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	 หลงัจากการอา่นเรือ่ง	“การสรา้งการเรยีนรูสู้ศ่ตวรรษที	่๒๑”	แลว้			อา่น
ต่อเล่มนี้ท่ีชื่อว่า	 “การเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างไร”	ดิฉันได้อรรถรสจากการอ่าน
หนังสือทั้ง	๒	เล่ม	ต่อเนื่องกัน	เหมือนกับได้ดูภาพป่าทั้งป่า	แล้วมีโอกาสได้
พิจารณารายละเอยีดของตน้ไมแ้ตล่ะตน้	สาระของเรือ่งน้ีเปน็การเก็บความ
จากหนงัสอื	How Learning Works : Seven Research-Based Principles 
for Smart Teaching	โดย	Susan	A.	Ambrose	และคณะ	นอกจากผู้เขียน	
(ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช)	 ได้เก็บเลือกสรรสาระสำาคัญและใช้วิธีอธิบายแบบ
บันทึกสั้นแล้ว	 ผู้เขียนยังได้เชื่อมโยงเข้าสู่บรรยากาศของการสอนและ
กระบวนการเรยีนรูข้องสถานศกึษาไทยในบางประเดน็	บางตอนก็ไดวิ้พากษ์
และแสดงความคิดเพ่ิมเติมอีกด้วย	 ดังน้ันผู้อ่านจึงน่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าการอ่านหนังสือแปลเพราะได้รู้วิธีเรียนรู้ของผู้เขียนด้วย
	 คำาว่า	 “เรียนรู้”	 น้ันได้รับอิทธิพลมาจากการแปลคำาศัพท์	 “learning”	
แต่เดิมเรามักจะพบคำาว่า	การเรียน	และคำาว่า	ความรู้	คำา	๒	คำานี้ถูกขยาย
ความออกไปเป็นคำาต่างๆ	มากมายในวงการศึกษา	การตีความก็มีมุมมอง
และฐานคิดแตกต่างกันแลว้แตวั่ตถุประสงคข์องการนำาไปใช	้ปจัจบุนัตำารา	
บทความ	และการบรรยายทางวิชาการในวงการศกึษาองิหลกัสากลมากขึน้	
“การเรียนรู้”	 จึงเป็นศัพท์ที่ใช้กันแพร่หลาย	 มีการตีความหลายแบบ	แต่			
หลักการพื้นฐานค่อนข้างเป็นแนวเดียวกัน
	 องค์ประกอบของการสอนดทีีก่่อให้เกิดกระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนา
ชีวิตเน้นด้านทักษะในศตวรรษที่	๒๑	นั้น	ผู้เขียนนำาเสนอไว้	๗	ประการ	หรือ	
๗	หลกั	ซึง่ทกุหลกัตอ้งนำาไปใชอ้ย่างมเีปา้หมายสมัพันธ์กัน	แกนสำาคญัของ
หลกัการสอนดทีัง้	๗	หลกั	คือผูเ้รียน	ครูได้ชว่ยใหศิ้ษย์เผชญิ	คดิ	ทำา	ทบทวน	

คำานิยม
ประเมิน	ปรับปรุงตนจนรู้จริง	นำาไปใช้ได้จริงในชีวิต
	 หลักการสอนดีในหนังสือเล่มน้ี	 มีหลายข้อท่ีนิสิต	นักศึกษา	ครูเคย						
ได้รับการเน้นย้ำ�	 เช่น	การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การทบทวนและเข้าใจ
ความรู้เดิม	 การฝึกทักษะสัมพันธ์	 การฝึกปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและ									
การทบทวนประเมิน	 การสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้และการประเมิน
ตนเอง	แต่นิสิต	นักศึกษา	ไม่ค่อยมีโอกาสตีโจทย์	ตอบโจทย์ด้วยการทดลอง
ปฏิบตักิารสอนจรงิมากนัก	จงึขาดทกัษะทีจ่ะสรา้งกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่ง
มีคุณภาพ	ส่วนที่เป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้เขียนเสนอเป็นข้อที่	๒	ของหลักทั้งเจ็ด	
คือ	 วิธีการท่ีนักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตนมีอิทธิพลต่อ										
การเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม	 แม้ว่าผู้เขียนจะได้อธิบาย						
วิธีการจัดระเบียบไว้ชัดเจนในเรื่องการทำา	Concept	Mapping	จัดระบบ
ความคิด	ความเข้าใจ	อย่างมีแบบแผน	เชื่อมโยงก็ตาม	ทักษะการเรียนรู้ที่
ต้องฝึกฝนให้ชำานาญในด้านนี้คงต้องฝึกกันต่อไป
	 ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนอย่างจริงจังคือ					
การผสมผสานทักษะย่อยๆ	ในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่มาก	นำาไปใช้ให้เหมาะกับ	
เหตกุารณ์	โจทย์ปญัหา	ความตอ้งการของชีวิต	เปน็ทกัษะทีท่ำาใหรู้้จรงิไมใ่ช่
รู้จำาเท่านั้น	 การรู้จริงนั้นอธิบายง่ายๆ	คือ	 รู้	 เข้าใจ	คิดวิธีได้	 นำาไปใช้จริง		
อย่างช่ำ�ชอง	นักศึกษาจะโชคดีมากถ้ามีครูที่ฝึกให้ได้รู้จักประเมิน	ทบทวน					
การกระทำาของตนเอง
	 ทักษะที่ครูสอนดีต้องทำาได้จริงและสำาคัญมากคือการช่วยผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้	 จนรู้จริงและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นองค์รวม	
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น	Mastery	Learning	นี้เองที่ช่วยให้คนฉลาด
มีทุนชีวิตที่จะแก้ปัญหา	อุปสรรคและดำาเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	 ทกุวนันีก้ารดำาเนนิชวิีตของคนไทยไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป	เราตอ้งอยู่
ในสังคมข่าวสารทั้งท่ีเป็นข่าวจริง	 ข่าวลวง	คนไทยวัยเรียนและวัยทำางาน					
มีพฤติกรรมแน่นิ่งอยู่กับตนเองคือก้มหน้ากดสื่อเทคโนโลยี	จนกลายเป็น
สมาชิกของ	“สังคมเสมือน”	ทุกอย่างดูเหมือนจริงแต่ไม่จริง	ความสัมพันธ์
กับผู้คนรอบข้างหรือห่างไกลนั้นดูคล้ายจะใกล้ชิดแต่ก็ไม่ใช่	 ธรรมชาติ										
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สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เห็นจากในจอภาพแคบๆ	 ภัยพิบัติ							
จะมาถึงตัวแล้วก็ยังไม่รู้	 เมื่อเราขาดการฝึกทักษะเรียนรู้เท่าทันสื่อ	 เราก็
กลายเป็นคนที่ดูเหมือนฉลาดแต่ไม่ฉลาดนั่นเอง
	 เช่นกันในสังคมบริโภคและสังคมการแข่งขันได้ทำาให้การดำาเนินชีวิต	
“อยูย่าก”	มากขึน้	ปจัจยัเรือ่งความรวดเร็ว	ถูกที	่และถูกวธีิ	มบีทบาทเขา้มา
เก่ียวข้องในทุกเวลา	ทุกย่างก้าว	 ถ้าเราไม่ได้รับการฝึกให้มีพลังท่ีเข้มแข็ง
ทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	ความคิด	ความสามารถ	ความดี	ให้เหมาะสมกับวัย	
เราก็จะล้าหลัง	ใช้แต่กำาลังซ่ึงไร้พลัง	กลายเป็นคนอ่อนแอ	ท่ีแม้มีปริญญาบัตร
ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด	การแข่งขันที่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น	 สังคมอื่น
ประเทศอ่ืนเ	ม่ือพ่ายแพ้	ก็อับอาย	และย่ิงรู้สึกอัปยศย่ิงกว่าเม่ือพบว่าตัวเรา
เองก็แพ้ใจตนเอง
	 ทีเ่ขียนมายืดยาวขา้งต้นเพียงอยากอธิบายว่าเพียงตวัอย่างเดยีวของ
ทักษะการเรียนรู้	 ยังมีผลต่อความสุขและความทุกข์ในชีวิต	หนังสือเล่มน้ี		
จงึตอบคำาถามว่าการเรยีนรูจ้รงินัน้คืออะไร	ทำาอย่างไร	แมจ้ะตอบไดไ้มห่มด
เพราะคำาตอบเรื่องชีวิตไม่มีวันหมด	 แต่อย่างน้อยถ้าผู้อ่านอ่านอย่าง
วิเคราะห์ก็จะเลือกเก็บสาระท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกตนเองและช่วยให้
ผู้อื่นฝึกตนจนรู้จริงต่อไป
	 จากหนงัสอื	๒	เลม่ทีด่ฉินัเขยีนคำานยิมให้นี	้หากผูอ้า่นอา่นจบัใจความ
แล้วเก็บไว้เฉยๆหรือเพ่ือบอกต่อก็เกิดผลน้อย	หากอ่านแล้วคิด	คิดทดลองทำา	
ขณะทีท่ำาก็มกีารทบทวนประเมนิโดยตนเองและกัลยาณมติร	ทดลองปฏิบัติ
หลายทาง	หลายวิธี	รวบรวมบรบิทปจัจยัของความสำาเรจ็และความลม้เหลว	
นำาผลจากประสบการณ์ในแต่ละเรื่องไปใช้ในชีวิต	หนังสือเล่มน้ีก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง	
	 หลักการสอนดี	แนวคิดและประสบการณ์ตัวอย่างที่ยกมาในเรื่องน้ี	
แม้ผู้อ่านจะสามารถเลือกนำาไปปรับใช้ได้ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
และในสถานศึกษาทุกระดับ	 ท่ีเหมาะที่สุดคือการนำาไปใช้ในระดับ
อุดมศึกษา	ซึ่งมีประเด็นวิพากษ์เรื่องกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าวิตก
	 ทุกครัง้ทีม่เีหตุการณ์นา่เศรา้ขึน้ในสงัคมซึง่แสดงถึงความดอ้ยคณุภาพ
ของคนไทย	ทุกคนก็หันมาวิจารณ์ความล้มเหลวของการศึกษาโดยเฉพาะ

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน	แท้จริงแล้วมนุษย์เรียนรู้จากการเผชิญ
กับบุคคล	สิ่งแวดล้อม	ธรรมชาติ	สื่อเทคโนโลยี	และเหตุการณ์ต่างๆ	ตลอด
เวลา	 การเรียนรู้ในสังคมนั้นมีหลากหลาย	 น่าตื่นตาตื่นใจและมีพลังแรง	
อาจนำาพาให้คนเรามีพฤติกรรมทั้งในทางเจริญและทางเสื่อม
	 ศาสตราจารย์นายแพทย์	 วิจารณ์	 พานิช	 แม้จะเป็นหมอรักษาคน						
ท่านก็ไดอ้ทุศิตนทำางานดา้นการศกึษามาอย่างตอ่เน่ือง	ผลจากการคน้คว้า	
สรปุประเดน็และเผยแพรแ่นวทางจดัการความรู	้จดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ						
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อกและรวมพิมพ์เป็นเล่ม	 นับเป็นเทียน													
อีกเล่มหนึ่งที่ช่วยส่องทางสลัวของการศึกษาให้สว่างขึ้นบ้าง
	 โลกและชีวิตเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน	 มนุษย์จึงต้องฝึกตนและ							
ปรบัตวัให้รูเ้ทา่ทันอยูเ่สมอ	นีค่อืเหตผุลสำาคญัของการศกึษา	เพ่ืออะไร	เพ่ือ
ชีวิตจะได้ไม่เติบโตไปตามยถากรรม	

       สุมน อมรวิวัฒน์
    ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
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คำานำามูลนิธิสยามกัมมาจล

	 โลกวันนี้ต่างไปจากเดิม	และวิธีการ	กระบวนการ	“จัดการเรียนรู้”	เพื่อ
พัฒนาคนก็ต้อง	“เปลีย่น”	อกีท้ังเชือ่ว่า	การเรยีนรูท่ี้ดีคือการเรยีนรูท่ี้เกิดจาก
การลงมือทำา	 ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์	พานิช	ประธานมูลนิธิ		
สยามกัมมาจล	 ได้เน้นย้ำ�อยู่เสมอว่า	 การเรียนรู้จากการลงมือทำานั้น	 จะมี	
“คุณภาพ”	มากน้อยเพียงใด	ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ	 “จัดกระบวนการ
เรียนรู้”	ของผู้ออกแบบและผู้จัดการเรียนรู้		
	 “ครู”	 จึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการสร้างการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	นั่นคือ	เป็นคนดี	
คนเก่ง	และมีจิตอาสาเพื่อสังคม	มูลนิธิสยามกัมมาจล	จึงให้ความสำาคัญ
กับการสง่เสรมิสนบัสนนุการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาศกัยภาพของครอูย่างตอ่เน่ือง	
ท้ังในรูปแบบโครงการ	การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูนักปฏิบัติ	รวมท้ัง
การผลิตหนังสือที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน					
ให้มีความพร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 ให้ครูได้ศึกษาและนำาไป					
ใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งการเรยีนรูใ้ห้กับศิษย์ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	เพราะ
ใช่แต่	“ลูกศิษย์”	เท่านั้นที่ต้องเรียนรู้	“ครู”	ก็ต้องเรียนรู้	เช่นกัน	
	 หนังสือ	 “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”	 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์
วิจารณ์	พานิช	เล่มนี้	เป็นการรวบรวมบันทึก	(Blog)	ของท่านที่เขียนไว้ใน
เว็บไซต์	http://www.gotoknow.org	จากการอ่านหนังสือ	How	Learning	
Works	:	7	Research-Based	Principles	for	Smart	Teaching	เขียนโดย	
Susan	A.	Ambrose,	Michael	W.	Bridges,	Michele	DiPietro,	Marsha	
C.	 Lovett,	Marie	K.	Norman	ด้วยงานเขียนในลักษณะการตีความจาก
ความคิดและประสบการณ์ของท่าน	ทำาให้แนวคิดทฤษฎีท่ียากแก่ความเข้าใจ

ถูกถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย	 ลงในบล็อกสัปดาห์ละ	 ๑	 ตอน	 รวม												
๑๖	ตอน	ตั้งแต่วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๕๖	
	 หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน	 ว่าเกิดขึ้น							
ได้อย่างไร	และการกระตุ้นการเรียนรู้ทำาได้อย่างไร	จึงเหมาะเป็นอย่างย่ิง
สำาหรบั	“คร”ู	ผูม้หัีวใจ	“เพ่ือศษิย์”	ครผููม้ใีจใฝเ่รยีนรูแ้ละพัฒนาตวัเองอย่าง
สม่ำ�เสมอ	ครูที่กำาลังแสวงหา	“วิธีการใหม่ๆ”	เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป	
เพ่ือเตรยีมความพรอ้มให้ลกูศษิย์เตบิโตขึน้อย่างมสีมรรถนะ	สามารถรบัมอื
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 และส่งต่อ	 “วิธีการเรียนรู้ที่ดี”				
ให้กับคนรุ่นต่อๆ	ไปได้อย่างต่อเนื่อง
	 โดยเนื้อหาของหนังสือ	How	Learning	Works	:	7	Research-Based	
Principles	 for	 Smart	 Teaching	 น้ันก็มีความพิเศษในตัวเองด้วยเช่นกัน	
กลา่วคอื	มไิดเ้ปน็หนงัสอืท่ีนำาเสนอเพียงแนวคดิ	หากแตเ่ปน็เสมอืน	“คูม่อื”	
เปน็	“เคลด็ลบั”	ในการจดัการเรยีนรูใ้ห้กับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที	่๒๑	
ท่ีครูอ่านแล้วจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า	 การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างไร	 และ								
การจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ันต้องทำาอย่างไร	 ครูสามารถนำาไปทดลองปฏิบัติ									
ไดเ้ลย	อนัทีจ่รงิแลว้	หนังสอืดงักลา่วไมเ่พียงแตจ่ะมปีระโยชน์กับครเูทา่นัน้	
แต่ผู้ปกครอง	 คนทำางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 หรือแม้แต่			
เยาวชนเอง	อ่านแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาตน	เข้าใจกระบวนการ
รับรู้	หาตนเองได้ดีขึ้น	ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล	ได้สนับสนุนให้สำานักพิมพ์	
openworlds	 แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่ใน									
เร็ว	ๆ	นี้		เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านคู่ไปกับหนังสือเล่มนี้
	 มูลนิธิสยามกัมมาจล	จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	เน้ือหา	และแง่มุมความคิด
ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์	 พานิช	 ที่ได้ตีความหนังสือ	 How	
Learning	Works	 ท่ีได้นำามารวบรวมในชื่อ	 “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”        
เล่มน้ีจะช่วยจุดประกายให้กับครูเพ่ือศิษย์ทุกท่าน	 ได้นำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับบริบทของตัวเอง	 และก่อให้เกิดผลกับศิษย์ท่ีรักของท่าน												
ในลำาดับต่อไป
        

มูลนิธิสยามกัมมาจล
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	 หนังสือ	 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร	 เป็นการรวบรวมบันทึกในบล็อก	
www.gotoknow.org/council	ชดุการเรยีนรูเ้กิดข้ึนอย่างไร	ท่ีผมตคีวามจาก
การอ่านหนังสือ	How	Learning	Works	:	7	Research-Based	Principles	
for	Smart	Teaching	เขียนโดย	Susan	A.	Ambrose,	Michael	W.	Bridg-
es,	Michele	DiPietro,	Marsha	C.	Lovett,	Marie	K.	Norman	ลงในบล็อก	
สัปดาห์ละ	๑	ตอน	รวม	๑๖	ตอน	ตั้งแต่วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	
๑๑	เมษายน	๒๕๕๖	
	 เมื่อคุณปิยาภรณ์	มัณฑะจิตร	ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล	แจ้งว่า	
มูลนิธิสยามกัมมาจล	มีความประสงค์จะรวบรวมบันทึกชุดน้ีพิมพ์เป็นเล่ม
ออกเผยแพร	่ผมก็มคีวามยินด	ีเพราะผมคดิวา่สาระในหนงัสอืเลม่นี	้มคีณุคา่
สงูมาก	เปน็การเปดิโลกทัศนใ์หม่ๆ 	เก่ียวกับกลไกการเรยีนรู	้ท่ีไมเ่ป็นท่ีเขา้ใจ
กันแพร่หลาย	โดยท่ีหนังสือเล่มน้ีได้จากการสังเคราะห์ความรู้จากผลการวิจัย	
กว่า	๑,๐๐๐	เรื่อง	นำามาเสนอเป็นหลักการสำาคัญที่ชัดเจนมาก	๗	ประการ	
ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้	
	 อย่างไรก็ตาม	บันทึกท่ีผมเขียนนั้น	 เขียนแบบตีความจากการอ่าน
หนังสือ	มีหลายส่วนผมใส่ความเห็น	ของตนเองเข้าไปด้วย	และไม่ได้แปล
สาระในหนังสือทั้งหมด	การอ่านหนังสือ	 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร	 เล่มน้ี				
จงึไมท่ดแทนการอา่นหนงัสอื	How	Learning	Works	:	7	Research-Based	
Principles	 for	 Smart	 Teaching	 โดยตรง	 และทราบว่า	 สำานักพิมพ์												
openworlds	กำาลังดำาเนินการแปลหนังสือเล่มนี้อยู่ในขณะนี้	
	 หลกัการสำาคญัของการเรยีนรู	้คอืตอ้งเรยีนให้รูจ้รงิ	(Mastery)	รวมทัง้
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้น้ัน	 ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานให้การเรียนรู้ในขั้นตอน						

คำานำาผู้เขียน
ต่อๆ		ไปเป็นเร่ืองสนุก	และรู้สึกปีติจากการได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน	ในทางตรงกันข้าม	
หากเรียนแล้วรู้แบบผิวเผิน	 ไม่รู้จริง	 การเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปจะยาก									
ไม่สนุก	 แต่เป็นความทุกข์ทรมาน	 ทำาให้นักเรียนทอดท้ิงการเรียนไปทำา											
อย่างอื่นที่สนุกกว่า	และในที่สุดก็ออกจากการเรียน	โดยยังเรียนไม่จบ
	 เป้าหมายที่สำาคัญของการเรียนรู้	 ท่ีสำาคัญย่ิงกว่าการมีความรู้	 คือ					
การบรรลุภาวะท่ีกำากับการเรียนรู้ของตนได้	 (Self-Directed	Learner)	 ซึ่ง
หมายความว่า	 ผู้นั้นเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตน	 และสามารถปรับปรุง	
เปล่ียนแปลง	หรือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนให้เหมาะสม	หรือดีย่ิงกว่าเดิมได้	
รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
	 หนังสือท่ีมาจากการรวบรวมบันทึกในบล็อกท่ีเขียนเป็นตอนๆ	 มี										
ขอ้จำากัดท่ีความตอ่เนือ่ง	และเน่ืองจากเปน็การเขียนแบบตคีวาม	โดยผูเ้ขียน
ท่ีไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการศึกษา	 ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านหนังสือเล่มน้ี				
อย่างมีวิจารณญาณ	

วิจารณ์ พานิช
๑ กันยายน ๒๕๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๑.
ความจริง ๗ ประการ
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	 การเรียนรู้เป็นผลจากการทำาหรือ	
การคิดของนักเรียน	การทำาและการคิดของ
นักเรียนเท่านั้นที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเขา
ครูสามารถช่วยให้ศิษย์เรียนได้โดยเข้าไป
กระตุ้นสิ่งที่นักเรียนทำาเพื่อการเรียนรู้ของ
ตนเองเท่านั้น

	 บันทึก	๑๖	ตอนต่อไปนี้	 มาจากการตีความหนังสือ	How Learning 
Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching	ซึ่งผมเชื่อ
ว่า	 ครู/อาจารย์	 จะได้ประโยชน์มาก	 หากเข้าใจหลักการตามที่เสนอใน
หนังสอืเลม่นี ้ตวัผมเองยังสนใจเพ่ือเอามาใชป้รบัปรงุการเรยีนรูข้องตนเอง
ด้วย 	
	 หนังสือเล่มน้ีมี	๗	บท	บรรยายหลักการ	๗	ประการ	ที่เก่ียวข้องกับ									
การเรียนรู้	ที่ได้จากการวิจัย ได้แก่

 ๑. 	พ้ืนความรูเ้ดมิของนกัเรยีน	มผีลตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนอย่างไร 	
	 ๒. 	วิธีท่ีนักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตน	มีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างไร
	 ๓. มีปัจจัยอะไรบ้าง	ที่จูงใจนักเรียนให้เรียน
	 ๔. นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้รอบด้าน	 (Mastery	Learning)	ของตน
อย่างไร
	 ๕. การลงมือทำาและการป้อนกลับ	(Feedback)	แบบไหน	ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้
	 ๖.	 ทำาไมการพัฒนานักเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนมีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
	 ๗. 	นกัเรยีนพัฒนาขึน้เปน็ผูร้บัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเองไดอ้ย่างไร
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	 ผู้เขียนคำานำาของหนังสือ	 คือ	 ศาสตราจารย์	 Richard	 E.	Mayer1                

ผู้มี	ชื่อเสียงด้าน	Educational	Psychology	แห่งมหาวิทยาลัย	UCSB	ท่าน	
บอกว่า	หนังสอืเลม่นีว่้าดว้ยการนำาเอาความรูจ้ากการวิจยัทางวิทยาศาสตร์
ด้านการเรียนรู้	 (The	 Science	 of	 Learning)	 ไปใช้ในการสอนใน
มหาวิทยาลัย  คือหนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นจากข้อมูลหลักฐานจากการวิจัย
ลว้นๆ หรอืเปน็หนงัสอืทีช่ว่ยย่อยความรูจ้ากการวิจยั	ออกสูก่ารปฏิบตั	ิทำาให้
ความรู้ที่เข้าใจยาก	นำาเอาไปใช้ได้ง่าย จึงเขียนแบบตั้งคำาถามท่ีใช้ในการ
สอนหรือเรียนตามปกติแล้วนำาเอาหลักฐานจากการวิจัยมาตอบ ดังจะเห็นได้
จากชื่อบทในหนังสือทั้ง	๗	บท	ข้างบน 	

 “การเรยีนรูเ้ป็นผลจากการทำาหรือการคดิของนกัเรยีน	การทำา
และการคิดของนักเรียนเท่าน้ัน	 ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเขา  ครู
สามารถช่วยให้ศิษย์เรียนได้โดยเข้าไปกระตุ้นสิ่งที่นักเรียนทำาเพื่อ
การเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น” 	

	 น่ีคือคำาแปลจากถ้อยคำาของ	 ศาสตราจารย์	 Herbert	 A.	 Simon2           

นกัวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบลผูล้ว่งลบั	และเปน็ผูร้ว่มก่อตัง้สาขา	Cognitive	
Science	ที่หนังสือเล่มนี้นำามาเป็นประโยคเริ่มต้นของบทนำา 	
	 ผมตีความว่า	สิ่งที่	“ครูเพื่อศิษย์”	ทำาให้แก่ศิษย์หลายอย่าง	เป็นสิ่งที่
สูญเปล่า	ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของศิษย์ เป็นการทำางานท่ีไร้ประโยชน์
ด้วยความหวังดีเต็มเปี่ยม	 แต่ไร้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของศิษย์	 หรือ									
บางเรื่องอาจก่อผลร้ายด้วยซ้ำ� หนังสือเล่มนี้จะช่วยลดความผิดพลาดจาก
ความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดๆ	ได้

การเรียนรู้คืออะไร
 	 	 	 	 	เมื่อเอ่ยถึงคำาว่าการเรียนรู้	(Learning)	ในหนังสือเล่มนี้	ผู้เขียนให้
ความหมายว่า	 คือกระบวนการที่นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก
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รางวัลโนเบลผู้ล่วงลับ	
และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสาขา	
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ประสบการณ์	การเรยีนรูท้ำาใหม้กีารเพ่ิมสมรรถนะ	(Performance)	และเพ่ิม
ความสามารถของการเรียนรู้ในอนาคต

	 องค์ประกอบสำาคัญ	๓	ประการของนิยามนี้คือ
	 ๑. 	การเรยีนรูเ้ปน็กระบวนการไมใ่ชผ่ล	(เปน็	Process	ไมใ่ช	่Product) 	
แต่ตรวจสอบว่าเกิดการเรียนรู้ได้โดยดูที่ผลหรือสมรรถนะ
	 ๒. การเรียนรู้เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงความรู้ ความเช่ือ	พฤติกรรม	
หรือเจตคติ 	และมีผลระยะยาวต่อการคิดและพฤติกรรมของนักเรียน
	 ๓.	 การเรียนรู้ไม่ใช้สิ่งท่ีให้แก่นักเรียน แต่เป็นสิ่งท่ีนักเรียนลงมือ
ทำาให้แก่ตนเอง เปน็ผลโดยตรงจากสิ่งที่นกัเรียนตคีวาม	และตอบสนองตอ่
ประสบการณ์ของตน	ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว	ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน 	

หลักการของการเรียนรู้
	 ก.	การเรยีนรูเ้ปน็กระบวนการพัฒนาการ	ทีส่มัพันธ์กับพัฒนาการดา้น
อื่นๆ	ในชีวิตของนักเรียน
	 ข.	ทนุทีน่กัเรยีนถือเขา้มาในชัน้เรยีน	ไมไ่ดม้เีฉพาะทักษะ	ความรู	้และ
ความสามารถ	เทา่นัน้ 	ยังมปีจัจยัดา้นประสบการณ์ทางสงัคม	และอารมณ์ 	
ที่มีผลต่อทัศนคติ	ค่านิยม	ของนักเรียนต่อตนเอง	และต่อผู้อื่น 	อันจะส่งผล
ต่อความสนใจหรือไม่สนใจเรียน
	 พึงตระหนักว่า	หลัก	๗	ประการในหนังสือเล่มนี้	ไม่ได้มีผลแยกกันต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน	แต่ก่อผลในเวลาเดียวกัน	หรือปนๆ	กันไป 	
	 ต่อไปนี้เป็นหลัก	๗	ประการโดยย่อ

ความรู้เดิมของนักเรียน อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู้ก็ได้
	 นกัเรยีนไมไ่ดม้าเข้าเรยีนในชัน้แบบมา	ตัว/หวั	เปลา่	แตม่ทุีนเดมิดา้น
ความรู้	ความเชื่อ	และเจตคติ	ติดมาด้วย 	จากวิชาที่เคยเรียน	และจากชีวิต
ประจำาวัน  	 ทุนเดิมเหล่าน้ีมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้	 หรือพฤติกรรมใน			
ชัน้เรยีนของนกัเรยีน 	ถ้านกัเรยีนมพ้ืีนความรูเ้ดมิท่ีแนน่และแมน่ยำาถูกตอ้ง 	

และได้รับการกระตุ้นความรู้เดิมอย่างเหมาะสม ความรู้เดิมนี้ก็จะเป็นฐาน
ของการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นในตัวนักเรียน	 แต่ถ้าความรู้เดิมคลุมเครือ											
ไม่แม่นยำา	 และได้รับการกระตุ้นในเวลาหรือด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม  		
ความรู้เดิมจะกลายเป็นสิ่งขัดขวางการเรียนรู้

วิธีท่ีนักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตน มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิม
	 ตามปกตินักเรียนจะปะติดปะต่อช้ินความรู้	 หากการปะติดปะต่อนี้		
เป็นไปอย่างถูกต้อง	 เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ที่ดี	 มีความแม่นยำาและมี	
ความหมาย	นักเรียนก็จะสามารถเรียกเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ออกมาใช้ได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไว	 ในทางตรงกันข้าม	 หากการจัดระเบียบความรู้									
ในสมองนักเรียนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม	หรือเกิดอย่างไร้ระบบ	 นักเรียน	
ก็จะดึงความรู้เดิมออกมาใช้ได้ยาก

แรงจูงใจของนักเรียน มีผลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน และมานะ
พยายามของนักเรียน
 	 	 	 	 	เรื่องนี้มีความสำาคัญต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	เพราะนักศึกษา
เปลีย่นสภาพจากนักเรยีนทีม่คีรคูอยดูแล มาสูส่ภาพกำากับหรอืบงัคบัตวัเอง 	
มีอิสระว่าจะเรียนหรือไม่เรียนอะไร	อย่างไร	เม่ือไร แรงจูงใจจึงเป็นตัวกำาหนด	
ทิศทาง	ความเอาใจใส่	 ความมุ่งมั่นพยายาม	และคุณภาพของพฤติกรรม
การเรียนรู้ของตนเอง 	หากนักศึกษามองเห็นคุณค่าของเป้าหมายการเรียนรู้	
กิจกรรมการเรยีนรู	้และเห็นลูท่างความสำาเรจ็	และไดร้บัการหนุนเสรมิจาก
สภาพแวดล้อม นักศึกษาก็จะมีแรงจูงใจต่อการเรียน

เพือ่ให้เกิดความชำานาญ (Relate) ในการเรยีน นักศกึษาตอ้ง “ฝกึทักษะ
องค์ประกอบ” ฝกึนำาองค์ประกอบมาบรูณาการเขา้ดว้ยกัน เพือ่ใชง้าน
ในบริบทท่ีหลากหลาย เกิดความชำานาญในการบูรณาการต่างแบบ 
ในต่างบริบทของการใช้งาน
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 นกัศึกษาต้องไมใ่ชแ่คเ่รยีน	“ความรู”้	และ	“ทกัษะ”	เปน็ท่อนๆ	แตต่อ้ง
ฝกึนำามาใชง้านทีซ่บัซอ้นและหลากหลาย นักศกึษาตอ้งไดฝ้กึนำาแตล่ะท่อน
เหล่านั้น	มาประกอบกันเข้าเป็นชุด	สำาหรับใช้งานแต่ละประเภท	ที่จำาเพาะ
ต่อแต่ละสถานการณ์	นักศึกษาต้องได้ฝึกเช่นนี้จนคล่องแคล่ว	ในด้านการ		
นำาความรู้มาใช้ในหลากหลายสถานการณ์ 	
	 ครูต้องทำาความเข้าใจขั้นตอนของการพัฒนาความชำานาญน้ี	 ในตัว
นักศึกษาเพ่ือให้ครูทำาหน้าท่ีโค้ช	 ฝึกความชำานาญแก่นักศึกษาอย่างเป็น				
ขั้นตอน

การฝึกปฏบิตัอิย่างมีเปา้หมาย ผสานกับการไดร้บัคำาแนะนำาปอ้นกลบั 
(Feedback) อย่างชัดเจน ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 	 	 	 	 	การเรยีนรูอ้ยา่งมเีปา้หมายและเขา้ใจเปา้หมายในมติทิีล่กึและชดัเจน	
(มีเกณฑ์ของการบรรลุผลสำาเร็จ)	 กำาหนดเป้าหมายท่ีท้าทายในระดับ															
ท่ีเหมาะสม	ปริมาณความรู้เหมาะสม	และทำาซ้ำ�บ่อยๆ	 อย่างเหมาะสม  						
จะนำาไปสู่ความชำานาญ	 นอกจากน้ัน	 นักศึกษายังต้องการคำาแนะนำา													
ให้กำาลังใจและสะท้อนกลับ	 ว่านักศึกษาบรรลุผลสำาเร็จในส่วนใดเป็นอย่างดี	
แล้ว 	ยังทำาไม่ได้ดีในส่วนใด 	ควรต้องปรับปรุงอย่างไร 	โดยให้คำาแนะนำานี้
ในโอกาสเหมาะสม	ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม	ในความถ่ีท่ีเหมาะสม	จะช่วยให้	
การเรียนมีความก้าวหน้า	และบรรลุผลในระดับเชี่ยวชาญได้

ระดับพัฒนาการในปัจจุบันของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสภาพ
บรรยากาศในชั้นเรียน ทางด้านสังคม อารมณ์ และปัญญา ส่งผลต่อ
การเรียนรู้
	 การเรียนรู้ท่ีมีความสำาคัญต่อนักศึกษาไม่ได้มีเฉพาะด้านสติปัญญา
เท่าน้ัน  ยังมีเร่ืองทางสังคมและอารมณ์ควบคู่ไปด้วยพร้อมๆ	 กัน	 ครูพึง
ตระหนักว่า	 นักศึกษายังไม่มีวุฒิภาวะสูงสุดในด้านสังคมและอารมณ์	   								
ยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆ	กับพัฒนาการของร่างกาย		ในส่วน
พัฒนาการทางร่างกายนั้น	กระบวนการเรียนรู้ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ 	
แต่เข้าไปส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ได้	 ผ่านการจัด

บรรยากาศในห้องเรียน 	
บรรยากาศเชิงลบ มีผลขัดขวางการเรียนรู้ บรรยากาศเชิงบวก ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อบรรลุการเป็นผู้กำากับดูแลการเรียนรู้ของ  
ตนเองได ้นักศึกษาตอ้งฝึกทกัษะการตรวจสอบประเมิน และปรบัปรงุ
กระบวนการการเรียนรู้ของตนเอง
	 นักศึกษาต้องได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการทำาความเข้าใจการเรียนรู้	
(Metacognitive	Process) 	คอืเรยีนรู้การเรียนรู้	เพ่ือให้เขา้ใจการเรียนรู้ของ
ตนเอง 	และสามารถปรบัปรงุพัฒนาการเรยีนรูข้องตนเองได ้ไดแ้ก	่รูจ้ดุออ่น
จุดแข็งของตนเอง	 รู้ความยากง่ายของบทเรียน	 รู้วิธีเรียนวิธีต่างๆ	 รู้วิธี
ประเมินตรวจสอบว่าวิธีเรียนนั้นๆ	ให้ผลดีแค่ไหน 	
	 นักศึกษาโดยทั่วไปไม่สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง  								
ครูต้องจัดกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้ศิษย์พัฒนาทักษะเหล่าน้ี	 น่ีคือ
ทักษะด้านการเรียนรู้	(Learning	Skills)	

วิจารณ์	พานิช
๖	ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๒.
ความรู้เดิม

ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างไร

ตอนที่	๒	นี้	มาจากบทที่	๑	 
How	Does	Students’	Prior	Knowledge	Affect	Their	Learning? 	
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 คุณค่าที่สำาคัญยิ่ง ของครูในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ คือ การทำาหน้าที่ตรวจสอบความ
เข้าใจผิดๆ ของนักศึกษาแล้วหาทางแก้ไขเสีย  
สำาหรับเป็นพื้นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำาให้
ศิษย์นำาไปใช้จับความรู้ใหม่ เพื่อการเรียนรู้
ที่ถูกต้องในอนาคต

	 ชื่อของบทน้ีทำาให้ผมนึกถึงคำาว่าความรู้สะสม	 “Met	 Before”	 ที่ครู
โรงเรยีนเพลนิพัฒนาใชเ้ปน็ข้ันตอนหนึง่ในการสำารวจพ้ืนความรูข้องนกัเรียน 	
สำาหรับนำามาใช้ออกแบบการเรียนรู้ให้ต่อยอดจากพื้นความรู้เดิม 	
	 หลกัการของการเรยีนรู	้คอืการเอาความรูเ้ดมิมาใชจ้บัความรูใ้หม ่	แลว้
ต่อยอดความรู้ของตนขึ้นไป นักศึกษาท่ีมีความรู้เดิมแบบไม่รู้ชัด	หรือรู้มา
ผิดๆ	 ก็จะจับความรู้ใหม่ไม่ได้	 หรือจับผิดๆ	ต่อยอดผิดๆ	การเรียนรู้แบบ
เชีย่วชาญหรอืชำานาญ	(Relate)	ก็จะไมเ่กิด	และทีส่ำาคญั	จะทำาให้นกัศกึษา
ตกอยู่ในสภาพ	“เรียนไม่รู้เร่ือง”	ส่งผลต่อเน่ืองให้เบ่ือการเรียน 	และการเรียน
ล้มเหลวกลางคัน
	 ตรงกันข้าม	นักศึกษาที่ความรู้เดิมแน่นแม่นยำาถูกต้อง	 ก็จะสามารถ
เอาความรูเ้ดมิมาจบัความรูใ้หม	่และตอ่ยอดความรูข้องตนไดอ้ย่างรวดเรว็ 	
และมีความสุขสนุกสนาน	เกิดปีติสุขในการเรียน
 	 	 	 	 	บันทึกตอนที่	๒	และ	๓	จึงจะอธิบายวิธีการทบทวนความรู้เดิม	และ
นำามาใช้ในการล่อและจับความรู้ใหม่	 สำาหรับต่อยอดความรู้ข้ึนไป	 โดย
บันทึกตอนที่	๒	จะมี	๓	หัวข้อใหญ่	คือ	 (๑)	การปลุกความรู้เดิม  (๒)	 วิธี			
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักศึกษา	(๓)	วิธีกระตุ้นความรู้ที่แม่นยำา

