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หนังสือเรือ่ ง “ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ” เขียนโดยไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็น
หนังสือเล่มเล็กๆ มีความหนาเพียง 53 หน้าเท่านัน้
แต่เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยแนวความคิดที่
น่าสนใจอย่างยิ่งในกระบวนการการศึกษา ตาม
ประวัติแล้วไพฑูรย์ สินลารัตน์ นับได้ว่าเป็นกูรู
ทางด้านการศึกษาในระดับหัวแถวของเมืองไทย
เคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ และรอง
อธิการบดีสายงานวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นอกจากนี้ยังมีงานเขียนทั้งหนังสือ ต�ำรา และ
บทความวิชาการทางด้านการศึกษาอีกมากมาย ในแวดวงการศึกษา เมือ่ เอ่ยชือ่ ไพฑูรย์
สินลารัตน์ แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักท่านเลย
สาระส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสถานการณ์ และปัญหา
เชิงโครงสร้างของสังคมไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดระบบการศึกษาของไทยที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศเราอาศัย
แนวคิดจากต่างประเทศเป็นหลัก และแนวคิดของต่างประเทศก็เชื่อมโยงกับระบบ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2559.
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บทที่ 10

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ ผลก�ำไรการค้าขายของตะวันตก
มาโดยตลอด การพัฒนาจึงเป็นไปตามแนวคิดจากต่างประเทศ และต่างชาตินนั้ ก็แสวงหา
ผลประโยชน์จากไทยเรา ทัง้ นี้ การพัฒนาแนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดสภาวะบริโภคนิยมขึ้น
ในสังคมไทย ซึ่งเป็นการบริโภคตามอย่าง ทั้งบริโภคหลักการ แนวคิด วิธีการ และ
อีกหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวไว้ในหนังสือว่า (หน้า 5)
“บริโภคนิยมที่ว่านี้ เป็นการบริโภคนิยมตามอย่าง ทั้งบริโภคหลักการแนวคิด
วิธกี าร พฤติกรรมใหม่ ตลอดจนบริโภคนิยมในเชิงวัสดุสงิ่ ของ รวมถึงการทีร่ บั แนวคิด
และวิธีการของต่างประเทศเรื่อยมา”
สภาวะบริโภคนิยมก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย 4 ประการด้วยกัน คือ
1) ปัญหาเศรษฐกิจ กล่าวคือ การบริโภคนิยมที่รับเทคโนโลยี แนวคิด วิธีการ
และผลผลิตจากต่างชาติเข้ามาตลอดเวลา เกิดพฤติกรรมตามอย่างประเทศตะวันตก
ผลประโยชน์จึงเป็นของประเทศตะวันตกเป็นส�ำคัญ
2) ปัญหาทางการเมือง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการตามอย่างระบอบการเมืองการ
ปกครองของต่างประเทศมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
3) ปัญหาของสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคนิยมตามฝรั่งชัดเจน และเชื่อ
ในสภาพแวดล้อม วิธีการ และความดีงามตามที่ต่างชาติก�ำหนดไว้
4) ปัญหานานาชาติ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาติมหาอ�ำนาจ
ทั้งจากอเมริกา และจีน
ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องคิดถึงการศึกษากันใหม่ เนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวน�ำมาซึง่ ระบบการศึกษาแบบบริโภคนิยมในสังคมไทย กล่าวคือ “หลักสูตร
