3) รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบและจิตสานึกสาธารณะในการเมืองระบอบประชาธิปไตย 4) ดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การรู้ จั ก พึ่ ง พาตนเองได้ มี แ นวทางมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ยตามแนว
พระพุทธศาสนา 5) การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ มี
ทักษะการจัดการและการบริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6) การรู้จักคุณค่าของตนเอง ยอมรับใน
ความแตกต่างแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุข
แก่ทุกฝุ าย 7) ตั้งใจทางานด้ว ยความอดทน ขยันหมั่นเพียร รู้จักอดออม มัธ ยัส ถ์ การมีวินัยและ
ควบคุมตนเองได้ 8) การเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข รู้จักปรับตัวในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างสมดุล
แยบยลและรู้เท่าทัน 9) การมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีภูมิต้านทานของจิตใจที่
เข้มแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายต่างๆ ที่กระตุ้นยั่วยุให้ หลงผิดได้ 10) มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ดารงรักษาถักทอสานต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์
ของตนเองได้
วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) กล่าวถึงการเตรียมบุคคลให้เหมาะกับโลกในอนาคตในศตวรรษ
ที่ 21 จะประกอบไปด้วย 5 ลักษณะจิต กล่าวคือ 1) มี The Disciplined Mind หมายถึงการมี
ระบอบความคิดที่กว้างเชิงวิเคราะห์ อย่างเข้าใจบริบทของสิ่ งที่เกิดขึ้น ไม่ยึ ดติดอยู่กับเนื้อหาแต่
สามารถเข้ า ใจถึ ง บริ บ ทโดยรอบได้ สามารถศึ ก ษาได้ ใ นหลายศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ 2) The
Synthesizing Mind หรือความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีมากมายจนได้เป็นข้อสรุป 3) The
Creative Mind คือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) The Respectful Mind คือ
ความสามารถในการเคารพ ร่วมมือกับคนอื่น ถึงแม้จะมีความคิดเห็นและค่านิยมที่แตกต่างกัน มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกัน นับถือยอมรับในความแตกต่างของกันและ
กัน โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5) The Ethical Mind คือการมีจริยธรรมอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ บุคลิก
อุปนิสัยที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิดความมีจริยธรรมเป็นเรื่องพึงพิจารณาของทุกสังคมเพราะจริยธรรม
ทาให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (ม.ป.ป.) ได้นาเสนอคุณลักษณะของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ใน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21 ว่า คนไทยในศตวรรษ
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ที่ 21 ควรเป็นคนไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ใฝุรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ใฝุดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึก และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
มีทักษะการคิด และปฏิบัติคิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ตะวั น เทวอั ก ษร (2555) กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ ก ไทยในศตวรรษที่ 21 ว่ า จะต้ อ ง
ประกอบไปด้ว ยคุ ณลั กษณะที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรก มีทักษะที่ห ลากหลาย สามารถ
ทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้เยอะและรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ประการที่สอง มองโลกกว้างไม่จากัดอยู่แค่ในประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ
ที่มีอยู่รอบตัว และประการสุดท้ายคือ ต้องมีทักษะด้านภาษา เพราะการรู้ภาษาอื่นๆนอกเหนือจาก
ภาษาไทยจะเป็นสิ่งสาคัญในอนาคตมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังต้องปรับการเรียนการสอนให้เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากเอกสารข้างต้นสามารถ
สรุปถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาใน 4 ด้านตามกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดัง
ตารางที่ 4-11 ดังนี้
ตารางที่ 4-11 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารในไทย
ด้านร่างกาย
ด้านความรู้
ด้านเจตคติ
ด้านการแสดงออก
และจิตใจ
และทักษะ
และค่านิยม
ทางสังคม
1. สุขภาพแข็งแรง 1. เรี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ ง 1. ยึดมั่นในคุณธรรม 1. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สมบูรณ์ ทั้งความ
ตลอดชีวิต รักการ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ต่ อ ตนเอง ผู้ อื่ น และ
ฉลาดทางสติปัญญา อ่าน การเรียนรู้ รู้เท่า วัฒนธรรมไทย
ส่วนรวม
(intelligence
ทันเหตุการณ์รอบตัว 2. มีเจตคติและค่านิยม 2. มีจิตสานึกสาธารณะ
quotient) ความ
2. มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของความเป็นพลเมือง และจิ ต อาสาต่ อ โลก
ฉลาดทางอารมณ์
ต่อการดารงชีวิต เช่น ไทยและพลเมืองในโลก คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
(emotional
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ( life ดิจิทอล
3. ปรับตัวได้เท่าทันกับ
quotient) และ
skills) ทักษะการมี 3. ดารงชีวิตโดยยึดมั่น การเปลี่ยนแปลงในยุค
ความฉลาดทางด้าน ชี วิ ต ร อ ด ( living ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ ศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
ศีลธรรม (moral
skills) รวมถึ ง การมี พอเพียง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่
quotient) เหมาะสม คว าม รู้ ทั กษ ะท า ง 4. มีจิ ต ส านึ กในความ ตลอดเวลา
ตามแต่ละช่วงวัย
อาชีพ (career
เป็นไทย ภูมิใจในความ 4. กล้าคิด กล้า
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ตารางที่ 4-11 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารในไทย
(ต่อ)
ด้านร่างกาย
ด้านความรู้
ด้านเจตคติ
ด้านการแสดงออก
และจิตใจ
และทักษะ
และค่านิยม
ทางสังคม
2. มี สุ ข ภาพจิ ต ดี มี skills)
เป็นไทย และพร้อมเข้า ตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐาน
ความสุขในสังคมและ 3. มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ ง สู่อาเซียน
ข อ ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
การดาเนินชีวิต
เ ท ค โ น โ ล ยี 5. มีเจตคติและค่านิยม จริยธรรม
สารสนเทศรู้ เ ท่ า ทั น ที่ถูกต้องในการเตรียม 5. มีความเป็นมนุษย์ที่
สื่ อ และเลื อ กใช้ สื่ อ ตนและการประกอบ ส ม บู ร ณ์ เ ช่ น
ใ น ท า ง ที่ เ กิ ด อาชีพ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี
ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง 6. มี ค ว า ม เ ป็ น ป ร อ ง ด อ ง ซื่ อ สั ต ย์
และสังคม
ประชาธิปไตย
ขยัน มีระเบียบวินัย มี
4. มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ 7. ซาบซึ้ ง ในสถาบั น อาชีพสุจริต
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป็ น ช า ติ ศ า ส น า แ ล ะ 6. ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประกอบการ
พระมหากษัตริย์
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส แ ล ะ
4. มี ค วามตระหนั ก 8. ใช้ ชี วิ ตต าม หลั ก ชุมชน
รู้ ตั ว และสามารถ เศรษฐกิจพอเพียง
7. สามารถปรับตัวเข้า
ดารงชีวิตของตนเอง 9. ปูองกันตนจากโรค กับผู้อื่น และอยู่ร่วมกัน
เพื่ออยู่ร่วมกับบุคคล หลีกเลี่ยงอบายมุขและ กับบุคคลที่มี
อื่ น ใ น สั ง ค ม พ หุ ยาเสพติด
วัฒนธรรมหลากหลาย
วัฒนธรรมได้
8. ปกปูองสิทธิของตน
5. มีทักษะในการคิด
และเคารพสิ ท ธิ ข อง
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ คิ ด
ผู้อื่น
สร้างสรรค์
9. เคารพกฎหมาย
6. รู้ จั ก ต น เ อ ง มี
10. มี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ทัก ษะในการจัด การ
และมั่นใจในตนเอง
ค ว บ คุ ม ต น แ ล ะ
ยับยั้งใจตนเองได้
7. รู้เชิงสหวิทยาการ
รู้กว้าง รู้ไกล รู้ลึกใน
สาขาวิชาที่ตนถนัด
8. สามารถสื่อสารได้
หลายภาษา
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ตารางที่ 4-11 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากการศึกษาเอกสารในไทย
(ต่อ)
ด้านร่างกาย
ด้านความรู้
ด้านเจตคติ
ด้านการแสดงออก
และจิตใจ
และทักษะ
และค่านิยม
ทางสังคม
9. ส า ม า ร ถ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้ ใ น
การดูแลตนเอง การ
จั ด การความรู้ แ ละ
ทางาน
10. มี ค วามสามารถ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้าและระยะ
ยาวได้
11. มีทักษะชีวิต
12. มี ทั ก ษะในการ
ทางาน สามารถ
ทางานเป็นทีมได้
1.3 ผลการวิเคราะห์การประชุมสนทนากลุ่มในหัวข้อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ภายหลั ง จากผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ผู้วิจัยการจัดประชุมสนทนากลุ่มกับกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟาใน 5 กลุ่มๆละ 3 คน รวมจานวน 15 คน คือ กลุ่มผู้ปกครองของ
เจเนอเรชั่นแอลฟา กลุ่มชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา กลุ่มโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา กลุ่มบุคคล
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ วายและซี และกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติด้านเทคโนโลยี การศึกษา
และศาสนา ผลการประชุมสนทนากลุ่มแสดงรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
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1.3.1 ด้านร่างกายและจิตใจ
จากการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็น ในประเด็น ด้านร่างกายและจิตใจสอดคล้องกับผลการศึกษาเอกสารคือ เจเนอเรชั่น
แอลฟาควรมีสุขภาพกาย และจิตใจสมบูรณ์ทั้งความฉลาดทางสติปัญญา (intelligence quotient)
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient) และความฉลาดทางด้ า นศี ล ธรรม (moral
quotient) และควรเพิ่มคุณลักษณะทางสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจให้ชัดเจนมากขึ้นโดย
เพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้ 1) มีภาวะโภชนาการที่ดี 2) รักการออกกาลังกาย 3) ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงและเข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับโลกภายนอก 4) มีสุนทรียภาพ 5) มีสุขนิสัยที่ดี 6) มีสุขภาพจิตที่ดี
และมีความสุขในชีวิตประจาวัน 7) ใช้ชีวิตประจาวันให้ช้าลง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ต่ อ ด้ า นสุ ข ภาพกายของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่ไม่เพียงแต่หมายถึงร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บปุวยบ่อยเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
เจเนอเรชั่นแอลฟายังต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสม การนอนหลับที่เพียงพอ การได้
เล่น นันทนาการ มีเวลาและคุณภาพที่เหมาะสม ความสะอาดของตัวเด็กได้แก่ ร่างกายและเสื้อผ้ า
การมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะและเป็นหลักแหล่ง รวมถึงการได้รับการดูแลปูองกันโรค และได้รับ
การดูแลเมื่อเจ็บปุวยตามแนวคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขณะที่ด้านสุ ขภาพจิตเจเนอเรชั่น
แอลฟาควรมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในด้านบวก รู้จักตนเอง (sense of self) รวมถึงมีความเชื่อมั่น
และมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2557)
ขณะเดียวกัน กับปัญหาในเรื่องของสุ ขภาพที่จะเกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีข้อวิตกกังวล และคิดเห็นเพิ่มเติมตรงกันในทุกกลุ่มและสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่า เจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่แข็งแรง ปุวยบ่อย เป็นโรคที่
ไม่ควรพบในเด็กแต่ก็เป็น เช่น เบาหวาน ไซนัส โรคอ้วนเนื่องจากการกินอาหารฟาสฟููด ปัญหาสายตา
สั้น สมาธิสั้น อันเนื่องมาจากผลของการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาในชีวิตประจาวัน หงุดหงิ ดง่าย
ก้าวร้าวเนื่องจากการเล่นอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต่อเนื่องหรือการขาดการเล่นอินเทอร์เน็ต ไม่เคารพผู้ใหญ่
นอกจากนี้ มีข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ เข้ าร่ว มสนทนากลุ่ มที่ส อดคล้ องกั บ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละตรงกั น กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม ในหลายคนว่ า เจเนอเรชั่ น แอลฟาควรมี
ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค (adversity quotient) รับรู้ปัญหา สามารถเอาตัวรอดและอยู่ใน
สังคมได้ มองโลกในความเป็นจริง มีความสุขในสภาพการณ์ต่างๆ รู้จักความแตกต่างของบุคคลใน
สังคม อยู่ได้กับทุกระดับในสังคม มีความพร้อมในชีวิตเมื่อล้มแล้วสามารถลุกขึ้นได้ และสามารถสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ตนเองได้ ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้โดยพ่อแม่มีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังเด็ก สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และทาตนเป็นแบบอย่างให้กับลูกเจเนอเรชั่น
แอลฟา
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“.....เนื่ อ งจากในอนาคตเราไม่ ส ามารถคาดเดาอะไรได้ ว่ า สั ง คมจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงจะไม่คาดหวังเช่น ธํารงรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี
เนื่องจากเข้าใจไม่ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ประเพณีที่เป็นที่นิยมหรือจะธํารงรักษา
ไว้ เราไม่รู้ ลักษณะการจัดครอบครัวหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปก็ไม่มีใครรู้วิถี
ชีวิตหรือการใช้เทคโนโลยีต่อไปก็เ ป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ลูกผมมีอย่าง
เดียว คือ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้เมื่อสังคมเปลี่ยนไปนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถใน
การปรับตัวสูง เพราะฉะนั้นผมอยากให้ลูกผมเป็นคนยืดหยุ่น เป็นคนใจกว้าง ยอมรับ
คนอื่น ไอคิว อีคิว ไม่สําคัญเท่ากับ เอคิว หรือ adversity ความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค พูดง่ายๆคือ ลูกของผมต้องอย่าเปราะ อย่าแตก สอบตกต้องไม่ฆ่าตัวตาย
เลิกกับแฟนต้องไม่ฆ่าตัวตาย อดทน และเข้มแข็งพอที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป
ได้ เป็นคนดีที่อยู่เป็น ปรับตัวเป็น .......” (ตัวแทนผู้ปกครองของเจเนอเรชั่นแอลฟา,
สนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
“......ด้านร่างกาย เด็กเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมากกว่าแค่เพียงการมีอวัยวะ
ครบ 32 แต่เด็กสมัยใหม่จะเกิดมาอ้วน พ่อแม่มักจะทํากิฟท์ และ design แบบของลูก
ว่าควรเป็นยังไงดังนั้นร่างกายจึงไม่แค่ 32 ประการ พ่อแม่ต้องปรับความรู้ทางสุขภาพ
ใหม่ พ่อแม่ชอบให้เด็กอ้วนน่ารักแต่ส่งผลให้โตขึ้นมาเป็นเบาหวาน พ่อแม่สมัยใหม่ต้อง
ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เยอะๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของลูก
ทั้งเรื่องการเลือกอาชีพและเพศของลูกมากกว่าการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มาเป็นเกณฑ์
และยัดเยียดทุกอย่างให้ลูก พ่ อแม่ควรเข้าใจ individual difference อย่าเลี้ยงตาม
แบบที่เรา design แต่ต้องเลี้ยงแบบละเอียด ปล่อยปะละเลยไม่ได้ เพราะสังคมที่เด็กเจ
เนอเรชั่นแอลฟาเจอจะเป็นสังคมที่รุนแรงและมีความซับซ้อนมาก ด้านจิตใจ เด็กควร
จะมี AQ ให้มากๆ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ยอมแพ้กัน ขัดแย้งกัน เด็กรุ่นใหม่จะ
ไม่ทนต่ออุปสรรค ไม่ทนอะไรง่ายๆ ท้อ และมักใช้คําว่า game over ยอมแพ้ง่ายๆ ล้ม
กระดาน และเริ่ มใหม่ สั งคมยังไม่ให้ ความสํ าคัญกับ AQ เท่า IQ และ EQ......”
(ผู้ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557)
1.3.2 ด้านความรู้และทักษะ
จากการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นด้านความรู้และทักษะสอดคล้องกับผลการศึกษาเอกสาร รวมถึงผู้เข้าร่วม
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สนทนากลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ควรมีในด้าน
ความรู้และทักษะทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทยเพิ่มเติม ดังนี้
1.3.2.1 นอกจากความรู้ ท างด้ า นภาษาซึ่ ง ควรมี ม ากกว่ า 3 ภาษาแล้ ว
เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งภาษาคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ (computer literacy)
1.3.2.2 นอกเหนื อ จากทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ และคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ล้ ว
เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรือ systematic thinking หรือ holistic
thinking การคิ ด แบบองค์ ร วม แบบบู ร ณาการ ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการแข่ ง ขั น ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
productivity การคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถึงแม้ไม่มีเทคโนโลยีใน
ช่วงเวลานั้น
1.3.2.3 มีทักษะในการปฏิเสธ และสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติด
1.3.2.4 ความรู้และทักษะในการควบคุมอารมณ์ทางเพศ
1.3.2.5 ความรู้ แ ละทั ก ษะการดู แ ลตนเองด้ า นสุ ข ภาพ พลานามั ย และ
โภชนาการที่เหมาะสม สามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.3.2.6 ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เพื่ อ ลดข้ อ ขั ด แย้ ง ในสั ง คม (non-violence
communication)
“...สาเหตุที่ต้องมีทักษะการสื่อสารเพื่อลดข้อขัดแย้งในสังคม สําหรับ
ประเทศอื่นอาจมีปัญหาตรงนี้น้อยกว่าเรา แต่เรามีปัญหามากและมีมากเกินกว่าที่
ชาติใดๆจะคิดถึงก่อให้เกิดกีฬาสีทั้งหลายในสังคมจากคนที่บอกว่าตนเองเป็นคนดี
ในสังคม แต่สุดท้ายแค่ความดี จริยธรรม คุณธรรม มันไม่สามารถขจัดข้อขัดแย้งใน
สังคมได้ทุกคนยึดอัตตา ต่างไม่มีใครฟังใคร ปัญหาที่เกิดไม่รู้จะจบลงอย่างไรปัญหา
ที่เกิดไม่เคยจบด้ว ยการยอมซึ่งกันและกัน ไม่เคยจบด้ว ยเหตุและผล ด้ว ยความ
เข้าใจร่วมกัน ฉะนั้นความขัดแย้งในสังคมหรือความขัดแย้งในบุคคลที่เกิดขึ้นคนไทย
ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ว่าความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดบางครั้งเกิดจากการสื่อสาร
และบางครั้งเกิดจากการที่เราเข้าใจไปเอง....ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นและยังคงหา
ข้อสรุปไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เช่นปัญหาข้อขัดแย้งด้านพลังงาน ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมู ล
คนละชุ ด ซึ่ ง ความจริ งควรมี ข้อ มู ล ที่ เป็ น ชุ ด เดี ย วกั น....” (ตั ว แทนโรงเรี ย นที่ มี
เจเนอเรชั่นแอลฟา, สนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
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สาหรับทักษะในการสื่อสารเพื่อลดข้อขัดแย้งในสังคมที่ได้จากข้อคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่ วมสนทนากลุ่ม สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
“....ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ ลดความขั ด แย้ ง เป็ น ทั ก ษะที่ จํ า เป็ น
นอกเหนือจากความสามารถทางด้านการสื่อสารทางภาษา เพราะเด็กยุคใหม่จะเจอ
hate speech ศัพท์แสลง และการบอกต่อในเรื่องของ social media จํานวนมาก
ซึ่งเริ่มพบได้ในสังคมปัจจุบันและจะยิ่งมากขึ้นในสังคมเจเนอเรชั่นแอลฟา ดังนั้นเด็ก
เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงจําเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารเพื่อลดความแตกแยก เป็นภาษา
เพื่อการสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจ...” (ผู้ทรงคุณวุฒิ, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม
2557)
นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรู้และทักษะที่แตกต่างไปจากข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ม นั่นคือ ทักษะใน
ด้านการใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ อันเนื่องมาจากสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมแบบทุนนิยม เน้นสุข
นิยม เด็กรุ่นใหม่จึงควรใช้ชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมทุนนิยม
ได้
1.3.3 ด้านเจตคติและค่านิยม
จากการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นด้านเจตคติและค่านิยมสอดคล้องกับผลการศึกษาเอกสาร รวมถึงผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ควรมีในด้าน
เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยเพิ่มเติม ดังนี้
1.3.3.1 นอกเหนือจากหลักธรรมที่ทุกคนควรมีแล้ว ควรเน้นการมีสติในการใช้
ชีวิตประจาวันเพิ่มเติม
1.3.3.2 เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเอง ใส่ใจสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้เกิด productivity ทั้งนี้เพราะเจเนอเรชั่นแอลฟาต้องดูแลคนในสังคมเยอะมากกว่าเดิม
1.3.3.3 จัดสมดุลชีวิตให้มีความสุข
1.3.3.4 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
1.3.3.5 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าคิด กล้าทา กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ผิด
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“....ค่ า นิ ย มที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม คื อ กล้ า คิ ด กล้ า ทํ า และกล้ า หาญทาง
จริยธรรม ค่านิยมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดคอร์รัปชั่น กล้าช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ
กว่า กล้าที่จ ะช่วยผู้ที่ถูกทําร้ายและผู้ ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งในเชิงสังคมสงเคราะห์ เรา
ต้องการคนแบบนี้ในสังคมเพิ่มขึ้น กล้าค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเซย์ โน ในสิ่งที่มัน
ไม่ใช่....” (ตัวแทนโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา, สนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
ทั้ ง นี้ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ เจตคติ แ ละค่ า นิ ย มในด้ า น “รั ก ษาและธ ารงไว้ ซึ่ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่ดี ” ผู้ เข้าร่ว มสนทนากลุ่ มหลายคนรวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิให้ ข้อคิดเห็ นที่
ตรงกันว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และค่านิยมของประเทศไทย
อาจจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ค่านิยมทางลบเช่น การเน้นสิทธิพิเศษให้สาหรับบุคคลบางกลุ่ม จึง
ยากที่จะกาหนดให้เจเนอเรชั่นแอลฟายึดมั่นขนมธรรมเนียม ประเพณีแบบเดิม
“....ประเพณีสงกรานต์ ถ้าถามเด็กรุ่นปัจจุบันว่าคืออะไร เด็กจะบอก
ว่าเป็ น การสาดน้ํ า ใส่ กัน โดยไม่ รู้ถึ งที่ม าที ไป ปัจ จุบัน ยัง ไม่ถึ งเจเนอเรชั่น แอลฟา
ประเพณีต่างๆก็กลายพัน ธุ์ห มดแล้ ว จึงยากที่จะให้ คงไว้เหมือนเดิม ....” (ตัว แทน
ผู้ปกครองของเจเนอเรชั่นแอลฟา, สนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
“....ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมบางอย่างในสังคมไทยที่มันขัดแย้ง
กับสังคมพหุวัฒนธรรม และโลกในปัจจุบันก็ควรจะต้องตัดทิ้งไป ไม่ควรรักษาไว้อีก
เพราะค่านิยมบางอย่างมันก็ขัดแย้งและขัดขวางต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศใน
ยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา เช่น วิธีคิดว่าผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อน ทําให้เด็กเมื่อจะถาม
จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างก็ไม่กล้า หรือทําไม่ได้ เด็กผิดเสมอ ค่านิยมเรื่องความ
อาวุ โ ส การมี อั ต ตาในสั ง คมไทยควรจะต้ อ งลดลง เช่ น ผู้ ใ หญ่ ต้ อ งรู้ ม ากกว่ า เด็ ก
professor ต้องรู้ดีกว่า ผศ. ศิษย์จะเถียงครูไม่ได้ จึงได้มีคําพูดจาก อ.ไพฑูรย์ เสมอว่า
ให้เปิดปากศิษย์ ปิดปากครู บางครั้งค่านิยมเหล่านี้ก็ใกล้เคียงกันระหว่าง การแสดง
ความเคารพ และความก้าวร้า ว ความอาวุโ สและกาลเทศะ.....” (ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ,
การสัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2557)
สาหรับคุณลักษณะด้านเจตคติและค่านิยมนั้น ในกลุ่มผู้ปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันว่า เจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีเจตคติ
และค่านิยมเช่นไร อยู่ที่พ่อแม่ คนเลี้ยงดู เป็นสาคัญ พ่อแม่เป็นคนยัดเยียดทัศนคติและค่านิยมต่างๆ
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ให้กับลูกทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงควรเน้นบทบาทของพ่อแม่ พ่อแม่ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่ มขึ้น
รวมถึงวิธีการเลี้ยงลูกในปัจจุบันที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในส่วนของโรงเรียนก็ควรเพิ่มมิติในเรื่อง
ของการอบรมเลี้ยงดูเจเนอเรชั่นแอลฟาเพิ่มเติม
“....เราเป็นแบบไหน เด็กก็เป็นแบบนั้น คือ ถ้าดีก็ดีตามก็คิดแบบนี้มา
ตลอดและก็อย่าให้การเมืองมาใส่หัวเด็ก จะไม่ใส่เด็ดขาด คือถ้าเค้าโตขึ้นให้เค้าดูจาก
ข่า วและให้ เ ค้ า คิด เองตั ด สิ น เองจะไม่ ไ ปใส่ หั ว เค้า เพราะเราก็ ไ ม่รู้ จ ริ ง เท็ จ แค่ ไ หน
บางครั้งไม่อยากให้เล่น ipad แต่ถ้าพ่อแม่ให้เล่นเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นลูก
เค้ า ....” (ตั ว แทนชุ ม ชนที่ มี เ จเนอเรชั่ น แอลฟา, การประชุ ม สนท นากลุ่ ม ,
1 พฤศจิกายน 2557)
1.3.4 ด้านการแสดงออกต่อสังคม
จากการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นด้านการแสดงออกต่อสังคมสอดคล้องกับผลการศึกษาเอกสาร รวมถึง
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ควร
มีในด้านการแสดงออกต่อสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทยเพิ่มเติม ดังนี้
1.3.4.1 ความกตัญญูกตเวที
ตัวแทนพ่อแม่ที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ข้อคิดเห็นว่าเด็กปัจจุบันความ
กตัญญูกตเวทีน้อยลง และเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญจึงอยากรุ่นเจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะดังกล่าว
1.3.4.2 ความสามารถในการดู แ ลครอบครั ว และสั ง คม เช่ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
รวมถึงการไม่เป็นภาระต่อสังคม
1.3.4.3 การแสดงออกทางเพศ และการควบคุ ม อารมณ์ ท างเพศของเด็ ก
ตัวแทนชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ครอบครัวควรสอนทักษะเหล่านี้ให้กับเด็กเพื่อ
ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา เช่น แม่วัยรุ่น ท้องไม่พร้อม เป็นต้น
1.3.4.4 ความสามัคคี
ตัวแทนเจเนอเรชันซี ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะข้อนี้ว่า คนใน
สังคมขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาจึงควรมีความสามัคคีให้มากขึ้น
1.3.4.5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เผื่อแผ่ รู้จักความผิดหวัง
1.3.4.6 การทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมและศาสนาต่างจากตนได้
1.3.4.7 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อบุคคลอื่น
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1.3.4.8 เป็ น พลเมืองที่เรียกว่า active-contributor คือเป็นพลเมืองที่เป็ นทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ
สาหรั บข้อคิดเห็นด้านการเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว หรือ active citizen นั้น มี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟาว่า เจเนอเรชั่นแอลฟาควร เป็น
พลเมืองที่มากกว่า active citizen แต่ควรเป็น active-contributor คือเป็นพลเมืองที่เป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับ ใกล้เคียงกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองใน
ระบบประชาธิป ไตยของเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยอ้างอิงจากแนวคิดของผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ลักษณะพลเมืองในระบบประชาธิปไตยควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีอิสรภาพและ
พึ่งตนเองได้ 2) เห็นคนเท่าเทียมกัน 3) ยอมรับความแตกต่าง 4) เคารพสิทธิผู้อื่น 5) รับผิดชอบต่อ
สังคม 6) เข้าใจระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาด้านการแสดงออกต่อสังคม ดังนี้
“....คนรุ่นใหม่จะต้องมีสํานึกใน 4 ด้าน ซึ่งเป็นคํากล่าวของนายแพทย์
เกษม วัฒนชัย คือ หนึ่ง economy of speed เป็นลักษณะของ do it now คือทํา
ทั น ที ไม่ ป ล่ อ ยเวลาให้ ผ่ า นไป ลั ก ษณะนี้ จ ะแก้ นิ สั ย การผั ด วั น ประกั น พรุ่ ง สอง
economy of scale คือ จิ๋วแต่แจ๋ว ไม่ทําอะไรที่ใหญ่เกินตัว สาม self-sufficient
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ใช่คอยพึ่งแต่สังคม และสุดท้ายคือ การปิดทองหลังพระ ทํา
อะไรก็แล้วแต่อย่าหวังการประชาสัมพันธ์หรือรางวัล ให้หวังทําดีเพื่อดี ไม่ให้ตนเอง
เป็นเหมือนเหาเห็บในสังคม นอกจากนี้เด็กรุ่ นใหม่ควรจะรู้เกี่ยวกับ globalization
ประเทศไทยเคยพังเพราะตัวนี้เมื่อปี พ.ศ. 2540 globalization มีทั้งสองด้านคือทั้ง
โอกาสและความท้าทาย มี ทั้งด้านบวกและด้านลบ โอกาสเป็นความท้าทายแบบ
competitive ถ้าไม่แน่จริงก็จะไปไม่รอด เด็กรุ่นใหม่ควรต้องรู้จัก globalization ให้
มากขึ้น....” (ผู้ทรงคุณวุฒิ, การสัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2557)
สาหรับ บทบาทและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นแอลฟาได้แก่
ผู้ ป กครอง (ครอบครั ว ) โรงเรี ย น ชุ มชน บุ คคลเจเนอเรชั่ น เอ็ กซ์ วาย และซี และกลุ่ ม ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่กล่าวในข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสรุปผลการประชุมสนทนากลุ่มโดยแบ่งตามกลุ่มสิ่งแวดล้อมดังนี้
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1) กลุ่มผู้ปกครองของเจเนอเรชั่นแอลฟา
กลุ่มผู้ปกครองของเจเนอเรชั่นแอลฟา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตนในการสนับสนุนให้ลูกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้างต้นว่า
“....ควรต้ อ งมี บุ ค คลที่ ดู แ ลสนั บ สนุ น ในทุ ก ๆครอบครั ว ซึ่ ง ไม่
จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่ เป็นใครก็ได้และอย่าผลักภาระในการดูแลลูกให้ใครคนใดคน
หนึ่ง ขอให้ปลูกฝังใส่ใจ ใช้ความคิดในการเลี้ยงดู วางแผนให้ชัดเจนว่าจะเลี้ยงโดยใช้
กรอบหรือทักษะในด้านใด ให้เด็กได้มีความรับผิดชอบตนเอง มีสิทธิเลือกทางเดิน
ของตนเองและพ่อแม่ต้องยอมรับ ใช้ความรักในครอบครัว ผู้ใหญ่ต้องหาความรู้เพื่อ
ตอบคําถามเด็ก ใจเย็นในการดูแลและตอบคําถามเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ พ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง เชื่อว่าถ้าเด็กอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมและมีโอกาสที่ดี ก็จะเป็นเด็กเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ดีเช่นกัน.....” (ตัวแทน
กลุ่มผู้ ปกครองของเจเนอเรชั่นแอลฟา, การประชุมสนทนากลุ่ ม, 1 พฤศจิกายน
2557)
2) กลุ่มชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา
กลุ่มชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน
ในการสนับสนุนให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้างต้นว่า
“....ควรมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานมีคุณภาพในการดูแลเด็ก
เพราะคนฐานะดีมีโอกาสเลือกสิ่งดีๆให้ลูกได้แต่คนฐานะขั้นทํางาน เงินเดือนน้อย
ต้องพึ่งสถานเลี้ยงดูเด็กของรัฐ ซึ่งควรมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกับเอกชน
การจัดสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ช่วยกันอบรมสั่งสอน มีกิจกรรมในชุมชนร่วมกันระหว่างครอบครัวกับชุมชน ไม่
จําเป็นต้องรอความช่วยเหลือของรัฐ แต่คนในชุมชนสามารถช่วยกันได้ และที่สําคัญ
ชุมชนควรมีข้อมูลเด็กในชุมชน แต่ในกรณีของชุมชนเมืองอาจแตกต่างกับชุมชนใน
ต่างจังหวัดหรือสังคมชนบทที่ สามารถร่วมมือกันได้ง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น ช่วยกัน
สอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติด เพื่อนบ้านควรใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานการ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลและความลับส่วนตัวของแต่ละครัวเรือนด้วย....” (ตัวแทน
กลุ่มชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา, การประชุมสนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
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3)กลุ่มโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา
กลุ่มโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนในการสนับสนุนให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้างต้นว่า
“....อยากให้ ผู้ ป กครองมาคุ ย กั บ ครู เพื่ อ ให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น
ปัจจุบันครูจะตามใจผู้ปกครองโดยพ่อแม่มักจะขอให้ครูช่วยดูแลเด็กแทนพ่อแม่ ....”
(ตั ว แทนครู ใ นโรงเรี ย นที่ มี เ จเนอเรชั่ น แอลฟา, การประชุ ม สนทนากลุ่ ม ,
1 พฤศจิกายน 2557)
“.....เมื่อมองในมุมผู้บริหาร หลักสูตรต้องออกแบบให้เด็กสามารถยึด
หยุ่นอยู่ได้ในสังคม หลักสูตรควรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน และชุมชน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก และ empower พ่อแม่ หลักสูตรและกิจกรรมควร mapping
กันทั้งหมดทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน ที่บ้ าน เพื่อให้ทุกสิ่งมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนิ น ชีวิตของเด็กในอนาคตได้จริง นอกจากนี้โ รงเรียนจะต้องออกแบบว่าจะทํา
อย่ างไรให้ เป็ น รู ป ธรรมด้ว ยทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ศักยภาพครู ศักยภาพโรงเรียน
ศัก ยภาพครอบครั ว ที่ เ ป็ น อยู่ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ต้อ งดํ า เนิน การทั้ง ครอบครั ว ชุ มชน และ
โรงเรียน กิจกรรมต้องดําเนินการโดยให้พ่อแม่มาเรียนรู้กับโรงเรียน พ่อแม่อาจไม่ต้อง
ทําทุกอย่าง แต่เลือกทําแค่บางอย่างก็ได้ หากทํายุทธศาสตร์ทั้งสองข้อข้างต้นได้ ทุก
อย่ า งจะบรรลุ ผ ลในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ เ หมาะสมโดยไม่ ต้ อ งคอย
งบประมาณ รัฐบาล นโยบาย ทุกภาคส่วนสามารถดํา เนินการได้ด้วยตนเองทันที ...”
(ตั ว แทนผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี เ จเนอเรชั่ น แอลฟา, การประชุ ม สนทนากลุ่ ม ,
1 พฤศจิกายน 2557)
4) กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ วาย และซี
กลุ่มบุคคลในเจเนอเรชั่นนี้ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในการ
สนับสนุนให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้างต้นว่า
“...ในส่วนของตนเองก็คงจะทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมที่ทํางาน
ทําให้เข้าใจคนต่างรุ่นได้มากขึ้น รู้จักที่จะยืดหยุ่น ก็จะทําให้บรรยากาศในการทํางานดี
ขึ้น กว่า เดิมและเมื่ อถึงวัน ที่น้องเล็ กโตขึ้นมาเขาก็ จะได้ รับบรรยากาศแบบนี้ ก็จ ะ
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สามารถยอมรับซึ่งกันและกัน...” (ตัวแทนบุคคลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์, การประชุมสนทนา
กลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
“...ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับเด็กเจนใหม่ๆเลยรวมถึงเจนผมด้วย ไม่ใช่
เพราะพ่อแม่สอนไม่ดีหรือเพื่อนไม่ดี แต่เป็นเพราะเราไม่เชื่อมากกว่า ในฐานะที่เรา
เป็นทั้งพ่อแม่ พี่ และเป็นน้องเราให้ได้สามเรื่องคือหนึ่งความรัก ให้ความรู้ และให้
ความเชื่อ แต่ปัญหาคืออยู่ที่ความเชื่อ เด็กไม่เชื่อ เด็กสมัยนี้หาไอดอลเด็กบางคนเชื่อ
พ่อแม่ เด็กบางคนเชื่อครู ดังนั้นเราจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ให้เจนแอลฟาเชื่อให้ได้ ต้อง
ทํา ตนเองให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี เริ่ ม จากหน่ ว ยย่ อ ยที่ สุ ด คื อ
ครอบครัว พ่อแม่ต้องสร้างให้เด็กประสบความสําเร็จ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เด็ก
...” (ตัวแทนบุคคลเจเนอเรชั่นวาย, การประชุมสนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
“...เริ่มจากการทําตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีก่อน...” (ตัวแทนบุคคล
เจเนอเรชั่นซี, การประชุมสนทนากลุ่ม, 1 พฤศจิกายน 2557)
5) กลุ่ มผู้น าการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมในมิติด้านเทคโนโลยี การศึกษา และ
ศาสนา
ตัวแทนผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติด้านเทคโนโลยี ให้ข้อคิดเห็นว่า
เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมายได้ ไม่มีใครสามารถ
ตัดสินถูกหรือผิดได้ ทุกคนควรพิจารณาจากแก่นกลาง และถ้าอยากให้เด็กเป็นอย่างไร ควรต้องปฏิบัติ
ให้เป็นแบบอย่าง
ขณะที่ ตั ว แทนผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในมิ ติ ด้ า นการศึ ก ษา ให้
ข้อคิดเห็นว่า ความผิดพลาดจากระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับความผิดพลาด ซึ่งตาม
ความเป็นจริงแล้วในระดับประถมศึกษา โรงเรียนควรพัฒนานิสัย ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนควร
พัฒนาทักษะทางสังคม และในระดับมหาวิทยาลัยโรงเรียนควรพัฒนาระบบความคิด แต่ในความเป็น
จริงทุกคนพัฒนาแต่ด้านความคิด และวิชาการให้เด็กมากจนเกินไป ควรต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้สติ
นาปัญญา รู้แล้วควรพิจารณาเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ตัวแทนผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านศาสนา ให้ข้อคิดเห็นว่า ในส่วนของ
ศาสนา อยากให้เด็กเป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” และควรเปลี่ยนระบบการสอนที่มุ่งเน้นธรรมมาธิษฐาน
(การเน้นทฤษฎี) มาเป็นการสอนแบบ บุคลาธิษฐาน (เน้นการปฏิบัติ)
ผลการจัดประชุมสนทนากลุ่มดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเอกสาร
ในแต่ละคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา แสดงดังตารางที่ 4-12
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ตารางที่ 4-12 แสดงคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สังคมไทยจากการศึกษาเอกสารและการประชุมสนทนากลุ่ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการศึกษาเอกสาร
ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
ด้านร่างกายและจิตใจ 1. สุ ขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้ง สอดคล้ อ งกั บผลการศึ ก ษา
ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า เอกสาร และมีคุ ณลั กษณะที่
(intelligence quotient) ความ พึงประสงค์เพิ่มเติมดังนี้
ฉลาดทางอารมณ์ (emotional 1. การมีความสามารถในการ
quotient) แ ล ะ ค ว า ม ฉ ล า ด ฟั น ฝุ า อุ ป สรรค (adversity
ท า ง ด้ า น ศี ล ธ ร ร ม ( moral quotient) เหมาะสมตามแต่
quotient) เหมาะสมตามแต่ละ ละช่วงวัย
ช่วงวัย
2. มีภาวะโภชนาการที่ดี
2. มีสุ ขภาพจิตดี มีค วามสุ ขใน 3. รักการออกกาลังกาย
สังคมและการดาเนินชีวิต
4. ร่างกายและจิตใจแข็งแรง
และเข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับโลก
ภายนอก
5. มีสุนทรียภาพ
6. มีสุขนิสัยที่ดี
7. ใช้ชีวิตประจาวันให้ช้าลง
8. มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และมี
ความสุขในชีวิตประจาวัน
ด้านความรู้และทักษะ 1. เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รัก สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
การอ่ า น การเรี ย นรู้ รู้ เ ท่ า ทั น เอกสาร และมีคุ ณลั กษณะที่
เหตุการณ์รอบตัว
พึงประสงค์เพิ่มเติมดังนี้
2. มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ กา ร 1. รู้ ภ า ษ า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ดารงชี วิต เช่ นทั กษะชีวิ ต (life (computer literacy)
skills) ทักษะการมีชีวิตรอด 2. มี ก ระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ น
(living skills) ทักษะการเรียนรู้ ระบบ (systematic thinking
(literacy skills) รวมถึงการมี หรือ holistic thinking) การ
คิ ด แบบองค์ ร วมแบบบู ร ณา
การ
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ตารางที่ 4-12 แสดงคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สังคมไทยจากการศึกษาเอกสารและการประชุมสนทนากลุ่ม (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการศึกษาเอกสาร
ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
ด้านความรู้และทักษะ ความรู้ทักษะทางอาชีพ (career 3. มีทักษะในการปฏิเสธ และ
(ต่อ)
skills)
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในเรื่ อ งของ
3. มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งเทคโนโลยี ยาเสพติด
สารสนเทศรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และ 4. ความรู้และทักษะในการ
เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ ใ น ท า ง ที่ เ กิ ด ควบคุมอารมณ์ทางเพศ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 5. ความรู้และทักษะการดูแล
4. มีความรู้และทักษะในการ
ตนเองด้านสุขภาพ พลานามัย
เป็นผู้ประกอบการ
และโภชนาการที่เหมาะสม
(entrepreneurial)
6. ทักษะการเจรจาเพื่อลด
5. มี ค วามตระหนั ก รู้ ตั ว และ ข้อขัดแย้งในสังคม
สามารถดารงชีวิตของตนเอง
7. ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ บ บ
เพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมทุน
พหุวัฒนธรรมได้
นิยม
6. มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์
และคิดสร้างสรรค์
7. รู้ จั ก ตนเอง มี ทั ก ษะในการ
จัดการ ควบคุมตน และยับยั้งใจ
ตนเองได้
8. รู้เชิง สหวิทยาการ รู้ กว้าง รู้
ไกล รู้ลึกในสาขาวิชาที่ตนถนัด
9. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารได้หลายภาษา
10. ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการดู แ ล
ตนเอง การจั ด การความรู้ แ ละ
ทางาน
11. มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว
ได้
12. มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ท า ง า น
สามารถทางานเป็นทีมได้
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ตารางที่ 4-12 แสดงคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สังคมไทยจากการศึกษาเอกสารและการประชุมสนทนากลุ่ม (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการศึกษาเอกสาร
ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
ด้านเจตคติและค่านิยม 1. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้ อ งกั บผลการศึ ก ษา
และวัฒนธรรมไทย
เอกสาร และมีคุ ณลั กษณะที่
2. มี เ จตคติ แ ละค่ า นิ ย มของ พึงประสงค์เพิ่มเติมดังนี้
ความเป็ น พลเมื อ งไทยและ 1. การมี ห ลั ก ธรรม เช่ น สติ
พลเมืองในโลกดิจิทอล
ในชีวิตประจาวัน
3. ด า ร ง ชี วิ ต โ ด ย ยึ ด มั่ น ใ น 2. เห็ น คุ ณ ค่ า และพั ฒ นา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตนเอง
4. มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น ไทย 3. จัดสมดุลชีวิตให้มีความสุข
ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย และ 4. เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตน
พร้อมเข้าสู่อาเซียน
มากกว่าตนเอง
5. มีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้อง 5. มี ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ ท า ง
ใ น ก า ร เ ต รี ย ม ต น แ ล ะ ก า ร จริยธรรม
ประกอบอาชีพ
6. มีความเป็นประชาธิปไตย
7. ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
8. ใช้ ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง
9.
ปู อ งกั น ตนจากโรคภั ย
หลีกเลี่ยงอบายมุขและยา
ด้านการแสดงออกต่อสังคม 1. มีความรับผิ ดชอบต่อตนเอง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
ผู้อื่น และส่วนรวม
เอกสาร และมีคุ ณลั กษณะที่
2. มีจิตสานึกสาธารณะ และจิต พึงประสงค์เพิ่มเติมคือ
อ า ส า ต่ อ โ ล ก ค า นึ ง ถึ ง 1. มีความสามารถในการดูแล
สิ่งแวดล้อม
ครอบครัวและสังคม
3. ปรั บ ตั ว ได้ เ ท่ า ทั น กั บ การ 2. มี ก ารแสดงออกทางเพศ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการควบคุมอารมณ์ทาง
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ตารางที่ 4-12 แสดงคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สังคมไทยจากการศึกษาเอกสารและการประชุมสนทนากลุ่ม (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการศึกษาเอกสาร
ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
ด้านการแสดงออกต่อสังคม ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่ เพศที่เหมาะสม
(ต่อ)
ตลอดเวลา
3. มีความสามัคคี
4. กล้ า คิ ด กล้ า ตั ด สิ น ใจบน 4. เป็นพลเมืองที่เป็นทั้งผู้ให้
พื้ น ฐ า นขอ งคุ ณ ธ รรม แล ะ และผู้รับ
จริยธรรม
(active-contributor
5. มีความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ citizen)
เช่ น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ สามั ค คี
ป ร อ ง ด อ ง ซื่ อ สั ต ย์ ข ยั น มี
ระเบียบวินัย มีอาชีพสุจริต
6. ช่วยเหลื อผู้ด้อยโอกาส และ
ชุมชน
7. สามารถปรั บ ตัว เข้ ากั บผู้ อื่ น
และอยู่ ร่ ว มกั น กั บ บุ ค คลที่ มี
วัฒนธรรมหลากหลาย
8. ปกปู อ งสิ ท ธิ ข องตน และ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
9. เคารพกฎหมาย
10. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
จากตารางที่ 4-12 ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปและสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตจากผลการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มได้ 4 ด้าน
ตามลาดับคือ
1) ด้านร่างกายและจิตใจ เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีความสามารถในการดูแลร่างกายและ
จิตใจของตนให้เข้มแข็ง มีความแกร่ง และอดทนในการใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มี
สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจาวัน
2) ด้านความรู้และทักษะ เจเนอเรชั่นแอลฟาควรรักที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้ วยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู้และทักษะในการคิดรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวม
คิดแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการมีชีวิตรอด เช่น
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ทักษะและความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น มีทักษะ
และความรู้ในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการควบคุมอารมณ์ทางเพศ
ความรู้และการปูองกันตนเองจากยาเสพติด ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันได้ รู้เท่าทันสื่อและเลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมได้ เช่น
มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีความสามารถในการเจรจาและสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
เป็นต้น
3) ด้านเจตคติและค่านิยม เจเนอเรชั่นแอลฟาควรยึดมั่นและมีความกล้าหาญทางคุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น กล้ าที่จะปฏิเสธการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มี
เจตคติและค่านิยมในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองในสังคมดิจิทอลภายใต้ระบบประชาธิปไตย ใช้
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบทุนนิยม มีจิตสานึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4) ด้านการแสดงออกต่อสังคม เจเนอเรชั่นแอลฟาควรดารงชีวิตและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่มี
วัฒนธรรม และศาสนาที่หลากหลาย รวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ างรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สามัคคี ปรองดอง ซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย มีอาชีพสุจริต ช่วยเหลือบุคคลอื่น เสียสละ เป็นต้น มี
จิตสานึกสาธารณะ คานึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองที่ตื่ นตัว เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้กับสังคม เคารพ
กฎหมาย ปกปูองสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถดูแลและรับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น
และส่วนรวมได้
จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจเนอเรชั่น
แอลฟาตั้ ง แต่ ร ะบบ macrosystem จนถึง ระดั บ microsystem ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ลั ก ษณะของ
เจเนอเรชั่นแอลฟา อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 จากนโยบาย
ดังกล่าวถือเป็นระบบสิ่งแวดล้อม macrosystem ที่บุคคลเจเนอเรชั่นแอลฟาควรจะมีลักษณะด้าน
การแสดงออกต่อสังคมที่สาคัญคือควรมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรม และ
ศาสนาที่ห ลากหลาย การมี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิย มในสั ง คมปั จจุ บัน และสั ง คมไทยอนาคต
เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงควรดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบทุนนิยม การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงควรมีความสามารถในการดูแลตนเองและ
ดู แ ลบุ ค คลอื่ น โดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ระบบ ecosystem เช่ น การคอร์ รั ป ชั่ น ในสั ง คม ท าให้
เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ผิดทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรม ระบบ microsystem เช่น การเลี้ยงดูของครอบครัวที่ส่งผลโดยตรงต่อการมีความสามารถ
ในการฟันฝุาอุปสรรค (AQ) ของเจเนอเรชั่นแอลฟา เป็นต้น
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ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟาจึงมีบทบาทสาคัญใน
การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ ค วรเกิ ด กั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟา คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับบริบทของระบบสิ่งแวดล้อมเจเนอเรชั่น
แอลฟาด้วยเช่นกัน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ในตอนที่ 2 ผู้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ ร ะบบสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ของเจเนอเรชั่ น แอลฟา ซึ่ ง ได้ แ ก่
ผู้ปกครอง ชุมชน และครูทั้งในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนในสังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงเรียนละ 6 ครอบครัวๆละ 1 ชุมชน รวมจานวน 18 ครอบครัว
ผู้แทนในชุมชน 18 คน และครูจานวน 1 คนต่อ 1 โรงเรียน รวมจานวนครู 6 คน
จากนั้นผู้วิจัยนาข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบท
ของสั งคมไทยในอนาคตที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ให้ กับผู้ให้ สั มภาษณ์
พิจารณาถึงความสอดคล้องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ภายหลังจากการพิจารณา ผู้ ให้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นด้วยกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟา และมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต จากนั้นผู้วิจัยจึงเสนอ
ประเด็น คาถามที่เกี่ย วข้องกับ สภาพการจัดการศึกษาของสั งคมไทยในปัจจุบันและสภาพการจัด
การศึกษาของสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา จากการสัมภาษณ์ระบบสิ่งแวดล้อมของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาสรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันตามประเภทของโรงเรียน
ดังนี้
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาคือ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้เด็ก
อ่านออกเขียนได้แบบบูรณาการ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ควบคู่กับการจัด
กิจ กรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์
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กิจ กรรมสร้ า งสรรค์ กิจ กรรมเสรี กิ จกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลั กสู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ โดยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก
โดยการอ่านจะยังคงเน้นภาษาไทยก่อนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเน้นรูปแบบการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกจากนี้ยังเน้นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
มีจุ ดมุ่งหมายหลั กคือ การเน้นภาษาควบคู่กับความรู้ทางวิช าการมากกว่าการ
เตรีย มความพร้อมของผู้ เรี ยน โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ในเด็กปฐมวัย อีกทั้งเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐในการช่วยรัฐจัดการศึกษา และเป็นทางเลือกให้กับชุมชน
2.1.2 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด
การศึกษา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อ
สังคม
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ 4 ด้าน
และกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ เป็นกรอบที่จัดโดยยึดหลักสูตรปฐมวัยของประเทศเป็น
แกน ทั้งนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาทั้ง
4 ด้าน คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ: ด้านร่างกายมีกิจกรรมเคลื่อนไหวในช่วงเช้า การเล่นกลาง
สนามหรือกีฬากลางแจ้งเพื่อออกกาลังกาย เน้นอาหารที่ครบ 5 หมู่ และนอนในเวลาบ่าย ฝึกการ
พัฒนากล้ามเนื้อผ่านกิจกรรม เช่น การเรียงลูกปัด งานฝีมือ การระบายสี ด้านจิตใจ มีกิจกรรมดนตรี
ศิล ปะ และการร้องเพลง การจัดกิจกรรมจะจัดให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ
รูปแบบการใช้ชีวิตประจาวันที่สอดคล้องกับเกมการศึกษา
ด้านความรู้และทักษะ: เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่านและ
ท่องจาทุกวัน เช่น การท่อง ก ถึง ฮ จากนั้นจึงเติมพยัญชนะและผสมคา ผ่านกิจกรรมต่างๆที่แทรกอยู่
ในกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาความรู้และทักษะดังกล่ าวจะขึ้นอยู่กับ
นโยบายการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในแต่ละปี
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ด้านเจตคติและค่านิยม: เน้นค่านิยมเรื่อง การโตไปไม่โ กง (ประกอบด้ว ยเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดอบ รักในความเป็นไทย ความพอเพียง การทาเพื่อส่วนรวม) การไหว้ การทา
ความเคารพ ผ่านการเรียน การเล่น และข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมสมุดบันทึกความดี ค่านิยม
12 ประการ ผ่านการสังเกตพฤติกรรม
ด้านการแสดงออกต่อสังคม: สอนผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน เช่น การ
รู้จักกาลเทศะ มารยาทในสังคม วัดและประเมินผลโดยการสังเกต การเตือน และการสอน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีรูปแบบการเรียนการสอนแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ: มีกิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้งหรือเกมหรือกิจกรรม
เคลื่อนไหวและเข้าจังหวะในช่วงเช้า เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและศักยภาพในร่างกาย รวมถึงการมีแพทย์
มาให้บริการตรวจร่างกาย มีสื่อที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น บ้านบอล ด้านจิตใจ มี
กิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนในทุกวัน เช่น กิจกรรม “สงบ” เป็นกิจกรรมจิตตศึกษา (brain
gym) ช่วยปรับสมดุลของสมองให้พร้อมก่อนการเรียน
ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ: ใช้ แ ผนการจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการเข้ า กั บ เนื้ อ หา
วิชาการในหน่วยการเรียนรู้กับ 6 กิจกรรมหลัก และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการสอนและการ
อธิบายเช่น สอนเรื่องผัก ผลไม้ เชื่อมโยงเข้าสู่ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง สอนเรื่องฤดูฝ น
เชื่อมโยงไปยังโครงการในพระราชดาริ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมตามศักยภาพของเด็กที่ต่างกัน
ด้านเจตคติและค่านิยม: ปลูกฝังผ่านการอบรมระเบียบวินั ยในกิจกรรมตอนเช้า
เน้นเนื้อหาด้านความเป็นไทย สอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับท้องถิ่น และ 6 กิจกรรม
หลัก และปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ (แต่ไม่มีการประเมินผลและไม่มีในแผนการสอน) เช่น ค่านิยม
ด้านประชาธิปไตย ครูจะแนะนาผ่านการสอน เด็กจะต้องท่องทุกวัน สอนผ่า นการปฏิบัติในกิจกรรม
เช่น การเข้าแถวตามล าดับ ห้ ามแทรกแถว การมีส่ วนร่ว มในชั้นเรียน เป็นต้น ขณะที่เจตคติและ
ค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เช่น “นักเรียนเป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า ” จะมี
ปรากฏอยู่ในหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้เช่น “คุณหนูรู้ประหยัด” และมีการ
ประเมินผลในภาพรวมใน 6 กิจกรรมหลัก ผ่านการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคาพูด
ด้านการแสดงออกต่อสังคม: ปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านการให้รางวัลและ
การลงโทษสาหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การลงโทษเมื่อไม่เข้าแถว พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
พฤติกรรมและให้นักเรียนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว
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โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนจะมี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น จั ด ตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาของโรงเรียน มีการปรับหลักสูตรให้มีลักษณะบูรณาการเสริมวิชาการและอิงบริบทของ
ท้องถิ่น การจัดหลักสูตรโดยอิงตามหลักสูตรของรัฐบาลเพราะต้องใช้หลักสูตรตามรัฐ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (child center) และการรับนโยบายมาจากผู้บริหารส่วนกลางของโรงเรียนและนานโยบาย
มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟาทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ: จัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล และบูรณาการในรายวิชาทั้ง 6
กลุ่ ม การเรี ย นรู้ ที่ จั ดตามหลั ก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึก ษาเอกชน (สช.)
กระทรวงศึกษาธิการปี 2546 การจัดกิจกรรมยามเช้า (morning time) ก่อนเคารพธงชาติ เช่น การ
เข้ากลุ่มเสริมความสามัคคี การเล่นกังฟู เป็นต้น
ด้า นความรู้ แ ละทั ก ษะ: นอกจากการเรี ย นการสอนตาม 6 กิ จ กรรมหลั ก แล้ ว
โรงเรียนจะให้ความสาคัญกับเนื้อหาวิชาการค่อนข้างมาก เนื่องจากมีจานวนสถานศึกษาเอกชนเปิด
เป็นจานวนมาก ตัวอย่างรูปแบบการสอนจะอ่านอย่างไร เขียนอย่างนั้น แล้วจึงเรียนรู้การผสมคาใน
ภายหลัง
ด้านเจตคติและค่านิยม: จะมีความแตกต่างกันในแต่ล ะโรงเรียนและส่ งผลต่ อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การเน้นค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจะให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียน การเน้นความเป็นไทยและความเป็นสากลที่สอดคล้องและไปด้วยกัน
โรงเรี ย นจะมีกิจ กรรมใส่ ชุดไทยในวันศุกร์ และการเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ AEC จะแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้องถิ่น การปลูกฝังค่านิยม 12
ประการ เช่น การเปิดเพลงให้ฟังในตอนเช้า การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ การเน้นการท่องจาค่านิยมหลัก 12 ประการ
ด้านการแสดงออกต่อสั งคม: โรงเรียนจะเน้นคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย
วั ฒ นธรรมไทยโดยเฉพาะการไหว้ ใ นระดั บ เด็ ก เล็ ก ผ่ า นชี วิ ต ประจ าวั น ในโรงเรี ย น ในกรณี ที่ มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ก้าวร้าว ไม่กินผัก โรงเรียนจะกระตุ้นให้ครูมีการทาวิจัย หน้าเดียวหรือ
งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้เป็น case study และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนั้น
2.1.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละสังกัด มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเน้นตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ดังนี้
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โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
เช่น การไปทัศนศึกษา ที่สยาม โอเชียนเวิร์ล (siam osean world) ซาฟารีเวิร์ล
(safari world) กิจกรรมเปิดโลกกว้าง กีฬาสี
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “เกษตรกรน้อย” นา
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ เ ป็ น โครงการ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ช าการเช่ น ภาษาจี น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมรักการอ่าน (เพราะโรงเรียนเน้นการอ่าน) การไปพิพิธภัณฑ์ เช่น
พิพิธภัณฑ์เด็ก การตักบาตรทุกวันพระ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
จะเน้นตามนโยบายของโรงเรียน เช่น โรงเรียนเน้นวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จะเน้ น ด้านภาษา เน้ น ดนตรีส ากล โรงเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ จะจัดโครงงานหรือ
กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะบู ร ณาการโดยใช้ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนส่ ว นร่ ว ม เช่ น กิ จ กรรมวั น เด็ ก
เกมการละเล่ น พื้ น บ้ า น การท าการเกษตร ปลู ก ผั ก ท าปุ ย ชี ว ภาพ ท าอาหาร โดยเน้ น การมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
2.1.4 จุดเน้นของการจัดการศึกษาของสังคมไทย
จากการสัมภาษณ์ระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นแอลฟาได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของการจัดการศึกษาของสังคมไทยในหลายประการ ผู้วิจัย
จัดแยกตามประเภทโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
1) ดูแลเด็กได้ดี มีความปลอดภัย
2) ครูสอนได้ดี เนื้อหาครบถ้วนและมีความเหมาะสม
3) เด็กเก่งขึ้น แต่เด็กที่เก่งมักเป็นเด็กที่เรียนในโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1) โรงเรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น ทาให้เด็กเก่งด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น
2) รูปแบบ และกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกมากขึ้น
3) เน้นความรู้ทางวิชาการ และระเบียบวินัย
4) ครูมีความเข้มงวด
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โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1) การศึกษาไทยมีทางเลือกและรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งแบบ
บูรณาการ แบบเน้นวิชาการ หรือแบบผสมผสานให้กับผู้ปกครองได้เลือกตามความเหมาะสมและ
สนใจ
2) โรงเรี ย นเอกชนสอนเนื้ อ หาวิ ช าการได้ เ ยอะกว่า รั ฐ บาล เช่ น เนื้ อ หาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ การบวก ลบ เลขได้ การมีความสามารถในการผสมคาได้ตั้งแต่ในระดับอนุบาล
3) เน้ น การเรี ยนการสอนแบบท่องจา ถึงแม้จะไม่ใช่จุดดี แต่เป็นจุดเด่นของ
การศึกษาไทยที่ช่วยให้จดจารายละเอียดที่สาคัญในเนื้อหาวิชาได้ดี เช่น วิชาประวัติศาสตร์
4) มีการสอนในเรื่องวัฒนธรรมไทย (ในกรณีที่เรียนในโรงเรียนไทย)
5) เด็กมีคุณภาพมากขึน้
2.1.5 ข้อควรพัฒนาของการจัดการศึกษาของสังคมไทย
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ควรพั ฒ นาของการจั ด การศึ ก ษาใน
สังคมไทยในหลายประการ ผู้วิจัยจัดแยกตามประเภทโรงเรียน และจัดข้อควรพัฒนาตามกลุ่มประเภท
ของปัญหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
ไม่เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน
1) รูป แบบการจัดการศึกษาสั บสน ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขาดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ)
2) ไม่มีมาตรการทางการศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวง
3) โรงเรียนพยายามจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ project approach แต่
ทาเพียงผิวเผิน ไม่ถึงแก่นของแนวคิดดังกล่าวอย่างแท้จริง ทาให้เนื้อหาวิชาขาดความต่อเนื่อง
4) การเรียนการสอนมุ่งเน้นการแข่งขัน การกวดวิชา แต่ขาดการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็ก
5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กาหนดสมรรถนะของ
เด็กโรงเรียนอนุบาลเยอะมากเกินไป (ประมาณ 200 ข้อ) ควรกาหนดเฉพาะสมรรถนะหลักแทนการ
กาหนดสมรรถนะแบบลงรายละเอียด
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6) โรงเรียนขาดการสอนที่เป็นขั้นเป็นตอน และการคิดแบบเป็นระบบ
7) ระบบการศึกษาไทยทาให้ความกล้าแสดงออกของเด็กลดน้อยลง โดยเฉพาะ
โรงเรียนรัฐบาลจะพบมากกว่าโรงเรียนเอกชน
8) โรงเรียนไม่เน้นสอนภาษาอังกฤษ หรือสอนน้อยเกินไป ควรยกระดั บการสอน
ให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชน
ด้านครู
1) แนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ) ไม่
ชัดเจน กาหนดภาระงานให้ครูเยอะมากเกินไป จนครูไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพ
2) ครูขาดจรรยาบรรณความเป็นครู มาตรฐานของครูลดน้อยลง ครูไม่เก่งเท่ากับ
เด็กในปัจจุบัน
3) ผู้ปกครองไม่เคารพ หรือให้เกียรติครู
ด้านอื่นๆ
1) มีความเหลื่อมล้าทางการศึกษาสูง
2) จานวนนักเรียนต่อห้องมีปริมาณมากเกินไป (นักเรียนประมาณ 30 คนต่อครู 1
คน)
3) โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะเกินความจาเป็น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน
1) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึง
หลักสูตรที่ไม่เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ
2) ขาดการปลูกฝังให้เด็กคิด ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กไม่กล้าคิดต่าง เมื่ อคิด
ต่างจะทาให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก
3) รูปแบบการเรียนเป็นการเรียนที่เน้นการท่องจาเพื่อไปสอบ เน้นคะแนน เน้น
เกรด แต่ไม่สามารถเอาความรู้ที่มีไปใช้นอกห้องเรียนได้ รู้แค่ในกรอบ ขาดการรู้ประสบการณ์นอกชั้น
เรียน
4) โรงเรียนอัดเนื้อหาวิชาการมากเกินไป ทาให้การบ้านเยอะมาก จนเด็กขาดการ
เล่นตามวัย
5) หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษายังคงอยู่ที่เดิม ถึงแม้มีความพยายามนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center) มาใช้แต่ก็ไม่สาเร็จ
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6) หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ผู้ปกครองไม่คุ้นเคยกับ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เมื่อสอนการบ้านให้ลูกแต่วิธีการสอนแตกต่างไปจากที่ครูสอนก็
ไม่ได้รับการยอมรับจากครู เช่น เน้นการสะกดคาแทนการผสมคาในวิชาภาษาไทย รูปแบบการคิดเลข
เปลี่ยนแปลงไป แตกต่างจากเดิม ทาให้ผู้ปกครองไม่สามารถสอนลูกได้ และต้ องให้ลูกเรียนพิเศษ
เพิ่มเติม
7) เปูาหมายของการศึกษาคือ การวัดที่ผลคะแนน ทาให้เกิดการแข่งขันสู งใน
ระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ส่งผลให้เกิดการเรียน
พิเศษเพิ่มเติม
ด้านครู
1) ครูผู้สอนไม่ได้จบวุฒิครูมาโดยตรง โดยเฉพาะครูต่างชาติ ทาให้ครูขาดเทคนิค
วิธีการสอนที่ถูกต้องและไม่น่าสนใจ ไม่มีความเชี่ยวชาญ ทาให้บรรยากาศในการเรียนน่าเบื่อ
2) ครูขาดความรู้ที่มากพอ
3) ครูมีอคติ มีความลาเอียง โดยครูดูแลเด็กที่พ่อแม่บริจาคเงินให้โรงเรียนเป็น
กรณีพิเศษ
4) ครูขาดการเอาใจใส่ผู้เรียน สอนตามหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ทาให้ไม่เข้าใจใน
การเรียนและต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
5) ครูมีภาระงานอื่นเป็นจานวนมากทาให้ต้องอัดเนื้อหาวิชาที่มีเป็นจานวนมากให้
ทันในเวลาที่กาหนด
6) เปลี่ยนครูบ่อย คนดี และคนเก่งไม่นิยมในอาชีพครู
ด้านอื่นๆ
1) ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา โรงเรียนไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ในหนึ่งเขต
พื้นที่ควรมีโรงเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา
ที่ทันสมัย
2) สื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียนน้อย ไม่มีคุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับค่าเทอม
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่ตรงกับที่โฆษณาในการรับสมัครนักเรียน
3) โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะ และจุกจิก ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ปกครองไม่มี
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
4) โรงเรียนมีวันหยุดเยอะ แต่ผู้ปกครองจ่ายค่าเทอมสูง ไม่สอดคล้องกับจานวน
วันที่ลูกได้เรียน
5) จานวนนักเรียนต่อห้องมีปริมาณมากเกินไป ทาให้ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง
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6) ผู้ปกครองไม่มีเวลา ขาดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู ทาให้เห็น
ผลการเรียนช้า เช่น การอ่าน การเขียน
7) ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู ผู้ปกครองไม่ให้เกียรติครู
8) นักเรียนเป็นเด็กสมาธิสั้นในอัตราส่วนที่สูงมากขึ้น มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
เช่น ไม่พูด ก้าวร้าว มากขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลา และให้ลูกอยู่กับปูุยา ตายาย และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
2.1.6 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน
โรงเรี ย นทั้ ง 3 ประเภท คื อ โรงเรีย นที่ สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร
(กทม.) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับโรงเรียนในรูปแบบที่มีทั้งความใกล้เคียงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้
1) การจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และเมื่อผู้ปกครองมีการแสดง
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทั้งผู้ปกครองและโรงเรียน โรงเรียนมีการนาไปปรับใช้ รวมถึงมีการแจก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ตัวอย่างคาถามเช่น “อยากให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรอย่างไร” “มีข้อเสนอแนะต่อ
โรงเรียนอย่างไร”
2) โรงเรียนสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในรูปแบบของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูปแบบของประธานกรรมการผู้ปกครอง ในโรงเรียนสังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน (สช.) ผู้ ปกครองจะมีส่ ว นร่ว มในรู ปแบบของ
เครือข่ายผู้ปกครอง
3) ตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและการให้ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองที่มีตอ่ โรงเรียนจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการเข้า
ประชุมผู้ปกครอง แต่เมื่อมีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นหรือการเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การ
สอนการบ้าน มักไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ วัน
สาคัญตามปฏิทิน (วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก เป็นต้น) ทาบุญตักบาตร
ขณะที่โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
มีความแตกต่างกันในการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน บางโรงเรียนไม่มีการประชุมผู้ปกครอง