ปลุกความรู้เดิม
	 ความรู้มีหลายประเภท	ประเภทหน่ึงเรียกว่า	“ความรู้ท่ีแสดงให้เห็นได้”	
(Declarative	Knowledge)	หรือ	 “Know	What”	 อีกประเภทหน่ึงเรียกว่า	
“ความรู้เชิงกระบวนการ”	 (Procedural	Knowledge)	หรือ	 “Know	How”	
และ	 “know	When”  ซึ่งในคำาไทยน่าจะหมายถึง	 รู้จักกาลเทศะ	หรือการ
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ประยุกต์ใช้ความรู้	และผมคิดว่า	DK	น่าจะใกล้เคียงกับ	Explicit	Knowledge 	
และ	PK	น่าจะใกล้เคียงกับ	Tacit	Knowledge	
	 ผมตีความตามความรู้เดิมเรื่องการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี	 ๒๑	 ของ
ตนเอง	ว่า	DK	คือตัวสาระความรู ้	หรอืความรูเ้ชงิทฤษฎี 	ไมเ่พียงพอสำาหรบั
การเรียนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	ตอ้งเรยีนรู	้PK หรอืความรูป้ฏิบัต	ิซึง่ก็คือทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ไปในเวลาเดียวกันด้วย 	
 ย้ำ�ว่า	 ต้องมีทั้งสองแบบของความรู้	 และรู้จักใช้ให้เสริมกันอย่าง				
เหมาะสม	จึงจะเป็นประโยชน์จริง 	
	 บอกสาระความรู้ได้	 แต่เอาไปใช้ไม่เป็น	 ยังไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีดี  และ			
ตรงกันขา้มเอาความรูไ้ปใชท้ำางานได้	แต่อธิบายไมไ่ดว่้าทำาไมจงึไดผ้ล	ก็ยัง
ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดี	ต้องทั้งทำาได้	และอธิบายได้	คือต้องมีทั้ง	DK	และ	PK	
จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ครบถ้วน 	
	 ผลการวิจัยบอกว่า	การมีความรู้เดิม	เอามารับความรู้ใหม่	มีความสำาคัญ
มากต่อการเรียนรู้และจดจำาความรู้ใหม่	 และแม้นักศึกษาจะมีความรู้เดิม
ในเร่ืองน้ัน	แต่อาจนึกไม่ออก	การท่ีครูมีวิธีช่วยให้นักศึกษานึกความรู้เดิมออก	
จะช่วยการเรียนรู้ได้มาก	 นี่คือเคล็ดลับสำาคัญในการทำาหน้าที่ครูแห่ง
ศตวรรษท่ี	๒๑	ในการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏิบตัดิว้ยตนเองของ
นักศึกษา
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 วิธีกระตุ้นทำาโดยตั้งคำาถาม	Why?	 จะช่วยให้
นักศึกษานึกออก 	
	 ถึงตอนนีผ้มก็นกึออกว่า	ในบรบิทไทย	นีค่อืโจทยวิ์จยัสำาหรบันกัศกึษา
ปริญญาเอก	 ดังตัวอย่าง	 “วิธีปลุกความรู้เดิม	 ขึ้นมารับความรู้ใหม่																				
ในนักเรียนไทยระดับ	ป.๕” 	

กรณีที่ความรู้เดิมถูกต้อง แต่ไม่เพียงพอ
	 นักศึกษาอาจมีความรู้ชนิด	DK	อย่างถูกต้องครบถ้วน	ตอบคำาถาม
แบบ	Recall	ได้อย่างดี 	แต่เมื่อเผชิญสถานการณ์จริง	นักศึกษาไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้	(เพราะขาด	PK)	 สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์โดน
อาจารย์ด่าในเร่ืองนีเ้ปน็ประจำา 	สมยัผมเปน็อาจารย์อาจารย์หมอท่านหน่ึง

บ่นให้ฟังบ่อยๆ	 ว่าพานักศึกษาแพทย์ไปราวนด์คนไข้	 เมื่อมีคนนำาเสนอ
ประวัติการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	แล้วอาจารย์
ถามนักศึกษาแพทย์ว่า	 หากนักศึกษาแพทย์เป็นเจ้าของคนไข้	 จะปฏิบัติ
รักษาอย่างไร  นักศึกษาแพทย์มักตอบว่า	 “ถ้า	 ....	 ก็	 ....”  	 คือตอบ																				
ด้วย	DK 	ไม่สามารถนำาเอา	PK	มาประกอบคำาตอบได้ 	สมัยน้ัน	(กว่า	๓๐	ปี	
มาแล้ว)	 นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการเรียน	 (เราเรียกว่าโดน
อาจารย์ด่า)
	 แต่สมัยนี้	หากถือตามหนังสือ	How Learning Works	เล่มนี้	อาจารย์
หมอท่านหน่ึง	คือครูไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาเช่ือมโยง	PK	กับ	DK คือจริงๆ	แล้ว
นักศึกษากำาลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมโยงความรู้สองชนิดเข้าด้วยกัน  							
การเรียนโดย	Ward	Round	ของนักศึกษาแพทย์เป็นการเรียนเพื่อเชื่อมโยง
ความรูส้องชนดิน้ี และอาจารย์ควรเข้าใจกลไกการเรยีนรู้นี ้	และรู้วิธีกระตุน้
หรือปลุกความรู้เดิม	ขึ้นมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ 	
	 รายวิชาใด	 ยังไม่มีขั้นตอนการเรียนรู้โดยการฝึกประยุกต์ใช้ความรู้	
(แบบ	Ward	Round	ของนกัศกึษาแพพย์)	ก็ควรจดัให้ม ีและน่ีคอืโจทย์วิจยั
และพัฒนาสำาหรับ	Scholarship	of	Instruction	ในวิชาของท่าน
	 ผลการวิจยับอกว่า	อาจารย์สามารถชว่ยปลกุความรูเ้ดมิของนกัศกึษา
โดยการต้ังคำาถามท่ีเหมาะสม ซ่ึงผมเรียกว่า	“คำาถามนำา”	และหนังสือเล่มน้ี
เรียกว่า	Elaborative	Interrogation	และหนังสือเล่มนี้ย้ำ�ว่าเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์	 ที่จะต้องช่วยปลุกความรู้เดิมของนักศึกษาขึ้นมารับความรู้ใหม่  	
หรือขึ้นมาทำาให้การเรียนรู้ครบถ้วนขึ้น 	
	 วิธีปลุกความรู้เดิมของนักศึกษาวิธีหน่ึง	ทำาโดยให้นักศึกษารู้ว่าความรู้
ในวิชานั้นๆ	เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของตนอย่างไร 	
	 ท่ีจริงหนังสือ	How Learning Works	 เล่มน้ี	 กล่าวถึงผลงานวิจัย
มากมาย	แต่ผมไม่ได้เอามาเล่าต่อ	เอามาเฉพาะการใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจัยเหล่านั้น 	

กรณีที่ความรู้เดิมไม่เหมาะสม
	 นักศึกษามีทั้งความรู้เชิงเทคนิค	หรือความรู้เชิงวิชาการ	และความรู้
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จากชีวิตประจำาวัน และนักศึกษาอาจสับสนระหว่างความรู้	 ๒	ประเภทน้ี  	
ความสับสน	นำาเอาความรู้ในชีวิตประจำาวันมาต่อยอดความรู้ทางวิชาการ	
อาจทำาให้ความรู้บิดเบี้ยว 	

 หนังสือสรุปว่า	ผลงานวิจัยบอกครู	๔	ประการคือ
	 (๑)	ครูต้องอธิบายการนำาความรู้ไปใช้ในต่างบริบทอย่างชัดเจน
	 (๒)	สอนทฤษฎีหรือหลักการที่เป็นนามธรรม พร้อมกับยกตัวอย่างท่ี
เป็นรูปธรรม	หลากหลายรูปแบบ	หลากหลายบริบท
	 (๓)	เมื่อยกตัวอย่างปรียบเทียบยกทั้งที่เหมือนและที่แตกต่าง
	 (๔)	พยายามกระตุน้ความรูเ้ดมิเพ่ือสรา้งความเชือ่มโยงกับความรูใ้หม ่	

กรณีท่ีความรู้เดิมไม่ถูกต้อง
	 ข้อความในส่วนนี้ของหนังสือ	 บอกเราว่า	 นักศึกษามีความรู้เดิมที่							
ผิดพลาดมากกว่าท่ีเราคิด	และความรู้ท่ีผิดพลาดบางส่วนเป็น	“ความฝังใจ”	
แกไ้ขหรือเปลีย่นแปลงยากมาก	แต่ครกูต็อ้งทำาหนา้ทีช่่วยแก้ไขความรู้เดมิ
ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ 
	 ครูต้อง
	 (๑)	ประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา	ตรวจหาความรู้เดิมที่ผิดพลาด	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นักศึกษากำาลังเรียน 	
	 (๒)	กระตุ้นความรู้เดิมที่ถูกต้องของนักศึกษา
	 (๓)	ตรวจสอบความรู้เดิมที่ยังบกพร่อง
	 (๔)	ช่วยนักศึกษาหลีกเล่ียงการประยุกต์ความรู้เดิมผิดๆ คือไม่เหมาะสม
ต่อบริบท
	 (๕)		ช่วยให้นักศึกษาแก้ไขความรู้ผิดๆ	ของตน 	

วธิตีรวจสอบความรูเ้ดมิของนักศกึษาทัง้ดา้นความเพยีงพอ และดา้น
ความถูกต้อง ทำาได้ดังนี้:-

 คุยกับเพื่อนครู
	 วิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือ	 ถามเพ่ือนครูท่ีเคยสอนนักศึกษากลุ่มน้ีมาก่อนว่า
นักศึกษามีผลการเรียนเป็นอย่างไร	 ส่วนไหนท่ีนักศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย  							
ส่วนไหนที่นักศึกษามักจะเข้าใจผิด	หรือมีความยากลำาบากในการเรียนรู้ 	

 จัดการทดสอบเพื่อประเมิน
	 อาจจัดทำาได้ง่ายๆ	 โดยทดสอบในช่วงต้นของภาคการศึกษา  อาจ
จัดการทดสอบอย่างง่ายๆ	แบบใดแบบหนึ่ง	ดังนี้ 	(๑)	Quiz 	(๒)	สอบแบบ
ให้เขียนเรียงความ	 (๓)	ทดสอบ	Concept	 Inventory	 โดยอาจค้นข้อสอบ
ของวิชานั้นๆ	ได้จากอินเทอร์เน็ต	เอามาปรับใช้ 	
     
 ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
	 ทำาโดย	ครูจัดทำาแบบสอบถามมีคำาถามตามพ้ืนความรู้หรือทักษะท่ี
นักศึกษาต้องมีมาก่อนเรียนวิชาน้ัน	และท่ีเป็นเป้าหมายของการเรียนวิชาน้ัน 	
จดัทำาเปน็แบบสอบถามแบบใหเ้ลอืกคำาตอบท่ีตรงกับตวันกัศกึษามากทีส่ดุ	
คำาตอบได้แก่
	 	 •	ฉันเคยได้ยิน/เห็น	มาก่อน	(คุ้นเคย)
	 	 •	ฉันสามารถบอกความหมาย/นิยาม	ได้	(ความรู้ระดับ	Factual)
	 	 •	ฉันอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้	(Conceptual)
	 	 •	ฉันสามารถใช้แก้ปัญหาได้	(Application)
     
 ใช้การระดมสมอง
	 การระดมสมองในชัน้เรียน	ตอบคำาถามท่ีครูตัง้	อาจชว่ยให้ครูประเมนิ
พ้ืนความรู้ของนักศึกษาได้	 แม้จะเป็นการประเมินท่ีไม่เป็นระบบและอาจ
ไมแ่มน่ยำานกั	โดยประเภทคำาถามของครจูะชว่ยใหค้รปูระเมนิพ้ืนความรูว่้า
อยู่ในระดบัใดได ้	เชน่	“นกัศกึษานึกถึงอะไร	เมือ่ไดยิ้นคำาว่า	...”	(ตรวจสอบ
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ความเชื่อ	ความเชื่อมโยง) “องค์ประกอบสำาคัญของ	…	มีอะไรบ้าง”	(ถาม
ความรู้-Factual) 	“หากจะดำาเนินการเรือ่ง	...	นกัศึกษาจะเริม่อย่างไร”	 (ถาม	
Procedural	Knowledge)	“หากจะดำาเนินการเร่ืองข้างต้นในชาวเขาภาคเหนือ	
มีประเด็นท่ีต้องดำาเนินการต่างจากในภาคอื่นอย่างไร”(ถาม	Contextual	
Knowledge)	
      
 ให้ทำากิจกรรม Concept Map (ผังเชื่อมโยงหรือแผนผังความ
สัมพันธ์) 
	 Concept	Map	 เป็นได้ทั้งเคร่ืองมือเรียนรู้	 และเครื่องมือประเมิน											
พื้นความรู้	หากครูต้องการประเมินทั้งความรู้เกี่ยวกับ	Concept	และความ
เชื่อมโยงระหว่าง	Concept	ก็อาจให้นักศึกษาเขียนเองทั้ง	Concept	และ	
Link	ระหว่าง	Concept	หากต้องการรู้ความคิดเชื่อมโยงเท่านั้น	ครูอาจให้
คำาท่ีเป็น	Concept	จำานวนหน่ึงในวิชาน้ันๆ	ให้นักศึกษาเขียน	Link	เช่ือมโยง
 	 	 	
 สังเกตรูปแบบ (Pattern) ของความเข้าใจผิดของนักศึกษา
	 ความเข้าใจผิดของนักศึกษาท่ีเข้าใจผิดเหมือนๆ	 กันท้ังชั้น	 หรือ							
หลายคนในชัน้	สงัเกตเหน็ง่ายจากคำาตอบขอ้สอบ	คำาตอบ	Quiz	หรอืในการ
อภิปรายในชั้น	 หรือครูอาจตั้งคำาถามต่อนักศึกษาทั้งชั้น	 ให้เลือกตัวเลือก
ด้วย	Clicker	จะได้	Histogram	ผลคำาตอบที่แสดงความเข้าใจผิด	สำาหรับ
ให้ครูอธิบายความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาเพื่อแก้ความเข้าใจผิด
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 ความเข้าใจผิดบางเรื่องแก้ยากมาก	 มันฝังใจ
นกัศึกษาครูต้องหมัน่ชีแ้จงทำาความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง	จากตวัอย่างหรอืบรบิท
ที่แตกต่างหลากหลาย

วิธีกระตุ้นความรู้เดิมที่แม่นยำา
 
 ใช้แบบฝึกหัด
	 เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือช่วยให้นักศึกษาฟ้ืนความจำาเก่ียวกับความรู้ที่ได้
เรียนมาแล้ว	 สำาหรับนำามาเชื่อมต่อกับความรู้ใหม่ในบทเรียน	 ซึ่งจะช่วย

ให้การเรยีนมปีระสทิธิผลเพ่ิมข้ึนมาก 	ทำาได้หลากหลายวิธี	เชน่	ใหน้กัศกึษา
ระดมความคิดว่า	ความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้เรียน	เชื่อมโยงกับความรู้เดิมอย่างไร 	
หรือให้ทำา	Concept	Map 	
	 ครูต้องตระหนักว่า	 กิจกรรมนี้อาจทำาให้เกิดการเรียนความรู้ที่ถูกต้อง
ก็ได	้เกิดการเรยีนความรูท้ีผ่ดิก็ได	้ครตูอ้งคอยระวังไมใ่ห้นักศกึษาหลงจดจำา
ความรู้ผิดๆ

 เชื่อมโยงวิชาใหม่กับความรู้ในวิชาที่เรียนมาแล้ว
	 นักศึกษามักเรียนแบบแยกส่วน	 (Compartmentalize)	 ความรู้	 แยก
ความรู้จากต่างวิชา	ต่างภาควิชา	ต่างคณะ	ต่างอาจารย์	ซ่ึงในความเป็นจริง
แล้ว	ความรู้เชื่อมโยงกันหมด ครูจึงต้องอธิบายความเชื่อมโยงให้ชัดเจน

 เชื่อมโยงวิชาใหม่กับความรู้ในวิชาที่ครูเคยสอน
	 การที่ครูเอ่ยถึงวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนไปแล้ว	(เพียง	๒	-	๓	ประโยค)	
เอามาเชื่อมโยงกับวิชาที่นักศึกษากำาลังจะเรียน	 จะช่วยการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมากมาย 	
	 อาจให้นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดเชื่อมโยงความรู้เรื่อง	ก	ที่เรียนไปเมื่อ	
๒	สัปดาห์ที่แล้ว	กับเรื่อง	ข	ที่เพิ่งเรียนในวันนี้ 	หรือให้การบ้าน	ให้นักศึกษา
ไปทำา	Reflection	 เขียนเช่ือมโยงความรู้ในรายวิชาท่ีเรียนไปตอนต้นเทอม	
เข้ากับความรู้ที่ได้เรียนในสัปดาห์นี้ เป็นต้น 	

 
 ใช้การเปรียบเทียบเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำาวัน
	 การอธิบายความรู้เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตัวนักศึกษาเอง  	
หรือเข้ากับชีวิตประจำาวันใกล้ตัว	นักศึกษาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนข้ึน 	
เช่น	เมื่อสอนเรื่องพัฒนาการเด็ก	ครูอาจเอ่ยเตือนความทรงจำาให้นักศึกษา
คิดถึงตนเองตอนเป็นเด็ก	หรือคิดถึงน้องของตน	เมื่อเรียนวิชาเคมี	อาจเอ่ย
ถึงตอนปรุงอาหาร 	
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 ให้นักศึกษาให้เหตุผลตามความรู้เดิมของตน
	 เมื่อจะเรียนความรู้ใหม่	 ครูอาจกระตุ้นความรู้เดิมโดยให้แบบฝึกหัด  	
ตั้งคำาถามท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนดึงเอาความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว	 เอามา
อธิบายหรือตอบโจทย์ที่ครูตั้ง

 ข้อสังเกตของผม
	 โปรดสังเกตว่า	ในบันทึกนี้	 (และบันทึกต่อๆ	ไป)	ครูทำาหน้าที่	Smart	
Teaching	 โดยต้ังโจทย์หรือคำาถามท่ีเหมาะสมให้นักศึกษาตอบ	 เพ่ือการ
เรียนรู้ของนักศึกษา	ไม่ใช่ครูทำาหน้าที่บอกสาระความรู้ 

 คุณค่าท่ีสำาคัญย่ิงของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ การทำาหน้าท่ี    
ตรวจสอบความเข้าใจผิดๆ ของนักศึกษาแล้วหาทางแก้ไขเสีย  สำาหรับ
เป็นพื้นความรู้ท่ีถูกต้องแม่นยำาให้ศิษย์นำาไปใช้จับความรู้ใหม่ เพื่อ
การเรียนรู้ที่ถูกต้องในอนาคต

วิจารณ์	พานิช
๘	ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๓.
วิธีจัดการความรู้เดิม

ตอนที่	๓	นี้	มาจากบทที่	๑	 
How	Does	Students’	Prior	Knowledge	Affect	Their	Learning? 	
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 ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ คุณค่าของครู
อยู่ตรงช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ตรงทางน่ีแหละ  
คือนักศึกษามีปัญหาเรียนรู้มาผิดๆ มากกว่า 
ท่ีเราคิด พ้ืนความรู้ท่ีบิดเบ้ียวน้ี ทำาให้เอามา 
ต่อความรู้ใหม่ไม่ติด หรือต่อติดก็ยิ่งขยาย
ความเข้าใจผิดๆ ยิ่งขึ้นไปอีก

	 เมื่อ	“ความรู้เดิม”	เป็นปัจจัยสำาคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา	ครูจะ
มีบทบาทกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาจากความรู้เดิมได้อย่างไร 	
	 ตอนที่	๓	นี้	มาจากบทที่	๑ 	How Does Students’ Prior Knowledge 
Affect Their Learning?  
	 ในบันทึกตอนท่ี	๓	จะเพ่ิมเติมอีก	๓	หัวข้อใหญ่	คือ 	(๑)	วิธีทำาความเข้าใจ
ความรู้เดิมที่ไม่เพียงพอ	(๒)	วิธชี่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าความรู้เดิมของ
ตนยังไม่เหมาะสม	(๓)	วิธีแก้ความรู้ผิดๆ

วิธีทำาความเข้าใจความรู้เดิมที่ไม่เพียงพอ

 ระบุความรู้เดิมที่ครูคาดหวังว่านักศึกษาต้องมี
	 ครูต้องทำาความชัดเจนกับตนเอง	 ว่าพ้ืนความรู้ที่นักศึกษาต้องมีคือ
อะไรบ้าง	จึงจะเรียนวิชาที่ตนกำาลังสอนได้ดี 	โดยต้องไม่ลืมว่า	ต้องกำาหนด
ทั้ง	DK	และ	PK	

 จัดการเรียนรู้เสริม
	 หากเห็นชัดว่านักศึกษามีพ้ืนความรู้เดิมไม่เพียงพอ	 โดยครูอาจ													
แก้ปัญหาได้หลายอย่าง 	ตั้งแต่แนะนำานักศึกษาที่ขาดพื้นความรู้อย่างแรง
ใหถ้อนวิชาไปก่อน	ใหไ้ปเรยีนวชิาท่ีจำาเปน็ตอ้งรูล้ว่งหนา้เสยีก่อน 	ไปจนถึง
ให้นักศึกษาบางคนท่ีขาดความรู้บางด้านหาความรู้เพ่ิมเติมให้ตนเอง  									
โดยเอารายการคำาศัพท์เฉพาะวิชาไปค้นคว้าทำาความเข้าใจเอง 	
	 ในกรณีท่ีมีนักศึกษาจำานวนมากขาดความรู้สำาคัญส่วนหน่ึง	 ครูอาจ
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ต้องใช้เวลา	๑	-	๒	คาบ	ทบทวนความรู้เหล่านั้น หรืออาจนัดมาสอนนอก
เวลา 	
	 ถ้าพื้นความรู้ของนักศึกษาไม่ตรงกับที่กำาหนดไว้ในรายวิชาอย่างแรง 	
อาจตอ้งแก้ไขขอ้กำาหนดเงือ่นไขการลงเรยีนรายวิชาน้ัน 	รวมท้ังแกไ้ขสาระ
ความรู้ที่เรียนในรายวิชานั้น	ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่	 เพราะอาจไปกระทบวิชาอื่น  	
ต้องมีการปรึกษาหารือกันในภาควิชา	หรือในคณะ 	

วิธีช่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าความรู้เดิมของตนไม่เหมาะสม

 ยกประเด็นเรื่องการนำาความรู้มาใช้งาน
	 ครูของวิชาน้ันๆ	 สามารถตั้งคำาถามด้านการนำาความรู้มาใช้งาน										
เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าพ้ืนความรู้ของตนในเรื่องน้ันๆ	 ยังไม่แน่น  							
ยังไม่รู้จริง 	เช่นในวิชาสถิติ	ครูอาจต้ังคำาถามว่า	จะใช้	Regression	Analysis	
มาคำานวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ครูยกมา	 (เป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ	-	Qualitative)	ได้อย่างไร	แล้วครูจึงอธิบายว่า	Regression	Analysis	
ใช้ได้กับตัวแปรที่เป็นตัวเลข	(Quantitative)	เท่านั้น
 
 มีตัวช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการใช้งานผิดๆ
	 เช่น	 ครูมีคำาถามมอบให้นักศึกษาเอาไว้เตือนสติตนเอง	 เพ่ือไม่ให้								
หลงทาง		ครูทีม่ปีระสบการณ์จะรูว่้าสว่นไหนในวชิาน้ัน		ท่ีนักศกึษาหลงทาง	
บ่อยๆ 	

 ระบุวิธีการที่จำาเพาะต่อสาขาวิชานั้นๆ อย่างชัดเจน
	 ตามปกติ	 นักศึกษาต้องเรียนหลายวิชาในเวลาเดียวกัน  	 และอาจ
สับสนถ้อยคำาหรอืวิธีการทีใ่ชต่้างกันในต่างสาขาวิชา	เชน่	นักศกึษาอาจฝกึ										
การเขียนด้วยสไตล์ที่แตกต่างกันในวิชาวิทยาศาสตร์	(เขียน	Lab	Report) 	
วิชาประวัตศิาสตร	์(เขียนเรยีงความเชงิวิเคราะห)์	และวิชาภาษา	(เรยีงความ
เชิงบรรยาย)	 เมื่อมาเรียนวิชานโยบายสาธารณะ	นักศึกษาอาจสับสนว่า	
ควรใชส้ไตลก์ารเขยีนรายงานแบบไหน	ครจูงึควรมคีำาแนะนำาใหอ้ย่างชดัเจน 	

 ชี้ให้เห็นว่าการเปรียบเทียบบางกรณีใช้ไม่ได้
	 การเปรยีบเทียบ	หรอือปุมาอปุมยั	เปน็วิธีการเรยีนรูเ้รือ่งท่ีซบัซอ้น	และ
เป็นนามธรรม	แต่ก็มีข้อจำากัดที่นักศึกษาต้องเข้าใจ	 เช่น	 เมื่อเปรียบเทียบ
ลำาไส้ว่าเหมือนท่อน้ำ�ประปา	ครูต้องบอกว่า	 แต่ลำาไส้มีความซับซ้อนกว่า		
ท่อน้ำ�ประปามาก	 ผนังลำาไส้ไม่เหมือนผนังท่อน้ำ�ประปาท่ีแข็งทื่อ	 และ									
ทำาหน้าท่ีไม่ให้น้ำ�รั่วเท่านั้น	 แต่ผนังลำาไส้นอกจากเคลื่อนไหวบีบรัดเป็น
จังหวะแล้ว		ยังดูดซึมสารบางอย่างออกไปจากลำาไส้		และปล่อยสารบางอย่าง
ออกมาด้วย 	

วิธีแก้ความรู้ผิดๆ

 ให้นักศึกษาทำานายแล้วทดสอบ
	 วิธีหนึ่งท่ีอาจช่วยแก้	 “ความเชื่อฝังใจ”	 ของนักศึกษาในเรื่องใด											
เรื่องหนึ่ง	 ที่เป็นความเช่ือผิดๆ	แต่แก้ยาก คือให้เห็นด้วยตาของตน	หรือ
พิสูจน์ด้วยการทดลองจริงๆ	 โดยให้นักศึกษาทำานายว่าผลของการทดลอง
จะออกมาอย่างไร	ดว้ยเหตผุลอะไร	เมือ่ผลออกมาแลว้	ก็อภิปรายกันในชัน้	
ว่าทำาไมจึงได้ผลเช่นนั้น 	
	 ผลการวิจัยตามที่อ้างในหนังสือเล่มนี้	บอกว่า	แม้ทำาอย่างนี้แล้ว	ก็จะ
ยังมีนักศึกษาบางคนที่ยังเชื่ออย่างเดิม

 ให้นักศึกษาอธิบายเหตุผลของตน
	 เมื่อให้นักศึกษาอธิบายเหตุผลของตนนักศึกษาอาจสะดุดเหตุผลท่ี					
ขัดแย้งกันเอง	(Internal	Inconsistency)	 แล้วเปลี่ยนความเชื่อเอง 	หรือครู
และเพ่ือนนักศึกษาอาจช่วยชี้ให้เห็น	 แต่พึงตระหนักว่า	 หากเป็นเรื่อง						
ความเชื่อ	 เช่นทางศาสนา	 แม้จะเห็นเหตุผลท่ีขัดแย้งกันเอง	 คนเราก็															
ไม่เปลี่ยนความเชื่อ
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 ให้โอกาสนักศึกษาใช้ความรู้ที่แม่นยำาหลายๆ ครั้ง
	 การเปลี่ยน	 “ความเชื่อฝังใจ”	 เป็นเรื่องยาก	ครูต้องอดทน	 ให้โอกาส
นกัศึกษาประยุกต์ใชค้วามรูช้ดุนัน้หลายๆ	ครัง้	จนในท่ีสดุก็เปลีย่นความเชือ่
ไปเอง

 ให้เวลา
	 ครูควรให้เวลานักศึกษาไตร่ตรองเร่ืองน้ันๆ	 เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้
ตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ตรงส่วนไหนของความคิด  	
กระบวนการน้ีจะช่วยเพ่ิมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Critical	
Thinking)	แก่นักศึกษาด้วย
 
สรุป
	 ผมสรปุเชงิถอดบทเรียนกับตนเองว่า 	ในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ นี ้คณุค่า
ของครูอยู่ตรงช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ตรงทางน่ีแหละ คือนักศึกษา       
มีปญัหาเรยีนรูม้าผดิๆ มากกวา่ท่ีเราคดิ  พืน้ความรูท่ี้บดิเบีย้วน้ี ทำาให้
เอามาต่อความรู้ใหม่ไม่ติด หรือต่อติดก็ย่ิงขยายความเข้าใจผิดๆ    
ยิ่งขึ้นไปอีก 	
 คุณคา่ของครท่ีูแท้จรงิอยู่ตรงน้ี  ท่ีการชว่ยให้การเรยีนรูข้องศษิย์
ตรงทาง ถูกต้อง และช่วยแก้ไขส่วนที่ผิด
                                                           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วิจารณ์	พานิช 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 ๘	 ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๔.
การจัดระเบียบความรู้

 

บันทึกตอนที่	๔	อธิบายหลักการเรื่องการจัดระเบียบความรู้	
มาจากบทที่	๒	How	Does	the	Way	Students	Organize	

Knowledge	Affect	Their	Learning?		
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 ...การเรียนรู้นั้นเอง ที่เป็นการจัด
ระเบียบความรู้ เราเรียนก็เพื่อจัดระเบียบ
ความรู้ในระบบประสาทของเราให้มีโครงสร้าง
ดียิ่งขึ้น คล่องแคล่วต่อการดึงเอามาใช้งาน
ย่ิงข้ึน คือการจัดระเบียบความรู้ เป็นท้ังเหตุ 
และเป็นทั้งผล อยู่ในตัวของมันเอง ...  
 … ข้อแนะนำาสำาหรับครูเพ่ือศิษย์ คือ
ครูต้องตระหนักในความเป็น “มือใหม่” ของ 
ศิษย์ ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ต้องเน้นบอก
สาระความรู้ (เพราะศิษย์ค้นหาเองได้ง่าย) 
แต่ครูมีคุณค่ามาก ในการแนะนำาวิธีเรียนรู้ 
วิธีจัดระเบียบโครงสร้างความรู้แก่ศิษย์

วิธีการจัดระเบียบความรู้ มีผลต่อการเรียนรู้
	 การจัดระเบยีบความรู	้(Knowledge	Organization)	เปน็สว่นหนึง่ของ
การเรียนรู้ 	 สมองของนักศึกษาหรือมือใหม่ด้านความรู้ 	 จะมีความรู้
กระจัดกระจาย	 ไม่หนาแน่น	 ยังไม่ค่อยมีการจัดระบบ	และการเชื่อมต่อ
ระหว่างความรู้แต่ละช้ินก็ยังไม่ดีไม่คล่องแคล่ว		ต่างจากสมองของผู้เช่ียวชาญ	
ที่มีความรู้หนาแน่น	จัดเป็นระบบท่ีมีความหมาย	 (Meaningful)	 และการ
เช่ือมต่อระหว่างช้ินความรู้ก็สะดวก 	ทำาให้ผู้เช่ียวชาญสามารถดึงเอาความรู้
ที่เหมาะสมมาใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
	 หนงัสอืบอกวา่	การจดัระเบยีบความรู	้มผีลตอ่การเรียนรู ้แตผ่มตคีวาม
ไปไกลกว่านั้น	ว่า	การเรียนรู้นั้นเอง ที่เป็นการจัดระเบียบความรู้ เรา
เรยีนก็เพือ่จดัระเบยีบความรูใ้นระบบประสาทของเราใหมี้โครงสรา้ง
ดย่ิีงขึน้  คลอ่งแคลว่ตอ่การดงึเอามาใชง้านย่ิงขึน้  คือการจัดระเบยีบ
ความรู้ เป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งผล อยู่ในตัวของมันเอง  

โครงสร้างรับใช้หน้าที่
	 มนุษย์เรยีนรูค้วามสมัพันธ์ตา่งๆ	จากประสบการณ์ของตน	หลากหลาย
แบบของความสัมพันธ์ 	เช่น	ในเรื่องด้านกายภาพ	เราเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสวิตช์ไฟกับแสงสว่าง	 โดยรู้ว่าเมื่อกดสวิตช์ไฟจะสว่าง  ในด้าน							
หลักการ	 เราเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับเท่าเทียมกัน  					
เมื่อสมองของเราเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ	 เพ่ิมข้ึน	ความรู้จะ			
ก่อตัวเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน 	
	 รูปแบบของการจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ขึ้นกับประสบการณ์							
ของคน 	และสมองจะจัดระเบียบความรู้ตามเป้าหมายการใช้งานเป็นหลัก 	
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เช่น	นักศึกษาในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	มีการเรียนเป็นท่อนๆ	
ตามอวัยวะ	และระบบการทำางานของอวัยวะ 	ไดแ้ก่	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ
หายใจ	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบประสาท	เป็นต้น	นักศึกษาก็จะจัดระเบียบ
โครงสร้างความรู้ตามระบบการทำางานของอวัยวะ	เม่ืออาจารย์ต้ังคำาถามว่า	
ให้ระบุและอธิบายอวัยวะต่างๆ	ที่มีผลต่อความดันโลหิต	นักศึกษาตอบ						
ไม่ได้	เพราะคำาถามน้ีถามความรู้ท่ีจัดระเบียบโครงสร้างแตกต่างจากท่ีสมอง
ของนักศึกษาจัดโครงสร้างไว้
	 ทำาให้ผมหวนนึกถึงสมัยตนยังเป็นนักศึกษาแพทย์  	 อาจารย์สอน					
พวกเราเป็นรายโรค	 ว่าโรคนั้นมีสาเหตุจากอะไร	มีอาการความเจ็บป่วย
อย่างไร	 ตรวจร่างกายพบความผิดปกติอย่างไรบ้าง	 ตรวจพิเศษพบอะไร			
ผิดปกติบ้าง	 ฯลฯ	พอไปดูคนไข้จริงๆ	 พวกเรางง	 ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  									
เมือ่คนไขเ้ลา่อาการ	เรากค็ดิไมอ่อกวา่จะตอ้งรีเ่ขา้ไปตรวจรา่งกายตรงไหน 	
ผมเพ่ิงมาเข้าใจตอนน้ีว่า	 ที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะว่าสมองของพวกเรา															
จัดระเบียบความรู้เป็นรายโรค	ไม่ได้จัดโครงสร้างความรู้สำาหรับการปฏิบัติ
รักษาผู้ป่วย	แต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติรักษาผู้ป่วยไม่นาน	 เราก็คล่อง	 เข้าใจว่า	
เพราะสมองของเราได้จดัโครงสร้างความรู้อกีแบบหน่ึงไว้ใชง้านจรงิ 	สภาพ
เชน่นียั้งเป็นจรงิสำาหรบันกัศกึษาแพทยใ์นปจัจบุนั 	และนา่จะมสีว่นอธิบาย
คำาบ่นของคนบางคนว่าบัณฑิตที่จบออกมายังทำางานไม่เป็น

การจัดระบบความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ต่างจากของผู้เริ่มต้น: ความ     
หนาแน่นของการเชื่อมต่อของเซลล์สมอง
	 ผู้เริ่มต้น	 (นักเรียน/นักศึกษา)	 มีความรู้ในสมองกระจัดกระจาย															
ไม่หนาแน่น	และมีการเชื่อมต่อน้อย	 ไม่ซับซ้อน	ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้น
ความรู้มักเป็นหน่ึงต่อหน่ึง	คือผู้เร่ิมต้นยังไม่มีความสามารถรับรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ชิ้นต่างๆ	ได้มากนัก
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ดูตัวอย่างของการจัดระเบียบความรู้ของผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่	
(http://www.w3.org/2009/Talks/1111Peking-KB/figures/
lod.png)		ตรงกันข้าม	การจัดระเบียบความรู้ของผู้เริ่มต้น
จะมี	Node	น้อย	และการเชื่อมต่อระหว่าง	Node	ก็น้อย 			
แต่ละ	Node	เชื่อมโยงกับ	Node	อื่นไม่เกิน	๒	Node
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การจดัระบบความรูข้องผู้เชีย่วชาญ ตา่งจากของผู้เริม่ตน้ : ธรรมชาติ
ของการเชื่อมต่อ
 	 	 	 	 	ความรู้ของผู้เริ่มต้น	นอกจากจะมีเซลล์สมองไม่หนาแน่น	แล้วยังมี
การเชื่อมต่อแบบผิวเผิน 	ไม่เชื่อมต่อตามความสัมพันธ์เพื่อการแก้ปัญหา 	
 	 	 	 	 	ผู้เชี่ยวชาญ	จัดระบบความรู้เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์หลากหลาย
แบบแผน	 (Pattern)	 แต่ละแบบแผนมีความหมายจำาเพาะ	 ไว้ในสมอง  						
เมือ่มีปญัหาท่ีต้องการแก้	สมองก็วิเคราะห์โครงสรา้งของปัญหา	และนำาไป
เปรียบเทียบกับโครงสร้างความรู้ที่มีอยู่ทันที	 เรียกว่า	 Pattern	Matching  	
เมื่อพบ	 “โครงสร้างความรู้”	 ท่ีตรงกับ “โครงสร้างปัญหา” ก็นำามาใช้									
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในทำานอง	“ไม่ต้องคิด”	
	 นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะจัดระเบียบโครงสร้างความรู้เป็นแบบแผน
จำาเพาะแลว้ ยังจดักลุม่แบบแผนเปน็กลุม่ๆ	หรือเปน็แผนผงัเพ่ือใหส้ามารถ
ใช้ความรู้ได้อย่างยืดหยุ่น	ยกตัวอย่าง	 เรามีแบบแผนภาพของไดโนเสาร์อยู่
ในสมอง	 เราไม่จำาเป็นต้องมีแบบแผนของไดโนเสาร์แต่ละชนิดแยกๆ	 กัน  	
แต่สามารถจัดโครงสร้างระเบียบภาพไดโนเสาร์ในสมอง	 เป็นแผนผังแยก
เปน็ตา่งชนดิ 	ทำาให้ชว่ยประหยัดพ้ืนท่ีของสมอง 	และสมองของผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านโบราณคดีเก่ียวกับไดโนเสาร์	 ก็จะเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้เก่ียวกับ
ภาพไดโนเสาร์	เข้ากับโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับยุคทางธรณีวิทยา 	ถิ่นที่อยู่ 	
อาหาร	ความสัมพันธ์กับสัตว์เลื้อยคลานยุคปัจจุบัน	เป็นต้น
	 ผู้เชี่ยวชาญ	จะมีความยืดหยุ่นในการใช้ความรู้จากหลายโครงสร้าง	
ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ ดังกรณีตัวอย่าง	อาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญ	
สามารถใช้ความรู้ให้เหมาะต่อสถานการณ์  	คือเมื่อสอนนักศึกษาแพทย์ท่ี
ต้องเร่ิมต้นด้วยความรู้ระบบอวัยวะ	ก็ทำาได้ เม่ือไปปฏิบัติดูแลผู้ป่วยท่ีตอ้งใช้
ความรู้ในระดับทีส่งูกว่า	คอืบรูณาการความรูห้ลายระบบอวัยวะเขา้ดว้ยกัน	
ก็ทำาได้ 	
	 ทำาใหผ้มย้อนกลบัไประลกึถึงการเรยีนของผมสมยัเปน็นักศกึษาแพทย์ 	
ผมทราบว่าอาจารย์บางทา่นทีเ่รายกย่องกันวา่สอนเกง่	ชว่ยให้เราเข้าใจง่าย 	
ตอนท่านเป็นนักศึกษาแพทย์  ท่านสอบตกแล้วตกอีก	ต้องเรียนซ้ำ�ชั้น แต่
เวลาสอน	ท่านสอนวิธีจำาให้พวกเรา สอนความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ให้  	

ทำาให้เรารู้วิธีทำาความเข้าใจ	ง่ายต่อการเรียนรู้ 	
	 ต่างจากอาจารย์บางคน	เรียนเก่งได้เหรียญทอง	แต่สอนไม่รู้เรื่อง	คือ
ท่านเน้นท่ีเน้ือหาสาระทีซ่บัซอ้น 	โดยไมค่ำานงึว่านักศกึษาแพทย์จะตามทัน
หรือไม่	 ความท่ีท่านหัวดีและเชี่ยวชาญ	 ท่านจึงสอนสาระที่ซับซ้อนมาก								
(ดีมาก)	 แต่พวกเรารับไม่ได้	 เพราะเรายังเป็นมือใหม่  น่าเสียดายท่ีท่าน								
ไม่ได้สอนวิธีจำาหรือวิธีทำาความเข้าใจ	หรือวิธีเชื่อมโยงความรู้แก่นักศึกษา
แพทย์	ผมเดาว่า	เพราะท่านหัวสมองดีมาก	ท่านจึงเข้าใจและจดจำาได้โดย
ไม่รู้ตัวว่าสมองของท่านจัดระเบียบโครงสร้างความรู้อย่างไร 	
 ขอ้แนะนำาสำาหรบัครเูพือ่ศษิย์ คอื  ครตูอ้งตระหนักในความเปน็ 
“มือใหม่” ของศิษย์ ครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ไม่ต้องเน้นบอกสาระความรู้ 
(เพราะศิษย์ค้นหาเองได้ง่าย) แต่ครูมีคุณค่ามาก ในการแนะนำาวิธี
เรียนรู้ วิธีจัดระเบียบโครงสร้างความรู้แก่ศิษย์ซึ่งจะกล่าวถึงใน								
บันทึกที่	๕