และการสอนของเรานั้นยังเป็นระบบบริโภคความรู้ บริโภคความเข้าใจ และบริโภค
ค่านิยมต่าง ๆ ตามที่สังคมก�ำหนดไว้ โดยไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง คิดประดิษฐ์ และ
พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ให้กับตนเองและสังคม ในกระบวนการเรียนการสอนครู
จะเป็นผู้ให้ผู้บอกนักเรียน ในขณะที่นักเรียนท�ำหน้าที่เป็นผู้บริโภคความรู้จากครู แต่
กระบวนการเรียนสร้างสรรค์ความรูข้ นึ้ เอง สร้างสิง่ ต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยังมีไม่เพียงพอ”
(หน้า 9)
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะว่า ต้องแก้ทั้งสังคมและการศึกษา โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษาควรเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่ “ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลในทาง
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ปฏิบัติ ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษา แล้วให้
ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ๆ ที่เกิดจาก
ความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้นๆ เราต้องสร้างคนของเราให้มีลักษณะ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ” (หน้า 11)
จากข้อเสนอดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของแนวคิดทางการศึกษาใหม่ทผี่ เู้ ขียนเรียกว่า
“การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ” ซึ่งประกอบด้วยคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ โดยรวมเรียกว่า CCPR Model ได้แก่ Critical Creative
Productive และ Responsible ซึง่ คุณลักษณะทัง้ 4 ประการนีเ้ ชือ่ ว่าจะช่วยแก้ปญ
ั หา
บริโภคนิยมได้เป็นอย่างดี หากได้มีการปลูกฝังให้เด็กไทยมีคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ
คุณลักษณะที่ 1 คิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะต้อง
ให้ผู้เรียนมี ความคิดวิเคราะห์ให้ได้เพื่อเขาจะได้เข้าใจ เรียนรู้ และเข้มแข็งและไม่ตก
เป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมก็ตาม
คุณลักษณะที่ 2 คิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) เมื่อวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งใด
แล้วก็ควรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิง่ ใหม่ๆ ให้กบั ตนเองและสังคมด้วย เพราะ
ถ้าเพียงแต่วิเคราะห์ วิจารณ์ก็จะไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
คุณลักษณะที่ 3 คิดผลิตภาพ (Productive Mind) เมื่อคิดสิ่งใหม่ๆ แล้วก็จะ
ต้องน�ำความคิดนั้นไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ด้วยค่าของคนต้องให้มีผล
งานเป็นที่ประจักษ์
คุณลักษณะที่ 4 คิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) ไม่ว่าจะคิด จะวิเคราะห์
จะสร้างสิ่งใหม่อะไรก็ตามจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญของคุณธรรม จริยธรรมต่อไป
ทั้งนี้ คุณลักษณะของผู้เรียนแบบ CCPR Model แสดงได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559 : 13)
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Critical Mind
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Creative Mind

