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คำ�นิยม

หลังจากการอ่านเรือ่ ง “การสร้างการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที่ ๒๑” แล้ว   อา่ น
ต่อเล่มนี้ที่ชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร” ดิฉันได้อรรถรสจากการอ่าน
หนังสือทั้ง ๒ เล่ม ต่อเนื่องกัน เหมือนกับได้ดูภาพป่าทั้งป่า แล้วมีโอกาสได้
พิจารณารายละเอียดของต้นไม้แต่ละต้น สาระของเรือ่ งนีเ้ ป็นการเก็บความ
จากหนังสือ How Learning Works : Seven Research-Based Principles
for Smart Teaching โดย Susan A. Ambrose และคณะ นอกจากผู้เขียน
(ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) ได้เก็บเลือกสรรสาระสำ�คัญและใช้วิธีอธิบายแบบ
บันทึกสั้นแล้ว ผู้เขียนยังได้เชื่อมโยงเข้าสู่บรรยากาศของการสอนและ
กระบวนการเรียนรูข้ องสถานศึกษาไทยในบางประเด็น บางตอนก็ได้วพิ ากษ์
และแสดงความคิดเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นผู้อ่านจึงน่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าการอ่านหนังสือแปลเพราะได้รู้วิธีเรียนรู้ของผู้เขียนด้วย
คำ�ว่า “เรียนรู้” นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการแปลคำ�ศัพท์ “learning”
แต่เดิมเรามักจะพบคำ�ว่า การเรียน และคำ�ว่า ความรู้ คำ� ๒ คำ�นี้ถูกขยาย
ความออกไปเป็นคำ�ต่างๆ มากมายในวงการศึกษา การตีความก็มีมุมมอง
และฐานคิดแตกต่างกันแล้วแต่วตั ถุประสงค์ของการนำ�ไปใช้ ปัจจุบนั ตำ�รา
บทความ และการบรรยายทางวิชาการในวงการศึกษาอิงหลักสากลมากขึน้
“การเรียนรู้” จึงเป็นศัพท์ที่ใช้กันแพร่หลาย มีการตีความหลายแบบ แต่   
หลักการพื้นฐานค่อนข้างเป็นแนวเดียวกัน
องค์ประกอบของการสอนดีทกี่ อ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ชีวิตเน้นด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ผู้เขียนนำ�เสนอไว้ ๗ ประการ หรือ
๗ หลัก ซึง่ ทุกหลักต้องนำ�ไปใช้อย่างมีเป้าหมายสัมพันธ์กนั แกนสำ�คัญของ
หลักการสอนดีทงั้ ๗ หลัก คือผูเ้ รียน ครูได้ชว่ ยให้ศษิ ย์เผชิญ คิด ทำ� ทบทวน
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ประเมิน ปรับปรุงตนจนรู้จริง นำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิต
หลักการสอนดีในหนังสือเล่มนี้ มีหลายข้อที่นิสิต นักศึกษา ครูเคย      
ได้รับการเน้นย้ำ� เช่น การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การทบทวนและเข้าใจ
ความรู้เดิม การฝึกทักษะสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายและ         
การทบทวนประเมิน การสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้และการประเมิน
ตนเอง แต่นสิ ติ นักศึกษา ไม่คอ่ ยมีโอกาสตีโจทย์ ตอบโจทย์ดว้ ยการทดลอง
ปฏิบตั กิ ารสอนจริงมากนัก จึงขาดทักษะทีจ่ ะสร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ย่าง
มีคุณภาพ ส่วนที่เป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้เขียนเสนอเป็นข้อที่ ๒ ของหลักทั้งเจ็ด
คือ วิธีการที่นักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตนมีอิทธิพลต่อ          
การเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เดิม แม้ว่าผู้เขียนจะได้อธิบาย      
วิธีการจัดระเบียบไว้ชัดเจนในเรื่องการทำ�  Concept Mapping จัดระบบ
ความคิด ความเข้าใจ อย่างมีแบบแผน เชื่อมโยงก็ตาม ทักษะการเรียนรู้ที่
ต้องฝึกฝนให้ชำ�นาญในด้านนี้คงต้องฝึกกันต่อไป
ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนอย่างจริงจังคือ     
การผสมผสานทักษะย่อยๆ ในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่มาก นำ�ไปใช้ให้เหมาะกับ
เหตุการณ์ โจทย์ปญ
ั หา ความต้องการของชีวติ เป็นทักษะทีท่ �ำ ให้รจู้ ริงไม่ใช่
รู้จำ�เท่านั้น การรู้จริงนั้นอธิบายง่ายๆ คือ รู้ เข้าใจ คิดวิธีได้ นำ�ไปใช้จริง  
อย่างช่ำ�ชอง นักศึกษาจะโชคดีมากถ้ามีครูที่ฝึกให้ได้รู้จักประเมิน ทบทวน     
การกระทำ�ของตนเอง
ทักษะที่ครูสอนดีต้องทำ�ได้จริงและสำ�คัญมากคือการช่วยผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ จนรู้จริงและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นองค์รวม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Mastery Learning นี้เองที่ช่วยให้คนฉลาด
มีทุนชีวิตที่จะแก้ปัญหา อุปสรรคและดำ�เนินชีวิตได้อย่างราบรื่นในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทุกวันนีก้ ารดำ�เนินชีวติ ของคนไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราต้องอยู่
ในสังคมข่าวสารทั้งที่เป็นข่าวจริง ข่าวลวง คนไทยวัยเรียนและวัยทำ�งาน     
มีพฤติกรรมแน่นิ่งอยู่กับตนเองคือก้มหน้ากดสื่อเทคโนโลยี จนกลายเป็น
สมาชิกของ “สังคมเสมือน” ทุกอย่างดูเหมือนจริงแต่ไม่จริง ความสัมพันธ์
กับผู้คนรอบข้างหรือห่างไกลนั้นดูคล้ายจะใกล้ชิดแต่ก็ไม่ใช่ ธรรมชาติ          
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เห็นจากในจอภาพแคบๆ ภัยพิบัติ       
จะมาถึงตัวแล้วก็ยังไม่รู้ เมื่อเราขาดการฝึกทักษะเรียนรู้เท่าทันสื่อ เราก็
กลายเป็นคนที่ดูเหมือนฉลาดแต่ไม่ฉลาดนั่นเอง
เช่นกันในสังคมบริโภคและสังคมการแข่งขันได้ทำ�ให้การดำ�เนินชีวิต
“อยูย่ าก” มากขึน้ ปัจจัยเรือ่ งความรวดเร็ว ถูกที่ และถูกวิธี มีบทบาทเข้ามา
เกี่ยวข้องในทุกเวลา ทุกย่างก้าว ถ้าเราไม่ได้รับการฝึกให้มีพลังที่เข้มแข็ง
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความคิด ความสามารถ ความดี ให้เหมาะสมกับวัย
เราก็จะล้าหลัง ใช้แต่ก�ำ ลังซึง่ ไร้พลัง กลายเป็นคนอ่อนแอ ทีแ่ ม้มปี ริญญาบัตร
ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด การแข่งขันที่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น สังคมอื่น
ประเทศอืน่ เ มือ่ พ่ายแพ้ ก็อบั อาย และยิง่ รูส้ กึ อัปยศยิง่ กว่าเมือ่ พบว่าตัวเรา
เองก็แพ้ใจตนเอง
ทีเ่ ขียนมายืดยาวข้างต้นเพียงอยากอธิบายว่าเพียงตัวอย่างเดียวของ
ทักษะการเรียนรู้ ยังมีผลต่อความสุขและความทุกข์ในชีวิต หนังสือเล่มนี้  
จึงตอบคำ�ถามว่าการเรียนรูจ้ ริงนัน้ คืออะไร ทำ�อย่างไร แม้จะตอบได้ไม่หมด
เพราะคำ � ตอบเรื่ อ งชี วิ ต ไม่ มี วั น หมด แต่ อ ย่ า งน้ อ ยถ้ า ผู้ อ่ า นอ่ า นอย่ า ง
วิเคราะห์กจ็ ะเลือกเก็บสาระทีส่ ร้างแรงบันดาลใจในการฝึกตนเองและช่วยให้
ผู้อื่นฝึกตนจนรู้จริงต่อไป
จากหนังสือ ๒ เล่มทีด่ ฉิ นั เขียนคำ�นิยมให้นี้ หากผูอ้ า่ นอ่านจับใจความ
แล้วเก็บไว้เฉยๆหรือเพือ่ บอกต่อก็เกิดผลน้อย หากอ่านแล้วคิด คิดทดลองทำ� 
ขณะทีท่ �ำ ก็มกี ารทบทวนประเมินโดยตนเองและกัลยาณมิตร ทดลองปฏิบตั ิ
หลายทาง หลายวิธี รวบรวมบริบทปัจจัยของความสำ�เร็จและความล้มเหลว
นำ�ผลจากประสบการณ์ในแต่ละเรื่องไปใช้ในชีวิต หนังสือเล่มนี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง
หลักการสอนดี แนวคิดและประสบการณ์ตัวอย่างที่ยกมาในเรื่องนี้
แม้ผู้อ่านจะสามารถเลือกนำ�ไปปรับใช้ได้ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
และในสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ที่ เ หมาะที่ สุ ด คื อ การนำ � ไปใช้ ใ นระดั บ
อุดมศึกษา ซึ่งมีประเด็นวิพากษ์เรื่องกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าวิตก
ทุกครัง้ ทีม่ เี หตุการณ์นา่ เศร้าขึน้ ในสังคมซึง่ แสดงถึงความด้อยคุณภาพ
ของคนไทย ทุกคนก็หันมาวิจารณ์ความล้มเหลวของการศึกษาโดยเฉพาะ