วิจารณ์	พานิช
๑๐	 ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๕.
ครูช่วยศิษย์จัดระเบียบโครงสร้างความรู้

ให้ถูกต้องและมั่นคง

	บันทึกตอนที่	๕	อธิบายว่าครูจะช่วยศิษย์ให้จัดระเบียบความรู้เก่ง	
ได้อย่างไร	มาจากบทที่	๒		How	Does	the	Way	Students	

Organize	Knowledge	Affect	Their	Learning?							
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 นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนให้ไม่เช่ือ
หรือฝังใจในหลักการหรือแนวคิดเดียว ต้อง 
ฝึกให้เปิดใจไว้รับสิ่งที่แตกต่างได้ …
 ...การเรียนรู้มี ๒ ส่วน คือ (๑) รู้สาระ  
และ (๒) รู้ความหมายและความเชื่อมโยง 
หรือการจัดระเบียบโครงสร้างของความรู้น้ัน  
ส่วนท่ีสำาคัญกว่า และช่วยให้เรียนลึกซ้ึงกว่า 
คือส่วนที่ ๒.... 
 ...ครูเพ่ือศิษย์ต้องมุ่งจัดการให้นักศึกษา 
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ซึ่งทำาได้
โดยทำาความเข้าใจวิธีจัดระบบโครงสร้าง
ความรู้เร่ืองน้ันๆ ของนักศึกษารวมท้ังช่วยให้ 
นักศึกษาเข้าใจการจัดระบบโครงสร้างความรู้ 
ด้านน้ันๆ ของตนเอง สำาหรับนำามาใช้พัฒนา 
วิธีเรียนของตนเอง 

สร้าง Concept Map เพื่อวิเคราะห์การจัดระเบียบความรู้ของครู
	 ครถืูอเปน็	“ผูเ้ชีย่วชาญ”	ความรูใ้นเรือ่งท่ีตนสอน 	จงึมกีารจดัระเบยีบ
ความรูใ้นสมองของตนแบบซบัซอ้น	แตไ่มรู่ต้วั 	และยากแก่การอธบิาย	หรอื
ทำาความเข้าใจ 	เพ่ือให้ครูมีความสามารถช่วยเหลือศิษย์ให้จัดระเบียบความรู้
ได้ถูกต้อง	 ครูต้องเข้าใจวิธีจัดระเบียบความรู้ของตนเองในวิชาที่ตนสอน  	
และวิธีทำาความเข้าใจทำาได้โดยการทำา	Concept	Map	ในหนังสือมีคำาอธิบาย
วิธีทำาอยู่ใน	 Appendix	 B	 ซึ่งผมจะไม่อธิบาย  ท่านที่สนใจ	 อ่านได้	 ที่นี่			
(http://library.usu.edu/instruct/tutorials/cm/CMinstruction2.htm)
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	 เมื่อทำา	Concept	Map 	ของตนเองแล้ว	ครูสามารถนำาเอามาไล่วิธีคิด
กับนักศึกษาได้	 เพ่ือเน้นประเด็นหลักๆ	หรือท่ีเป็นหัวใจสำาคัญของวิชาน้ัน
กับนักศึกษา

วิเคราะห์ภารกิจ เพื่อหาการจัดระเบียบความรู้ที่เหมาะสมที่สุด  
	 ภารกิจที่ต่างกัน	 ต้องการการจัดระเบียบความรู้ ท่ีแตกต่างกัน  	   														
ในการเรียนแต่ละวิชา	หรอืในการเรยีนโดยทำาโครงการ	ครคูวรชวนนักศึกษา
วิเคราะหแ์ต่ละภารกิจ	ว่าต้องการการจดัระเบยีบความรูอ้ย่างไร 	 จงึจะชว่ย
ให้การเรียนรู้ดำาเนินไปได้ดี
	 ครสูามารถชว่ยเหลอืนกัศึกษาให้ฝกึวิเคราะหภ์ารกิจโดยมรีา่งโครงให้
คร่าวๆ 	ให้นักศึกษาลงมือทำาเป็นทีมเล็กๆ 	ตัวอย่างของเค้าโครงคือตาราง
ที่มีหัวข้อของแนวตั้ง	หรือ	Column	ให้นักศึกษาในทีมปรึกษากันและกรอก
ภารกิจสำาคัญลงในตาราง 	
	 ผมขอเพ่ิมเติมเองว่า	 ครูควรส่งเสริมให้นักศึกษาคิดต่างจากครู	 คือ				
คิดตารางที่ต่างออกไป แล้วนำามาอภิปรายกันว่าตารางแบบไหนวิเคราะห์
ภารกิจได้ชัดเจนเข้าใจง่ายกว่า ช่วยการเรียนรู้ได้ดีกว่า

บอกโครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่นักศึกษา
	 การทีค่รูบอกโครงสรา้งการจัดระเบยีบรายวชิาแก่นักศกึษาจะชว่ย
การเรยีนรูข้องนักศกึษาในฐานะ	“มอืใหม”่	อย่างมาก	เพราะชว่ยให้นักศกึษา
มองเห็น	 “ภาพใหญ่”  และโครงสร้างภายในของ “ภาพ”	 นั้น	 ช่วยให้									
การเรียนวิชาน้ันมีความหมาย หรือกล่าวว่า	ช่วยให้วิชาหรือกิจกรรมน้ันมี
ความหมายที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงแก่นักศึกษา
	 ผมตีความว่า	 การที่ครูบอกโครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่	
นักศึกษาเป็นสัญญาณบอกว่า	ความเข้าใจภาพใหญ่	สำาคัญกว่ารายละเอียด
ปลีกย่อย	และนี่คือส่วนสำาคัญของ	“ทักษะการเรียนรู้”	(Learning	Skills)	ที่
นักศึกษาจะได้สั่งสมขึ้นโดยไม่รู้ตัว 	
	 การบอกโครงสร้างรายวิชานี้	ควรทำาเป็นไดอะแกรม	หรือ	Flow	Chart	
ชว่ยการอธิบาย	เปน็ภาพกระตุ้นการเรียนรู้ผา่นจกัษปุระสาท	ไปพรอ้มๆ	กับ

การอธิบายด้วยถ้อยคำา
	 ผมเถียงผู้เขียนหนังสือเล่มน้ีว่า	หากผมเป็นครูผู้สอน	ผมจะไม่บอก
โครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่นักศึกษา	แต่จะให้นักศึกษาแต่ละคน
ไปเขียนมาเป็นการบ้านจากการอ่าน	Course	Description	ของวิชาส่งครู
เปน็ผลงานสว่นบคุคล 	แลว้ใหจ้บักลุม่	๔	คนปรกึษากันและหาขอ้สรปุเขยีน
ส่งครูเป็นผลงานกลุ่ม	แล้วให้จับฉลากนำาเสนอต่อช้ัน	๓	-	๔	กลุ่ม	แล้วจึงให้
อภิปรายกันในช้ัน 	นักศึกษาก็จะได้ฝึกทำา	Concept	Map	ไปในตัว	พร้อมกับ
เข้าใจภาพใหญ่ของรายวิชาไปในตัว
	 ที่สำาคัญ	เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้เรียนวิชานั้น	 จึงยังไม่รู้	ไม่เข้าใจ
เน้ือหารายละเอียด	 ความสงสัยนี้จะติดตัวติดใจนักศึกษากลายเป็นตัว
กระตุ้นการเรียนรู้  และครูก็จะได้ใช้	 Key	Word	 ท่ีอภิปรายกัน	นำามาชี้ให้
นักศึกษาเห็นและเข้าใจในระหว่างเรียนตอนต่อๆ	 ไป	 ว่ากำาลังเรียนถึง							
สว่นย่อยไหนของภาพใหญ่	 ให้เหน็ความตอ่เน่ือง	และความสมัพันธ์กันของ
การเรียนแต่ละตอน

ระบุการจัดระเบียบโครงสร้างของแต่ละการบรรยาย, Lab หรือการ
อภิปราย 	
	 ครูต้องบอกโครงสร้างของแต่ละกิจกรรมแก่นักศึกษาเพ่ือช่วยให้
นกัศกึษาเชือ่มโยงความรูท้ีเ่รยีนใหมเ่ขา้กับความรูเ้ดมิโดยอตัโนมติั 	โดยครู
ต้องมีวิธีบอกท่ีเข้าไปในสาระหลักของสิ่งท่ีเรียน ที่จะช่วยความเข้าใจและ
ความจำา	ไม่ใช่แค่บอกกระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน
	 ตวัอย่างของการบอกโครงสรา้งท่ีไมด่	ี“การเรยีนรูวั้นนีจ้ะประกอบด้วย	
บทนำา	 การบรรยาย	การอภิปราย	และสรุป”  เพราะเป็นโครงสร้างที่ไม่มี						
เน้ือสาระเลย	ตวัอย่างท่ีด	ีเช่น	“หลกั	๓	ประการ	สำาหรับ	...	เหตผุลของแตล่ะ
หลักการ และข้อจำากัดของแต่ละหลักการ” 	

ใช้ตัวอย่างท่ีแตกต่างกันอย่างสุดข้ัว เพ่ือบอกลักษณะของการจัดระเบียบ
	 ตัวอย่างท่ีเปน็รูปธรรม	สมัผสัได	้ชว่ยใหท้ำาความเขา้ใจการจดัระเบยีบ
โครงสรา้งความรูง้า่ยขึน้ 	ย่ิงมตีวัอย่างทีแ่ตกตา่งกันมาก	ย่ิงชว่ยความเข้าใจ 	
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เชน่ในการเรียนเร่ืองสตัว์เลีย้งลกูดว้ยนม	ครอูาจยกตวัอย่าง	(ปลา)โลมา	กับ
ปลาฉลาม	ท่ีในการจำาแนกกลุ่มสัตว์	อยู่ในกลุ่มท่ีต่างกันมาก	คือ	(ปลา)โลมา
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 ในขณะท่ีปลาฉลามเป็นปลา	 แต่ดูลักษณะ
ภายนอกคล้ายคลึงกันหลายอย่าง 	

แสดงลักษณะเชิงลึกอย่างชัดเจน
	 ทำาได้โดยยกตัวอย่าง	 ๒	 ตัวอย่าง	 ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึง							
หากพิจารณาอย่างละเอียด 	แต่ดูผิวเผินแตกต่างกัน 	หรือที่เมื่อมองอย่าง
ผิวเผินเหมือนหรือคล้ายกัน	แต่เม่ือพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าแตกต่างกัน 	
การทำาเช่นนี้	จะช่วยฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้อย่างลึก	ไม่ใช่เรียนรู้แบบผิวเผิน 	

ทำาให้ความเชื่อมโยงระหว่าง Concept มีความชัดเจน
	 ครูต้องช่วยเตือนความจำาของศิษย์	ว่าส่ิงท่ีกำาลังเรียนรู้ใหม่น้ัน	เช่ือมโยง
กับสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วอย่างไร	 และจะย่ิงดี	 หากครูตั้งคำาถามเพื่อให้
นักศึกษาทบทวนความจำาและเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เก่า									
ดว้ยตนเอง	เชน่	“เราเรยีนเรือ่ง	ก	ในสปัดาห์ท่ีแลว้	นกัศกึษาลองบอกไดไ้หม
ว่าเรื่องที่เรากำาลังเรียนอยู่นี้	เกี่ยวข้องกับเรื่อง	ก	อย่างไร” 	

ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกพัฒนาหลายโครงสร้างของการจัดระเบียบ
ความรู้
 นักศกึษาควรไดร้บัการฝกึฝนให้ไม่เชือ่หรอืฝงัใจในหลกัการหรอื
แนวคิดเดียว ต้องฝึกให้เปิดใจไว้รับสิ่งท่ีแตกต่างได้  วิธีหนึ่งสำาหรับ					
ฝึกวิธีคิดดังกล่าว	 ทำาโดยให้นักศึกษาฝึกจัดโครงสร้างระเบียบความรู้						
หลายแบบ	 เช่นในการจัดกลุ่มพืช	ครูบอกให้จัดกลุ่มตามวิวัฒนาการก่อน  	
หลงัจากน้ันจงึแนะใหจ้ดักลุม่ตามสถานท่ีอยู่ตามธรรมชาต ิ	นกัศกึษาจะได้
เข้าใจว่า	 การจัดโครงสร้างความรู้แตกต่างกันได้ตามวัตถุประสงค์ในการ			
ใช้งาน 	

ให้นักศึกษาเขียน Concept Map เพื่อทำาความเข้าใจการจัดระเบียบ
ความรู้ของตนเอง
	 การให้นักศึกษาเขียน	Concept	Map	มีประโยชน์	๒	อย่าง คือช่วยให้
ครูทราบพื้นความรู้ของศิษย์ และยังช่วยให้ครู	 (และตัวศิษย์เอง)	 รู้ว่าศิษย์
จดัระเบยีบโครงสรา้งความรูเ้รือ่งนัน้อย่างไร	ซึง่จะชว่ยให้ครรููว่้าศษิย์คนใด
มีปัญหาเรื่องพื้นความรู้

ใช้ Sorting Task เพ่ือให้นักศึกษาทำาความเข้าใจการจัดระเบียบความรู้
ของตนเอง
	 การให้นักศึกษาแยกแยะปัญหา	หลักการ	หรือสถานการณ์	ออกเป็น
ชนดิตา่งๆ	จะชว่ยใหค้รูเขา้ใจวิธีจดัระเบยีบโครงสร้างความรูข้องศษิย์ 	โดยที่
ศิษย์ไม่ต้องทำาชิ้นงานจัดระเบียบความรู้โดยตรง 	
	 วิธีหนึ่งสำาหรับตรวจสอบว่านักศึกษามีวิธีคิดแบบผิวเผินหรือแบบลึก  	
ทำาโดยให้นักศึกษาจับคู่คำาหรือสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกัน	 โดยท่ีความ
คล้ายคลึงกันนั้น	มีทั้งแบบท่ีใช้ลักษณะที่มองเห็นอย่างผิวเผิน	 กับแบบที่		
ใช้เกณฑ์ความคล้ายคลึงที่ใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ง 	
	 นักศึกษาคนใดยังจัดระเบียบความรู้แบบผิวเผิน	 ครูจะได้หาทาง							
ช่วยเหลือให้เรียนรู้ความรู้ที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงต่อไป 	

ติดตามตรวจสอบการทำางานของนักศึกษาเพื่อทราบข้อบกพร่อง       
ในการจัดระเบียบความรู้
	 การตดิตามตรวจสอบผลงานของนกัศกึษาแตล่ะคน 	หากพบว่ามกีาร
ทำาผิดซ้ำ�ๆ	 ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง	 ก็อาจสะท้อนความบกพร่องในการจัด
โครงสร้างระเบียบความรู้เรื่องนั้น 	โดยอาจตีความทฤษฎี	หรือสูตร	ผิด	หรือ
อาจเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับบริบทแบบผิดๆ	 หากไม่ได้รับการแก้ไข	 ก็จะ								
ก่อปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา
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สรุป
 การเรียนรู้มี ๒ ส่วน คือ (๑) รู้สาระ และ (๒) รู้ความหมายและ
ความเชื่อมโยง หรือการจัดระเบียบโครงสร้างของความรู้นั้น ส่วนที่
สำาคัญกว่า และช่วยให้เรียนลึกซึ้งกว่า คือส่วนที่ ๒ การเรียนรู้เฉพาะ
ส่วนที่ ๑ เรียกว่า เรียนรู้แบบผิวเผิน (ได้ Superficial Knowledge) ครู
เพื่อศิษย์ต้องมุ่งจัดการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงและแตกฉาน     
ซึ่งทำาได้โดยทำาความเข้าใจวิธีจัดระบบโครงสร้างความรู้เรื่องน้ันๆ 
ของนักศึกษารวมทั้งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการจัดระบบโครงสร้าง
ความรู้ด้านนั้นๆ ของตนเอง สำาหรับนำามาใช้พัฒนาวิธีเรียนของ
ตนเอง  

วิจารณ์	พานิช
๒๖	ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๖.
สิ่งที่จูงใจนักเรียน
ให้อยากเรียน

บันทึกตอนที่	๖	อธิบายหลักการเรื่องทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจ
ในการเรียน	และยุทธศาสตร์ในการกำาหนดคุณค่าว่าด้วยเรื่อง

ยุทธศาสตร์ทำาให้นักศึกษามีความคาดหวังเชิงบวก	มาจากบทที่	๓ 	
What	Factors	Motivate	Students	to	Learn? 	
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 แรงจูงใจต่อการเรียน เกิดจากปฏิ-
สัมพันธ์ระหว่าง ๓ ปัจจัยของนักศึกษา   
คือ ๑) เป้าหมาย ๒) ความเชื่อมั่นว่า
เรียนวิชานั้น ได้สำาเร็จ และ ๓) มุมมอง 
ต่อสภาพแวดล้อมว่าเอื้อให้ตนเรียนได้
สำาเร็จ… 
 ... การแสดงอย่างจริงใจ และแจ้งชัดว่า
ครูมีความกระตือรือร้น มีพลังของความรัก
เห็นคุณค่าของวิชานั้นสูงยิ่ง จะเป็นคล้ายๆ 
โรคติดต่อ ให้นักศึกษารู้สึกพิศวงต่อวิชานั้น  
เกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าของวิชานั้น 
ตามไปด้วย...”

	 บทที่	๓	ของหนังสือ	 เริ่มด้วยคำาบ่นและคร่ำ�ครวญของศาสตราจารย์	
๒	คน 	ทีส่อนวิชาปรชัญา	และวิชา	Thermodynamics 	ว่านักศกึษาไมส่นใจ
เรยีน	ขีเ้กียจ	ขาดเรียน แมค้รใูนวิชา	Thermodynamics	จะไดเ้ตอืนนักศกึษา
ต้ังแต่ต้นเทอมแล้ว	ว่าวิชาน้ียาก	นักศึกษาต้องต้ังใจเรียนจริงๆ	จึงจะสอบผ่าน 	
	 น่ีคือความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของครู/อาจารย์ในยุคปัจจุบัน  											
ท่ีตั้งความคาดหวังผิดๆ	 ว่า	 นักเรียน/นักศึกษาในปัจจุบันจะตั้งใจเรียน	
เหมือนนักเรียน/นักศึกษาในสมัยที่อาจารย์เป็น	นักเรียน/นักศึกษา
	 หนังสือบอกว่า	 เมื่อศึกษาวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของการจัด	
การเรียนการสอนในทั้ง	 ๒	 กรณี  จะพบว่าต้นเหตุหลักท่ีทำาให้นักศึกษา									
ไม่สนใจเรียน	อยู่ที่ตัวอาจารย์เอง	ไม่ได้อยู่ที่นักศึกษา
	 ศาสตราจารย์วิชาปรัชญามีความกระตือรือร้นและรักวิชานี้มาก  										
จึงหลงคิดว่านักศึกษาจะให้คุณค่าต่อวิชานี้ เหมือนท่ีตนเห็นคุณค่า 	
ศาตราจารย์ท่านนี้ไม่ได้พยายามมองวิชา	บทเรียน	และบรรยากาศในการ
เรียนจากมุมมองของนักศึกษา	 (ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเรา)	บทเรียนจึง							
ไม่ได้จัดตามมุมมองหรือมุมกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา	 แต่จัดตาม
ความสนใจของครู 	
	 ศาสตราจารย์	ก	ทีส่อนวิชา	Thermodynamics	ใชแ้ท็กตกิเดยีวกันกับ
อาจารย์ทีเ่คยสอนวิชาน้ีแก่ตน 	คอืเตือนนักศกึษาว่าวิชาน้ียากใหต้ัง้ใจเรยีน 	
คำาเตือนแบบน้ีกระตุ้นความสนใจแก่นักศึกษาท่ีตั้ งใจเรียนอย่าง
ศาสตราจารย์	ก	แต่ไม่กระตุ้นความสนใจ	เอาใจสู้	แก่นักศึกษาสมัยนี้ 	และ
กลับก่อผลในทางตรงกันข้าม	คือทำาให้ท้อถอย 	
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แรงจูงใจคืออะไร
	 หนังสือเล่มน้ีให้นิยามแรงจูงใจ	 (Motivation)	 ว่าหมายถึงการลงทุน
ส่วนตัวของบุคคล	เพื่อการบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
	 เปน็การใหน้ยิามแรงจงูใจเพ่ือให้เปน็รปูธรรม	เปน็พฤตกิรรม	สามารถ
วัดได้  ผมคิดต่อว่า	 หากให้นิยามแนวน้ี	 ส่วนท่ีอยู่ภายในจิตใจของเรา										
เป็นนามธรรม	 วัดยากหรือวัดไม่ได้	คือ	แรงบันดาลใจ	 (Inspiration)	หรือ
แรงปรารถนา	(Passion)	
	 การลงทุนส่วนตัวนี้	 อยู่ในรูปของใจจดจ่อ	 การให้เวลา	ความอดทน
พากเพียรพยายาม	ทำาซ้ำ�ๆ	 ไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก	 ไม่ถอดใจเมื่อ					
ล้มเหลว  ผมนึกถึงการใช้ทุนทรัพย์เพ่ือซื้อสิ่งของและบริการเพ่ือบรรลุ										
เป้าหมาย	 และตัดสินว่า	 ไม่ใช่แรงจูงใจ	 เพราะเป็นการลงทุนนอกกาย						
(และใจ)

ทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจในการเรียน
	 แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาเป็นตัวเริ่มต้น	 กำากับทิศทาง	และ
สร้างความต่อเนื่องในการเรียนของนักศึกษา
	 ในแต่ละช่วงชีวิตของคนเรา	 (โดยเฉพาะนักศึกษา)	 เรามีเป้าหมาย
หลายอย่างแข่งขันกันอยู่ แข่งกันแย่ง	 “ทรัพยากรส่วนตัว”	คือความสนใจ	
เวลา	ความพยายามของแต่ละคน
	 นี่คือธรรมชาติท่ีครูพึงเข้าใจและตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่านักศึกษา
เขามีเป้าหมายอื่นอยู่ในขณะนั้นด้วย	และแม้แต่เป้าหมายด้านการเรียน			
เขาก็ยังต้องเรียนวิชาอื่นด้วย 	

เป้าหมาย
	 คำาพูดว่าใครสักคนมีแรงจูงใจ	 ไม่มีความหมาย	หากไม่ใช่แรงจูงใจ							
สู่การลงมือทำา	 ทำาเพ่ือบรรลุผลตามความมุ่งหมายหรือความคาดหวัง  									
เป้าหมายเป็นเสมือนเข็มทิศ หรือภาษาไทยเรามักใช้คำาว่า	“ปักธง” 	
 	 	 	 	 	สิ่งที่ครูพึงตระหนักในเรื่องเป้าหมายของนักศึกษาก็คือ 	(๑)	นักศึกษา
แต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน  ทั้งเป้าหมายทางการเรียน  						
เป้าหมายทางสังคม	ในการหาเพื่อน	หาแฟน	สร้างการยอมรับนับถือในหมู่
เพ่ือนๆ	เปน็ตน้ 	หรอืบางคนอาจตอ้งหาเงนิเลีย้งชพีดว้ย 	(๒)	เปา้หมายของ
นกัศกึษากับของครูมกัไมต่รงกัน 	ครูพึงเอาเปา้หมายของนกัศกึษาเปน็หลกั	
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา	 ไม่ใช่เอาเป้าหมายของครู							
เป็นหลัก	(๓)	เป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนมีทั้งเป้าหมายที่ดี/เหมาะสม	และ
เป้าหมายท่ีไม่ดี/ไม่เหมาะสม	 เป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนท่ีไม่เหมาะสม				
ไม่นำาไปสู่ผลการเรียนที่ลึกซึ้งแตกฉาน 	

นำาสู่ สนับสนุน

มั่นใจ
ว่าทำาได้

ให้คุณค่า

พฤติกรรม
มุ่งเป้า

การเรียน
และผล

แรงจูงใจ

อิทธิพลของความมั่นใจ	
และการให้คุณค่าต่อการเรียน
และผลสัมฤทธิ์
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	 	 	 	 	ซึ่งหมายความว่า	ครูต้องมีวิธีตรวจสอบทำาความเข้าใจเป้าหมายของ
นักศึกษาในชั้น	ทั้งในภาพรวม	และเข้าใจนักศึกษาเป็นรายคน 
	 ในทางจติวิทยาการเรยีนรู	้เปา้หมายของนักศกึษามคีวามซบัซอ้น 	และ
อาจมีเป้าหมายท่ีไม่นำาไปสู่การเรียนรู้ท่ีดี	เรียกว่าเป้าหมายโชว์ความสามารถ
หรอืเปา้หมายโชว์สมรรถนะ	(Performance	Goal)	ซึง่แตกต่างจากเปา้หมาย
การเรียนรู้	(Learning	Goal) 	
 	 	 	 	 	เป้าหมายโชว์สมรรถนะอาจกล่าวได้ว่า	เป็นหลุมพรางของเป้าหมาย
ที่แท้จริง 	หรือเป็นเป้าหมายปลอม	ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้เพียงระดับผิวเผิน 	
คือเพียงแค่เอาไว้โชว์ 	
	 ทำาให้ผมหวนระลึกถึงข้อสงสัยที่ติดใจมากว่า	๕๐	ปี	 และคิดว่าได้							
คำาตอบเมื่ออ่านหนังสือ	How Learning Works มาถึงตอนนี้ 	
	 ตอนต้นปี	พ.ศ.	๒๕๐๑	ผมอายุ	๑๖	ปี	เรียนอยู่ชั้น	ม.	๖	(ในสมัยนั้น
เรยีนชัน้ประถม	๔	ป ี	มธัยม	๖	ป ี	เตรียมอดุม	๒	ป ี	แลว้จงึเขา้มหาวทิยาลยั) 	
เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ซึ่งเป็นความใฝ่ฝัน							
ของนักเรียนทุกคนท่ีเรียนดี	 และต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  	
การเตรียมตัวอย่างหนึง่ทำาโดยไปกวดวิชา	โรงเรยีนกวดวิชาท่ีมชีือ่เสยีงท่ีสดุ
คือ	“โรงเรียนทัดสิงห์”	(ทัด	สิงหเสนี) อยู่บนถนนพระราม	๑	ใกล้ส่ีแยกแม้นศรี 	
ผมไปเรียนแบบเด็กเรียนเก่งแต่ไม่มั่นใจตัวเอง	 มุมานะขยันเรียนสุดฤทธ์ิ  	
และหมั่นสังเกตนักเรียนคนอื่นๆ	 ว่าเขามีวิธีเรียนกันอย่างไร	 มีเด็กผู้ชาย						
(ที่จริงเป็นวัยรุ่น)	คนหนึ่งเป็นคนช่างพูดและเสียงดัง 	ระหว่างที่เราไปนั่งรอ
ให้ถึงเวลาเรียน	 จะได้ยินเขาพูดจาอธิบายความรู้ด้านต่างๆ	 รวมทั้งวิธี											
ทำาโจทย์ข้อสอบ	ผมสังเกตว่าบางข้อเขาพูดผิด	แต่ไม่ได้พูดจาโต้แย้ง	 (ผม
ไม่เคยพูดกับเขาเลย)	 แต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกพิศวงว่าเขามีความรู้มากมาย
กว้างขวางเช่นนั้นได้อย่างไร	รวมทั้งผมสงสัยว่าเขารู้จริงหรือไม่	คำาตอบอยู่
ท่ีผลสอบเข้าโรงเรียนเตรียมฯ	 ผมไม่เห็นตัวเขาท่ีโรงเรียนเตรียมฯ	 เลย												
จงึเดาว่าเขาสอบไมไ่ด ้	แตผ่มสงสยัเรือ่ยมาวา่ทำาไมเขามพีฤตกิรรมเชน่น้ัน 	
มาได้คำาตอบเชิงวิชาการเอา	๕๔	ปีให้หลัง ว่าเป็นเพราะเขาหลงเรียนเพ่ือโชว์ 	
ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้	(จริง)
 

	 เป้าหมายที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่ง	คือเป้าหมายหลบเลี่ยงการทำางานหนัก	
(Work-Avoidant	Goals)	ซึง่นำาไปสูก่ารทำางานลวกๆ	ขอไปท ีนักศกึษาอาจ
มเีป้าหมายเรยีนเพ่ือรูจ้รงิตอ่วิชา	ก	แตม่เีปา้หมายหลบเลีย่งการทำางานหนกั
ของวิชา	ข	ก็ได้ 	
	 การที่นักศึกษามีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน	 ไม่จำาเป็นจะต้อง
ทำาให้เป้าหมายการเรียนย่อหย่อน	หากครูมีวิธีช่วยเอื้ออำานวยให้เป้าหมาย
หลายอย่างชว่ยเสริม	(Synergy)	ซึง่กันและกัน ตวัอย่างเชน่	ทำาให้เปา้หมาย
การเรียนรู้	 เป้าหมายด้านความชอบ	 (Affective	Goal)  และเป้าหมาย										
ทางสังคม	 (Social	Goal)	 คือได้รับความยอมรับนับถือจากเพ่ือน	 เสริม								
ซึง่กันและกัน ทำาให้เปา้หมายการเรยีนรูม้พีลงัเขม้แข็งขึน้ 	นีค่อืขอ้สรปุจาก
ผลการวิจัย
	 ทำาให้ผมหวนระลึกถึงสมัยที่ตนเองกำาลังเป็นนักศึกษา	 เป็นวัยรุ่น													
ท่ีผู้ใหญ่เตือนว่าอย่าเพ่ิงริมีแฟน	จะทำาให้เสียการเรียน	ลุงคนหน่ึงถึงกับ			
สอนใหท้อ่ง	“สตรคีอืศัตร”ู	ซึง่ผมก็เชือ่ครึง่ไมเ่ชือ่ครึง่ และสมยัผมเรยีนแพทย์
ผมมีเพ่ือนที่เรียนอ่อน	 แต่เมื่อมีแฟนการเรียนดีขึ้นมาก	 เข้าใจว่าต้อง										
ขยันเรียน	เอาไปติวแฟน 	ซึ่งเข้าตำาราเรื่อง	Learning	Pyramid	ว่าการสอน
ผู้อื่นเป็นวิธีเรียนที่ดีที่สุด 	
	 จะเห็นว่า	 เรื่องเป้าหมายชีวิตในขณะนั้น	 กับผลการเรียนรู้	 เป็นเรื่อง		
ซับซ้อน	 มีประเด็นให้เอาใจใส่ทดลอง	 หรือทำาวิจัยได้ไม่สิ้นสุด  โดยอาจ									
นำาเอาเรื่องตัวเบี่ยงเป้าหมาย	หรืออุปสรรคขัดขวางเป้าหมายเข้ามาเป็น		
ส่วนหนึ่งของการตั้งโจทย์ก็ได้ 	

การให้คุณค่า
	 เมื่อนักศึกษามีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน 	มีเรื่องที่จะต้องทำาให้
เลือกหลายตัวเลือกในเวลาเดียวกัน	 นักศึกษาย่อมเลือกทำาสิ่งท่ีตนคิดว่า					
มีคุณค่าสูงสุดต่อตนเอง 	
	 มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่านักศึกษาที่ตั้งใจเรียน	 เกิดจากการให้คุณค่า								
เชิงนามธรรม	 (Subjective	 Value)	 ต่อการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งหรือ						
หลายแบบใน	๓	แบบ	ต่อไปนี้
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	 ๑. Attainment	Value 	เปน็คุณค่าจากความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได้
เรียนรู้ หรือจากความสำาเร็จ
	 ๒.	 Intrinsic	 Value	 เป็นความพึงพอใจจากการทำาสิ่งนั้นๆ	 เอง																		
ไม่สนใจผล
	 ๓.	 Instrumental	 Value	 เป็นคุณค่าที่นำาไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า							
การเรียนรู้	 เช่น	 ความมีชื่อเสียง	 การมีรายได้สูง	 ท่ีเป็นผลได้ภายนอก												
(Extrinsic	Reward)	 ในกรณีนี้	 นักศึกษาตั้งใจเรียน	 เพราะมีความหวังว่า
เมื่อสำาเร็จ	ตนจะมีชีวิตที่ดี

	 ประเด็นสำาคัญตอ่ครก็ูคอื 	ครพึูงชีใ้หนั้กศึกษาเห็นคณุคา่ของการเรยีน
วิชานัน้ๆ	ให้นักศกึษาเหน็หรอืเขา้ใจชดัเจน และหากกระบวนการเรยีนรูข้อง
นักศึกษาคนนั้นลื่นไหลได้ผลดี  จากคุณค่าเริ่มต้นแบบที่	 ๓	ต่อไปจะเกิด
คุณค่าแบบที่	๒	และ	๑	ขึ้นได้เอง 	

ความเชื่อมั่นว่าบรรลุได้  
	 จากผลการวิจัย	ชี้ว่า	แม้นักศึกษาจะเห็นคุณค่าของการเรียนวิชานั้น  	
แตห่ากใจไมสู่	้ไมเ่ชือ่ว่าตนจะเรยีนวิชานัน้ได ้	ก็ไมเ่กิดแรงจงูใจตอ่การเรยีน
วิชานั้น 	
	 ในภาษาวิชาการ	ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุผล	 เรียกว่า	Outcome	
Expectancies	ซ่ึงมีท้ังตัวบวกและตัวลบ ตัวบวกเรียกว่า	Positive	Outcome	
Expectancies	ส่วนตัวลบ	 เรียกว่า	Negative	Outcome	Expectancies			
จะเห็นว่า	ตัวหลังทำาให้ใจไม่สู้ และตัวแรกทำาให้ใจสู้มุมานะ
	 การให้กำาลงัใจแก่นักศกึษาทีค่รใูหเ้ปน็รายบคุคล	มถ้ีอยคำาแสดงความ
เชื่อมั่นว่าทำาได้	 ที่เหมาะสมตามบริบทของนักศึกษาคนน้ันๆ	พร้อมกับ										
คำาแนะนำาให้เอาใจใส่บางจุด	 ปรับปรุงบางเรื่อง	 จะเป็นเสมือนน้ำ�ทิพย์						
ชโลมใจนักศึกษา
	 เปา้หมายของนักศึกษาบางคนคือ	“เหรยีญทอง”	ครท่ีูเขา้ใจจติใจของ
นักศึกษาจะสามารถใช้เทคนิคน้ีช่วยสร้างกำาลังใจ/แรงจูงใจ	 ให้นักศึกษา					
มีความมานะพยายาม	และบรรลุเป้าหมายได้ 	

	 ความเช่ือมั่นต่อการบรรลุผลเชิงบวก	มีตัวช่วยตัวหนึ่ง	 ชื่อ	 Efficacy	
Expectancies	 ซึ่งหมายถึงความมั่นใจว่าตนมีทักษะต่างๆ	 เพียงพอท่ีจะ
ช่วยให้ตนบรรลุผลตามเป้าหมายได้
	 หากครูช่วยชี้ให้นักศึกษาใช้	Efficacy	Expectancies	หรือ	Learning	
Skills	 ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนวิชาน้ัน	 ก็จะเป็นกำาลังใจให้เกิดความ												
“ฮึดสู้”	ได้

มุมมองต่อสภาพแวดล้อมมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่า 
และความเชื่อมั่นว่าบรรลุได้
	 สรุปอย่างง่ายที่สุด	แรงจูงใจต่อการเรียน เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง ๓ ปัจจัยของนักศึกษาคือ (๑) เป้าหมาย (๒) ความเชื่อมั่นว่า
เรียนวิชาน้ันได้สำาเร็จ และ (๓) มุมมองต่อสภาพแวดล้อมว่าเอ้ือให้ตน
เรียนได้สำาเร็จ
 ย้ำ�นะครับว่า	 เร่ืองสภาพแวดล้อมน้ัน	 จุดสำาคัญอยู่ที่ว่านักศึกษามี					
มุมมองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร	 ไม่ใช่ตัวสิ่งแวดล้อมโดยตรง	นักศึกษา
ในชั้นส่วนใหญ่อาจมองว่า	สิ่งแวดล้อมทำาให้ชั้นเรียนดีมาก	ช่วยสนับสนุน					
การเรยีนของตนอย่างดเีย่ียม	แตน่กัศกึษาบางคนอาจมมีมุมองเปน็ลบ 	เชน่
คิดว่าตนน่าจะสอบไม่ผ่าน	 เพราะครูคนน้ีไม่ชอบ	นักศึกษาผู้ชายท่ีตัวดำา	
หรอืคดิว่าในช้ันเรียนมแีตค่นเรียนเก่งท้ังนัน้	เวลาครูตดัเกรดเราก็จะเปน็คน
คะแนนโหล่	สอบตกแน่ๆ เป็นต้น 	

ยุทธศาสตร์ในการกำาหนดคุณค่า  
	 ตอ่ไปนีเ้ปน็เทคนิคท่ีครสูามารถใชส้ง่เสรมิให้ศษิย์มองเห็นคณุคา่ของ
วิชาที่ตนสอน

 เชื่อมโยงสาระเข้ากับความสนใจของนักศึกษา
	 จะเห็นว่า	 ครูที่ดีต้องเอานักศึกษาเป็นตัวตั้ง	 ต้องเข้าใจความสนใจ				
ของนักศึกษาแต่ละคน	และคอยชี้ให้เห็นว่าการเรียนวิชาน้ัน	 ในตอนนั้นๆ	
เชื่อมโยงกับความสนใจของนักศึกษาอย่างไร



74 75การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 มอบงานที่สอดคล้องกับโลกแห่งชีวิตจริง
	 ครตูอ้งหาทางต่างๆ	ทีจ่ะชว่ยให้นกัศึกษาเหน็วา่วชิาท่ีครสูอน	มคีวาม
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงอย่างไร	 วิธีหน่ึงทำาได้โดยให้ทำาโครงงาน	 (Project)	 หรือ							
กรณีศึกษา	(Case	Studies)	ท่ีเป็นเร่ืองจริง	หรือให้ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา	
ณ	สถานที่ทำางานจริง

 แสดงความสอดคล้องกับวิชาการในปัจจุบันของนักศึกษา
	 นกัศกึษามกัตัง้ขอ้สงสยัว่า	เรยีนวิชานัน้ไปทำาไม	ในเมือ่มนัไมเ่ก่ียวกับ
วิชาชพีทีต่นต้องการเรยีน 	เชน่นักศกึษาเตรยีมแพทย์อาจตัง้คำาถามว่าทำาไม
ตนต้องเรียนวิชาสถติดิว้ย 	ไมเ่หน็จะเก่ียวขอ้งกับวิชาแพทย์เลย	อาจารย์จงึ
ควรอธิบายคุณค่าของวิชาสถิติ	 ต่อคนท่ีจะเรียนแพทย์ว่า	มันเป็นพ้ืนฐาน
สำาหรับการเรียนวิชาเวชสถิติ 	ซึ่งแพทย์จะต้องใช้ตลอดชีวิต 	

 แสดงให้เห็นวา่ทักษะระดบัสงูมีความหมายตอ่วชิาชพีในอนาคต
ของนักศึกษาอย่างไรบ้าง
	 ทีจ่รงิตัวอย่างในตอนท่ีแลว้	ชว่ยอธิบายความหมายของตอนนีไ้ดด้ว้ย

