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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ วิจกั ษ์และวิธานเหตุผลทีอยูเ่ บืองหลังแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญของประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจยั ทางปรัชญาอันได้แก่ วิภาษวิธี และวิธีการแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
โดยผ่า นการตี ค วามตามหลัก วิ ช าการ ผลการวิจยั พบว่า แนวคิ ดเรื องผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญกับ การปฎิ บ ตั ิ ใ น
ประเทศไทยเป็ นแนวคิดแบบหลังนวยุคเพราะมีมโนคติในการมองผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันใน
ด้านความรู ้ ความสนใจ ความต้องการ ความคาดหวัง บุคลิกภาพส่ วนตัว เพราะฉะนันการจัดการศึกษาจึงไม่
ควรมีลกั ษณะเหมือนกัน ผูเ้ รี ยนควรมีเสรี ภาพอย่างเต็มทีในการตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะเป็ นอย่างไร หรื อ
เรี ยนรู ้อะไร เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที ด้วยมุมมองทางการศึกษาเช่นนี ได้มีผู ้
โต้แย้งอ้างว่าแนวคิดเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของประเทศไทยไม่เป็ นหลังนวยุค ด้วยเหตุผลว่า 1) แนวคิดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญทีมีทีมาจากปรัชญาการศึกษา พิพฒั นาการนิยม ปฎิรูปนิยมและอัตถิภาวะนิ ยม ทีนับว่าเป็ นกระแส
ภาคีของลัทธิ หลังนวยุคนันไม่บรรลุเป้ าหมายหลังนวยุค 2) แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเป็ นเพียงวาทกรรมเชิ ง
เกมภาษาทีเน้นตอบสนองเป้ าหมายของสังคมมากกว่าเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนซึ งเป้ าหมายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์
หลังนวยุค 3) มีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นถึงปั ญหาของการนําแนวคิดหลังนวยุคมาใช้ในทางปฏิบตั ิ ว่าแม้จะ
เข้าเกณฑ์อยู่บา้ งแต่ก็ไม่อยูใ่ นกรอบหลังนวยุค จากข้อโต้แย้งดังกล่าวผูว้ ิจยั ไม่อาจยอมรับเนื องจากเห็ นว่า
ฝ่ ายตรงข้ามว่ามีจุดอ่อน ด้วยเหตุผลดังนี 1) การจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาการศึกษา พิพฒั นาการนิ ยม
ปฎิรูปนิยมและอัตถิภาวะนิยม ทีนับว่าเป็ นกระแสภาคีของลัทธิ หลังนวยุคนัน เป็ นการสร้างความรู ้ทีฝังแน่น
และเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การแก้ปัญหาจริ ง เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีอิสระทีจะเลื อก
แนวทางในการดําเนิ นชี วิตของตนเอง ด้วยตนเองและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจของตนเองว่าเป็ นการจัด
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การศึกษาทีให้ความสําคัญประเด็นของสิ ทธิ เสรี ภาพ 2) การจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเป็ นเพียง
วาทกรรมเชิงเกมภาษาทีเน้นตอบสนองเป้ าหมายของสังคมมากกว่าเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนซึ งเป้ าหมายดังกล่าว
ไม่เข้าเกณฑ์หลังนวยุคว่าการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญว่าแท้ทีจริ งแล้วเป้ าหมายของการศึกษา
ตามแนวคิ ด ผู ้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ มิ ไ ด้ มี เ พี ย งแค่ ก ารผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื อป้ อนเข้า สู่ ต ลาดแรงงานเท่ า นัน แต่
เป้ าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาก็เพือสร้ างคนให้เป็ นคน เก่ง ดี มีความสุ ข 3) การนําแนวคิดนีไปใช้
ในทางปฏิ บตั ิ จะต้องให้ผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้องมาทําความเข้าในแนวคิด หลักการและวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนภายใต้แนวคิด”ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” รวมถึงต้องกระตุน้ เตือนให้ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องในทุกภาคส่ วนได้เห็น
ถึงความสําคัญของแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไปใช้ในทางปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิC ในทีสุ ด
ผลลัพธ์ ข องการวิจยั นี จะสามารถนําไปใช้ได้ตงแต่
ั ระดับบุ คคล ชุ ม ชนและประเทศ เพื อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนภายใต้แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของไทยมีความสอดคล้องกับความเป็ นหลังนวยุค และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูเ้ รี ยนต่อไป
คําสํ าคัญ การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ , กระบวนทรรศน์ , หลังนวยุค , วิเคราะห์,วิจกั ษ์ ,
วิธาน
Abstract
The purposes of the study were to analyze appreciative and applicative reason behind the concept
of student–centered in Thailand using philosophical research method such as an argument and idea
exchange from the results of obtained data via academic interpretation.