- มองสังคมให้รอบด้าน
- รู้ที่มาที่ไป
- เข้าใจเหตุและผล

- คิดต่อยอดจากที่มีอยู่
- ประยุกต์และใช้ประโยชน์
- มองประเด็นใหม่ได้
คุณลักษณะผู้เรียนแบบ

CCPR Model

Responsible Mind
- นึกถึงสังคม/ประเทศชาติ
- มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
- คุณธรรม/จริยธรรม/ ความดีงาม

Productive Mind
- ค�ำนึงถึงผลผลิต
- มีวิธีการและคุณภาพ
- ค่าของผลงาน

ที่มา : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : 13)
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เมื่อปรัชญาการศึกษา และคุณลักษณะผู้เรียนเป็นแบบ CCPR Model วิธีการ
เรียนการสอนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามกันด้วย ซึ่งวิธีการสอนแบบ CCPR
Model นั้นประกอบด้วย 4 วิธีการหลัก ๆ ได้แก่
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Criticality-Based โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
เป็นหลัก หลักคิดนี้เกิดจากความเป็นสังคมผู้บริโภค เด็กไทยและคนไทยจึงบริโภค
อย่างไม่ไตร่ตรอง คนไทยเราจ�ำเป็นต้องสอนให้เด็กของเรารู้จักวิเคราะห์ เลือกและ
มั่นใจในตนเองว่า ที่เราจะบริโภคนั้น มีเหตุมีผลสมควรแล้วหรือไม่ เป็นต้น
2. การจัดการเรียนรูแ้ บบ Creativity-Based เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนคิดอะไร
ใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ ให้ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นกับกิจการต่าง ๆ ให้มีการฝึกการท�ำงาน
เพิ่มเติมจนแน่ใจในทักษะการคิดใหม่ได้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
3. การจัดการเรียนรูแ้ บบ Productivity-Based เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีม่ เี ป้าหมายให้ผเู้ รียนได้สร้างผลงาน (Product) ขึน้ มาจากแนวคิดใหม่ทไี่ ด้เริม่ ไว้แล้ว
แสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงาน แล้วประเมินตรวจสอบจนแน่ใจในคุณภาพ
สิ่งที่คิดนั้น
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4. การจัดการเรียนรู้แบบ Responsibility-Based ข้อนี้คือเรื่องของความ
รับผิดชอบ ก็คือเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงความเสียสละต่อสังคมนั่นเอง
ซึ่งคนไทยต้องเน้นมาก ทั้งในด้านการสอน การฝึก การให้ท�ำตามแบบอย่างจนติด
เป็นนิสัย

วิธีการเรียนการสอน : CCPR Model
Criticality - Based Instruction

• วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล
• แลกเปลี่ยนความเห็น
• ทบทวนตัวเอง/ประเมิน
• เป็นตัวของตัวเอง

บทที่ 10

Productive - Based Instruction

• วางเป้าหมายที่ผลงาน
• แสวงหาวิธีการต่างๆ ให้ได้งาน
• ทดสอบ/ประเมินคุณภาพ
• ปรับเปลี่ยน /สอดส่อง

Creativity - Based Instruction

• มองใหม่/เสนอใหม่ / คิดใหม่
• ให้ทางเลือก/เพิ่ม/ลด
• ต่อยอด/เสริม/เพิ่ม
• ลองแล้ว/ลองอีก/ให้แน่ใจ

Responsibility - Based Instruction

• ปลูกในทุกระบบ
• น�ำตัวเองสู่สาธารณะ/สังคม
• ดู/ ทดสอบ/ รูปแบบตัวอย่าง
• ย�้ำ / ซ�้ำ / ทวน /ความดีงาม

ที่มา : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2559 : 17

ทัง้ นี้ ภายใต้ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เมือ่ มีการจัดการเรียนรู้
แบบ CCPR Model แล้ว การจัดบรรยากาศในชัน้ เรียนก็ตอ้ งจัดให้เป็นแบบ CCPR ด้วย
ซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : 17 – 18 ) ได้เสนอลักษณะบรรยากาศในชั้นเรียนแบบ
CCPR ไว้ดังนี้
ลักษณะที่ 1 Innovative Ideas มีกระบวนการทีม่ แี นวคิดใหม่ ๆ มีการเสนอแนะ
มีการพัฒนา มีการจัดระบบเพื่อให้กระบวนการ Innovation เกิดขึ้น และต้องเป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถร่วมมือกันด้วย
ลักษณะที่ 2 Cooperative Activities ชั้นเรียนท�ำงานร่วมกัน ทั้งนักเรียนกับ
นักเรียน นักเรียนกับครู ปรัชญา CCPR นี้เชื่อในการร่วมมือกันท�ำงาน
ลักษณะที่ 3 Quality-Oriented ซึง่ ส�ำคัญมากในปรัชญา CCPR เพราะ Product
ที่พัฒนาขึ้นมาเพราะหากไม่มีคุณภาพเพียงพอก็ไม่สามารถจะพัฒนาต่อไปได้
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ลักษณะที่ 4 Social Relevance นั่นคือสิ่งที่เรียนมาต้องเชื่อมโยงกับสังคม
มีประโยชน์ และใช้ประโยชน์กับสังคมได้
บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ CCPR แสดงได้ตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้
Innovative Ideas
- ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์
- เน้นให้มีผลผลิต (Product)
- เน้นกระบวนการ