223
หรือให้ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน ขณะที่บางโรงเรียนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน เช่น การเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การสอนการบ้าน การเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ใน
ด้านเฉพาะทางมาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียน มีกิจกรรม open house ให้ผู้ปกครองได้เห็น
พัฒนาการของเด็ก มีการแสดงตัวอย่างจาลองการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมกันบริจาค
อุปกรณ์หรือเงินเพื่อทากิจกรรมกับโรงเรียน แต่ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในความรู้ทางวิชาการ
นอกจากนี้ในโรงเรียนทั้ง 3 ประเภท ได้ให้ชุมชนในละแวกโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ปราชญ์ชุมชน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านเนื้อหาการเรียนรู้ แต่เมื่อ
สัมภาษณ์ชุมชนในระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นแอลฟา มีความสอดคล้องกันคือ ชุมชนไม่มีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนและครอบครัวในการส่งเสริมและพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
2.1.7 การจัดการศึกษากับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาตามความต้องการ
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชนของเจเนอเรชั่นแอลฟาของโรงเรียนทั้ง 3
ประเภท ต่อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยสามารถพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ตรงตาม
ความต้องการหรือไม่ พบว่าสามารถจาแนกคาตอบได้เป็น 3 คาตอบที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ
1) การจั ดการศึกษาของไทยสามารถพัฒ นาเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ตรงตาม
ความต้องการ ตัวอย่างคาตอบเช่น
“..ลูกมีพัฒนาการมากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วทั้งการอ่าน การเขียน การ
บวก การลบ..” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สช., สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2558)
“..ลูกสามารถอ่านออกเขียนได้ในวัยเด็ก 3 ขวบ..” (ผู้ปกครอง
โรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“..สามารถพัฒนาได้เพราะโรงเรียนที่อยู่ตามดอยยังสามารถไป
แข่ ง ขั น ได้ . .”, “..แล้ ว แต่ ตั ว เด็ ก แต่ เ ชื่อ ว่ า ครู ส ามารถพั ฒ นาได้ . .” (ผู้ ป กครอง
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
2) การจั ดการศึกษาของไทยสามารถพัฒ นาเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ตรงตาม
ความต้องการเพียงบางด้าน ตัวอย่างคาตอบ เช่น
...“การศึกษาไทยจะพัฒนาเด็กได้ในกรณีที่ โ รงเรียนนั้นมีความ
พร้อม ทั้งครูและเด็ก ครูที่ยังมีคุณภาพก็ยังมีแต่ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเด็กอีกด้วย...”,
“...โรงเรียนช่วยให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ มีความเป็นระเบียบมากขึ้น แต่ที่ยังไม่
สามารถพัฒนาได้ตรงตามที่ต้องการคือเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนไม่
สอนภาษาอังกฤษทําให้ต้องมาสอนเพิ่มเอง..”, “...เด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัว
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เด็กเอง รวมถึงครูด้วย..” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 26 มกราคม
2558)
“พัฒนาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีข้อบกพร่องบางส่วน เนื่องจากเน้น
วิชาการมากเกินไป เรียนเยอะ แต่ไม่สามารถทําข้อสอบได้หรือเอาไปใช้ในชีวิตจริง
ไม่ได้”, “เน้นเกรดและคะแนนมากเกินไป” , “หลักสูตรยังไม่นิ่ง”, “สอนไม่เข้าใจใน
บางวิชา”, “ขาดการสอนให้คิดวิเคราะห์ แต่โรงเรียนก็นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สอนเยอะ”, “คนมีเงินอาจจะตอบโจทย์ในการพัฒนา แต่คนไม่มีเงิน การศึกษาไทย
ไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนา คุณภาพต่ํากว่าต่างประเทศเยอะ ขาดความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สช., สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2558)
3) การจัดการศึกษาของไทยไม่สามารถพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ตรงตาม
ความต้องการ ตัวอย่างคาตอบเช่น
“การศึกษาไทยไม่ตอบโจทย์ ควรเน้นเรียนวิชาการให้มากขึ้น วิชา
ที่ ไ ม่ จํ า เป็ น เช่ น ศิ ล ปะไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเน้ น มาก” (ผู้ ป กครองโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไม่สามารถพัฒนาได้ตรงตามที่ต้องการ มีทั้งมากเกินไปในแง่ของ
ตั ว ชี้ วั ด ทางการศึ ก ษา และน้ อ ยไปในเรื่ อ งของการเรี ย นรู้ แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ
ครอบครัวด้วย” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2558)
“ไม่ตอบโจทย์ เพราะก่อนสมัครและหลังลูกเรียน ไม่เป็นไปตามที่
โฆษณา เช่ น บอกว่ า จะมี ค รู ต่ า งชาติ ส อนเป็ น ภาษาอั ง กฤษแต่ เ รี ย นจริ ง เป็ น
ภาษาไทย โรงเรียนไทยมีแต่เรื่องของการโฆษณา แอบแฝงซ่อนเร้น หลักสูตรและ
นโยบายไม่ ต รงตามที่ โ ฆษณา”, (ผู้ ป กครองโรงเรี ย นสั ง กั ด สช., สั ม ภาษณ์ , 5
มกราคม 2558), “ครูจบไม่ตรงตามวุฒิ”, (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สช., สัมภาษณ์
10 มกราคม 2558), “การศึกษาไทยถอยหลังแต่โลกก้าวไปข้างหน้า ขาดมาตรฐาน
แม้กระทั่งในโรงเรียนเดียวกัน ชั้นเรียนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญา”
(ชุมชนของผู้ปกครองที่โรงเรียนสังกัด สช., สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2558)
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2.1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษาของการศึกษาไทย
รูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละโรงเรียน เช่น
“...การประเมินผลการศึกษาในภาพรวม เช่น ดีมาก / ดี / พอใจ โดยจะวัด
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น ด้านสติปัญญา จะวัดจากความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้านร่างกาย จะวัดจากกล้ามเนื้อมือ การรับลูกบอล การทํางานศิลปะ ด้านสังคม ดู
การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ด้านพฤติกรรม จะมีวัดตามแบบฟอร์มด้านการแสดงออก
รู ป แบบการประเมิน ผลจะเป็นแบบฟอร์มที่ใช้เหมือนกั นทั่ว ทั้งประเทศ...” (ครู
โรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“...การประเมินผลการศึกษาจะประเมิน 2 แบบคือ ประเมินตามสภาพจริง
โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม บันทึกคําพูด การมีส่วนร่วมของเด็กในทุกขั้นตอน
และประเมินทางวิชาการผ่านการสอบเนื้อหาวิชาการในชั้นเรียน เพื่อวัดระดับ คัด
แยก และจัดกลุ่มเด็กเป็นห้องและเพื่อการเลื่อนชั้นเรียน...” (ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.
, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2558)
ข้อคิดเห็นที่ต่อระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ครู และชุมชน มีข้อสรุปที่สาคัญ 2 ประการ คือ เห็นด้วยกับระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน (มีผู้ตอบ 11 คนจาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19) เพราะใช้มายาวนานผ่านการลอง
ผิ ด ลองถู ก แต่ ค วรปรั บ ให้ มี แ บบอั ต นั ย มากขึ้ น และไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ระบบการวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาไทย (มีผู้ตอบ 31 คนจาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81) เพราะไม่สามารถใช้วัดผลได้จริง
รวมถึงมีความเหลื่อมล้าทางการศึกษาสูง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยกับระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของไทย ตัวอย่างของเหตุผลทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แสดงตัวอย่างดังนี้
“..เห็นด้วยกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในไทย แต่ควรใช้การสอบ
แบบข้อเขียนจะสามารถวัดความคิดได้ดีกว่าแบบปรนัย..” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด
สช., สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2558)
“..เห็นด้วยกับการสอบแข่งขัน ไม่กลัวการแข่งขัน แต่กลัวการเสียเงินใต้
โต๊ ะ มากกว่ า คนที่ ไ ม่ มี เ งิ น ไม่ มี โ อกาสที่ จ ะได้ เ รี ย นถึ ง แม้ จ ะสอบติ ด ก็ ต าม ..”
(ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2558)
“..ไม่เห็นด้วยกับการสอบและประเมินผลแบบแพ้คัดออก ไม่อยากให้แข่งขัน
เพราะการแข่งขันทําให้มีใต้โต๊ะ ลูกคนที่ได้คะแนนเท่ากับอีกคนแต่ต้องเสียเงินห้าหมื่น