 ตรวจหา และให้รางวัลแก่ผลงานที่ครูให้คุณค่า
	 ครูต้องหมั่นตรวจหาพฤติกรรมและผลงานท่ีครูให้คุณค่า	 แล้วให้
คะแนนและให้คำาชมอย่างชดัเจน 	ตัวอย่างเชน่	หากครตูอ้งการใหน้กัศกึษา
ฝึกการทำางานเป็นทีม	 เมื่อครูสังเกตเห็นนักศึกษากลุ่มใดทำางานเป็นทีมท่ี
เขม้แขง็	ครตู้องใหค้ำาชม	โดยชมในชัน้เรยีน	และใหค้ำาอธิบายตอ่ชัน้เรยีนว่า
ครูสังเกตเห็นลักษณะการทำางานเป็นทีมท่ีดีอย่างไรในนักศึกษากลุ่มน้ัน  	
และครูคิดว่า	นักศึกษาที่มีทักษะเช่นนี้	จะมีผลดีต่อชีวิตในอนาคตอย่างไร

 แสดงความกระตอืรอืรน้ และการเห็นคุณค่าของคร ูตอ่วชิาน้ันๆ
 การแสดงอย่างจริงใจ และแจ้งชัด ว่าครูมีความกระตือรือร้น        
มีพลังของความรัก เห็นคุณค่าของวิชาน้ันสูงยิ่งจะเป็นคล้ายๆ          
โรคติดต่อ ให้นักศึกษารู้สึกพิศวงต่อวิชาน้ัน เกิดความสนใจ และ     
เห็นคุณค่าของวิชานั้นตามไปด้วย

วิจารณ์	พานิช
๒๙	ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๗.
ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ

ตอนที่	๗	นี้	มาจากบทที่	๓ 
What	Factors	Motivate	Students	to	Learn? 
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 ครูพึงบอกนักศึกษาอย่างชัดเจน    
ว่า การเรียนวิชานั้นให้ผ่าน นักศึกษาต้อง
ทำาอะไรได้บ้าง ขั้นตอนการเรียนรู้เป็น
อย่างไรบ้าง ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักศึกษา  
อาจเผชิญคืออะไรบ้าง…
 ...โดยเป้าหมายคือช่วยให้นักศึกษามี 
Positive Outcome Expectancy คือเช่ือม่ัน 
ว่าตนสู้ได้ บรรลุผลสำาเร็จในการเรียนวิชาน้ีได้

	 บนัทกึตอนทีแ่ลว้ไดอ้ธิบายหลกัการเร่ืองทฤษฎีว่าดว้ยแรงจงูใจในการ
เรียน	 และยุทธศาสตร์ในการกำาหนดคุณค่า	 และตอนท่ี	๗	 ว่าด้วยเรื่อง
ยุทธศาสตรท์ำาให้นักศกึษามคีวามมัน่ใจว่าจะเรยีนไดส้ำาเรจ็และยุทธศาสตร์
ในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าและความมั่นใจ

ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจว่าจะเรียนได้สำาเร็จ
 
 ทำาให้วัตถุประสงค์ การประเมิน และกระบวนการเรียนรู้สอดคล้อง
ไปในทางเดียวกัน
	 เมื่อนักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนและเกณฑ์ในการ
ประเมิน	 อย่างถ่องแท้  และในการเรียน	นักศึกษาก็ได้ทำาแบบฝึกหัดและ		
การป้อนกลับ	 (Feedback)	อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน	
และเกณฑก์ารประเมนิ 	นกัศกึษาก็จะเกิดความมัน่ใจในการเรยีน 	และเกดิ
แรงจูงใจต่อการเรียน

 มอบหมายงานที่มีระดับความท้าทายเหมาะสม
	 งานที่มีระดับความท้าทายเหมาะสมไม่เหมือนกันสำาหรับนักศึกษา	
แต่ละคน 	ข้ึนกับพ้ืนความรู้เดิม	และข้ึนกับเป้าหมายท่ีนักศึกษาแต่ละคนต้ังไว้ 	
ครูต้องหาทางทำาความรู้จักพ้ืนความรู้และเป้าหมายของนักศึกษาท้ังชั้น			
และของนักศึกษาเป็นรายคน 	สำาหรับนำามาใช้ในการมอบหมายงาน	ให้ได้
ระดับที่เหมาะสม
	 การทำาความรู้จักพ้ืนความรู้และเป้าหมายของนักศึกษาทำาได้ด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้ (๑)	การทดสอบและกรอกแบบสอบถามตอนต้นเทอม	(๒)														
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ตรวจสอบ	Course	Syllabus	ของวิชาและผลการเรียน	ที่เรียนในเทอมก่อน	
(๓)	 อาจขอแผนการสอนของอาจารย์ที่สอนในเทอมก่อนมาดู	 (๔)	คุยกับ
อาจารย์ที่สอนในเทอมก่อน	สอบถามเป้าหมาย	ความคาดหวัง	 และผล					
การเรียนของนักศึกษา	 (๕)	 อาจขอไปน่ังสังเกตการณ์ในห้องเรียนของ
นักศึกษาที่ในเทอมหน้าจะมาเรียนกับตน 	

 จัดให้มีความสำาเร็จในเบื้องต้น
	 ยุทธศาสตร์	“จัดให้มีความสำาเร็จในเบื้องต้น” 	สำาคัญมากสำาหรับวิชา
ท่ีนักศึกษาเล่าลือกันว่าเรียนยาก  และเป็นวิชาบังคับท่ีต้องเรียนให้ผ่าน  				
การมอบหมายงานท่ีค่อนขา้งงา่ยในเบือ้งตน้เพ่ือเรยีกกำาลงัใจของนักศกึษา
และเพื่อเป็นเครื่องซักซ้อมวิธีเรียน	มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 	
	 ตัวอย่างเช่น	 เร่ิมต้นโดยมอบโครงงานเล็กๆ	 ท่ีใช้เวลาสั้นๆ	 ทำาก่อน				
โดยแบง่คะแนนมาใหไ้มม่ากนัก	เมือ่นกัศกึษาไดเ้กรดด	ีและเกิดความมัน่ใจ
ในการเรียน	จึงมอบโครงงานขนาดใหญ่ตามปกติ 	
 
 ระบุความคาดหมายของครูอย่างชัดเจน
 ครูพึงบอกนักศึกษาอย่างชัดเจน ว่าการเรียนวิชานั้นให้ผ่าน
นักศึกษาต้องทำาอะไรได้บ้าง ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้าง   
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักศึกษา อาจเผชิญคืออะไรบ้าง โดยครูพร้อม
เสมอที่จะช่วยเหลือให้	 นักศึกษาฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำาเร็จให้ได้  						
บอกวิธีติดต่อขอความช่วยเหลือ	 โดยเป้าหมายคือช่วยให้นักศึกษามี 
Positive Outcome Expectancy คือเชื่อมั่นว่าตนสู้ได้ บรรลุผลสำาเร็จ
ในการเรียนวิชานี้ได้  
 
 แจ้ง Rubrics การประเมิน
	 นี่คือหลัก	 “ข้อสอบไม่เป็นความลับ”	 สำาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ									
ที่	 ๒๑	 เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ว่าแนวทางสอบจะเป็นอย่างไร	 นักศึกษาก็				
ชัดเจนว่าตนต้องเรียนให้รู้อะไร	ทำาอะไรได้  ในระดับความซับซ้อนแค่ไหน	
ความเชื่อมั่นว่าตนจะเรียนได้สำาเร็จก็จะเกิดตามมา

  ให้การป้อนกลับอย่างมีเป้าหมาย
	 การป้อนกลับ	 (Feedback)	 เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้า		
สูเ่ปา้หมาย	และจะมผีลตอ่แรงจงูใจในการเรียนไดเ้ปน็อยา่งด	ีการปอ้นกลบั
ที่สร้างสรรค์	 ช่วยบอกจุดแข็ง	 จุดอ่อน	และแนะวิธีเพ่ิมจุดแข็งในอนาคต  				
จะมีรายละเอียดในหนังสือบทที่	๕
 
 ยุติธรรม
	 ครตูอ้งแสดงความยุตธิรรมตอ่นกัศกึษาอย่างเทา่เทียมกัน 	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง	 เมื่อการให้คะแนนทำาโดยคนหลายคน	 หากนักศึกษารู้สึกว่า					
เกณฑ์ในการให้คะแนนแก่ตนแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้กับคนอื่น	นักศึกษา
อาจถอดใจ

 ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความสำาเร็จและความ       
ล้มเหลว
	 ความเข้าใจผิด	 ของนักศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ					
และความล้มเหลวในการเรียน	มีส่วนลดทอนความเชื่อมั่นในตนเองด้าน
การเรียน	ครูพึงช่วยแก้ความเข้าใจผิดนั้น	 เช่น	 เข้าใจว่าตนจะเรียนผ่าน				
วิชานั้นได้ยาก	 เพราะตนไม่เก่งเรื่องตัวเลข	 ไม่เก่งด้านรายละเอียด	 หรือ								
หัวไม่ดี	เป็นต้น
	 ครูพึงช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถูกต้องว่า	ปัจจัยของความสำาเร็จ	ขึ้นกับ
การมีวิธีเรียนที่ถูกต้อง	ความขยัน	และรู้จักจัดการเวลา 	

 ระบุยุทธศาสตร์การเรียนที่ได้ผล
	 ในกรณีของนักศกึษาท่ีผลการเรยีนลม้เหลว	ครตูอ้งพูดคยุเรือ่งวิธีเรยีน
หรือพฤติกรรมการเรียน	 เพ่ือชี้ให้เห็นว่าวิธีเรียนท่ีตรงกันข้ามกับวิธีเรียน								
ที่ไม่ดี	 ที่ทำาให้การเรียนล้มเหลว	 เป็นอย่างไร	 เพ่ือชี้ให้เห็น	 และมั่นใจว่า
นักศกึษาสามารถบรรลผุลสำาเรจ็ในการเรยีนวิชาน้ันได	้หากเปลีย่นวธีิเรยีน
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ยุทธศาสตร์การจัดการคุณค่าและความมั่นใจ
 
 ให้ความยืดหยุ่นและการควบคุม
	 การเปิดโอกาสหรือความยืดหยุ่น	 ให้นักศึกษามีโอกาสเลือกกิจกรรม	
เลอืกเรยีนบางสว่นของเนือ้หาในรายวิชา 	เลอืกเรือ่งสำาหรบัทำาโครงงาน	ฯลฯ 	
ผ่านการหารือกับครู	 จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจ	 “คุณค่า”	 ของแต่ละข้ันตอน	
การเรียน	และเพ่ิมความม่ันใจว่าจะเรียนได้สำาเร็จ	ความยืดหยุ่นอย่างถูกต้อง	
จึงเป็นการควบคุมตัวพฤติกรรมการเรียน	 และส่งผลต่อความสำาเร็จใน						
การเรียนในที่สุด
 
 ให้โอกาสนักศึกษาสะท้อนความคิด
	 การสะท้อนความคิด	(Reflection)	ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	
โดยครูช่วยตั้งคำาถาม	 “นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง	 จากการทำางานชิ้นนี้”				
จะทำาให้นักศึกษามองเห็นคุณค่าของบทเรียน
	 คำาถามอ่ืนๆ	ท่ีช่วยนักศึกษาได้แก่	“ส่วนท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของโครงงานน้ี
คอือะไร” 	“นักศึกษาเตรยีมตวัอย่างไรบา้ง	เพ่ือการทำาโครงงานน้ี/การสอบ” 	
“นักศึกษาคิดว่าตนต้องการเรียนรู้ทักษะอะไรเพ่ิมเติม	 เพ่ือให้การเรียน
กา้วหนา้ไปดว้ยดี” 	“ในโอกาสขา้งหนา้	นกัศึกษาจะเปลีย่นแปลงวิธทีำางาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างไรบ้าง”
	 จะเห็นว่า	หน้าที่สำาคัญของครูในกรณีน้ีคือ	ทำาหน้าที่ตั้งคำาถามแบบ	
Appreciative	 Inquiry	 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของวิชาท่ีเรียน	
และมั่นใจว่าหากใช้ความพยายาม	จะเรียนผ่านได้

สรุป
	 ในบันทึกตอนที่	 ๖	 และ	๗	 ได้กล่าวถึงความสำาคัญของแรงจูงใจ 
(Motivation)	 ต่อการเรียนรู้	 และได้นำาเสนอวิธีมองแรงจูงใจ	 ผ่านแว่น								
หลักการเป้าหมาย	 (Goals)	 จุดสำาคัญที่สุดคือ	 นักศึกษามีเป้าหมายใน					
ขณะนั้นไม่ตรงกับของครู 	
 

 การใหค้ณุคา่ตอ่เปา้หมาย และความเชือ่มัน่วา่จะเรยีนไดส้ำาเรจ็ 
มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียน
	 การให้คุณค่าต่อเป้าหมาย  ความเชื่อมั่นว่าจะเรียนได้สำาเร็จ	 และ		
ความเชื่อมั่นต่อระบบช่วยเหลือของสถาบันมีปฏิสัมพันธ์กัน	 และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
	 ความเขา้ใจชดุนีข้องคร ู	จะชว่ยใหค้รจูดัรปูแบบการเรยีนรูท้ีต่นจดัให้
แก่นักศึกษาได้ดีขึ้น

วิจารณ์	พานิช
๒๙	 ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๘.
นักเรียนพัฒนาการเรียนให้รู้จริง
(Mastery Learning) ได้อย่างไร

บันทึกตอนที่	๘	มาจากบทที่	๔	How	Do	Students	Develop	
Mastery?	อธิบายหลักการเรื่องหลักการของการเรียนให้รู้จริง	
(Mastery)	และตอนที่	๙	ว่าด้วยเรื่องเทคนิคที่ครูช่วยเอื้ออำานวย 

ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในระดับรู้จริง
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 ครูต้อง “สอนการประยุกต์” (แบบ    
ไม่สอน!) โดยต้องช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
โครงสร้างความรู้อย่างลึกซ้ึง เรียนรู้หลักการ
ที่อยู่เบื้องหลัง เรียนรู้ในบริบทการประยุกต์
ใช้ที่แตกต่างหลากหลาย ช่วยให้นักศึกษา
เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่ตนมี เข้ากับ
บริบทใหม่ที่จะใช้ความรู้และทักษะนั้นได้…
 … ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องทำาหน้าที่
โค้ช ของการเรียนรู้ของศิษย์จริงๆ

	 สาระสำาคัญในหนังสือบทที่	๔ 	และในบันทึกตอนที่	๘	และ	๙	ตรงกับ
หลักการ	การเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	ว่าการเรียนรู้ต้องไม่หยุดอยู่แค่ทราบ
เน้ือหาหรอืทฤษฎี 	ตอ้งสามารถนำาเอาทฤษฎีไปประยุกตใ์ชไ้ด ้	การประยุกต์
ใช้เป็นในระดับช่ำ�ชอง	คือไม่ต้องคิด	 เรียกว่าบรรลุผลการเรียนรู้ระดับรู้จริง	
(Mastery)	
	 นำาไปสู่หลักการว่า	 การศึกษาสมัยใหม่	 ต้องเน้นการฝึกประยุกต์ใช้
ความรู้	...	จนช่ำ�ชอง 	บันทึก	๒	ตอนนี้	เป็นเรื่องการฝึกใช้ความรู้ 	ตอนที่	๘	
เน้นทฤษฎีของการฝกึใชค้วามรู	้เพ่ือให้เกิดการเรยีนรูร้ะดบัรูจ้รงิ	(Mastery) 	
และตอนที่	๙	เน้นเทคนิค

การเรียนรู้สู่ระดับรู้จริงคืออะไร 
	 หนังสือบทน้ีเริ่มด้วยเรื่องราวความผิดหวังของศาสตราจารย์	๒	คน					
ในต่างเรื่อง	ต่างวิชา 	แต่สะท้อนความเขลาหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
ของนักศึกษา	ว่านักศึกษาต้องการการฝึกฝนหลากหลายข้ันตอน	หลากหลาย
องค์ประกอบ	 เพ่ือเปลี่ยนสภาพจากรู้เพียงทฤษฎี	 ไปสู่สภาพการเรียนรู้									
ในระดับรู้จริง	(Mastery)
	 ผมมีความลำาบากใจต่อการใช้คำาภาษาไทย	ที่ถ่ายทอดความหมาย
ของคำา	Mastery เดิมคิดจะใช้	“เรียนรู้ระดับเชี่ยวชาญ”	“เรียนให้ชำานาญ” 	
“เรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง”	 แต่ในท่ีสุดก็ตัดสินใจใช้คำาว่า	 “เรียนให้รู้จริง”	 ซึ่ง
ตีความด้วยหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	ได้ว่า	เป็นการเรียนรู้ในระดับ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้	คือมีผลลัพธ์ที่ทักษะ	ไม่ใช่แต่บอกสาระได้ 	
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ระดับรู้จริง
	 การเรียนรู้ระดับรู้จริงมีองค์ประกอบ	๓	ส่วน	 คือ	 (๑)	 เรียนรู้ทักษะ							
องค์ประกอบย่อยของเร่ืองน้ัน (๒)	เรียนรู้วิธีบูรณาการทักษะองค์ประกอบย่อย
เขา้ดว้ยกัน 	(๓)	เรยีนรู้การบรูณาการใหไ้ด้รปูแบบท่ีเหมาะสมตอ่กาลเทศะ 	
ดังแสดงในรูป 	

 	 	 	 	 	

	 คนเป็นครู/อาจารย์	 มักทึกทักเอาเองด้วยความเข้าใจผิดว่าเมื่อ
นกัศกึษาได้เรยีนสาระและฝกึทกัษะทีเ่ก่ียวขอ้งครบแลว้	นักศกึษาจะปฏิบตัิ
หรือดำาเนินการเรื่องนั้นๆ	ได้  	ย้ำ�ว่า	นี่คือความเข้าใจผิด  	 เพราะนักศึกษา			
ยังเพิ่งได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะในขั้นตอนที่	๑	ใน	๓	ขั้นตอนของการเรียนให้
รู้จริง	ดังรูปข้างบน
	 ครูยังต้องช่วยจัดมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเรียนรู้ใน			
ขั้นตอนที่	๒	และ	๓	ต่อไป	เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุสู่การรู้จริง	(Mastery) 	

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Expertise)
	 ทกัษะความเชีย่วชาญในเร่ืองนัน้ๆ	ของครู	ไมจ่ำาเปน็จะก่อผลดต่ีอการ
ทำาหน้าที่ครูเสมอไป  เพราะมันมักจะทำาให้เกิด	 “จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ”	

(Expert	Blind	Spot) 	คอืทำาใหค้รมูองขา้มความเปน็ผูฝ้กึใหมข่องนกัศึกษา
ท่ีจะต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ	อย่างเป็นข้ันตอน	ยังทำางานข้ามข้ันตอนอย่างครู	
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นไม่ได้ 	
	 ข้ันตอนสู่ความเช่ียวชาญ	หรอืทกัษะรูจ้รงิ	แสดงในภาพขา้งลา่ง	ซึง่เปน็
ภาพความสัมพันธ์ระหว่าง	๒	ปัจจัย	คือ	ความรู้ตัว-ไม่รู้ตัว  	กับสมรรถนะ	
ทำาไม่ได้-ทำาได้ 	

 	 	

	 อธิบายว่า	 ขั้นตอนพัฒนาจาก	 “ผู้ไม่รู้”	 ไปสู่	 “ผู้รู้จริง”	 มี	๔	 ขั้นตอน  						
เริ่มจาก	“ไม่รู้ว่าไม่รู้” สู่	“รู้/ตระหนัก	ว่าไม่รู้” ไปสู่	“ทำาได้	โดยต้องตั้งใจทำา” 	
และขั้นสูงสุดที่เรียกว่ารู้จริง	คือ	“ทำาได้	อย่างอัตโนมัติ”	คือโดยไม่ต้องตั้งใจ
ทำาหรือไม่รู้ตัว	 เหมือนอย่างคนขับรถยนต์เป็น	 ขับรถโดยไม่ต้องกำาหนด							
ขั้นตอนในใจ 	
	 ข้อเรียนรู้สำาหรับครูคือ	การพัฒนาของนักศึกษาจากขั้นตอนที่	๑	ไปสู่
ขัน้ตอนที	่๔	ไมว่า่ในเรือ่งใด	ตอ้งการการฝกึฝนและตอ้งการเวลา	เพราะเปน็
ทักษะเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจำานวนมากมาย	ต้องใช้เวลาฝึก				
๓	ขั้นตอนตามภาพแรกข้างบน 	
	 แต่ครูซึ่งรู้จริง	 ในระดับผู้ชำานาญ	 จะคิดข้ามข้ันตอนอย่างรวดเร็ว  											
ไมต่อ้งบรูณาการความรูใ้นขณะน้ัน	เพราะม	ี“ชดุความรู”้	เปน็ชดุๆ	สำาเรจ็รปู
อยูแ่ลว้ในสมอง	ใหเ้ลอืกเอามาใชใ้หเ้หมาะสมตามกาลเทศะ	ซึง่ครก็ูช่ำ�ชอง
เช่นเดียวกัน 	
	 ในสภาพความเป็นผู้ชำานาญ	ที่ทำากิจกรรมข้ามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ให้จริง

ฝึกบูรณาการ
ทักษะย่อย

ฝึกบูรณาการ
ให้เข้ากับกาลเทศะ

เรียนรู้
ทักษะย่อย จากหนังสือ	How	Learning	Works:	

7 Research-Based Principles for 
Smart	Teaching	เขียนโดย	Susan	
A.	Ambrose	และคณะ

ขั้นตอนการพัฒนาให้รู้จริง
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โดยไม่รู้ตัว	 (อย่างเป็นอัตโนมัติ)  ครูหลายคนจึงลืมไปว่า	 นักศึกษาอยู่ใน				
ต่างข้ันตอนกับตนเอง  นักศึกษายังเป็นผู้ฝึกใหม่	 ยังต้องคิดและทำาตาม							
ข้ันตอนในรูปแรกข้างบน	และครูก็ไม่สามารถบอกขั้นตอนการคิดและทำา
ของตนได้	เพราะมันเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ	ไม่ต้องคิด
	 ครูที่ดีจึงต้องเอาชนะ	“จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ”	และศึกษาทำาความ-
เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้	 ๓	ขั้นตอนตามในภาพแรกข้างบน	สำาหรับนำามา
เอื้ออำานวยการเรียนรู้ของศิษย์	ให้ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง	๓	ข้างบน

ทักษะองค์ประกอบย่อย (Component Skills) 
	 นกัศกึษาต้องมทัีกษะองคป์ระกอบย่อยครบถ้วน	จงึจะสามารถทำางาน
หรือกิจกรรมที่ซับซ้อนและต้องการทักษะเหล่าน้ันได้  ครูจึงต้องมีทักษะ							
ในการแตกหรือวิเคราะห์ชิ้นงาน	 ว่าต้องการทักษะย่อยอะไรบ้าง	และต้อง
ทดสอบทักษะของนักศึกษาว่ามีพร้อมเพียงพอแล้วหรือไม่	 ก่อนจะ												
มอบหมายงาน	 หากตรวจพบว่านักศึกษายังขาดทักษะองค์ประกอบ											
บางอย่าง	ก็ควรให้เรียนเสริมเสียก่อน 	เช่นในตัวอย่างแรกของบทที่	๔	ของ
หนังสือ	เม่ือมอบหมายโครงงานให้นักศึกษาทำาคนเดียว	ได้ผลดีมาก	แต่เม่ือ
ให้ทำาเป็นทีมกลับได้ผลงานที่ไม่ดี	แสดงว่านักศึกษาขาดทักษะการทำางาน
เป็นทีม 	
	 ผมอา่นรายละเอยีดในหนงัสอื	แลว้บอกตวัเองว่า	ศาสตรว่์าด้วยทักษะ
องค์ประกอบย่อย	 (Component	 Skills)	 ของแต่ละทักษะท่ีซับซ้อน	 เป็น					
เรือ่งที่น่าจับทำาวจิัยในบรบิทไทยมาก	เปน็โจทยว์ิจัยทีจ่ะช่วยใหน้กัศึกษาม	ี									
ผลการเรียนสูงขึ้น 	และในขณะเดียวกัน	ความรู้ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ใน
บริบทไทยก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วย
	 ดังตัวอย่างโจทย์	การฝกึทักษะย่อย	ควรฝกึแยกหรอืฝกึรวมกับการฝกึ
ทักษะอื่นทั้งชุด	ซึ่งไม่มีคำาตอบตายตัว	ขึ้นกับแต่ละวิชา	แต่ละทักษะ	และ
ข้ึนกับพ้ืนความเช่ียวชาญท่ีนักศึกษามีอยู่แล้ว	ผลงานวิจัยบอกว่า	ในบางกรณี
ที่นักศึกษามีทักษะองค์ประกอบย่อยค่อนข้างสูงอยู่แล้ว	 การฝึกแยกกลับ
ให้ผลลบ	คือทักษะกลับลดลง

การบูรณาการทักษะองค์ประกอบย่อย
	 การบรูณาการทกัษะองคป์ระกอบย่อย	ทำาโดยฝกึพรอ้มกันหรอืทำาเปน็
เรื่องเดียวกัน  	 ไม่ใช่ฝึกแยกกันแล้วคิดเอาว่าเมื่อใช้พร้อมกันจะทำาอย่างไร	
ซึง่จะไมม่วีนับรูณาการทกัษะได้ 	การฝกึพรอ้มกันน้ีไมง่่าย	เพราะมนักินแรง
สมองมาก ภาษาวิชาการเรียกว่า	Cognitive	Load	
	 ในขณะท่ีผู้ท่ีได้ฝึกฝนจนเรียนรู้จริง	 (Mastery)	 แล้ว	 การทำาทักษะ
หลายๆ	อย่างทั้งชุดในเวลาเดียวกันหรืออย่างคล้องจองกัน	 เป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดา	 ไม่ยาก	 เพราะคนท่ีฝึกจนรู้จริงแล้ว	 จะทำาทักษะเหล่านั้นได้อย่าง
อัตโนมัติ	ไม่กินแรงสมอง
	 ดงันัน้	ความสำาคญัจงึอยู่ท่ีการฝกึซอ้ม	หรอืการทำาแบบฝกึหดั	และครู
ที่เก่งจะเข้าใจความยากลำาบากของมือใหม่อย่างศิษย์  และนี่แหละท่ีเป็น
คณุคา่ระดบัสงูสดุของครใูนศตวรรษที	่๒๑	...	เปน็ครฝูกึให้แกศ่ษิย์ 	ใหศ้ษิย์
ฟันฝ่า	Cognitive	Load	ผ่านช่วงมือใหม่	ไปสู่การมีความชำานาญหรือรู้จริงได้ 	
	 แต่ผลการวิจัยชี้ว่า	 ยังมีการทำาแบบฝึกหัด	ที่ทำาโจทย์ได้ถูกต้อง	แต่					
ไม่ได้เรียน	 เพราะนักเรียนมีแรงสมองน้อย	 เอาไปทำาโจทย์ก็หมดแรงแล้ว  	
ไม่มีแรงสมอง	 (Cognitive	Resources)	 เหลือสำาหรับการเรียนที่แท้จริง  					
แก้ได้โดยเคร่ืองมือที่เรียกว่า	Worked-Examples	 (ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ)	
จัดแทรกไว้เป็นระยะๆ	 ในหมู่ข้อสอบแบบฝึกหัด	 เขาบอกว่า	 จะช่วยให้	
นักศึกษาศึกษาวิธีการ	และเป็นการ	“ชาร์จแบต”	แรงสมอง	ปรากฏการณ์
เช่นนี้เรียกว่า	Worked-Example	Effect	จะเห็นว่า	ครูที่เอาใจใส่ศึกษาและ
ทดลองใช้เครื่องมือช่วยการเรียนของศิษย์	 มีเรื่องสนุกให้ทำาได้มาก	 และ					
ยังนำามาเปน็โจทย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของตน	และเพ่ิมผลงานวิชาการ
ด้านการเรียนรู้ได้อีกด้วย 	
	 เขาบอกว่าเครือ่งมอืลดการกินแรงสมอง	(จนไมม่แีรงเรยีนรูวิ้ธีเรยีนรู)้	
อีกชนิดหนึ่งคือ	Scaffolding	ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหนังสือบทที่	๗
	 ท่ีน่าสนใจย่ิงคือ	หากไม่ระวังนักศึกษาจะหมดแรงสมองไปกับการเรียนรู้
ส่วนสาระ	 ไม่มีเหลือไว้เรียนรู้ส่วนท่ีสำาคัญกว่า	 คือส่วนการจัดโครงสร้าง
ความรู้/ทักษะ	และส่วนเรียน	“วิธีเรียนรู้” 	
	 และน่าสนใจย่ิงขึ้นไปอีก	 ที่มีผลงานวิจัยบอกว่า	 การลดการกินแรง
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สมอง	(Cognitive	Load)	ไม่ใช่จะมีผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี	ที่รู้จริงเสมอไป 	
ผมสรุปง่ายๆ	ว่า	จะได้ผลดีต่อการเรียน	หากนักศึกษาลดการกินแรงสมอง
โดยลดความเอาใจใส่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายการเรียน	(เรื่องไร้สาระ?) 	
ประหยัดสมองเอาไว้เรียนเรื่องสำาคัญ	(อย่างที่ผมฝึกมาตลอดชีวิต)

การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้
	 ศัพท์เทคนิคทางการศึกษา	สำาหรับการประยุกต์ใช้ทักษะ	(และความรู้	
ยุทธศาสตร์	 วิธีดำาเนินการ	และนิสัย)	 คือ	 Transfer	และยังมีคำาว่า	Near	
Transfer	ซึง่หมายถึงบรบิทของการเรยีนกับบรบิทของการประยุกตใ์กลเ้คยีง
หรือคล้ายคลึงกัน 	และ	Far	Transfer	สำาหรับกรณีที่บริบทแตกต่างกันมาก	
ระหว่างตอนเรียน	กับตอนประยุกต์ 	
	 ทักษะ	 Transfer	 ที่ต้องการจริงๆ	 คือ	 Far	 Transfer  คือเปลี่ยน	
บรรยากาศจากห้องเรียน	สู่สถานท่ีทำางานจริง	ผลการวิจัยบอกว่า	เราไม่เข้าใจ
ความยากลำาบากของการประยุกต์ใช้ทักษะในต่างสถานการณ์เช่นนี้ 	และ
มีปัจจัยเอื้อ	และปัจจัยล้มเหลว	ของการประยุกต์ 	

ปัจจัยล้มเหลวของนักศึกษาได้แก่
	 ๑.	เรียนรู้เช่ือมโยงกับบริบทในห้องเรียนอย่างเหนียวแน่น 	คือเรียนตาม
ตำารา	 ถ้าถามข้อความในตำาราตอบได้ 	แต่ให้เอามาใช้ในสถานการณ์จริง	
ทำาไม่ได้
	 ๒. 	เรยีนรูแ้บบผวิเผนิ 	ไมล่กึซึง้และเชือ่มโยงอย่างแทจ้รงิ	 คอืนักศกึษา
หยุดอยู่ที่	Know	What 	ไม่เรียนรู้	Know	Why	หรือเหตุผลที่ต้องทำาอย่างนั้น	
หรือเหตุผลที่สิ่งนั้นเป็นเช่นนั้น	 นั่นคือ	 การเรียนรู้ทฤษฎีหรือความรู้เชิง
นามธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำาลังทำา	จะช่วยให้ทำาได้ดีขึ้น 	

ปัจจัยช่วยการประยุกต์ของนักศึกษาได้แก่
	 ๑. 	นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการท่ีเป็นจริงในทุกบริบท	 การประยุกต์	
ใชค้วามรูใ้นตา่งบรบิทก็จะทำาไดไ้มย่าก	เขายกตวัอย่างผลงานวิจยัคลาสสคิ
ท่ีทำากว่า	๑๐๐	ปีมาแล้ว	 (Judd	 1908)	 โดยให้นักศึกษาปาลูกศรให้ถูก							

เป้าใตน้้ำ�ที่อยู่ลึก	๑	ฟุต 	หลังจากทดลองสักครู่	ก็แยกนักศึกษาเป็น	๒	กลุ่ม 	
กลุ่มแรกไปเข้าฟังทฤษฎีการหักเหของแสง	 อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ฟัง  แล้วให้					
ปาเป้าซ้ำ�	ผลของกลุ่มแรกดีกว่าอย่างชัดเจน
	 ๒.	 การเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ	นี่ก็มาจากผลงานวิจัย	 การให้
นักศึกษาศึกษากรณีศึกษา	๒	 กรณี	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่าง									
(๑)	ศึกษาทีละกรณี  (๒)	 เปรียบเทียบกันระหว่าง	๒	กรณี	 โดยครูมีเกณฑ์			
ให้เปรียบเทียบ 	ผลคือการศึกษาวิธีที่	๒	ได้ผลการเรียนรู้ที่ลึกและเชื่อมโยง
กว่ามาก 	
	 ๓. ให้บอกความเหมือนหรือความต่างของสิ่งหรือเรื่องต่างๆ
	 ๔. 	คำาชีแ้นะ	หรอืคำาใบ	้ของคร	ูอาจชว่ยใหน้กัศกึษาเชือ่มโยงเรือ่งราว
ต่างเรื่อง/ต่างบริบท	แต่ใช้หลักการเดียวกันได้ 	

สรุป
 ครูต้อง “สอนการประยุกต์” (แบบไม่สอน!) โดยต้องช่วยให้ 
นักศึกษาเรียนรู้โครงสร้างความรู้อย่างลึกซึ้ง เรียนรู้หลักการที่อยู่  
เบื้องหลัง เรียนรู้ในบริบทการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างหลากหลาย      
ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และทักษะท่ีตนมี เข้ากับบริบทใหม่
ที่จะใช้ความรู้และทักษะนั้นได้ 	
	 ข้อสรุปสำาหรับผมก็คือ	เมื่ออ่านหนังสือบทที่	๔	นี้ ผมก็กระจ่างแจ้งว่า
ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องทำาหน้าที่โค้ชของการเรียนรู้ของศิษย์จริงๆ  
เหมือนโค้ชฟุตบอล และหนังสือบทที่	๔	นี้	คือส่วนหนึ่งของศาสตร์สำาหรับ
โค้ชการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	๒๑	และทำาให้ผมเชื่อมากขึ้นว่า	ครู/อาจารย์	
ทุกคน	มีโอกาสมากมายในการร่วมขยายขอบฟ้าของศาสตร์นี้ 	

วิจารณ์	พานิช
๓๐	ธ.ค.	๕๕
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๙.
เทคนิคช่วยศิษย์ให้รู้จริง

ตอนที่	๙	มาจากบทที่	๔ 	How	Do	Students	Develop	Mastery? 	
ว่าด้วยเรื่องเทคนิคที่ครูช่วยเอื้ออำานวยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้

ในระดับรู้จริง
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 เพ่ือให้เกิดการเรียนแบบรู้จริงในเร่ืองใด
เรื่องหนึ่ง นักศึกษาต้องเรียนรู้ทักษะย่อยๆ 
ของเรื่องนั้น จนทำาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ  
เรียนรู้วิธีประกอบทักษะย่อยเข้าเป็นชุด 
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละบริบท  
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาละเทศะ
หรือสถานการณ์นั้นๆ

ยุทธศาสตร์ทำาทักษะองค์ประกอบให้แจ่มแจ้ง 
	 หลักการสำาคัญ	๓	ประการ	สำาหรับครู	คือ 	(๑)	ต้องแจกแจงแยกแยะ
งานที่ซับซ้อน	 ออกเป็นทักษะย่อยอย่างเป็นระบบ	 สำาหรับใช้วินิจฉัยว่า
นักศึกษารู้หรือไม่รู้ส่วนใดบ้าง	 และสำาหรับใช้ออกแบบการเรียนรู้ให้	
นักศึกษาได้ฝึกทักษะย่อยเหล่านี้อย่างเป็นระบบ	 (๒)	 จัดให้นักศึกษาฝึก			
บูรณาการทักษะองคป์ระกอบจนคลอ่งแคลว่ 	ทำาได้เปน็อัตโนมตั	ิไมต่อ้งใช้
ความพยายาม	(๓)	ให้นักศกึษาไดเ้รยีนรูก้าลเทศะในการประยุกตใ์ชทั้กษะ
เหล่านั้น
 
 ก้าวข้ามจุดบอดของผู้เชี่ยวชาญของครู
	 ครูพึงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่านักศึกษาอยู่ในขั้นตอนการฝึก	 ไม่ใช่			
ผูช้ำานาญอย่างคร ู	ครตูอ้งตรกึตรองอยู่เสมอว่างานหรอืกิจกรรมท่ีนกัศึกษา
ไดร้บัมอบหมาย	ตอ้งการองคป์ระกอบทักษะย่อยๆ	อะไรบา้ง	คอยตรวจตรา
ว่าครูละเลยทักษะเล็กๆ	บางทักษะไปหรือไม่	 และหมั่นตรวจสอบว่าทักษะ
สำาคัญที่จำาเป็นต่อการทำางานนั้นให้สำาเร็จมีอะไรบ้าง 	
 
 หานักศึกษาผู้ช่วยสอนมาช่วยแยกแยะขั้นตอนของงาน
	 สภาพที่ครูเป็นผู้ชำานาญในเรื่องนั้น	และคิดอยู่ในสภาพ	 “ทำาได้	 โดย
ไม่รู้ตัว”	(Unconscious	Competence)	 ทำาให้เป็นการยากสำาหรับครู	ที่จะ
แยกแยะชิ้นงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา														
ที่ทำาหน้าที่ช่วยสอน	ยังเป็นผู้รู้ในระดับ	“ทำาได้	โดยต้องตั้งสติ”	(Conscious	
Competence)  จึงน่าจะเก่งกว่าครู	 ในการแยกแยะขั้นตอนย่อยๆ	 ของ
กิจกรรมที่ซับซ้อน
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 ปรึกษาหารือกับเพื่อนครู
	 วิธี	 “ก้าวข้ามจุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ”	 อีกวิธีหนึ่งทำาโดยปรึกษา						
เพ่ือนคร ูว่าเขาแยกแยะทกัษะย่อยของชิน้งานอย่างไร 	ตวัอย่างชิน้งานอาจ
เป็น	 รายงานผลการวิจัย  	 การนำาเสนอด้วยวาจา  	หรือโครงการออกแบบ  	
แมว้า่เพ่ือนครก็ูอาจม	ี“จดุบอดของผูเ้ชีย่วชาญ”	แบบของเขา	แตก็่ยังสมควร
ที่	 จะแลกเปลี่ยนการแยกแยะทักษะย่อยของงานต่อกันและกัน	 โดยอาจ							
แลกเปลี่ยน	 ข้อกำาหนดรายละเอียดของวิชา	 ชิ้นงานสำาหรับนักศึกษาและ	
Rubrics	สำาหรับทดสอบผลการเรียน	เป็นต้น
	 ในข้อน้ี	 ผมมีความเห็นว่า	หากครูรวมตัวกันเป็น	 “ชุมชนการเรียนรู้”	
(COP	-	Community	of	Practice)	ของครู	หรือ	PLC	(Professional	Learning	
Community)	ก็จะช่วยกันปิดจุดบอดซึ่งกันและกันได้ 	

 แสวงหาความช่วยเหลือจากคนนอกสาขาวิชาการของตน
	 คนนอกสาขาวิชา	 น่าจะมี	 “จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ”	 คนละจุดหรือ
คนละแบบ  ดังน้ัน	 หากมีการแลกเปลี่ยนและศึกษาเอกสาร	 ข้อกำาหนด							
รายละเอยีดของวิชา 	ชิน้งานสำาหรบันกัศกึษา	และ	Rubrics	สำาหรบัทดสอบ
ผลการเรียนของกันและกัน ก็อาจช่วยให้เห็นประเด็นที่ตนละเลยไป

 หาวัสดุด้านการศึกษา
	 ทักษะองค์ประกอบหลายประการ	ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนสาขา		
วิชาอ่ืนๆ	ด้วย	จึงมีเอกสารหรือวารสารท่ีเสนอวิธีแยกแยะทักษะองค์ประกอบ 	
ที่ครูนำามาใช้ศึกษาอ้างอิงได้ 	
	 ผมขอเพ่ิมเติมวา่	หากคน้ดว้ย	Google	ดว้ยคำาว่า	“Component		Skills” 	
จะพบตัวอย่างของการแยกแยะทักษะองค์ประกอบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย 	