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน แท้จริงแล้วมนุษย์เรียนรู้จากการเผชิญ
กับบุคคล สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี และเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด
เวลา การเรียนรู้ในสังคมนั้นมีหลากหลาย น่าตื่นตาตื่นใจและมีพลังแรง
อาจนำ�พาให้คนเรามีพฤติกรรมทั้งในทางเจริญและทางเสื่อม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช แม้จะเป็นหมอรักษาคน      
ท่านก็ได้อทุ ศิ ตนทำ�งานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง ผลจากการค้นคว้า
สรุปประเด็นและเผยแพร่แนวทางจัดการความรู้ จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละ      
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นบล็ อ กและรวมพิ ม พ์ เ ป็ น เล่ ม นั บ เป็ น เที ย น             
อีกเล่มหนึ่งที่ช่วยส่องทางสลัวของการศึกษาให้สว่างขึ้นบ้าง
โลกและชีวิตเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน มนุษย์จึงต้องฝึกตนและ       
ปรับตัวให้รเู้ ท่าทันอยูเ่ สมอ นีค่ อื เหตุผลสำ�คัญของการศึกษา เพือ่ อะไร เพือ่
ชีวิตจะได้ไม่เติบโตไปตามยถากรรม

8

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

							 สุมน อมรวิวัฒน์
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
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คำ�นำ�มูลนิธิสยามกัมมาจล

โลกวันนี้ต่างไปจากเดิม และวิธีการ กระบวนการ “จัดการเรียนรู้” เพื่อ
พัฒนาคนก็ตอ้ ง “เปลีย่ น” อีกทัง้ เชือ่ ว่า การเรียนรูท้ ดี่ คี อื การเรียนรูท้ เี่ กิดจาก
การลงมือทำ�  ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิ  
สยามกัมมาจล ได้เน้นย้ำ�อยู่เสมอว่า การเรียนรู้จากการลงมือทำ�นั้น จะมี
“คุณภาพ” มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ “จัดกระบวนการ
เรียนรู้” ของผู้ออกแบบและผู้จัดการเรียนรู้  
“ครู” จึงเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ เป็นคนดี
คนเก่ง และมีจิตอาสาเพื่อสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงให้ความสำ�คัญ
กับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ในรูปแบบโครงการ การสร้างเครือข่ายการเรียนรูข้ องครูนกั ปฏิบตั ิ รวมทัง้
การผลิตหนังสือที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน     
ให้มีความพร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ครูได้ศึกษาและนำ�ไป     
ใช้ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั ศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ทำ�ให้แนวคิดทฤษฎีทย่ี ากแก่ความเข้าใจ
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ถูกถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย ลงในบล็อกสัปดาห์ละ ๑ ตอน รวม            
๑๖ ตอน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ว่าเกิดขึ้น       
ได้อย่างไร และการกระตุ้นการเรียนรู้ทำ�ได้อย่างไร จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่ง
สำ�หรับ “ครู” ผูม้ หี วั ใจ “เพือ่ ศิษย์” ครูผมู้ ใี จใฝ่เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองอย่าง
สม่ำ�เสมอ ครูที่กำ�ลังแสวงหา “วิธีการใหม่ๆ” เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ลกู ศิษย์เติบโตขึน้ อย่างมีสมรรถนะ สามารถรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และส่งต่อ “วิธีการเรียนรู้ที่ดี”    
ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเนื้อหาของหนังสือ How Learning Works : 7 Research-Based
Principles for Smart Teaching นั้นก็มีความพิเศษในตัวเองด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ มิได้เป็นหนังสือทีน่ �ำ เสนอเพียงแนวคิด หากแต่เป็นเสมือน “คูม่ อื ”
เป็น “เคล็ดลับ” ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑
ที่ครูอ่านแล้วจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร และ        
การจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องทำ�อย่างไร ครูสามารถนำ�ไปทดลองปฏิบัติ         
ได้เลย อันทีจ่ ริงแล้ว หนังสือดังกล่าวไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์กบั ครูเท่านัน้
แต่ ผู้ ป กครอง คนทำ � งานด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ แม้ แ ต่    
เยาวชนเอง อ่านแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาตน เข้าใจกระบวนการ
รับรู้ หาตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้สนับสนุนให้สำ�นักพิมพ์
openworlds แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ใน         
เร็ว ๆ นี้  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านคู่ไปกับหนังสือเล่มนี้
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เนือ้ หา และแง่มมุ ความคิด
ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่ได้ตีความหนังสือ How
Learning Works ที่ได้นำ�มารวบรวมในชื่อ “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”
เล่ ม นี้จ ะช่ ว ยจุ ด ประกายให้ กับ ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ ทุก ท่ า น ได้ นำ� ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์กับบริบทของตัวเอง และก่อให้เกิดผลกับศิษย์ที่รักของท่าน            
ในลำ�ดับต่อไป
								
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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หนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร เป็นการรวบรวมบันทึกในบล็อก
www.gotoknow.org/council ชุดการเรียนรูเ้ กิดขึน้ อย่างไร ทีผ่ มตีความจาก
การอ่านหนังสือ 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 ลงในบล็อก
สัปดาห์ละ ๑ ตอน รวม ๑๖ ตอน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
เมื่อคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล แจ้งว่า
มูลนิธิสยามกัมมาจล มีความประสงค์จะรวบรวมบันทึกชุดนี้พิมพ์เป็นเล่ม
ออกเผยแพร่ ผมก็มคี วามยินดี เพราะผมคิดว่าสาระในหนังสือเล่มนี้ มีคณ
ุ ค่า
สูงมาก เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ เกีย่ วกับกลไกการเรียนรู้ ทีไ่ ม่เป็นทีเ่ ข้าใจ
กันแพร่หลาย โดยทีห่ นังสือเล่มนีไ้ ด้จากการสังเคราะห์ความรูจ้ ากผลการวิจยั
กว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง นำ�มาเสนอเป็นหลักการสำ�คัญที่ชัดเจนมาก ๗ ประการ
ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้
อย่างไรก็ตาม บันทึกที่ผมเขียนนั้น เขียนแบบตีความจากการอ่าน
หนังสือ มีหลายส่วนผมใส่ความเห็น ของตนเองเข้าไปด้วย และไม่ได้แปล
สาระในหนังสือทั้งหมด การอ่านหนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร เล่มนี้    
จึงไม่ทดแทนการอ่านหนังสือ How Learning Works : 7 Research-Based
Principles for Smart Teaching โดยตรง และทราบว่า สำ�นักพิมพ์            
openworlds กำ�ลังดำ�เนินการแปลหนังสือเล่มนี้อยู่ในขณะนี้
หลักการสำ�คัญของการเรียนรู้ คือต้องเรียนให้รจู้ ริง (Mastery) รวมทัง้
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้นั้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้การเรียนรู้ในขั้นตอน      
12
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ต่อๆ  ไปเป็นเรือ่ งสนุก และรูส้ กึ ปีตจิ ากการได้เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ในทางตรงกันข้าม
หากเรียนแล้วรู้แบบผิวเผิน ไม่รู้จริง การเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปจะยาก         
ไม่สนุก แต่เป็นความทุกข์ทรมาน ทำ�ให้นักเรียนทอดทิ้งการเรียนไปทำ�           
อย่างอื่นที่สนุกกว่า และในที่สุดก็ออกจากการเรียน โดยยังเรียนไม่จบ
เป้าหมายที่สำ�คัญของการเรียนรู้ ที่สำ�คัญยิ่งกว่าการมีความรู้ คือ     
การบรรลุภาวะที่กำ�กับการเรียนรู้ของตนได้ (Self-Directed Learner) ซึ่ง
หมายความว่า ผู้นั้นเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตน และสามารถปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง หรือพัฒนาวิธกี ารเรียนรูข้ องตนให้เหมาะสม หรือดียง่ิ กว่าเดิมได้
รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
หนังสือที่มาจากการรวบรวมบันทึกในบล็อกที่เขียนเป็นตอนๆ มี          
ข้อจำ�กัดทีค่ วามต่อเนือ่ ง และเนือ่ งจากเป็นการเขียนแบบตีความ โดยผูเ้ ขียน
ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษา ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านหนังสือเล่มนี้    
อย่างมีวิจารณญาณ
วิจารณ์ พานิช
๑ กันยายน ๒๕๕๖