Cooperative Activities
- ครูและผู้เรียนท�ำงานด้วยกัน
- มีการวิเคราะห์วิจารณ์
- เน้นการพัฒนาความสามารถ
แต่ละคน แต่ละกลุ่ม

Social Relevance
- ปลูกฝังจิตส�ำนึกทางสังคม
- ท�ำผลงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
- ดูว่าสังคมเปลี่ยนอะไรและแก้ไข
อย่างไร

Quality-Oriented
- เน้นให้เห็นความส�ำคัญของคุณภาพ
- ทุกชิน้ งานต้องตอบในเชิงคุณภาพได้
- คุณภาพทั้งผลงานและวิธีการแสดง
ให้เห็นได้จริง

ในตอนท้าย ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแบบ CCPR Model
รวม 4 ประการ คือ เริม่ ต้นจากการทีผ่ บู้ ริหารต้องมี Dreaming และ/หรือ Visioning
ก่อน หลังจากนั้นต้อง Inspiring พร้อมกับต้อง Encouraging ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ
ผู้บริหารต้อง Empowering หรือ Developing เพราะเราไม่มีทางท�ำเองคนเดียวได้
ส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนอืน่ ๆ ช่วยท�ำ และกระตุน้ ให้เขาพัฒนาตัวเอง
ต้องสร้างพลังอ�ำนาจให้เขามีการพัฒนาตนเองให้มาก พลังอ�ำนาจของเขาจะมาช่วยเรา
ท�ำงานนั่นเอง จากนั้นก็จัดท�ำเป็น Best Practices หรือ Best Doing ของเราต่อไป
หัวใจของกลยุทธ์นี้คือ คิดใหม่ ผลผลิตใหม่ รับผิดชอบใหม่กับสังคม
นอกจากนี้ ในหนังสือดังกล่าว ผูเ้ ขียนยังได้เพิม่ เติมบทความวิชาการเป็นเสมือน
กรณีตวั อย่างอีก 3 เรือ่ ง ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะบุคคลทีพ่ งึ ประสงค์ (ประกอบด้วย
4 ร), 2) สัตตศิลา : เปลีย่ นผ่านการศึกษาสูย่ คุ เศรษฐกิจฐานความรู้ และ 3) การศึกษา
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
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บทที่ 10