226
เพื่อเข้าโรงเรียนที่ต้องการ ทําให้ต้องสละสิทธิ์ ..” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สพฐ.,
สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2558)
“..ไม่เห็ น ด้ว ยกับ การสอบและประเมินผลแบบแพ้คัดออก เพราะมีความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา ทําให้โอกาสในการแพ้ชนะต่างกัน ควรให้มีการเรียนซ้ําชั้น ..”
(ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2558)
“..ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การสอบและประเมิ น ผลแบบแพ้ คั ด ออก เพราะการ
สอบแข่งขันเป็นการประเมินแค่สติปัญญา แต่ไม่สามารถประเมินได้ครบทุกด้าน จะใช้
วิธีการใดตอบยาก เพราะยากที่จะประเมินเด็กอ่อน เด็กเก่ง ให้เป็นกลางๆ แต่ระบบ
ปัจจุบันประเมินเพื่อแยกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้อย่างชัดเจน ถ้าเน้น individual ควรใช้
การประเมินเฉพาะคนแทนการใช้เกณฑ์กลาง..” (ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ., สัมภาษณ์
11 กุมภาพันธ์ 2558)
“..ไม่เห็นด้วยเพราะระบบการวัดและประเมินผลในปัจจุบันทําให้เกิดการติว
การกวดวิชามากขึ้น ต้องใช้เงิน และมีเส้นสาย..” (ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัด สช.,
สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2558)
จากการสั มภาษณ์ใ นประเด็น ด้ า นการวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ยั ง พบว่ า มี
ผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีการ
สอบโอเน็ต (o-net) และการสอบอื่นๆเป็นจานวนมากในระบบการศึกษาไทย
2.1.9 สภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
สภาพปั ญ หาที่พ บในการจัด การเรีย นการสอนในปั จจุ บัน มีทั้ งความเหมื อนและ
แตกต่างกันหลายประการในแต่ละประเภทของโรงเรียน ผู้วิจัยได้สรุปสภาพปัญหาเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านนโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านครู ผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างครู
และผู้ปกครอง และด้านอื่นๆ แสดงรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
ด้านนโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) นโยบาย/ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อย
2) โรงเรียนไม่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองเคยแจ้งทางโรงเรียนแล้วแต่
โรงเรียนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ปกครองไม่มีทางเลือก เพราะไม่มีเงิน
3) จานวนเนื้อหาเยอะไม่สามารถสอนได้ทันตามที่ต้องการ
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ด้านครู ผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง
1) ผู้ ป กครองและโรงเรียนไม่มีความสั มพันธ์ กัน ขาดการให้ ความร่ว มมือจาก
ผู้ปกครอง เช่น การไม่ช่วยลูกสอนการบ้าน ทาให้การบ้านที่โรงเรียนมอบหมายไม่เสร็จ ขาดการช่วย
เตรียมกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของลูก
2) ขาดการเชื่อมต่อระหว่างครูอนุบาลและครูประถมในการสอน ทาให้ เด็ก มี
พฤติกรรมต่อต้าน
3) ผู้ ป กครองสนใจแต่ เ นื้ อ หาวิ ช าการ ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในส่ ว นของวิ ช าที่ มี
กิจกรรมและนักเรียนไม่สนใจในวิชาที่มีกิจกรรม
4) ผู้ปกครองขาดความรู้ และไม่มีความพร้อม
ด้านอื่นๆ
1) สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนึ่งในสามของเด็กมาจาก
ครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ปัญหาเรื่องยาเสพติด
2) ปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและลูกลด
น้อยลง เกิดช่องว่างในครอบครัวมากขึ้น การอบรมสั่งสอนของผู้ปกครองลดน้อยลง
3) พฤติกรรมของผู้ปกครองส่งผลต่อการเรียนของลูก เช่น ผู้ปกครองนอนดึก ตื่น
สายไม่สามารถมาส่งลูกให้เรียนได้ตรงเวลา เด็กมีพฤติกรรมนอนดึกเช่นเดียวกับผู้ปกครอง
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ด้านนโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) นโยบายของรัฐที่เน้นการอ่านออกเขียนได้มากกว่าการพัฒนาเด็กในด้านอื่น
2) รู ป แบบการสอนที่เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม เช่ น การผสมคา และโรงเรีย น
กาหนดให้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียน ผู้ปกครองไม่สามารถสอนวิธีการที่แตกต่างไปจาก
โรงเรียนได้
3) การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน เป็นการวัดในภาพกว้าง ไม่เห็นพัฒนาการทั้ง
ในแง่ของพัฒนาการตามวัยและพัฒนาการทางด้านวิชาการ
4) ทัศนคติ ความเชื่อของผู้ บริหาร ที่ไม่ให้ความส าคัญกับครูและผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย มักให้ครูที่ไม่มีความรู้ด้านเด็กปฐมวัยสอนในระดับปฐมวัย
5) การมีนโยบายเร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้เ ช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชน แต่เด็ก
ขาดความพร้อม จึงส่งผลเสียต่อเด็ก (ขณะที่โรงเรียนเอกชน เร่งเด็กเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ)
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ด้านครู ผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง
1) ความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาครู โดยครูสังกัด สพฐ. ได้รับการอบรมหรือมี
งบประมาณในการพัฒนามากกว่าครูสังกัด สช.
2) ความรู้และความเข้าใจของผู้ปกครอง เน้นการอ่านออกเขียนได้มากกว่าการ
พัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และพฤติกรรมที่ดีของลูก
3) ความคาดหวังของผู้ปกครอง และสังคม ที่คาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ทาให้โรงเรียนเร่งวิชาการให้กับผู้เรียน เพื่อตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว ผู้เรียนต้อง
เรียนแบบท่องจา ขาดการปลูกฝังให้มีเจตคติในด้านอื่นๆ ขาดการพัฒนาตัวตน และขาดการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน
4) เทคนิคการสอนของครู ครูขาดเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ด้านอื่นๆ
1) สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียน ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ เช่น การ
มีโต๊ะ เก้าอี้ในชั้นเรียนของเด็กอนุบาล ห้องเรียนแคบไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
2) ครอบครัวเจเนอเรชั่นแอลฟา เนื่องจากเด็ก ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ทาการ
เก็บข้อมูลมีสถิติครอบครัวแตกแยกเกินครึ่งหนึ่งของจานวนเด็กทั้งหมด
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ด้านนโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) โรงเรียนมีหลักสูตรและเนื้อหาวิชาเยอะเพื่อรองรับในการแข่งขัน ทาให้ครูสอน
ไม่ทัน บริหารเวลาไม่ได้ และผู้เรียนไม่สามารถรับกับเนื้อหาจานวนมากได้
2) หลักสูตรไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนจามากกว่าเรียนรู้และคิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ โรงเรียนต้องมีกิจกรรมเสริมเพื่อฝึกความกล้าคิดกล้าแสดงออก
3) หลักสูตรขาดความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องการสะกดคาในภาษาไทย
4) หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่รองรับการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่
5) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือการ
ประกันคุณภาพมีกรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน โรงเรียนต้องจัดทางานเพื่อรองรับ สมศ.
ด้านครู ผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง
1) ครูขาดความสนใจ ใส่ใจเด็ก
2) ครูขาดการพัฒนาความรู้เพื่อให้เท่าทันกับเด็กในปัจจุบัน
3) ครูมีจานวนน้อย และมีความรู้ไม่มากพอในการดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กพิเศษ
หรือมีปัญหาในการเรียนรู้
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4) มีจานวนเด็กพิเศษสูงมากขึ้น และผู้ปกครองไม่ยอมรับ ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู
5) การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและความรับผิดชอบที่ผู้ปกครองมีต่อลูก เช่น การ
มาส่งลูกเข้าเรียนสาย ครูไม่สามารถแตะต้องลูกของผู้ปกครองได้
6) เจตคติที่ผู้ปกครองมีต่อครูในโรงเรียนหรืออคติที่มีต่อครู
ด้านอื่นๆ
1) ความมั่นคงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ไม่มีความมั่นคง และ
ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อด้านการจัดการศึกษา
2) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นการเปิดกว้างให้ต่างชาติมาบริหาร
จัดการและเปิดโรงเรียนมากขึ้น ควรมีกฎหมายที่จะควบคุม ดูแล และกากับ ให้โรงเรียนมีความเป็น
เอกภาพ
3) การคาดหวังกับคะแนน ส่งผลให้กดดัน และเรียนพิเศษ ผู้เรียนไม่มีความพร้อม
ในการเรียน รวมถึงการไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ลดลง
ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และชุมชนที่สังกัดโรงเรียน กทม. และโรงเรียนสังกัด
สพฐ. พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนให้ข้อคิดเห็นว่าพึงพอใจกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน แต่ควรเน้น
การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ให้เทียบเท่าโรงเรียนเอกชน ขณะที่ผู้ปกครอง
โรงเรียนสังกัด สช. มีข้อคิดเห็นในทางตรงกันข้ามคือ ไม่พึงพอใจกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟา
2.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ ปกครอง ครู และชุมชน มี ข้อ คิดเห็ น เกี่ย วกับ รูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สาคัญคือ
1) ความไม่เท่า เทียมทางการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรีย นสั งกัด กทม. และ
โรงเรียนสังกัด สช. ผู้เรียนที่ยากจนไม่มีโอกาสทางการศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่ดีมากขึ้น โดยเน้นภาษาอังกฤษให้เท่าเทียมกับโรงเรียนสังกัด สช.
2) ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น
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3) ครูควรให้ความเอาใจใส่กับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กพิเศษ เช่นพฤติกรรม
ก้าวร้าว สมาธิสั้น มีความกระตือรือร้น และได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
4) เนื้อหาวิชา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรปรับให้มีความทันสมัย
มากขึ้น
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ ปกครอง ครู และชุมชน มี ข้อ คิดเห็ น เกี่ย วกับ รูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สาคัญคือ
1) รูปแบบการจัดการการศึกษาควรจัดแบบโรงเรียนทางเลือกแทนที่โรงเรียน
สังกัด สพฐ. รวมถึงการลดบทบาทของ สพฐ. ลง เพื่อให้คุณลักษณะเจเนอเรชั่นแอลฟาที่พึงประสงค์
จะเกิดขึ้นได้กับคนในทุกระดับ
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก
มากขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3) เน้นการเรียนแบบ project approach การเรียนรู้จากการทดลองและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
4) เน้นการเรียน และเล่นอย่างเต็มทีตามวัย
5) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนาเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ต่อการทางานและการใช้จริงในชีวิตประจาวัน
6) เน้ น การสร้ า งโอกาสให้ เ ด็ ก ได้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นที่ มี วั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย แต่ไม่ลืมอัตลักษณ์ของตนเอง รู้จักตนเอง ไม่เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่มี ลักษณะ
เหมือนกัน
7) เน้นความเป็นระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทางานเป็นทีม ผ่าน
การจัดโครงการ ค่าย หรือฐานความรู้
8) กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รควรมี ลั ก ษณะของเนื้ อ หาวิ ช าการ มี ส าระความรู้
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงมากกว่ากิจกรรมที่ได้เพียงความสนุกสนาน
9) เน้นทักษะทางด้านภาษาให้มากขึ้น
10) ครูใส่ใจกับผู้เรียนให้มากขึ้น และมีจานวนนักเรียนต่อห้องลดน้อยลง
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ ปกครอง ครู และชุมชน มี ข้อ คิดเห็ น เกี่ย วกับ รูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สาคัญคือ

231
1) เน้ น การสอนจากประสบการณ์ จ ริ ง การท ากิ จ กรรม การลงมื อ ปฏิ บั ติ
สอดแทรกและปลูกฝังในบทเรียน ไม่เน้นการท่องจาทฤษฎีในหนังสือเรียน เช่นให้ผู้ เรียนมีการศึกษาดู
งานที่ต่างประเทศ เพื่อเปิดกว้างทางความคิดมากขึ้น
2) บู ร ณาการจุ ด เด่ น หลั ก สู ต รของต่ า งประเทศ เช่ น ความมั่ น ใจ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ผนวกกับจุดเด่นหลักสูตรของสิงคโปร์และญี่ปุน เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทน
ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
3) จั ด หลั ก สู ต รและบริ บ ทของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์
4) มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายนอกเหนือจากหนังสือเรียน นาเทคโนโลยี
มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับเนื้อหาทางวิชาการ และเหมาะสมตาม
วัย
5) ปรับหลักสูตรให้มีความใหม่ และทันสมัยมากขึ้น โดยนักการศึกษาที่แท้จริง
ไม่ใช่นักการเมือง
6) เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center) สอนให้เด็ก
คิดเป็น คิดได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
7) นาภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอนให้มากขึ้น
8) ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่ม เป็นครูมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ มี ความรู้ด้าน
สุขภาวะของเด็กรุ่นใหม่ มีเทคนิคการสอนที่ดีสอดรับและเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
จัดอบรมโดยนักการศึกษา
9) ครู แ ละผู้ ป กครองความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น สามารถพู ด คุ ย ร่ ว มกั น ได้
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้พร้ อมเด็กเหมือนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก
2.2.2 เนื้อหาวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สาคัญคือ
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
1) การดารงรักษาวัฒนธรรมไทย
2) มารยาท เช่น คาพูด กิริยา การอ่อนน้อมถ่อมตน
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3) การช่วยเหลือและดูแลตนเอง เพื่อการมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบัน และเอาตัว
รอดจากสื่อเสี่ยงภัย
4) การรู้ จักประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น วัฒ นธรรม ภาษา การสื่อสาร
ประเพณี
5) การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1) วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2) มารยาท เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพครูอาจารย์ ผู้ใหญ่
3) คุณธรรมและจริยธรรม
4) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5) ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว วิชาที่สอนให้อยู่รอดในชีวิตประจาวัน เช่น
วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
6) ความรู้ในสิทธิขั้นพื้นฐานในการเป็นมนุษย์ สิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
7) ความรู้ด้านภาษา
8) ความสามัคคี
9) ความฉลาดในการควบคุมอารมณ์
10) ทักษะในการคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1) วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2) มารยาท
3) คุณธรรมและจริยธรรม
4) วิชาที่สามารถนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นใน
ชีวิตประจาวันได้เช่น การเย็บปักถักร้อย วิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต (สปช.) วิชาการงาน
พื้นฐานอาชีพ (กพอ) และวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย (สลน) วิชาที่สอนให้รู้จักตัวเอง อยู่ในสังคมที่
เป็นจริงได้อย่างมีความสุขและถูกต้อง การช่วยเหลือตนเองให้มีชีวิตรอด
5) การเลือกเสพข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ในโลกของเทคโนโลยี
6) เน้ น ความรู้ ท างด้ า นภาษาอั ง กฤษ ภาษาที่ ส ามและสี่ คณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาไทย
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7) ทักษะการบริหารจัดการการเงิน การทารายรับรายจ่าย การใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
8) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่แปรปรวน
9) เน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้น
10) เน้นความเป็นประชาธิปไตย และความมีระเบียบวินัย
11) ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย
2.2.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เหมาะสมกับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาสาคัญคือ
โรงเรียนที่สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
1) เน้ น ความเป็ น สากลมากขึ้ น ทั้ ง ในรู ป แบบของวั ฒ นธรรมและภาษา โดยใช้
เทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
2) ครูให้ความสนใจและใส่ใจ ทางานสอดคล้องกัน ร่วมมือกันตั้งแต่ครูในระดับ
อนุบาล ประถม และมัธยม
3) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
โดยต้องการรูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย ปัจจุบันพบว่ายังมีความ
ขัดแย้งระหว่างรากเหง้าความเป็นไทยกับความเป็นไปได้ในการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี นอกจากนี้ควรมี
การพูดคุยระหว่างผู้มอบนโยบาย เช่น รัฐมนตรี กับผู้รับนโยบายและลงมือปฏิบัติ เช่น ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาใน
ระบบ เนื่องจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นหลักสูตรเร่งรัด จึงพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาได้น้อย
กว่า

234
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) ผู้ปกครองต้องให้ความรู้เพิ่มเติมกับลูก สอนจากชีวิตประจาวัน ให้ลูกเรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสนใจ โดยดูแลตั้งแต่คลอด และการบริบาลตั้งแต่แรกคลอด
2) ศาสนา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาควรมีบทบาทในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟาให้มากขึ้นจากในชีวิตประจาวันและการเรียน
3) ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟาต้องมีส่ว นร่ว ม บ้าน วัด โรงเรียน
(บวร) ต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
1) ควรปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเผยแพร่ นามาใช้ (ปัจจุบันใช้หลักสูตร
การเตรียมความพร้อมของการศึกษาปฐมวัยปี พ.ศ. 2546)
2) ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้น มีบทบาทในการสอนเรื่องการดารงชีวิต
ประจาวันผ่านชีวิตประจาวันในโรงเรียน
3) เตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในสังคมที่มีกฎเกณฑ์ และมีทักษะที่จาเป็นในชีวิต
นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ
4) จานวนนักเรียนต่อห้องควรมีขนาดลดน้อยลง (ปัจจุบันนักเรียน 36 คนต่อครู 2
คน) ควรมีขนาดนักเรียน 25 คนต่อครู 2 คน
5) การประเมินผลควรประเมินผลจากการเล่น การสังเกตพฤติกรรม แทนการ
สอบ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มี บ ทบาทน้ อ ยกว่ า การจั ด การศึ ก ษาในระบบ ความรู้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ การจั ด
การศึกษาในระบบ ดังนั้นรูปแบบของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟา จึงควรพัฒนาเนื้อหาทางวิชาการให้เทียบเท่าการศึกษาในระบบ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ใน
สิ่งที่สนใจนอกชั้นเรียนด้วยตนเอง สามารถที่จะอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้ปกครองมีบทบาทตั้งแต่การเข้าเรียน การเลือกโรงเรียน การใช้ชีวิตประจาวัน
ความเป็นอยู่ รสนิยม ลักษณะนิสัย ส่งเสริม สนับสนุนให้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากจะเรียนทั้งในด้านวิชาการ
และกิจกรรมเสริม เช่น ดนตรี กีฬา ตามความสนใจ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพื่อให้สามารถอยู่
ได้ในศตวรรษ ที่ 21 อย่างเข้มแข็ง
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โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
1) การสอนจากสิ่งที่เห็นในชีวิตจริง หรือชี วิตประจาวัน การสอนผ่านการศึกษา
นอกสถานที่ เช่น ทักษะการใช้ชีวิตรอด ความอดทน ความสามารถในการรอคอย
2) ครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือซึ่งกันและกันกับโรงเรียนในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟา
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจั ดการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นเป็ นทางเลื อกของผู้ เ รีย น รูป แบบการจั ด
การศึกษาควรสอนในรูปแบบเดียวกับการจัดการศึกษาในระบบ และเน้นการเรียนทักษะวิชาชีพการ
ทาวิจัย ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อการนาวุฒิการศึกษามาใช้เพื่อการทางานจริง
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) เป็ น การเรี ย นในสิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นให้ ค วามสนใจและบู ร ณาการกั บ ที่ เ ป็ น
ชีวิตประจาวัน
2) ผู้ปกครอง โรงเรียน และทุกฝุายควรมีบทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี สอน
ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ไม่เน้นความรู้ทางวิชาการ
จากการสัมภาษณ์ชุมชนรอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟา พบว่า ชุมชนไม่ได้ส่งเสริมหรือไม่
มีบทบาทในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาเช่นเดียวกับผู้ปกครอง และโรงเรียน
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต และวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 คือ สภาพการศึกษาของไทย
ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะเจเนอเรชั่นแอลฟากับสภาพการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบันจะพบว่ามีทั้งคุณลักษณะที่สัมพันธ์กัน และคุณลักษณะที่มีความขัดแย้งกัน ดังนี้
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด การศึ กษาในปั จจุ บั น พบว่ า มีค วามแตกต่ างกั นในแต่ ล ะ
ประเภทของโรงเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นสาคัญ เช่น โรงเรียนที่เน้นความรู้ทาง
วิ ช าการ จะเน้ น เนื้ อ หาวิ ช าการ โรงเรี ย นที่ เ น้ น การเตรี ย มความพร้ อ มทางพั ฒ นาการ จะเน้ น
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นต้น ในขณะที่การพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้ครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และ
ด้านการแสดงออกต่อสังคม วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟาจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านเช่นกัน
2. ด้านหลักสูตร
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ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีทิศทาง ขาดเอกภาพ เน้นการ
ท่ อ งจ า ขาดการคิ ด วิ เ คราะห์ ส ร้ า งสรรค์ ไม่ มี ค วามทั น สมั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นและโลกที่
เปลี่ ยนแปลงไป ผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาคือ มีความคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้เจเนอเรชั่นแอลฟาเป็นยุคสมัยของความเป็นดิจิทอลที่โลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลักสูตรปัจจุบันยังคงไม่มีความทั นสมัย อีกทั้งเปลี่ยนแปลงบ่อย
ขัดแย้งกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาและบริบทของสังคมไทยในอนาคต
สาหรับเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคตควรพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา เช่น ด้านร่างกายและจิตใจ ควรมีวิชาที่
เน้ นการควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนได้มากขึ้น พัฒนาความสามารถในการฟันฝุ าอุปสรรค
(adversity quotient) ด้านความรู้และทักษะ เช่น เนื้อหาวิชาที่เน้นทักษะชีวิตแทนการเน้นเพียง
ความรู้ ท างวิ ช าการ การใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น เลื อ กใช้ ไ ด้ เ หมาะสมถู ก กาลเทศะ ( digital
wisdom) ด้านเจตคติและค่านิยม เช่น การเน้นปลูกฝังให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ด้านการแสดงออกต่อสังคม เช่น การเน้น
ทักษะทางสังคม (social skills) กับเจเนอเรชั่นแอลฟา ความสามารถในการทางานเป็นทีม การเป็น
พลเมืองทีด่ ีในระบบประชาธิปไตย เป็นต้น
3. ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ถึงแม้ว่าโรงเรียนในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เจเนอเรชั่นแอลฟาครบทั้ง 4 ด้าน เช่น ด้านร่างกาย ในโรงเรียนทุกประเภทจะมีกิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเข้าจังหวะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนควรให้ความสาคัญมากขึ้นทั้งนี้เพราะคุณลักษณะของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคอ้วน และเจ็บปุวยบ่อยมากขึ้น รวมถึง
มีปัญหาทางจิตใจเช่น ซึมเศร้า การควบคุมอารมณ์ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วยังคงเน้นการบ้านและความรู้ทางวิชาการจานวนมากจนขาดการพัฒนาใน
ด้านอื่น ให้ เหมาะสมตามวัย เช่น ด้ านจิตใจ ด้า นเจตคติและค่ านิยม ด้านการแสดงออกต่ อสั งคม
นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบ macrosystem ที่ส่งผลต่อ exosystem
ของเจเนอเรชั่นแอลฟา นั่น คือ แนวนโยบายของรัฐ บาลชุดปัจจุบัน (ระบบ macrosystem) ที่ให้
ความสาคัญกับค่านิยม 12 ประการ จึงส่งผลให้ในโรงเรียนสังกัด กทม. และ สพฐ. ให้ความสาคัญกับ
แนวนโยบายดังกล่าว และนามาใช้เป็นค่านิยมที่สาคัญของโรงเรียน (exosystem) ซึ่งนาไปสู่รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังคงมีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาในด้านของการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
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มากขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน
ซึ่งเจเนอเรชั่นแอลฟามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ google kids
4. ด้านครู
ผลการศึกษาพบว่าครูมีภาระงานเยอะ ครูมีความรู้ไม่เท่าทันผู้เรียน ผลการศึกษา
ดังกล่าวขัดแย้งกับ คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและ
รวดเร็ ว โดยการเรี ย นรู้ ผ่ า นเทคโนโลยี เ ป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น คุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ เ หมาะสมส าหรั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคตจึงควรเป็นครูที่มีความรู้เท่าทันผู้เรียนในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเช่นเดียวกันกับเจเนอเรชั่น
แอลฟา
5. ด้านการวัดและประเมินผล
ผลการศึกษาพบว่า การวัดและประเมินผลในปัจจุบันยังให้ความสาคัญกับเกรด และ
คะแนน ซึ่งนาไปสู่ระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในปัจจุบันเป็นการเน้นแต่ความรู้วิชาการเป็นสาคัญ ขณะที่คุณลักษณะของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่พึงประสงค์จาเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะอื่นๆจานวนมากเพื่อให้สอดรับกับ
การใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้ในการเจรจาติดต่อสื่อสาร ความรู้ที่จาเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ความรู้ในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ความสามารถในการทางานเป็นทีม
เป็นต้น ดังนั้นการวัดและประเมินผลความรู้ในด้านต่างๆของเจเนอเรชั่นแอลฟาจึงไม่เหมาะสมที่จะวัด
แต่เพียงวิชาการและใช้การวัดผลแบบปรนัยเพียงประการเดียว
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง พบว่ า หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงต่ อ การวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา เช่น สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ) มี
กรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กาหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยมากเกินไป ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระบบ macrosystem คือ
แนวนโยบายของหน่ ว ยงานรั ฐ บาลมีการดาเนิ นงานไม่ชัดเจน ส่งผลต่อระบบสิ่ งแวดล้ อมรอบตัว
เจเนอเรชั่นแอลฟาในระบบอื่นๆ เช่น ระบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (microsystem) ครู
ในโรงเรียนจะต้องดาเนินนโยบาย (ระบบ exosystem) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นต้น
6. ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การศึ ก ษามี ห ลายประการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา และเป็นผลมาจากระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่น
แอลฟาตามแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ อาทิ การรับเงินแปฺะเจี๊ยะของผู้ ใหญ่ในสังคมถือเป็น
ระบบสิ่งแวดล้อมระดับ mesosystem ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนที่ปฏิบัติต่อกัน และส่งผลต่อ
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การเป็นแบบอย่างให้เจเนอเรชั่นแอลฟาเรียนรู้พฤติกรรมนี้ ในขณะที่พฤติกรรมดังกล่าวขัดแย้งกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา เช่น ความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าปฏิเสธในสิ่งที่
ผิ ด กฎหมายและศี ล ธรรม สภาพครอบครั ว ของเจเนอเรชั่ น แอลฟา เช่ น พฤติ ก รรมของพ่ อ แม่
ผู้ปกครองที่มีต่อเจเนอเรชั่นแอลฟา ถือเป็นระบบสิ่งแวดล้อมแรกที่มีผลโดยตรงต่อเจเนอเรชั่นแอลฟา
(immediate environment) ในระดับ microsystem การเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่พบจากผลการวิจัย
เช่น การนอนดึกของผู้ปกครองส่งผลให้เจเนอเรชั่นแอลฟานอนดึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
ผลการศึ ก ษาในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 และข้ อ ที่ 2 ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพการจั ด
การศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันที่ยังไม่สอดคล้องและไม่เอื้อต่อการเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟา ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงได้สั งเคราะห์ ผลการศึกษาที่ได้จากวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ
ดังกล่าว และพัฒนาเป็นแบบสอบถามในวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 3 เพื่อนาเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตต่อไป
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคต
ในตอนที่ 3 ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยใช้แ บบสอบถามกับ บุค ลากรที่ท างานด้า นการ
จัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนในหน่วยงานทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอก
ระบบ และการจั ด การศึก ษาตามอั ธ ยาศัย เพื่ อน าผลที่ไ ด้ ม าจั ดท าเป็ นข้ อ เสนอแนวทางการจั ด
การศึกษาของเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต ผลการศึกษาแสดง
ตามลาดับดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้วิจัยจาแนกผลการตอบแบบสอบถามเป็น 4 ประเด็นตามลาดับ ดังนี้
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
3.1.3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.1.4 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
3.2 แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคต
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4-13 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ (ปี)
1. ต่ากว่า 30
2. 31 - 40
3. 41 - 50
4. 51 - 60
5. มากกว่า 60 ปี
รวม
วุฒิการศึกษา
1. อนุปริญญา/
ประกาศนียบัตร
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
5. อื่นๆ
รวม
อาชีพ
1. ข้าราชการ
2. เจ้าหน้าที่
3. ลูกจ้าง
4. พนักงานข้าราชการ
5. พนักงานองค์กรเอกชน
6. พนักงานมหาวิทยาลัย