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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ความจริง ๗ ประการ

14

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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การเรียนรู้เป็นผลจากการทำ�หรือ
การคิดของนักเรียน การทำ�และการคิดของ
นักเรียนเท่านั้นที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเขา
ครูสามารถช่วยให้ศิษย์เรียนได้โดยเข้าไป
กระตุ้นสิ่งที่นักเรียนทำ�เพื่อการเรียนรู้ของ
ตนเองเท่านั้น
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บันทึก ๑๖ ตอนต่อไปนี้ มาจากการตีความหนังสือ How Learning
Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching ซึ่งผมเชื่อ
ว่า ครู/อาจารย์ จะได้ประโยชน์มาก หากเข้าใจหลักการตามที่เสนอใน
หนังสือเล่มนี้ ตัวผมเองยังสนใจเพือ่ เอามาใช้ปรับปรุงการเรียนรูข้ องตนเอง
ด้วย
หนังสือเล่มนี้มี ๗ บท บรรยายหลักการ ๗ ประการ ที่เกี่ยวข้องกับ         
การเรียนรู้ ที่ได้จากการวิจัย ได้แก่
๑. พืน้ ความรูเ้ ดิมของนักเรียน มีผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างไร
๒. วิธที น่ี กั เรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรูข้ องตน มีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างไร
๓. มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่จูงใจนักเรียนให้เรียน
๔. นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้รอบด้าน (Mastery Learning) ของตน
อย่างไร
๕. การลงมือทำ�และการป้อนกลับ (Feedback) แบบไหน ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้
๖. ทำ�ไมการพัฒนานักเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนมีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
๗. นักเรียนพัฒนาขึน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเองได้อย่างไร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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ผู้เขียนคำ�นำ�ของหนังสือ คือ ศาสตราจารย์ Richard E. Mayer1
ผู้มี ชื่อเสียงด้าน Educational Psychology แห่งมหาวิทยาลัย UCSB ท่าน
บอกว่า หนังสือเล่มนีว้ า่ ด้วยการนำ�เอาความรูจ้ ากการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ด้ า นการเรี ย นรู้ (The Science of Learning) ไปใช้ ใ นการสอนใน
มหาวิทยาลัย คือหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากข้อมูลหลักฐานจากการวิจัย
ล้วนๆ หรือเป็นหนังสือทีช่ ว่ ยย่อยความรูจ้ ากการวิจยั ออกสูก่ ารปฏิบตั ิ ทำ�ให้
ความรู้ที่เข้าใจยาก นำ�เอาไปใช้ได้ง่าย จึงเขียนแบบตั้งคำ�ถามที่ใช้ในการ
สอนหรือเรียนตามปกติแล้วนำ�เอาหลักฐานจากการวิจยั มาตอบ ดังจะเห็นได้
จากชื่อบทในหนังสือทั้ง ๗ บท ข้างบน

“การเรียนรูเ้ ป็นผลจากการทำ�หรือการคิดของนักเรียน การทำ�
และการคิดของนักเรียนเท่านั้น ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเขา ครู
สามารถช่วยให้ศิษย์เรียนได้โดยเข้าไปกระตุ้นสิ่งที่นักเรียนทำ�เพื่อ
การเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น”
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นี่คือคำ�แปลจากถ้อยคำ�ของ ศาสตราจารย์ Herbert A. Simon2
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผูล้ ว่ งลับ และเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ สาขา Cognitive
Science ที่หนังสือเล่มนี้นำ�มาเป็นประโยคเริ่มต้นของบทนำ�
ผมตีความว่า สิ่งที่ “ครูเพื่อศิษย์” ทำ�ให้แก่ศิษย์หลายอย่าง เป็นสิ่งที่
สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรูข้ องศิษย์ เป็นการทำ�งานทีไ่ ร้ประโยชน์
ด้วยความหวังดีเต็มเปี่ยม แต่ไร้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของศิษย์ หรือ         
บางเรื่องอาจก่อผลร้ายด้วยซ้ำ� หนังสือเล่มนี้จะช่วยลดความผิดพลาดจาก
ความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดๆ ได้

ศาสตราจารย์ Richard   
E. Mayer ผู้มีชื่อเสียงด้าน
Educational Psychology
แห่งมหาวิทยาลัย UCSB
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HERBERT A. SIMON

ศาสตราจารย์ Herbert    
A. Simon นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลผู้ล่วงลับ
และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสาขา
Cognitive Science

การเรียนรู้คืออะไร
เมื่อเอ่ยถึงคำ�ว่าการเรียนรู้ (Learning) ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนให้
ความหมายว่า คือกระบวนการที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
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ประสบการณ์ การเรียนรูท้ �ำ ให้มกี ารเพิม่ สมรรถนะ (Performance) และเพิม่
ความสามารถของการเรียนรู้ในอนาคต
องค์ประกอบสำ�คัญ ๓ ประการของนิยามนี้คือ
๑. การเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการไม่ใช่ผล (เป็น Process ไม่ใช่ Product)
แต่ตรวจสอบว่าเกิดการเรียนรู้ได้โดยดูที่ผลหรือสมรรถนะ
๒. การเรียนรูเ้ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงความรู้ ความเชือ่ พฤติกรรม
หรือเจตคติ และมีผลระยะยาวต่อการคิดและพฤติกรรมของนักเรียน
๓. การเรียนรู้ไม่ใช้สิ่งที่ให้แก่นักเรียน แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนลงมือ
ทำ�ให้แก่ตนเอง เป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่นกั เรียนตีความ และตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ของตน ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน
หลักการของการเรียนรู้
ก. การเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการพัฒนาการ ทีส่ มั พันธ์กบั พัฒนาการด้าน
อื่นๆ ในชีวิตของนักเรียน
ข. ทุนทีน่ กั เรียนถือเข้ามาในชัน้ เรียน ไม่ได้มเี ฉพาะทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ เท่านัน้ ยังมีปจั จัยด้านประสบการณ์ทางสังคม และอารมณ์
ที่มีผลต่อทัศนคติ ค่านิยม ของนักเรียนต่อตนเอง และต่อผู้อื่น อันจะส่งผล
ต่อความสนใจหรือไม่สนใจเรียน
พึงตระหนักว่า หลัก ๗ ประการในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีผลแยกกันต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน แต่ก่อผลในเวลาเดียวกัน หรือปนๆ กันไป
ต่อไปนี้เป็นหลัก ๗ ประการโดยย่อ