 ให้นักศึกษาเอาใจใส่งานที่มีความสำาคัญ
	 ความเป็นจริงของชีวิตของนักศึกษาก็คือ	มีงานหรือกิจกรรมมากมาย
ให้ทำา	ครจูงึต้องชว่ยแนะนำาใหน้กัศกึษารูจ้กัเลอืกทำาสิง่ทีส่ำาคญั ปลอ่ยเรือ่ง
ไมส่ำาคญัไปเสยีบา้ง	ในวิชาทีค่รสูอนก็เชน่เดยีวกัน	เมือ่ครมูอบงาน	การรูจ้กั

ลำาดับความสำาคัญในการทำางาน	และเลือกทำางานท่ีมีประโยชน์มากกว่า			
ต่อการเรียนรู้ในอนาคต	มีความสำาคัญย่ิง	และครูจะช่วยแนะนำาได้	คำาแนะนำา
ทางอ้อมคือ	Rubrics	ของการประเมินผลงานช้ินน้ัน 	
 
 วินิจฉัยทักษะองค์ประกอบที่ยังขาด
	 ทำาโดยจัดการทดสอบในช่วงต้นเทอม	 ถ้ามีนักศึกษาจำานวนน้อย							
ขาดทักษะบางอย่าง	 ครูควรแนะนำาวิธีซ่อม/พัฒนาทักษะโดยใช้กลไก							
ช่วยอำานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย	 แต่ถ้านักศึกษาจำานวนมาก			
(กว่าครึ่งชั้น)	ขาดทักษะนั้นๆ	ครูควรจัดการเรียนรู้ให้ 	โดยอาจใช้เวลาเรียน
ปกติ	หรือใช้เวลานอก 	
	 ในระหว่างเทอม	 ผลการสอบหรือทดสอบ	 จะช่วยบ่งชี้ว่านักศึกษา				
อ่อนทักษะใดท่ีถือว่าสำาคัญมาก	 ครูจะได้ช่วยหาทางพัฒนาให้  รวมทั้ง
สามารถนำาไปใช้ปรับปรุงการสอนในเทอมต่อๆ	ไปได้ด้วย 	
 
 ให้ฝึกทักษะที่ยังขาด
	 เมือ่ครพูบว่านกัศกึษาคนใดคนหนึง่ขาดทักษะทีส่ำาคัญ 	ครตูอ้งหาทาง
ให้ศษิย์ไดฝ้กึทกัษะนัน้	เชน่	มอบหมายงาน/การบา้นทีน่กัศกึษาไดม้โีอกาส
ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะน้ันๆ	 ในระดับที่ดีหรือยอมรับได้  ตัวอย่างเช่น	 ครู
สังเกตว่านักศึกษาขาดทักษะการเขียน	 เมื่อเขียนถึงตอนสรุป	 นักศึกษา									
คนน้ันก็ยกเอาประโยคเดิมในเน้ือหาของบทความมาลงซ้ำ�	ครูควรให้นักศึกษา	
(๑)	อ่านบทสรุปของบทความที่ดี	๒	-	๓	บทความ	และอภิปรายว่าทำาไมจึง
เป็นบทสรุปที่ดี (๒)	ให้ฝึกเขียนบทสรุปสำาหรับบทความตัวอย่าง	(๓)	ครูกับ
นักศึกษาร่วมกันวิจารณ์บทสรุปของนักศึกษา

ยุทธศาสตร์สร้างความช่ำ�ชอง และฝึกบูรณาการ
 
 ให้นักศึกษาฝึก เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว
	 หากผลการทดสอบทักษะบ่งชี้ว่านักศึกษามีทักษะองค์ประกอบย่อย
ทีส่ำาคัญแลว้	แตยั่งไมค่ลอ่ง	ยังทำาไมไ่ด้อย่างเปน็อตัโนมตั ิครพึูงให้นกัศกึษา
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ฝึกหัดจนคล่อง  ซึ่งผมมีความเห็นว่าการออกแบบฝึกเป็นการเล่นเกมจะดี
ที่สุด
 
 ให้โจทย์ที่ง่ายในช่วงแรก
	 เป็นที่รู้กันว่า	ความสำาเร็จเป็นตัวสร้างกำาลังใจในการทำาสิ่งนั้น 	ดังนั้น	
หากงานชิน้นัน้ยาก	ครคูวรใชห้ลกัการฝกึ	“เดนิทลีะกา้ว	กินขา้วทลีะคำา” 	คอื
ตัดตอนมาเพียงบางส่วนให้ฝึกจนทำาเป็น	 แล้วจึงฝึกส่วนอื่นต่อจนครบ  	
ตัวอย่าง	การฝึกตรวจร่างกายแก่นักศึกษาแพทย์ 	ซึ่งมี	๔	ทักษะ	คือ	ดู	คลำา	
เคาะ	ฟัง 	ครูจะสอนและให้นักศึกษาฝึกวิธี	“ดู”	ก่อน 	จน	“ดู”	เป็น	จึงเคลื่อน
ไปเรียนและฝึก	 “คลำา”	 ต่อไป จนครบ	๔	ทักษะ แล้วจึงฝึกตรวจร่างกาย								
ผู้ป่วยจริง 	ซึ่งเป็นการฝึกบูรณาการทักษะทั้ง	๔	ให้ทำาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 	
เช่นเมื่อมองผู้ป่วยแวบเดียวก็ฟังเสียงเต้นของหัวใจเลย	หรือจับชีพจรเลย	
เป็นต้น 	
 
 ระบุทักษะบูรณาการทักษะ ในเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
	 เนื่องจากการบูรณาการทักษะ	เป็นทักษะในตัวของมันเองด้วย 	ครูจึง
ต้องระบุใน	Performance	Rubrics	 วัดทักษะการบูรณาการทักษะไว้ด้วย
เช่นในการประเมินทักษะการนำาเสนอผลงานแบบ	Team	Presentation  	
ต้องระบุการประเมินความต่อเนื่องคล้องจองระหว่างการนำาเสนอของ
สมาชิกแต่ละคน	ด้วย 	

ยุทธศาสตร์เอื้อให้เกิดการประยุกต์
 
 อภิปรายเงื่อนไขของการประยุกต์ใช้
 	 	 	 	 	ครูต้องไม่สอน	หรือให้นักศึกษาเรียนเฉพาะตัวทฤษฎีเท่านั้น ต้อง			
ให้อภิปรายกันด้วยว่า	 ทฤษฎีนั้นใช้อย่างไร	 ในกรณีไหนใช้ทฤษฎีน้ันได้								
ในกรณีไหนใช้ทฤษฎีนั้นไม่ได้  หรือถ้าจะใช้ต้องดัดแปลงอย่างไร
 

 ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ในหลากหลายบริบท
	 การฝึกฝนใช้ทักษะชุดนั้นๆ	ในหลากหลายบริบท	จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ทักษะชุดนั้นในบริบทใหม่ที่แตกต่างออกไปได้
 
 ให้นักศึกษาตีความยกระดับความเข้าใจสู่หลักการ (Generalize)
	 การมีทักษะ	 คือทำาได้	 ยังไม่ใช่การรู้จริง  จะรู้จริงต้องทั้งทำาได้และ
อธิบายได้	ว่าทำาไมทำาเช่นนั้นจึงสำาเร็จ	หากทำาแตกต่างทำาไมไม่สำาเร็จ	คือ
ต้องมีทั้งทักษะและทฤษฎี 	จะรู้จริงได้นักศึกษาจึงต้องฝึกทั้งทักษะ	และฝึก
การตีความทักษะและผลที่เกิดขึ้นด้วยทฤษฎี
 
 ใช้การเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลึก
	 นักศึกษาจะประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะได้ดี	 นักศึกษาต้องมี									
ความเขา้ใจความหมายของเรือ่งน้ันในมติทิีล่กึซึง้และเชือ่มโยง 	ไมใ่ชส่มัผสั
หรอืเข้าใจเพียงมติผิวิเผนิ 	วิธีชว่ยใหเ้ขา้ใจความหมายในมติทิีล่กึทำาไดโ้ดย
ให้นกัศึกษาเปรยีบเทยีบปญัหา/กรณ/ีฉากสถานการณ์/กิจกรรม	ตามกรอบ
แนวทางที่กำาหนด  เช่นในรายวิชาฟิสิกส์	 ให้นักศึกษาเปรียบทียบระหว่าง
ทางลาดกับลูกรอก  เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงและความฝืด	
(Friction)	 ในมิติที่ลึก	 ว่าการใช้ทางลาดกับใช้รอกเพ่ือยกของขึ้นท่ีสูง															
ใช้หลักการเอาชนะแรงโน้มถ่วงหลักการเดียวกัน 	
 	 	 	 	 	
 กำาหนดสถานการณ์  แล้วให้นักศึกษาบอกว่าจะใช้ความรู้หรือ
ทักษะใด
	 นี่คือแบบฝึกหัดให้นักศึกษาเชื่อมโยงระหว่างงานหรือกิจกรรม													
กับทักษะ 	รวมทัง้ฝกึบรูณาการทกัษะองคป์ระกอบหลายตวั	เพ่ือใชใ้นบรบิท
หรือสถานการณ์นั้นๆ	ในแบบฝึกหัดนี้	คำาถามที่ดี	ที่กระตุ้นและยั่วยุ	ของครู 	
จะช่วยให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและเร้าใจ	 และท่ีสำาคัญ	 ช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจแต่ละทักษะ/ความรู้	ในมิติที่ลึกซึ้ง	 และเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทักษะ/
ความรู้เหล่านั้น	ตามความหมายที่ลึกเหล่านั้น
	 ครูที่เก่ง	คือครูที่ตั้งคำาถามเก่ง ไม่ใช่ครูที่สอนเนื้อหาเก่ง
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  กำาหนดความรู้และทักษะ ให้นักศึกษาบอกว่าจะนำาไปใช้ใน
สถานการณ์ใด
	 น่ีคือการกลบัทางเทคนิคทีผ่า่นมา 	คอืแทนทีจ่ะให้นักศกึษาตอบโจทย์	
กลับให้นักศึกษาเป็นผู้ต้ังโจทย์ 	ว่าหากต้องการให้ฝึกประยุกต์ทักษะ/ความรู้	
หนึ่งชุด จะกำาหนดเรื่องราว/กิจกรรม/โจทย์ใดให้นักศึกษาลงมือทำา 	
	 ผมมีความเห็นว่า	 การฝึกทักษะเช่นน้ี	 สามารถจัดนักศึกษาเป็นทีม					
ให้แข่งขันกันตั้งโจทย์และตอบโจทย์	จะสนุกมาก  โดยครูทำาหน้าที่ชักชวน
นักศึกษาตั้งกติกาของการแข่งขัน
 
 มีตัวชี้นำา/เตือนความจำา ให้นักศึกษานึกถึงความรู้ที่เหมาะสม
	 ตัวช้ีนำาในภาษาอังกฤษเขาเรียก	Prompt	เป็นตัวช่วยเช่ือมโยงความคิด	
จากสิ่งที่นักศึกษารู้ดีและคล่องแคล่วแล้ว	 ไปสู่สิ่งใหม่ ตัวชี้นำาที่ดีอยู่ในรูป
คำาถาม	 ไม่ใช่คำาตอบ  เช่น	 “เรื่องน้ีเชื่อมโยงกับเรื่องหน่ึงท่ีเราเรียนสัปดาห์				
ทีแ่ลว้	นกัศกึษาคดิว่าเปน็เร่ืองอะไร	เชือ่มโยงอย่างไร” 	“เรือ่งน้ีเก่ียวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้ว	นักศึกษาบอกได้ไหมว่า
เป็นข่าวอะไร	เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำาลังเรียนอย่างไร”

สรุป
 เพือ่ให้เกิดการเรยีนแบบรูจ้รงิในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง นักศกึษาตอ้ง
เรียนรู้ทักษะย่อยๆ ของเรื่องนั้น จนทำาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ เรียนรู้
วิธีประกอบทักษะย่อยเข้าเป็นชุด ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละ
บริบท เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะหรือสถานการณ์
นั้นๆ  ซึ่งเท่ากับ	 นักศึกษาต้องเรียนรู้	 ๓	 อย่าง	 จึงจะเกิดการเรียนแบบ												
“รูจ้รงิ”	(Mastery) 	คอืเรยีนรู ้	(๑)	ทกัษะยอ่ย 	(๒)	การบรูณาการทกัษะยอ่ย	
เปน็ชดุทกัษะ/ความรู	้ทีเ่หมาะสม (๓)	บรบิท	หรอืกาละเทศะ	ในการใชทั้กษะ
แต่ละชุดอย่างเหมาะสม	 	 	 	

	 	 	 วิจารณ์	พานิช
๑	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๑๐.
การทำาหน้าที่ “ครูฝึก”

ตอนที่	๑๐	และ	๑๑	มาจากบทที่	๕	 What	Kind	of	Practice	and	
Feedback	Enhance	Learning? 	ซึ่งผมตีความว่าเป็นบทที่ว่าด้วย
การเป็น	“ครูฝึก”	ที่ดี	วิธีใช้เวลาที่มีจำากัด	ในการฝึกนักศึกษาและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาให้ฝึกฝนเรียนรู้	อย่างได้ผลแท้จริง 	

ไม่หลงใช้วิธีการผิดๆ 	
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 ครูต้องช่วยให้นักศึกษาฝึกโดยเข้าใจ
เป้าหมายของการฝึกเป็นข้ันเป็นตอนอย่างน้ี 
หลายกรณี ครูเข้าใจผิดว่าตนบอกนักศึกษา
ชัดเจนแล้ว แต่ชัดเจนสำาหรับครู ไม่ชัดเลย
สำาหรับศิษย์ การฝึกจึงเปะปะไร้ความหมาย
สำาหรับศิษย์

	 นักศึกษามีเวลาและความสามารถทางสมองจำากัด	แต่ครูก็สามารถ
เอื้ออำานวยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีได้	 คือเป้าหมายของหนังสือบทน้ี  กล่าว							
อีกนัยหนึ่ง	บทนี้ว่าด้วยวิธีที่ครูช่วยให้นักศึกษา	“Learn	Smarter”	นั่นเอง 	

การฝึกปฏิบัติ และการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ

จากหนังสือ	How Learning Works: 
7 Research-Based Principles for 
Smart Teaching	เขียนโดย	Susan	
A.	Ambrose	และคณะ
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	 การจัดโจทย์สำาหรับการฝึกปฏิบัติที่ดี	 และการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีดี  	
คอืการชว่ยให้นักศึกษาฝกึทกัษะแบบลงทนุนอ้ย	ไดผ้ลมาก 	น่ีคอืหน้าท่ีของ	
“ครูฝึก”	
	 จากรูป	การ	“ฝึกปฏิบัติ”	ที่ดีต้องมี	“เป้าหมาย”	ที่ต้องการบรรลุชัดเจน	
วัดหรอืรูส้กึได ้	ระหว่างฝกึมกีาร	“ประเมนิสมรรถนะ”	อยู่ตลอดเวลา มกีารนำา
ผลประเมิน	 “ป้อนกลับ”	มาสร้างความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย และสร้าง
ปติีสขุเมือ่บรรล ุ	สภาพเชน่น้ีเปน็วงจรยกระดบัเปา้หมายสมรรถนะท่ีสงูขึน้ๆ	
จน	“รู้จริง”	 

การฝึกปฏิบัติมีทั้งวิธีที่ดี และวิธีที่เลว
 
 ขยันฝึก แต่ไม่ได้อะไร
	 ขยันฝึก	แต่ไม่ได้อะไร	เป็นสภาพของกรณีตัวอย่างที่ผู้เขียนนำามาเล่า
เป็นคำาพร่ำ�บ่นของศาสตราจารย์ผู้หนึ่ง ที่ให้นักศึกษา	“เรียนโดยลงมือทำา” 	
แต่เวลานำาเสนอผลงานนักศึกษาเน้นท่ีการทำา	 Slide	 Presentation	 ท่ี
สวยงาม	มลีกูเลน่แพรวพราว แตส่าระท่ีนำาเสนอต้ืนเขนิ แนะนำาทไีร	ผลก็ได้
เหมือนเดิมทุกที	ไม่มีการยกระดับเป้าหมาย	 
	 เพราะขยันฝกึแตส่ิง่ท่ีตนทำาไดด้อียู่แลว้	และไมใ่ชท่กัษะหลกัทีต่อ้งการ 	
ทักษะหลักที่ต้องการส่วนที่ต้อง	 “รู้จริง”	มันลึกและยาก	 นักศึกษาจึงเลี่ยง
เอาทักษะผิวเผินและไม่ยากมาบังหน้า
	 ผมเห็นสภาพนี้เต็มไปหมดในสังคมไทย 	โดยเฉพาะในวงการศึกษา
 
 การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง
	 การฝกึปฏิบติัท่ีใหผ้ลเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะ/สมรรถนะ	ไดด้ทีีส่ดุ	ตอ้ง
มีลักษณะครบ	๓	ประการ	คือ 	(๑)	เน้นหรือพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหรือทักษะ
จำาเพาะ 	(๒)	มเีปา้หมายพัฒนาทักษะเพ่ิมจากทีน่กัศึกษามอียู่แลว้	ในระดบั
ความท้าทายที่พอเหมาะ	 (๓)	มีการฝึกนานพอเหมาะ	และบ่อยพอเหมาะ	
เพื่อการบรรลุทักษะ/สมรรถนะ	เป้าหมาย
 

 พุ่งเป้าการฝึกไปท่ีเป้าหมายหรือเกณฑ์ความสำาเร็จท่ีจำาเพาะ 
และชัดเจน
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 การฝึกฝนมีหลายแบบ	แบบท่ีจะนำาไปสู่ความ
พากเพียรพยายาม	ฝึกฝนต่อเน่ืองเรียกว่าการฝึกอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัด	
(Deliberate	Practice) ซ่ึงหมายความว่า	นักศึกษามีเป้าหมายของตนชัดเจน	
ว่าการฝกึขัน้ตอนนีต้อ้งการบรรลอุะไร	รูไ้ดอ้ย่างไรว่าบรรล	ุเพ่ือเปน็พ้ืนฐาน
ไปสู่การฝึกทักษะขั้นสูงอะไรต่อไป	โดยรู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร 	
 ครตูอ้งชว่ยให้นักศึกษาฝึกโดยเขา้ใจเปา้หมายของการฝกึเปน็ขัน้
เป็นตอนอย่างน้ี หลายกรณี ครูเข้าใจผิดว่าตนบอกนักศึกษาชัดเจน
แล้ว  แต่ชัดเจนสำาหรับครู ไม่ชัดเลยสำาหรับศิษย์ การฝึกจึงเปะปะ      
ไร้ความหมายสำาหรับศิษย์  
	 เป้าหมายเป็นตัวให้พลังในการพุ่งเป้าความพยายาม	 ไม่ว่าทำาอะไร	
เราควรฝึกตัวเองให้ทำาอย่างมีเป้าหมายเสมอ	 จะช่วยให้ทำาได้ดีกว่าปกติ  	
เวลาผมอ่านหนังสือ	 ผมจะใช้วิธี	 “ถามหนังสือ”	 ไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆ	 การ	
“ถาม”	เป็นการกำาหนดเป้าหมายนั่นเอง 	
	 ทักษะของครู	 ในการทำาให้ศิษย์มีความชัดเจนของเป้าหมายของการ
ฝึกแต่ละขั้นตอน	จึงมีความสำาคัญย่ิง	 ย่ิงให้นักศึกษาได้เข้าใจการฝึกตอน
ต่อๆ	ไปข้างหน้า	อีก	๒	-	๓	ขั้นตอน 	และเข้าใจว่า	ขั้นตอนเหล่านั้นจะนำาไป
สู่เป้าหมายใหญ่ของนักศึกษาอย่างไร 	นักศึกษาจะยิ่งมีกำาลังใจและมีพลัง
ในการฝึก ซ่ึงหมายความว่า	ครูต้องรู้เป้าหมายในชีวิตของนักศึกษาแต่ละคน 	
และทำาให้เปา้หมายของการฝกึเลก็ๆ	นัน้	เปน็สว่นหนึง่ของเปา้หมายทกัษะ/
สมรรถนะชุดใหญ่ 	ท่ีจะปูทางไปสู่เป้าหมายอันย่ิงใหญ่ของชีวิตของนักศึกษา
แต่ละคน
	 อ่านและตีความหนังสือมาถึงตอนน้ี	ผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งของการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและในชีวิต	 และทำาให้ผมคิดถึงครูเรฟ														
ผู้เขียนหนังสือ	ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ ซ่ึงดูวีดิทัศน์แสดงวิธีสร้าง
แรงบันดาลใจแก่ศิษย์วัย	๑๐	ขวบ	ใน	YouTube	ได้ที่นี่	(http://www.you-
tube.com/watch?v=T77NzAcBijQ)
 	 	 	 	 	ถ้อยคำา	(ทั้งที่เป็นข้อเขียน	และเป็นคำาพูด)	ที่ครูคิดว่าชัดเจน 	อาจ	
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ไมช่ดัเจนพอสำาหรับศษิย์ อาจทำาใหศิ้ษย์เขา้ใจผดิ	และฝกึฝนตนเองผดิเปา้
ท่ีแท้จริง	 ดังนั้น	 ครูต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าการฝึกช่วงน้ันต้องการให้	
นกัศึกษาทำาอะไรไดบ้า้ง 	วัดความสำาเรจ็อย่างไร 	 อาจตอ้งบอกว่าเปา้หมาย
ที่แท้จริงไม่ใช่อะไรบ้าง	เพื่อให้ชัดเจนถึงขนาด 	 

 ระดับความท้าทายพอเหมาะ
	 ในการฝกึฝน	นอกจากนกัศกึษามเีปา้หมายชดัแลว้	ประเดน็ฝกึหัดตอ้ง
มรีะดบัความยากง่าย	หรอืทีเ่รียกในสมยัใหมว่่าความท้าทาย	(Challenge)	
เหมาะสมด้วย 	รวมทัง้มตีวัชว่ยทีเ่หมาะสมให้นกัศึกษาใชค้วามอดทนมานะ
พยายามก้าวข้ามความยาก	ไปสู่ความสำาเร็จได้ 	
	 นี่คือสิ่งที่ครูพึงจัดให้แก่ศิษย์ 	
	 มีผู้ให้นิยามการฝึกอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัด	 (Deliberate	Practice)	
ว่าหมายถึงการทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สมเหตุสมผล	และท้าทาย 	คือ
ต้องมีความท้าทายเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย	 จึงจะถือว่าเป็นการฝึกอย่างมี							
เป้าหมายแจ่มชัด 	หากไม่ท้าทาย	นักศึกษาก็จะขาดความสนใจ 	หันไปทำา
อย่างอื่น
	 ในทางตรงกันข้าม	ผลการวิจัยบอกว่า	หากความท้าทาย	 ใหญ่/ยาก	
เกินไป	หรือมีหลายอย่างเกินไป	จะเกินแรงสมองของนักศึกษาผลการฝึก	
จะไม่ดี
	 ความท้าทายท่ีเหมาะสมจึงเป็นโจทย์สำาหรับครู	 ท่ีจะศึกษาทำาความ
เข้าใจ	 เชื่อมโยงกับศิษย์แต่ละคน	 และเชื่อมโยงกับการทำาหน้าที่ 																											
“ครูฝึก”	 ผมหลับตาเห็นโจทย์วิจัยวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้มากมาย	
จากเรื่องนี้ 	
	 เรื่องการฝึกภายใต้ความท้าทายพอเหมาะนี้	หนังสือเอ่ยถึงคำา	Zone	
of	Proximal	Development	ซึ่งน่าสนใจมาก	คนเป็นครู/อาจารย์	ควรศึกษา
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ 	และพึงตระหนักว่า	ความท้าทายท่ีเหมาะสมตอ้งคู่กับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วย 	

	 หนังสือเล่าเร่ืองวิธีการสร้าง	 “ตัวช่วย”	มากมาย	หลายวิธีเป็นการให้
นักศกึษาชว่ยกันเอง 	ไมกิ่นแรงคร ู	เปน็เรือ่งทีน่่าทดลองนำามาใชแ้ละทำางาน
วิจัยควบคู่ไปด้วย
 
 สั่งสมการฝึกฝน
	 ตอ้งไมล่มืวา่เปา้หมายของการฝกึฝนคอื	ทำาไดอ้ย่างเปน็อตัโนมตั ิ	คอื
ไม่ต้องคิด	 ดังนั้น	 การฝึกฝนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกจึงเป็นสิ่งจำาเป็น	 แต่เวลาเป็น
ทรัพยากรที่จำากัด 	ครูพึงเข้าใจข้อจำากัดนี้ของนักศึกษา
	 ครูพึงตระหนักว่า	 การฝึกฝนของนักศึกษาเป็นช่วงของผู้ฝึกใหม่  	
นกัศกึษาจะคอ่ยๆ	เรยีนรูส้ัง่สมทกัษะ ครตูอ้งระมดัระวังไมเ่รง่รอ้น 	และควร
หาโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกแต่ละทักษะซ้ำ�	 ไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวผ่านไปเลย  	
เพราะจะมีนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ยังฝึกไม่ได้ทักษะจริง
 
 

	 แผนภาพขา้งบนมาจากผลการวิจยั	ทีแ่สดงว่าชว่งเวลาของการฝกึฝน
ให้ผลเพ่ิมสมรรถนะไมเ่ท่ากัน	คอืเพ่ิมนอ้ยในชว่งตน้และชว่งปลายท่ีชำานาญ

จากหนังสือ	How Learning Works: 
7 Research-Based Principles for 
Smart Teaching เขียนโดย	Susan	
A.	Ambrose	และคณะ
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แล้ว	 เพ่ิมมากในช่วงกลาง	ที่ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นมาอย่างดีแล้ว	หนังสือ
บอกว่าสภาพนี้มีทั้งส่วนจริง	และส่วนที่เป็นความรู้สึกของนักศึกษา ที่เป็น
ความรู้สึกลวงว่า	 ช่วงเริ่มต้นฝึกไม่ค่อยได้อะไร	 ก็เพราะเป็นช่วงฝึกทักษะ
องค์ประกอบย่อย	 ตัวผู้ฝึกจะไม่รู้สึกว่าได้สมรรถนะ	 จะรู้สึกว่าได้เพ่ิม
สมรรถนะเมื่อได้ทักษะบูรณาการ	ส่วนตอนท้าย	 เมื่อฝึกมานาน	นักศึกษา	
ไม่ค่อยรู้สึกว่ามีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น	 ก็เพราะส่วนที่เพ่ิมจะเป็นรายละเอียด
มากๆ 	ความรู้สกึลวงของนกัศกึษานีบ้อกว่า 	ครตูอ้งเอาใจใสใ่ห้การประเมนิ
ป้อนกลับความก้าวหน้าของสมรรถนะแก่นักศึกษาในช่วงน้ีมากเป็นพิเศษ  	
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการฝึกช่วงนั้น 	

เทคนิคการเป็น “ครูฝึก”
 
 ประเมินพื้นความรู้ของนักศึกษาสำาหรับใช้กำาหนดระดับความ
ท้าทาย
	 ครูต้องตระหนักเสมอว่านักศึกษาในชั้นมีพ้ืนความรู้แตกต่างกัน  								
การทดสอบพื้นความรู้ตอนต้นเทอม	โดยการให้กรอกแบบสอบถาม	ให้ทำา	
Pre-Test	หรือให้ทำาการบ้านโดยไม่คิดคะแนน	จะช่วยให้ครูรู้จุดแข็งและ		
จุดอ่อนของนักศึกษาสำาหรับนำามาใช้กำาหนดระดับความยากง่ายของการฝึก
 
 จงระบุเป้าหมายของรายวิชาให้แจ่มชัด
	 อย่าปล่อยให้นักศึกษาคิดเอาเองเก่ียวกับเป้าหมายและรายละเอียด
ของรายวิชา 	จงระบุเป็นข้อเขียนลงไว้ในรายละเอียดของรายวิชา	(Course	
Description)	 รวมทัง้ระบเุปา้หมายของแตล่ะงานท่ีมอบหมายใหนั้กศกึษา	
ทำาด้วย	 โดยเน้นระบุเป็น	 “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม”	คือระบุว่าเมื่อจบ
รายวิชา	(หรอืเมือ่จบงานนัน้ๆ)	นกัศึกษาจะทำาอะไรได	้ สำาหรบัให้นักศกึษา
ใช้เป็นธงนำาการเรียนรู้ของตน
 

 ใช้ Rubric ของการประเมินเพื่อสื่อสารเกณฑ์ของสมรรถนะท่ี
ต้องการอย่างชัดเจน
	 ขอ้ดขีอง	Rubric	คอื	ชว่ยแยกแยะงานนัน้ๆ	ออกเปน็องคป์ระกอบย่อย 	
และบอกเกณฑ์ชดัเจนว่า	สมรรถนะระดบัต่ำ�	ระดบัปานกลาง	และระดบัสงู	
เป็นอย่างไร	นักศึกษาจะใช้เป็นเครื่องมือนำาทางและตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนได้

 จัดให้มีโอกาสฝึกฝนหลายช่องทาง
	 ธรรมชาติของการเรียนรู้	 คือมีการสั่งสมอย่างช้าๆ	 ไปกับการฝึกฝน  					
ดังน้ัน	การฝึกฝนทำาโจทย์หรืองานเล็กๆ	หลายๆ	คร้ัง	จะช่วยให้ผลการเรียนรู้
ดีกว่าการให้ทำางานใหญ่เพียงครั้งเดียว 	
	 ครูพึงตระหนักว่า	การฝึกทักษะใดทักษะหน่ึงเพียงคร้ังเดียว	ไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนให้รู้จริง
 
 ใช้เทคนิค Scaffolding ในการมอบหมายงาน
	 เป็นเทคนิคท่ีครูช่วยมากหน่อยในตอนต้นที่นักศึกษาทำางานที่ได้รับ
มอบหมาย 	แล้วครูค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลง 	ให้นักศึกษาช่วยตนเอง	หรือ
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 	

 กำาหนดความคาดหวังต่อการฝึก
	 นักศึกษามักคิดว่าการฝึกใช้เวลาไม่มาก	 ซึ่งไม่ตรงความเป็นจริง
สำาหรบัคนฝกึใหมท่ี่ตอ้งใช้เวลาฝกึอย่างเปน็ขัน้ตอน	ครจูงึตอ้งมเีอกสารระบุ
แนวทางการฝึก  	บอกรายละเอียดเก่ียวกับจำานวนคร้ัง  ระยะเวลาแต่ละคร้ัง  	
ชนิดของการฝึก	 และระดับการฝึก	 ที่ต้องการสำาหรับบรรลุทักษะในระดับ					
ที่ต้องการ
	 ครูมีแนวทางได้ข้อมูลนี้	 ๒	 วิธี	 วิธีแรกคือสอบถามจากนักศึกษา												
รุ่นก่อนๆ 	วิธีหลังคือ	นักศึกษาที่เป็นคนฝึกใหม่จะใช้เวลา	๓	-	๔	เท่าของครู
ที่ถือเป็นผู้ชำานาญ
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 ยกตัวอย่างสมรรถนะที่เป็นเป้าหมาย
	 การให้นกัศกึษาดูตัวอย่างผลงานทีดี่ของนักศกึษารุน่ก่อนๆ	จะชว่ยให้	
นกัศึกษานึกออกง่ายขึ้นว่าสมรรถนะที่ดเีป็นอย่างไร 	ครูควรอธบิายด้วยว่า	
ลักษณะส่วนไหนของผลงานตรงตามเกณฑ์สมรรถนะไหน 	

 ให้นักศึกษาได้ประจักษ์สิ่งที่ครูไม่ต้องการ
	 เป็นการให้ตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกับหัวข้อก่อน	นักศึกษาจะได้เข้าใจ
ชดัเจนว่า	ความเขา้ใจผดิทีเ่กดิขึน้บอ่ยๆ	คอือะไรบา้ง	นกัศกึษาจะไดไ้มห่ลง
ฝึกฝนผิดๆ หรือหลงสร้างผลงานที่คุณภาพต่ำ�
	 วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเกณฑ์คุณภาพของผลงานชัดคือ			
ให้นักศึกษาใช้	 Rubric	ประเมินให้คะแนนผลงานตัวอย่างของนักศึกษา				
รุ่นก่อนๆ

 ปรับปรุงเป้าหมายให้ชัดและเหมาะสมย่ิงข้ึนในระหว่างท่ีการเรียน
ก้าวหน้าไประหว่างเทอม
	 เป้าหมายการเรียนรู้ไม่ควรเป็นเป้าน่ิง	 ควรปรับไปตามสภาพของ										
ผลการเรียนของชั้น  เช่น	 เมื่อเรียนไปได้ระยะหน่ึง	 และนักศึกษาบรรลุ										
เป้าหมายการฝึกทักษะแล้ว	 ครูอาจเพ่ิมเป้าหมายให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะได้เร็วยิ่งขึ้น 	 

วิจารณ์	พานิช
๑	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร  

๑๑.
คำาแนะนำาป้อนกลับ 

(Feedback)

ในตอนที่แล้ว	สาระส่วนใหญ่	เน้นเรื่องวิธีฝึก สำาหรับตอนที่	๑๑	นี้	
จะเน้นเรื่องการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	(Feedback) 	
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 คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี จึงไม่ใช่แค่มี
ผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน แต่มีผลต่อการ
เรียนรู้ในอนาคตด้วย คำาแนะนำาป้อนกลับ 
ที่ดีของครูจึงมีค่ายิ่ง 
 ...การให้คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดีที่สุด
คือ วิธีการที่ในที่สุดแล้ว นักศึกษาไม่จำาเป็น
ต้องรับคำาแนะนำาป้อนกลับอีกต่อไป

ความรู้เกี่ยวกับคำาแนะนำาป้อนกลับ (Feedback)  
	 การฝกึปฏิบตัอิย่างมเีปา้หมาย	(Goal-Directed	Practice)	 ตอ้งควบคู	่
ไปกับการได้รับการป้อนกลับอย่างมีเป้าหมาย	 (Targeted	 Feedback)						
การเรียนรู้จึงจะบรรลุผลดี	 
	 คำาแนะนำาป้อนกลับ	เปรียบเสมือนแผนที่	เข็มทิศ	และ	GPS	 สำาหรับ
ใช้บอกตำาแหน่งที่อยู่ของนักศึกษาระหว่างการเดินทางของการพัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการ	โดยบอก	What,	Where	และ	How	คือ	บอกสิ่ง
ท่ีนักศกึษารูแ้ลว้	และสิง่ทีน่กัศกึษายังไมรู่แ้ตจ่ำาเปน็ตอ้งรู	้(What); 	บอกว่า
ขัน้ตอนการพัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาอยูต่รงไหน	กำาลงัก้าวหนา้ด	ีหรอื
ไม่ค่อยก้าวหน้า	 (Where);  และบอกว่านักศึกษาจะต้องใช้ความพยายาม		
ต่อไปอย่างไร	(How) 	
	 คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี	 ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน	 เดินตรงทาง	และ				
สิ้นเปลืองเวลาและแรงสมองน้อยลง	 รวมทั้งช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ใน
ระดบั	“รูจ้รงิ”	ไมห่ลงเรยีนรูเ้พียงผวิเผนิ	หรอืย่ิงกว่าน้ัน	คอืไมห่ลงเรยีนรูผ้ดิๆ 	
คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี จึงไม่ใช่แค่มีผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน       
แต่มีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วย คำาแนะนำาป้อนกลับท่ีดีของครู
จึงมีค่ายิ่ง 
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 การให้คำาแนะนำาป้อนกลับมีความสำาคัญที่																
๒	ปัจจัย	คือ	สาระ	(Content)	กับ	กาละ	(Time)	 
 ในเรื่องสาระ	 การสื่อสารคำาแนะนำาป้อนกลับต่อนักศึกษาเป็นการ
สื่อสารเพ่ือบอกว่านักศึกษาอยู่ตรงไหนแล้วตามเป้าหมายที่ระบุไว้  และ
นักศึกษาควรปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดี 	
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 ในเรื่องกาละ 	การให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	ควรให้	ณ	เวลาที่นักศึกษา
ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 	ตามเป้าหมายการเรียนรู้	และกิจกรรมการเรียนรู้
ที่กำาหนดไว้ 	
	 การให้คำาแนะนำาป้อนกลับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 	คือมีหลักการ	แต่
ไม่ตายตัว	ต้องปรับใช้ให้เหมาะตามสถานการณ์หรือบริบท 	

การสื่อสารความคืบหน้า และแนะนำาให้พยายามต่อไป
	 นี่คือเรื่องสาระของการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ 	
	 คำาแนะนำาปอ้นกลบัทีม่ค่ีาต่อนักศึกษาท่ีสดุคือคำาแนะนำาป้อนกลบัเพ่ือ
การปรับปรุง (Formative	Feedback) ซึ่งหมายถึงคำาแนะนำาป้อนกลับเพื่อ
การปรับปรุงการเรียนระหว่างทาง 	ตรงกันข้ามกับ	Summative	Feedback	 		
ซึ่งหมายถึงการบอกผลสุดท้ายของการเรียน 	
	 การให้คำาแนะนำาปอ้นกลบัเพ่ือปรับปรุงจะได้ผลดทีีส่ดุ	หากสือ่สารแก่
นักศึกษาในประเด็นที่จำาเพาะมากๆ	 ในเรื่องสมรรถนะของนักศึกษา												
เมือ่เทยีบกับเปา้หมายการฝกึ/เรยีน 	และเปน็การให้สารสนเทศท่ีจะชว่ยให้
นักศึกษาก้าวหน้าไปบรรลุเกณฑ์ของเป้าหมายนั้น 	
 ย้ำ�ว่า	คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี	ต้องไม่เพียงบอกว่านักศึกษายังอยู่ไกล
จากเป้าหมายเพียงไร แต่ต้องแนะทางไปสู่เป้าหมายด้วย 	 
	 คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี	ช่วยบอกจุดที่ต้องแก้ไขอย่างจำาเพาะเจาะจง 	
ในขณะท่ีคำาแนะนำาป้อนกลับท่ีไม่ดี	บอกเพียงกว้างๆ	 ว่าผลการเรียนเป็น
อย่างไร	หรือเพียงให้คำาชม	 
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 คำาแนะนำาป้อนกลับจะให้ผลดีต่อเมื่อมันช่วยให้
นักศึกษาเห็นลู่ทางปรับปรุงการฝึกปฏิบัติของตนเอง	 และนักศึกษามีขีด
ความสามารถท่ีจะนำาคำาแนะนำาป้อนกลับน้ันไปใช้ปรับปรุงการฝึกของตน  	
ต้องมีทั้ง	๒	ปัจจัยนี้	การให้คำาแนะนำาป้อนกลับจึงจะมีคุณค่า 	 