จานวน

ร้อยละ

89
166
255

34.90
65.10
100.00

35
52
55
108
5
255

13.73
20.39
21.57
42.35
1.96
100.00

4

1.56

106
137
8
1
256

41.41
53.52
3.13
0.39
100.00

178
15
24
1
16
7

70.92
5.98
9.56
0.40
6.37
2.79
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
7. อื่นๆ
รวม
ตาแหน่งงาน
1. ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร / ร อ ง
ผู้จัดการ
2. หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝุาย/
หั ว หน้ า งาน/หั ว หน้ า ส่ ว น
โครงการ
3. ผู้ ช่ ว ย ผู้ บ ริ ห า ร / ผู้ ช่ ว ย
อานวยการ/ผู้ช่วยฝุาย
4. นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย /นั ก
ทรัพยากรบุคคล/นิติกร
5. ครูผู้สอน/ครูชานาญการ/ครู
ผู้ช่วย
6. เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่
7. อื่นๆ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยครู พี่เลี้ยงเด็ก

จานวน
10
251

ร้อยละ
3.98
100.00

36

16.51

7

3.21

7

3.21

97

44.50

17

7.80

20

9.17

4

1.83

รวม

218

100.00
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ตารางที่ 4-13 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
สถานที่ทางาน
1. กระทรวงศึกษาธิการ
(1) สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
(2) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถาบั น พัฒ นาคุ ณ วุฒิ วิ ชาชี พของ
เด็กปฐมวัย
3. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย
4. สมาคมวิ ท ยุ แ ละสื่ อ เพื่ อ เด็ ก และ
เยาวชน
5. มูลนิธิ
(1) ส านั ก ง าน ทรั พย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์
(2) มูลนิธิยุวสถิรคุณ
(3) มู ล นิ ธิ เ ครื อ ข่ า ยครอบครั ว
และมูลนิธิเด็ก
รวม

173
78
87

67.84
32.07
35.77

9

3.53

33

12.94

5

1.96

35

13.73

5

1.96

10
20

3.92
7.84

255

100.00

จากตารางที่ 4-13 สามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จานวน 260 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.90 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 34.90 มีอายุ 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.35 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี
และ 41-50 ปี ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 20.39 และ 21.57 ตามลาดับ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.52 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.41
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 70.92 รองลงมาคือ เป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ
9.56 มีตาแหน่งงานด้านนักวิชาการ/นักวิจัย/นักทรัพยากรบุคคล/นิติกร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
44.50 รองลงมาคือ รองผู้อานวยการ/รองผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 16.51 และส่วนใหญ่ทางานที่
กระทรวงศึกษาธิการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.84 รองลงมาคือ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย และมูลนิธิ จานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.94
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3.1.2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมายของค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย และลาดับที่ ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน จาแนก
ตามด้านของสภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ระดับความคิดเห็นของสภาพการจัดการศึกษาของ
สภาพการจัดการศึกษา
สังคมไทยในปัจจุบัน
ของสังคมไทยในปัจจุบัน เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็น
ไม่เห็น
มากที่สุด
ด้วย
ด้วย
มาก
ที่สุด

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน

ความ
หมาย
ลา
ของค่า
ดับ
เฉลี่ย
ที่
ระดับ
ความ
คิดเห็น
รูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้งด้านร่างกายจิตใจ ความรูแ้ ละทักษะ เจตคติ
และค่านิยม การแสดงออกต่อสังคม
1. ด้านร่างกายและจิตใจ:
จะมีวิธีการจัดการเรียนที่
เหมือนกันคือ มีกิจกรรม
เห็นด้วย
เคลื่อ นไหวหรือ กิจ กรรม
45.95
44.40
8.49
1.16
3.35
0.68
2
มากที่สุด
เข้าจังหวะในช่วงเช้า การ
เล่ น กิ จ กรรมหรื อ กี ฬ า
กลางแจ้ง
2. ด้านความรู้และทักษะ:
โรงเรียนสังกัด กทม. และ
สพฐ.จะใช้การเรีย นผ่า น
การเล่น การเรียนรู้แ บบ
28.19
44.79
22.01
5.02
2.96
0.84 เห็นด้วย
4
บูรณาการ และการอ่าน
ท่ อ งจ า ขณะที่ โ รงเรี ย น
สังกัด สช. จะเน้นความรู้
ทางวิชาการ
3. ด้ า นเจตคติ แ ละ
ค่า นิ ย ม: โรงเรี ย นทุ ก
ประเภทจะถ่ า ยทอดเจต
คติและค่านิยมผ่านการใช้
ชีวิตประจาวันในโรงเรียน
เห็นด้วย
42.08
46.33
10.04
1.54
3.29
0.71
3
ตั ว อ ย่ า ง เ จ ต ค ติ แ ล ะ
มากที่สุด
ค่ า นิ ย มที่ ป ลู ก ฝั ง เช่ น
ค่านิยม 12 ประการ การ
โตไปไม่ โ กง คุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นไทย
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ตารางที่ 4-14 (ต่อ)
4. ด้านการแสดงออกต่อ
สั ง คม: โรงเรี ย นทุ ก
ป ร ะ เ ภ ท จ ะ ถ่ า ย ท อ ด
วิธีการแสดงออกต่อสังคม
ผ่านการใช้ชีวิตประจาวัน
รวมด้านรูปแบบหรือ
วิธีการ

50.38

44.23

4.62

0.77

3.44

0.62

เห็นด้วย
มากที่สุด

1

41.65

44.94

11.29

2.12

3.26

0.48

เห็นด้วย
มากที่สุด

-

จุดเน้นของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
5.
เน้ น การท่ อ งจ า
เหมาะสมส าหรั บ วิ ช าที่
ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร จ ด จ า
รายละเอียด
6. การเน้น เรี ย นแบบ
เร่ ง รั ด วิ ช า การ ท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
7. มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
มากขึ้น
8. มีรูปแบบการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย เช่น รูปแบบ
เน้นวิชาการ รูปแบบกึ่ง
บูรณาการ รูปแบบบูรณา
การ เป็นต้น
9. ครูสอนดี ให้ความเอา
ใจใส่ดูแลผู้เรียน
รวมด้านจุดเน้น
10. รูป แบบ/นโยบาย
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มี
เอกภาพ ไม่มีระบบ ขาด
ทิศทางที่ชัดเจน
11. หลักสูตรและรูปแบบ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
เปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ไม่
ทันสมัย

28.08

48.46

18.85

4.62

3.00

0.81

เห็นด้วย

4

22.69

39.62

27.31

10.38

2.75

0.92

เห็นด้วย

5

46.67

43.14

9.02

1.18

3.35

0.69

เห็นด้วย
มากที่สุด

1

45.00

43.08

11.54

0.38

3.33

0.69

เห็นด้วย
มากที่สุด

2

37.45

41.70

19.15

1.70

3.15

0.78

เห็นด้วย

3

43.20
17.17
3.65
3.11
ข้อควรพัฒนาของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน

0.47

เห็นด้วย

-

35.98

59.62

30.00

8.08

2.31

3.47

0.74

เห็นด้วย
มากที่สุด

1

44.02

39.00

15.06

1.93

3.25

0.78

เห็นด้วย

2

244
ตารางที่ 4-14 (ต่อ)
12. ระบบการศึกษาแบบ
แพ้คัดออก เป็นวิธีการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นที่
จ าเป็ น ต้ อ งมี ต่ อ ไปใน
อนาคต
13. เน้นการท่องจา จน
ขาดการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และคิดอย่าง
เป็ นระบบ ผู้เรีย นขาด
ความกล้าแสดงออก
14. เน้ น ความรู้ ท าง
วิ ช า ก า ร ม า ก เ กิ น ไ ป
การบ้านเยอะ
15. โรงเรียนสังกัด กทม.
และสังกัด สพฐ. ไม่เน้น
การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
16.
ผู้ บ ริ ห ารไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับการศึกษา
ระดับปฐมวัย
17. ขาดการพัฒนาใน
ด้านจิตใจ สังคม อารมณ์
และพฤติ ก รรม
ให้
เหมาะสมตามวัย
รวมด้านข้อควรพัฒนา
18. รูปแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนไม่ชัดเจน
19. จานวนเนื้อ หาและ
ภาระงานอื่นเยอะ ทาให้
ผู้สอนสอนไม่ทัน
20. ทัศนคติบางประการ
ของผู้ ป กครอง ครู แ ละ
ผู้ ใ หญ่ ใ นสั ง คม เป็ น
อุ ป สรรคในการพั ฒ นา
ระบบการศึกษาไทย

19.84

33.07

32.30

14.79

2.58

0.97

เห็นด้วย

8

39.92

37.98

16.28

5.81

3.12

0.88

เห็นด้วย

5

44.14

40.23

11.33

4.30

3.24

0.82

เห็นด้วย

3

26.36

42.25

22.09

9.30

2.86

0.92

เห็นด้วย

6

27.17

38.98

23.23

10.63

2.83

0.95

เห็นด้วย

7

36.36

43.48

17.79

2.37

3.14

0.79

เห็นด้วย

4

37.18
38.12
18.27
6.43
3.06
สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

0.54

เห็นด้วย

-

24.81

52.71

17.83

4.65

2.98

0.78

เห็นด้วย

8

47.29

39.53

10.08

3.10

3.31

0.78

เห็นด้วย
มากที่สุด

2

44.79

46.72

6.56

1.93

3.34

0.69

เห็นด้วย
มากที่สุด

1
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ตารางที่ 4-14 (ต่อ)
21. สถาบั น กวดวิ ช า
ส่งผลให้คุณภาพการสอน
ในโรงเรียนลดลง
22. ครูไม่มีความรู้ หรือ รู้
ไม่ เ ท่ า ทั น ผู้ เ รี ย นในยุ ค
ปัจจุบัน ครูไม่ได้จบวุฒิครู
โดยตรง หรือจบไม่ตรง
ตามวุฒิ
23. สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ผู้เรียน เช่น ครอบครัว
แตกแยก สิ่งแวดล้อ มใน
โรงเรี ย น เช่ น สื่ อ การ
เรียนไม่พร้อม ไม่ทันสมัย
ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
24. ส านัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ)
มีกรอบการดาเนินงานไม่
ชัดเจน
25.
ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น ( ส พ ฐ )
กาหนดสมรรถนะของเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเยอะมาก
เกินไป
26. การรับเงินแปฺะเจี๊ยะ
เป็ น การลดคุ ณ ภาพของ
ผู้เรียนและโรงเรียน
รวมด้านสภาพปัญหา

37.84

37.07

20.08

5.02

3.08

0.88

เห็นด้วย

5

28.02

49.03

16.34

6.61

2.98

0.84

เห็นด้วย

8

29.69

54.69

12.50

3.13

3.11

0.73

เห็นด้วย

4

33.20

44.92

18.36

3.52

3.08

0.81

เห็นด้วย

5

32.68

42.13

22.44

2.76

3.05

0.81

เห็นด้วย

7

43.31

38.19

15.35

3.15

3.22

0.82

เห็นด้วย

3

35.73

45.00

15.50

3.76

3.13

0.48

เห็นด้วย

-

จากตารางที่ 4-14 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม การแสดงออกต่อสังคม โดยภาพรวม คือ
เห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดมี 3 ข้อคือ ข้อ 4. ด้านการแสดงออกต่อสังคม: โรงเรียนทุก
ประเภทจะถ่ายทอดวิธีการแสดงออกต่อสังคมผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียนเช่นเดียวกับด้าน
เจตคติและค่านิยม เช่น มารยาท การไหว้ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44) ข้อ 1. ด้านร่างกายและ
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จิตใจ: จะมีวิธีการจัดการเรียนที่เหมือนกันคือ มีกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมเข้าจังหวะในช่วงเช้า
การเล่ น กิจ กรรมหรื อกีฬากลางแจ้ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.35) และข้อ 3. ด้า นเจตคติและค่านิ ยม:
โรงเรียนทุกประเภทจะถ่ายทอดเจตคติและค่านิยมผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน ตัวอย่าง
เจตคติและค่านิยมที่ปลูกฝัง เช่น ค่านิยม 12 ประการ การโตไปไม่โกง คุณธรรมจริยธรรม ความเป็น
ไทย เป็นต้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) ส่ วนข้อที่เห็ นด้ว ยมีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 2. ด้านความรู้และ
ทักษะ: โรงเรียนสังกัด กทม. และสพฐ.จะใช้การเรียนผ่านการเล่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการ
อ่านท่องจา ขณะที่โรงเรียนสังกัด สช. จะเน้นความรู้ทางวิชาการจานวนมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96)
สาหรับ ความคิดเห็ น เกี่ย วกับจุดเน้นของการจัดการศึกษาไทยในปัจ จุบัน ในภาพรวมคือ
เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด มี 2 ข้อ คือ ข้อ 7. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) และข้อ 8. มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เช่น รูปแบบเน้น
วิชาการ รูปแบบกึ่งบูรณาการ รูปแบบบูรณาการ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) ส่วนข้อที่เห็นด้วยมี
3 ข้อ คือ ข้อ 9. ครูสอนดี ให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15) ข้อ 5. เน้นการท่องจา
เหมาะสมสาหรับวิชาที่ต้องใช้การจดจารายละเอียด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00) และข้อ 6. การเน้นเรียน
แบบเร่งรัดวิชาการ ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควรพัฒนาของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยภาพรวม
คือ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด มี เ พี ย งข้ อ เดี ย วคื อ ข้ อ 10. รู ป แบบ/นโยบายทางการศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีเอกภาพ ไม่มีระบบ ขาดทิศทางที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47) ส่วนข้อที่เหลือ
เห็นด้วยทั้งหมด และข้อที่เห็นด้วย 3 ลาดับแรก คือ ข้อ 11. หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
เปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ไม่ทันสมัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25) ข้อ 14. เน้นความรู้ทางวิชาการมากเกินไป
การบ้านเยอะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) และข้อ 17. ขาดการพัฒนาในด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ และ
พฤติกรรม ให้เหมาะสมตามวัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14)
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดย
ภาพรวมเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุด มี 2 ข้อ คือ ข้อ 20. ทัศนคติบางประการของผู้ปกครอง ครูและผู้ใหญ่ในสังคม เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาระบบการศึกษาไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34) และข้อ 19. จานวนเนื้อหาและภาระงานอื่น
เยอะ ทาให้ผู้สอนสอนไม่ทัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31) ส่วนข้อที่เหลือเห็นด้วยทั้งหมด และข้อที่เห็นด้วย
3 ลาดับแรก คือ ข้อ 26. การรับเงินแปฺะเจี๊ยะ เป็นการลดคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.22) ข้อ 23. สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน เช่น ครอบครัวแตกแยก สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น
สื่อการเรียนไม่พร้อม ไม่ทันสมัย ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11) และข้อ 24. สานักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) มีกรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.08)
3.1.3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลาดับที่ และความหมาย
ระดับความความคิดเห็นของการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคต จาแนกตามรูปแบบของการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
การจัดการศึกษาสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้
เหมาะสมกับสังคมไทย
ในอนาคต

ระดับความเหมาะสมของการจัดการศึกษา
สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
มากที่สุด

เหมาะ
สม

ไม่เหมาะ
สม

น้อย
ที่สุด

ค่า
เฉลี่ย
ระดับ
ความ
เหมาะ
สม

ส่วนเบี่ยง
เบนมาตร
ฐาน

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาทีเ่ หมาะสมในอนาคต
1. หลักสูตรและบริบ ท
ของสถานศึกษาควรปรับ
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
51.95
43.75
3.52
0.78
3.47
0.61
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และสะท้อนกับสิ่งที่สังคม
ต้องการ
2. ปรั บ หลัก สู ต รและ
เนื้ อ หาใหม่ ใ ห้ มี ค วาม
51.37
38.43
7.06
3.14
3.38
0.75
ทันสมัยโดยนักการศึกษา
แทนนักการเมือง
3. มีรูปแบบการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย เช่น project
approach,child center
57.03
37.50
4.30
1.17
3.50
0.64
การจัดการเรียนเป็นฐาน
ค่า ย หรื อ โครงงาน เป็ น
ต้น

ความ
หมายของ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ความ
เหมาะ
สม

ลา
ดับที่

เหมาะสม
มากที่สุด

9

เหมาะสม
มากที่สุด

13

เหมาะสม
มากที่สุด

8
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ตารางที่ 4-15 (ต่อ)
4. บูรณาการจุดเด่นของ
หลักสูตรของอเมริกา เช่น
คว า มมั่ น ใจ ก า รก ล้ า
แสดงออก และญี่ ปุ น
สิงคโปร์ เช่น ความอ่ อ น
น้ อ ม ถ่ อ ม ต น ใ ห้
สอดคล้อ งกับ บริบ ทของ
สังคมไทย
5. เน้นการลงมือปฏิบัติ
จากประสบการณ์ จ ริ ง
แทนการเรียนแบบท่องจา
และเน้นทฤษฏี
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค ว ร เ น้ น ก า ร น า ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง ได้ แ ทน
การทากิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนาน
7. เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจั ด การเรี ย นการ
สอนมากขึ้ น สามารถ
เรี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
ตลอดชีวิต
8. เน้นเรียนรู้ทักษะการมี
ชีวิตรอดในสังคมมากกว่า
เนื้อหาวิชาการ
9.
เปิ ด โอกาสและ
สนับ สนุนให้ ผู้เรียนได้อ ยู่
ในสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
10. จัดรูปแบบการเรียน
เหมือนโรงเรียนทางเลือก
ลดบทบาทของ สพฐ. ลง
11. นาสื่อเทคโนโลยีมา
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
เพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบที่
หลากหลาย

47.84

40.00

10.59

1.57

3.34

0.73

เหมาะสม
มากที่สุด

14

62.11

32.42

4.69

0.78

3.56

0.62

เหมาะสม
มากที่สุด

3

55.47

35.55

7.42

1.56

3.45

0.70

เหมาะสม
มากที่สุด

10

66.93

29.53

2.76

0.79

3.63

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

1

58.20

36.33

4.69

0.78

3.52

0.63

เหมาะสม
มากที่สุด

6

60.00

34.12

5.49

0.39

3.54

0.62

เหมาะสม
มากที่สุด

4

35.91

43.63

18.53

1.93

3.14

0.78

เหมาะสม

16

50.97

42.08

5.41

1.54

3.42

0.67

เหมาะสม
มากที่สุด

12
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ตารางที่ 4-15 (ต่อ)
12. ยกเลิก หรือเปลี่ย น
รู ป แบบการประเมิ น ผล
ด้ว ยการสอบวั ดผลแบบ
ปรนัย และใช้รูปแบบอื่น
เช่น การสอบแบบอัตนัย
การศึก ษาจากสภาพจริง
เป็นต้น
13. ครูและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือ
ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น ก า ร
จั ด การเรี ย นการสอ น
ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มใน
การเรีย นรู้แ ละเรีย นรู้ไป
พร้อมกับผู้เรียน
14. ครูมีจิตวิญญาณ และ
จรรยาบรรณความเป็นครู

38.61

49.81

10.04

1.54

3.25

0.70

เหมาะสม

15

57.53

37.45

4.63

0.39

3.52

0.61

เหมาะสม
มากที่สุด

6

69.11

25.87

4.25

0.77

3.63

0.60

เหมาะสม
มากที่สุด

1

เหมาะสม
มากที่สุด

4

15. มีความเท่าเทียมทาง
การศึ ก ษา ความเหลื่อ ม
63.42
28.79
6.61
1.17
3.54
0.67
ล้าทางการศึกษาลดลง
16. จานวนผู้เรียนต่อห้อง
54.33
36.22
7.09
2.36
3.43
0.73
ลดน้อยลง
รวมการจัดการศึกษาใน
55.05
36.97
6.69
1.29
3.46
0.44
ระบบโรงเรียน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
17. จัดหลักสูตรที่มีความ
หลากหลาย และพั ฒนา
63.95
31.78
3.10
1.16
3.59
0.61
เนื้อหาให้มีความทันสมัย
18.
มี วิ ช าที่ พั ฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
60.31
35.80
2.72
1.17
3.55
0.61
ที่ต้องการให้เกิดกับเจเนอ
เรชั่นแอลฟา
19. เน้น การเรีย นรู้ใ น
หัว ข้อ ที่ผู้เรีย นสนใจด้ว ย
51.75
42.41
4.28
1.56
3.44
0.65
ตนเอง

เหมาะสม
มากที่สุด
เหมาะสม
มากที่สุด

11
-

เหมาะสม
มากที่สุด

1

เหมาะสม
มากที่สุด

2

เหมาะสม
มากที่สุด

5
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ตารางที่ 4-15 (ต่อ)
20. เน้ น ทั ก ษะชี วิ ต
เหมาะสม
60.47
35.66
2.33
1.55
3.55
0.62
ทักษะทางวิชาชีพ
มากที่สุด
21. การท าวิ จั ย จาก
เหมาะสม
ประสบการณ์ จ ริ ง การ
59.38
36.33
3.13
1.17
3.54
0.62
มากที่สุด
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
22. เน้ น การบริ ห าร
จั ด ก า ร โ ด ย บุ ค ค ล ใ น
ชุ ม ช น อ บ ต .
36.82
45.35
15.12
2.71
3.16
0.78
เหมาะสม
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการสอนแทน
การบริหารจากส่วนกลาง
รวมการจัดการศึกษา
เหมาะสม
55.45
37.89
5.11
1.55
3.47
0.51
นอกระบบโรงเรียน
มากที่สุด
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
23.
ผู้ ป กครองเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี สอนจาก
เหมาะสม
58.53
38.76
2.33
0.39
3.55
0.56
ชีวิตประจาวัน ให้ความรู้
มากที่สุด
คาแนะนาเพิ่มเติม
24. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสม
ให้ ค าแนะน าในการใช้
61.72
34.77
2.73
0.78
3.57
0.59
มากที่สุด
ชีวิตประจาวัน
25. บ้ าน วัด โรงเรีย น
ชุ ม ชน สั ง คม ควรมี
เหมาะสม
ความสั ม พั นธ์ ซึ่ ง กัน และ
71.09
27.34
0.78
0.78
3.69
0.53
มากที่สุด
กัน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
รวมการจัดการศึกษา
เหมาะสม
63.78
33.62
1.95
0.65
3.60
0.49
ตามอัธยาศัย
มากที่สุด
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านร่างกายและจิตใจ
26. ความรู้ด้านสุขภาวะ
เหมาะสม
61.02
36.61
1.57
0.79
3.58
0.57
สุขศึกษา และสาธารณสุข
มากที่สุด
27. การช่วยเหลือ และ
ดู แ ลตนเอง และเอาตั ว
เหมาะสม
67.45
29.80
2.35
0.39
3.64
0.55
รอดจากสื่อเสี่ยงภัย
มากที่สุด

2
4

6

-

3

2

1

-

4

1
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ตารางที่ 4-15 (ต่อ)
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรูแ้ ละทักษะ
28. ความรู้ในการจัดการ
เหมาะสม
65.63
31.64
2.34
0.39
3.63
0.55
และควบคุมอารมณ์
มากที่สุด
29. ความรู้ ท างด้ า น
ศาสนาหรื อ กิ จ กรรมที่
เหมาะสม
63.53
32.94
2.75
0.78
3.59
0.59
เสริมความแข็งแกร่งทาง
มากที่สุด
จิตใจ
รวมเนื้อหาวิชา/กิจกรรม
เหมาะสม
เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย
64.41
32.75
2.25
0.59
3.61
0.49
มากที่สุด
และจิตใจ
30. ความรู้ที่จาเป็นต่อ
เหมาะสม
การดูแ ลตนเองและผู้อื่ น
71.37
26.67
1.57
0.39
3.69
0.52
มากที่สุด
ในชีวิตประจาวัน
31. ความรู้แ ละทัก ษะ
ด้ า นภาษาเพื่ อ การใช้
เหมาะสม
ชี วิ ต ประจ าวั น และการ
70.08
26.38
2.76
0.79
3.66
0.57
มากที่สุด
เ จ ร จ า เ พื่ อ ล ด ค ว า ม
ขัดแย้งในสังคม
32.
ความรู้ เ ท่ า ทั น
เหมาะสม
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร
68.75
26.95
3.52
0.78
3.64
0.59
มากที่สุด
เลือกใช้อย่างถูกกาลเทศะ
33. การรู้ จั ก ประเทศ
เหมาะสม
เพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น
60.78
35.69
3.14
0.39
3.57
0.58
มากที่สุด
ภาษา วัฒนธรรม
34. ความรู้แ ละทัก ษะ
เหมาะสม
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
66.67
30.59
1.57
1.18
3.63
0.58
มากที่สุด
เป็นระบบ
35. ความรู้และทักษะใน
เหมาะสม
การบริ ห ารจั ด การทาง
55.47
37.89
5.86
0.78
3.48
0.64
มากที่สุด
การเงิน การลงทุน
36. ความรู้ทางกฎหมาย
เหมาะสม
ที่เหมาะสมในแต่ละช่ว ง
58.20
36.72
4.30
0.78
3.52
0.62
มากที่สุด
วัย
รวมเนื้อหาวิชาเพื่อ
เหมาะสม
64.47
31.55
3.24
0.73
3.60
0.48
พัฒนาความรู้และทักษะ
มากที่สุด

2

3

-

1

2

3

5

4

7

6
-
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ตารางที่ 4-15 (ต่อ)
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเจตคติและค่านิยม
37. คุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสม
75.78
21.88
1.17
1.17
3.72
0.54
2
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
มากที่สุด
38. วัฒนธรรมไทย ความ
เหมาะสม
เป็นไทย ขนบธรรมเนียม
74.61
23.83
0.78
0.78
3.72
0.51
2
มากที่สุด
ประเพณีไทย
39. ความรักชาติ ศาสน์
เหมาะสม
กษัตริย์ และความผูกพัน
78.13
20.31
0.78
0.78
3.76
0.50
1
มากที่สุด
ในครอบครัว
40.
ค ว า ม เ ป็ น
เหมาะสม
ประชาธิ ป ไตย ความมี
74.61
23.05
1.56
0.78
3.71
0.53
4
มากที่สุด
ระเบียบวินัย
รวมเนื้อหาวิชา/กิจกรรม
เหมาะสม
เพื่อพัฒนาด้านเจตคติ
75.78
22.27
1.07
0.88
3.73
0.47
มากที่สุด
และค่านิยม
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการแสดงออกต่อสังคม
41. มารยาทในการอยู่
เหมาะสม
ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสัง คมพหุ
71.09
27.73
0.39
0.78
3.69
0.52
3
มากที่สุด
วัฒนธรรมและศาสนา
42. รู้ในสิทธิและหน้าที่
ของตนและผู้ อื่ น ความ
เหมาะสม
76.95
21.09
1.17
0.78
3.74
0.51
1
รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ต่ อ ตนเอง
มากที่สุด
และผู้อื่น
43. ความสามัคคี การ
เหมาะสม
76.17
21.48
1.17
1.17
3.73
0.54
2
ทางานเป็นทีม
มากที่สุด
รวมเนื้อหาวิชา/กิจกรรม
เหมาะสม
เพื่อพัฒนาด้านการ
74.74
23.44
0.91
0.91
3.72
0.47
มากที่สุด
แสดงออกต่อสังคม