210

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ส�ำหรับบทความเรื่องแรก กล่าวถึง คุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์ของ
สังคมไทย 4 ประการ ได้แก่
1. รูท้ นั รูน้ ำ� โลก (Smart Consumer) เป็นคุณลักษณะทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง
ให้รู้เท่าทันความรู้ที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต และกระแสนิยมต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งประกอบคุณลักษณะย่อยอีก 5 ประการด้วยกันคือ
		 1.1 ทักษะในการแสวงหา/ คัดสรร/ สร้างความรู้
		 1.2 ทักษะในการใช้และจัดการความรู้
		 1.3 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 1.4 ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
		 1.5 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. เรียนรู้ช�ำนาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ (Breakthrough Thinker) ประกอบด้วย
คุณลักษณะย่อย 2 ประการด้วยกัน คือ
		 2.1 การคิดใหม่/ การคิดสร้างสรรค์/ การคิดแจ้งแทงตลอด
		 2.2 จิตมุ่งคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศ
3. รวมพลังสร้างสรรค์สังคม (Social Concerned) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ย่อย 4 ประการด้วยกัน คือ
		 3.1 การท�ำงานแบบร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
		 3.2 การบริการจัดการ
		 3.3 การแข่งขัน/ อดทน/ สู้สิ่งยาก
		 3.4 การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นธรรมและยั่งยืน
4. รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่สันติ (Thai Pride) ประกอบด้วย
		 4.1 มีลักษณะรักและรักษาความเป็นไทยไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
		 4.2 รู้จักใช้และเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชาญฉลาดและเห็นคุณค่า
		 4.3 ตั้งมั่นในคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนกล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ “การจะพัฒนาบุคคลให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาของนักการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา เพื่อให้ได้หลักการและ
แนวทางปฏิบัติการจัดการการศึกษาตามหลักการในสถานศึกษา และแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการน�ำข้อความรู้และแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาได้ลงสู่
สถานศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ” (หน้า 35)
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ส่วนบทความเรื่องที่ 2 สัตตศิลา : เปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ มีสาระส�ำคัญทีก่ ารปรับกระบวนทัศน์การศึกษา โดยเสนอทางเลือกใหม่ทเี่ รียกว่า
สัตตศิลา อันประกอบด้วยหลักการ 7 ประการด้วยกันคือ หลักที่ 1 ก�ำหนดคุณลักษณะ
ผูเ้ รียนตามหลัก 4 ร ดังกล่าวไว้ในเรือ่ งแรก หลักที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่แบบ 4 F ได้แก่
Fun Find Focus และ Fulfilment ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นหลักสูตร ทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่าง
สนุกสนาน หลักที่ 3 การเรียนการสอนแบบ CRP Model ได้แก่การสอนแบบตกผลึก
แบบวิจัย และเชิงผลิตภาพ หลักที่ 4 ต่อเนื่องจากหลักที่ 3 คือการเสริมสร้างโอกาส
เรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนแบบ 3 M คือ ให้กำ� ลังใจ การควบคุมดูแล และเป็นพีเ่ ลีย้ ง ควบคูไ่ ปกับ
หลักที่ 5 คือเสริมสร้างการเรียนรู้สารสนเทศ โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ส่วนหลักที่ 6 เป็นเรือ่ งของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated
Education Management System : IEMS) และสุดท้ายหลักที่ 7 ได้แก่ การศึกษา
เปรียบเทียบในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
ในด้านต่างๆ (Best Practices) ของโรงเรียนที่ประสบผลส�ำเร็จ
ส�ำหรับเรือ่ งที่ 3 จะไม่ขอสรุปสาระส�ำคัญไว้ในทีน่ ี้ เนือ่ งจากเนือ้ หาของบทความ
เป็นลักษณะของการน�ำสาระส�ำคัญเกีย่ วกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 4 ร ของบทความ
เรื่องแรกมาผสมผสานกัน หลักการศึกษาแบบ CCPR Model ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญ
ของหนังสือเล่มนี้ อันได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วในเบื้องต้น
หนังสือเล่มนีน้ บั ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ในสายงานด้านการศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้
ผูเ้ ขียนได้เสนอแนวคิดทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ ทีแ่ ตกต่างไปจากแนวคิดและวิธกี าร
ปฏิบตั แิ บบเดิมๆ ปรัชญาการศึกษาแบบใหม่ทผี่ เู้ ขียนน�ำเสนออยูภ่ ายใต้แนวคิดทีเ่ รียกว่า
CCPR ซึง่ ประกอบด้วย 4 หลักการส�ำคัญอันประกอบด้วยการคิด วิเคราะห์ (Critical