กำาหนดเวลาให้คำาแนะนำาป้อนกลับอย่างเหมาะสม
	 นี่คือเรื่องกาละในการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ
	 หนงัสอืให้คำา	๓	คำาเก่ียวกับเร่ืองเวลาทีเ่หมาะสม	คอื	How	early,	How	

often		และ	Timeliness 	สะท้อนว่า	ไม่มีกำาหนดเวลาตายตัว	ต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมกับเหตุปัจจัย	โดยให้กลับไปอ่านตอนสาระข้างบน
	 คำาตอบหลกัตอ่	How	early	คอื	ย่ิงใหต้ัง้แตต่อนตน้ๆ	ย่ิงด	ีคำาตอบหลกั
ต่อ	How	often	 คือ	 ย่ิงบ่อยย่ิงดี	แต่ไม่มีคำาตอบหลักต่อ	Timeliness	 โดย									
ให้กลับไปยึดหลักประโยชน์ที่จะเกิดต่อการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาเป็นสำาคัญ 	
	 จริงๆ	แล้วมีคำาตอบสำาคัญต่อ	Timeliness	จากผลการวิจัยว่า	การให้
คำาแนะนำาป้อนกลับทันทีท่ีพบข้อบกพร่อง	 มีผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของ							
การเรียนสู้การให้คำาแนะนำาป้อนกลับที่ช้ากว่านั้นไม่ได้	 เขาเรียกการให้								
คำาแนะนำาป้อนกลับ	๒	แบบน้ีว่า	 Immediate	 Feedback	 กับ	Delayed	
Feedback เขาให้คำาอธิบายว่า การรอให้นักศึกษาตรวจสอบประเมินผลเอง	
และปรับปรุงเอง	ได้มีโอกาสพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองหลายๆ	คร้ัง	
จนเหลือส่วนข้อบกพร่องท่ีนักศึกษาไม่รู้ตัว	หรือแก้ไขไม่ได้ด้วยตนเอง	จึงค่อย
ให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	ช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสูงกว่า
	 ทำาให้ผมคิดคำา	 Auto-Feedback	หรือ	 Self-Feedback	 ขึ้นมา	 ว่า								
คนท่ีรู้จักให้คำาแนะนำาป้อนกลับแก่ตนเอง	 จะเป็นบุคคลที่เรียนรู้ได้ดี  จึง						
ขอแนะนำาว่า	ครูต้องพยายามใช้	Delayed	Feedback 	และหาทางส่งเสริม
ให้นักศึกษาพัฒนา	 Auto-Feedback/Self-Feedback	 ของตนเองให้											
แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ	คือช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนตนเองอย่างอิสระได้			
ดีขึ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
 การให้คำาแนะนำาป้อนกลับท่ีดีท่ีสุดคือ วิธีการท่ีในที่สุดแล้ว 
นักศึกษาไม่จำาเป็นต้องรับคำาแนะนำาป้อนกลับอีกต่อไป
 	 	 	 	 	จะเห็นว่า	เรื่องการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ไทย
ทำาวิจัยได้มากมาย 	เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนมาก 	

เทคนิคการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ

 มองหาแบบแผน (Pattern) ที่นักศึกษาทำาผิดซ้ำ�ๆ
	 ครูพึงสังเกตหาแบบแผนของความเข้าใจผิด	หรือทำาผิดซ้ำ�หลายคน	



122 123การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ของนักศึกษาจากการตอบคำาถามในชั้นเรียน	 จากการบ้าน	 การตอบ									
แบบทดสอบ	การทำาโครงงาน	และการสอบ	รวมทัง้หากมนีกัศกึษาชว่ยสอน				
ครูควรถามหาข้อมูลน้ีจากนักศึกษาช่วยสอนด้วย	สำาหรับนำามาพิจารณา				
ให้คำาแนะนำาป้อนกลับตามยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

 จัดลำาดับความสำาคัญของคำาแนะนำาป้อนกลับ
	 หลักการคือ	 อย่าให้คำาแนะนำาป้อนกลับแบบเปรอะ	 ไร้เป้าหมายท่ี
ชดัเจนว่าจะใหค้ำาแนะนำาฯ	เร่ืองอะไร เพราะครเูองก็มภีาระมาก 	และถ้าให้
คำาแนะนำาฯ	มากเรื่องเกินไป	นักศึกษาจะสับสนและไม่สามารถปรับปรุง		
การฝึกของตนเองอย่างได้ผลได้ 
	 ครูพึงจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่จะให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	
ในเรื่องที่นักศึกษากำาลังฝึก	และเลือกให้คำาแนะนำาฯ	 เพียงประเด็นเดียวที่
คิดแล้วว่ามีประโยชน์ต่อการปรับปรุงทักษะของนักศึกษามากที่สุด

 สรา้งดลุยภาพระหวา่งจุดแขง็และจดุอ่อนในคำาแนะนำาปอ้นกลบั
	 น่ีคือดุลยภาพระหว่างการให้การป้อนกลับเชิงบวก	(Positive	Feedback)	
และการป้อนกลบัเชงิลบ 	(Negative	Feedback) 	ครพึูงตระหนกัวา่มอืใหม่
อย่างนักศึกษาอาจไมรู่ต้วัว่าตนฝกึฝนก้าวหนา้ไปถึงไหนแลว้	การมผีูม้าให้
ข้อมูลนี้เป็นการป้อนกลับเชิงบวก	จะช่วยให้ความมั่นใจและกำาลังใจว่าตน
เดินมาถูกทาง	 และได้รับการยืนยันว่าความรู้/ทักษะใดท่ีฝึกได้แล้วท่ีควร				
คงไว้อย่างเดิม	และยกระดับขึ้นไป	 เสริมด้วยการป้อนกลับเชิงลบ	บอกว่า
ตรงไหนท่ียังทำาได้ไม่ถูกต้อง	 จำาเป็นต้องแก้ไข	 ส่วนใดท่ีทำาได้บ้างแล้ว										
แต่ต้องฝึกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 	
	 ส่วนผสมของการป้อนกลับเชิงบวก	 กับการป้อนกลับเชิงลบ	 โดยมี
ความจริงใจ	ความเมตตากรุณาเป็นน้ำ�กระสาย	จะช่วยให้พลังความมุ่งมั่น
ที่จะฝึกฝนพัฒนาต่อเนื่องแก่ศิษย์ 	 

 ออกแบบให้มีโอกาสให้คำาแนะนำาป้อนกลับบ่อยๆ
	 นัน่คือ	ควรแบง่ชิน้งานออกเปน็งานย่อยๆ	เพ่ือให้นักศกึษาบรรลทัุกษะ

ย่อยๆ	เปน็ขัน้ตอน	โอกาสใหค้ำาแนะนำาปอ้นกลบัก็บอ่ยขึน้ด้วย	 ชว่ยใหภ้าระ
งานของครูและของนักศึกษาไม่หนักเกินไป 	
	 ในเรื่องลดภาระของครูนั้น	 การให้คำาแนะนำาป้อนกลับจำานวนหนึ่ง							
ไม่จำาเป็นต้องให้แก่นักศึกษารายคน	ให้แก่นักศึกษาเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้นได้
 
 ให้คำาแนะนำาป้อนกลับในระดับกลุ่ม
	 ครูอาจลดภาระงานของตนโดยหาทางให้คำาแนะนำาป้อนกลับแก่
นักศึกษาท้ังชั้น	 โดยนำาเอาข้อผิดพลาดที่มีบ่อยที่สุดในการทำาการบ้าน										
๓	อย่าง	มาอภิปรายกับนักศึกษาทั้งชั้น
	 ในทางตรงกันข้าม	ครูอาจยกตัวอย่างคำาตอบท่ีดีท่ีสุด	๒	-	๓	ราย นำามา
อภิปรายในชั้นว่าทำาไมคำาตอบนั้นจึงควรได้เกรดเอ
 
 ให้คำาแนะนำาป้อนกลับทันที (Real-Time) แก่กลุ่ม
	 นี่คือวิธีให้คำาแนะนำาป้อนกลับแก่ชั้นเรียนขนาดใหญ่  ทำาโดยครู													
ตั้งคำาถามให้นักศึกษาตอบลงกระดาษแล้วเก็บคำาตอบมาตรวจสอบหา							
คำาตอบทีเ่ข้าใจผดิ	ในกรณีท่ีสถาบนัม	ีClicker	ก็จะสามารถไดค้ำาตอบทนัที
ว่านักศึกษาตอบคำาตอบใดเป็นสัดส่วนเท่าใด	แล้วครูนำาแต่ละคำาตอบมา
อภิปรายในชั้น	หรือถ้าครูเห็นว่ามีผู้ตอบคำาถามผิดเป็นส่วนใหญ่	อาจให้
นักศึกษาจับกลุ่ม	 ให้ปรึกษาหารือกัน แล้วให้ตอบใหม่ พร้อมท้ังอภิปราย	
ทั้งชั้นในภายหลัง 	
 
 จัดให้มีคำาแนะนำาป้อนกลับจากเพื่อน
	 น่ีคือ	Peer	Feedback 	ซึง่จะชว่ยลดภาระงานของคร ู	รวมท้ังชว่ยสรา้ง
ทักษะการใหค้ำาแนะนำาปอ้นกลบัแก่นกัศกึษาสำาหรบันำาไปใชใ้นโอกาสอืน่ๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ใช้กับตนเอง 	
	 นอกจากนั้น	 ยังช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจชัดเจนข้ึนว่าเกณฑ์ของการ
ปฏิบัติงานที่ดีเป็นอย่างไร 	
	 ก่อนใช้	 “เพ่ือนแนะนำาป้อนกลับเพ่ือน”  ครูต้องอธิบายให้นักศึกษา
เขา้ใจหลกัการและวิธีการของการใหค้ำาแนะนำาปอ้นกลบัใหน้กัศกึษาเข้าใจ
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ถ่องแท้	 และให้เข้าใจชัดเจนว่ากิจกรรม	 “เพ่ือนแนะนำาป้อนกลับเพ่ือน”								
จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างไร 	

 ให้นักศึกษาระบุว่าตนใช้ข้อแนะนำาจากคำาแนะนำาป้อนกลับ
พัฒนางานของตนอย่างไรบ้าง
	 นี่คือกิจกรรม	 “ทบทวนสะท้อนกลับ”	 (Reflection)	หรือ	AAR	 (After	
Action	Review)	ที่นักศึกษาร่วมกันสะท้อนความคิดหลังได้รับคำาแนะนำา
ป้อนกลับ	และมีรอบการฝึกงานหลังจากน้ันแล้ว นักศึกษามาจับกลุ่ม	AAR	กัน	
ว่าได้นำาข้อแนะนำาป้อนกลับส่วนใดไปใช้	 ใช้ทำาอะไร	 ส่วนไหน	 อย่างไร  								
และเกิดผลอย่างไร 	
	 ผมมีข้อแถมของผมเอง	ว่าควรแถม	BAR	(Before	Action	Review)	
เข้าไปด้วย	คือให้สะท้อนความคิดในกลุ่มต่อเนื่องจาก	AAR	 ว่า	 ในรอบ						
การฝึกงานครั้งต่อไป	จะเอาคำาแนะนำาป้อนกลับส่วนไหนไปใช้อีกบ้าง 	

สรุป
	 ในบันทึกที่	๑๐	และ	๑๑	ได้ชี้ให้เห็นคุณค่า	และวิธีการให้คำาแนะนำา
ป้อนกลับท่ีถูกต้องเหมาะสม	 โดยวิธีให้คำาแนะนำาป้อนกลับท่ีดีมีลักษณะ	
(๑)	 พุ่งเป้าที่เป้าหมายการบรรลุสมรรถนะท่ีจำาเพาะ	 (๒)	 มีระดับความ
ท้าทายเหมาะสม	 (๓)	 ให้ในจำานวนและความถ่ีเหมาะสมต่อการนำาไปใช้
ปรับปรุงตนเองของนักศึกษา
	 การให้คำาแนะนำาป้อนกลับจะมีพลังเมื่อ	 (๑)		 สื่อสารต่อนักศึกษาใน
ขณะท่ีนักศึกษากำาลังต่อสู้ดิ้นรนไปสู่เป้าหมาย	และต้องการคำาแนะนำาให้
ปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ัน	 (๒)	 ให้คำาแนะนำา	ณ	 เวลาท่ีนักศึกษา
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 	
	 การเรียนรู้	ที่นำาไปสู่การ	 “รู้จริง”	 ได้จากการฝึกปฏิบัติ และการได้รับ		
คำาแนะนำาป้อนกลับที่ดี

วิจารณ์	พานิช
๒	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๑๒.
พัฒนาการของนักศึกษา

และบรรยากาศในชั้นเรียน : ทฤษฎี

ตอนท่ี	๑๒	และ	๑๓	มาจากบทท่ี	๖ Why	Do	Student	Development	
and	Course	Climate	Matter	for	Student	Learning? 	ซึ่งผม

ตีความว่าเป็นการมอง	“การเรียนรู้”	ของนักศึกษาจากมุมที่กว้างกว่า	
“การเรียนวิชา” เช่ือมโยงไปสู่	“การเรียนรู้ชีวิต”	สู่วุฒิภาวะในทุกๆ	ด้าน 	

และมองว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	นักศึกษากับนักศึกษา
และระหว่าง	นักศึกษากับครูมีผลต่อการเรียนรู้มาก 	
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 มีความจริง ๒ ประการเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้านสังคมและด้านอารมณ์ 
ที่ได้จากผลการวิจัย คือ (๑)  ในช่วงชีวิต
ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับประโยชน์
ด้านการเรียนรู้เชิงสังคมและด้านอารมณ์  
มากกว่าประโยชน์ด้านปัญญา (Intellectual)
(๒) หากพัฒนาการ/การเรียนรู้ด้านสังคม
และอารมณ์ไม่ราบร่ืน จะมีผลทำาให้การเรียน
ด้านปัญญาหรือวิชาการล้มเหลว

	 ในตอนท่ี	๑๒	นีจ้ะว่าดว้ยทฤษฎี และตอนท่ี	๑๓	จะกลา่วถึงภาคปฏิบตั	ิ
หรือยุทธศาสตร์ 	
	 บทท่ี	 ๖	 เริ่มต้นด้วยคำาบ่นผิดหวังขัดข้องของศาสตราจารย์	๒	 คน	 	 	 	 	   	
ที่บรรยากาศในห้องเรียนไม่ราบรื่น	 ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้	 เป็นการวางฉาก
สถานการณ์ในห้องเรียนที่สะท้อนความเป็น	 “ผู้เยาว์”	 ของนักศึกษาและ		
เรื่องที่	๒	สะท้อนสภาพ	“หวังดีกลับได้โทษ”	ต่ออาจารย์ 	

การพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นองค์รวม
	 สัจธรรมเก่ียวกับนักศึกษาก็คือ  นักศึกษาไม่ได้เป็นแค่สัตว์ปัญญา	
(Intellectual	Being)	แตยั่งเปน็สตัว์สงัคม	(Social	Being)	และสตัว์อารมณ์	
(Emotional	Being)	ดว้ย	๓	ปจัจยัน้ีบรูณาการกันเปน็ตวันักศกึษาแตล่ะคน	
และมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน	ทั้งของตัวนักศึกษาเป็นรายคน	และ
ต่อชั้นเรียน 	
	 น่ันคอื	กิจกรรมตา่งๆ	ทีเ่กดิข้ึนในชัน้เรียน ไมไ่ดม้ปีระโยชนต์อ่นกัศกึษา
เฉพาะด้านการเรียนวิชาเท่านั้น	 แต่มีประโยชน์เป็นการเรียนรู้องค์รวม												
ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ชีวิต	 ที่เรียกว่าการพัฒนานักศึกษา	 (Student														
Development)	 หรอืการเอือ้อำานวยใหน้กัศกึษาเปลีย่นสถานะจากนกัเรยีน	
มัธยม	มาสู่การเป็นนักศึกษาซ่ึงต้องฝึกรับผิดชอบตนเองในทุกด้าน	ได้เรียนรู้	
รอบด้าน	ได้แก่	ด้านการมีชีวิตไกลบ้าน	ออกจากอ้อมอกพ่อแม่	ฝึกบังคับ
ควบคมุตนเอง	การเขา้สงัคมกับเพ่ือน	การตอ่รองรอมชอมกับเพ่ือนร่วมห้อง	
ร่วมช้ัน	การสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง	การสร้างการยอมรับในหมู่เพ่ือน 	
การจดัการดา้นการเงนิ 	ตดัสนิใจตอ่เรือ่งสรุา	ยาเสพตดิ 	เรือ่งทางเพศ 	และ
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อ่ืนๆ	แล้วยังต้องตัดสินใจเร่ืองการเรียน 	จะลงเรียนวิชาใดบ้าง 	จะเลือกวิชาใด
เป็นวิชาเอก	วิชาโท	วิชาเลือก จะเข้าเป็นสมาชิกชมรมใดบ้าง	จะเล่นกีฬา
อะไร	ฯลฯ
	 ช่วงชีวิตของนักศึกษา	ระดับปริญญาตรี	(อายุ	๑๗	-	๒๔	ปี)	เป็นช่วง
ที่กำาลังเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะทางอารมณ์  หรือ						
กล่าวใหม่ว่า	 เป็นช่วงที่นักศึกษายังไม่พัฒนาเต็มท่ีใน	๒	ด้านน้ี  ซึ่งตาม				
ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์บอกว่า	 จะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ	๒๕	ปี			
แต่ประสบการณ์ชีวิตบอกผมว่า	ยังมีพัฒนาการเรื่อยไปตลอดชีวิต 	
 มีความจริง ๒ ประการเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านสังคมและด้าน
อารมณ์  ท่ีได้จากผลการวิจัย คือ (๑)  ในช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาได้รับประโยชน์ด้านการเรียนรู้เชิงสังคม และด้านอารมณ์   
มากกว่าประโยชน์ด้านปัญญา (Intellectual) (๒) หากพัฒนาการ/         
การเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์ไม่ราบรื่น จะมีผลทำาให้การเรียน
ด้านปัญญาหรือวิชาการล้มเหลว 	
 หลกัการสำาคัญ พัฒนาการของนกัศึกษามปีฏิสมัพันธ์กับบรรยากาศ
ของรายวิชาในด้านสังคม	อารมณ์	และปัญญา	และมีผลต่อการเรียนรู้ 	

การพัฒนานักศึกษา (Student Development)
	 พัฒนาการของนักศึกษาเป็นประเด็นท่ีครูต้องเอาใจใส่  ดังหลักการ		
ของการศึกษาแนวถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง	 (Student-Centered)	 ว่า					
“ครูสอนศิษย์	ไม่ใช่สอนวิชา” 	
 	 	 ครูจึงต้องทำาความเข้าใจและเอาใจใส่สิ่งท้าทายต่อนักศึกษาในด้าน	
สังคม	 อารมณ์	 และปัญญา	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครูต้องรับผิดชอบ								
ทำาหน้าท่ีฝึกทุกเรื่องแก่นักศึกษา	 เรื่องท่ีไม่ต้องทำาหน้าท่ีคือเรื่องเงิน	 กับ					
เรื่องปัญหาหัวใจ	ความเข้าใจน้ี	 จะช่วยให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้
เหมาะสมขึ้น
	 ความหมายของการพัฒนานักศึกษาในท่ีน้ี	 นิยามว่าหมายถึง														
การตอบสนองต่อความท้าทายด้านปัญญา	สังคม	หรืออารมณ์	ที่มีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษา	โดยเน้นมองนักศึกษาเป็นกลุ่มในภาพรวม 	

และตระหนักว่า	 ระดับวุฒิภาวะของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน	 และ
นักศึกษาแต่ละคนอาจมีระดับวุฒิภาวะบางด้านด้อยกว่าด้านอื่นๆ	 เช่น	
นักศึกษาบางคนอาจมีระดับวุฒิภาวะทางปัญญาและทางสังคมสูง	 แต่				
อ่อนด้อยด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ 	
	 ผมขอหมายเหตุความเห็นของตนเองไว้	ณ	ที่น้ีว่า  วงการศึกษาไทย			
มักไม่ได้มองอย่างท่ีระบุในหนังสือบทน้ี 	ว่าครู/สถาบันการศึกษา	ต้องเอาใจใส่
การพัฒนานักศึกษารอบด้าน		ไม่ใช่เอาใจใส่แค่สอนวิชา 	ระบบการศึกษาไทย
ยังเอาใจใส่เฉพาะที่การสอนวิชากันอยู่ 	 

ทฤษฎพีฒันาการของนักศึกษาแนว Chickering (The Chickering Mod-
el of Student Development) 
	 เป็นทฤษฎีที่เสนอว่าในช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	มีพัฒนาการรวม	๗	ด้าน	ท่ีเขาเรียกว่าเป็น	7	Vectors	ท่ีมีอิทธิพล
หรือเป็นพื้นฐานต่อกันและกัน	คือ
 ๑. การพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งรวมสมรรถนะด้าน	ปัญญา	กายภาพ	
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
	 	 สมรรถนะด้านปัญญา	 รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้																
ในบรรยากาศมหาวิทยาลยั	ไปจนถึงทักษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และ
ทักษะแก้ปัญหา 	
	 	 สมรรถนะด้านกายภาพ	รวมถึงการเล่นกีฬา ทักษะในการรับผิดชอบ
ชีวิตและสุขภาพของตนเอง	 (ไม่ใช่อยู่ในปกครองของพ่อแม่อีกต่อไป)  								
การมีร่างกายแข็งแรง
	 	 สมรรถนะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	รวมถึงทักษะด้านการส่ือสาร 	
ด้านกลุ่ม	และด้านภาวะผู้นำา 	
	 	 สมรรถนะทั้ง	๓	กลุ่มนี้	จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาว่า						
ตนจะสามารถเผชิญความท้าทายต่างๆ	ได้
 ๒. การจัดการอารมณ์ คือรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง	 (ได้แก่									
ความกังวล	ความสุข	 ความโกรธ	ความขัดใจ	 ความตื่นเต้น	 ความหดหู่	
เป็นต้น) 	และมีทักษะในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 	ในตัวอย่างที่ยกมา
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ตอนต้นบทของหนังสือ	การเรียนเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผู้อพยพ
เข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาล่มลงกลางคัน	เพราะนักศึกษาไม่มีความสามารถ	
ในการจัดการอารมณ์ 	 
 ๓. พฒันาความเปน็ตวัของตวัเอง เปน็ทกัษะในการแยกตวัออกมา
จากพ่อแม่	 เข้ามาอยู่ในกลุ่มเพ่ือน	 และกลายเป็นตัวของตัวเองในท่ีสุด  	
ประเดน็สำาคญัทีส่ดุคอื	การพัฒนาความสามารถพ่ึงตนเองทางอารมณ์ 	และ
พ่ึงตนเองในเรื่องต่างๆ	 ในชีวิต	ผลการวิจัยบอกว่า	 วัยรุ่นสมัยใหม่มีความ
ยากลำาบากในการพัฒนาเรื่องน้ีมากกว่าวัยรุ่นสมัยก่อน  โดยกลไกการ
พัฒนาตอ้งผา่นการเชือ่มโยงซึง่กันและกัน	(Interconnectedness)	เสยีก่อน 	
แล้วจึงเคลื่อนสู่สภาพ	พึ่งพาซึ่งกันและกัน	(Interdependence) 	
	 ครูต้องเข้าใจจิตวิทยาข้อน้ี  สำาหรับระมัดระวังไม่จัดสภาพห้องเรียน			
ให้เข้าไปรบกวนขั้นตอนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาข้อนี้	 
 ๔. สร้างอัตตลกัษณ ์เปน็ประเดน็สำาคญัทีส่ดุของทฤษฎี	Chickering	 	
โดยพัฒนาบนฐานของ	3	Vector	ทีผ่า่นมา 	และเปน็ฐานของการพัฒนาอกี	
3	 Vector	 ที่เหลือ	 เป็นการพัฒนาความพึงพอใจ	 และความภาคภูมิใจ												
ในตนเอง	 ท้ังด้านร่างกาย	 รูปลักษณ์	 เพศและเพศสภาพ	 เชื้อชาติ	 และ
ชาติพันธุ์	ของตน 	
	 นักศึกษาที่มีวุฒิภาวะด้านอัตลักษณ์	จะมีความมั่นใจในตนเอง	และ
มทัีกษะในการเคารพและรบัฟังความเหน็ของคนอ่ืนท่ีแตกตา่งไดด้ ี	ไมรู่ส้กึ
ถูกคุกคามจากความคิดเห็นที่แตกต่าง 	ช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม	
และในชั้นเรียนมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่าง				
ราบรื่น	ไม่เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง
 ๕.  พัฒนาความเป็นอิสระจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็น						
วุฒภิาวะดา้นความสมัพันธ์ระหวา่งบคุคล	ไดแ้ก่	ตระหนกัในความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล  และอดทน/ยอมรับความแตกต่างน้ัน	 วุฒิภาวะด้าน										
ความสัมพันธ์เชิงความรัก	ก็จัดอยู่ในข้อนี้
 ๖. พัฒนาจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose) พัฒนาจาก	“ฉันเป็นใคร”	
ในขัน้ตอนพัฒนาอตัลกัษณ์ 	สู	่“ฉนัจะเปน็คนแบบไหน”	ในขัน้ตอนนี ้	ไดแ้ก่
การพัฒนาความสนใจ	 อาชีพ	 และลีลาชีวิต	 โดยสามารถผ่านอุปสรรค			

ความยากลำาบาก	ความไม่เห็นพ้อง	ได้ 	
 ๗. พัฒนาความม่ันคงในคุณธรรม (Integrity)  เป็นประเด็นของ		
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	 กับผลประโยชน์ส่วนรวม	หรือ
ของสังคม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	 เมื่อพัฒนาจนเกิดวุฒิภาวะ	ก็จะเกิด
การให้คุณค่าภายในจิตใจ	ที่จะกำาหนดพฤติกรรมต่างๆ 	
	 พัฒนาการทั้ง	 ๗	 ด้านนี้	 นักศึกษายังอยู่ในช่วงของการฝึกหัดไป				
พร้อมๆ	 กันกับบทเรียนตามหลักสูตรและรายวิชา	 และมีผลซึ่งกันและกัน
อย่างซับซ้อน	ครูพึงเข้าใจความซับซ้อนนี้	ที่กำาลังเกิดขึ้นในชั้นเรียนและใน
สงัคมมหาวิทยาลยัอยู่ทุกขณะ	สิง่เหลา่นี	้มผีลตอ่ความตัง้ใจเรยีน	แรงจงูใจ	
ความขยัน	ความเป็นส่วนหนึง่ของหมู่คณะ	และเอกลักษณใ์นสาขาวชิาชีพ
ที่ตนเลือก 	
	 ผมเถียง	Chickering	ว่าพัฒนาการทั้ง	๗	ด้านนี้	 ไม่ใช่มาพัฒนาเอา
ตอนเข้ามหาวิทยาลัย	 คนเราพัฒนาเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่ที่บ้านและเรียน
อนุบาลเรื่อยมา	แต่จะต้องมาพัฒนาให้มั่นคง	 สู่ความเป็นผู้ใหญ่ในช่วง
มหาวิทยาลัย 	

พัฒนาการทางปัญญา (Intellectual Development)
	 ฝรั่งเขาศึกษาพัฒนาการทางปัญญาในช่วงของการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ช่วงปี	 1950s	 แต่หนังสือเล่มนี้ยึดตามทฤษฎีของ	
Perry	(Perry	W.	(1968).	Forms	of	intellectual	and	ethical	development	
in	the	college	years	:	A	scheme.	New	York	:	Holt	Rinehart	&	Winston.) 	
และคนอื่นๆ	หลังจากนั้น	ที่ได้ข้อค้นพบคล้ายคลึงกัน
	 หัวใจสำาคัญคือ	ในช่วงน้ี	นักศึกษามีพัฒนาการหลายข้ันตอน 	ในช่วงต้น	
นักศึกษาจะคิดเป็น	๒	ขั้ว	ดำา-ขาว	ถูก-ผิด	หรือทวิภาพ	(Duality)	ในช่วงนี้	
นักศึกษามองความรู้เป็นสิ่งสัมบูรณ์	(Absolute)	ที่เขียนขึ้นโดย	“ผู้รู้” 	มีครู
เป็น	“ผูรู้”้	นกัศกึษามหีนา้ทีเ่รยีนและดดูซบัความรูไ้ว้ 	และเมือ่ถูกถามก็ตอบ
ให้ตรงกับที่เรียนมา 	
	 เขาบอกว่าแนวคดิแบบน้ีเรยีกว่ามมุมองเชงิปริมาณตอ่ความรู้	(Quan-
titative	View)	 มองว่าการศกึษาคอืการถ่ายทอด	“ความรูท่ี้ถูกตอ้ง” ภายใต้
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ความเชื่อว่า	สิ่งที่รู้ได้เข้าใจได้	เป็นที่รู้กันหมดแล้ว	และครูเป็นผู้ที่มีความรู้	
ตอบได้ทุกคำาถาม 	
	 ในขั้นตอนนี้	 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าของการอภิปรายแลกเปลี่ยน			
ข้อคิดเห็น
	 หลังจากนั้น	มุมมองต่อความรู้และการเรียนรู้ของนักศึกษาเปลี่ยนไป
เป็นแบบหลากหลาย	(Multiplicity)	ความรู้กลายเป็นข้อคิดเห็น	ใครๆ	ก็มี
ข้อคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามแนวคิดของตนเองได้	 ในขั้นน้ีนักศึกษา
จะไม่พอใจเร่ืองการสอบ	หากตนไม่ได้คะแนนดี  เพราะนักศึกษายังแยก						
ไมอ่อกระหว่างความเหน็ท่ีถูกตอ้ง	กับความเห็นทีผ่ดิ	ครไูมใ่ช	่“ผูรู้	้ผูต้ดัสนิ”	
อีกต่อไป	กลายเป็นความเห็นหนึ่งเท่านั้น 	
	 ในขั้นตอนนี้	 ความก้าวหน้าสำาคัญ	๒	ประการ	 คือ	 (๑)	 นักศึกษา													
มีใจเปิดรับความเห็นที่แตกต่าง  ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อ	 “ความรู้ท่ีถูกต้อง”										
(๒)	การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละคน	(Personal)	แต่ละคนเรียนรู้							
ไม่เหมือนกัน 	นักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างความรู้ของตนเอง 	
	 ต่อจากน้ัน	 นักศึกษาจะพัฒนาก้าวสู่มุมมองเชิงสัมพัทธภาพ													
(Relativism)	นักศึกษาเร่ิมตระหนักว่า	ความเห็นท่ีต่างกันน้ันไม่เท่าเทียมกัน 	
ความน่าเชื่อถือข้ึนกับข้อมูลหลักฐาน	มุมมองต่อความรู้กลายเป็นมุมมอง
เชงิคุณภาพ	(Qualitative	View) 	ครกูลายเปน็ผูช้ีท้างและเปน็	“คณุอำานวย” 	
 และนักศึกษาตระหนักว่า	ไม่มีความรู้หรือทฤษฎีใดสมบูรณ์
	 ขั้นตอนสุดท้ายของพัฒนาการนักศึกษาเกิดความผูกพัน	 (Commit-
ment)	มีความเข้าใจว่า	แม้ไม่มีทฤษฎีใดสมบูรณ์	 ก็ต้องเลือก	๑	ทฤษฎี						
หรือแนวคิดเป็นฐานสำาหรับเรียนรู้ต่อไป	 เท่ากับความคิดของนักศึกษาวน
กลับมาคล้ายทวิภาพ	คือเลือกหน่ึงแนวทาง	แต่ไม่เหมือน	เพราะในข้ันตอนน้ี	
ความคดิของนกัศกึษาเขา้ใจความแตกตา่งหลากหลายแลว้ 	และเลอืกหนึง่
แนวทาง	(โดยมีข้อมูลหลักฐานประกอบการเลือก)	สำาหรับเดินทางเรียนรู้ต่อ	
ในท่ามกลางความหลากหลายนั้น 	
 พัฒนาการทางปัญญาน้ี ไม่แยกจากพัฒนาการทางศีลธรรม       
เม่ือพัฒนาการทางปัญญาเข้าสู่วุฒิภาวะ พัฒนาการทางศีลธรรมก็  
ยกระดบัขึน้ดว้ย  เพราะขัน้ตอนของพฒันาการท่ีกลา่วมาแลว้เปน็การ

เรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้จริงมีธรรมชาติบูรณาการไม่แยกด้าน
	 ยังมีผลงานวิจัยลงรายละเอียด	เพื่อทำาความเข้าใจขั้นตอนพฤติกรรม
การเรียนรู้สู่พัฒนาการทางปัญญาอีกมากมาย	แต่จะไม่นำามาลงในบันทึกน้ี
	 ควรย้ำ�ไว้	ณ	 ท่ีนี้ด้วยว่า	 นักศึกษาบางคนอาจจบออกไปเป็นบัณฑิต	
โดยที่พัฒนาการนี้ยังไปไม่สุด	และผมขอสารภาพว่าผมเป็นคนหนึ่งในนั้น
	 ครูต้องหมั่นทำาความเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการน้ี  สำาหรับใช้														
ทำาความเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษา	และใช้ความเข้าใจนี้ในการจัดการ
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้	ให้	“รู้จริง”

การพัฒนาอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Development)
	 ทฤษฎีด้านอัตลักษณ์บอกว่า	 อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำาเนิด  									
แต่เป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้า	 และต้องจัดสมดุลระหว่างการพัฒนาอัตลักษณ์				
กับการทำางาน	ตลอดชีวิต
	 อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้ตัวเอง	 และปรับแต่ง	 ตลอดชีวิต  					
ผมขอแถมตรงนี้ว่า	โปรดอย่าสับสนกับการ	“สร้างภาพ”	
	 ขั้นตอนสำาคัญในการสร้างอัตลักษณ์	เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตั้งคำาถาม
ต่อเกณฑ์คุณค่า	 และสมมติฐานที่กำาหนดโดยพ่อแม่และสังคม	นำามาใช้
กำาหนดเกณฑ์คุณค่าของตนเอง	และมีลำาดับความสำาคัญของตนเอง
	 ทฤษฎีพัฒนาอัตลักษณ์ทางสังคมของ	Hardiman&	Jackson	 (อ่าน
ไดท้ีนี่	่(http://www.library.wisc.edu/EDVRC/docs/public/pdfs/LIRead-
ings/Jackson_Hardiman_Model_of_Social_Identity_Development			
.pdf)และ	Hardiman	R,	Jackson	B	(1992).	Racial	idendity	development 	
:	Understanding	 racial	 dynamics	 in	 college	 classrooms	and	 on	
campus.	In	M	Adams	(Ed.).Promoting	diversity	in	college	classrooms	
:	 Innovative	responses	for	the	curriculum,	faculty	and	institutions.	
(Vol.	 52,	 pp.	 21-37).	 San	 Francisco	 :	 Jossey-Bass.)	 อธิบายว่า																			
มี	๓	ขั้นตอนของการพัฒนาอัตลักษณ์ทางสังคมของนักศึกษาแต่ละคน
	 ๑.	 ช่วงเป็นเด็กเล็ก	 อาจเรียกว่าเป็นช่วงไร้เดียงสา	 (Naiive)	 คือ											
มองเห็นความแตกต่างของผู้คน	แต่ไม่มีการตีความหรือให้คุณค่าใดๆ 	
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	 ๒.	 ช่วงยอมรับ	 (Acceptance)	 เกิดข้ึนหลังจากได้มีประสบการณ์						
ทางสังคมกับคนหลากหลายกลุ่ม	 ได้รับรู้แนวคิดสมมติทางสังคม	 (Social	
Construct)	หลากหลายแบบ	นักศึกษาส่วนใหญ่จะบรรลุวุฒิภาวะอยู่ท่ีช่วงน้ี 	
คือมีความพอใจ	มั่นใจกับสภาพความเป็นจริงของตน
	 ๓.  ช่วงต่อต้าน	 (Resistance)	 เกิดขึ้นหากนักศึกษามีประสบการณ์
ความอยุติธรรมในสังคม
	 ผมอ่านเร่ืองราวของทฤษฎีน้ีแล้ว	มีความเห็นว่า	เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึน
จากสภาพสังคมอเมริกัน	 ซึ่งแตกต่างจากสภาพสังคมไทย	ดังน้ัน	 จึงเป็น
โอกาสที่อาจารย์ไทยจะทำาวิจัยเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์น้ีในบริบทไทย					
ได้อีกมาก 

 บรรยากาศที่มีผลต่อการเรียนรู้
	 การเรียนรู้ไม่ได้เกิดในสุญญากาศ	แต่เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงของ
รายวิชา	 และสถาบันการศึกษา	 บรรยากาศที่ดีมีผลเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทาง						
การศึกษา	และบรรยากาศที่ไม่ดีมีผลลบ
	 นอกจากนั้น	บรรยากาศยังมีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาอีกด้วย
	 บรรยากาศในท่ีน้ีมี	 ๔	 ส่วน	 คือสภาพแวดล้อมด้านปัญญา	สังคม	
อารมณ์	และกายภาพ	ที่นักศึกษาเผชิญในชั้นเรียน	และภายในสถาบัน					
การศึกษา	ตัวกำาหนดบรรยากาศคือปฏิสัมพันธ์ต่างๆ	ท่ีซับซ้อน	เช่น	ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศกึษา	การกำาหนดระดบัความยากงา่ย	เครง่ขรมึหรอื
สนกุสนานทีค่รูกำาหนด 	ความเอาจรงิเอาจงัหรอืท่าทีผกัชโีรยหน้า 	ลกัษณะ
ของประชากรในชั้นเรียน	 (เช่น	 จำานวนนักศึกษาต่างกลุ่มชาติพันธ์ุ)  	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและมุมมองที่แตกต่างที่นำาเสนอในชั้นเรียน	 
	 มุมมองต่อบรรยากาศแบบคิดง่ายๆ	 คือมองเป็น	 ๒	 ขั้ว	 ดี-ไม่ดี																				
ดีหมายถึง	 เท่าเทียมกัน	 เกิดการเรียนรู้ดี	 ไม่ดีหมายถึง	 เย็นชา	 เหยียดผิว	
เป็นต้น 	
	 ประเด็นสำาคัญคือ	 บรรยากาศเดียวกัน	 นักศึกษาต่างคนอาจรู้สึก								
ต่างกันเป็นคนละขั้วก็ได้ 	
	 ในความเป็นจริง	ความแตกต่างของบรรยากาศ	ไม่ได้แบ่งเป็น	๒	ขั้ว 	

แต่มีลักษณะลดหลั่นลงมาทีละน้อย	ตั้งแต่	ดำา	เทาแก่	และลดความเทาลง
เรื่อยๆ	จนขาว 	

ลักษณะท่าทางเฉพาะ (Sterotype)
	 ลักษณะท่าทางเฉพาะบางอย่างก่อกวนชั้นเรียน	 เช่น	 ก้าวร้าว  							
เหยียดผิว	 พูดมาก	 คุยโว	 ซึ่งบ่อยครั้งผู้มีลักษณะเช่นน้ีไม่รู้ตัว	 ย่ิงถ้าครู												
มลีกัษณะน้ีซอ่นอยู่ 	และนักศึกษาบางคนรูส้กึ	และความรูส้กึนัน้อาจก่อกวน
ให้ไม่อยากเรียน
	 ลักษณะท่าทางเฉพาะ	มีทั้งแบบท่ีก่อผลลบต่อบรรยากาศการเรียน  	
และท่ีก่อผลบวก	เช่น	ครูท่ีมีมุขตลก	ช่วยให้บรรยากาศการเรียนไม่เคร่งเครียด

ท่าที (Tone)
	 น่ีคือท่าทีการสื่อสารของครูต่อนักศึกษาท้ังในชั้นเรียน	 และนอก											
ชั้นเรียน	ทั้งการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร 	สื่อสารด้วยวาจา	และสื่อสาร
ด้วยสีหน้าท่าทาง	และพฤติกรรมอื่นๆ	(Non-Verbal	Communication)	ครู
พึงตระหนกัว่านกัศกึษามคีวามไวตอ่การสือ่สารแบบไมใ่ชถ้้อยคำาเปน็พิเศษ 	
และครูที่มีความรักความเตตาต่อศิษย์	ก็จะสื่อสารความรักความเมตตาให้
ศิษย์สัมผัสได้โดยง่าย
	 ผมมีความเห็นเพ่ิมเติมจากในหนังสือว่า	 ท่าทีของครูที่ เ อ้ือต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างบรูณาการของศษิย์	มทีัง้ทา่ทเีชิงบวกตามทีก่ลา่ว
ไปแล้ว	 กับท่าทีเชิงลบ	ตัวอย่างเช่น	ครูควรแสดงท่าทีหรือจุดยืนท่ีชัดเจน		
ต่อพฤติกรรมทุจริต	 เช่น	 การลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง										
(Plagiarism)	การลักขโมยสิ่งของ การลอกข้อสอบ	 ว่าเป็นพฤติกรรมที่จะ
ต้องได้รับโทษหนัก	หากสอบสวนแล้วพบว่าทำาจริง 	
  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา-นักศึกษา และ นักศึกษา-อาจารย์
	 ผลงานวจิยัเรือ่งนีบ้อกว่า	ปจัจยัดา้นน้ีทีม่ผีลตอ่บรรยากาศการเรยีนรู	้
เรียกว่า	 “ความรู้สึกต่อกันระหว่างอาจารย์-นักศึกษา”	 (Faculty	 Student	
Orientation) ซึง่หมายความรวมถึง	การทีนั่กศกึษารูส้กึว่าอาจารย์เอาใจใส่
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ปัญหาการเรียนของนักศึกษา	ครูเอ้ือเฟ้ือต่อนักศึกษาชนกลุ่มน้อย	เข้าพบได้
นอกเวลาเรียน	ปฏิบัติต่อนักศึกษาในฐานะคน	ไม่ใช่หมายเลข	เป็นต้น	 
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเรียนในระดับที่ลึกซึ้ง					
มาก	 