และได้รับการกระตุ้นความรู้เดิมอย่างเหมาะสม ความรู้เดิมนี้ก็จะเป็นฐาน
ของการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นในตัวนักเรียน แต่ถ้าความรู้เดิมคลุมเครือ           
ไม่แม่นยำ�  และได้รับการกระตุ้นในเวลาหรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม   
ความรู้เดิมจะกลายเป็นสิ่งขัดขวางการเรียนรู้
วิธีที่นักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตน มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิม
ตามปกตินักเรียนจะปะติดปะต่อชิ้นความรู้ หากการปะติดปะต่อนี้  
เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ที่ดี มีความแม่นยำ�และมี
ความหมาย นักเรียนก็จะสามารถเรียกเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ออกมาใช้ได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไว ในทางตรงกันข้าม หากการจัดระเบียบความรู้         
ในสมองนักเรียนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม หรือเกิดอย่างไร้ระบบ นักเรียน
ก็จะดึงความรู้เดิมออกมาใช้ได้ยาก
แรงจู งใจของนักเรีย น มีผลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรีย น และมานะ
พยายามของนักเรียน
เรื่องนี้มีความสำ�คัญต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะนักศึกษา
เปลีย่ นสภาพจากนักเรียนทีม่ คี รูคอยดูแล มาสูส่ ภาพกำ�กับหรือบังคับตัวเอง
มีอสิ ระว่าจะเรียนหรือไม่เรียนอะไร อย่างไร เมือ่ ไร แรงจูงใจจึงเป็นตัวกำ�หนด
ทิศทาง ความเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นพยายาม และคุณภาพของพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องตนเอง หากนักศึกษามองเห็นคุณค่าของเป้าหมายการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นลูท่ างความสำ�เร็จ และได้รบั การหนุนเสริมจาก
สภาพแวดล้อม นักศึกษาก็จะมีแรงจูงใจต่อการเรียน

ความรู้เดิมของนักเรียน อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู้ก็ได้
นักเรียนไม่ได้มาเข้าเรียนในชัน้ แบบมา ตัว/หัว เปล่า แต่มที นุ เดิมด้าน
ความรู้ ความเชื่อ และเจตคติ ติดมาด้วย จากวิชาที่เคยเรียน และจากชีวิต
ประจำ�วัน ทุนเดิมเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมใน   
ชัน้ เรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนมีพนื้ ความรูเ้ ดิมทีแ่ น่นและแม่นยำ�ถูกต้อง

เพือ่ ให้เกิดความชำ�นาญ (Relate) ในการเรียน นักศึกษาต้อง “ฝึกทักษะ
องค์ประกอบ” ฝึกนำ�องค์ประกอบมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพือ่ ใช้งาน
ในบริบทที่หลากหลาย เกิดความชำ�นาญในการบูรณาการต่างแบบ
ในต่างบริบทของการใช้งาน
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นักศึกษาต้องไม่ใช่แค่เรียน “ความรู”้ และ “ทักษะ” เป็นท่อนๆ แต่ตอ้ ง
ฝึกนำ�มาใช้งานทีซ่ บั ซ้อนและหลากหลาย นักศึกษาต้องได้ฝกึ นำ�แต่ละท่อน
เหล่านั้น มาประกอบกันเข้าเป็นชุด สำ�หรับใช้งานแต่ละประเภท ที่จำ�เพาะ
ต่อแต่ละสถานการณ์ นักศึกษาต้องได้ฝึกเช่นนี้จนคล่องแคล่ว ในด้านการ  
นำ�ความรู้มาใช้ในหลากหลายสถานการณ์
ครูต้องทำ�ความเข้าใจขั้นตอนของการพัฒนาความชำ�นาญนี้ ในตัว
นักศึกษาเพื่อให้ครูทำ�หน้าที่โค้ช ฝึกความชำ�นาญแก่นักศึกษาอย่างเป็น    
ขั้นตอน
การฝึกปฏิบตั อิ ย่างมีเป้าหมาย ผสานกับการได้รบั คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
(Feedback) อย่างชัดเจน ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
การเรียนรูอ้ ย่างมีเป้าหมายและเข้าใจเป้าหมายในมิตทิ ลี่ กึ และชัดเจน
(มีเกณฑ์ของการบรรลุผลสำ�เร็จ) กำ�หนดเป้าหมายที่ท้าทายในระดับ               
ที่เหมาะสม ปริมาณความรู้เหมาะสม และทำ�ซ้ำ�บ่อยๆ อย่างเหมาะสม       
จะนำ�ไปสู่ความชำ�นาญ นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องการคำ�แนะนำ�             
ให้ก�ำ ลังใจและสะท้อนกลับ ว่านักศึกษาบรรลุผลสำ�เร็จในส่วนใดเป็นอย่างดี
แล้ว ยังทำ�ไม่ได้ดีในส่วนใด ควรต้องปรับปรุงอย่างไร โดยให้คำ�แนะนำ�นี้
ในโอกาสเหมาะสม ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ในความถีท่ เ่ี หมาะสม จะช่วยให้
การเรียนมีความก้าวหน้า และบรรลุผลในระดับเชี่ยวชาญได้

บรรยากาศในห้องเรียน
บรรยากาศเชิงลบ มีผลขัดขวางการเรียนรู้ บรรยากาศเชิงบวก ช่วย
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ บรรลุ ก ารเป็ น ผู้ กำ � กั บ ดู แ ลการเรี ย นรู้ ข อง
ตนเองได้ นักศึกษาต้องฝึกทักษะการตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง
กระบวนการการเรียนรู้ของตนเอง
นักศึกษาต้องได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนกระบวนการทำ�ความเข้าใจการเรียนรู้
(Metacognitive Process) คือเรียนรูก้ ารเรียนรู้ เพือ่ ให้เข้าใจการเรียนรูข้ อง
ตนเอง และสามารถปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองได้ ได้แก่ รูจ้ ดุ อ่อน
จุดแข็งของตนเอง รู้ความยากง่ายของบทเรียน รู้วิธีเรียนวิธีต่างๆ รู้วิธี
ประเมินตรวจสอบว่าวิธีเรียนนั้นๆ ให้ผลดีแค่ไหน
นักศึกษาโดยทั่วไปไม่สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง         
ครูต้องจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์พัฒนาทักษะเหล่านี้ นี่คือ
ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning Skills)
วิจารณ์ พานิช
๖ ธ.ค. ๕๕

ระดั บ พั ฒ นาการในปั จ จุ บั น ของนั ก ศึ ก ษามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพ
บรรยากาศในชั้นเรียน ทางด้านสังคม อารมณ์ และปัญญา ส่งผลต่อ
การเรียนรู้
การเรียนรู้ที่มีความสำ�คัญต่อนักศึกษาไม่ได้มีเฉพาะด้านสติปัญญา
เท่านั้น ยังมีเรื่องทางสังคมและอารมณ์ควบคู่ไปด้วยพร้อมๆ กัน ครูพึง
ตระหนักว่า นักศึกษายังไม่มีวุฒิภาวะสูงสุดในด้านสังคมและอารมณ์         
ยังอยูร่ ะหว่างการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาไปพร้อมๆ กับพัฒนาการของร่างกาย  ในส่วน
พัฒนาการทางร่างกายนั้น กระบวนการเรียนรู้ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้
แต่ เ ข้ า ไปส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมและอารมณ์ ไ ด้ ผ่ า นการจั ด
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๒.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ความรู้เดิม
ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างไร

ตอนที่ ๒ นี้ มาจากบทที่ ๑
How Does Students’ Prior Knowledge Affect Their Learning?
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คุณค่าที่สำ�คัญยิ่ง ของครูในศตวรรษ
ที่ ๒๑ คือ การทำ�หน้าที่ตรวจสอบความ
เข้าใจผิดๆ ของนักศึกษาแล้วหาทางแก้ไขเสีย
สำ�หรับเป็นพื้นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ�ให้
ศิษย์นำ�ไปใช้จับความรู้ใหม่ เพื่อการเรียนรู้
ที่ถูกต้องในอนาคต