จากตารางที่ 4-15 พบว่า สาหรับการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต โดยภาพรวม คือ เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมากที่สุด ข้อที่เหมาะสมมากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ ข้อ 7. เน้นผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และข้อ 14. ครู
มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณความเป็นครู ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) ข้อ 5. เน้น
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การลงมือปฏิบั ติจ ากประสบการณ์จริงแทนการเรียนแบบท่องจาและเน้นทฤษฏี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.56) และข้อ 9. เปิ ดโอกาสและสนั บสนุนให้ ผู้ เรียนได้อยู่ในสั งคมและวัฒ นธรรมที่ห ลากหลา ย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46) และข้อ 15. มีความเท่าเทียมทางการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ลดลง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ส่วนข้อที่เหมาะสมมี 2 ข้อ คือ ข้อ 12. ยกเลิกหรือ
เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลด้วยการสอบวัดผลแบบปรนัย และใช้รูปแบบอื่น เช่น การสอบแบบ
อัตนัย การศึกษาจากสภาพจริง การจาลองเหตุการณ์ การสังเกตจากพฤติกรรม เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25) และข้อ 10. จัดรูปแบบการเรียนเหมือนโรงเรียนทางเลือก ลดบทบาทของ สพฐ. ลง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ที่เหมาะสมในอนาคต โดยภาพรวม คือ เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ข้อที่เหมาะสมมากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ ข้อ 17. จัดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
และพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ข้อ 18. มีวิชาที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับเจเนอเรชั่นแอลฟา และข้อ 20. เน้นทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) และข้อ 21. การทาวิจัยจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.54) ส่ว นข้อที่เหมาะสมมีเพียงข้อเดียว และเป็นข้อที่อยู่ในลาดับ
ท้ายสุดคือ ข้อ 22. เน้นการบริหารจัดการโดยบุคคลในชุมชน อบต. มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการสอนแทนการบริหารจากส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16)
สาหรั บ ความคิดเห็ น เกี่ย วกับการจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัยส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เหมาะสมในอนาคต โดยภาพรวมคือเหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่ า มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่
ให้ความเหมาะสมสูงสุดคือ ข้อ 25. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน สังคม ควรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) รองลงมาคือ ข้อ 24. ครูเป็น
แบบอย่างที่ดี ให้คาแนะนาในการใช้ ชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) และข้อ 23. ผู้ปกครอง
เป็นแบบอย่างที่ดี สอนจากชีวิตประจาวัน ให้ความรู้คาแนะนาเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อ
พัฒนาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ด้านร่างกายและจิตใจ โดยภาพรวมคือเหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่ให้ความเหมาะสมสูงสุดคือ ข้อ 27. การช่วยเหลือและดูแล
ตนเอง เพื่อการมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบัน และเอาตัวรอดจากสื่อเสี่ยงภัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64)
รองลงมาคือ ข้อ 28. ความรู้ในการจัดการและควบคุมอารมณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) ข้อ 29. ความรู้
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ทางด้านศาสนาหรือกิจกรรมที่เสริ มความแข็งแกร่งทางจิตใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) และข้อ 26.
ความรู้ด้านสุขภาวะ สุขศึกษา และสาธารณสุข (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้และทักษะ โดยภาพรวมคือเหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่เหมาะสมมากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ ข้อ 30. ความรู้ที่จาเป็นต่อ
การดูแลตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) 31. ความรู้และทักษะด้านภาษาเพื่อ
การใช้ชีวิตประจาวันและการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งในสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) และข้อ 32.
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเลือกใช้อย่างถูกกาลเทศะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเจตคติและค่านิยม โดยภาพรวมคือเหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่ให้ความเหมาะสมสูงสุดคือ ข้อ 39. ความรักชาติ ศาสน์
กษั ต ริ ย์ และความผู ก พั น ในครอบครั ว (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76) รองลงมาคื อ ข้ อ 37. คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และข้อ 38. วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) และข้อ 40. ความเป็นประชาธิปไตย ความมีระเบียบ
วินัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71)
และความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการแสดงออกต่อสังคม โดยภาพรวมคือเหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรีย งลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่ให้ความเหมาะสมสูงสุดคือ ข้อ 42. รู้ในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนและผู้อื่น ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้ อื่น (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74) รองลงมาคือ ข้อ 43.
ความสามัคคี การทางานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.73) และข้อ 41. มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69)
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3.1.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เจเนอเรชั่น แอลฟาที่เหมาะสมกับ สั งคมไทยในอนาคต จานวน 63 คน จากผู้ ต อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 260 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23 ทั้งนี้ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะต่างๆได้ในประเด็นดังต่อไปนี้
ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
1.1.1.1 หลักสูตรควรสอดคล้ องกับรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟา
1.1.1.2 หลักสูตรปฐมวัยควรมีการปรับเปลี่ยน เพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป
มากแล้ว
1.1.1.3 หลักสูตรควรปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของสังคม ถิ่นที่อยู่ มีความยึดหยุ่น
แต่ไม่หย่อนยาน
1.1.1.4 หลักสูตรควรออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถไปใช้
ในชีวิตประจาวันและสร้างรายได้ในการพัฒนาตนเอง
1.1.1.5 หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น ลดเนื้อหาวิชาการ
1.1.1.6 หลักสูตรควรเน้น และลงลึก ไม่หลากหลายแต่แค่วิชาพื้นฐานเท่านั้น เพื่อ
ในอนาคตสามารถนาความรู้ที่รู้จริงไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
1.1.1.7 หลักสูตรควรเน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นความดีงามที่ถูกต้อง
หรือแม้แต่ความผิดพลาดหรือในด้านลบของตนเองและสังคมเพื่อที่จะรู้ และไม่ทาผิดพลาด
1.1.1.8 หลักสูตรควรมีความทันสมัย และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยจนเกินไป เพราะจะ
ทาให้เวลาส่วนใหญ่ของสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหมดไปกับการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาแทนที่จะทุ่มเทไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเนื้อหาในหลักสูตรในเรื่องอาชีพ
ควรเน้นให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพได้ สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการปฏิบัติและสร้างอาชีพอิสระ
ด้วยตนเอง
1.1.1.9 หลักสูตรควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเกรงกลัว ต่อบาป
เน้นพุทธศาสนาให้มากขึ้น หรือการปฏิบัติตนตามหลักคาสอนที่ถูกต้องของศาสนาที่ตนนับถือ เน้น
ความผูกพันในครอบครัวและค่านิยม โดยปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็กระดับอนุบาล ใช้ความรู้ควบคู่
คุณธรรม ปัจจุบันมีแต่ความรู้แต่เอาเปรียบเพื่อน สังคม เห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้อง เกิดปัญหาสังคม
ตามมาไม่สิ้นสุด
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1.1.1.10 หลักสูตรควรมีเนื้อหาด้านการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
และเนื้อหาการเมืองการปกครองของประเทศในอาเซียน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1.1.1.11 หลักสูตรควรมีเนื้อหาด้านความนอบน้อม การมีสัมมาคารวะ การเคารพ
กฎระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน มีค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
สานึกในความเป็นคนไทยมีความรักชาติบ้านเมือง และแผ่นดินเกิด
1.1.1.12 เนื้อหาวิชาควรเน้นความมีระเบียบวินัยเป็นส่วนแรกที่สาคัญให้เกิดเป็น
กิจวัตรประจาวัน
1.1.1.13 เนื้อหาวิชาควรเน้นการสอนภาษาให้ได้ตามเปูาหมายทั้งจากในชั่วโมงการ
เรียนการสอน และพาไปหาประสบการณ์ตรง
1.1.1.14 เนื้อหาวิชาควรเน้นทักษะทางวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนแยกกัน
ตั้งแต่ ป.1-ป.6 โดยแยกตามความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่เด็กว่าเป็นสายสามัญ หรือวิชาชีพ
1.1.1.15 เนื้อหาวิชาควรเน้นการรู้จัก และเคารพสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองผู้อื่น
โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสิ่งที่สาคัญลาดับต้นๆที่จะ
ขัดเกลาให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.1.1.16 เนื้ อ หาวิ ช าควรควรเน้ น เรื่ อ งมารยาทในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
ปัจจุบัน
1.1.1.17 เนื้อหาวิชาควรเน้นค่านิยมด้านความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎหมาย ระเบียบ เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีวิถีชีวิตพอเพียง ไม่ฟุูงเฟูอ ไม่เห่อเหิม ลด
การใช้เทคโนโลยี ไม่ตามกระแสเทคโนโลยีแบบไร้ความคิด ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.1.1.18 เนื้อหาวิชาควรเน้นการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และจิตสานึกของความ
เป็นพลเมืองที่ดีให้มากขึ้น
1.1.1.19 เนื้ อ หาวิ ช าควรเน้ นทั ก ษะชีวิ ต ที่ มีคุ ณ ภาพที่ จ ะนาไปสู่ นานาชาติ ก าร
ประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศน์และความฝันที่จะประกอบอาชีพ
1.1.1.20 เนื้ อ หาวิ ช าควรเน้ นการนาเทคโนโลยี มาใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน ได้อ ย่ า ง
แท้จริง
1.1.1.21 เนื้อหาวิชาควรเน้นมุ่งเน้นการรู้จักสังคม ประเพณีของสังคมตนเองและ
สังคมโลก
1.1.1.22 เนื้อหาวิชาควรเน้นการให้ความรู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
1.1.1.23 เนื้อหาวิชาควรเน้นวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
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1.1.1.24 หลักสูตรควรให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้องดีงาม
1.1.1.25 เนื้อหาวิชาควรเน้นสอนอาชีพด้านการเกษตร การทาสวนผลไม้ การปลูก
ข้าว ฯลฯ ที่นาเทคโนโลยีและวิทยาการที่ ทันสมัยมาช่วยเพื่อลดเวลา ลดแรงงาน ลดต้นทุน แต่ได้
ผลผลิตมากและมีคุณภาพ
1.1.1.26 เนื้อหาวิชาควรเน้นสอนการตลาด การส่งออก
1.1.1.27 เด็กที่จบหลักสูตรปฐมวัยต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้โดดเด่น
และปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกด้าน เด็กที่จบหลักสูตรประถมปลาย ต้องได้ทักษะการคิด
การแก้ปัญหา คิดต่อยอดให้ชัดเจน
1.1.1.28 หลั ก สู ต รควรเน้ น ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต บนพื้ น ฐานสั ง คม และยุ ค สมั ย ใน
ปัจจุบัน ไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไป
ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา
1.1.1.29 การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาควรให้มีการ
ท่องจาไว้เหมือนเดิม เพราะก่อนการคิดวิเคราะห์พื้นฐานการศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานที่ต้องจดจาให้
ได้ก่อน เช่น การท่องสูตรคูณ การท่องจาสูตรต่างๆการคานวณ การท่องจาหลักการใช้ภาษาต่างๆ ใน
ส่วนของการคิดวิเคราะห์ควรเน้นในช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาซึ่งพื้นฐานขั้นต้นได้จดจาได้หมดแล้ว
ในช่วงชั้นประถม
1.1.1.30 การจั ด การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก อยู่ ใ นสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมได้ สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง มีจิตสาธารณะ เป็นคนดี คนเก่ง และแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
1.1.1.31 การจั ดการศึกษาต้องทันสมัยด้านวิช าการ มีการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย
ทันสมัย แต่ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
1.1.1.32 รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาไทยในอนาคตที่ เ หมาะสมควรเน้ น การคิ ด
วิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การประยุกต์บูรณาการทางวิชาการ การใช้หลักสูตร STEM ของอเมริกา
1.1.1.33 การจัดการเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน
1.1.1.34 การจั ด การศึ ก ษาควรจั ด ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทย ถึ ง แม้
เทคโนโลยีมีความสาคัญแต่ควรนามาปรับใช้ให้เหมาะกับระดับวุฒิภาวะของนักเรียน
1.1.1.35 การจั ดการเรียนการสอนควรลดการสอบให้น้อยลง เน้นการเรียนกับ
ธรรมชาติ
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1.1.1.36 การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมโอกาสในการพัฒนารายบุคคลให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ให้โอกาสเด็กพัฒนาตนเอง โดยนาจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียนในอนาคต โดยเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่เฉพาะเด็กคนใดคนหนึ่ง
เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
1.1.1.37 การจัดการศึกษาต้องมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นความ
เก่ง คือ สมรรถนะหลักของผู้เรียน ความดี คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความสุข คือ
ความฉลาดทางอารมณ์
1.1.1.38 การจั ด สิ่ งแวดล้ อ มในโรงเรี ยนตั้ งแต่ ระดั บ ก่อ นประถมเพื่ อให้ เอื้ อ ต่ อ
ผู้ปกครองและครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กด้านความคิด
พัฒนาการด้านต่างๆตามวัย
1.1.1.39 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรได้รับการส่งเสริมตามความต้องการ
ของเด็กและครอบครัวที่จะจัดการศึกษาเอง
1.1.1.40 การศึกษาควรจัดสอบเด็กที่เรียนจบแตกต่างกันตามความสามารถ
1.1.1.41 การจัดการศึกษาไม่มุ่งเน้นให้คนเรียนจบสูง แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดี
1.1.1.42 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมแต่
ละช่วงวัย เน้นการสอนแบบโครงงานให้มากขึ้น ฝึกหัดให้รู้จักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ฝึก
นักเรียนให้รู้จักการคิดสังเคราะห์ในการเรียน mind map
1.1.1.43 การศึกษาระดับอนุบาลควรฝึกให้เด็กอนุบาลเป็นผู้ใช้เหตุใช้ผล เพื่อให้ผล
ระยะยาวได้ประชากรไทยที่มีคุณภาพในการนาพาประเทศต่อไป เพราะคุณธรรมหลายเรื่องแฝงอยู่ใน
เรื่ องของความเป็ น เหตุเป็ นผล นั่ นคือการบ่มเพาะคนในทางที่ถูกต้องตั้งแต่อ่อนเยาว์เป็นไปตาม
หลักการแห่งคาสอนพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องมีเหตุ จึงมีผล ถือเป็นหลักวิทยาศาสตร์
1.1.1.44 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 3
ด้าน 1) ความรู้ 2) ทักษะ 3) เจตคติ ที่บูรณาการให้เกิดสมดุลสู่ผู้เรียน ขบวนการคือพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต เป็น
องค์ประกอบที่ต้องเริ่มต้นจากบ้าน ครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาจนถึงสังคม
เหมือนกับสังคมประเทศญี่ปุน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ที่วัฒนธรรมกับเทคโนโลยีอยู่ร่วมกันได้
1.1.1.45 ระยะเวลาในการเรียน ควรลดเวลาการเรียนให้น้อยลง ให้เด็กมีเวลาว่าง
ในแต่ละวันเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลาย
1.1.1.46 การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันคิดแต่การปฏิรูปโครงสร้าง แต่มิได้
เน้นหนักที่การจัดการศึกษาในห้องเรียนอย่างแท้จริง ทาให้คุณภาพการศึกษาหรือผลผลิตมีปัญหา
มากมายและสะสมมานานกลายเป็นปัญหาและวาระแห่งชาติ ดังนั้น การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอ
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เรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตควรพิจารณาในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง
1.1.1.47 การจัดการเรียนการสอนควรใช้แบบห้องเรียนกลับด้าน
1.1.1.48 การจั ด การศึ ก ษาควรพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย น 1) มี ทั ก ษะชี วิ ต 2) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ 3) ความมีจิตอาสาและจิตบริการ 4) ความมีวัฒนธรรมของ
ชุมชน ท้องถิ่น และชาติ 5) ความกตัญญูรู้คุณ 6) ความรักในชีวิตตนเอง เคารพผู้อื่น 7) รักในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้สูงอายุ
1.1.1.49 การจัดการเรียนการสอนให้เรียนแบบสนุกอยู่ในกรอบที่กว้าง
1.1.1.50 หลักการจัดการศึกษา ควรมุ่งเน้นสุขภาพกายควบคู่สุขภาพจิต มุ่งเน้น
วิชาสามัญ ควบคู่ทักษะอาชีพ มุ่งเน้นเทคโนโลยีควบคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
มุ่งเน้นการคิดเชิงบวก (positive thinking) และการพูดเชิงสร้างสรรค์ (positive speech)
1.1.1.51 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอน
1.1.1.52 การจัดการศึกษาควรเป็นแนวทางเลือกมากขึ้น ไม่จากัดผู้เรียนเฉพาะ
เรื่องวิชาการ ทฤษฎีมากเกินไป
ด้านครู
1.1.1.53 ครูผู้สอนต้องมีความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่กับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา
1.1.1.54 ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีจรรยาบรรณ
และมีจิตสานึกในอาชีพครู
1.1.1.55 ครูควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ และเข้าใจธรรมชาติของเด็กให้มากขึ้น
และมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1.56 ครูผู้สอนควรสอนตรงตามสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัยให้รับครู
ที่มีความรู้ความสามารถจริงและมีจิตวิญญาณครู
1.1.1.57 การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะครู และนโยบายการผลิตครู
1.1.1.58 แหล่งผลิตครูต้องผลิตครูให้ถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ และผลิตได้
อย่างมีคุณภาพเหมาะสมที่จะมาเป็นครูและเป็นตัวอย่างของสังคม
1.1.1.59 ลดภาระงานอื่นๆของครู เพื่อให้ครูคือผู้สอน ผู้ให้ความรู้อย่างแท้จริง
1.1.1.60 เปิดโลกทัศน์ และความรู้ให้ครูโดยการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยใช้งบ
ของการพัฒนาประเทศและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
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1.1.1.61 สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาพเลวร้ายขึ้นทุกวัน การศึกษาจึงมีบทบาท
สาคัญที่จะทาให้เด็กไม่เลวร้ายไปกับสังคม การปลูกฝังจิตใจที่ดีงามและเข้มแข็งจึงมีความสาคัญมาก
ซึ่งเรื่องนี้ครูเองก็มีความสาคัญมากเช่นเดียวกัน
ด้านความสัมพันธ์ และทัศนคติของครูและผู้ปกครอง
1.1.1.62 ค่านิยมของผู้ปกครองในการแข่งขันควรลดลง โดยเฉพาะเอาลูกไปแข่งขัน
กันสร้างความกดดันให้แก่เด็ก แม้แต่การเลือกโรงเรียนให้ลูก โดยรัฐควรมีบทบาทในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ให้การชี้แนะให้ผู้ปกครองเห็นและเข้าใจการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม ไม่เน้นการแข่งขันอ่าน
เขียนหนังสือ ทาให้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็ก ส่งผลให้การศึกษาไทยล้มเหลว
1.1.1.63 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ควรมีกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือ
กันระหว่างครูและผู้ปกครอง การเรียนร่วมระหว่างพี่และน้องเพื่อน้องได้ดูตัวอย่างจากพี่ทาให้มีความ
รัก และเคารพกันโดยกิจกรรม ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน
1.1.1.64 ผู้ปกครองและครูต้องปรับกระบวนการคิดด้วยความเข้าใจใหม่ และมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปรับแนวทางใหม่ให้ประสบความสาเร็จร่วมกัน
1.1.1.65 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครู ชุ ม ชน ควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของ
การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
1.1.1.66 ทัศนคติร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนควรเป็นแนวทางเดียวกัน
ผู้เรียนควรได้รับความรู้ที่สอดรับกัน
1.1.1.67 การอ้างเด็กไม่ฉลาด แสดงถึงครูสอนไม่ดี ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญ
ผู้บริหารมองปัญหาผิด จึงแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จึงเกิดความล้มเหลวทางการศึกษา ในอนาคตนักศึกษา
มีใบปริญญาแต่ไม่มีความรู้ที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับสังคม
ด้านการประเมินผลการศึกษา
1.1.1.68 การประเมิน ผลทางการศึ กษาควรมีก ารประสานหลากหลายแนวทาง
เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพความเป็นจริง
1.1.1.69 ยกเลิกการประเมินจากภายนอก สร้างภาระงานให้ครู เน้นเรื่องการสอน
ให้ครูรับผิดชอบงานด้านการสอนมากๆ
1.1.1.70 ด้านการประเมินผล ควรเลิกการเรียนการสอนแบบแข่งขันที่จะยิ่งทาให้
ปลูกฝังจิตใจที่เห็นแก่ตัวให้แก่เด็ก
1.1.1.71 ตราบใดที่ ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษายังด าเนิ นต่อไปอย่ างไร้
ประสิทธิภาพอย่างทุกวันนี้ แม้จะมีการวางหลักสูตรและแนวทางการศึกษาให้ดีเท่าใดก็ไม่อาจพัฒนา
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การศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุดได้ เนื่องจากบุคลากรการศึกษาแต่ละโรงเรียนเสียเวลาไปกับการประกัน
คุณภาพการศึกษามากมายในแต่ละปี ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาก็ไม่สามารถประกันคุณภาพได้
อย่างแท้จริง หากจะปรับ ปรุงการศึกษาในอนาคต การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีต้องได้รับการ
แก้ไขและไม่เบียดเบียนเวลาของผู้สอน
ด้านอื่นๆ
1.1.1.72 การปฏิ รู ป หรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะกระจายอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
โรงเรียนควรดูความพร้อมของท้องถิ่นหรือโรงเรียนว่ามีความพร้อมหรือมีความสามารถที่จะบริหาร
จั ด การได้ โดยเฉพาะเรื่ อ งทุจ ริ ตคอร์รั ป ชั่ น ซึ่ งโดยหลั ก การกระจายอ านาจเป็ นเรื่ อ งที่ ดี เหมื อ น
ต่างประเทศที่ดาเนินการ (แต่ต่างประเทศมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นน้อย) ขณะที่ประเทศไทยทุจริต
คอร์รัปชั่นยังเกาะกินในทุกหน่วยงาน หากกระจายอานาจให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกหรือจ้างครูเองจะ
เกิดการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เหมือนกับท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้
ต้องการเข้ารับราชการข้าราชการระดับ 3 ถึงจานวนรายละหกแสนบาท “หลักการดีแต่ผู้นามาปฏิบัติ
ไม่มีความสุจริตโปร่งใส”
1.1.1.73 การควบคุ มสื่ อที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้ งการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสอนในชั้นเรียนจึงจะประสบผลสาเร็จ
1.1.1.74 ปัจจุบันการเรียนการสอนในต่างจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดได้
ถูกเหยียดจากคนในสังคมเมือง เกิดความเหลื่อมล้ากันมาก การปรับการเรียนการสอนต้องใส่ใจในการ
ปรั บ ทัศนคติที่ดีต่อกัน เพระทุกที่ไม่ได้วัดกันที่สถาบันการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนต่างจังหวัดมี
เทคโนโลยีห รืออุป กรณ์การเรี ยนการสอนที่ไม่ทันสมมัย ทาให้นักศึกษานักเรียนจบไปทางานที่ใช้
เครื่องมือได้ไม่ดี ต้นทุนการศึกษาในประเทศยังมีความเหลื่อมล้า ดังนั้นควรนาระบบการศึกษาของ
ประเทศเยอรมันมาปรับใช้ (ประเทศเยอรมันในหลายรัฐการศึกษาฟรีตลอดจนจบการศึกษาปริญญา
ตรี)
1.1.1.75 การใช้เทคโนโลยีมากไป จะทาให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมลดลงได้
1.1.1.76 การกาหนดกฎเกณฑ์ข้อจากัดทางการศึกษาต่างๆควรคานึงถึงบริบทของ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดความแตกต่างแบ่งแยก ซึ่งจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์เด็กไทยในอนาคต
1.1.1.77 นโยบายการศึกษานาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างยาก เพราะ
การเมืองไม่มั่นคง นโยบายเปลี่ยนไปตามการเมืองที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน
1.1.1.78 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคโนโลยี ไม่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ มากเกิ น ไป
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทาให้เด็กคิดอะไรไม่เป็น ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
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1.1.1.79 วงการศึกษาไทยมีงานวิจัยทีดีๆ มีคุณค่ามากมาย แต่ไม่ค่อยจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้ผู้ทาวิจัยเรื่องนี้ได้นาไปเผยแพร่ และนาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลมากกว่า
การเก็บในตู้เอกสาร
1.1.1.80 ผลการจัดการศึกษาควรขยายให้มีความเป็นสากลทางการศึกษา
1.1.1.81 อยากเห็นเด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี มีความรู้เท่าทันโลกเพื่ออนาคตเด็กไทย
ในวันข้างหน้า
1.1.1.82 ถ้ า ในอนาคตสามารถจั ด การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ตามจริ ง กั บ ข้ อ ต่ า งๆใน
แบบสอบถามจะเหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟามาก เพราะวัยเด็กต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ
และแปลกใหม่ รับสิ่งต่างๆได้ง่ายและไว
3.2 แนวทางการจั ด การศึก ษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยในอนาคต
แนวทางการจัดการศึกษาของเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคตนั้น เพื่อให้เห็นภาพแนวทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ
ที่มีผลต่อการนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งก็คือ ผู้เรียนหรือเจเนอเรชั่นแอลฟา และสภาพการ
จัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
ในด้านของผู้เรียน ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการจัดประชุมสนทนา
กลุ่มโดยแบ่งคุณลักษณะเป็น 2 ประการคือ คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟาทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์กั บ สั งคมไทยในอนาคตที่ ควรใช้การจั ดการศึกษาที่ เหมาะสมช่ว ยปลู ก ฝั ง และบ่ มเพาะ
คุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้น และคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ที่ควรพัฒนาด้วยการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
ผลการตอบแบบสอบถาม โดยสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันประกอบด้วยด้านวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ด้านครู ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนามาสู่ข้อสรุปของการ
นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการศึกษาและแสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4-16 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟากับสังคมไทย
ในอนาคต
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
ด้านร่างกายและจิตใจ
1. การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพกายให้ แ ข็ ง แรง 1. โรคอ้วนจากอาหารฟาสต์ฟูด (fast food)
เหมาะสมตามวัย ด้วยการพักผ่อน ออกกาลัง 2. สุขภาพไม่แข็งแรง เช่น ภูมิแพ้ เบาหวาน
กาย อาหาร และสุขอนามัยที่ดี

สายตาสั้นเทียม

2. ด้านจิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี รับรู้ตนเองด้าน 3. สมาธิสั้น
บวก รู้จักและเข้าใจตนเอง มั่นใจในตนเอง มี 4. หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว
ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค (AQ)

5. ซึมเศร้า โรคเหงา รู้สึกโดดเดี่ยว
6. ขาดความอดทนในการเอาชนะปัญหา

ด้านความรู้และทักษะ
1. ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 1. ขาดการรู้จักและเข้าใจตนเอง
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 2. ขาดทักษะชีวิต และการดารงชีวิตรอดใน
ใหม่ๆ

สังคม

2. ความรู้ทางภาษาในการเจรจาติดต่อสื่อสาร 3. ไม่มีความสามารถในการวางแผนและการ
แก้ไขและลดความขัดแย้งในสังคม

ลงทุนทางการเงิน ฟุูงเฟูอตามกระแสวัตถุ

3. ทั ก ษะชี วิ ต การด ารงชี วิ ต รอดในสั ง คม นิยม
ปูองกันตนเองจากสื่อเสี่ยงภัย

4. รั บ และแชร์ ข้ อ มู ล ทางโซเชี ย ล มี เ ดี ย

4. การวางแผนทางการเงินและการลงทุน

(social media) โดยขาดการวิเคราะห์

5. การเลื อ กรั บ และใช้ สื่ อ เทคโนโลยี อ ย่ า ง ข้อเท็จจริงของข้อมูล
เหมาะสม

5. มี ก ารศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น แต่ ไ ม่ ส ามารถน า

6. ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบ ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือสังคม
อ า ชี พ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ได้
(entrepreneurial)

6. สร้างคาพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและ

7. เรียนรู้ตลอดชีวิต

ขัดแย้ง (hate speech) ในสังคม
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ตารางที่ 4-16 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟากับสังคมไทย
ในอนาคต (ต่อ)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

ด้านเจตคติและค่านิยม
1. มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และกล้ าหาญทาง 1. วัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินสามารถซื้อได้
จริยธรรม

ทุก อย่ า งทั้ ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความ

2. การธารงรักษา และอนุรักษ์ความเป็นไทย ถูกผิดในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2. หลงลืมรากเหง้าความเป็นไทย

3. ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในสามสถาบันหลัก
ของประเทศ
ด้านการแสดงออกต่อสังคม
1. สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม

1. ขาดทักษะ และปฏิสัมพันธ์กับสังคม

(โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ)

2. เสพติดเทคโนโลยี

2. คุ ณ ลั ก ษณะของมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เช่ น 3. คุณลักษณะของมนุษย์หุ่ นยนต์ เช่น แข็ง
ความสามัคคี ความกตัญญู ความอ่ อนน้อ ม กระด้าง ก้าวร้าว ขาดมารยาทสังคม เป็นต้น
ถ่อมตน ความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น 4. ค านึ ง ถึ ง ตนเองมากกว่ า สั ง คม และ
3. ความสามารถในการทางานเป็นทีม ทางาน สิ่งแวดล้อม (มือใครยาวสาวได้สาวเอา) ยึด
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม

ตนเองเป็นสาคัญ

4. การเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตย
เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนและผู้อื่น
5. การมี จิ ต ส านึ ก สาธ ารณะ ค านึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมและสังคม
6. เคารพกฎหมาย
จากตารางที่ 4-16 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และไม่ พึ ง ประสงค์ ข อง
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่ผู้วิจัยสรุป และสังเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร และการประชุมสนทนากลุ่มกับ
ครอบครั ว โรงเรี ย น และชุ มชนที่ มีเ จเนอเรชั่ นแอลฟา รวมจานวน 15 คน พบว่า คุณ ลั ก ษณะที่
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พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟากับสังคมไทยในอนาคตนั้น หากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมจะสามารถบ่มเพาะ ปลูกฝัง และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ตาม
ขั้นพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กตามแต่ละช่วงวัย เช่นเดียวกันกับคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่สามารถปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ผ่านการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับเจเนอเรชั่นแอลฟา
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะนาเสนอถึงแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟา ผู้วิจัยได้สรุป และสังเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุ บันที่เป็นอยู่จริง
โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครอบครัวจานวน 18 ครอบครัว ตัวแทนครูในโรงเรียนจานวน 6
คน และตัวแทนชุมชนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา จานวน 18 คน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผ่านการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับบุคลากรที่ทางานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมจานวน 260 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นคาถาม 9 ด้านเกี่ยวกับสภาพการจัด
การศึกษาไทย และแบ่งสภาพการจัดการศึกษาออกเป็น 6 ด้านตามคานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง
นี้ ข้อมูลดังกล่าวแสดงในตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 แสดงการสังเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ด้าน
สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง มีความแตกต่างกันตามประเภท และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั้นๆ
การจัดการศึกษา
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเช่น เน้นการอ่านออกเขียน
ได้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นความรู้ทางภาษาควบคู่
วิชาการ เป็นต้น
2. หลักสูตร
1. หลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ ยนแปลงบ่อย
ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ไม่มีระบบ ขาดเอกภาพ
2. หลักสูตรเน้นการท่องจา ขาดการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และคิด
อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนขาดการพัฒนาการกล้าแสดงออก
3. หลั ก สู ตรไม่มี ค วามทัน สมัย ไม่ส อดคล้ องกั บผู้ เ รีย น และโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางที่ 4-17 แสดงการสังเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน (ต่อ)
ด้าน
สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
3. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการ 1. รูปแบบและวิธีการจัดการการเรียนการสอนมีความ
สอน
หลากหลาย และคล้ายกันในบางประเด็น คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ
มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ค ล้ า ยกั น ในทุ ก ประเภทของ
โรงเรียน เช่น การทากิจกรรมเคลื่อนไหวในช่วงเช้า การ
เล่นกีฬาหรือทากิจกรรมกลางแจ้ง
ด้านความรู้และทักษะ
มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทของโรงเรียน โดย
โรงเรียนสังกัด กทม. และสพฐ. จะถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะต่างๆผ่านการเล่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
อ่านท่องจา โรงเรียนสังกัด สช. จะเน้นการเรียนรู้ทาง
วิชาการเป็นสาคัญ
ด้านเจตคติและค่านิยม
มี ก ารถ่ า ยทอดเจตคติ แ ละค่ า นิ ย มผ่ า นการใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น คล้ า ยกั น ในทุ ก ประเภทของโรงเรี ย น
ตัวอย่างเจตคติและค่านิยมที่ถ่ายทอด เช่น ค่านิยม 12
ประการ คุณธรรมจริยธรรม การโตไปไม่โกง ความเป็น
ไทย เป็นต้น
ด้านการแสดงออกต่อสังคม
มีรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดด้านการแสดงออกต่อ
สังคมคล้ายกันในทุกประเภทของโรงเรียนคือ ผ่านการใช้
ชีวิตประจาวันในโรงเรียน กิจกรรมโฮมรูม และรายวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น มารยาท เป็นต้น
2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการบ้านและความรู้ทาง
วิชาการเป็นจานวนมากจนขาดการพัฒนาในด้านอื่นให้
เหมาะสมตามวั ย เช่ น จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
พฤติกรรม
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ตารางที่ 4-17 แสดงการสังเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน (ต่อ)
ด้าน
สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
3. รูปแบบการจัดการเรียนการ
3. การจัดการเรียนการสอนมีการนาเทคโนโลยีม า
สอน (ต่อ)
ประยุกต์ใช้มากขึ้น
4. รูป แบบการเรี ยนการสอนบางวิช าเปลี่ ยนแปลงไป
เช่น การสะกดคาในภาษาไทย คณิตศาสตร์
4. ครู
1. ภาระงานครู และจานวนเนื้อหาวิ ชามีมากจนทาให้
ผู้สอนสอนไม่ทัน
2. ครูจบไม่ตรงตามวุฒิ หรือ ไม่มีความรู้เท่าทันผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน
3. ครูไม่มีจรรยาบรรณ
5. การวัดและการประเมินผล
1. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีกรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
กาหนดตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของเด็ ก ปฐมวั ย จ านวนมาก
เกินไป
6. สิ่ ง แวดล้ อ มในสั ง คมที่มี ผ ลต่ อ 1. ทัศนคติบางประการของผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ใน
การจัดการศึกษา
สังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
2. สถาบันกวดวิชา และการรับเงินแปฺะเจี๊ยะ ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3. สภาพครอบครัว และโรงเรียน เช่น สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูและผู้ปกครองขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบัน
ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของการจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งในส่วนของหลักสูตร รูปแบบหรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การวัดและประเมินผล และสิ่งแวดล้อมในสังคม
ที่มีผลต่อการจัดการศึกษานั้น ยังไม่เหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟาดังตัวอย่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้และทักษะ
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาเช่น การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