Mind) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) การคิดเชิงผลิตภาพ (Productive Mind)
และการคิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) เป็นหลักการที่ดี และมีความเหมาะสม
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
มากยิง่ ขึน้ พร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสูต่ ลาดงานในยุคใหม่ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนแบบ CCPR
แล้วจะเห็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับแนวคิดเรือ่ ง “Five Mind for the Future” ของ Howard
Gardner (2009) ซึง่ กล่าวถึง การรูค้ ดิ ด้วยจิต 5 ประการ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพให้มนุษย์
แต่ละคน ทีจ่ ะรับมือได้กบั ทัง้ สิง่ ทีค่ าดหวังและสิง่ ทีไ่ ม่คาดหวังในอนาคต จิต 5 ประการ
ได้แก่
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1. จิตช�ำนาญการ (Disciplined Mind) เป็นวิธคี ดิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสาขาวิชาหลักๆ
และสายวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งที่
เล่าเรียนมาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) เป็นการเลือกข้อมูลส�ำคัญที่ได้รับจาก
หลายๆ แหล่งและจัดการกับข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผล ท�ำความเข้าใจกับข้อมูลและ
ประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ ผสมผสานให้กลายเป็นข้อมูลใหม่ที่มีความหมายต่อ
ตนเองและผู้อื่น
3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) เป็นยิง่ กว่าจิตช�ำนาญการ และจิตสังเคราะห์
โดยเป็นการผลิตความคิดใหม่ๆ พร้อมตั้งค�ำถามที่แตกต่างไปจากเดิม และก�ำเนิดเป็น
วิธีคิดใหม่ ซึ่งอาจจะกลายเป็นค�ำตอบที่คาดไม่ถึง
4. จิตเคารพ (Respectful Mind) เป็นการตอบสนองต่อคนและกลุ่มคนที่มี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างเห็นอกเห็นใจ และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นความ
พยายามทีจ่ ะเข้าใจและท�ำงานร่วมกันกับคนทีแ่ ตกต่างกัน หรือกล่าวง่ายๆ ว่า จิตเคารพ
เป็นการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลนั่นเอง
5. จิตจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นคุณลักษณะที่เป็นนามธรรมค่อนข้างมาก
แต่มีความส�ำคัญในเชิงบทบาทในหน้าที่การงานและบทบาทในการเป็นพลเมือง
เป็นการไตร่ตรองถึงธรรมชาติของงาน รวมทั้งความต้องการและความปรารถนาของ
สังคมที่เราด�ำรงอยู่ โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญว่า “บุคคลจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่เหนือ
ไปกว่าประโยชน์ส่วนตนได้อย่างไร?” และ“ประชาชนจะท�ำงานโดยปราศจากความ
เห็นแก่ตัว และพัฒนาส่วนรวมได้อย่างไร?”
ซึง่ จะเห็นได้วา่ แนวคิด CCPR มีความเหมือนกันกับแนวคิด Five Mind อยูห่ ลาย
ประการ ที่ชัดเจนได้แก่ประเด็น Creative Mind ซึ่งของ Gardner ใช้ว่า Creating
Mind และประเด็นการคิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) ซึ่งสอดคล้องกับของ
Gardner ในเรือ่ งของ จิตจริยธรรม (Ethical Mind) ทีเ่ น้นในเรือ่ งของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และจิตส�ำนึกสาธารณะเช่นเดียวกัน ส่วนที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็ถือว่า
เกี่ยวเนื่องกันก็คือ ในประเด็นการคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ซึ่งของ Gardner เป็น
จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) ซึ่งที่จริงแล้วการคิดวิเคราะห์ และการคิด
สังเคราะห์เป็นล�ำดับขัน้ ตอนทีต่ อ่ เนือ่ งกันในทักษะกระบวนการคิดของมนุษย์กล่าวคือ
ทักษะกระบวนการคิดเริ่มต้นจากระดับความรู้/ ความจ�ำ ซึ่งถือเป็นทักษะการคิดขั้นต�่ำ
ที่สุด ล�ำดับต่อๆ มาคือ ระดับความเข้าใจ ระดับการประยุกต์ใช้ ระดับการวิเคราะห์
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ระดับการประเมินค่า และขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นสูงที่สุดคือ ระดับการสังเคราะห์ หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ หมายถึงความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพือ่ ให้
เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยอาศัยพื้นฐานจากความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และข้อเสีย และการประเมินค่า (Anderson, L.W., &
Krathwohl , 2001)
ดังนั้น ในแบบจ�ำลอง CCPR นั้น แม้ไม่ได้กล่าวถึงการคิดสังเคราะห์ไว้ก็ตาม แต่ก็
มีเรือ่ งการคิดสร้างสรรค์ซงึ่ ในทักษะกระบวนการคิดถือได้วา่ การคิดสร้างสรรค์นนั้ อยูใ่ น
ระดับเดียวกันกับการคิดสังเคราะห์ และอีกนัยหนึ่งนั้นการที่บุคคลใดสามารถคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
คิดสังเคราะห์ประกอบไปด้วยกัน
Creating
Evaluating
Analyzing
Applying
Remembering
ที่มา : Anderson, L.W., & Krathwohl (2001)