สาระ (Content) 
	 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนท่ีกล่าวแล้วข้างบน											
เป็นปัจจัยด้านกระบวนการทั้งสิ้น	 ผลการวิจัยบอกว่า	ตัวสาระหรือเนื้อหา			
ที่เรียน	 ก็มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนด้วย	ทั้งสาระ	และวิธีการจัด			
การเรยีนการสอน	จดุสำาคญัคอื	ชว่ยใหนั้กศกึษารูส้กึวา่วิชาน้ันมคีวามหมาย		
ต่อชีวิตของเขา
	 ผมขอย้ำ�อกีทว่ีา	เมือ่อา่นหนงัสอืบทนีจ้บ	ผมเหน็โจทย์วิจยั	หรอืโอกาส
ทำาวิจัยในห้องเรียนไทยมากมาย

วิจารณ์	พานิช
๓	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร  

๑๓.
พัฒนาการของนักศึกษา

และบรรยากาศในชั้นเรียน : ภาคปฏิบัติ

ตอนที่	๑๒	ว่าด้วยทฤษฎีไปแล้ว 	
ตอนที่	๑๓	จึงขอว่าด้วยภาคปฏิบัติ	หรือยุทธศาสตร์ 	
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 ครูต้องหาทางทำาให้บรรยากาศใน   
ชั้นเรียนเป็นบรรยากาศที่เปิดกว้าง ไม่เน้น
ถูก-ผิด และให้คุณค่าความคิดเห็นที่อาจ 
ไม่สมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นขั้นตอนของการ
เรียนรู้...
 ...ครูพึงย้ำ�ว่าความเป็นจริงต่างๆ     
ในโลก ไม่แยกแยะเป็นขาว-ดำา และหลาย
กรณีมีความไม่ชัดเจน การเรียนรู้ที่แท้จริง
ไม่ใช่ความพยายามเข้าไปหาจุดเดียว    
หรือ ความจริงแท้หนึ่งเดียว แต่เป็นการ
ทำาความเข้าใจ... แง่มุมต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
และแตกต่างกันตามมุมมอง 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

 ทำาให้รู้สึกปลอดภัยในสถานการณ์ไม่แน่นอน
 ครูต้องหาทางทำาให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นบรรยากาศท่ี   
เปิดกว้าง  ไม่เน้นถูก-ผิด  และให้คุณค่าความคิดเห็นที่อาจไม่สมเหตุ
สมผล เพื่อใช้เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้
 ครูพึงย้ำ�ว่าความเป็นจริงต่างๆ ในโลก ไม่แยกแยะเป็นขาว-ดำา   
และหลายกรณีมีความไม่ชัดเจน การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ความ
พยายามเข้าไปหาจุดเดียว หรือความจริงแท้หนึ่งเดียว แต่เป็นการ
ทำาความเขา้ใจแง่มมุตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และแตกตา่งกันตามมุมมอง  
	 ในห้องเรียน	ครูพึงให้ความสำาคัญและชวนกันทำาความเข้าใจทุกมุม
มองท่ีนกัศกึษาเสนอ	แมม้มุมองนัน้จะไมถู่กตอ้ง	ทัง้หมดนัน้	ก็เพ่ือการเรียน
ให้รู้จริง 	

 พยายามไม่ให้มีคำาตอบถูกเพียงคำาตอบเดียว
	 ครูพึงทำาความเข้าใจกับนักศึกษาว่า	 ความรู้ในตำาราเป็นความรู้ท่ี						
แบนราบและเป็นเส้นตรง ความรู้ที่แท้จริงมีมิติความลึก	และมีมิติที่สี่ที่ห้า	
คอืกาลเทศะด้วย	ดงันัน้ความรูท้ีแ่ท้จรงิจะมไีด	้ณ	จดุนัน้และเวลาน้ัน	เท่าน้ัน 	
คำาถามใดคำาถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง	จึงไม่มีคำาตอบเดียว 	
	 ครูพึงฝึกให้นักศึกษาฝึกให้คำาตอบให้มากและหลากหลายที่สุดต่อ					
คำาถามหนึ่งๆ 	รวมทั้งส่งเสริมให้มีคำาตอบที่คัดค้านทฤษฎีที่เชื่อถือกันด้วย 	
	 ครูควรให้นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดที่มีหลายคำาตอบ
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 ให้มีข้อมูลหลักฐานอยู่ในเกณฑ์ประเมิน
	 ตอ้งฝกึให้นกัศกึษาใชข้อ้มลูหลกัฐานอา้งองิในการเสนอความเหน็หรอื
โต้แย้ง	วิธีหน่ึงคือใช้	Rubrics	หรือเคร่ืองมืออ่ืน	เพ่ือค่อยๆ	ดึงหลักฐานออกมา 	
อาจให้นักศึกษาตรวจผลงานซึ่งกันและกันโดยใช้	Rubrics	และวงข้อมูล
หลักฐานของแต่ละส่วนให้เห็นชัดเจน
 
 ตรวจสอบสมมติฐานของตัวครูเอง ต่อนักศึกษา
	 สมมติฐานของครู	 ต่อนักศึกษาท้ังช้ัน	 และต่อนักศึกษาเป็นรายคน							
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครู	 โดยครูไม่รู้ตัว	 และพฤติกรรมนี้มีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา	 ครูจึงพึงตรวจสอบสมมติฐานของตนให้อยู่บนฐาน
ความเป็นจริง
	 วิธีท่ีงา่ยและตรงไปตรงมาท่ีสดุคือ	จดักระบวนการทำาความรูจ้กักันใน
วันแรกของเทอม	ทัง้ในเรือ่งสว่นตวัและเรือ่งพ้ืนความรู	้เทคนคิทำาความรูจ้กั	
นักศึกษานี้มีมากมายให้ค้นคว้าได้	 
 	 	 	 	 	
 ระมัดระวังคำาพูดที่ระบุว่า นักศึกษามีความสามารถต่ำ�
	 ครูมีหน้าท่ีให้กำาลังใจ	 ให้นักศึกษามีความมานะพยายาม  โดยช่วย							
ชี้ช่องทางและวิธีการเรียนที่เหมาะสมให้  ครูไม่ควรใช้ถ้อยคำาท่ีพาดพิงถึง
เรื่องที่ไม่มีใครแก้ไขได้  เช่น	ไม่ควรพูดว่า	“ครูยินดีช่วยเสมอ	เพราะครูรู้ว่า		
ผู้หญิงมักไม่เก่งคณิตศาสตร์”	การเป็นผู้หญิงไม่มีทางแก้ไขได้	ครูจึงไม่ควรพูด	
แต่ควรพูดว่า	“หากเธอพยายาม	ขยันทำาแบบฝึกหัดอีกสักวันละครึ่งชั่วโมง 	
ครูคิดว่าเธอจะเรียนวิชานี้ได้สำาเร็จ” ความขยันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้
	 เร่ืองคำาพูดของครูท่ีควรพูดและไม่ควรพูดน้ี	ครูทุกคนควรเอาใจใส่ศกึษา
 
 อย่าบอกให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งพูดแทนกลุ่ม
	 ในหนังสือระบุถึงนักศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อย ว่าหากให้พูดแทนกลุ่ม	
อารมณ์	บ่	จอย	ของเขาอาจทำาให้เขาพูดได้ไม่ดี	หรือระเบิดอารมณ์ ทำาให้
บรรยากาศในห้องเรียนเสีย

	 แต่ผมคิดต่าง 	ผมคิดว่าในหลายกรณี	ความเห็นของนักศึกษาในห้อง
อาจมคีวามแตกตา่งหลากหลาย	ไมไ่ดเ้ปน็เอกภาพ	ซึง่ในดา้นเปา้หมายของ
การเรียน	 เราต้องการมีหลากหลายความเห็นอยู่แล้ว	การให้พูดแทนกลุ่ม
โดยไม่ได้แยกกลุ่ม	ไม่ได้ปรึกษาหารือหาข้อยุติในกลุ่ม	เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา 	
 	 	 	 	 
 ลดการปกปิดตัวตน
	 บรรยากาศของการเรียนรู้ทีด่คีอืบรรยากาศเปดิกว้าง	และมกีารยอมรบั
นบัถือตัวตนของนักศกึษาแตล่ะคน 	การท่ีครูทำาความรู้จกัและเรียกช่ือศิษย์
เป็นรายคน	การท่ีมีกระบวนการช่วยให้นักศึกษารู้จักคุ้นเคยกัน	จะช่วยให้
มีบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน
 
 ใช้ท่าที ภาษา พฤติกรรม ท่ีสะท้อนการเปิดกว้าง ยอมรับชนทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกัน
	 ครตูอ้งพยายามทุกวิถทีางท่ีจะทำาใหน้กัศึกษาทกุคนในชัน้เรยีนรูส้กึวา่
ตนเปน็สมาชกิของห้องเรยีนท่ีมศีกัดิศ์รเีทา่เทียมกับคนอืน่ 	ครพึูงระมดัระวัง
การใชถ้้อยคำาทีส่ะท้อนจติใตส้ำานกึว่าคนบางกลุม่เหนือคนอกีบางกลุม่ 	เชน่
ใชส้รรพนามเพศชาย	สอ่ว่าใหค้วามสำาคญัผูช้ายเหนอืผูห้ญงิ	หรอืเมือ่มกีาร
ใชค้ำา	American	Idiom	ครก็ูชว่ยอธิบายใหน้กัศกึษาตา่งชาตทิราบว่าคำานัน้
มีความหมายว่าอย่างไร 	เพื่อช่วยให้นักศึกษาผู้นั้นได้เข้าใจร่วมไปกับชั้น
 
 ใช้ตัวอย่างที่แตกต่างหลากหลาย
	 ตัวอย่างท่ีแตกตา่งหลากหลาย	ชว่ยใหน้กัศกึษาเห็นว่า	ทฤษฎีน้ันใชไ้ด้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ตัวอย่างท่ีใช้ในคนเพศใดก็ได้  ที่ใช้ใน								
ผูห้ญิง 	ทีใ่ช้ในคนตา่งเศรษฐฐานะ	 จะชว่ยใหน้กัศกึษาตดิตามได ้	และเหน็
คุณค่าของความรู้นั้นในสถานการณ์จริง

 กำาหนดและบังคับใช้กติกาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
	 กติกาของปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนต้องมีการกำาหนดเพ่ือให้เกิด
ปฏิสมัพันธ์ท่ีด ีมทีา่ทีเปดิกว้าง	(Inclusive)	นกัศกึษาทุกคนไดร้บัการพัฒนา 	
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 วิธีที่ดีคือให้นักศึกษาระดมความคิดช่วยกันกำาหนด	เพื่อป้องกันพฤติกรรม
ของบางคนที่มีอคติต่อคนบางกลุ่ม
 
 ระมัดระวังว่าสาระในวิชาไม่ทำาให้นักศึกษาบางกลุ่มถูกผลักออกไป
ชายขอบ
	 ครูต้องระมัดระวังตรวจสอบสาระของวิชา	 ว่ามีการละเว้นสาระ										
บางส่วนไปหรือไม่	 การละเว้นนั้น	 มีผลเท่ากับไม่ให้ความสำาคัญแก่คน								
บางกลุ่ม	 ทำาให้นักศึกษาบางคนรู้สึกเหมือนถูกผลักออกไปนอกวง											
(Marginalized)	และมผีลปดิก้ันการสร้างอตัลกัษณ์ของนักศกึษา	คน/กลุม่	
นั้นหรือไม่	 

 สร้างบรรยากาศที่ดีของรายวิชาในวันแรก
	 ครพึูงใชวั้นแรกสรา้งความประทบัใจ	และวางแนวทางของบรรยากาศ
ในชั้นเรียน 	แสดงดุลยภาพระหว่างสมรรถนะและอำานาจ	กับความเป็นคน
ท่ีเข้าถึงง่าย	 หาวิธีทำาให้นักศึกษารู้จักกัน	 และรู้สึกสบายใจกับครูและ
รายวิชา	รวมทั้งสามารถเรียนเนื้อหารายวิชาได้อย่างมีความหมาย
 
 จัดให้มีการสะท้อนกลับเรื่องบรรยากาศการเรียน
	 ครูต้องหาวิธีได้รับการสะท้อนกลับ	(Feedback)	บรรยากาศในช้ันเรียน	
ว่าทุกคนรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่	ให้คุณค่า	และรับฟัง	อย่างเท่าเทียมกัน	
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปน้ี	 (๑)	 ถามจากตัวแทนนักศึกษาท่ีมา
พบครูเป็นระยะๆ	อย่างสม่ำ�เสมอ	 โดยครูถามประเด็นจำาเพาะท่ีเป็นเรื่อง
อ่อนไหวสำาหรับชั้นเรียนน้ัน  (๒)	 จัดให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามเรื่อง
ประเด็นอ่อนไหวในช่วงต้นเทอม	 (๓)	 บันทึกวีดิทัศน์ของชั้นเรียน	 นำามา
พิจารณา 	(๔)	หาคนมานั่งสังเกตการณ์ชั้นเรียนและให้ความเห็นป้อนกลับ 	
คนผู้น้ันอาจเป็นเพ่ือนครู	 นักศึกษาช่วยสอน	หรือท่ีปรึกษาจากศูนย์พัฒนา	
การเรียนการสอน 	
	 ประเด็นรายละเอียดที่น่าจะตรวจสอบ	 เช่น	ครูถามหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับนกัศกึษากลุม่ไหนมากเปน็พิเศษ 	นกัศกึษากลุม่ไหนไมไ่ดร้บัปฏสิมัพันธ์

จากครูเลย	ปฏิสัมพันธ์แบบที่พึงเอาใจใส่คือ	 ถามคำาถามขัดจังหวะ	ถาม
คำาถามที่ง่าย	แสดงความชื่นชมเป็นพิเศษ	เป็นต้น	 
 	 	 	 	 	
 ระมัดระวังเรื่องที่อ่อนไหวล่อแหลม
	 ครตูอ้งระมดัระวงัเรือ่งทีอ่อ่นไหวลอ่แหลมตอ่ความรูส้กึของนกัศกึษา
บางคนหรอืบางกลุม่	และเมือ่เหตกุารณใ์นชัน้เรยีนเริม่สอ่ไปในทางทีจ่ะเกิด
บรรยากาศการเรยีนทีไ่มพึ่งประสงค	์ครตูอ้งรบีตดัไฟแตห่วัลม	ครตูอ้งศกึษา
และปรึกษาเรื่องน้ีเอาไว้เตรียมตัวป้องกันบรรยากาศที่ทำาลายการเรียนรู้
เรื่องที่สำาคัญ	จำาเป็น	แต่เป็นเรื่องอ่อนไหว 	

 ตรวจหาความตึงเครียดให้พบแต่เนิ่นๆ
	 เมื่อครูจ้องสังเกตระมัดระวังอยู่แล้ว 	ครูก็จะเห็นการเริ่มก่อหวอดของ
บรรยากาศที่ไม่ดี 	เช่น	มีการบอกให้เพื่อนหยุดพูด 	มีนักศึกษาบางคนเลี่ยง
ออกไปจากหอ้งหรอืจากกลุม่	เกดิมกีารโตเ้ถียงกันโดยตรง 	ครตูอ้งรบีหาวิธี
ระงับเหตุก่อนจะลุกลามใหญ่โต	วิธีการมีได้หลากหลาย	เช่น	กล่าวคำาขอโทษ
ด้วยตนเอง	หรือแทนนักศึกษาบางคน	 “ครูขอโทษ	ที่ครูจัดบทเรียนนี้  และ
นำาไปสู่ความรู้สึกไม่ดีของนักศึกษาจำานวนหนึ่ง”	 และช้ีให้เห็นว่าเป็นเรื่อง
การตีความหมายแตกต่างกัน 	
	 หลังเวลาเรียน	ครูควรเชิญนักศึกษาที่มีความรู้สึกไม่ดี	หรือนักศึกษา
ท่ีเป็นตวัจดุชนวน	มาคยุ ทำาความเขา้ใจประเดน็ความลอ่แหลม	และวิธีพูด
ที่ไม่ระคายความรู้สึกของคนที่ความอดทนในเรื่องนั้นต่ำ�
	 เหตุการณ์ยุ่งยาก	เป็นสถานการณ์จริงสำาหรับการเรียนรู้

 เปลี่ยนความตึงเครียดและไม่เห็นพ้องเป็นโอกาสเรียนรู้
	 นักศึกษาควรได้เรียนรู้ว่า	การโต้เถียง	ความขัดแย้ง	ความไม่ลงรอยกัน 	
และการตีความต่างกัน	 เป็นโอกาสขยายมุมมอง	ทำาความเข้าใจเรื่องน้ัน						
ในมิติท่ีลึกข้ึน	ทำาความเข้าใจมุมมองตรงกันข้าม	ฯลฯ	คือเป็นโอกาสเรียนรู้
ให้รูจ้รงิน่ันเอง	จงึไมค่วรมองสภาพขา้งตน้เปน็สิง่ไมพึ่งประสงค ์และไมค่วร
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด 	



148 149การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

	 แต่ด้วยความอ่อนเยาว์ของนักศึกษาที่พัฒนาการด้านสังคมและ
อารมณ์ยังไปไมบ่รรลวุฒุภิาวะสงูสดุ	จงึมโีอกาสทีน่กัศกึษาบางคนควบคมุ
ตัวเองไม่อยู่และลุแก่โทสะ	ทำาให้	“บ่อนแตก” ทำาลายบรรยากาศการเรียนรู้ 	
	 ครูต้องฝึกกำากับควบคมุบรรยากาศทีล่อ่แหลมเหลา่น้ี 	ให้อยู่ในสภาพ
ท่ี	 “พอทน”	 สำาหรับนักศึกษา	 ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้ง																												
หรือทะเลาะกัน  ให้เป็นบรรยากาศของ	 “ความตึงเครียดท่ีสร้างสรรค์”							
(Constructive	Tension) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สำาคัญมาก
 	 	 	 	 	
 ส่งเสริมให้มีการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
	 ความตึงเครียดส่วนใหญ่เกิดจากนักศึกษาไม่ได้ฟังเพ่ือนอย่างต้ังใจ  	
ไม่ได้ฟังสิ่งที่เพ่ือนพูดอย่างแท้จริง	 พอมีบางคำาที่ตนรู้สึกแสลงหู	 หรือ			
แทงใจดำา	อารมณ์วู่วามก็พลุ่งออกมา	ดังนั้นทักษะการฟังที่เรียกว่า	Active	
Listening	จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 	
	 นกัศกึษาจงึควรไดม้โีอกาสฝกึทกัษะการฟัง	วิธีหน่ึงคอื	Paraphrasing	
หรือการทวนคำาพูดของเพ่ือนในสำานวนใหม่ของตนเอง	ครูเองอาจแสดง
ตัวอย่าง	โดยทวนคำาพูดของนักศึกษาและถามผู้พูดว่า	ตรงกับความหมายท่ี	
นักศึกษาตั้งใจหรือไม่ 	

สรุป
	 ระดับพัฒนาการของนักศึกษามีผลต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้								
รู้จริง และการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	ต้องเอาใจใส่ส่งเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาไปพร้อมๆ	 กันด้วย	นั่นคือ	 ระดับพัฒนาการของนักศึกษาเป็นท้ัง	
Means	และ	End	ของกระบวนการเรียนรู้ 	
	 บรรยากาศของการเรียนรู้	 ต้องไม่ใช่เอาใจใส่เฉพาะบรรยากาศทาง
ปัญญา	หรือการเรียนรู้วิชาเท่านั้น	 แต่ต้องเอาใจใส่บรรยากาศทางสังคม	
และทางอารมณ์ด้วย	 บรรยากาศทั้ง	 ๓	 ด้านน้ี	 มีผลต่อการเติบโตหรือ
พัฒนาการรอบด้าน 	
	 บรรยากาศ	 และระดับพัฒนาการของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างซับซ้อน	ท้าทายครูเพ่ือศิษย์ในการจัดการส่ิงเหล่าน้ัน	

เพื่อเอื้ออำานวยให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้แบบ	“รู้จริง”
	 ผมขอเพ่ิมเติมว่า	 บรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย			
ตอ้งคำานงึถึงพัฒนาการดา้นรา่งกายของนกัศกึษาดว้ย 	สภาพแวดลอ้มควร
เอื้อให้นักศึกษาได้สร้างสุขนิสัย	ด้วยการออกกำาลังกายสม่ำ�เสมอ	ติดตัว					
ไปตลอดชีวิต	 การออกกำาลังกายแบบแอโรบิก	 ช่วยให้สมองแจ่มใส																
ลดความเครียด	ช่วยการเรียนรู้ 	

วิจารณ์	พานิช
๓	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๑๔.
ผู้กำากับการเรียนรู้ของตนเอง : ทฤษฎีิ

ตอนที่	๑๔	และ	๑๕	มาจากบทที่	๗	How	Do	Students	Become	
Self-Directed	Learners?ซึ่งผมตีความว่าเป็นการทำาความเข้าใจ

และฝึกวิธีเรียนรู้	อย่างรู้ขั้นตอนของการเรียนรู้ 	ช่วยให้นักศึกษาไม่ใช้
วิธีเรียนรู้แบบผิดๆ 	ที่ทำาให้ทั้งเปลืองแรง	แล้วผลการเรียนยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย	“รู้จริง”	อีกด้วย
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 แม้จะได้คิดวางแผนยุทธศาสตร์    
การทำางานอย่างดีแล้ว เมื่อลงมือทำาตาม
แนวทางท่ีวางไว้ก็ต้องระวังระไวตลอดเวลา
ว่าจะได้ผลดีจริงหรือไม่ ความสามารถใน
การวางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง มีความสำาคัญ
พอๆ กันกับความสามารถในการตรวจพบ
ข้อบกพร่องและแก้ไขเสีย

	 ตอนท่ี	๑๔	ว่าดว้ยทฤษฎี ตอนท่ี	๑๕	ว่าดว้ยภาคปฏิบติั	หรอืยุทธศาสตร ์	
	 หนังสือบทนี้เริ่มทำานองเดียวกับบทก่อนๆ 	คือเริ่มด้วยเรื่องเล่า	๒	เรื่อง	
ของศาสตราจารย์	๒	คน 	ที่คนหนึ่งเล่าเรื่องนักศึกษาที่ทำาการบ้านแบบทำา
วันน้ีส่งพรุ่งนี้	 และอ้างว่าตนเป็นนักเรียนเรียนเก่งวิชานั้นมาจากชั้นมัธยม  	
ไม่พอใจกับเกรดที่ได้ต่ำ�กว่าที่คาด	 ศาสตราจารย์อีกคนหน่ึงเล่าเรื่อง
นักศึกษาท่ีขยันสุดขีด	 แต่ผลสอบแย่	หนังสือบอกว่า	นักศึกษา	๒	คนนี้มี
ปญัหาเดยีวกัน	คอื เรยีนไม่เปน็ 	หรอืไมม่ทีกัษะการเรียนรู้	ไมเ่ขา้ใจวิธีการ
และขั้นตอนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง	ไม่เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง

คุณสมบตัขิองผู้สามารถกำากับการเรยีนรูข้องตนเองได ้(Self-Directed 
Learner) 
	 ผู้ท่ีสามารถกำากับการเรียนรู้ของตนเองได้	 (Self-Directed	 Learner)	
ตอ้งรูข้ัน้ตอนของการเรยีนรูท่ี้ถูกตอ้ง	และมทีกัษะในการตรวจสอบข้ันตอน
การเรียนรู้ของตนเอง	โดยขั้นตอนของการเรียนรู้มี	๕	ขั้นตอน	คือ
	 ๑.	มีทักษะในการประเมินตัวงานที่จะต้องทำา
	 ๒.	 มีทักษะในการประเมินความรู้และทักษะของตนเองสำาหรับ						
ทำางานนั้น
	 ๓.	มีทักษะในการวางแผนการทำางาน
	 ๔.	มีทักษะในการติดตามประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
	 ๕.	มีทักษะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำางานของตน
	 ทักษะชุดนี้เรียกว่า	Metacognition	 Skills	 แปลว่าทักษะในการ															
ทำาความเขา้ใจขัน้ตอนการเรียนรู้	โปรดสงัเกตวา่	หนังสอืเลม่นีม้องการเรียน
กับการทำางาน	หรือการปฏิบัติ	เป็นสิ่งเดียวกัน	มีขั้นตอนแบบเดียวกัน
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	 เพ่ือให้สามารถเรียนรู้แบบกำากับตนเองได้  นักศึกษาต้องฝึกแต่ละ							
ขั้นตอนใน	๕	 ขั้นตอนอย่างเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีของแต่ละข้ันตอน									
มีสติอยู่กับทักษะแต่ละตัว	และฝึกฝนจนชำานาญ	และทำาได้อย่างอัตโนมัติ
ในที่สุด

ประเมินงานที่อยู่ตรงหน้า
	 เป็นเรื่องแปลกมาก	ที่ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า	 เมื่อครูมอบชิ้นงาน
ให้นักศึกษาทำา 	ครึง่หนึง่ของนกัศกึษาไมไ่ดอ่้านโจทยใ์ห้ชดัเจน 	 และทำางาน
ตามโจทย์ท่ีตนคุ้นเคยสมัยเรียนชั้นมัธยม	 ผลงานวิจัยชิ้นน้ีบอกเราว่า												
ขั้นตอนที่	 ๑	 ของ	Metacognition	คือการท่ีนักศึกษาจำานวนหนึ่งประเมิน				
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆ	ต้องมีการฝึกฝน 	
	 และเรื่องเล่าเรื่องแรกของบทที่	๗	นี้	ก็สะท้อนว่า	นักศึกษาที่เคยเป็น
นักเรียนเกรดเอในชั้นมัธยม	ก็ตกหลุมขั้นตอนที่	๑	ของ	Metacognition	คือ
ส่งผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ครูกำาหนดไว้ในใบงาน	 เน่ืองจากคุ้นเคยกับ
การบ้านหรือข้อสอบแบบถามความจำา	 เมื่อเห็นคำาบางคำาก็กระโจนใส่ว่า
หวานหมูเรื่องนี้เรารู้แล้ว	 ไม่ได้อ่านให้รอบคอบและไตร่ตรองว่าโจทย์คือ
อะไร
	 ครูต้องช่วยแก้จุดอ่อนนี้ของนักศึกษา	ช่วยฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะ
และนิสัยในขั้นตอนน้ี	 -	 ประเมินชิ้นงาน	ทำาความเข้าใจว่าผลงานที่ถือว่า
คณุภาพดเีปน็อย่างไร	ตอ้งการความรูแ้ละทักษะอะไรบา้งในการทำางานนัน้
ให้บรรลผุล	และตัง้ใจทำางานเพ่ือสง่ผลงานท่ีมคีณุภาพสงูสดุเทา่ทีจ่ะทำาได้
	 ทกัษะนีฝ้กึโดย	หลงัจากครมูอบหมายชิน้งาน 	ก็ให้นักศกึษาแตล่ะคน
อ่านและกำาหนดในใจว่า	 โจทย์ท่ีได้รับคืออะไร	ผลงานท่ีถือว่ามีคุณภาพดี
เป็นอย่างไร 	ต้องการทักษะอะไรบ้างในการทำางานน้ัน 	แล้วให้นักศึกษาจับคู่
แลกเปลี่ยนความเห็นกัน	 ตามด้วยการอภิปรายในชั้น	 โดยจับฉลากให้													
คูนั่กศกึษาจำานวนหนึง่เสนอความเหน็ของคูต่น	ตามดว้ยการอภิปรายทัง้ชัน้ 	

วงจรของการเรียนรู้แบบกำากับตนเอง
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ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการทำางานนั้น
	 ผลงานวิจัยบอกว่า	นักศึกษามักจะประเมินความสามารถของตนเอง
สูงกว่าความเป็นจริง	 และนักศึกษาท่ีเรียนอ่อนมักมีความสามารถในการ
ประเมินตนเองต่ำ�ด้วย	ซึ่งหมายความว่า	 นักศึกษาที่เรียนอ่อนมักประเมิน
ความสามารถของตนเองสูงกว่าความเป็นจริง	ในขณะที่นักศึกษาเรียนเก่ง
มักประเมินตรงความเป็นจริง	ทั้งก่อนสอบและหลังสอบ 	
	 ทักษะในการประเมินตนเอง	 จึงเป็นสิ่งท่ีครูต้องฝึกให้แก่นักศึกษา								
ย่ิงนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน	ครูย่ิงต้องเอาใจใส่ฝึกให้เป็นพิเศษ	เพราะความสามารถ
ในการประเมินตนเองเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเรียนรู้	 (และการทำางาน)											
ในเร่ืองเล่าตอนต้นบทท่ี	๗	ของหนังสือ	นักศึกษาท่ีมีปัญหาท้ัง	๒	คน	อ่อนด้อย	
ด้านการประเมินตนเอง	และประเมินตนเองสูงเกินจริงมากทั้ง	๒	คน 	
	 ผมมคีวามเหน็ว่า	นกัศกึษาคนที	่๒	ในหนงัสอื ประเมนิตนเองผดิที ่	คอื
ไปหลงประเมินทีห่นงัสอื	ว่าตนเองอา่นหนังสอือย่างด	ีแตม้สท่ีีจดุสำาคญัใน
หนังสือจนเปรอะไปหมด	และอ่านหลายเที่ยว	แถมยังท่องจำาส่วนสำาคัญ
เป็นอย่างดี	นักศึกษาคนน้ีไม่ได้ประเมินความเข้าใจของตนเอง	หรือไม่มี
ทักษะประเมินความเข้าใจของตนเอง

วางแผนวิธีทำางานที่เหมาะสม
	 ผลการวจิยับอกว่า	นกัศึกษาและ	“มอืใหม”่	ท้ังหลาย	ใชเ้วลาวางแผน
งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งน้อยกว่า	 “มือเก่า”	หรือผู้ชำานาญ	ทำาให้นักศึกษาทำางาน
แบบผิดเป้าหมายได้ง่าย/บ่อย	 เหตุท่ีเป็นเช่นน้ันก็เพราะนักศึกษาไม่เห็น
คุณค่าของการวางแผนวิธีทำางาน	หรือมิฉะนั้นก็ทำาไม่เป็น 	
	 เปรียบเทียบง่ายๆ	 กับการต่อยมวย	นักศึกษาและมือใหม่	 ไม่ศึกษา
ทำาความรู้จักคู่ต่อสู้	 ไม่วางแผน	 “เข้ามวย”	 ให้เหมาะต่อคู่ต่อสู้	 และต่อ				
ความถนดัหรือจดุแขง็ของตน	เมือ่ระฆงัเริม่ก็ตะลยุชกเลย	โอกาสชนะก็ย่อม
มีได้ยาก 	
	 นักศึกษาต้องได้รับการฝึกศิลปะการทำาสงครามของซุนวู คือ	รู้เขา	รู้เรา	
เอามาวางยุทธศาสตร์การทำาสงคราม 	

ลงมือทำางาน และติดตามผล
 แม้จะไดค้ดิวางแผนยุทธศาสตรก์ารทำางานอย่างดแีลว้ เม่ือลงมือ
ทำาตามแนวทางท่ีวางไว้ก็ต้องระวังระไวตลอดเวลาว่าจะได้ผลดีจริง
หรือไม่  ความสามารถในการวางยุทธศาสตรท์ีถ่กูต้อง มีความสำาคัญ
พอๆ กันกับความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องและแก้ไขเสีย  
	 นั่นคือ	 นักศึกษาต้องฝึกทักษะ	 ติดตามผลงานของตนเอง	 (Self-									
Monitoring)	 ผลงานวิจัยบอกว่า	 นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง									
ได้ผลดี จะหยุดตรวจสอบว่าตนเข้าใจเร่ืองน้ันดีหรือไม่เป็นระยะๆ	ในขณะท่ี
นักศึกษาที่เรียนอ่อนจะเรียนแบบตะลุยดะ 	
	 ผลการวิจัยบอกอีกว่า	 หากครูจัดกระบวนการการเรียนรู้	 โดยมีช่วง					
ให้นักศกึษาทำากิจกรรมเพ่ือประเมนิตนเองเปน็ระยะๆ	นกัศกึษาจะเรียนรู้ได้
ดีกว่า

ไตร่ตรองสะท้อนความคิด และปรับปรุงวิธีทำางาน
	 ผลการวิจัยบอกว่า	แม้นักศึกษาจะประเมินติดตามผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง 	และตรวจพบขอ้บกพรอ่ง 	ก็ไมใ่ชว่า่นักศกึษาจะเปลีย่นยุทธศาสตร์
หรือวิธีการเรียน/ทำางาน	นักศึกษามักจะยึดมั่นอยู่กับความคิดเดิมๆ	วิธีการ
เดิมๆ	ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย	 เหตุผลหน่ึง	 อาจเพราะนักศึกษายังไม่มี
ความสามารถสร้างยุทธศาสตร์แบบอื่นได้ 	
	 ผลการวิจัยบอกว่า	นักศึกษาที่เรียน/ทำางานเก่ง	 จะมีความสามารถ
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำางานของตนได้  หากตรวจสอบพบว่าผลงาน					
ยังไม่ค่อยดี	 แต่การเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ต้องลงทุน	นักศึกษาอาจมอง					
ไมอ่อกว่าผลทีไ่ดจ้ากการเปลีย่นยุทธศาสตร/์วิธีการจะคุม้ความยากลำาบาก
ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 	
	 ผลการวิจยับอกว่า	คนเรามกัจะพอใจทีจ่ะทำาตามวิธีท่ีตนคุน้เคย	และ
ได้ผลดีพอสมควร	 (ปานกลาง)	 ไม่ค่อยลงทุนทดลองทำาตามแนวทางใหม่				
ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมอย่างมากมายตามที่คาดคิดหรือไม่ 	
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ความเชื่อเรื่องความฉลาดกับการเรียนรู้
	 มุมมอง	หรือความเชื่อ	ของนักศึกษามีผล	(โดยไม่รู้ตัว)	ต่อพฤติกรรม
การเรยีนรู	้ของนักศกึษา	ความเชือ่น้ีรวมถึงความเชือ่เรือ่งธรรมชาตขิองการ
เรียนรู้  ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทำาได้เร็ว	 เกิดผลเร็ว	 หรือเชื่อว่าการเรียนรู้									
เกิดขึ้นช้าๆ	และต้องเผชิญความยากลำาบาก 	
	 ความแตกต่างในความเชื่อเรื่องธรรมชาติของการเรียนรู้อีกคู่หน่ึง								
คือ	 เชื่อว่าสติปัญญา	 (Intelligence)	 เป็นสิ่งคงที่	 หรือเป็นสิ่งที่ปรับปรุง
เพิ่มพูนได้
	 อกีเรือ่งหน่ึงคือความเชือ่เก่ียวกับความสามารถ	และความถนัดพิเศษ	
ของตนเอง 	
	 ผลการวิจัยบอกว่า	 ความเชื่อ/มุมมองของนักศึกษาในเรื่องเหล่านี้									
มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลลัพธ์ของการศึกษา	 รวมท้ังคะแนนสอบ  					
คือนักศึกษาที่มีความคิดเชิงบวก	จะเรียนได้ดีกว่า 	
	 ผมตีความว่านักศึกษาที่มีมุมมองเชิงบวกใน	๓	 เรื่องข้างต้นจะมี					
กำาลังใจให้มุมานะพยายาม	ให้หมั่นฝึกฝนปรับปรุงตนเอง 	
	 เรือ่งนีบ้อกครวูา่	ครตูอ้งหาวิธีการสง่เสรมิให้นกัศกึษาเปลีย่นความเชือ่
เชิงลบในเรื่องความฉลาดหรือความถนัดในการเรียนรู้  มาเป็นความเชื่อ				
เชิงบวก	 คอยชี้ให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากตัวนักศึกษาเอง	 หรือ											
จากเพื่อน	ให้เห็นว่าความตั้งใจฝึกฝนให้ผลดีจริงๆ	รวมทั้งชี้ให้เห็นจากมุม
ของทฤษฎีด้วยว่า	 ทฤษฎีการศึกษาสมัยใหม่	 ท่ีมาจากการวิจัยด้าน												
Neuro-Science	 บอกว่า	 สมองเรียนรู้และพัฒนาจากการฝึกฝนหรือ													
การปฏิบัติเป็นหลัก 	

สรุป
	 ประเด็นต่างๆ	 ที่เป็นเรื่องของความเชื่อและความเคยชินเป็นสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงยาก	 แต่ครูก็ต้องเอาใจใส่ดำาเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ปรบัปรงุทักษะ	๕	ขัน้ตอน	ทีน่ำาไปสูก่ารเปน็ผูก้ำากับการเรยีนรูข้องตนเองได ้	
เพราะทักษะนีจ้ะตดิตวัศษิย์ไปตลอดชวิีต 	ใช้ประโยชนไ์ดเ้รือ่ยไป 	ตา่งจาก
สาระวิชา	ซึ่งใช้ได้เพียงชั่วคราว 		
         

วิจารณ์	พานิช
๖	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร  

๑๕.
ผู้กำากับการเรียนรู้ของตนเอง : ภาคปฏิบัติ

 ตอนที่	๑๕	 มาจากบทที่	๗	How	Do	Students	Become	
Self-Directed	Learners?	ว่าด้วยภาคปฏิบัติ	หรือยุทธศาสตร์ 	
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 ทักษะในการต้ังคำาถาม หรือต้ังข้อสงสัย 
เป็นทักษะสำาคัญยิ่ง ต่อการเรียนรู้ ไม่ว่า  
ในเรื่องใด วิชาใด และคำาถามที่ตั้งต่อตนเอง 
มีค่ายิ่ง ต่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง

ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิให้นักศึกษาบรรลทัุกษะกำากับดแูลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง

ประเมินงานที่จะทำา
 สร้างความชัดเจนให้มากกว่าที่คิด
	 ในการมอบหมายงานใหนั้กศึกษา	ครตูอ้งสือ่สารใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการ
ให้นักศึกษาฝึกฝนอะไร	เพ่ือประโยชน์อะไรต่อนักศึกษา	ผลงานในระดับไหน
ที่สะท้อนว่านักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง	ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
นักศึกษาอาจมีมุมมองต่อชิ้นงานต่างจากที่ครูคิด	 ครูต้องหาทางป้องกัน
ความเข้าใจผิดๆ	ต่อชิ้นงานของนักศึกษา
	 ความเข้าใจผิดที่ดาษดื่น	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย)	คือคิดว่า
เป้าหมายของชิ้นงานนั้นคือ	นักศึกษาต้องนำาเสนอผลงานที่เป็น	 “ผลงาน
สดุท้าย”	ทีด่	ีเปน็ใชไ้ด ้	นกัศกึษาจงึหลงไปคดัลอกตดัปะ 	หยิบยืมหรือขโมย
ผลงานของผู้อื่น	หรือที่ร้ายกว่าน้ัน	คือไปจ้างเขาทำาให้	 น่ีคือความหลงผิด				
ท่ีทำาร้ายตนเอง	ที่ทำาให้ตนเองไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการฝึกหัด	คิดเอง									
ทำาเอง	เผชิญความยากลำาบาก/ความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง 	
	 การเรยีนรูอ้ยู่ท่ีตวันกัศึกษาไมไ่ดอ้ยู่ทีช่ิน้ผลงาน	ตวัชิน้ผลงานเปน็เพียง
กระจกสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา	 หากนักศึกษาไม่ทำาผลงานเอง											
ไปหยิบยืมหรือซื้อผลงานมาส่งครู เท่ากับนักศึกษาเอา	“กระจก”	ชิ้นอื่นมา
ตบตาครู  ครูที่โดนหลอก	 ก็ช่วยฝึกนักศึกษาผิดทาง	 ผลเสียก็ตกอยู่แก่ตัว
นักศึกษาเอง
	 จริงๆ	แล้ว	คนที่โดนหลอกมากที่สุด	คือตัวนักศึกษาเอง
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	 ผมจงึสรุปกับตวัเองว่า	การเรยีนรูท่ี้ดตีอ้ง “เรยีน ๓ ชัน้” ไปในเวลา
เดยีวกัน คอื (๑) เรยีนเน้ือหาหรอืสาระวชิา หรอืเรยีนทฤษฎ ี(๒) เรยีน
ทักษะ โดยการลงมือทำา และ (๓) เรียนวิธีเรียน เข้าใจและมีทักษะใน
แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้
 การ “เรียน ๓ ชั้น” น้ี อาจมองเป็นอีกแบบหน่ึงก็ได้ คือ (๑)              
เรยีนฝกึ (๒) เรยีนกระบวนการการฝึก (๓) เรยีนทำาความเขา้ใจขัน้ตอน
การฝึก
	 จะเป็นคนที่กำากับการเรียนรู้ของตนเองได้	 (Self-Directed	Learner)  	
หรอืเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอสิระ	(Independent	Learner)	ได ้	ตอ้งมทัีกษะ
ในการเรียน	๓	ชั้น	ให้การเรียนแต่ละชั้น	มีพลังเสริมส่ง	 (Synergy)	ซึ่งกัน
และกัน	นักศึกษาต้องมีสติระลึกถึงการเรียนทั้ง	๓	ชั้นน้ีจนเป็นนิสัย และ
ฝึกฝนตนเองให้พัฒนาปรับปรุงตนเองในทักษะทั้ง	 ๕	 ขั้นตอนในรูปของ
บันทึกที่แล้วตลอดชีวิต	จึงจะเป็น	“คนที่กำากับการเรียนรู้ของตนเองได้”
	 คำาแนะนำาต่อนักศกึษาให	้“เรยีนรู	้๓	ชัน้”	ไดโ้ดยง่ายคอื	ให้ทำา	“บนัทกึ
ขั้นตอนการเรียน/ทำางาน”	 คู่ไปกับการทำาชิ้นงานท่ีครูมอบหมาย	 เป็น							
บนัทกึคลา้ยๆ	เขยีนไดอารี ่วา่ชิน้งานนัน้มเีปา้หมายสดุท้ายเป็นผลงานอะไร 	
บอกได้อย่างไรว่าผลงานมีคุณภาพดีเด่น	ดีมาก	ดี	พอใช้	ใช้ไม่ได้ 	ตนกะจะ
เสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับไหน	เพราะอะไร	การฝึกทำาชิ้นงานนี้	ตนทำา
เพ่ือเรยีนรู/้ฝึกอะไรบา้ง	ตนแจกแจงขัน้ตอนของงานเปน็ก่ีขัน้ตอน	สว่นไหน
ที่ง่ายสำาหรับตน 	ส่วนไหนยาก 	ตนมีแผนเอาชนะความยากอย่างไร 	ลงมือ
ทำาอย่างไร	 ระหว่างทำาพบอะไรบ้าง	 ได้เรียนรู้อะไร	 ต้องแก้ไขอุปสรรค							
อะไรบ้าง	 อย่างไร	สุดท้ายแล้วผลงานของตนมีคุณภาพระดับไหน	ตนได้
ความรู้/ทักษะอะไรบ้าง 	ส่วนไหนที่อยากได้	แต่ยังได้น้อย	เพราะอะไร	หาก
ได้รับมอบหมายงานอีก	จะปรับปรุงการทำางาน/ฝึกฝน/เรียนรู้	อย่างไร 	ฯลฯ 	

 บอกนักศึกษาว่าครูไม่ต้องการอะไร
	 สิ่งที่ครูจะต้องเอาใจใส่	 และขจัดออกไป	 คือความเข้าใจผิดของ
นักศึกษาในการมอบหมายงาน	หรือในการสื่อสารใดๆ	 ครูควรสื่อสารว่า					
“ครูไม่ได้หมายความว่าอย่างน้ี	 ...”	 ด้วย	 โดยยกเอาความเข้าใจผิดของ

นักศึกษารุ่นก่อนๆ	มาเป็นตัวอย่าง 	
	 นอกจากทำาความชัดเจนด้วยวาจาหรือข้อเขียนแล้ว	 ครูควรทำาความ
เข้าใจด้วยตัวอย่างเชิงประจักษ์	พร้อมคำาอธิบายด้วย	เช่น	เอาตัวอย่างผลงาน
ของนักศึกษารุ่นก่อนๆ	มาให้ดู	 และชี้ให้เห็นว่าผลงานนั้นมีจุดดีตรงไหน  	
ทำาไมครจูงึว่าด ี	มข้ีอบกพรอ่งตรงไหน	ทำาไมครจูงึว่ายังไมด่ ี	ทีด่กีว่าน้ันเปน็
อย่างไร 	
	 เขียนมาถึงตรงนี้	 ทำาให้ผมนึกถึงหลักการปฏิรูปการสอบประเมินผล
แห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 สามประการ	 โดยประการหนึ่งคือ	 ข้อสอบไม่เป็น							
ความลับ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	คือตัวอย่างของ	 “ข้อสอบไม่เป็นความลับ”  	
เพราะเป็นการสอบที่เน้นประเมินทักษะ	ไม่ใช่เน้นความจำา

 ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาต่องานที่มอบหมาย
	 ทำาได้โดยให้นักศึกษาบอกว่าตนคิดว่าตนต้องทำาอะไรบ้างเพ่ือให้							
งานสำาเร็จ	 แล้วครูให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	 รวมทั้งแนะนำายุทธศาสตร์อ่ืน				
หากครูเห็นว่าวิธีการของนักศึกษาไม่น่าจะถูกต้อง 	
	 ในกรณีทีช่ิน้งานมคีวามซบัซอ้น	ควรใหนั้กศกึษาเขยีนใบงานใหมต่าม
ความเข้าใจของตน	(คือใช้เทคนิค	Paraphrasing)	

 มอบเกณฑ์ประเมินผลงานพร้อมกับการมอบหมายงาน
	 การบอกเกณฑ์ประเมินผลงาน	 เป็นการกำาหนดโครงสร้างการคิด
ทำาความเข้าใจชิ้นงานของนักศึกษา	ครูอาจบอกด้วยวาจา	หรือมอบเป็น
เอกสาร	Checklist	 เช่น	 เนื้อหา	 โครงสร้าง	 และรายละเอียดของรูปแบบ
รายงาน	 โดยครูควรแนะนำาให้นักศึกษากลับมาตรวจสอบ	Checklist	 เป็น
ระยะๆ	ระหว่างทำางาน 	และกำาหนดให้นักศึกษาส่ง	Checklist	ที่ตนลงนาม
กำากับ	พร้อมกับส่งผลงานเทคนิคมอบ	Checklist	นี้	 ควรจะค่อยๆ	 เลิกใช้	
เมื่อครูสังเกตว่านักศึกษาประเมินขั้นตอนการทำางานด้วยตนเองได้แล้ว
	 ครอูาจสือ่สารเกณฑ์ประเมนิผลงานดว้ย	Rubric	แสดงระดบัคณุภาพ
ของผลงานหลายมิติ	 พร้อมกับเกณฑ์ของระดับคุณภาพแต่ละระดับ															
ในแต่ละมิติ	 เกณฑ์นี้จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและนิสัยด้าน										
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ตรวจสอบขั้นตอนของการทำางาน	 (Metacognition)	 ต่อไปเมื่อนักศึกษา							
มีทักษะและนิสัยนี้แล้ว	การมอบหมาย	Rubric	ก็ไม่จำาเป็น

ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
 
 ประเมินผลงานตามสมรรถนะหลังเริ่มงานไม่นาน
	 เป็นการใช้วงจรปฏิบัติ	คู่กับการให้คำาแนะนำาป้อนกลับ	(Feedback)	
เป็นระยะๆ	 ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาขีดความสามารถหรือจุดแข็งจุดอ่อน		
ของตนเอง	ครคูวรใชก้ารประเมนิและการปอ้นกลบัตัง้แตเ่ริม่งานไมน่านนกั 	
เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนรู้จากคำาแนะนำาป้อนกลับของครู 	
	 การประเมินนี้	 เน้นให้เป็น	 “การประเมินเพ่ือพัฒนา”	 (Formative						
Assessment)	 ดังนั้น	 วิธีออกข้อสอบต้องจัดเพ่ือช่วยให้นักศึกษาประเมิน
ระดับการเรียนรู้ของตน	 และใช้ความพยายามพุ่งไปท่ีการแก้ไขจุดท่ีตน
บกพร่อง	ตัวอย่างการออกข้อสอบ	เช่น	“ข้อสอบ	๕	ข้อแรกเป็นคำาถามเก่ียวกับ
นิยามศัพท์	 และความเข้าใจทฤษฎี ส่วน	๕	ข้อหลังเป็นคำาถามท่ีต้องการ		
การสังเคราะห์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ	ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อน”

 ให้ประเมินตนเอง
	 เป็นการให้นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดจำานวนหนึ่ง	ที่มีคำาตอบแยกอยู่ใน
อีกท่ีหนึ่ง	 ให้นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดแล้วตรวจผลเอง	 โดยมีวัตถุประสงค์					
ที่การเรียนรู้จากการทำาแบบฝึกหัด	 โดยครูต้องย้ำ�กับนักศึกษาว่าอย่าอ่าน
คำาเฉลยก่อน	เพราะจะไม่ได้ประโยชน์จากการทำาแบบฝึกหัด 	
	 และต้องเน้นว่า	การอา่นโจทย์	แลว้อา่นคำาเฉลย	จะย่ิงไมไ่ดป้ระโยชน์
อะไรเลย	 เพราะประโยชน์ท่ีแท้จริงคือการใช้โจทย์เป็นเครื่องมือฝึกฝน				
ความคิด	(หรือสมอง)	ของตน 	

วางแผนวิธีทำางานที่ดี
 
 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแผนที่ครูมอบให้
 	 	 	 	 	ครูมอบงานที่ซับซ้อนแก่นักศึกษาพร้อมกับมอบ	“เป้าหมายรายทาง”	
ท่ีนักศึกษาต้องส่งผลงานเป็นระยะๆ	 เท่ากับเป็นการสอน	หรือให้ตัวอย่าง
การวางแผนการทำางานแก่นักศึกษา
 
 ให้นักศึกษากำาหนดแผนเอง
	 เมือ่ครเูหน็ว่านักศกึษาเริม่มทีกัษะในการวางแผนปฏิบัติงานบ้างแล้ว 	
ก็เร่ิมให้นักศึกษาฝึกกำาหนดแผนเอง  	 โดยเมื่อมอบหมายชิ้นงาน	กำาหนด
ให้ผลงานชิ้นแรกที่ต้องส่งครู	คือแผนการปฏิบัติงาน คล้ายๆ	เป็นการเสนอ	
Project	Proposal	แล้วนำามาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน

 กำาหนดให้การทำาแผนเป็นเป้าหมายหลักของชิ้นงาน
	 ในกรณีที่ครูต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทำาแผนให้คล่องแคล่ว	 อาจ		
มอบโจทย์ชิน้งานและกำาหนดให้ทำาเฉพาะสว่นแผนการทำางาน	ใหนั้กศกึษา
ได้ฝึกกับโจทย์หลากหลายแบบ	 เรียนรู้จากคำาแนะนำาป้อนกลับจากเพ่ือน
และจากครู

ลงมือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และติดตามผล

 สังเกตสัญญาณเตือนเพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขด้วย
ตนเอง
	 ครูควรช่วยให้นักศึกษารู้จักสังเกตสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบงาน
ทบทวนของตน	และแก้ไขข้อบกพร่องเสียแต่เนินๆ	ก่อนที่งานจะดำาเนินไป
มากจนยากที่จะกลับมาแก้ไขข้อบกพร่อง 	
	 เช่น	 ครูแนะนำาวิธีต้ังคำาถามแก่ตัวเอง	 “คำาตอบนี้สมเหตุสมผลไหม			
มองจากมุมของคำาถาม”	 คำาถามอาจต้องตั้งให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  			
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โดยยกเอาหลักการหรือวิธีการของวิชามาเป็นตัวต้ังคำาถาม	 เช่น	 “ใน												
การทำางานนี้ฉันต้ังสมมติฐานอย่างไร	 เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องกับวิชา			
...	ไหม” 	
	 จะเห็นว่าทกัษะในการตัง้คำาถามหรอืตัง้ขอ้สงสยั	เปน็ทักษะสำาคญัยิง่
ต่อการเรียนรู้	 ไม่ว่าในเรื่องใด	 วิชาใด	และคำาถามที่ตั้งต่อตนเอง	มีค่าย่ิง				
ต่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
 
 ให้นักศึกษาประเมินตนเองภายใต้ข้อแนะนำา
	 ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง	ตามเกณฑ์ท่ีครูกำาหนด	โดยอาจ
ฝึกทักษะนี้ด้วยตัวอย่างคำาตอบและอภิปรายร่วมกับครูและเพ่ือนร่วมชั้น
เสียก่อน 	
	 เม่ือนักศึกษาประเมินผลงานของตนเองแล้ว	ก็นำามาอภิปรายแลกเปล่ียน
กับเพื่อนและครู 	เพื่อฝึกทักษะการประเมินติดตามผลงานของตนเอง

 ให้นักศึกษาไตร่ตรองสะท้อนความคิดและจดบันทึก
	 ในการมอบชิ้นงาน	 นอกจากทำาชิ้นงานแล้วกำาหนดให้นักศึกษา											
จดบันทึกขั้นตอนการทำางานของตน ระบุว่าทำาอะไรบ้าง	และให้คำาอธิบาย
ว่าทำาไมจึงทำาสิ่งน้ัน	นักศึกษาได้เผชิญปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง	และ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปอย่างไร	 เป็นต้น	บันทึกการทำางานอาจมีโครงสร้าง			
แตกต่างไปตามลักษณะงาน	หรือลักษณะของสาขาวิชา
	 แต่ลักษณะสำาคัญคือ	 ต้องการให้นักศึกษาได้ไตร่ตรองสะท้อน								
ความคิดตามข้ันตอนการทำางาน	 เพ่ือเรียนรู้กระบวนการการทำางาน	และ
กระบวนการทางความคิดในขณะนั้น 	

 ใช้การประเมินโดยเพื่อนนักศึกษา
	 การให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประเมินผลงาน	 และให้											
คำาแนะนำาป้อนกลับ	 เป็นวิธีฝึกหัดทักษะ	 (และนิสัย)	 การประเมินผลงาน			
ของตนเอง 	
	 โดยครูต้องช่วยกำาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและเหมาะสม  				

ไม่ปล่อยให้นักศึกษาประเมินกันเองแบบเปะปะ	 โดยอาจใช้	Rubric	หรือ		
ให้ใช้คำาถามชุดหนึ่ง 	

ไตร่ตรองสะท้อนความคิดและปรับยุทธศาสตร์
 
 กำาหนดกิจกรรมให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเรื่องระดับความ
สำาเร็จของผลงาน
	 เมื่อมอบหมายโครงการให้นักศึกษาทำา	ต้องมอบให้นักศึกษาสะท้อน
ความคิด	และประเมินระดับความสำาเร็จของผลงานของตนเองส่งครูด้วย
โดยกำาหนดใหต้อบคำาถามชดุหน่ึงทีค่รกูำาหนด 	เชน่	“นักศกึษาไดเ้รยีนรูอ้ะไร	
จากการทำาโครงงานน้ี”	 “นักศึกษาต้องการทักษะอะไรบ้างในการทำางาน				
ชิ้นนี้”	 “นักศึกษาจะเตรียมงานต่างจากท่ีได้ทำาไปแล้วอย่างไรบ้าง	 เมื่อ
พิจารณาจากคำาแนะนำาป้อนกลับท่ีได้รับระหว่างภาคการศึกษา”	 “ทักษะ
ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงที่ได้รับชิ้นงาน	๓	 ชิ้น	
หลังมาฝึกหัด” เป็นต้น 	
	 ทั้งหมดนี้เพื่อฝึก	Metacognitive	Skills
 
 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของทักษะการเรียนรู้ของตน
	 วิธีหนึ่งทำาโดยใช้	 “ใบงานหลังสอบ”	 (Exam	Wrapper)	 ท่ีครูแจกให้
นักศึกษาพร้อมกับคำาตอบข้อสอบที่ครูให้คะแนนแล้ว 	
	 ในใบงานหลังสอบ	 กำาหนดให้นักศึกษาประเมินสมรรถนะการเรียน
ของตน	และเชื่อมโยงกับวิธีเรียนและวิธีเตรียมสอบของตน
	 ตัวอย่างคำาถามใน	“ใบงานหลงัสอบ”	(๑)	ความผดิพลาดของนกัศกึษา
เป็นความผิดพลาดชนิดไหน	 (เช่น	 คำานวณผิด	 หรือเข้าใจหลักการผิด)										
(๒)	นักศึกษาเรียนอย่างไร	(เช่น	ทบทวนบทเรียนคืนก่อนสอบ	หรือทำาโจทย์
จำานวนหน่ึงในช่วง	๑	สัปดาห์ก่อนสอบ	(๓)	ต่อไป	นักศึกษาจะเตรียมตัวสอบ
แตกต่างไปจากคราวนี้อย่างไร	(เช่น	ทำาโจทย์เอง	ไม่ใช่อ่านโจทย์แล้วอ่าน
คำาตอบ) 	
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	 ครูอาจคืนใบคำาตอบของ	“ใบงานหลังสอบ”	ของการสอบคราวที่แล้ว 	
ก่อนการสอบครั้งต่อไป	สำาหรับใช้เป็นเครื่องเตือนสติ	 พัฒนาวิธีเรียนของ
นักศึกษา

 นำาเสนอยุทธศาสตร์หลายแบบ
	 หาทางให้นักศึกษาได้ประจักษ์ว่า	 งานหรือปัญหาหน่ึงๆ	สามารถใช้
มมุมอง	หรอืจบัประเดน็	หรอืแก้ปญัหา	ไดห้ลายแบบ 	เชน่ในกรณีของศลิปะ	
อาจใชเ้ทคนิค	“การวิพากษส์าธารณะ”	(Public	Critique)	โดยกลุม่นักศกึษา
ในชั้นเรียนเอง	 เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นความหลากหลายของการตีความ
โจทย์ และความหลากหลายของวิธีการหาคำาตอบ 	
	 หรือกำาหนดให้นักศึกษาแต่ละคนตอบโจทย์ด้วยวิธีการหลายวิธี 	
	 แนวทางน้ี	 จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาการตรวจสอบอย่างมี
วิจารณญาณด้วย

 มอบหมายชิ้นงาน ให้ทำางานกำาหนดยุทธศาสตร์ มากกว่าให้
ลงมือปฏิบัติ
	 แทนทีจ่ะมอบหมายชิน้งานให้ทำาทัง้ชิน้ 	มอบให้ทำาเฉพาะสว่นกำาหนด
ยุทธศาสตร์การทำางานหลากหลายแบบ	และทำานายว่ายุทธศาสตร์แต่ละ
แบบจะนำาไปสู่ผลงานแบบไหน	 แต่ละยุทธศาสตร์จะมีจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างไร	เพื่อฝึกคิดยุทธศาสตร์หลายๆ	แบบ

ความเชื่อเรื่องความฉลาดกับการเรียนรู้

 ทำาความเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
	 แม้ว่าเร่ืองนี้ไม่เก่ียวกับสาระวิชา	 แต่ความเชื่อของตัวนักศึกษาต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของตน	มีผลต่อการเรียนรู้  คือมีผลต่อกำาลังใจ
และต่อความมานะพยายามต่อการเรียน 	
	 ครูจึงควรหาทางพูดทางอ้อมในโอกาสที่เหมาะสม	 ว่าการที่นักศึกษา
บางคนคิดว่าตนวาดรปูไมไ่ด ้	ไมเ่ก่งคณิตศาสตร	์จงึหลกีเลีย่งการเรยีนวิชา

ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นคุณต่อตนเอง	เพราะสมองคนฝึกได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ	และ
ฝกึอย่างถูกวิธี	ก็จะทำาได ้	คอืสมองก็คลา้ยกลา้มเน้ือ	เมือ่ฝกึอย่างสม่ำ�เสมอ	
ก็จะแข็งแรงขึ้น
	 ธรรมชาติของการเรียนรู้	 ได้จากการฝึก	 เมื่อฝึกอย่างถูกต้องและ
สม่ำ�เสมอ	สมองจะพัฒนาข้ึนเอง	ครตูอ้งหาวธีิใหน้กัศกึษาเขา้ใจเรือ่งสมอง

 ขยายความเข้าใจของนักศึกษาเรื่องการเรียนรู้
	 นักศึกษามักเข้าใจผิดเรื่องความรู้	 หรือการเรียนรู้	 ว่ามี	๒	อย่าง	คือ								
รู้	 กับ	 ไม่รู้	 ที่จริงแล้ว	 “ความรู้”	มีหลายระดับ	ตาม	Bloom’s	Cognitive	
Taxonomy	 ได้แก่	 (๑)	 รู้ในระดับจำาข้อเท็จจริง	 หลักการ	หรือทฤษฎี	 ได้	
(Recall	 หรือ	Declarative	Knowledge)	 (๒)	 รู้วิธีปฏิบัติ	 หรือประยุกต์ใช้
ความรู้	 (Procedural	 Knowledge)	 (๓)	 รู้กาลเทศะของการประยุกต์ใช้				
ความรู้ชุดน้ัน	(Contextual	Knowledge)	(๔)	รู้คำาอธิบายว่าทำาไมใช้ความรู้
นั้นในสถานการณ์นั้นจึงได้ผล	หรือไม่ได้ผล	(Conceptual	Knowledge) 	
	 ผมขอเพ่ิมเตมิความรูต้วัที	่(๕)	คอืรูค้ณุคา่ของความรูแ้ละการประยุกต์
ใช้ความรู้ชุดนั้น  หรือคุณค่าของผลท่ีเกิดขึ้นจากการลงมือทำา	 (Spiritual	
Knowledge)	หรือ	Value	Dimension	ของความรู้ที่หนังสือไม่ได้เอ่ยถึง
	 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจความรูค้วามเข้าใจตา่งระดบั 	ครูอาจยกตวัอย่าง	
สภาพของการมีความรู้ระดับหน่ึง	 แต่ไม่สามารถใช้ความรู้น้ันทำางานได้	
เพราะยังขาดความรูใ้นระดบัปฏิบตั ิหรอือาจรูท้ฤษฎ	ีรูว้ธีิใช	้แต่พอนำาไปใช้
ในสถานการณ์จริงอาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง	 เพราะยังขาด	Contextual	
Knowledge	เป็นต้น 	
	 ครูสามารถยกตัวอย่างเรื่องจริงที่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา					
อีกมากมาย	เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนรู้	และวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์ 	และความสำาคญัของทกัษะในการประเมนิ	
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน

 ช่วยให้นักศึกษากำาหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผล
	 เป้าหมายสำาคัญคือเร่ืองเวลาที่ต้องการในการฝึกฝนจนบรรลุทักษะ
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ตามเป้าหมายท่ีกำาหนด	นักศึกษามักไม่เข้าใจว่าคนฝึกใหม่อย่างตนเอง
ต้องการเวลาสำาหรับฝึกฝนเพื่อให้	“รู้จริง”	(Mastery)	นักศึกษาจึงมักจะใช้
เวลาเพียงเล็กน้อย	 เมื่อยังไม่บรรลุผล	 ก็คิดว่าตนไม่ถนัดเรื่องน้ัน	 และ													
ละความพยายาม
	 คำาแนะนำาของครูให้นักศึกษาเข้าใจระดับของความพยายามและ	
ความอดทนทีน่กัศกึษาตอ้งใช	้เพ่ือบรรลเุปา้หมายท่ียากแตล่ะเปา้	และคอย
ชีใ้หเ้หน็ความคบืหน้าทีละเลก็ทลีะนอ้ย 	และเปน็กำาลงัใจใหพ้ยายามตอ่ไป 	
เพื่อบรรลุการ	“รู้จริง” จึงสำาคัญยิ่ง

ยุทธศาสตร์ทั่วไปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
	 ยุทธศาสตร์สำาคัญสำาหรับพัฒนาทักษะการทำาความเข้าใจรูปแบบ				
การเรียนรู้ของตนเอง	คือการทำาโมเดล	 (Modeling)	และการทำาโครงแล้ว
ถอดโครงออก	(Scaffolding)	
 
 สร้างโมเดลของกระบวนการเรียนรู้ของครู
	 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีคิด	ครูเอาโจทย์หรือใบงานตัวอย่าง 	
มาจัดทำาโมเดลของกระบวนการเรียนรู้ของตัวครูเอง	 แล้วนำามาทำาความ
เขา้ใจแตล่ะขัน้ตอนร่วมกับนกัศึกษา	เทา่กับครคิูดออกมาดงัๆ	ให้นักศกึษา
ฟังเป็นตัวอย่าง	 เริ่มตั้งแต่	 “รู้เขา”	คือทำาความเข้าใจโจทย์ และวิเคราะห์
ตนเอง	 คือ	 “รู้เรา”	 ในมิติของการทำาโจทย์ที่ได้รับ	 ว่าตนมีจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างไร แล้ววางแผนยุทธศาสตร์ของการทำางาน	และดำาเนินการลงมือทำา  	
รวมทั้งวิธีการติดตามตรวจสอบผลของงาน	 และนำาผลมาแก้ไขปรับปรุง					
วิธีทำางาน 	
	 เครื่องมือชนิดหนึ่งของการตรวจสอบประเมินผลคือคำาถาม	 เช่น									
“ฉนัจะมวิีธีทำางานทีไ่ดผ้ลดกีว่านีไ้หม”	และเมือ่ทำางานเสรจ็	ก็ตัง้คำาถามกับ
ตัวเองว่า	“ฉันจะเอาผลงานนี้	ไปให้ใครช่วยประเมินคุณภาพ”	
	 ทีจ่รงิ	เทคนคิการตัง้คำาถามนี	้สามารถนำามาใชเ้พ่ือใหนั้กศกึษาไดเ้รยีน
ขั้นตอนวิธีคิด/วิธีเรียนรู้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ 	

 ฝกึให้นักศกึษาเรยีนรูข้ัน้ตอนการเรยีนรู ้โดยครสูรา้งน่ังรา้น/โครง
ความคิด (Scaffolding) 
	 Scaffolding	เป็นเสมือนนั่งร้านหรือโครงของขั้นตอนการเรียนรู้ 	ที่ใน
ตอนต้นครูช่วยคิดให้	 แล้วค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลงจนนักศึกษาทำาด้วย
ตนเองได้ 	
	 ทั้งโมเดลและน่ังร้าน	 เป็น	 “ตัวช่วย”	 ของครู	 ต่อนักศึกษาท่ีเป็น																	
“ผู้ฝึกใหม่”	ให้ฝึกคิดขั้นตอนการทำางาน/การเรียนรู้ได้โดยไม่ยากเกินกำาลัง
	 เทคนิคนั่งร้านอาจทำาโดย	ครูช่วยทำาตัวอย่างการคิดและทำา	ในแต่ละ
ขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบกำากับตนเอง	 ในรูปของบันทึกที่แล้ว	 เร่ิม
จากการประเมนิชิน้งาน	(Task	Analysis) 	หากนกัศกึษาแสดงให้รูว่้าเขา้ใจ
วิธีการและทำาขั้นตอนต่อไปได้เองแล้ว	 ก็ปล่อยให้ทำาขั้นตอนต่อไปด้วย
ตนเอง	 หรือถ้านักศึกษายังไม่มั่นใจ	 ก็ช่วยแนะขั้นตอนประเมินตนเอง							
ด้านจุดแข็งจุดอ่อนในการทำางานนั้น	และขั้นตอนต่อๆ	ไป 	
	 ถ้านักศึกษาต้องการการโค้ชให้ครบทั้ง	๕	 องค์ประกอบ	 ของวงจร							
การเรียนรู้แบบกำากับตนเอง	 ครูก็ช่วย	 แล้วปล่อยให้นักศึกษาบูรณาการ						
ทั้ง	๕	ส่วนในการลงมือทำาจริงเอาเอง นี่คือรูปแบบหนึ่งของเทคนิคนั่งร้าน	 ...	
ให้บูรณาการเอง 	
	 “นั่งร้าน”	 หรือ	 “ตัวช่วย”	 แบบท่ี	๒	ทำาโดย	ครูทำาโครงขั้นตอนการคิด												
ให้นักศึกษากรอกเนื้อการคิดเอง	เพื่อฝึกฝนแบบมีตัวช่วยในเบื้องต้น
	 ครูสามารถคิด	 “ตัวช่วย”	 ในเบื้องต้นได้หลากหลาย	 ไม่จำากัดรูปแบบ					
 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกแบบไม่ยากเกินไป 	

สรุป
	 ครูเป็นผู้ท่ีมีทักษะกำาหนดขั้นตอนการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ในลักษณะของ	
“ผูช้ำานาญ” 	จงึอาจไมต่ระหนกัหรอืรูต้วัในขัน้ตอนเหลา่นัน้	 ครตูอ้งฝกึทำา	“Slow	
Motion”	 ความคิดของตน	 หรือหมั่นฝึกทบทวนไตร่ตรองสะท้อนความคิด				
(Reflection/AAR)	 ขั้นตอนความคิด	 และการลงมือทำากิจกรรม/การเรียนรู้							
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ของตน	จะช่วยให้ครูสามารถเป็น	“คุณอำานวย”	การฝึกฝนทักษะเรียนรู้ข้ันตอน
ของวงจรการเรียนรู้แบบกำากับตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้ศิษย์พัฒนาเป็นผู้เรียนรู้
แบบกำากับการเรียนรู้ของตนเองได้

วิจารณ์	พานิช
๑๑	ม.ค.	๕๖
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 

๑๖.
ประยุกต์หลัก ๗ ประการ

ต่อการเรียนรู้ของตนเอง (จบ)

ตอนที่	๑๖	เป็นตอนสรุป	และทบทวนว่า	หลัก	๗	ประการสู่การเป็น	
“ครูเพื่อศิษย์”	ชั้นยอดเป็นอย่างไร	เอามาใช้กับตัวเราเองได้อย่างไร 	

 เป็นตอนสุดท้ายของบันทึกชุด	“การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”	
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 นักเรียนทุกคนบรรลุการ “รู้จริง” 
(Mastery) ได้ หากเราปฏิรูปการเรียนรู้
ของไทยเสียใหม่ ให้เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติ (Practice) คือต้องเป็นการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Practice-Based 
Learning หรือ Action Learning) ตาม
ด้วยการไตร่ตรองสะท้อนกลับ (Reflection) 
หรือ AAR ด้วยตนเอง...”
 ... โดยครูทำาหน้าที่ครูฝึก (Coach)  
คอยให้คำาแนะนำาสะท้อนกลับ (Feedback) 
...ฝึกให้นักศึกษารู้จักให้คำาแนะนำาสะท้อน
กลับแก่ตนเอง (Self-Feedback)เพื่อปูทาง
ไปสู่ความสามารถเป็นผู้กำากับการเรียนรู้
ของตนเอง (Self-Directed Learner) ได้

	 ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความสนุกและประเทืองปัญญา 	และนำามา
ถอดความเขียนแบบตีความและเติมความ	 ไม่ได้เขียนตามข้อความใน
หนังสือเสมอไป 	อ่านแล้วบอกตัวเองว่า	ความรู้ด้านการศึกษาของโลกก้าว
ไปไกลมาก วงการศกึษาไทยไมไ่ดต้ดิตาม	และยังทำาหลายๆ	อย่างแบบผดิๆ	
กันอยู่ 	
 	 	 	 	 	ดังเมื่อผมนำาบางส่วนไปพูดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี	 (มจธ.)	 อาจารย์ด้านศึกษาศาสตร์ท่านหนึ่งลุกขึ้นบอกว่า  มีส่วนท่ี
วงการศึกษาศาสตร์ไทยยังไม่รู้	 
	 ขอเรียนว่า	 การอ่านบันทึกตีความและเติมความ	 ๑๖	 ตอนในชุด											
การเรยีนรูเ้กิดขึน้อย่างไร ไมท่ดแทนการอา่นหนงัสอืดว้ยตนเอง	เพราะสาระ
ในหนังสือมีมากกว่านับเป็นสิบเท่า	ผมจึงอยากให้มีผู้แปลออกเผยแพร่ต่อ
สงัคมไทย	จงึได้แนะนำาตอ่	ดร.ปกปอ้ง	จนัวิทย์	แหง่สำานักพิมพ์	openworlds	
และทราบว่าคุณวรพจน์	 วงศ์กิจรุ่งเรือง	 ผู้แปลหนังสือขายดี	 ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ กำาลังแปลอยู่	และผมสัญญาว่าจะเขียนคำานิยมให้
	 ผมไมเ่ช่ือวา่ผมอา่นหนงัสอืเลม่น้ีแตกฉานจริง 	เพราะผมไมไ่ด้ทดลอง
นำาไปปฏิบัติ จึงคิดว่า	บันทึก	๑๖	ตอนของบันทึกชุด	การเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างไร
น้ีน่าจะมีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย 	
	 สาระในหนังสือที่ผมติดใจที่สุดคือเรื่องเรียนให้รู้จริง (Mastery	
Learning)	ซ่ึงจะต้องเป็นเป้าหมายสำาหรับผู้เรียนทุกคน	แต่เวลาน้ีผมเดาว่า	
นักเรียนไทยไม่ถึงร้อยละ	๑๐	บรรลุการเรียนรู้ขั้นนี้ 	
	 คำาแนะนำาในหนังสือ	บอกเราว่า	 นักเรียนทุกคนบรรลุการ “รู้จริง” 
(Mastery) ได้ หากเราปฏิรูปการเรียนรู้ของไทยเสียใหม่ ให้เป็นการ
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เรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Practice) คือต้องเป็นการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบตั ิ(Practice-Based Learning หรอื Action Learning) ตามด้วย
การไตร่ตรองสะท้อนกลับ (Reflection) หรือ AAR ด้วยตนเอง  
          โดยครูทำาหน้าที่ครูฝึก (Coach) คอยให้คำาแนะนำาสะท้อนกลับ 
(Feedback) เป็นกำาลังใจ	 และแนะนำาการปรับปรุงเพ่ือยกระดับทักษะ							
บางส่วนที่ยังด้อย	พร้อมๆ	 กันนั้น	 ก็ฝึกให้นักศึกษารู้จักให้คำาแนะนำา
สะท้อนกลับแก่ตนเอง (Self-Feedback) เพื่อปูทางไปสู่ความสามารถ
เป็นผู้กำากับการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Directed Learner) ได้  
	 ผมบอกตัวเองว่า	ตวัผมเองก็ตอ้งหมัน่ฝกึฝนตามคำาแนะนำาในหนงัสอื
เล่มนี้ 	เพื่อยกระดับการเรียนแบบรู้จริงของผมให้ยิ่งขึ้นไปอีก	ที่ทำาการบ้าน
เขียนบันทึกลงบล็อกอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกหัด
	 เพราะนักเรียนยังเป็นผู้ฝึกใหม่ การฝึกท่ีดีจึงต้องทำาเป็นขั้นตอน									
เริ่มจากฝึกทีละทักษะย่อย	แล้วจึงฝึกทำาหลายทักษะพร้อมกัน	แล้วจึงฝึก
ปฏิบัติจริง	ความสำาคัญของ	“ครูฝึก”	อยู่ตรงนี้ 	
	 ผมได้ตระหนกัว่า	หนังสอืเลม่น้ีเขยีนขึน้เพือ่ครูฝึก เพือ่ชว่ยให้ครู
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” สู่ “ครูฝึก” ได้อย่างมีหลักวิชา	 และมี
ประเด็นให้ตั้งโจทย์	เก็บข้อมูล	เอามาทำาวิจัย	สร้างผลงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน	(Scholarship	of	Instruction)	ได้ผลงานวิชาการแท้	
สำาหรับความก้าวหน้าของครูได้อย่างสมภาคภูมิ
	 สาระที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	 เป้าหมายของการเรียนรู้  ไม่ได้มี
เฉพาะเป้าหมายเชิงปัญญา	 (Intellectual	Development)	 เท่านั้น	 ยังมี							
เป้าหมายท่ีพัฒนาการอีก	๔	อย่าง	คือ	 กาย	 (Physical	Development),  	
อารมณ์	(Emotional	Development),	สังคม	(Social	Development)	และ
จิตวิญญาณ	(Spiritual	Develoment)	โดยส่วนพัฒนาการด้านจิตวิญญาณน้ี
ไม่มีระบุในหนังสือ 	ผมเติมเข้าไปเอง	เพื่อให้ครบตามคติตะวันออกของเรา 	
 	 	 	 	 	ครูเพื่อศิษย์พึงตระหนักในเป้าหมายพัฒนาการทั้ง	๕	ด้านนี้อยู่ตลอด
เวลา	 และหาทางทำาให้การฝึกปฏิบัติในกิจกรรมทุกกิจกรรม	 นำาไปสู่
พัฒนาการหลายด้านในเวลาเดียวกัน

	 สิ่งที่ผิดคือ	 เมื่อต้องการพัฒนาเป้าหมายใด	 ก็จัดวิชาสำาหรับเรียน  								
นั่นคือวิธีคิดแบบแยกส่วน	ซึ่งผิด
	 ผมได้ตระหนักว่า	 การเป็นผู้มีทักษะในการกำากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้	 เป็นสุดยอดของทักษะว่าด้วยการเรียนรู้	 และทักษะนี้เชื่อมโยง
กับทักษะการมีวินัยในตนเอง (Sefl-Discipline)	ในคาถาองค์	๔	ที่ผมถือ
เป็นหัวใจของทักษะแห่งศตวรรษท่ี	๒๑	คือ	คาถา ๓ร ๑ว	 ได้แก่	ทักษะ				
สร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง	(ร	แรงบันดาลใจ)	ทักษะในการเรียนรู้	(ร	เรียนรู้) 	
ทักษะความร่วมมือ	 (ร	 ร่วมมือ)	 และทักษะความมีวินัยในตนเอง	 บังคับ							
ตัวเองได้	(ว	วินัย)	 
	 ผมไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนการปฏิบตั	ิ๗	ประเดน็หลกัเพ่ือการเรยีนแบบรูจ้รงิ 	
แล้วบอกตัวเองว่าผมจะไม่มีวันรู้จริงในประเด็นทั้ง	๗	ในหนังสือ	เพราะผม
ไมไ่ดล้งมอืปฏบิตัใินฐานะท่ีเปน็ครฝูกึ หนงัสอืเลม่นีเ้ขียนใหค้รฝูกึอา่นแลว้
เอาไปปฏิบัติ	เพื่อจะได้เข้าใจลึกขึ้น	และปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 	
	 ผมจงึนำาบนัทกึทัง้	๑๖	ตอนนี	้มาฝากครเูพ่ือศษิย์ทัง้หลาย	เพ่ือให้ทา่น
มีอาวุธสำาหรับการทำาหน้าที่ครูฝึกเพ่ือศิษย์ได้ผลดีย่ิงขึ้น	 และสนุกสนาน					
ย่ิงขึ้น	 ครูเพ่ือศิษย์นอกจากมีใจให้แก่ศิษย์แล้ว	 ยังต้องมีทักษะของครูฝึก  							
ที่สอดคล้องเหมาะสมต่อสภาพของศิษย์อีกด้วย 	

วิจารณ์	พานิช
๑๓	ม.ค.	๕๖