The results showed that the concept of student–centered and the practice in Thailand is
postmodernity because it has each learner’s different thought in aspects of knowledge, attention, need,
expectation, and personality. Therefore the study should not have the same characteristic. The learners
should extremely have freedom in decision–making themselves how to be or how to learn. The learners
should develop an extremely academic point of view themselves. The contradictive person claims that the
concept of student–centered in Thailand is not in postmodernity with the following reasons: 1) the concept
of student– centered acquiring academic philosophy, evolution, reformation, and individuality is the
tendency of member of postmodernity sect. It does not accomplish in postmodernity, 2) the concept of
student–centered is more discourse and language game emphasizing on the social target than the learners’
target. It is not in postmodernity, and 3) the behavior shows the problems of the use of postmodernity
concept in practice. Some accords with postmodernity, but it is not in the frame of a postmodernity.
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However, the researcher does not accept it, the opposition person has weakness. It is the following
reasons: 1) the study management according to the concept of academic philosophy, evolution,
reformation, and individuality is the deeply knowledgeable and experienced construction for the learners.
The learners truly know to solve the problems. It opens an opportunity for the learners having freedom in
selecting the way of self-lives. The learners accept decision-making themselves that the study
management provides the important point of the freedom, 2) the learning management of student–centered
is more discourse and language game emphasizing on the social target than the learners’ target. It is not in
postmodernity. The management of the academic target according to the concept of student–centered is
not only to produce a person with a bachelor’s degree to the working market, but also it builds people to
be good, excellent, and happy, and 3) in bring the concept to use in practice, the involving person must
participate in the a principle and learning management under its concept. It motivates the all of involving
persons to see its importance to use it in practice in the most accomplishment.
The results of this research can be used in the levels of people, community, and country for the
learning management under the concept of student–centered in Thailand. It accords with postmodernity
and develops the learners’ quality of lives.
Keywords student – centred, postmodernity, analytic, appreciative, applicative
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ถือเป็ นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย ทีทุกคนต่างตังความหวังว่า กฏหมายฉบับนี จะเป็ นเครื องมือสําหรับการปฏิรูปการศึกษา เพือ
นําพาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพคนต่อไป (กรมวิชาการ,2544,หน้า91) พระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวได้