ชื่อของบทนี้ทำ�ให้ผมนึกถึงคำ�ว่าความรู้สะสม “Met Before” ที่ครู
โรงเรียนเพลินพัฒนาใช้เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ในการสำ�รวจพืน้ ความรูข้ องนักเรียน
สำ�หรับนำ�มาใช้ออกแบบการเรียนรู้ให้ต่อยอดจากพื้นความรู้เดิม
หลักการของการเรียนรู้ คือการเอาความรูเ้ ดิมมาใช้จบั ความรูใ้ หม่ แล้ว
ต่อยอดความรู้ของตนขึ้นไป นักศึกษาที่มีความรู้เดิมแบบไม่รู้ชัด หรือรู้มา
ผิดๆ ก็จะจับความรู้ใหม่ไม่ได้ หรือจับผิดๆ ต่อยอดผิดๆ การเรียนรู้แบบ
เชีย่ วชาญหรือชำ�นาญ (Relate) ก็จะไม่เกิด และทีส่ �ำ คัญ จะทำ�ให้นกั ศึกษา
ตกอยูใ่ นสภาพ “เรียนไม่รเู้ รือ่ ง” ส่งผลต่อเนือ่ งให้เบือ่ การเรียน และการเรียน
ล้มเหลวกลางคัน
ตรงกันข้าม นักศึกษาที่ความรู้เดิมแน่นแม่นยำ�ถูกต้อง ก็จะสามารถ
เอาความรูเ้ ดิมมาจับความรูใ้ หม่ และต่อยอดความรูข้ องตนได้อย่างรวดเร็ว
และมีความสุขสนุกสนาน เกิดปีติสุขในการเรียน
บันทึกตอนที่ ๒ และ ๓ จึงจะอธิบายวิธีการทบทวนความรู้เดิม และ
นำ�มาใช้ในการล่อและจับความรู้ใหม่ สำ�หรับต่อยอดความรู้ขึ้นไป โดย
บันทึกตอนที่ ๒ จะมี ๓ หัวข้อใหญ่ คือ (๑) การปลุกความรู้เดิม (๒) วิธี   
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักศึกษา (๓) วิธีกระตุ้นความรู้ที่แม่นยำ�
ปลุกความรู้เดิม
ความรูม้ หี ลายประเภท ประเภทหนึง่ เรียกว่า “ความรูท้ แ่ี สดงให้เห็นได้”
(Declarative Knowledge) หรือ “Know What” อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า
“ความรู้เชิงกระบวนการ” (Procedural Knowledge) หรือ “Know How”
และ “know When” ซึ่งในคำ�ไทยน่าจะหมายถึง รู้จักกาลเทศะ หรือการ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ และผมคิดว่า DK น่าจะใกล้เคียงกับ Explicit Knowledge
และ PK น่าจะใกล้เคียงกับ Tacit Knowledge
ผมตีความตามความรู้เดิมเรื่องการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของ
ตนเอง ว่า DK คือตัวสาระความรู้ หรือความรูเ้ ชิงทฤษฎี ไม่เพียงพอสำ�หรับ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเรียนรู้ PK หรือความรูป้ ฏิบตั ิ ซึง่ ก็คอื ทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ไปในเวลาเดียวกันด้วย
ย้ำ�ว่า ต้องมีทั้งสองแบบของความรู้ และรู้จักใช้ให้เสริมกันอย่าง    
เหมาะสม จึงจะเป็นประโยชน์จริง
บอกสาระความรู้ได้ แต่เอาไปใช้ไม่เป็น ยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดี และ   
ตรงกันข้ามเอาความรูไ้ ปใช้ท�ำ งานได้ แต่อธิบายไม่ได้วา่ ทำ�ไมจึงได้ผล ก็ยงั
ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดี ต้องทั้งทำ�ได้ และอธิบายได้ คือต้องมีทั้ง DK และ PK
จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ครบถ้วน
ผลการวิจยั บอกว่า การมีความรูเ้ ดิม เอามารับความรูใ้ หม่ มีความสำ�คัญ
มากต่อการเรียนรู้และจดจำ�ความรู้ใหม่ และแม้นักศึกษาจะมีความรู้เดิม
ในเรือ่ งนัน้ แต่อาจนึกไม่ออก การทีค่ รูมวี ธิ ชี ว่ ยให้นกั ศึกษานึกความรูเ้ ดิมออก
จะช่ ว ยการเรี ย นรู้ ได้ม าก นี่คือเคล็ดลับสำ�คัญในการทำ � หน้ าที่ ค รู แ ห่ ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ในการส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองของ
นักศึกษา
ผลการวิจัยบอกว่า วิธีกระตุ้นทำ�โดยตั้งคำ�ถาม Why? จะช่วยให้
นักศึกษานึกออก
ถึงตอนนีผ้ มก็นกึ ออกว่า ในบริบทไทย นีค่ อื โจทย์วจิ ยั สำ�หรับนักศึกษา
ปริ ญ ญาเอก ดั ง ตั ว อย่ า ง “วิ ธี ป ลุ ก ความรู้ เ ดิ ม ขึ้ น มารั บ ความรู้ ใ หม่                     
ในนักเรียนไทยระดับ ป.๕”
กรณีที่ความรู้เดิมถูกต้อง แต่ไม่เพียงพอ
นักศึกษาอาจมีความรู้ชนิด DK อย่างถูกต้องครบถ้วน ตอบคำ�ถาม
แบบ Recall ได้อย่างดี แต่เมื่อเผชิญสถานการณ์จริง นักศึกษาไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ (เพราะขาด PK) สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์โดน
อาจารย์ดา่ ในเรือ่ งนีเ้ ป็นประจำ� สมัยผมเป็นอาจารย์อาจารย์หมอท่านหนึง่
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บ่นให้ฟังบ่อยๆ ว่าพานักศึกษาแพทย์ไปราวนด์คนไข้ เมื่อมีคนนำ�เสนอ
ประวัติการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แล้วอาจารย์
ถามนักศึกษาแพทย์ว่า หากนักศึกษาแพทย์เป็นเจ้าของคนไข้ จะปฏิบัติ
รั ก ษาอย่ า งไร นั ก ศึ ก ษาแพทย์ มั ก ตอบว่ า “ถ้ า .... ก็ ....” คื อ ตอบ                    
ด้วย DK ไม่สามารถนำ�เอา PK มาประกอบคำ�ตอบได้ สมัยนัน้ (กว่า ๓๐ ปี
มาแล้ว) นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการเรียน (เราเรียกว่าโดน
อาจารย์ด่า)
แต่สมัยนี้ หากถือตามหนังสือ How Learning Works เล่มนี้ อาจารย์
หมอท่านหนึง่ คือครูไม่ได้ชว่ ยให้นกั ศึกษาเชือ่ มโยง PK กับ DK คือจริงๆ แล้ว
นักศึกษากำ�ลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมโยงความรู้สองชนิดเข้าด้วยกัน        
การเรียนโดย Ward Round ของนักศึกษาแพทย์เป็นการเรียนเพื่อเชื่อมโยง
ความรูส้ องชนิดนี้ และอาจารย์ควรเข้าใจกลไกการเรียนรูน้ ี้ และรูว้ ธิ กี ระตุน้
หรือปลุกความรู้เดิม ขึ้นมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์
รายวิชาใด ยังไม่มีขั้นตอนการเรียนรู้โดยการฝึกประยุกต์ใช้ความรู้
(แบบ Ward Round ของนักศึกษาแพพย์) ก็ควรจัดให้มี และนีค่ อื โจทย์วจิ ยั
และพัฒนาสำ�หรับ Scholarship of Instruction ในวิชาของท่าน
ผลการวิจยั บอกว่า อาจารย์สามารถช่วยปลุกความรูเ้ ดิมของนักศึกษา
โดยการตัง้ คำ�ถามทีเ่ หมาะสม ซึง่ ผมเรียกว่า “คำ�ถามนำ�” และหนังสือเล่มนี้
เรียกว่า Elaborative Interrogation และหนังสือเล่มนี้ย้ำ�ว่าเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ ที่จะต้องช่วยปลุกความรู้เดิมของนักศึกษาขึ้นมารับความรู้ใหม่
หรือขึ้นมาทำ�ให้การเรียนรู้ครบถ้วนขึ้น
วิธปี ลุกความรูเ้ ดิมของนักศึกษาวิธหี นึง่ ทำ�โดยให้นกั ศึกษารูว้ า่ ความรู้
ในวิชานั้นๆ เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของตนอย่างไร
ที่จริงหนังสือ How Learning Works เล่มนี้ กล่าวถึงผลงานวิจัย
มากมาย แต่ผมไม่ได้เอามาเล่าต่อ เอามาเฉพาะการใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจัยเหล่านั้น
กรณีที่ความรู้เดิมไม่เหมาะสม
นักศึกษามีทั้งความรู้เชิงเทคนิค หรือความรู้เชิงวิชาการ และความรู้
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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จากชีวิตประจำ�วัน และนักศึกษาอาจสับสนระหว่างความรู้ ๒ ประเภทนี้
ความสับสน นำ�เอาความรู้ในชีวิตประจำ�วันมาต่อยอดความรู้ทางวิชาการ
อาจทำ�ให้ความรู้บิดเบี้ยว
หนังสือสรุปว่า ผลงานวิจัยบอกครู ๔ ประการคือ
(๑) ครูต้องอธิบายการนำ�ความรู้ไปใช้ในต่างบริบทอย่างชัดเจน
(๒) สอนทฤษฎีหรือหลักการที่เป็นนามธรรม พร้อมกับยกตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรม หลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริบท
(๓) เมื่อยกตัวอย่างปรียบเทียบยกทั้งที่เหมือนและที่แตกต่าง
(๔) พยายามกระตุน้ ความรูเ้ ดิมเพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงกับความรูใ้ หม่
กรณีทค่ี วามรูเ้ ดิมไม่ถกู ต้อง
ข้อความในส่วนนี้ของหนังสือ บอกเราว่า นักศึกษามีความรู้เดิมที่       
ผิดพลาดมากกว่าทีเ่ ราคิด และความรูท้ ผ่ี ดิ พลาดบางส่วนเป็น “ความฝังใจ”
