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       รศ.ดร. เสาวลกัษณ  รัตนวิชช 
      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
      คณะศึกษาศาสตร  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 
2544: 42) ไดระบุวา  
  “การจัดการศึกษา โดยถือหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง และถือวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองไดดี และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” 
  ในรายละเอียดของมาตรา 22 (กรมสามัญศึกษา, 2544: 87) ระบุวา  
  “มาตรา 22 การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” 
  ในสาระสําคัญและเหตุผลของมาตรา 22 ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดใหรายละเอียดวา 
  “การจัดการศึกษาอบรมใหถือหลัก ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถที่
จะเรียนรู ตามความถนัด หรือความสนใจของตนเองได โดยที่สถานศึกษาตองจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน ตามความเหมาะสม และความตองการของผูเรียน” 
  การปฏิรูปการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งในสภาพปจจุบัน 
เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนในปจจุบันยังไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาดานความคิด 
วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะ
ชางสงสัย และใฝหาคําตอบ ยังเปนการสอนหนังสือมากกวาสอนคน ครูยังเปนผูมีอํานาจในชั้น
เรียน ครูยังคงยึดมั่นวาตนเองเปนผูรูมากที่สุด ถูกตองที่สุด และมีอํานาจมากที่สุดในกระบวนการ
เรียนรู ผูเรียนมีหนาที่รับและปรับตัวใหสอดคลองกับเนื้อหาความรู และวิธีการ กระบวนการเรียน
การสอนยังเปนพฤติกรรมจําเจ และพฤติกรรมถายทอดสัดสวนการฝกปฏิบัติ การฝกคิด และการ
อบรมบมนิสัย มีนอยกวาการทองบนเนื้อหา ผูเรียนเคยชินตอการทําตาม เชื่อฟง นั่งนิ่ง จึงขาดความ
บกพรองในการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมไดรับการปลูกฝงความภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ในสภาวการณปจจุบัน กระแสการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงไดรับความ
สนใจจากประชาชนอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการ
สอนที่จะพัฒนาคุณภาพของคนไทย ใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของตนเอง 
ผูอ่ืน และสรรพสิ่งทั้งหลาย รูจักควบคุมตนเองใหอยูในครรลองแหงความดีงาม รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง เปนคนมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพกฎกติกาของสังคม มี
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ความขยัน ซ่ือสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความสามารถในการใชศักยภาพของสมองทั้งซีก
ซาย-ขวา อยางไดสัดสวนสมดุลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในดานการใชภาษาสื่อสาร การ
คิดคํานวณ การคิดวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร คิดเปนระบบ เปนคนที่มีสุขภาพกายและใจดี มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ บุคลิกภาพราเริงแจมใส เผชิญและแกไขปญหาได ดํารงชีวิตอยางอิสระรวมกันกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1-5) 
  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 20-21) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนสําคัญที่สุดไวดังนี้ 
  “กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายสาระกิจกรรม
แหลงเรียนรู ส่ือการเรียน และการวัดและประเมินผล ที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูเต็มตามความสามารถสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความ
ตองการของผูเรียน” 
  “กิจกรรมการเรียน คํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัส 
และสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษยธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนไดคนควา 
ทดลองฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรูจนคนพบสาระสําคัญของการเรียน ไดฝกวิธีคิด วิเคราะห 
สรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกไดชัดเจนมีเหตุผล”  
  “ครูมีบทบาท ปลุกเรา และเสริมแรงศิษย ในทุกกิจกรรมใหคนพบคําตอบ และแกปญหา
ดวยตนเอง รวมทั้งการรวมทํางานเปนกลุม จัดกิจกรรม ปลูกฝงคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบใน
การทํางาน ผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมิน และปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอ่ืน สรางจิตสํานึกในความ
เปนพลเมือง และเปนพลโลก”  
  “ครูเปนผูวางแผนขั้นตน ทั้งเนื้อหาและวิธีการแกผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู 
และชวยช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล” 
  “ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายกิจกรรม และวิธีการเรียนรูไดคิดเอง ปฏิบัติ
เองไดเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งรวมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ 
ความสนใจ และความถนัดของแตละคน” 
  การปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด โดยสรุปจึงหมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูที่
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ได
เรียนรูจากประสบการณจริงไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย จนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ได โดยครูเปนผูวางแผนรวมกับผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู กระตุน ทาทาย ให
กําลังใจ ชวยแกปญหา และชี้แนะแนวทาง การแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
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  ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543: 21-22)  