กําหนดสาระในการปฏิรูปการศึกษาไว้หลายด้าน โดยการปฏิรูปทุกด้านต่างมุ่งสู่ หลักชัยคือการให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ย นรู ้ อ ย่า งแท้จ ริ ง การปฏิ รูป กระบวนการเรี ย นรู ้ จึ ง นับ เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ของการปฏิ รูป การศึ ก ษา
โดยเฉพาะการให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูท้ ี ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิ รูปการศึกษาคงหนี ไม่พน้ ผูท้ ีเป็ นครู อาจารย์ทีทําหน้าที
สอนหนังสื อ ดังทีเกษม วัฒนชัย (2544 อ้างในกาญจนา ไชยพันธ์ ,2545 , หน้า57) ได้กล่าวถึงบทบาทครู หรื อ
ผูส้ อนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไว้ว่า ครู คือผูจ้ ดั สิ งแวดล้อม สร้ างวัฒนธรรมและจัดสรรทรั พยากรสําหรั บ
ผูเ้ รี ยน เพือให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เต็มตามศักยภาพ ตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรและจุดมุ่งหมายการศึกษา
ดังนันบทบาทของครู จึงเปลียนจึงเปลียนจากผูส้ อนมาเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์ต่างๆ เพือกระตุน้ ให้
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ผูเ้ รี ย นเป็ นแสดงออกซึ งศักยภาพหรื อความรู ้ ค วามสามารถของตนเองแล้วสรุ ปองค์ความรู ้ ที ได้จากการ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดหาเหตุผล เพือแก้ปัญหาเอง ด้วยการเสนอให้ผเู ้ รี ยน “คิดมากกว่า
จํา สอนให้ทาํ มากกว่าท่อง” ทําให้นกั เรี ยนกลายเป็ น “บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้” หรื อเป็ นผูน้ าํ ตนเอง สามารถ
นําความรู ้ ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชี วิตจริ งได้ บทบาทของครู ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน จึงมิใช่ เพียงแต่สอนให้
ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ดา้ นเนื อหาสาระของวิชาเพียงอย่างเดี ยว แต่จะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนทังด้านวิชาการ คุ ณธรรม
จริ ย ธรรมและทัก ษะด้า นต่ า งๆ เพื อพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ เ รี ย นรู ้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ เป็ นพลเมื อ งที ดี ข องสั ง คม
ประเทศชาติและของโลกต่อไป
นับตังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาจนถึงปั จจุบนั พบว่าการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย ยังประสบปั ญหาอย่างมากกล่าวคือ การจัดการศึกษาของไทยในปั จจุบนั ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศ เมือต้องเผชิ ญกับกระแสความคาดหวังของสังคม
ทีจะให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการเตรี ยมคนให้พร้ อมสําหรับการแข่งขันในสังคมโลกด้วยแล้ว ก็ยิง
เห็นสภาพความสับสน ความล้มเหลวและความล้าหลังของการศึกษามากขึน ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าเราเน้น
การเรี ยนการสอนแบบท่องจํา ขาดการฝึ กทักษะปฏิบตั ิและประเมินผลจากการทดสอบจากความจําเป็ นส่ วน
ใหญ่ ทํา ให้เด็ ก เครี ยดและคิ ดไม่ เป็ น ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทังโดยกรมวิช าการและองค์ก ร
นานาชาติ มี ข ้อมู ล ที ยืนยันได้ว่า เด็ ก ไทยมี ผ ลสัม ฤทธิC ทางการเรี ย นสู ้ ช าติ อืนไม่ ไ ด้ การที ผลสั มฤทธิC ของ
เด็กไทยด้อยกว่าชาติอืนมิได้หมายความว่าเด็กไทยสติปัญญาตํากว่า แต่เป็ นผลมาจากวิธีสอนและวิธีประเมิน
ทีทําให้เด็กไทยไม่รู้จกั คิดวิเคราะห์และใช้เหตุผล (รังรอง หงษ์รัตน์ , 2543 , หน้า2)
ถ้าหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยูท่ ีการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ แล้วจะเกิดอะไรขึนถ้าการจัดการ