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงยากมาก แต่ครูกต็ อ้ งทำ�หน้าทีช่ ่วยแก้ไขความรู้เดิม
ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้
ครูต้อง
(๑) ประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา ตรวจหาความรู้เดิมที่ผิดพลาด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นักศึกษากำ�ลังเรียน
(๒) กระตุ้นความรู้เดิมที่ถูกต้องของนักศึกษา
(๓) ตรวจสอบความรู้เดิมที่ยังบกพร่อง
(๔) ช่วยนักศึกษาหลีกเลีย่ งการประยุกต์ความรูเ้ ดิมผิดๆ คือไม่เหมาะสม
ต่อบริบท
(๕) ช่วยให้นักศึกษาแก้ไขความรู้ผิดๆ ของตน
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วิธตี รวจสอบความรูเ้ ดิมของนักศึกษาทัง้ ด้านความเพียงพอ และด้าน
ความถูกต้อง ทำ�ได้ดังนี้:คุยกับเพื่อนครู
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ถามเพื่อนครูที่เคยสอนนักศึกษากลุ่มนี้มาก่อนว่า
นักศึกษามีผลการเรียนเป็นอย่างไร ส่วนไหนที่นักศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย        
ส่วนไหนที่นักศึกษามักจะเข้าใจผิด หรือมีความยากลำ�บากในการเรียนรู้
จัดการทดสอบเพื่อประเมิน
อาจจัดทำ�ได้ง่ายๆ โดยทดสอบในช่วงต้นของภาคการศึกษา อาจ
จัดการทดสอบอย่างง่ายๆ แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ (๑) Quiz (๒) สอบแบบ
ให้เขียนเรียงความ (๓) ทดสอบ Concept Inventory โดยอาจค้นข้อสอบ
ของวิชานั้นๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต เอามาปรับใช้
ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
ทำ�โดย ครูจัดทำ�แบบสอบถามมีคำ�ถามตามพื้นความรู้หรือทักษะที่
นักศึกษาต้องมีมาก่อนเรียนวิชานัน้ และทีเ่ ป็นเป้าหมายของการเรียนวิชานัน้
จัดทำ�เป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกคำ�ตอบทีต่ รงกับตัวนักศึกษามากทีส่ ดุ
คำ�ตอบได้แก่
• ฉันเคยได้ยิน/เห็น มาก่อน (คุ้นเคย)
• ฉันสามารถบอกความหมาย/นิยาม ได้ (ความรู้ระดับ Factual)
• ฉันอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ (Conceptual)
• ฉันสามารถใช้แก้ปัญหาได้ (Application)
ใช้การระดมสมอง
การระดมสมองในชัน้ เรียน ตอบคำ�ถามทีค่ รูตงั้ อาจช่วยให้ครูประเมิน
พื้นความรู้ของนักศึกษาได้ แม้จะเป็นการประเมินที่ไม่เป็นระบบและอาจ
ไม่แม่นยำ�นัก โดยประเภทคำ�ถามของครูจะช่วยให้ครูประเมินพืน้ ความรูว้ า่
อยูใ่ นระดับใดได้ เช่น “นักศึกษานึกถึงอะไร เมือ่ ได้ยนิ คำ�ว่า ...” (ตรวจสอบ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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ความเชื่อ ความเชื่อมโยง) “องค์ประกอบสำ�คัญของ … มีอะไรบ้าง” (ถาม
ความรู-้ Factual) “หากจะดำ�เนินการเรือ่ ง ... นักศึกษาจะเริม่ อย่างไร” (ถาม
Procedural Knowledge) “หากจะดำ�เนินการเรือ่ งข้างต้นในชาวเขาภาคเหนือ
มีประเด็นที่ต้องดำ�เนินการต่างจากในภาคอื่นอย่างไร”(ถาม Contextual
Knowledge)
ให้ทำ�กิจกรรม Concept Map (ผังเชื่อมโยงหรือแผนผังความ
สัมพันธ์)
Concept Map เป็นได้ทั้งเครื่องมือเรียนรู้ และเครื่องมือประเมิน           
พื้นความรู้ หากครูต้องการประเมินทั้งความรู้เกี่ยวกับ Concept และความ
เชื่อมโยงระหว่าง Concept ก็อาจให้นักศึกษาเขียนเองทั้ง Concept และ
Link ระหว่าง Concept หากต้องการรู้ความคิดเชื่อมโยงเท่านั้น ครูอาจให้
คำ�ทีเ่ ป็น Concept จำ�นวนหนึง่ ในวิชานัน้ ๆ ให้นกั ศึกษาเขียน Link เชือ่ มโยง
สังเกตรูปแบบ (Pattern) ของความเข้าใจผิดของนักศึกษา
ความเข้ า ใจผิ ด ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ใจผิ ด เหมื อ นๆ กั น ทั้ ง ชั้ น หรื อ       
หลายคนในชัน้ สังเกตเห็นง่ายจากคำ�ตอบข้อสอบ คำ�ตอบ Quiz หรือในการ
อภิปรายในชั้น หรือครูอาจตั้งคำ�ถามต่อนักศึกษาทั้งชั้น ให้เลือกตัวเลือก
ด้วย Clicker จะได้ Histogram ผลคำ�ตอบที่แสดงความเข้าใจผิด สำ�หรับ
ให้ครูอธิบายความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาเพื่อแก้ความเข้าใจผิด
ผลการวิจัยบอกว่า ความเข้าใจผิดบางเรื่องแก้ยากมาก มันฝังใจ
นักศึกษาครูตอ้ งหมัน่ ชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง จากตัวอย่างหรือบริบท
ที่แตกต่างหลากหลาย
วิธีกระตุ้นความรู้เดิมที่แม่นยำ�
ใช้แบบฝึกหัด
เป็นแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้นักศึกษาฟื้นความจำ�เกี่ยวกับความรู้ที่ได้
เรียนมาแล้ว สำ�หรับนำ�มาเชื่อมต่อกับความรู้ใหม่ในบทเรียน ซึ่งจะช่วย
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ให้การเรียนมีประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ มาก ทำ�ได้หลากหลายวิธี เช่น ให้นกั ศึกษา
ระดมความคิดว่า ความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้เรียน เชื่อมโยงกับความรู้เดิมอย่างไร
หรือให้ทำ� Concept Map
ครูต้องตระหนักว่า กิจกรรมนี้อาจทำ�ให้เกิดการเรียนความรู้ที่ถูกต้อง
ก็ได้ เกิดการเรียนความรูท้ ผี่ ดิ ก็ได้ ครูตอ้ งคอยระวังไม่ให้นกั ศึกษาหลงจดจำ�
ความรู้ผิดๆ
เชื่อมโยงวิชาใหม่กับความรู้ในวิชาที่เรียนมาแล้ว
นักศึกษามักเรียนแบบแยกส่วน (Compartmentalize) ความรู้ แยก
ความรูจ้ ากต่างวิชา ต่างภาควิชา ต่างคณะ ต่างอาจารย์ ซึง่ ในความเป็นจริง
แล้ว ความรู้เชื่อมโยงกันหมด ครูจึงต้องอธิบายความเชื่อมโยงให้ชัดเจน
เชื่อมโยงวิชาใหม่กับความรู้ในวิชาที่ครูเคยสอน
การที่ครูเอ่ยถึงวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนไปแล้ว (เพียง ๒ - ๓ ประโยค)
เอามาเชื่อมโยงกับวิชาที่นักศึกษากำ�ลังจะเรียน จะช่วยการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมากมาย
อาจให้นักศึกษาทำ�แบบฝึกหัดเชื่อมโยงความรู้เรื่อง ก ที่เรียนไปเมื่อ
๒ สัปดาห์ที่แล้ว กับเรื่อง ข ที่เพิ่งเรียนในวันนี้ หรือให้การบ้าน ให้นักศึกษา
ไปทำ�  Reflection เขียนเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาที่เรียนไปตอนต้นเทอม
เข้ากับความรู้ที่ได้เรียนในสัปดาห์นี้ เป็นต้น
ใช้การเปรียบเทียบเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำ�วัน
การอธิบายความรู้เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตัวนักศึกษาเอง
หรือเข้ากับชีวติ ประจำ�วันใกล้ตวั นักศึกษาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึน้
เช่น เมื่อสอนเรื่องพัฒนาการเด็ก ครูอาจเอ่ยเตือนความทรงจำ�ให้นักศึกษา
คิดถึงตนเองตอนเป็นเด็ก หรือคิดถึงน้องของตน เมื่อเรียนวิชาเคมี อาจเอ่ย
ถึงตอนปรุงอาหาร
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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ให้นักศึกษาให้เหตุผลตามความรู้เดิมของตน
เมื่อจะเรียนความรู้ใหม่ ครูอาจกระตุ้นความรู้เดิมโดยให้แบบฝึกหัด
ตั้งคำ�ถามที่กระตุ้นให้นักศึกษาทบทวนดึงเอาความรู้ที่มีอยู่แล้ว เอามา
อธิบายหรือตอบโจทย์ที่ครูตั้ง
ข้อสังเกตของผม
โปรดสังเกตว่า ในบันทึกนี้ (และบันทึกต่อๆ ไป) ครูทำ�หน้าที่ Smart
Teaching โดยตั้งโจทย์หรือคำ�ถามที่เหมาะสมให้นักศึกษาตอบ เพื่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ใช่ครูทำ�หน้าที่บอกสาระความรู้
คุณค่าที่สำ�คัญยิ่งของครูในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การทำ�หน้าที่
ตรวจสอบความเข้าใจผิดๆ ของนักศึกษาแล้วหาทางแก้ไขเสีย สำ�หรับ
เป็นพื้นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ�ให้ศิษย์นำ�ไปใช้จับความรู้ใหม่ เพื่อ
การเรียนรู้ที่ถูกต้องในอนาคต
วิจารณ์ พานิช
๘ ธ.ค. ๕๕