268
นวัตกรรมใหม่ๆ แต่สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันพบว่าหลักสูตรยังคง
เน้นในเรื่องของการท่องจาเป็นหลักจนขาดการพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆของผู้เรียน ด้านเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา
เช่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความกล้าหาญทางจริยธรรม แต่ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมในสังคม
(mesosystem) ยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบการศึกษาที่เรียกว่า “เงินแปฺะเจี๊ยะ” เป็น
ต้นแบบให้กับเจเนอเรชั่นแอลฟาได้ซึมซับและเรียนรู้จากในชีวิตประจาวันผ่านพฤติกรรมของระบบ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่พ่อแม่ ครู โรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยในอนาคต โดยแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟานั้นมีกรอบ
แนวคิดที่สาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาหรื อผู้เรียน และสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ด้วยหลัก 3 ป. คือ ป.ที่ 1 ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยผ่านการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับ เจเนอเรชั่นแอลฟา ป.ที่ 2 คือปรับปรุงคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ป.ที่ 3 คือเปลี่ยนแปลงจุดบกพร่องของ
สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันและพัฒนาสิ่งที่ดีปัจจุบันของการศึกษาไทยให้เป็นการจัดการศึกษา
สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตมากขึ้น กรอบแนวคิดดังกล่าวนาเสนอ
ดังภาพที่ 4-2 และแนวทางการจัดการศึ กษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคตนาเสนอในตารางที่ 4-18 ตามลาดับ
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ภาพที่ 4-2 แสดงแนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคต
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ตารางที่ 4-18 แสดงแนวทางการจัด การศึ ก ษาในระบบการศึก ษาส าหรับ เจเนอเรชั่ นแอลฟาให้
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในอนาคต
ด้าน
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
1. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร จั ด จุดมุ่งหมายส าคัญคือการพัฒ นาผู้ เรียนให้มีพัฒนาการ
การศึกษา
ครบทุกด้านตามแต่ละช่วงวัย
2. หลักสูตร และเนื้อหาวิชา
1. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟา และสะท้ อ นสิ่ ง ที่
สังคมไทยต้องการ
2. หลั ก สู ตรบูร ณาการจุด เด่น ของประเทศต่างๆ และ
ปรับให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
3. เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ด้านร่างกายและจิตใจ
3.1 เน้นทักษะการมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันแทนที่
เนื้อหาวิชาการ การช่วยเหลือ ดูแลตนเองและเอาตัวรอด
จากสื่อเสี่ยงภัย
3.2 ความรู้ในการจัดการและการควบคุมอารมณ์
3.3 ความรู้ทางด้านศาสนาหรือกิจกรรมที่เน้นความ
แข็งแกร่งทางจิตใจ
3.4
ความรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาวะ สุ ข ศึ ก ษา และ
สาธารณสุข
4. เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้และทักษะ
4.1 ความรู้ที่จาเป็นต่อการดูแลตนเอง และผู้อื่นใน
ชีวิตประจาวัน
4. 2 ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ภ า ษ า เ พื่ อ ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจาวันและการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง
4.3 ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเลือกใช้อย่างถูก
กาลเทศะ

271
ตารางที่ 4-18 แสดงแนวทางการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในอนาคต (ต่อ)
ด้าน
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
2. หลักสูตร และเนื้อหาวิชา (ต่อ)
4.4 ความรู้ แ ละทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ
4.5 การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น ภาษา
4.6 ความรู้ทางกฎหมายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4.7 ความรู้ แ ละทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การทาง
การเงิน การลงทุน
4.8 เนื้อหาเพื่อการนาไปประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพ
อิสระด้วยตนเอง
4.9 เนื้อหาด้านการปกครองในระบบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองในอาเซียน หน้าที่พลเมือง
5. เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านเจตคติและค่านิยม
5.1 ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผูกพันใน
ครอบครัว
5.2 คุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตประจาวัน
5.3 วัฒ นธรรมไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีไทย
5.4 ความเป็นประชาธิปไตย ความมีระเบียบวินัย
6. เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการแสดงออกต่อสังคม
6.1 รู้ ใ นสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตน และผู้ อื่ น ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
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ตารางที่ 4-18 แสดงแนวทางการจัด การศึ ก ษาในระบบการศึก ษาส าหรับ เจเนอเรชั่ นแอลฟาให้
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในอนาคต (ต่อ)
ด้าน
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
2. หลักสูตร และเนื้อหาวิชา (ต่อ)
6.2 ความสามัคคี การทางานเป็นทีม
6.3 มารยาทในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรมและศาสนา
6.4 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ
3. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการ 1. รูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเน้นการลงมือ
สอน
ปฏิบัติจากประสบการณ์จริง และมีความหลากหลาย
2. ผู้เรียน และเทคโนโลยี มีบทบาทในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น
3. การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. รูปแบบการเรียนการสอนมีลักษณะเหมือนโรงเรียน
ทางเลื อ ก ลดบทบาทของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้น้อยลง
4. ครู
1. ครูมีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณความเป็นครู
2. ครูมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
3. ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือซึ่งกันและ
กันในการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองเรียนรู้ไปพร้อม
กับผู้เรียน
5. การวัดและการประเมินผล
วัดและประเมินผลด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลายมากขึ้น
เช่น การสอบแบบอัตนัย การศึกษาจากสภาพจริง การ
สังเกตพฤติกรรม
6. สิ่ ง แวดล้ อ มในสั ง คมที่มี ผ ลต่ อ 1. มีความเท่าเทียมทางการศึกษา
การจัดการศึกษา
2. จานวนผู้เรียนต่อห้องลดน้อยลง
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สาหรับแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 1) ควรจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และ
พัฒ นาเนื้อหาให้มีความทันสมัย 2) มีเนื้อหาวิช าที่ส ามารถพัฒ นาคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ต้องการให้เกิดกับเจเนอเรชั่นแอลฟา 3) เน้นทักษะชีวิต และทักษะทางวิชาชีพ ผู้เรียนสนใจด้ว ย
ตนเอง 4) การทาวิจัยจากประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ 5) เน้นการเรียนรู้ในหัวข้อ
ที่ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง 6) เน้นการบริหารจัดการโดยบุคคลในชุมชน อบต. มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ซึ่ง
ถื อ เป็ น ระบบ exosystem ของเจเนอเรชั่ น แอลฟา มี ส่ ว นร่ ว มในการสอนแทนการบริ ห ารจาก
ส่วนกลาง
แนวทางการจั ดการศึกษาตามอัธ ยาศัยส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
พบว่า การมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีของระบบ mesosystem ระหว่างระบบ microsystem
คือบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา การเป็นตัวแบบ
ของครูที่สามารถให้คาแนะนาในการใช้ชีวิตประจาวัน และผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการสอน
จากชีวิตประจาวันให้ความรู้และคาแนะนาเพิ่มเติม เน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
ต้องการจัดการศึกษาด้วยตนเองภายใต้บริบทของสังคมทั้งระบบ exosystem และ macrosystem
ที่เข้มแข็งและมั่นคง
จากผลการวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยนาเสนอในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต” ผู้วิจัยนามาสรุปเป็นแผนภาพที่
4-3 ร่วมกับกรอบแนวคิดในงานวิจัยของเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นกรอบแนวคิดและผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยมากขึ้น ดังนี้
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ภาพที่ 4-3 แสดงกรอบแนวคิดและผลลัพธ์ของงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต”

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สั งคมไทยในอนาคต มีวัต ถุป ระสงค์ข องงานวิ จัยคื อ 1) เพื่ อศึ กษาคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของ
สังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
3) เพื่ อ น าเสนอแนวทางการจั ด การศึ กษาส าหรับ เจเนอเรชั่น แอลฟาให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยในอนาคต
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเจเนอเรชั่น
แอลฟาเพื่อหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยในอนาคตในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กับระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อวิเคราะห์สภาพ
การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
และวัตถุป ระสงค์ข้ อที่ 3 ผู้ วิจั ย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้ว ยแบบสอบถาม เพื่ อหาแนวทางการจั ด
การศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
5.1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ในอนาคต
5.1.2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจั ดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต
5.1.3 แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาให้ เ หมาะสมกั บบริ บ ทของ
สังคมไทยในอนาคต
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5.1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต
ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตเมื่อแบ่งตามกรอบแนวคิดในการพัฒนามนุษย์เป็น 4 คุณลักษณะ เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
5.1.1.1 ด้านร่างกาย และจิตใจ
ประกอบด้วยด้านร่างกายควรดูแลรักษาสุข ภาพกายให้แข็งแรงเหมาะสม
ตามวัย ด้วยการพักผ่อน ออกกาลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า และมีสุขอนามัยที่ดี ด้าน
จิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี รับรู้ตนเองด้านบวก รู้จักและเข้าใจตนเอง มั่นใจในตนเอง มีความสามารถใน
การฟันฝุาอุปสรรค (Adversity Quotient)
5.1.1.2 ด้านความรู้ และทักษะ
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความรู้ทางภาษาในการเจรจาติดต่อสื่อสาร แก้ไขและลดความขัดแย้งใน
สังคม ทักษะชีวิตและการดารงชีวิตรอดในสังคม ปูองกันตนเองจากสื่อเสี่ยงภัย การวางแผนทาง
การเงินและการลงทุน การเลือกรับ และใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial) สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วย
ตนเอง
5.1.1.3 ด้านเจตคติ และค่านิยม
ประกอบด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
การธารงรักษา และอนุรักษ์ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงการซาบซึ้งและเห็น
คุณค่าในสามสถาบันหลักของประเทศ
5.1.1.4 ด้านการแสดงออกต่อสังคม
ประกอบด้ ว ยความสามารถในการดู แ ลตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม
(โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ) มีคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น ความสามัคคี ความกตัญญู ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น มีความสามารถในการทางานเป็นทีม ทางาน
ร่ ว มกับ ผู้ อื่น ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม การเป็น พลเมืองที่ดี ในระบบประชาธิปไตย เคารพสิ ทธิ และ
เสรีภาพของตนและผู้อื่ น การมีจิตสานึกสาธารณะ คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และการเคารพ
กฎหมาย
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5.1.2 สภาพการจัด การศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต
5.1.2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) ครู 5) การวัดและการประเมินผล 6) สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผล
ต่อการจัดการศึกษา
1) วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามีความแตกต่างกันตามประเภท และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั้นๆ ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเช่น เน้นการอ่านออกเขียนได้
เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นความรู้ทางภาษาควบคู่วิชาการ เป็นต้น
2) หลักสูตร
หลั กสู ตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ ยนแปลงบ่อย ไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน ไม่มีระบบ ขาดเอกภาพ หลักสูตรเน้นการท่องจา (ขณะเดียวกันการเน้นท่องจาจะมี
ประโยชน์สาหรับบางวิชาเช่น วิชาประวัติศาสตร์) ขาดการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และขาดการคิด
อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนขาดการพัฒนาการกล้าแสดงออก หลักสูตรไม่มีความทันสมัย ไม่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สาหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในทุกประเภทของโรงเรียนจะ
มีความใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เช่น วัตถุประสงค์คือ การเน้นความรู้
ทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะจัดเน้นเนื้อหาวิชาการ เป็นต้น
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นทุ ก ประเภท ทั้ ง โรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร โรงเรี ย นสั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสั ง กั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเน้นการบ้านและความรู้ทางวิชาการเป็นจานวนมากจน
ขาดการพัฒนาในด้านอื่นให้เหมาะสมตามวัยเช่น จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม การจัดการ
เรี ย นการสอนมี ก ารน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ม ากขึ้ น มี รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่
หลากหลายขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง เช่น เน้นการเรียนแบบวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
นอกจากนี้รูปแบบ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนยังขาดเอกภาพ
ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ระบบการศึกษาเน้นการแข่งขันวัดคุณค่าที่คะแนน เกรด จนนาไปสู่การเรียน
กวดวิชา รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น วิธีการสะกดคาในวิชาภาษาไทย การ
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ไม่เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะโรงเรียนสังกัด กทม. และสังกัด สพฐ.) โรงเรียนทุก
ประเภทต่างมีรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และคล้ายกันในบางประเด็น
คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ
มีรูปแบบและวิธีการที่คล้ายกันในทุกประเภทของโรงเรียน เช่น การทา
กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเข้าจังหวะในช่วงเช้า การเล่นกีฬาหรือทากิจกรรมกลางแจ้ง
ด้านความรู้และทักษะ
มีความแตกต่างกันในแต่ล ะประเภทของโรงเรียน โดยโรงเรียนสั งกัด
กทม. และสพฐ. จะถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆผ่านการเล่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่าน
ท่องจา โรงเรียนสังกัด สช. จะเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการเป็นสาคัญ
ด้านเจตคติและค่านิยม
มีการถ่ายทอดเจตคติและค่านิยมผ่านการใช้ชีวิตประจาวันคล้ายกันในทุก
ประเภทของโรงเรีย น ตัวอย่ างเจตคติและค่านิยมที่ถ่ายทอด เช่น ค่านิยม 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม การโตไปไม่โกง ความเป็นไทย เป็นต้น
ด้านการแสดงออกต่อสังคม
มีรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดด้านการแสดงออกต่อสังคมคล้ายกันในทุก
ประเภทของโรงเรียนคือ ผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน กิจกรรมโฮมรูม และรายวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น มารยาท เป็นต้น
4) ครู
ภาระงานครู และจานวนเนื้อหาวิชามีมากจนทาให้ผู้สอนสอนไม่ทัน ครูจบ
ไม่ตรงตามวุฒิ หรือ ไม่มีความรู้เท่าทันผู้เรียนในยุคปัจจุบัน รวมถึงการขาดจรรยาบรรณของครู
ในขณะที่ข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปกครองที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟาจากโรงเรียนสังกัด กทม. มีข้อคิดเห็น
แตกต่างจากโรงเรียนประเภทอื่นคือ ครูสอนดี ดูแลนักเรียนได้ดี
5) การวัดและการประเมินผล
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี
กรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กาหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยจานวนมากเกินไป สาหรับรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ในทุก
โรงเรี ย น จะมี วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ในสองรู ป แบบคื อ ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ผ่ า นการสั ง เกต
พฤติกรรม และการประเมิน ทางวิช าการเพื่อเลื่ อนชั้น ผ่ านการสอบ ส าหรั บข้อคิดเห็ นต่อระบบ
การศึกษาแบบแพ้คัดออก มี 2 ความคิดเห็น คือ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยข้อคิดเห็นไม่เห็นด้วยมี
จานวนมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 73.81
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6) สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
ทัศนคติบางประการของผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ในสังคม เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาระบบการศึกษาไทย เช่น การเรียนแบบแข่งขัน เน้นการวัดความสาเร็จทางการศึกษาที่
คะแนน เป็นต้น สถาบันกวดวิชา และการรับเงินแปฺะเจี๊ยะ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สภาพครอบครั ว และโรงเรี ย น เช่น สื่ อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษากับโรงเรียน
โรงเรียนทุกประเภทจะมีการประชุมผู้ปกครอง และสอบถามข้อคิดเห็นที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียนใน
ด้านต่างๆผ่ านแบบสอบถามภาคการศึก ษาละ 1 ครั้ ง ความร่ว มมือ ของผู้ ป กครองที่มีต่ อการจั ด
การศึกษากับโรงเรียน พบว่าเฉพาะผู้ปกครองที่สังกัดโรงเรียน กทม. และ สังกัด สพฐ. ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียน ตรงกันข้ามกับโรงเรียนสังกัด สช. บางโรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียน
ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยสอบถามข้อคิดเห็นในภาพรวมของการจัดการศึกษาไทยกับการพัฒนา
เจเนอเรชั่นแอลฟาตามความต้ องการ พบว่าคาตอบจากผู้ปกครองมี 3 คาตอบ คือ 1) การจัดการ
ศึกษาไทยในปัจจุบันตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง (เป็นคาตอบที่ได้จากผู้ปกครอง
ที่มีบุตรเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เป็นส่วนใหญ่) 2) การจัดการศึกษาไทยปัจจุบันตอบโจทย์การ
พัฒนาบุตรหลานได้เพียงบางด้ าน เป็นคาตอบที่พบในทุกประเภทโรงเรียน และคาตอบที่ 3) การ
จัดการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาบุตรได้ตรงตามที่ต้องการ เป็นคาตอบที่
พบในทุกประเภทโรงเรียน
5.1.2.2 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ด้านเช่นเดียวกันกับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน คือ 1) ด้าน
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 2) ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา 3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน 4) ด้านครู 5) ด้านการวัดและประเมินผล 6) ด้านสิ่งแวดล้อมในสั งคมที่มีผลต่อการจัด
การศึกษา
1) ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อ
สังคม เหมาะสมและสอดคล้องตามแต่ละช่วงวัย
2) ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
ด้ า นหลั ก สู ต รควรมี ก ารปรั บ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาและบริบทของสังคมไทย
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ด้า นเนื้ อหาวิช า เจเนอเรชั่ นแอลฟาควรเรี ยนรู้ ในประเด็น ส าคั ญ หลาย
ประการ คือ 1) เรื่องของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 2) มารยาทในสังคม 3)
คุณธรรมจริยธรรม 4) การมีทักษะชีวิต สามารถอยู่รอดในสังคมได้อย่างถูกต้องและมีความสุข 5) การ
ใช้เทคโนโลยี อย่ างรู้ เท่า ทัน และเหมาะสม 6) ความรักชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ และความสั ม พันธ์ใ น
ครอบครั ว 7) ความรู้ ทางด้านกฎหมาย สิ ทธิ และหน้าที่พลเมืองในระบบประชาธิปไตย 8) การ
วางแผนและบริห ารจั ดการทางการเงิน การลงทุน 9) ทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 9) ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน 10) การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสั งคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา และวัฒ นธรรม 11) ความรู้ทางด้านสุ ขภาวะ และ
สาธารณะสุข
3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย ผู้เรียน
และเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เน้นการลงมือปฏิบัติ นาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าการท่องจา
4) ด้านครู
การให้ ความส าคัญกับการจัดการศึ กษาในเด็ก ปฐมวัยมากขึ้น ครูพัฒ นา
ตนเองทั้งเรื่องของจรรยาบรรณความเป็นครู และการมีความรู้เท่าทันผู้เรียน และโลกปัจจุบัน
5) ด้านการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนควรมีรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจาก
การสอบวัดผลแบบปรนัย เช่น การจาลองเหตุการณ์ การสังเกตจากพฤติกรรม เป็นต้น
6) ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างครู และผู้ปกครองเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา รวมถึงความเท่าเทียมทาง
การศึกษา และจานวนผู้เรียนต่อห้องมีปริมาณที่เหมาะสม
5.1.3 แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต
ผู้วิจัยนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยในอนาคตเป็น 3 รูปแบบคือ
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5.1.3.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
5.1.3.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5.1.3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
5.1.3.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ผู้วิจัยนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนออกเป็น 6 ด้าน
คือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 2) ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา 3) ด้านรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 4) ด้านครู 5) ด้านการวัดและประเมินผล 6) ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อ
การจัดการศึกษา
1) ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อ
สังคม เหมาะสมและสอดคล้องตามแต่ละช่วงวัย
2) ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
หลักสูตรควรมีความทันสมัย สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟา และสะท้อนสิ่งที่สังคมไทยต้องการ หลักสูตรควรบูรณาการจุดเด่นของประเทศ
ต่างๆ และปรับให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
สาหรับเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ร่างกายและจิตใจ ควรเน้นทักษะการมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันแทนที่เนื้อหาวิชาการ การช่วยเหลือ
ดูแลตนเองและเอาตัว รอดจากสื่ อเสี่ ยงภัย ความรู้ในการจัดการและการควบคุมอารมณ์ ความรู้
ทางด้านศาสนาหรือกิจกรรมที่เน้นความแข็งแกร่งทางจิตใจ และความรู้ด้านสุขภาวะ สุขศึกษา และ
สาธารณสุข
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้และทักษะ
เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีความรู้ที่จาเป็นต่อการดูแลตนเอง และผู้อื่นใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้ และทักษะด้านภาษาเพื่อ การใช้ชีวิตประจาวันและการเจรจาเพื่อลดความ
ขัด แย้ ง ความรู้ เ ท่า ทั น เทคโนโลยี และการเลื อกใช้อ ย่า งถูก กาลเทศะ ความรู้ และทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและดีงาม การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียน เช่น ภาษา วัฒนธรรม เป็นต้น ความรู้ทางกฎหมายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการทางการเงิน การลงทุน เนื้อหาวิชาที่ใช้เพื่อการนาไปประกอบวิชาชีพ สร้าง
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อาชีพอิสระด้วยตนเอง เนื้อหาด้านการปกครองในระบบประชาธิปไตย การเมืองการปกครองใน
อาเซียน หน้าที่พลเมือง
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเจตคติ
และค่านิยมของเจเนอเรชั่นแอลฟา คือ วิชาที่เน้นให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และความผูกพันในครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตประจาวัน รู้จัก และรักษ์วัฒนธรรมไทย
ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงการมีความเป็นประชาธิปไตย และความมีระเบียบ
วินัย
เนื้ อ หาวิ ช าที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ านการ
แสดงออกต่อสังคม เจเนอเรชั่นแอลฟาควรรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตน และผู้อื่น ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผู้ อื่น ความสามัคคี การทางานเป็ นทีม มารยาทในการอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นในสั งคม
พหุวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อสังคม
3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบและวิธีการจัดการการเรียนการสอนส าหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ควรเน้นการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง และจัดรูปแบบการเรีย นการสอนที่มีความหลากหลาย
ผู้เรียน และเทคโนโลยี มีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย รูปแบบการเรียนการ
สอนควรมีลักษณะเหมือนโรงเรียนทางเลือกคือเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านของพัฒนาการ และ
ลดบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้น้อยลง
4) ด้านครู
ครูควรมีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณความเป็นครู เป็นครูที่มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับ
เจเนอเรชั่นแอลฟา นอกจากนี้ ครูและผู้ปกครองควรมีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือซึ่งกันและกันในการ
จัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน
5) ด้านการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ควรใช้วิธีการที่มีหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น การสอบแบบอัตนัย การศึกษาจากสภาพจริง การสังเกตพฤติกรรม การจาลองเหตุการณ์
6) ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น การมีความเท่าเทียม
ทางการศึกษา จานวนผู้เรียนต่อห้องมีปริมาณที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อพัฒนาการ
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ด้านต่างๆตามวัย ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง การลดค่านิยมและทัศนคติ
บางประการของผู้ใหญ่ในสังคม เช่น การเรียนแบบแข่งขัน การเรียนกวดวิชา
5.1.3.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวทางการจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นที่ เ หมาะสมส าหรั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีลักษณะดังนี้ ด้านหลักสูตรควรมีความหลากหลาย และพัฒนาเนื้อหาให้มี
ความทั น สมั ย มี เ นื้ อ หาวิ ช าที่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด กั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟา เน้นทักษะชีวิต และทักษะทางวิชาชีพเพื่อใช้ในการทางาน เน้นการทาวิจัยจาก
ประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง
ด้านการบริหารจัดการ (ระบบ exosystem) บุคคลในชุมชน อบต. มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การสอนแทนการบริหารจากส่วนกลาง
5.1.3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาที่
เหมาะสมในอนาคต พบว่าการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีของระบบ mesosystem ระหว่าง
ระบบ microsystem คือบ้ าน วัด โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟา การเป็นตัวแบบของครูที่สามารถให้คาแนะนาในการใช้ชีวิตประจาวัน และผู้ปกครองเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยการสอนจากชีวิตประจาวันให้ความรู้และคาแนะนาเพิ่มเติม เน้นการส่งเสริมการจัด
การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ที่ ต้ อ งการจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองภายใต้ บ ริ บ ทของสั ง คมทั้ ง ระบบ
exosystem และ macrosystem ที่เข้มแข็งและมั่นคง
5.2 อภิปรายผล
ผู้ วิ จั ย อภิ ป รายผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ
1) คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
2) สภาพการจัดการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคต 3) แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต
จากผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออกต่อสังคม
ที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) มีความสอดคล้องกับแผน และนโยบาย
ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนในหลายประการ อาทิ
คุณลักษณะด้านร่างกายและจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมตามช่วง
วัย การมีสุขภาพจิตใจดี ด้านความรู้และทักษะ เช่น การมีทักษะการคิด แก้ปัญหา ด้านเจตคติและ
ค่านิยม เช่น การมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ด้านการแสดงออกต่อสังคมเช่ น การมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายเยาวชน
แห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2554); พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง); กระทรวงศึกษาธิการ (2551); นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก
ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ. 25550-2559) โดยยูนิเซฟ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ควรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลื อสังคม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการจากการประชุมสนทนา
กลุ่ ม ก็แสดงถึงบริ บทของสังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ ยนแปลงไป และสะท้อนถึงแนวโน้มที่น่าจะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตกั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟา อาทิ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ เช่ น การมี
ความสามารถในการฟันฝุ าอุปสรรค (adversity quotient) ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มมี
ข้อคิดเห็ น ตรงกัน ว่ าเจเนอเรชั่น แอลฟามี ความสามารถที่จ ะอดทน และเอาชนะกั บปัญหาลดลง
ความสามารถในการรอคอยสิ่งต่างๆในชีวิตลดน้อยลง ดังนั้นเจเนอเรชั่นแอลฟาจึงควรมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในด้านของความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับด้านสติปัญญา
พบว่าระดับเชาวน์ปัญญาโดยเฉลี่ยของเด็กไทยลดลงอยู่ที่ 88-91 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัย
โลกที่กาหนดไว้ที่ 90-110 มีสมาธิสั้น เช่นเดียวกับพัฒนาการสมวัยในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลดลงจาก
72% ในปี พ.ศ. 2557 เหลือเพียง 67% ในปี พ.ศ.2560 อันเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารและ
ภาวะโภชนาการที่ดี (สานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม, 2558)
ขณะที่ด้านความรู้และทักษะ เช่น ความสามารถในการเจรจาติดต่อสื่อสาร เพื่อลดความ
ขัดแย้งในสังคม ปัจจุบันพบว่าสังคมไทยเมื่อเกิดความขัดแย้งทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม มักใช้การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง เช่น คาพูดที่สร้างความขัดแย้งหรือเกลียดชัง (hate
speech) การทะเลาะวิว าท ทาร้ ายร่างกาย สิ่งของ หรือสถานที่ มากกว่าใช้การเจรจาเพื่อลดข้อ
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ขัดแย้ง ความสามารถในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ทักษะชีวิตและการดารงชีวิตรอดใน
สังคม การปูองกันตนเองจากสื่อเสี่ยงภัย ความรู้และทักษะดังกล่าว เป็นข้อเสนอแนะอีกประการที่ได้
จากการประชุมสนทนากลุ่มที่ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มต้องการให้เกิดคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
ดังกล่าวกับเจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้เป็นเพราะเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันกาลัง
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้างต้น
ผลการศึกษาที่ได้สะท้อนให้เห็นภาพเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในสังคมไทยในปัจจุบันที่หาก
เปรียบเป็นคนไข้ก็เปรียบเสมือนคนไข้ที่กาลังปุ วยหนักดังผลการสารวจของสานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (ภมรชัย แดงศรี, 2556) ซึ่งสารวจทักษะของเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ผลพบว่าเด็กไทยมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ดี แต่ขาดทักษะการใช้ชีวิต ขาด
ทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลเนื่องจากเจเนอเรชั่นในปัจจุบันถูกเลี้ยง
ด้วยเทคโนโลยี เช่น แท๊บเล็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ แทนความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงระบบ microsystem ขาดความเข้มแข็ง ความสามารถในการบริห ารจัดการทางการเงิน การ
ทางานเป็นทีม และทักษะการสื่อสาร นิยมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองคนเดียว ปฏิเสธการถาม
ความเห็นและการทางานร่วมกับผู้อ ื่น ซึ่งทักษะดังกล่าวนั้นเป็นทักษะที่จาเป็นไม่เฉพาะเพียงแต่ใน
สังคมไทย แต่เป็นทักษะที่จาเป็นในสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
ด้านเจตคติและค่านิยม คุณลักษณะที่ได้จากผลการประชุมสนทนากลุ่มซึ่งแตกต่างไปจาก
การศึกษาเอกสาร คือ ความกล้าหาญทางจริยธรรม ซึ่งหมายถึง “ความกล้า” ที่จะปฏิเสธในการทาสิ่ง
ที่ผิดทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นเสมือนเนื้อร้าย
ที่กัดกิน และทาลายประเทศไทยในทุกระดับ และทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งจากความไม่กล้าที่จะ
ปฏิเสธ และการยินยอมร่วมมือในการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อผลประโยชน์ร่วมของตนเองและพวกพ้อง
สอดคล้องกับผลการวิจัย 8 ค่านิยมของคนไทยในปี ค.ศ. 2015 (อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ, 2557) ซึ่ง
กล่าวถึงลักษณะสังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุค “ตัวกูของกู” นั่นหมายถึงการคานึงถึงประโยชน์ส่วนตน
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวม และหนึ่ ง ในแปดค่ า นิ ย มที่ มี ค ะแนนมากที่ สุ ด คื อ ค่ า นิ ย ม “รวยลั ด ”
(richficiency: rich+sufficiency) ซึ่งแสดงถึงลักษณะของความเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยมสูงของคน
ในสังคมไทย การยอมทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน แม้กระทั่งการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งการรวยอย่างรวดเร็ว ค่านิยมของคนในสังคมดังกล่าวนี้จึงเป็นระบบ macrosystem
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่กาลังหล่อหลอมคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
และส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เจเนอเรชั่ น แอลฟาทั้ ง ทางตรง ( immediate
environments) และทางอ้อม (indirect environments)
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นอกจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว ความกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ผิดศีลธรรมใน
ด้านอื่นๆเช่น ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ยังมี
ความจาเป็นและสาคัญสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา ซึ่งคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ที่กาลังเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยในขณะนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม ทุกคนเห็นร่วมกันว่าควรใช้ “การจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสม” เปลี่ยนเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สาคัญด้านเจตคติและค่านิยมในเจเนอเรชั่น
แอลฟา เช่นเดียวกันกับการรับเอาความทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันแต่ขณะเดียวกัน
ก็ไม่หลงลืมรากเหง้าของความเป็นไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย
ด้ า นการแสดงออกต่ อ สั ง คม คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นมารยาท การอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม ความสามารถในการดูแลตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุ
เนื่องจากลั กษณะของสั งคมในเจเนอเรชั่นแอลฟานอกจากจะเป็นสังคมเสมือนจริงแล้ ว พหุ สังคม
พหุ วัฒ นธรรม และสั งคมผู้ สู งอายุ ยั งเป็น ลั กษณะทางสั ง คมที่ ส าคัญ อี กประการหนึ่ งที่ ป รากฏใน
เจเนอเรชั่นแอลฟา การอยู่ ร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม
เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีม ารยาท และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การอยู่ใน
สังคมที่มีผู้สูงอายุในอัตราส่ วนที่มากกว่าวัยเด็กและวัยแรงงานที่จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมี
อัตราส่ ว นผู้สู งอายุ 103.2 คนต่อเด็ก 100 คน (ปัทมา ว่าพัฒ นพงษ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล ,
ม.ป.ป.) เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงควรมีความสามารถในการดูแลตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของสังคม รวมถึง
สามารถรับผิดชอบดูแลผู้อื่นในสังคมผู้สูงอายุได้
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการดูแลตนเองสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาอาจเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ แต่เจเนอเรชั่นแอลฟาอาจขาดความสามารถในการดูแล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งนี้
เพราะปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี เ กิ ด ขึ้ น มากมายที่ ช่ ว ยให้ ท ากิ จ กรรมหลายๆอย่ า งได้ ด้ ว ยตนเอง ไม่
จาเป็น ต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น ไม้ถ่ายรูปเซลฟี่ แอพพลิเคชั่นหาสถานที่ท่องเที่ยว กูเกิล (google) ที่
รวบรวมทุกอย่างที่บุคคลต้องการทราบจนไม่จาเป็นต้องพึ่งพาใคร ค่านิ ยมการช่วยเหลือตนเองโดยไม่
พึ่งพาผู้อื่น (yelp: help yourself) (อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ, 2557) จึงทาให้บุคคลในสังคมปัจจุบัน
รวมถึงเจเนอเรชั่น แอลฟาจะมีลั กษณะแข็งกระด้าง ไม่ยอมโอนอ่อนให้ ใครง่ายๆ ซึ่งคุณลั กษณะ
ดังกล่าวขัดแย้งกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในพหุสังคม และพหุวัฒนธรรม
การมีจิตสานึกสาธารณะ และรู้ในสิทธิหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย เป็นคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ อี ก ประการของเจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ ส ะท้ อ นได้ จ ากผลการประชุ ม สนทนากลุ่ ม และ
สอดคล้องกับการให้ความสาคัญกับการรู้กฎหมาย รู้ในสิทธิหน้าที่พลเมือง ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญและประกาศเป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประกาศให้เริ่มใช้
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ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยระดับชั้นประถมศึกษามีจานวน 6 รายวิชา
รายวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมงต่อปี และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมงต่อปี (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2557)
เช่นเดียวกันกับการรู้ในสิทธิหน้าที่พลเมือง เคารพสิทธิผู้อื่น และเคารพกฎหมาย ถือเป็น
กรอบความคิดในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นอกจากผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของทักษะการ
คิด ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทางานดังที่กล่าวไว้แล้วในด้าน
ความรู้ และทักษะข้างต้น แต่กรอบแนวคิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของบทบาททางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ยังต้องเน้นในเรื่องของการทาหน้าที่พลเมือง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชุมชน ร่วมกิจกรรมต่างๆของโลก และมีส่ วนร่วมทางการเมืองผ่านทางชุมชนออนไลน์ และเครือข่าย
สังคม (social network) (สานักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.)
2) สภาพการจัดการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบัน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อนี้ ผู้วิจัยเน้นอภิปรายตามผลการศึกษาที่ได้คือ สภาพ
การจัดการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยอภิปรายใน 6 ประเด็น ส่วนด้านการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ผู้วิจัยจะอภิปรายร่วมกันกับผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น แอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคตใน
ลาดับต่อไป สาหรับสภาพการจัดการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้วิจัยอภิปรายประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาพบว่ า มี ความแตกต่ า งกั น ตามประเภท และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรีย น แต่เมื่อพิจารณารูปแบบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละประเภทนั้น
พบว่าสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การจั ดการศึกษาตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ) ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” โดยในทุกประเภทของโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม
และด้านการแสดงออกต่อสังคม
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2) หลักสูตร
ประเด็นที่ผู้วิจัยอภิปรายคือ ด้านความทันสมัยของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับผู้เรียน
และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ใช้ตั้งแต่
พ.ศ. 2544 และมีการปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2551ขณะที่หลักสูตรการสอนในอุดมศึกษามี
การทบทวนเนื้อหาทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
ต่อเจเนอเรชั่น ของผู้ เรี ย นและโลกที่เ ปลี่ ยนแปลงไปมากยิ่ งขึ้นดังเช่นประเทศญี่ปุน เกาหลี และ
เวียดนามที่มีการปฏิรูปหลักสูตรทุก 3-5 ปี นอกจากนี้ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย หลักสูตรขาด
ทิศทางที่แน่นอน และหลักสูตรขาดเอกภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการความไม่แน่นอน
ทางการเมือง การเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาธิการบ่อย และการเปลี่ ยนนโยบายทางการศึกษา
ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนรัฐมนตรี จากความไม่แน่นอนของระบบ
การเมืองซึ่งถือว่าเป็น สิ่งแวดล้ อมระบบ macrosystem ของเจเนอเรชั่นแอลฟา จึงส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบ microsystem นั่นคือ โรงเรียน และหลักสูตรการศึกษาที่มีต่ อเจเนอเรชั่นแอลฟา
หรือระบบ exosystem
เช่นเดียวกันกับประเด็นด้านหลักสูตรในปัจจุบันที่เน้นการท่องจาเนื้อหามากกว่าเน้น
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติใช้จริง ซึ่งลักษณะของหลักสูตรดังกล่าวสวน
ทางกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา โดยเจเนอเรชั่ นแอลฟาชอบรูปแบบการเรียนระหว่าง
สถานที่เรียนจริงกับสถานที่ใดๆที่สามารถพบหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้โดยใช้เครื่องมือดิจิทอล
เป็นเครือข่าย เช่น chat rooms, blogs, wikis, podcasts, email รวมถึงการเรียนรู้ออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ในช่วงเวลาเดียวกัน (synchronous) หรือต่างช่วงเวลากัน (asynchronous) (วิโรจน์
สารรัตนะ, 2556) นอกจากนี้หลักสูตรควรเน้นการมีทักษะที่จาเป็นต่ออาชีพและการใช้ชีวิตประจาวัน
เช่น สหรัฐอเมริกาเน้นพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลักสูตรที่เรียกว่า “career academies”
คือเป็นระบบการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญมีการฝึกงานจริงกับว่าที่
นายจ้าง สิงคโปร์เน้นวิชาเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน เป็นต้น (สานักงานสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน, 2558)
ประเด็ น ด้ า นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเน้ น การท่ อ งจ า ประเด็ น ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย มี
ข้อคิดเห็นว่าเป็นจุดเน้นที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียของการศึกษาไทยปัจจุบัน โดยข้อดีคือเหมาะสมกับ
รายวิ ช าที่ต้ อ งใช้ก ารท่ องจ ารายละเอี ยด เช่ น ประวั ติ ศาสตร์ การท่อ งสู ต รค านวณต่ างๆในวิ ช า
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันการเน้นการท่องจา และจดจาตามที่ครูบอกมาก
จนเกินไปโดยขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ นอกจากจะทาให้
ผู้ เ รี ย นขาดการกล้ า แสดงออกแล้ ว ยั ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นขาดความคิ ด ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผล และเป็ น
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วิทยาศาสตร์ ดังสะท้อนให้เห็นจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เป็นสังคมข่าวลือ สังคมที่เชื่อในสิ่งที่
คนส่วนใหญ่กล่าวถึง สังคมที่ทาตามๆกันกับที่คนส่วนใหญ่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแชร์หรือส่งต่อ
ข้อมูลในเครือข่ายออนไลน์ (social network) โดยขาดการไตร่ตรองถึงหลักความเป็นจริง และความ
เป็นไปได้ของข้อมูลในขณะนี้
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพบว่า ในโรงเรียนทุกประเภท ทั้งโรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จะเน้นการบ้านและความรู้ทางวิชาการเป็นจานวนมากจนขาดการพัฒนาในด้านอื่น
ให้เหมาะสมตามวัยเช่น จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม สอดคล้องกับผลการสารวจจานวน
ชั่ ว โมงเรี ย นของเด็ ก อายุ 9-13 ขวบ โดยเปรี ย บเที ย บในแต่ ล ะประเทศของยู เ นสโก (UNESCO
Institute of statistics, 2012) พบว่าประเทศไทยเรียนหนักเป็นอันดับที่ 1 ของโลกในระดับอายุ 10
ปี และ 11 ปี ตามลาดับ โดยใช้เวลาเรียนเป็นจานวน 1,200 ชั่วโมงต่อปีเท่ากัน รองลงมาคือประเทศ
อินโดนี เซีย ฟิลิปปิน ส์ และอินเดีย ตามลาดับ และเด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับที่ 2 ของโลกเป็น
จานวน 1,080 ชั่วโมงต่อปี เรียนหนักเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในระดับอายุ 12 ปี เป็นจานวน 1,167
ชั่ว โมงต่อปี และเป็ น อัน ดับ ที่ 8 ของโลกในอายุ 13 ปีคื อ 1,167 ชั่ว โมงต่อ ปี ทั้ง นี้ผ ลการส ารวจ
ดังกล่าวนับเฉพาะเวลาเรียนในโรงเรียนเท่านั้นไม่นับรวมการพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนในชั้นเรียน
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยเน้นแต่เพียงปริมาณแต่ขาดคุณภาพ
โดยพิจารณาได้จากจานวนชั่วโมงเรียนของการศึกษาไทยที่มีจานวนมากแต่สวนทางกับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่พบว่าผลการสอบทั้งในระดับประเทศ เช่น คะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(o-net) ปี 2558 ที่คะแนนต่าสุดเป็นศูนย์คะแนนในทุกรายวิชา และการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เช่น การประเมิน Programme for International Student Assessment (PISA) ที่คะแนน
ประเมินในทุกรายวิชาของไทยทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน มีค่าคะแนนต่ากว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) ทั้ง 3
รายวิชา และผลการประเมินอยู่ในลาดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2556
ประเด็ น ด้ า นรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในบางรายวิ ช า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน
พบว่าทั้งสองรายวิชามีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้วิชาภาษาไทย รูปแบบการ
เรียนการสอนเปลี่ยนจากการสะกดคาแบบเดิมคือการอ่านแบบแจกลูกสะกดคา เป็นการสะกดอ่าน
เรียงตามตัวอักษร ขณะที่ครูผู้สอน (โรงเรียนสังกัด สช.) ให้เหตุผลถึงรูปแบบการสอนวิชาภาษาไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปว่าเป็นเพราะต้องสอนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย (นโยบายที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ
ตามถือเป็น ส่วนหนึ่งในระบบ exosystem ที่มีผลต่อเจเนอเรชั่นแอลฟา) สาหรับวิชาคณิตศาสตร์