เรี ยนการสอนของไทยยังอยูก่ บั ครู ครู ยงั เป็ นศูนย์กลาง ครู เป็ นผูอ้ ่านหนังสื อแล้วนํามาบอกแก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
มีหน้าทีเพียงจดและจําสิ งทีครู บอก (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ , 2543 ,หน้า50) นีจึงเป็ นประเด็นน่าสนใจว่า ครู ไทย
มีความพร้อมกับการนํานโยบายนีมาใช้แล้วหรื อยัง อีกทังนโยบายนี จะนําพาให้เด็กไทยเติบโตไปเป็ นผูท้ ีมี
คุ ณสมบัติตรงตามความต้องการของรั ฐหรื อไม่ สุ ดท้ายการนํานโยบายนี ไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ มีความเป็ น
หลังนวยุคหรื อไม่ อย่างไร
สถานภาพของแนวคิ ด ผู ้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ จึ ง มี ท ังผูท้ ี สนับ สนุ น และผูท้ ี ไม่ เ ห็ น ด้ว ย ผูว้ ิ จ ัย จึ ง จัก
วิเคราะห์ วิจกั ษ์และวิธานแนวคิดนีเพือจะได้พฒั นาแนวทางด้านการจัดการศึกษาทีเหมาะสมเพือการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือวิเคราะห์ วิจกั ษ์และวิธานเหตุผลทีอยูเ่ บืองหลังการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร การวิจยั ทางปรั ช ญาเป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพที เน้นการคิ ดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์มโนคติเพือตอบคําถามทางปรัชญาอย่างรัดกุม
2. ขอบเขตตัวแปรกําหนดกรอบมโนคติทีใช้เป็ นปั จจัยในการวิภาษวิธีของการวิจยั นีได้แก่
2.1 ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค
2.2 แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนภายใต้แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในประเทศไทย
3. ขอบเขตเวลา จํากัดข้อมูลและมโนคติ ทางปรั ชญา ทฤษฎี เชิ งวิชาการ ข้อคิ ดเห็ น บทวิพากษ์
เท่าทีผูว้ จิ ยั เข้าถึงได้จนถึงวันที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. วิเคราะห์การจัดการศึกษาตามปรัชญากระบวนทรรศน์ ดังนี
1.1 กระบวนทรรศน์ดึกดําบรรพ์ มุ่งเรี ยนรู ้สิงต่างๆ ตามสัญชาตญาณความเป็ นมนุ ษย์ การ
เรี ยนรู ้เกิดขึนเมือมนุษย์เริ มรู ้สึกแปลกใจต่อสิ งทีพบเห็น ต่อมาเมือมีความคิดความอ่านมากขึน รู ้จกั ตังปั ญหา
พัฒนาขึนจนสามารถถ่ายทอดความคิดเห็ นแก่กนั และกันได้ มนุ ษย์สมัยดึ กดําบรรพ์จึงสนใจใคร่ รู้ในเรื อง
ทีว่าภัยธรรมชาติมาจากไหน คําตอบพืนฐานทีสุ ดทีปั ญญามนุ ษย์จะคิดเองได้ก็คือ มีอาํ นาจลึ กลับทรงฤทธิC
ทุกประการแฝงอยูเ่ บืองหลังปรากฏการณ์ทงหลายในธรรมชาติ
ั
ซึ งพวกเขาถ่ายทอดแก่ลูกหลานโดยไม่มีการ
จัดการศึกษา
1.2 กระบวนทรรศน์ยุคโบราณจะยึดมันถือมันในความรู ้ของตนเองหากมีลกั ษณะทีเหนื อ
ธรรมชาติ ก็จะเป็ นการเสริ มสร้ างกิ เลสและอัตตาให้สูงขึน กลายเป็ นการยึดมันถื อมันในตัวบุ คคลคื อเจ้า
สํานักอย่างเหนียวแน่น ทําให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกระหว่างสํานัก จนอาจกล่าวได้วา่ นักปรัชญาในยุคนี
ได้ทาํ หน้าที ของกลุ่มบุ คคลที ทําหน้าที รับผิดชอบเกี ยวกับการถ่ ายทอดความรู ้ และวัฒนธรรมคื อการรู ้ จกั
ค้นคว้าเพิมเติมหรื อแก้ไขสิ งเดิม จึงได้มีการตังสํานักปรัชญาขึนมากมายเพือตอบสนองความต้องการศึกษา
ของประชาชน
1.3 กระบวนทรรศน์ยคุ กลาง มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเพือการกลับใจและการสํานึ กบาป
ของมนุษย์หรื อทําให้มนุษย์หนั ไปรักพระเจ้านันเอง
1.4 กระบวนทรรศน์นวยุคนันยึดเหตุผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีผลอย่างสําคัญใน
การปรับการศึกษาให้ตอ้ งมีจุดหมายเพือสังคมและรัฐมิใช่ดึงคนให้ห่างจากสังคมและรัฐ การให้ความสนใจ
ในแนวโน้มและความต้องการเฉพาะตนของผูเ้ รี ยน การจัดหลักสู ตรการศึกษาต้องคํานึ งถึงความสนใจของ