ส่วนในประเด็นความพยายามที่จะเข้าใจและท�ำงานร่วมกับคนที่แตกต่าง ซึ่ง
Gardner เรียกว่า จิตเคารพ (Respectful Mind) นั้น มีอยู่ในแบบจ�ำลอง CCPR
ด้วยเช่นกัน โดยไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : 18) ได้ขยายความไว้ในส่วนของการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนในลักษณะที่ 2 คือ Cooperative Activities อันเป็นลักษณะ
ชั้นเรียนท�ำงานร่วมกัน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู โดยที่ปรัชญา
CCPR นี้เชื่อในการร่วมมือกันท�ำงาน
ส�ำหรับประเด็นที่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ไม่ได้กล่าวถึงชัดเจนในแบบจ�ำลอง CCPR
ก็คือประเด็นการคิดเชิงวิชาการในสาขาวิชา ซึ่ง Gardner ใช้ว่า จิตช�ำนาญการ
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(Disciplined Mind) เป็นวิธีคิดที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาหลักๆ และสายวิชาชีพต่างๆ
รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้วิจารณ์เห็นด้วยว่า ก่อนน�ำเข้าสู่การคิด
วิเคราะห์ หรือการคิดสร้างสร้างสรรค์ก็ดี ผู้เรียนควรมีความรู้ในแนวคิดหรือหลักการ
ในสาขาวิชาของตนก่อน ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้วิจารณ์ใคร่ขอเสนอการปรับปรุงแบบจ�ำลอง
CCPR โดยเพิ่มเติมประเด็นการคิดเชิงหลักการหรือแนวคิด (Concept) อีกหนึ่งประเด็น
กลายเป็น CCCPR Model โดยที่ C ตัวแรกหมายถึง Concept Mind ซึ่งหมายถึง
การมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด และหลักการของศาสตร์ ในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเล่าเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นของแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็น Concept Mind ที่เติมเข้าไปใน CCPR
Model นั้นก็สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะพึงประสงค์ 4 ร. ของผู้เขียนที่กล่าวไว้
ในบทความตอนท้ายของหนังสือเล่มเดียวกันนี้ โดยในคุณลักษณะแรกหรือ ร. ตัวแรก
ได้แก่ รูท้ นั น�ำโลก (Smart Consumer) ซึง่ หมายถึงการมีความรอบรู้ มีความรูพ้ นื้ ฐาน
ในการด�ำรงชีวิตและในกระแสนิยมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2559 : 29) และในส่วนของคุณลักษณะรูท้ นั น�ำโลกนัน้ ก็ประกอบด้วยทักษะ
อีก 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะในการแสวงหา คัดสรร และสร้างความรู้ ทักษะในการใช้และ
จัดการความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์และ
แก้ปญั หา และทักษะทางภาษาและการสือ่ สาร เมือ่ พิจารณาแล้วจะเห็นว่า ทักษะเหล่านี้
จะเกิดขึน้ ได้ บุคคลคนนัน้ ต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานในเชิงวิชาการหรือเชิงแนวคิดด้วย ฉะนัน้
โมเดล CCPR เมือ่ ทบทวนและปรับใหม่เป็น CCCPR สามารถเขียนเป็นแบบจ�ำลองได้
ดังนี้
Concept Mind
- รู้หลักวิชา
- รู้แก่นความคิดส�ำคัญ
- รู้พื้นฐานชีวิตและสังคม