290
ผู้ปกครองให้เหตุผลว่าไม่สามารถสอนบุตรหลานได้เพราะรูปแบบและวิธีการสอนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม และโรงเรียนให้ผู้ปกครองสอนแบบเดียวกับโรงเรียนเพื่อไม่ให้ผู้เรียนสับสน
จากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลมาจากหลักสูตร
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยดังที่กล่าวข้างต้น และส่งผลต่อผู้เรียนหรือเจเนอเรชั่นแอลฟาโดยตรง ดังที่พบใน
ปัจจุบันว่าผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้ ขณะที่ผู้ปกครองไม่สามารถสอนบุตร
หลานให้ ส อดคล้ อ งกับ รู ป แบบที่ โ รงเรี ย นสอนได้ส ะท้ อนให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งครู แ ละ
ผู้ปกครองที่ขัดแย้งกัน (ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูถือเป็นระบบ mesosystem) จากผล
การศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ระบบ mesosystem ของเจเนอเรชั่ น แอลฟาไม่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
เจเนอเรชั่นแอลฟา นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่ผู้ปกครองมีรูปแบบการสอนที่ไม่สอดคล้อง
กับโรงเรียนยังนาไปสู่การเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชานอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น
ประเด็นด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้และทักษะ พบว่ารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะจะมีความแตกต่างกั นในแต่ละประเภทของโรงเรียน เช่น เน้นการท่องจา
การเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ในภาพรวมแล้วโรงเรียนในทุกประเภทจะเน้นการให้ความรู้ทางวิชาการ ซึ่ง
การเรียนโดยเน้นแต่เพียงความรู้ทางวิชาการอาจไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
จะต้องอยู่ในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป ทั้งนี้เพราะศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร
และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าเนื้อหาในวิชาการหรือหนังสือเรียนจะเปลี่ยนแปลงได้ทัน
การมีทักษะชีวิตและการรู้ เท่าทัน การมีทักษะชีวิตรอดจึงเป็นสิ่ งส าคัญที่โ รงเรียนควรเน้นให้ กั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟา สอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักทดสอบทางการศึกษา (ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึง
สมรรถนะของผู้เรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีลักษณะ 5 ประการคือ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4) ครู
ประเด็นที่ใช้อภิปรายคือ คุณลักษณะของครูในสภาพจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน
กับครูที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21 สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของครู
ที่เป็นจริงในสังคมไทยสวนทางกับครูที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21 และไม่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่น
แอลฟา โดยพบว่าปัจจุบันครูมีภาระงานครูที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจานวนมาก เช่น งานเอกสาร
การเข้าอบรม การเข้าประชุม เป็นต้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสารวจของสานักงาน
สังคมแห่งการเรีย นรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ที่พบว่าใน 1 ปีครูใช้เวลานอกห้องเรียนที่ไม่
เกี่ยวกับการสอนในวันธรรมดาถึง 84 วันหรือคิดเป็นร้อยละ 42 โดยกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ดึงเวลา
ครูออกจากห้องเรียนไปมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ อันดับที่ 1 การประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
จากการประเมิน โรงเรี ย น ประเมินครู ประเมินนักเรียน เป็นจานวน 43 วัน และใช้เวลากับการ
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ประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มากที่สุดคือ 9
วัน รองลงมาคือ การแข่งขันทางวิชาการ เป็นจานวน 29 วัน และอันดับสุดท้าย คือ การอบรมที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก เป็นจานวน 10 วัน
นอกเหนือจากการที่ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนเป็นจานวนมากแล้วการที่
หลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเนื้อหาวิชาให้กับผู้เรียนจานวนมาก ก็เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้สอนสอนไม่ทัน รวมถึงการผลิตครูจานวนมากที่เน้นการผลิตเพียงแค่ปริมาณ แต่
ขาดคุณภาพ ก็เป็ นอีกสาเหตุห นึ่งที่ ทาให้ ครูในปัจจุบันจบไม่ตรงตามวุฒิ หรือ ไม่มีความรู้เท่าทัน
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน รวมถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ขณะที่รูปแบบในการสอนของครูใน
ปัจจุบันคือเน้นครูเป็นศูนย์กลางของการสอน สอนตามแบบแผนเป็นมาตรฐาน และถ่ายทอดความรู้
และทักษะให้กับผู้เรียนโดยตรงตรงกันข้ามกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 คือครูจะเป็นเพียงผู้
อานวยความสะดวก (facilitator) เป็นผู้แนะแนวทาง (coach) และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้หรือผู้ร่วมศึกษา
(co-learner) (อ่องจิต เมธยะประภาส, ม.ป.ป) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็ นว่าครูซึ่งถือเป็นระบบ
สิ่งแวดล้อมระดับ microsystem ที่มีผลต่อการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟามากที่สุดกลับมีลักษณะที่
ไม่เอื้อ ต่อการพัฒ นาเจเนอเรชั่น แอลฟา ดั งนั้นการปฏิรูป ที่ตัว ครู ให้ มีคุณ ลั กษณะที่เหมาะสมกั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟา และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย
ให้เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคตได้
ประเด็นด้านครูสอนดี ดูแลนักเรียนได้ดี จากผลการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่มี
บุตรหลานเรียนเฉพาะโรงเรียนสังกัด กทม. และโรงเรียน สพฐ. เท่านั้น ตรงกันข้ามกับโรงเรียนสังกัด
สช. ที่ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นว่าครูผู้สอนไม่ ได้เอาใจใส่หรือดูแลบุตรหลานได้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
รวมถึงความลาเอียงในการเลือกดูแลของครูที่จะดูแลเฉพาะผู้ปกครองที่มีฐานะหรือบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนเป็นจานวนมากกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงเรียนสังกัด กทม. ผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายบารุง
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา แต่โรงเรียนสังกัด สช. ผู้ปกครองจะเสียค่าใช้จ่ายบารุงการศึกษา
เป็นจานวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งการเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าบารุงการศึกษาเป็นจานวนมากนั้น
ย่ อมสอดคล้ อ งกั บ การได้ รั บ การเอาใจใส่ ดู แลนัก เรี ยนเป็ นอย่า งดี ประเด็ นดั งกล่ า วถึ งแม้ว่ าผล
การศึกษาจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนประเภทต่างๆ และผล
การศึกษาที่ได้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของการดูแลบุตรหลานของโรงเรียนสังกัด กทม. สพฐ. และ สช.
ทั้งประเทศได้ แต่คาตอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้า ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ทั้ง
ในโรงเรียนต่างประเภท และความเป็นอภิสิทธิ์ชนในโรงเรียนประเภทเดียวกันรวมถึงทัศนคติบาง
ประการของผู้ใหญ่ในสังคม (ซึ่งถือเป็นระบบ macrosystem ของเจเนอเรชั่นแอลฟา) ล้วนส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
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5) การวัดและการประเมินผล
ประเด็นที่อภิปรายคือรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาในสภาพจริงกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา จากผลการศึกษาการวัดและ
ประเมินผลในสภาพจริงของทุกโรงเรียน จะมีวิธีการวัดและประเมินในสองรูปแบบคือ ประเมินตาม
สภาพจริงผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินทางวิ ชาการเพื่อเลื่อนชั้น ผ่านการสอบ ยกเว้น
โรงเรียนกลุ่มพิเศษเฉพาะทาง 2 ที่ใช้การประเมินตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการจัดลาดับที่
รวมถึงข้อคิดเห็นต่อระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก มี 2 ความคิดเห็น คือ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
โดยข้อคิดเห็นไม่เห็นด้วยมีจานวนมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 73.81
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทยส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก เน้นการสอบหรือใช้แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมิน
การให้เกรดและเลื่อนชั้นเป็นสาคัญ ถึงแม้ว่าผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับวิ ธีการดังกล่าว
ก็ตามแต่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่รู้ว่าควรใช้รูปแบบการวัดและประเมินแบบใดจึงจะเหมาะสม
มากที่สุด ขณะที่การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 นั้น มีแนวคิดที่แตกต่างไปจากการวัดและ
ประเมินผลในปัจจุบัน โดยแนวคิดที่สาคัญในการประเมินมี 3 ประการ (สานักทดสอบทางการศึกษา,
ม.ป.ป.) คือ 1) เป็นการประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชื่อมการเรียนและการ
ประเมินการสอนเข้าด้วยกัน (assessment for learning) ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสูง
ผ่านการถามให้คิด การฟังอย่างตั้งใจ และสะท้ อนความคิดออกมา ผู้ เรียน ครู มีส่ ว นร่วมในการ
ตัดสินใจเพื่อผ่านขึ้นไปเรียนในระดับต่อไป 2) ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เชื่อมการ
เรียนการสอนกับหลักสูตร (assessment as learning) โดยผู้เรียนนาผลการประเมินที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูมีส่วนร่วมในการจัดทาเปูาหมายการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน 3) เป็นการประเมินเพื่อใช้ในการตัดสินผลว่าเกิดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลักสูตรเพียงใด (assessment of learning) โดยครูใช้สารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้า
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ดัง นั้นระบบการวัดและประเมินผลแบบแพ้คัดออกของไทยจึงถือเป็น
ระบบ exosystem ของสังคมที่ควรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟามากขึ้น
6) สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
ประเด็นที่อภิปรายคือ ทัศนคติบางประการของผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ในสังคม
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ระบบ macrosystem ของเจเนอเรชั่ น แอลฟายั ง คงเป็ น อุ ปสรรคต่ อการพั ฒ นาระบบ
การศึกษาไทย เช่น การเรียนแบบแข่งขัน เน้นการวัดความสาเร็จทางการศึกษาที่คะแนน เป็นต้น
ทัศนคติและความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้สถาบันกวดวิชากลายเป็นธุรกิจทางการศึกษาที่มีมูลค่ารายรับ
ต่อปีเป็นจานวนเงินมหาศาล และการรับเงินแปฺะเจี๊ยะจากผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้า
เรียนในโรงเรียนที่เชื่อว่ามีคุณภาพ มีชื่อเสียง และเหมาะกับบุตรหลานของตน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
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ธุรกิจการกวดวิชา และการรับเงินแปฺะเจี๊ยะล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนทั้งสิ้น โดยผู้เรียนไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนในชั่วโมงเรียน เพราะสามารถเรียนพิเศษ
เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนได้ ครูผู้สอนก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเรียนในชั้นเรียนเพราะครูมีภาระงานอื่น
มาก และเชื่อว่าผู้เรียนก็สามารถไปเรียนกวดวิชาจากภายนอกห้องเรียนด้วยตนเองได้ การเรียนรู้ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนในห้องเรียนจึงเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้น
เช่นเดียวกันกับการรับเงินแปฺะเจี๊ยะของโรงเรียนก็จะทาให้โรงเรียนดังกล่าวได้ผู้เรียน
ที่มีเงินแต่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระยะ
ยาว ทั้งนี้พบว่าทัศนคติและความเชื่อดังกล่าวเกิดจากผู้ใหญ่ในสังคมปัจจุบันเป็นผู้หล่อหลอมความคิด
ต่างๆให้กับผู้เรียนที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ ซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดแบบอดีตที่เน้นการให้นักเรียนไป
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และให้เรียนในรายวิชาต่างๆเพื่อรับเกรด และให้จบการศึกษา และ
หางานทาที่ดี ทีมีค่าตอบแทนสูง แต่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนการสอนที่ช่วย
ให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in real world) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต
(life-long learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนยังคง
แสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้จะจบการศึกษาออกไปแล้วก็ตาม
ขณะที่ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึก ษากั บ โรงเรี ย น ผู้ วิจั ย อภิ ป รายใน 2
ประเด็น คือ ความแตกต่างของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน และบทบาทของ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับครอบครัว และโรงเรียน
ความแตกต่างของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน ผลการศึกษา
พบว่าโรงเรียนทุกประเภทจะมีการประชุมผู้ปกครอง และสอบถามข้อคิดเห็นที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียน
ในด้านต่างๆผ่านแบบสอบถามภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษากับโรงเรียน พบว่าเฉพาะผู้ปกครองที่สังกัดโรงเรียน กทม. และ สังกัด สพฐ. ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียน เนื่องจากเหตุผลหลักคือไม่มีเวลา ต้องทางาน ตรงกันข้ามกับโรงเรียนสังกัด สช.
บางโรงเรียนที่ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมไปกับการเรียนการสอนของบุตรหลาน แต่โรงเรียนไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียน ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่มีผลต่อการพัฒ นาเจเนอเรชั่น
แอลฟาโดยตรงคื อ ครอบครั ว และโรงเรี ย น (ระบบ microsystem) ขาดความร่ ว มมื อ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือเจเนอเรชั่นแอลฟา
สาหรับบทบาทของชุมชน (ระบบ microsystem) ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับครอบครัว และโรงเรียน จากผลการศึกษาพบว่าในทุกชุมชนของครอบครัวเจเนอเรชั่นแอลฟา
ชุมชนไม่มีบทบาทในการส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับครอบครัว และโรงเรียน ทั้งนี้
เมื่อสอบถามชุมชนของเจเนอเรชั่นแอลฟาได้คาตอบในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ ไม่ควรไปก้าวก่ายใน
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การจัดการเรียนการสอนในครอบครัวของเจเนอเรชั่นแอลฟา นอกจากครอบครัวเจเนอเรชั่นแอลฟา
มาขอคาแนะน าก็จ ะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ในส่ว นของการมีส่ว นร่ว มกับโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนจะให้ชุมชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโรงเรียนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เช่น การเป็นวิทยากร
รับ เชิญ เป็ น ต้ น แต่ไม่ใช่ชุมชนที่อยู่ในครอบครัว ของเจเนอเรชั่นแอลฟา จากผลดังกล่ าวเป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สัมพันธ์หรือการไม่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเจเนอเรชั่นแอลฟาทั้ง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งระบบสิ่งแวดล้อม mesosystem
ดังกล่ าวจะต้องมีความสัมพัน ธ์ซึ่งกันและกันในการพัฒ นาและส่ งเสริมการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่น
แอลฟา ทั้งนี้อาจเป็น เพราะรู ป แบบการอยู่ร่ว มกันของคนในสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากสั งคมที่
ครอบครัวและคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันเปลี่ยนไปเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ ในซอย
เดียวกัน หรือหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือผูกพันกันเช่นก่อนอีกต่อไป และเมื่อระบบ
microsystem คื อ ครอบครั ว โรงเรี ย น และชุ ม ชนไม่ เ ข้ ม แข็ ง ก็ ส่ ง ผลต่ อ เจเนอเรชั่ น แอลฟาให้ มี
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ดังที่พบได้จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
ประเด็น สุ ด ท้า ยที่ อ ภิป รายคื อ ด้ านการจั ด การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาเจเนอเรชั่ น
แอลฟาตามความต้องการ ผู้วิจั ย อภิปรายผลการศึกษาจากคาตอบของผู้ ปกครอง 3 คาตอบ คือ
1) การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง (เป็นคาตอบที่ได้
จากผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เป็นส่วนใหญ่) 2) การจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน
ตอบโจทย์การพัฒนาบุตรหลานได้เพียงบางด้าน เป็นคาตอบที่พบในทุกประเภทโรงเรียน และคาตอบ
ที่ 3) การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาบุตรได้ตรงตามที่ต้องการ เป็น
คาตอบที่พบในผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนในโรงเรียนทุกประเภท
คาตอบดังกล่าวแสดงถึงความรู้ของผู้ปกครอง (parent education) ที่มีต่อการจัด
การศึกษาของไทยโดยผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และผู้ปกครองที่มีสถานสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) อยู่ในระดับต่าจะให้เหตุผลว่าเมื่อบุตรมีโอกาสได้
เรียนในระดับที่สูงกว่าตนเอง สามารถบวกลบคูณหารเลขได้ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ก็พึงพอใจกับ
การจั ด การศึ ก ษาไทยและตรงตามความต้ อ งการของตนเอง ตรงกั น ข้ า มกั บ กลุ่ ม ผู้ ป กครองที่ มี
สถานะภาพทางเศรษฐกิจ และสั งคมสู งมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันคือไม่พึงพอใจ และการศึกษาไทยใน
ปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา นั่นแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาหรือความรู้
ของผู้ปกครอง (ระบบ exosystem) มีความสัมพันธ์กับระดับสถานะเศรษฐกิจและสังคม และมีผลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
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3) แนวทางการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจั ยอภิป รายแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยในอนาคตเป็น 3 รูปแบบตามผลการศึกษาที่ได้ คือ
3.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
3.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ผู้วิจัยอภิปรายแนวทางการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนออกเป็น 4 ด้านคือ 1)
ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) ครู 4) การวัดและประเมินผล
3.1.1 ด้านหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมี
ความทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องเจเนอเรชั่ น แอลฟา และสะท้ อ นสิ่ ง ที่
สังคมไทยต้องการ หลักสูตรควรบูรณาการจุดเด่นของประเทศต่างๆ และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องพัฒนาผู้เรียนหรือเจเนอเรชั่นแอลฟาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลก
ศตวรรษที่ 21 ได้ (เพราะเจเนอเรชั่นแอลฟาคือบุคคลในศตวรรษที่ 21) หลักสูตรจึงควรมีลักษณะการ
สอนให้คิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creative and
innovation) พัฒ นาให้ ผู้ เรีย นสามารถทางานเป็นทีมร่ว มมือกับผู้ อื่นได้ (collaboration) มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (problem solvers) เป็นนักสื่อสารที่ดี (good communicators)
มีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (flexible and adaptable) มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี สื่อ (information media and technology skills) มีความตระหนักต่อโลก (global
awareness) มีความรู้ทางการเงินและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้พื้นฐานของการเป็น
พลเมือง (civic literacy) และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง
(health and wellness awareness) (partnership for 21st century skills, 2009)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เป็นผลลัพธ์จากหลักสูตร
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในด้านเนื้อหาวิชาที่เหมาะสม
ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนเรชั่นแอลฟาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้และ
ทักษะ เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อสังคม อาทิ ด้านร่างกายและจิตใจ ควรเน้นทักษะการ
มีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันแทนที่เนื้อหาวิชาการ การดูแลตนเองและเอาตัวรอดจากสื่อเสี่ยงภัย
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ความรู้ในการจัดการและการควบคุมอารมณ์ ความรู้ทางด้านศาสนาหรือกิจกรรมที่เน้นความแข็งแกร่ง
ทางจิตใจ และความรู้ด้านสุขภาวะ สุขศึกษา และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะคุณลักษณะที่ไม่พึ งประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาคือมีสุขภาพกายและจิตใจไม่แข็งแรง เจเนอเรชั่นแอลฟาจะปุวยบ่อย เช่น โรค
ภูมิแพ้ โรคอ้วน สายตาสั้นเทียม อันเนื่องมาจากอาหารฟาสต์ฟูด และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลภาวะใน
ปัจจุบัน รวมถึงการมีภาวะเหงา ซึมเศร้า การที่เจเนอเรชั่นแอลฟาจะใช้ชีวิตรอดอยู่ในสภาพสังคมไทย
ในปัจจุบันให้ได้นั้นจาเป็นต้องมีสุขภายกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมถึงเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การ
เอาตัวรอดจากสื่อเสี่ยงภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้
และทักษะเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีความรู้ที่จาเป็นต่อการดูแลตนเอง และผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการดูแลผู้สู งอายุเพราะสังคมไทยในอนาคตคือสังคมผู้สู งอายุ
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะต้องทางานและแบกรับค่าใช้จ่ายของประเทศเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงอายุในสังคมไทยที่มี
จานวนประชากรมากกว่าตนเอง การมีความรู้และทักษะด้านภาษาเพื่อการใช้ชีวิตประจาวันและการ
เจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น ภาษา วัฒนธรรม เป็นต้น
เนื้อหาด้านการปกครองในระบบประชาธิปไตย การเมืองการปกครองในอาเซียน หน้าที่พลเมือง ทั้งนี้
เนื่องจากสังคมไทยในอนาคตจะมีลักษณะของความเป็นพหุสังคม และพหุวัฒนธรรมสูงอันเนื่องจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระบบ macrosystem) และผลจากเทคโนโลยีที่ทาให้โลกแคบลง การมี
ความรู้ทางด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
เมื่อต้องใช้ชีวิ ตอยู่ ในสั งคมที่มีความหลากหลาย แตกต่าง และเหลื่ อมล้าทางสั งคมสูงทั้งเชื้อชาติ
ศาสนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเลือกใช้อย่างถูกกาลเทศะ ความรู้และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและดีงาม เนื้อหาดังกล่าว
เหมาะสมสาหรั บเจเนอเรชั่นแอลฟาซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชาวพื้นเมืองดิจิทอล (digital native
learners) (Jukes, I. & Dosaj, A., 2013) จากชื่อเรียกของเจเนอเรชั่นแอลฟาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
การใช้ชีวิตประจาวันของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
ดังนั้นความรู้เท่าทัน และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ รู้เท่าทันข้อมูลจานวนมหาศาลรอบตัว ไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลโดยขาดการไตร่ตรองโดย
รอบคอบจึงเป็นสิ่งจาเป็น
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทางการเงิน การลงทุน เนื้อหาวิชาที่
ใช้เพื่อการนาไปประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพอิสระด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมี
ลักษณะของความเป็นนักบริโภคนิยม วัตถุนิยมสูง นิยมการเป็นเจ้านายตนเอง ไม่จงรักภักดีต่อองค์กร
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(Mc Crindle, M., & Wolfinger, E., 2013) ความรู้และทักษะดังกล่าวจึงจาเป็นต่อการทางานของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่ต้องอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทุนนิยมแบบสร้างสรรค์ (creative capitalism)
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเจตคติ
และค่านิยมของเจเนอเรชั่นแอลฟา คือ วิชาที่เน้นให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และความผูกพันในครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตประจาวัน รู้จัก และรักษ์วัฒนธรรมไทย
ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงการมีความเป็นประชาธิปไตย และความมีระเบียบ
วินัย ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และคุณลักษณะที่เริ่ม
เปลี่ ย นไปของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่คานึงถึงตนเองมากขึ้น สั งคมมีความรุนแรง คานึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมน้อยลง หลงลืมรากเหง้าความเป็นไทยอันเนื่องมาจากการรับภาวะความทันสมัย
(modernization) จากประเทศตะวันตก รวมถึงการขาดความเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เคารพกฎหมาย ไม่
รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และละเมิดสิทธิของผู้อื่น ลักษณะดังกล่าวจึงสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่
เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการแสดงออกต่อสังคม ที่เจเนอเรชั่นแอลฟาควร
รู้ในสิทธิและหน้าที่ของตน และผู้อื่น ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความสามัคคี การทางาน
เป็นทีม มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการมีจิตอาสา จิต
สาธารณะต่อสังคม
3.1.2 ด้านรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผลการศึ ก ษาด้ า นแนวทางวิ ธี ก ารจั ด การการเรี ย นการสอนส าหรั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟา พบว่าควรเน้นการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง สอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เปลี่ยนแปลงไป (Jukes, I. & Dosaj, A., 2013) ของเจเนอเรชั่น
แอลฟา เช่น ความสามารถในการรับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถใน
การทางานหลายด้านในเวลาเดียวกัน (multitasks) เจเนอเรชั่นแอลฟาชอบการเรียนรู้ที่มีทั้งภาพ
และเสียงมากกว่าตารา หรือเอกสาร เจเนอเรชั่นแอลฟาชอบการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นมัลติมีเดียทีมี
ปฏิสัมพันธ์ และเชื่อมโยงได้หลายมิติ ชอบการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้ (just-in-time) ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์ และสนุก ในขณะที่ครูส่วนมากชอบสอนในเนื้อหา (just-incase) สอนตามที่ ห ลั กสู ตรกาหนด (curriculum guide) เพื่ อใช้ส าหรับ การเตรียมตัว สอบ
แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test)
นอกจากนี้ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่าควร
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ผู้เรียน และเทคโนโลยี มีบทบาทในการเรียนการ
สอนมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจากมากไปน้อยตามลาดั บ พบว่า
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะเรียนรู้โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (application) ด้วยตนเอง อย่างน้อยร้อย
ละ 85 เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 65-80 เรียนรู้ผ่านการอภิปรายและสาธิต ร้อยละ 50
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เรียนรู้ผ่านการทดลองหรือสาธิต ร้อยละ 30 เรียนรู้ผ่านการใช้สื่ออย่างน้อย 2 ชนิด ร้อยละ 20-30
เรียนรู้ผ่านการได้ยิน ร้อยละ 7- 20 และเรียนรู้ผ่านการอ่าน น้อยกว่าร้อยละ 7 (Jukes, I. & Dosaj,
A., 2013) ซึ่ ง จากแนวทางการจั ด การศึ ก ษาด้ า นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน (ระบบ
exosystem) ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่า สอดคล้ องกับ รูปแบบการเรียนรู้ ของเจเนอเรชั่นแอลฟาใน
อนาคต
สาหรั บ ประเด็นด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย รูปแบบการเรียนการ
สอนควรมีลักษณะเหมือนโรงเรียนทางเลือกคือเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านของพัฒนาการ และ
ลดบทบาทของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ให้ น้อ ยลง ทั้งนี้ เพราะ
เจเนอเรชั่นแอลฟาต้องการเรียนรู้จากปัญหาในโลกที่เป็นจริง (real world problems) บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจแทนที่การเรียนในสิ่งที่เป็นนามธรรม (abstract) รวมถึงการเรียนรู้ในลักษณะของการ
เชื่อมโยงศาสตร์หนึ่งไปยังอีกศาสตร์หนึ่งในลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) และใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐาน (project based learning) ผสานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง แนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดในระดับ
ความจา (remembering) ความเข้าใจ (understanding) และการประยุกต์ใช้ (applying) ไปเป็น
ทักษะการคิดขั้น สู ง คือ การคิดวิเคราะห์ (analyzing) การประเมิ นค่า (evaluating) และการ
สร้างสรรค์ (creating) ตามแนวคิดลาดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) (วิโรจน์
สารรัตนะ, 2556)
3.1.3 ด้านครู
จากผลการศึกษาพบว่า ครูที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมีจิต
วิญญาณ และจรรยาบรรณความเป็นครู เป็นครูที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม
ในการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบใหม่ ที่ เ หมาะสมกั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นก่อนหน้า
นี้ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว มีช่วงระยะเวลาเรียนรู้ที่ยาวนานกว่า
เจเนอเรชั่นอื่นๆอันเป็นผลเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับเป็นห้องทางานปฏิบัติการ (studio) รวมถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นเรียนเป็นทีมและลงมือทา (team learning & action learning) (สถาบันรามจิตติ,
2553) แทนที่การเรียนรู้แบบท่องจา ครูจึงมีบทบาทสาคัญในการเอื้อให้เกิดการเรียนเป็นทีมและลงมือ
ท าได้ จ ริ ง หน้ า ที่ ข องครู จึ ง เป็ น เหมื อ นผู้ อ านวยความสะดวก (facilitator) เป็ น ผู้ แ นะแนวทาง
(guide/coach) และเป็นผู้เรียนรู้ร่วม (co-learner) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557)
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ที่ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงครูก็จาเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพ
มีความรู้ ความสามารถเท่าทันเจเนอเรชั่นในปัจจุบัน
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ อ่ อ งจิ ต เมธยะประภาส (ม.ป.ป.) รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศึกษาคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าครูใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ ที่เรียกว่า e-teacher คือ 1) experience มีประสบการณ์ ในการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น เรียนผ่านสื่อ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต อีเมล 2) extended มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายองค์ ค วามรู้ ข องตนเองตลอดเวลาผ่ า นทางสื่ อ เทคโนโลยี
3) expanded มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่ อ
เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) exploration มีความสามารถในการเสาะหา และคัดเลือก
เนื้ อหาความรู้ ห รื อเนื้อหาที่ทัน สมัยเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนผ่านทางสื่ อเทคโนโลยี
5) evaluation เป็ น นั กประเมินที่ดีมีความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประเมินผล 6) end-User เป็นผู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย
7) enabler สามารถใช้ เทคโนโลยีสร้างบทเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) engagement ต้องร่ว มมือ และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่งกันผ่านสื่ อ เทคโนโลยี จนพัฒนาเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบนเว็บ 9) efficient and effective สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และ
ผู้ใช้ความรู้
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ที่นาเสนอรูปแบบ
ใหม่ของการศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ 6 ประการคือ 1) ครูต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในค่านิยม
ทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน อัตลักษณ์ของครู การบริการต่อวิชาชีพและ
ชุมชนเน้นการพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาหรับศตวรรษ
ที่ 21 และหลักสูตรและการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 2) สมรรถนะของครูที่สาเร็จการศึกษาเป็น
สมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ 3) เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติโดยเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน และ
สร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสถาบันการศึกษาแห่งชาติ 4) ขยายขอบข่ายวิชาครูให้ครูมี
ยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) สมรรถนะเกี่ยวกับการประเมินผล
ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลสูงขึ้น 6) สนับสนุนเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู โดยให้ครู
ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาโท
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง (ระบบ mesosystem)
ควรมีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียน ทั้งนี้เพราะครอบครัวและโรงเรียนเป็นระบบสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเจเนอเรชั่นแอลฟา การมี
ระบบสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งย่อมส่งผลให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีการเรียนรู้ที่ดี และมีคุณภาพต่อไป