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ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ความสนใจต่อสิ งที ผูเ้ รี ยนคิดและรู ้ สึก ให้ความสนใจต่อสิ งที ผูเ้ รี ยนปรารถนาและให้
คุณค่าโดยทีครู และผูป้ กครองต้องไม่เข้าไปยุง่ เกียวกับการวิวฒั นาการตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยนด้วย
1.5 กระบวนทรรศน์หลังนวยุคได้เลิกยึดมันถือมันและสนับสนุนให้ยอ้ นอ่านทุก
เรื อง เพือเลือกเฉพาะส่ วนทีพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ไม่วา่ จะเป็ นจิตนิ ยม วัตถุ นิยม ประสบการณ์ นิยมหรื ออัตถิ
ภาวนิ ยม ทังนี ไม่วา่ จะหยิบยกแนวคิดปรัชญาใดมาใช้ ทุกๆแนวคิดย่อมต้องคํานึ งถึงตัวของผูเ้ รี ยน หรื ออาจ
กล่าวได้เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. แนวคิดเรื องผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มี ผูก้ ล่ า วถึ ง แนวคิ ด เกี ยวกับ การจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ ในลัก ษณะที ให้
ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ไว้ดงั นี
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544,หน้า5) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญหรื อการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางไว้วา่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีผูส้ อนได้จดั หรื อดําเนิ นการ
ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปั ญญา วิธีการเรี ยนรู ้ โดยบูรณา
การ คุ ณธรรม ค่านิ ยมอันพึงประสงค์ให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิจริ ง ได้พฒั นากระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ ศึ กษา ค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธี ก าร
กระบวนการและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที หลากหลายที เชื อมโยงกับ ชี วิ ตจริ ง ทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ตาม
มาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนด
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544,หน้า 7) ได้กล่าวถึงการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คือแนวการ
จัดการเรี ยนการสอนที เน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ใ หม่และสิ งประดิ ษ ฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทาง
ปั ญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนสามารถนํา ความรู ้ ไปประยุก ต์ใ ช้ได้ โดยผูส้ อนมี บ ทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบู รณาการความรู ้ ในศาสตร์ สาขาต่างๆ ใช้หลากหลาย
วิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู ้ สามารถพัฒนาปั ญญาอย่างหลากหลายคือ พหุ ปัญญารวมทังเน้นการ
วัดผลอย่างหลากหลายวิธี
สุ พล วังสิ นธ์ (2539,หน้า38) ได้กล่าวถึงการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญว่าหมายถึง การสอนทีเน้น
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ให้เกิดการรู ้แจ้งเห็นจริ งด้วยตนเองและมีเสรี ภาพแห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอด
ทังให้ความสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ประมวล ศิริผนั แก้ว (2541,หน้า21) ได้กล่าวถึงการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญหมายถึง
การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึนในตัวนักเรี ยนโดยครู ทาํ หน้าที