1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด ทํา สรางสรรค โดยที่ครูชวย
จัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา อารมณ 
สังคม ความพรอมของรางกาย และจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายและตอเนื่อง 

3. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และ
ความคาดหวังของสังคม ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการ จะตองทําใหผูเรียนมีความรู 
ความคิด ความ สามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 

4. แหลงเรียนรูมีหลากหลาย และเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควา หาความรู 
ตามความถนัดความสนใจ 

5. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีกิจกรรมรวมกันใน
กระบวนการเรียนรูโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู รวมคิดรวมกันแกไขปญหา 

6. สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู 
ทั้งนี้ ครูตองมีความเชื่อวาศิษยทุกคน สามารถเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

7. สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและส่ิงแวดลอมรอบตัวของผูเรียน         
จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง 

8. กระบวนการเรียนรูมีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชน ครอบครัว องคกร  
ตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดประโยชนจากการ
เรียนรูสูงสุด 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, (2545: 10-12) กําหนดตัวบงชี้ การเรียนการ
สอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด โดยกําหนดพฤติกรรมการสอนของครูระหวางดําเนินการสอนไว 
ดังตอไปนี้ 

1. ครูสรางสัมพันธที่ดี  
2. ครูใชแหลงเรียนรูหลากหลาย 
3. ครูใชส่ือการสอนที่สอดคลองกับวัย บทเรียน วิธีการสอน 
4. ครูแสดงความเมตตาตอเด็กอยางทั่วถึง 
5. ครูจัดกิจกรรมใหเด็กสัมพันธกับธรรมชาติ 
6. ครูเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก 
7. ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่แจมใส 
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8. ครูสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
9. ครูประเมินพัฒนาการของเด็กโดยรวมและตอเนื่อง 
10. ครูสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับกลุม 
11. ครูจัดกิจกรรมกระตุนความคิด จินตนาการ การแสดงออก 
12. ครูสรางสิ่งแวดลอมและใชส่ือกระตุนการเรียนรูดวยตนเอง 
13. ครูเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง 
14. ครูใชภาษาชัดเจนถูกตอง 
15. ครูใชเทคนิคการตั้งคําถาม สนทนา อธิบาย 
16. ครูปลุกเราความสนใจใฝรู 
17. ครูสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู 
18. ครูจัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัติ 
19. ครูฝกการถาม-ตอบตรงประเด็น 
20. ครูสรางสถานการณตัวอยาง ปญหาสถานการณที่เหมาะสมกับวัยและกระตุนความคิด 
21. ครูกระตุนใหนักเรียนหาคําตอบ สาธิตตามขั้นตอน 
22. ครูใชตัวอยางการกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติ 
23. ครูใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานกลุม 
24. ครูบอกเลาและอธิบายใหเด็กเกิดแรงดลใจ 
25. ครูใชส่ือและจัดสิ่งแวดลอม สรางสรรค เสียง รูปราง และการเคลื่อนไหว 
26. ครูแสดงตนแบบที่ดี 
27. ครูฝกการปฏิบัติซํ้า ๆ 
28. ครูสงเสริมการคนพบวิธีการของตนเอง เสริมแรง และเสริมความสามารถ 
29. ครูจัดสถานการณใหเด็กไดแสดงออก 
30. ครูรับฟงความคิดเห็นและการแสดงออกของนักเรียน 
31. ครูจัดสถานการณจําลองใหนักเรียนใชหลักคุณธรรมแกปญหา 
32. ครูจัดกิจกรรม เกม และเพลงแฝงสาระ และแงคิดทางคุณธรรม 
33. ครูฝกฝนมารยาท และการใชวาจาตามวัฒนธรรมไทย 
34. ครูสังเกตการทํางานของนักเรียน 
35. ครูฝกการทํางานที่ละเอียดประณีต 
36. ครูสังเกตรูปแบบและวิธีการแสดงออกของนักเรียน 
37. ครูสังเกตปญหาของนักเรียน และแนวทางแกไข 
38. ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล 