Critical Mind
- มองสังคมให้รอบด้าน
- รู้ที่มาที่ไป
- เข้าใจเหตุและผล

Responsible Mind
- นึกถึงสังคม/ประเทศชาติ
- มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
- คุณธรรม/จริธรรม/ ความดีงาม

Creative Mind
- คิดต่อยอดจากที่มีอยู่
- ประยุกต์และใช้ประโยชน์
- มองประเด็นใหม่ได้

Productive Mind
- ค�ำนึงถึงผลผลิต
- มีวิธีการและคุณภาพ
- ค่าของผลงาน

แผนภาพ โมเดล CCCPR
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : 13) โดยผู้วิจารณ์
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นอกจากนี้ ในโมเดล CCPR เองได้กล่าวถึง หลักสูตรในปรัชญาการศึกษาแบบ
CCPR Model ว่าผู้เรียนจะต้องเรียนอย่างน้อย 4 อย่างคือ 1) เรียนความรู้ทั่วโลก
และภูมิปัญญาหลักของไทย 2) ต้องศึกษาทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเป็นโลก
ที่มีความหลากหลาย 3) ต้องเรียนนวัตกรรมใหม่ของโลก 4) ต้องเรียนรู้กระบวนการ
ที่จะหาความรู้ใหม่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559 : 15 - 16) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ใน
กระบวนการศึกษานั้นจ�ำเป็นต้องมีการเรียนรู้หลักวิชาการ และแก่นความคิดของ
ภูมิปัญญาทั้งของไทยและสากลด้วย จึงจะน�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
ผลิตผลใหม่ที่เป็นนวัตกรรมของสังคมและโลกได้
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนได้วางหลักปรัชญาการ
ศึกษาแบบ CCPR Model และได้มีการขยายออกเป็นแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด
CCPR ได้แก่ คุณลักษณะผู้เรียนแบบ CCPR (หน้า 12-13) หลักสูตรในปรัชญาการ
ศึกษาแบบ CCPR (หน้า15-16) วิธีการเรียนการสอนแบบ CCPR (หน้า 16-17) และ
บรรยากาศในชั้นเรียนแบบ CCPR (หน้า 18-19) ซึ่งในแต่ละประเด็นภายใต้ฐานคิด
CCPR นั้น โดยรวมจะมีค�ำอธิบายแต่ละประเด็นสั้น ๆ ยังขาดรายละเอียดในลักษณะ
ของแนวทางการน�ำไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้หลักปรัชญาการศึกษาดังกล่าวว่า ควรมี
การด�ำเนินการอย่างไรบ้าง มีขนั้ ตอนปฏิบตั กิ ารอย่างไรจึงจะบรรลุผลส�ำเร็จ เช่น การ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งอธิบายว่าต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิดต่อยอดจากที่มีอยู่
รู้จักประยุกต์และใช้ประโยชน์ และมองประเด็นใหม่ได้ แต่ไม่ได้มีการขยายความ หรือ
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า กระบวนการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นั้น
เป็นอย่างไรบ้าง มีวธิ กี าร และขัน้ ตอนด�ำเนินการอย่างไรบ้าง ซึง่ ถ้าหากมีขอ้ เสนอแนะ
แนวทางด�ำเนินการในหลักการแต่ละประเด็นตาม CCPR Model เพิ่มเติมไว้ด้วยก็
จะท�ำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมที่ว่า ผู้เขียนเพียงต้องการน�ำเสนอแนวคิดและ
ปรัชญาการศึกษาในอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อน�ำไปสู่การอภิปราย และการน�ำไปพัฒนา
เพื่อแสวงหาแนวทางด�ำเนินการหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อครู อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงการศึกษาที่จะใช้เป็นแนวคิดและ
แนวทางหนึง่ ในการน�ำไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และมีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
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