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนเพือให้นกั เรี ยนสามารถสร้างความรู ้และหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั ใช้วธิ ี วจิ ยั ปรัชญา คือ การวิจยั เชิ งแลกเปลียนความคิดเห็น (discursive research)
ด้วยวิภาษวิธี (dialectic method)
2. ขันตอนการวิจยั
2.1 ตังคําถามวิจยั ทางปรัชญาได้วา่ “แนวคิดเรื องผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Student – Centred) กับ
การปฎิบตั ิในประเทศไทยเป็ นแนวคิดแบบหลังนวยุค (Postmodernity) หรื อไม่
2.2 กํา หนดสถานภาพของคํา ถามได้ว่า เมื อเสนอคํา ตอบสมมติ ฐานแล้วก็ เชื อว่า จะมี ผู ้
คัดค้านอย่างมีเหตุผลซึ งผูว้ จิ ยั ก็จะวิเคราะห์และโต้ตอบจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติ
2.3 กําหนดคําตอบสมมติฐาน ได้วา่ แนวคิดเรื องผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญกับการปฎิบตั ิในประเทศ
ไทยเป็ นแนวคิ ดแบบหลังนวยุคเพราะมี มโนคติ ในการมองผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่ามี ความแตกต่างกันในด้าน
ความรู ้ ความสนใจ ความต้องการ ความคาดหวัง บุ ค ลิ ก ภาพส่ วนตัวเพราะฉะนันการศึ ก ษาจึ ง ไม่ ควรมี
ลักษณะเหมือนกัน ผูเ้ รี ยนควรมีเสรี ภาพอย่างเต็มทีในการตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะเป็ นอย่างไร หรื อเรี ยนรู ้
อะไร เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที ด้วยมุมมองทางการศึกษาเช่นนี ผูว้ ิจยั จึงเชื อ
ว่าแนวคิดเรื องผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญกับการปฎิบตั ิในประเทศไทยเป็ นแนวคิดตามกระบวนทรรศน์แบบหลังนว
ยุค
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสื บค้นเอกสารทางวิชาการทีเกียวข้อง และดําเนิ นการตีความแนวคิดทาง
ปรัชญาด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําเนือหาทีตีความได้มาทําการวิเคราะห์ จําแนกฝ่ ายเพือดําเนิน
การวิจยั ด้วยวิภาษวิธี
ผลการวิจัย
การวิจยั ทางปรั ชญาด้วยวิภาษวิธีทาํ ให้ได้มโนคติ ทางปรั ชญาแบ่งเป็ น 2 ฝ่ ายที นํามาแลกเปลี ยน
ความคิดเห็น (discourse) เพือให้ได้คาํ ตอบใหม่ทีดีขึน โดยจําแนกเป็ นเหตุผลฝ่ ายตรงข้าม วิจารณ์เหตุผลฝ่ าย
ตรงข้าม และเหตุผลสนับสนุนคําตอบวิจยั ดังนี
1. เหตุผลฝ่ ายตรงข้ามทีเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ภายใต้แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของไทยไม่เป็ น
แนวคิดแบบหลังนวยุค ดังต่อไปนี 1) แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทีมีทีมาจากปรัชญาการศึกษา พิพฒั นาการ
นิยม ปฎิรูปนิยมและอัตถิภาวะนิยม ทีนับว่าเป็ นกระแสภาคีของลัทธิ หลังนวยุคนันไม่บรรลุเป้ าหมายหลังนว
ยุค 2) แนวคิ ดผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญเป็ นเพี ย งวาทกรรม เชิ ง เกมภาษา ที เน้นตอบสนองเป้ าหมายของสั ง คม
มากกว่าเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนซึ งเป้ าหมายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์หลังนวยุค 3) มีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็ นถึ ง
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ปั ญหาของการนําแนวคิดหลังนวยุคมาใช้ในทางปฏิบตั ิ ว่าแม้จะเข้าเกณฑ์อยูบ่ า้ งแต่ก็ไม่อยูใ่ นกรอบหลังนว
ยุค
2. วิจารณ์ เหตุ ผลฝ่ ายตรงข้ามได้ว่า ความคิดของฝ่ ายตรงข้ามมี จุดอ่อนของ โดยแยกเป็ น
ประเด็นสําคัญดังนี 1) การนําแนวคิดของปรัชญาพิพฒั นาการนิ ยม ปฎิ รูปนิ ยมและอัตถิ ภาวะนิ ยม มาเป็ น
พืนฐานความคิ ดเรื องผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญนันผูว้ ิจยั มองว่าเป็ นการผสมผสานจุ ดเด่ นของปรั ชญาการศึ ก ษา
หลายๆ แนวคิด ทีมิได้มีการนําเอาแนวคิดทางปรัชญาในลัทธิ ใดลัทธิ หนึงมาโดยเฉพาะ แต่เป็ นการใช้วิธีการ