34

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

35

๓.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

วิธีจัดการความรู้เดิม

ตอนที่ ๓ นี้ มาจากบทที่ ๑
How Does Students’ Prior Knowledge Affect Their Learning?
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ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ คุณค่าของครู
อยูต่ รงช่วยให้นกั ศึกษาเรียนรูต้ รงทางนีแ่ หละ
คือนักศึกษามีปญ
ั หาเรียนรูม้ าผิดๆ มากกว่า
ทีเ่ ราคิด พืน้ ความรูท้ บ่ี ดิ เบีย้ วนี้ ทำ�ให้เอามา
ต่อความรู้ใหม่ไม่ติด หรือต่อติดก็ยิ่งขยาย
ความเข้าใจผิดๆ ยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อ “ความรู้เดิม” เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา ครูจะ
มีบทบาทกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาจากความรู้เดิมได้อย่างไร
ตอนที่ ๓ นี้ มาจากบทที่ ๑ How Does Students’ Prior Knowledge
Affect Their Learning?
ในบันทึกตอนที่ ๓ จะเพิม่ เติมอีก ๓ หัวข้อใหญ่ คือ (๑) วิธที �ำ ความเข้าใจ
ความรู้เดิมที่ไม่เพียงพอ (๒) วิธชี ่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าความรู้เดิมของ
ตนยังไม่เหมาะสม (๓) วิธีแก้ความรู้ผิดๆ
วิธีทำ�ความเข้าใจความรู้เดิมที่ไม่เพียงพอ
ระบุความรู้เดิมที่ครูคาดหวังว่านักศึกษาต้องมี
ครูต้องทำ�ความชัดเจนกับตนเอง ว่าพื้นความรู้ที่นักศึกษาต้องมีคือ
อะไรบ้าง จึงจะเรียนวิชาที่ตนกำ�ลังสอนได้ดี โดยต้องไม่ลืมว่า ต้องกำ�หนด
ทั้ง DK และ PK
จัดการเรียนรู้เสริม
หากเห็ น ชั ด ว่ า นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ความรู้ เ ดิ ม ไม่ เ พี ย งพอ โดยครู อ าจ             
แก้ปัญหาได้หลายอย่าง ตั้งแต่แนะนำ�นักศึกษาที่ขาดพื้นความรู้อย่างแรง
ให้ถอนวิชาไปก่อน ให้ไปเรียนวิชาทีจ่ �ำ เป็นต้องรูล้ ว่ งหน้าเสียก่อน ไปจนถึง
ให้นักศึกษาบางคนที่ขาดความรู้บางด้านหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเอง          
โดยเอารายการคำ�ศัพท์เฉพาะวิชาไปค้นคว้าทำ�ความเข้าใจเอง
ในกรณีที่มีนักศึกษาจำ�นวนมากขาดความรู้สำ�คัญส่วนหนึ่ง ครูอาจ
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ต้องใช้เวลา ๑ - ๒ คาบ ทบทวนความรู้เหล่านั้น หรืออาจนัดมาสอนนอก
เวลา
ถ้าพื้นความรู้ของนักศึกษาไม่ตรงกับที่กำ�หนดไว้ในรายวิชาอย่างแรง
อาจต้องแก้ไขข้อกำ�หนดเงือ่ นไขการลงเรียนรายวิชานัน้ รวมทัง้ แก้ไขสาระ
ความรู้ที่เรียนในรายวิชานั้น ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอาจไปกระทบวิชาอื่น
ต้องมีการปรึกษาหารือกันในภาควิชา หรือในคณะ
วิธีช่วยให้นักศึกษาตระหนักว่าความรู้เดิมของตนไม่เหมาะสม
ยกประเด็นเรื่องการนำ�ความรู้มาใช้งาน
ครู ข องวิ ช านั้น ๆ สามารถตั้งคำ�ถามด้า นการนำ � ความรู้ ม าใช้ ง าน          
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าพื้นความรู้ของตนในเรื่องนั้นๆ ยังไม่แน่น        
ยังไม่รจู้ ริง เช่นในวิชาสถิติ ครูอาจตัง้ คำ�ถามว่า จะใช้ Regression Analysis
มาคำ�นวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ครูยกมา (เป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ - Qualitative) ได้อย่างไร แล้วครูจงึ อธิบายว่า Regression Analysis
ใช้ได้กับตัวแปรที่เป็นตัวเลข (Quantitative) เท่านั้น
มีตัวช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการใช้งานผิดๆ
เช่น ครูมีคำ�ถามมอบให้นักศึกษาเอาไว้เตือนสติตนเอง เพื่อไม่ให้        
หลงทาง  ครูทมี่ ปี ระสบการณ์จะรูว้ า่ ส่วนไหนในวิชานัน้   ทนี่ กั ศึกษาหลงทาง
บ่อยๆ
ระบุวิธีการที่จำ�เพาะต่อสาขาวิชานั้นๆ อย่างชัดเจน
ตามปกติ นักศึกษาต้องเรียนหลายวิชาในเวลาเดียวกัน และอาจ
สับสนถ้อยคำ�หรือวิธกี ารทีใ่ ช้ตา่ งกันในต่างสาขาวิชา เช่น นักศึกษาอาจฝึก          
การเขียนด้วยสไตล์ที่แตกต่างกันในวิชาวิทยาศาสตร์ (เขียน Lab Report)
วิชาประวัตศิ าสตร์ (เขียนเรียงความเชิงวิเคราะห์) และวิชาภาษา (เรียงความ
เชิงบรรยาย) เมื่อมาเรียนวิชานโยบายสาธารณะ นักศึกษาอาจสับสนว่า
ควรใช้สไตล์การเขียนรายงานแบบไหน ครูจงึ ควรมีค�ำ แนะนำ�ให้อย่างชัดเจน
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ชี้ให้เห็นว่าการเปรียบเทียบบางกรณีใช้ไม่ได้
การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัย เป็นวิธกี ารเรียนรูเ้ รือ่ งทีซ่ บั ซ้อน และ
เป็นนามธรรม แต่ก็มีข้อจำ�กัดที่นักศึกษาต้องเข้าใจ เช่น เมื่อเปรียบเทียบ
ลำ�ไส้ว่าเหมือนท่อน้ำ�ประปา ครูต้องบอกว่า แต่ลำ�ไส้มีความซับซ้อนกว่า  
ท่อน้ำ�ประปามาก ผนังลำ�ไส้ไม่เหมือนผนังท่อน้ำ�ประปาที่แข็งทื่อ และ         
ทำ�หน้าที่ไม่ให้น้ำ�รั่วเท่านั้น แต่ผนังลำ�ไส้นอกจากเคลื่อนไหวบีบรัดเป็น
จังหวะแล้ว  ยงั ดูดซึมสารบางอย่างออกไปจากลำ�ไส้  และปล่อยสารบางอย่าง
ออกมาด้วย
วิธีแก้ความรู้ผิดๆ
ให้นักศึกษาทำ�นายแล้วทดสอบ
วิ ธี ห นึ่ ง ที่ อ าจช่ ว ยแก้ “ความเชื่ อ ฝั ง ใจ” ของนั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งใด           
เรื่องหนึ่ง ที่เป็นความเชื่อผิดๆ แต่แก้ยาก คือให้เห็นด้วยตาของตน หรือ
พิสูจน์ด้วยการทดลองจริงๆ โดยให้นักศึกษาทำ�นายว่าผลของการทดลอง
จะออกมาอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร เมือ่ ผลออกมาแล้ว ก็อภิปรายกันในชัน้
ว่าทำ�ไมจึงได้ผลเช่นนั้น
ผลการวิจัยตามที่อ้างในหนังสือเล่มนี้ บอกว่า แม้ทำ�อย่างนี้แล้ว ก็จะ
ยังมีนักศึกษาบางคนที่ยังเชื่ออย่างเดิม
ให้นักศึกษาอธิบายเหตุผลของตน
เมื่อให้นักศึกษาอธิบายเหตุผลของตนนักศึกษาอาจสะดุดเหตุผลที่     
ขัดแย้งกันเอง (Internal Inconsistency) แล้วเปลี่ยนความเชื่อเอง หรือครู
และเพื่อนนักศึกษาอาจช่วยชี้ให้เห็น แต่พึงตระหนักว่า หากเป็นเรื่อง      
ความเชื่อ เช่นทางศาสนา แม้จะเห็นเหตุผลที่ขัดแย้งกันเอง คนเราก็               
ไม่เปลี่ยนความเชื่อ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