 5 
39. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ 
ทั้ งครูและนัก เรียนได รับอิทธิพลจากบริบททางสังคม  เชนเดียวกันในชั้น เรียน 

ความสามารถสวนตัว ปญหาตาง ๆ และการพัฒนาในชั้นเรียน รวมทั้งบุคลิกภาพสวนตัว จะ
กอใหเกิดอิทธิพลตอการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน รวมทั้งกระบวนการสอนหรือการเรียนรูระหวาง

ครูและนักเรียน (Hamachek, 1995; MacAulay, 1990; Pielstick, 1988) 
  ภูมิหลังและประสบการณของครูจะมีอิทธิพลตอการทํางาน ซ่ึงจะมีผลตอนักเรียน ครูบาง
คนสามารถแสดงความกระตือรือรนในการสอน แตบางคนก็ไมสนใจหรือเอาใจใสในงานสอนของ
ตนนัก ซ่ึงยอมมีผลตอนักเรียน คุณลักษณะของครูที่ดี จะตองใชอิทธิพลทางบวกในชั้นเรียนแก
นักเรียนได เชน ใหความอบอุนเปนกันเองกับนักเรียน มีมิตรภาพ สนับสนุนใหกําลังใจ มีทักษะการ
ส่ือสารที่ดี โดยเฉพาะเปนผูฟงที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจ มีวินัย และควบคุมอารมณได เคารพในตัว
นักเรียน ใหขอมูลยอนกลับในทางบวกแกนักเรียน ใหรางวัลเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมทางบวก 
และมีความยุติธรรม ครูควรจะแสดงความเปนผูนําที่เปนประชาธิปไตย และมีการจัดชั้นเรียนที่ชวย
ใหเกิดการเรียนรูในสภาพแวดลอมได นอกจากนี้การเรียนรูที่กระตือรือรนจําเปนตองมีสวนรวมที่

กระตือรือรนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การใหการสอนโดยตรง (direct 
instruction) มักจะใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวม  ในการเรียนไดนอย การสอนจะมีอิทธิพลตอการ
วางรูปแบบระหวางความสัมพันธของอํานาจ หรือพลังระหวางครูและนักเรียน และมีผลตอ
ความสัมพันธทางสังคม การจัดกลุมการเรียนไมวาจะจัดตามเพศ อายุ ภาษา ความสามารถ ยอมจะมี

อิทธิพลกับการจัดกลุมของชั้นเรียนได (MacAulay, 1990; Hamachek, 1995)  
   การจัดการศึกษาซึ่งอิงผลที่ไดรับของผูเรียนเปนสําคัญ (Outcome-based approach) เนน
หลักการสําคัญ สรุปไดดังนี้ (Donald, Lazarus and Lolwana, 2002: 177-181)  

1. สงเสริมการปรับตัวของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนปฏิบัติ และคนควา ผูสอนจะทาทายให
ผูเรียนคิดหาวิธีการใหม ๆ โดยมีสวนรวมในการคิดดวยตนเอง จับคู หรือเปนกลุม 

2. ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองมั่นใจวามีกระบวนการใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูที่เรียน มีการเสริมตอการเรียนรู ทาทายใหผูเรียนคิดสิ่งที่เขาตองการ เชนเดียวกับ
การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และมีความพรอมทางสังคม โดยสงเสริม
การเรียนแบบรวมมือและมีปฏิสัมพันธทางภาษา 

4. ผูสอนและผูเรียนมีจุดรวมในการเรียนรูดวยกัน ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน
เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการเรียนรูไดมาก และกลาที่จะแสดงออกไดมาก
ขึ้น 
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5. กระบวนการเรียนการสอนยืดหยุนไดตามความแตกตางของผูเรียน ทั้งในดานความ

ถนัด สติปญญา และความสนใจอยางหลากหลาย 
6. สงเสริมการพัฒนาบุคคลใหครบสมบูรณ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และ

สติปญญาอยางมีอิสระ กระบวนการเรียนการสอนควรบูรณาการ การจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรู 
วิธีการสอน และทักษะการใชชีวิตใหสอดคลองกัน 
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