ทางปรัชญาหลังนวยุคนีคือการประนีประนอมด้วยแนวคิดทีว่าย้อนอ่านทังหมด ไม่ปฏิเสธสิ งใดตามแนวคิด
ปรัชญาหลังนวยุค 2) การจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมิได้มี เป้ าหมายเพียงแค่การผลิ ตบัณฑิ ตเพือ
ป้ อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานเท่านัน แต่มีเป้ าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาก็เพือสร้างคนให้เป็ นคน เก่ง ดี มี
ความสุ ข 3) การนําแนวคิดนีไปใช้ในทางปฏิบตั ิจะต้องให้ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องมาความเข้าในแนวคิด หลักการ
และวิธีการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้แนวคิด ”ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” รวมถึ งต้องกระตุ น้ เตือนให้ผูท้ ีมี ส่วน
เกี ยวข้องในทุกภาคส่ วนได้เห็ นถึ งความสําคัญของแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไปใช้ในทางปฏิ บตั ิให้เกิ ดผล
สัมฤทธิC ในทีสุ ด
3. เหตุผลสนับสนุ นคําตอบวิจยั จากการตีความตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคจึงเห็นคุณค่า
ของการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในฐานะทีเป็ นเครื องมือในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
คนไทยให้เป็ นคนเก่ง ดี มีความสุ ข ผูว้ จิ ยั จึงขอยกเหตุผลสนับสนุนคําตอบวิจยั ได้แก่ 1) มีความพยายามทีจะ
นํานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาใช้ในทางปฏิ บตั ิ 2) มี ความจําเป็ นที จะนํา
นโยบายการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาใช้ในทางปฏิ บตั ิ 3) มีการระบุตวั บ่งชี เพือเป็ น
เครื องตรวจสอบการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
เราอาจกล่ าวได้ว่า แนวคิ ดผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญนับเป็ นหัวใจของการปฏิ รูป การศึ ก ษาด้วยเป็ นสิ งที
ชี ให้เห็ นว่าต่อไปนี การขับเคลื อนการศึ กษาของประเทศจะดําเนิ นไปในทิ ศทางใด และการจัดการศึ กษา
ภายใต้แนวคิ ดนี จะสามารถสร้ างให้เด็กไทยเติ บโตไปเป็ นสมาชิ กที มี คุณภาพของสังคมต่อไปได้หรื อไม่
ทังนีผูว้ จิ ยั ได้ยกเหตุผลของฝ่ ายตรงข้าม โดยชีถึงเหตุผลเชิงลบของการจัดการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญว่า
แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั คนไทยได้ ด้วยเป็ นแนวคิดทีทําได้ยากและขาด
ความชัดเจน รวมทังเป็ นการเดิ นตามความคิ ดของตะวันตก รู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะ
รู ปแบบก็เป็ นเพียงวาทกรรมทีมิได้มีเป้ าประสงค์เพือสร้างคนดี คนเก่ง แต่มีเป้ าประสงค์เพือมุ่งสร้างคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทังนี ผูว้ ิจยั ได้โต้แย้งฝ่ ายตรงข้ามโดยนําเสนอให้เห็ นว่าการนําแนวคิ ดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาใช้ใ น
ประเทศไทยมิได้เป็ นเพียงการเดิ นตามความคิดปรัชญาการศึกษาของตะวันตกอย่างทีหลายคนเข้าใจเพราะ
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ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติและสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นศูนย์รวมดวงใจ การ
นําแนวคิดใดๆ ก็ตามมาปรับใช้ในประเทศจึงเป็ นไปตามวิธีการของหลังนวยุคทีเป็ นการแสวงจุดร่ วม สงวน
จุดต่าง โดยการนําข้อดีของปรัชญาการศึกษาจากหลายสํานักมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมตามบริ บทของ
สังคมไทย การจัดการเรี ยนภายใต้แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของไทยนอกจากจะอยูบ่ นพืนฐานแนวคิดปรัชญา