300
3.1.4 ด้านการวัดและประเมินผล
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน พบว่าควรใช้วิธีการที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น การสอบแบบอัตนัย การศึกษาจากสภาพจริง การสังเกตพฤติกรรม การ
จาลองเหตุการณ์ การนาเสนอด้วยวาจา แฟูมสะสมผลงาน แบบสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกผลการ
เรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดในระดับสูงตามแนวคิดของบลูม มีการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากขึ้น เป็นการศึกษาแบบไร้พรมแดนและข้ามพรมแดน เรียนรู้สิ่งที่
อยู่ไกลตัวออกไป การวัดและประเมินผลจึงควรใช้กระบวนการที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย เช่นการลง
มือปฏิบัติ การทาโครงงาน เพื่อการพัฒนาผู้เรียน มีการผสมผสานระหว่างการประเมินผลระหว่าง
เรียน (formative assessment) ซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการประเมินผลรวม
(summative assessment) ซึ่งวัดเปูาหมายปลายทางผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยแนวทางการ
วัดและประเมิน ผลของครู ในศตวรรษที่ 21 จะต้ องสามารถผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ ากั บ
กระบวนการสอนของครู และเท่ า ทั น กับ กระแสการวั ดและประเมิ น ผลรู ป แบบใหม่ ที่ เปลี่ ย นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้เหมาะ
กับเด็กเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตน สามารถวางเปูาหมาย
การเรียนรู้ของตนได้อย่างเหมาะสมและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายนั้น (สถาบัน
รามจิตติ, 2553)
นอกจากนี้ ด้านการวัดและประเมินผลที่เหมาะสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
นั้น จะไม่ใช่การวัดและประเมินผลโดยครูเป็นผู้ประเมินแต่เพียงผู้เดียว แต่ผู้เรียน กลุ่มเพื่อนและ
บุ คคลที่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรียนการสอนนอกเหนือจากครู จะมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมินผล
ทางการเรียน (สานักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.) เป็นรูปแบบการประเมินผลที่ให้ข้อมูลชัดแจ้ง
(informative assessment) สามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับ สาหรับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มี
อานาจตัดสินใจและทราบถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ได้
3.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาพบว่า ด้านหลักสูตรควรมีความหลากหลาย และพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีเนื้อหาวิชา
ที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการให้เกิดกับเจเนอเรชั่นแอลฟา เน้นทักษะชีวิต
และทักษะทางวิชาชี พเพื่อใช้ในการทางาน เน้นการทาวิจัยจากประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ลงมือปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวอภิปรายได้ว่า
ผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สั ง คมในยุ ค เจเนอเรชั่ น แอลฟาที่ เ ป็ น สั ง คมยุ ค นวั ต กรรม
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(innovative society) หรือสังคม 3.0 (society 3.0) (Moravec, J, W., 2008) ซึ่งมีลักษณะที่สาคัญ
คือ เป็นสังคมที่การเรียนรู้จะประยุกต์ตามบริบทของสังคมนั้นๆ ความรู้มีการกระจายแนวนอน เป็น
ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย เป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับทุนมนุษย์เชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้ น การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นการศึกษา 3.0 (education 3.0) ที่ไม่จากัดแค่เพียง
การศึกษาในระบบการศึกษาเท่านั้น แต่การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็มีบทบาทสาคัญที่จะ
ตอบโจทย์ สังคมดังกล่าว โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้องสร้างให้ผู้ เรียนไม่เป็นหุ่ นยนต์
เนื้อหาวิชามีความทันสมัย และประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทางาน ยอมรั บความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วไม่ต่อต้าน และมีทักษะชีวิตที่จะอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตระหนักที่จะเรียนรู้ และ
ความเป็นโรงเรียน 3.0 สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่จากัดแค่เพียงในชั้นเรียนเท่านั้น แต่การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่น แอลฟาให้เรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้
นอกเหนือจากชั้นเรียนภายใต้บริบทของสังคมที่เข้มแข็ง
3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสม
ในอนาคต พบว่าการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน หรือ
ระบบ mesosystem มีบทบาทส าคัญในการพัฒ นาเจเนอเรชั่นแอลฟา การเป็นตัว แบบของครูที่
สามารถให้ คาแนะน าในการใช้ชีวิตประจาวัน และผู้ ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีโ ดยการสอนจาก
ชีวิตประจาวันให้ความรู้ และคาแนะนาเพิ่มเติม เน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่
ต้องการจัดการศึกษาด้วยตนเองทั้งนี้อภิปรายได้ว่าเป็นเพราะกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา
สาหรั บเจเนอเรชั่นแอลฟาในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาที่เน้นรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้
(learning community) เน้นการศึกษาผ่านปวงชน (education for all) เน้นความร่วมมือจาก
ประชาชน (all for education) เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ (learn how to learn)
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและเรียนรู้แบบรวมพลัง (co-operative and collaborative learning)
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557)
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงจาเป็นต้องอาศัยพลังจากระบบสิ่งแวดล้อม
ของเจเนอเรชั่ น แอลฟาตั้ ง แต่ ร ะดับ microsystem ได้ แ ก่ ครอบครั ว โรงเรีย น ชุ ม ชน ระดั บ
mesosystem คือความสัมพันธ์ที่ดีของระบบ microsystem ระดับ exosystem เช่น แนวนโยบาย
ของโรงเรียน และระดับ macrosystem เช่น ทัศนคติของผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ในสังคม เป็นต้น
เพื่อให้เจเนอเรชั่นแอลฟาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอดชีวิต (life-long
learning) หากระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นแอลฟาไม่เข้มแข็งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
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ของเจเนอเรชั่น แอลฟาสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่องต้นทุนชีวิตของรองศาสตราจารย์ นพ.สุ ริยเดว
ทรีปาตี (2554) ที่พบว่าเด็กหรือเยาวชนจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีมากน้อยเพียงใดนอกเหนือจากพลังตัวตน
และพลังปัญญาแล้ว พลังครอบครัว พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ยังเป็นพลังที่สาคัญที่จะ
ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพและต้นทุนชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในหลายส่วนโดยระบบสิ่งแวดล้อม
ระดับ microsystem คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเจเนอเรชั่นแอลฟาโดยตรง (immediate environments) และระบบสิ่งแวดล้อมในระดับอื่น ทั้ง
ระดับ mesosystem เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ระดับ exosystem
เช่น รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน และระดับ macrosystem เช่น นโยบายทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ล้ว นแล้ วแต่มีผลกระทบต่อเจเนอเรชั่นแอลฟาเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึง มี
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเป็น 2 ประการคือ ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป แสดงรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 เนื่องจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทโดยตรงต่อ
การพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา ดังนั้นครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกั นให้
มากขึ้น รวมถึงการร่วมมือประสานกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เป็น 3 ประสานระหว่างครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนที่เข้มแข็งในระยะยาว เพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย
1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาควรนาผลการศึกษาที่
ได้ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟา ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง
นโยบาย และมาตรการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ เกิดขึ้นได้จริง
และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ กั บ
เจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้ควรมีการวิเคราะห์บริบทเฉพาะพื้นที่ก่อนการวางนโยบายและมาตรการ
1.3 กระทรวงที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในสั ง คมไทยทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาตามอัธ ยาศัย เช่น มูล นิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึง
หน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด อาเภอ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ที่ดูแลงานการศึกษานอกระบบ ควรนาผลการศึกษาที่ ได้จาก
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งานวิจั ย มาประยุ ก ต์ใช้ ผลั กดั น ให้ เ กิดแนวนโยบาย และวาระที่มี มาตรการรองรับ ในการพัฒ นา
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันให้เป็นการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคตโดยเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นของตน และสอดรับกับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นแอลฟา
ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนการจั ดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มาก
ขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
บุ คคลในสั งคมได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองตามอั ธ ยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต เช่น ห้ อ งสมุ ดดิจิ ทอล
ทั้ ง นี้ เ พราะการศึ ก ษาในอนาคตที่ มี บ ทบาทกั บ เจเนอเรชั่ น แอลฟามากขึ้ น กั บ จะเป็ น การศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย
1.5 การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทอล และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเพื่อ
ตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทอลที่ไม่เหมาะสมยังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้
เพราะเจเนอเรชั่นแอลฟาจะเข้า สู่การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ า นเทคโนโลยี ใกล้ ตั ว เช่ น โทรศัพ ท์ส มาร์ท โฟน แท๊บ แล็ ต ดั งนั้ นการร่ว มมื อ กัน ทั้ง ในส่ ว นงาน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคกฎหมายในระดับ macrosystem จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งสาหรับการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของเจเนอเรชั่ น แอลฟา และระบบ
สิ่งแวดล้อมของเจเนอเนเรชั่นแอลฟาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาในเขตพื้นที่อื่นทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อาเภอ และในระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล เพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยที่ได้
2.2 การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปอาจใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาอื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม เช่ น การศึ ก ษาระยะยาว
(longitudinal study) กับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจเนอเรชั่นแอลฟาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย
2.3 เนื่องจากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในสังคมไทยในงานวิจัยนี้ศึกษาในโรงเรียน 3
ประเภท คือ โรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรีย นในสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในสั งกัดสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในโรงเรียนประเภทอื่น เช่น โรงเรียน
ทางเลือก โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (waldorf) เป็นต้น
เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาและเห็นสภาพการจัดการศึกษากับสังคมไทยในมิติที่มากขึ้น
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แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม
แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ในอนาคต
คาชี้แจง
แบบบั น ทึกการสนทนากลุ่ ม ฉบับนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่งของการศึก ษาหลั กสู ต รครุ ศาสตรดุษ ฏี
บัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอ
เรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต แบบบันทึกการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสม
กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป

ขอขอบพระคุณ
นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ...................................................นามสกุล.................................................อายุ.......... .ปี
อาชีพ..................................................
ความเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ผู้ปกครอง
โรงเรียน
ชุมชน
บุคคลในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (เกิดพ.ศ.2508 - 2523)
บุคคลในเจเนอเรชั่นวาย (เกิดพ.ศ.2524 - 2507)
บุคคลในเจเนอเรชั่นซี (เกิดพ.ศ.2538 - 2552)
ผู้นาทางสังคมในมิติด้านจิตวิญญาณ / การศึกษา / เทคโนโลยี
วัน เดือน ปีที่สนทนากลุ่ม......................................................... เวลา..............................น.
สถานที่.................................................................
วิธีการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
บันทึกเสียง
จดบันทึก
ภาพถ่าย
ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ท่านคิดว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ในด้านที่กาหนดให้ (ตามเอกสารแนบ) ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร มีคุณลักษณะใดที่ควรเพิ่มเติม
- ด้านร่างกายและจิตใจ
- ด้านทักษะและความรู้
- ด้านเจตคติและค่านิยม
- ด้านการแสดงออกต่อสังคม
2.2 บทบาทและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่สนับสนุนให้เจเนอเรชั่นแอลฟา
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้สาเร็จ
ท่านคิดว่าระบบสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการสนับสนุนให้เจเนอเรชั่น
แอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อ 2.1
- ครอบครัว
- โรงเรียน
- ชุมชน
- บุคคลเจเนอเรชั่นต่างๆในสังคม
- ผู้นาทางสังคมในมิติต่างๆ คือ ด้านจิตวิญญาณ ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่น
แอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
เอกสารแนบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาและบริบทของสังคมไทยในอนาคต
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์
สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
อนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา
นโยบาย การจั ด การและความเป็ น ผู้ น าทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยใน
ปัจจุบันกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา” แบบ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
กับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาต่อไป

ขอขอบพระคุณ
นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ...................................................นามสกุล.................................................อายุ.......... .ปี
อาชีพ..................................................
ความเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่นแอลฟา
ผู้ปกครอง
โรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน)......................................................................
ประเภทของโรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชน
วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์......................................................... เวลา..............................น.
สถานที่.................................................................
วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บันทึกเสียง
จดบันทึก
ภาพถ่าย
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
สาหรับผู้ปกครอง
- ท่านมีข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในไทยอย่างไร (ทั้งในประเด็นจุดเด่นและ
จุดบกพร่อง/สภาพปัญหา)
- ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของไทยสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุตรหลานของท่านได้ตรง
ตามที่ท่านต้องการหรือไม่อย่างไร
- จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของไทยสามารถพัฒนาบุตรหลานของท่านให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
- ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนของบุตรหลานของท่านหรือไม่ อย่างไร
- ท่า นได้ส่ งเสริม การศึ ก ษานอกเหนือ จากในห้อ งเรีย น/โรงเรีย นให้ กับ บุต รหลานของท่า นหรือ ไม่
อย่างไรบ้าง
สาหรับโรงเรียน
- วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่านคืออะไร
- โรงเรียนมีรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย
ข้างต้น
- โรงเรียนมีรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มีครบ
ทั้ง 4 ด้าน (ร่างกายและจิตใจ, ความรู้และทักษะ, เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อสังคม)
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นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้ว โรงเรียนของท่านมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใดบ้างหรือไม่เพื่อ
พัฒนาเด็กในปัจจุบัน
โรงเรี ย นให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ไม่ อย่ า งไรบ้ า ง
ยกตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว
สภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และส่งผลต่อการจัดการศึกษากับเด็กและ
เยาวชนให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สาหรับชุมชน
- ท่านมีข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในไทยอย่างไร (ทั้งในประเด็นจุดเด่นและ
จุดบกพร่อง/สภาพปัญหา)
- ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของไทยสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยได้
ตรงตามที่ท่านต้องการหรือไม่อย่างไร
- จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของไทยสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่
อย่างไร เพราะเหตุใด
- ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร
- ท่านได้ส่งเสริมการศึกษานอกเหนือจากในห้องเรียน/โรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนของท่าน
หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
สาหรับผู้ปกครอง
- จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ท่านคิดว่าโรงเรียนจะต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังกล่าว
- รูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย ท่านคิดว่าการจัด
การศึกษาในแต่ละแบบจะสามารถส่งเสริมให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง
- จากคาถามข้างต้น ท่านสามารถมีส่วนร่วม/มีบทบาทในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มคี ุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ได้อย่างไรบ้าง
- ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาและเหมาะสม
กับสังคมไทยในอนาคตคืออะไร
- การจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกั บสังคมไทยในอนาคตและเหมาะสมกั บเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมี
ลักษณะอย่างไร
สาหรับโรงเรียน
- จากข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต โรงเรียนมีรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
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ให้มีครบทั้ง 4 ด้าน (ร่างกายและจิตใจ, ความรู้และทักษะ, เจตคติและค่านิยม และการแสดงออกต่อ
สังคม)
ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาและเหมาะสม
กับสังคมไทยในอนาคตคืออะไร
การจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกั บสังคมไทยในอนาคตและเหมาะสมกั บเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมี
ลักษณะอย่างไร
สภาพปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่น
แอลฟาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับสังคมไทยในอนาคตมีอย่างไรบ้าง

สาหรับชุมชน
- จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต
ท่านคิดว่าโรงเรียนจะต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังกล่าว
- รูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย ท่านคิดว่าการจัด
การศึกษาในแต่ละแบบจะสามารถส่งเสริมให้เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง
- จากคาถามข้างต้น ท่านสามารถมีส่วนร่วม/มีบทบาทในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มคี ุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ได้อย่างไรบ้าง
- ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟาและเหมาะสม
กับสังคมไทยในอนาคตคืออะไร
- การจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกั บสังคมไทยในอนาคตและเหมาะสมกั บเจเนอเรชั่นแอลฟาควรมี
ลักษณะอย่างไร
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบันและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟา

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม
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การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับ
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต” หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต” แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็ นความลับ และไม่มีผลต่อท่านหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด ข้อมูลดังกล่าว
ผู้วิจั ย จะน าไปใช้เป็ นแนวทางในการการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้เท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้วิจัยได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 086-7873442
อีเมล์: patcharapa.tat@gmail.com
Id line: may_5665
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง

ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

ต่ากว่า 30 ปี
51- 60 ปี

31-40 ปี
มากกว่า 60 ปี

41-50 ปี

3. วุฒิการศึกษา
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................
4. อาชีพ
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรเอกชน
พนักงานมหาวิทยาลัย อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
5. ตาแหน่งงาน............................................................
6. สถานที่ทางาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของเด็กปฐมวัย
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเด็ก
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................
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ตอนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
คานิยามศัพท์
การจัดการศึกษา หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการ
แสดงออกต่อสังคม
โรงเรี ยน หมายถึง กลุ่มตัว อย่างโรงเรียนที่มีเจเนอเรชั่นแอลฟา (โรงเรีย นอนุบาล) สั งกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
เฉพาะทาง
คาอธิบาย ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ที่ตรงกับข้อคิดเห็นของท่าน โดย

ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวมากที่สุด
ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวมากที่สุด

สภาพการจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบนั

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
1
รูปแบบหรือวิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษา ทั้งด้านร่างกายจิตใจ ความรู้และทักษะ เจตคติและค่านิยม การแสดงออกต่อสังคม
1. ด้านร่างกายและจิตใจ: จะมีวิธีการจัดการเรียนที่เหมือนกันคือ มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวหรือ กิจกรรมเข้าจั งหวะในช่วงเช้า การเล่นกิ จกรรมหรือกีฬ า
กลางแจ้ง
2. ด้านความรู้และทักษะ: โรงเรียนสังกัด กทม. และสพฐ.จะใช้การเรียน
ผ่านการเล่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการอ่านท่องจา ขณะที่โรงเรียน
สังกัด สช. จะเน้นความรู้ทางวิชาการจานวนมาก
3. ด้ านเจตคติแ ละค่านิ ยม: โรงเรี ยนทุกประเภทจะถ่ ายทอดเจตคติ และ
ค่านิยมผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน ตัวอย่างเจตคติและค่านิยมที่
ปลูกฝัง เช่น ค่านิยม 12 ประการ การโตไปไม่โกง
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ระดับความคิดเห็น
4
3
2
1

คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย เป็นต้น
4. ด้านการแสดงออกต่อสังคม: โรงเรียนทุกประเภทจะถ่ายทอดวิธีการ
แสดงออกต่อสังคมผ่านการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียนเช่นเดียวกับด้านเจต
คติและค่านิยม เช่น มารยาท การไหว้ เป็นต้น
จุดเน้นของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบนั
5. เน้นการท่องจา เหมาะสมสาหรับวิชาที่ต้องใช้การจดจารายละเอียด
6. การเน้นเรียนแบบเร่งรัดวิชาการ ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
7. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
8. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น รูปแบบเน้นวิชาการ
รูปแบบกึ่งบูรณาการ รูปแบบบูรณาการ เป็นต้น
9. ครูสอนดี ให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
ข้อควรพัฒนาของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
10. รูปแบบ/นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีเอกภาพ ไม่มี
ระบบ ขาดทิศทางที่ชัดเจน
11. หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน เปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ไม่ทันสมัย
12. ระบบการศึ ก ษาแบบแพ้ คั ด ออก เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นที่
จาเป็นต้องมีต่อไปในอนาคต
13. เน้นการท่องจา จนขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนขาดความกล้าแสดงออก
14. เน้นความรู้ทางวิชาการมากเกินไป การบ้านเยอะ
15. โรงเรียนสังกัด กทม. และสังกัด สพฐ. ไม่เน้นการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
16. ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาระดับปฐมวัย
17. ขาดการพัฒนาในด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ และพฤติกรรม ให้เหมาะสม
ตามวัย
สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั
18. รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนไม่ชัดเจน
19. จานวนเนื้อหาและภาระงานอื่นเยอะ ทาให้ผู้สอนสอนไม่ทัน
20. ทัศนคติบางประการของผู้ปกครอง ครูและผู้ใหญ่ในสังคม เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
21. สถาบันกวดวิชาส่งผลให้คุณภาพการสอนในโรงเรียนลดลง
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ระดับความคิดเห็น
4
3
2
1

22. ครูไม่มีความรู้ หรือ รู้ไม่เท่าทันผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ครูไม่ได้จบวุฒิครู
โดยตรง หรือจบไม่ตรงตามวุฒิ
23. สิ่ งแวดล้ อ มรอบตั ว ผู้ เ รี ย น เช่ น ครอบครั ว แตกแยก สิ่ งแวดล้ อ มใน
โรงเรียน เช่น สื่อการเรียนไม่พร้อม ไม่ทันสมัย ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
24. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) มี
กรอบการดาเนินงานไม่ชัดเจน
25. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กาหนดสมรรถนะ
ของเด็กโรงเรียนอนุบาลเยอะมากเกินไป
26. การรับเงินแปฺะเจี๊ยะ เป็นการลดคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียน

ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต
คานิยามศัพท์
เจเนอเรชั่นแอลฟา (generation alpha) หมายถึง บุคคลที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 จนถึง ค.ศ.
2025 หรือ พ.ศ. 2568
สังคมไทยในอนาคต หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต โดยยึดตามข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ปัจจุบัน – พ.ศ. 2570)
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคต หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรู้และทักษะ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการแสดงออก
ต่อสังคมที่ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่มีเด็กเจเนอเรชั่นแอลฟาต้องการให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในอนาคต
คาอธิบาย ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง
หมายเลข 1 หมายถึง
อนาคต มากที่สุด
หมายเลข 2 หมายถึง
อนาคต
หมายเลข 3 หมายถึง
อนาคต
หมายเลข 4 หมายถึง
อนาคต มากที่สุด

ที่ตรงกับข้อคิดเห็นของท่าน โดย

การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยใน
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาดังกล่าว เหมาะสม กับสังคมไทยใน
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาดังกล่าว เหมาะสม กับสังคมไทยใน
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การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
1. หลั ก สู ต รและบริ บ ทของสถานศึ ก ษาควรปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสะท้อนกับสิ่งที่สังคมต้องการ
2. ปรับหลักสูตรและเนื้อหาใหม่ให้มีความทันสมัยโดยนักการศึกษาแทน
นักการเมือง
3. มีรู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย เช่น project
approach, child center การจัดการเรียนเป็นฐาน ค่าย หรือโครงงาน
เป็นต้น
4. บูรณาการจุดเด่นของหลักสูตรของอเมริกา เช่น ความมั่นใจ การกล้า
แสดงออก และญี่ปุน สิงคโปร์ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย
5.เน้นการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริงแทนการเรียนแบบท่องจาและ
เน้นทฤษฏี
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรเน้นการนาไปประยุกต์ใช้จริงได้แทนการทา
กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน
7. เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
8. เน้นเรียนรู้ทักษะการมีชีวิตรอดในสังคมมากกว่าเนื้อหาวิชาการ
9. เปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ อ ยู่ ใ นสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย
10. จัดรูปแบบการเรียนเหมือนโรงเรียนทางเลือก ลดบทบาทของ สพฐ.
ลง
11. นาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบที่
หลากหลาย
12. ยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน ผลด้วยการสอบวัดผลแบบ
ปรนัย และใช้รูปแบบอื่น เช่น การสอบแบบอัตนัย การศึกษาจากสภาพจริง
การจาลองเหตุการณ์ การสังเกตจากพฤติกรรม เป็นต้น
13. ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียน
14. ครูมีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณความเป็นครู
15. มีความเท่าเทียมทางการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาลดลง
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16. จานวนผู้เรียนต่อห้องลดน้อยลง
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
17. จัดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย
18. มีวิชาที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับ เจเนอ
เรชั่นแอลฟา
19. เน้นการเรียนรู้ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง
20. เน้นทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาชีพ
21. การทาวิจัยจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
22. เน้นการบริหารจัดการโดยบุคคลในชุมชน อบต. มหาวิทยาลัยท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการสอนแทนการบริหารจากส่วนกลาง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมในอนาคต
23. ผู้ป กครองเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี สอนจากชีวิ ต ประจ าวั น ให้ ความรู้
คาแนะนาเพิ่มเติม
24. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คาแนะนาในการใช้ชีวิตประจาวัน
25. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน สังคม ควรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านร่างกายและจิตใจ
26. ความรู้ด้านสุขภาวะ สุขศึกษา และสาธารณสุข
27. การช่วยเหลือและดูแลตนเอง เพื่อการมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบัน และ
เอาตัวรอดจากสื่อเสี่ยงภัย
28. ความรู้ในการจัดการและควบคุมอารมณ์
29. ความรู้ทางด้านศาสนาหรือกิจกรรมที่เสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจ
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรู้และทักษะ
30. ความรู้ที่จาเป็นต่อการดูแลตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
31. ความรู้และทักษะด้านภาษาเพื่อการใช้ชีวิตประจาวันและการเจรจา
เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม
32. ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเลือกใช้อย่างถูกกาลเทศะ
33. การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น ภาษา วัฒนธรรม
34. ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
35. ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทางการเงิน การลงทุน
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36. ความรู้ทางกฎหมายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านเจตคติและค่านิยม
37. คุณธรรม จริยธรรม ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
38. วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
39. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผูกพันในครอบครัว
40. ความเป็นประชาธิปไตย ความมีระเบียบวินัย
เนื้อหาวิชา/กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านการแสดงออกต่อสังคม
41. มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนา
การจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับสังคมไทยใน
ระดับความคิดเห็น
อนาคต
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42. รู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนและผู้อื่น ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น
43. ความสามัคคี การทางานเป็นทีม
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในอนาคต
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......................................................................... ................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ....
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สละเวลาในการตอบคาถาม คาตอบของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษา
สาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคตต่อไป
นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช
ผู้วิจัย
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นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและจิตวิทยาการให้
คาปรึ กษาและการแนะแนว จากคณะครุศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลั ย ในปี พ.ศ. 2544
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2555
ประวัติการทางาน เคยดารงตาแหน่ง นักจิตวิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี
พ.ศ. 2547-2548 เคยดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 25482549 และอาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในปี
พ.ศ. 2549-2551 ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551