ตะวันตกแล้วก็ยงั มีบางส่ วนทีอยูบ่ นพืนฐานแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแบบพุทธอีกด้วยและถึงแม้วา่ โลก
ทัศน์แบบทุนนิ ยมหรื อสํานึ กแบบทุนนิ ยม ได้ฝังรากลึกจนคนไทยส่ วนใหญ่เป็ น “มนุ ษย์เศรษฐกิจ” ไปแล้ว
แต่ความเคลือนไหวทางการศึกษาของประเทศไทยทีกําลังดําเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั จึงมิใช่การมุ่งเน้นผลิตคนเข้า
สู่ ตลาดแรงงาน ตามเหตุผลของผูแ้ ย้งแต่อย่างใด ด้วยผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องทุกฝ่ าย กําลังเดิ นหน้าแก้ปัญหาโดย
การนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปรับใช้กบั การจัดการศึกษา โดยการ
สร้างเด็กทีดีและเก่ง เพือการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยอย่างยังยืนต่อไป
การนําแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศจะมีความเป็ นหลังนวยุค
และสามารถพัฒาคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดีขึนได้หรื อไม่นนั ย่อมขึนอยูก่ บั ผูท้ ีเป็ นครู อาจารย์ บุคคลากร
ด้านการศึกษาและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องในทุกภาคส่ วน ทีจะต้องร่ วมกันขับเคลือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไปสู่ เยาวชนของชาติ ได้อย่างแท้จริ ง ด้วยการส่ งเสริ มให้ความรู ้ เกี ยวกับ
แนวคิดของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคทีแสดงให้เห็ นถึงความไม่ยึดมันถือมันและชี ให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการปรั บ เปลี ยนกระบวนทรรศน์ โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในรู ป แบบต่ า งๆ ที มี ค วาม
เหมาะสมกับเนือหาวิชา และสถานการณ์ทีแตกต่างกันออกไป เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมมากขึน ให้
เขาได้ใช้ความสามารถของเขาตามทางที เขาถนัด เพือที จะพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอน และเพือการ
เรี ยนรู ้ ทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน ให้บรรลุ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ทีจะผลิ ตคนเก่ ง คนดี และคนทีมีความสุ ข
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาแนวคิ ด “ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ” ในครั งนี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นัก บริ ห ารการศึ ก ษา นัก
การศึกษา ครู ผูป้ กครองและผูส้ นใจ ให้มีการปรับเปลียนกระบวนทรรศน์ทางการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ งทัศนะทีนํามาเสนอในงานวิจยั ชิ นนี เป็ นเพียงส่ วนหนึ งเท่านัน ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะมีผูส้ นใจใน
กระบวนทรรศน์ แบบหลัง นวยุค เพิมจํา นวนมากขึ นในอนาคต ด้วยกระบวนทรรศน์ หลัง นวยุค มี หลาย
ประเด็นทีใช่หรื อไม่ใช่ ควรทําหรื อไม่ควรทํา ทีต้องทบทวนในแนวคิด เพราะในบางประเด็นปั ญหา แม้จะ
กล่าวถึงเรื องเดียวกัน แต่ความหมายในช่วงเวลานันกับช่วงเวลาปั จจุบนั อาจแตกต่างกัน
ผู ้ วิ จ ั ย จึ ง ขอ
เสนอแนะให้มีการศึ กษาทางปรัชญา ในประเด็นที เกี ยวข้องกับการศึ กษาของประเทศไทย เช่ น แนวคิ ด
ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ ปรัชญาการศึกษาบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง เพือให้เกิดการแสวงหา
896

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

จุดร่ วม สงวนจุดต่างของแต่ละแนวความคิดเพือการ สร้างปรัชญาการศึกษาทีอยูบ่ นรากฐานความเป็ นไทย
เป็ นการศึกษาทีตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน เพือก่อให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยต่อไป
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