41

ให้โอกาสนักศึกษาใช้ความรู้ที่แม่นยำ�หลายๆ ครั้ง
การเปลี่ยน “ความเชื่อฝังใจ” เป็นเรื่องยาก ครูต้องอดทน ให้โอกาส
นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรูช้ ดุ นัน้ หลายๆ ครัง้ จนในทีส่ ดุ ก็เปลีย่ นความเชือ่
ไปเอง
ให้เวลา
ครูควรให้เวลานักศึกษาไตร่ตรองเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาใช้ความรู้
ตรวจสอบด้ ว ยตนเองว่ า มี ข้ อ ผิ ด พลาดอยู่ ต รงส่ ว นไหนของความคิ ด
กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) แก่นักศึกษาด้วย
สรุป

ผมสรุปเชิงถอดบทเรียนกับตนเองว่า ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ คุณค่า
ของครูอยู่ตรงช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ตรงทางนี่แหละ คือนักศึกษา
มีปญ
ั หาเรียนรูม้ าผิดๆ มากกว่าทีเ่ ราคิด พืน้ ความรูท้ บี่ ดิ เบีย้ วนี้ ทำ�ให้
เอามาต่อความรู้ใหม่ไม่ติด หรือต่อติดก็ยิ่งขยายความเข้าใจผิดๆ
ยิ่งขึ้นไปอีก
คุณค่าของครูทแี่ ท้จริงอยูต่ รงนี้ ทีก่ ารช่วยให้การเรียนรูข้ องศิษย์
ตรงทาง ถูกต้อง และช่วยแก้ไขส่วนที่ผิด
วิจารณ์ พานิช
๘ ธ.ค. ๕๕
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๔.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

การจัดระเบียบความรู้

บันทึกตอนที่ ๔ อธิบายหลักการเรื่องการจัดระเบียบความรู้
มาจากบทที่ ๒ How Does the Way Students Organize
Knowledge Affect Their Learning?  
44
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...การเรียนรู้นั้นเอง ที่เป็นการจัด
ระเบียบความรู้ เราเรียนก็เพื่อจัดระเบียบ
ความรูใ้ นระบบประสาทของเราให้มโี ครงสร้าง
ดียิ่งขึ้น คล่องแคล่วต่อการดึงเอามาใช้งาน
ยิง่ ขึน้ คือการจัดระเบียบความรู้ เป็นทัง้ เหตุ
และเป็นทั้งผล อยู่ในตัวของมันเอง ...
… ข้อแนะนำ�สำ�หรับครูเพือ่ ศิษย์ คือ
ครูตอ้ งตระหนักในความเป็น “มือใหม่” ของ
ศิษย์ ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ต้องเน้นบอก
สาระความรู้ (เพราะศิษย์ค้นหาเองได้ง่าย)
แต่ครูมีคุณค่ามาก ในการแนะนำ�วิธีเรียนรู้
วิธีจัดระเบียบโครงสร้างความรู้แก่ศิษย์
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วิธีการจัดระเบียบความรู้ มีผลต่อการเรียนรู้
การจัดระเบียบความรู้ (Knowledge Organization) เป็นส่วนหนึง่ ของ
การเรี ย นรู้ สมองของนั ก ศึ ก ษาหรื อ มื อ ใหม่ ด้ า นความรู้ จะมี ค วามรู้
กระจัดกระจาย ไม่หนาแน่น ยังไม่ค่อยมีการจัดระบบ และการเชื่อมต่อ
ระหว่างความรูแ้ ต่ละชิน้ ก็ยงั ไม่ดไี ม่คล่องแคล่ว  ตา่ งจากสมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีความรู้หนาแน่น จัดเป็นระบบที่มีความหมาย (Meaningful) และการ
เชือ่ มต่อระหว่างชิน้ ความรูก้ ส็ ะดวก ทำ�ให้ผเู้ ชีย่ วชาญสามารถดึงเอาความรู้
ที่เหมาะสมมาใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
หนังสือบอกว่า การจัดระเบียบความรู้ มีผลต่อการเรียนรู้ แต่ผมตีความ
ไปไกลกว่านั้น ว่า การเรียนรู้นั้นเอง ที่เป็นการจัดระเบียบความรู้ เรา
เรียนก็เพือ่ จัดระเบียบความรูใ้ นระบบประสาทของเราให้มโี ครงสร้าง
ดียงิ่ ขึน้ คล่องแคล่วต่อการดึงเอามาใช้งานยิง่ ขึน้ คือการจัดระเบียบ
ความรู้ เป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งผล อยู่ในตัวของมันเอง
โครงสร้างรับใช้หน้าที่
มนุษย์เรียนรูค้ วามสัมพันธ์ตา่ งๆ จากประสบการณ์ของตน หลากหลาย
แบบของความสัมพันธ์ เช่น ในเรื่องด้านกายภาพ เราเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสวิตช์ไฟกับแสงสว่าง โดยรู้ว่าเมื่อกดสวิตช์ไฟจะสว่าง ในด้าน       
หลักการ เราเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับเท่าเทียมกัน      
เมื่อสมองของเราเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น ความรู้จะ   
ก่อตัวเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน
รูปแบบของการจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ขึ้นกับประสบการณ์       
ของคน และสมองจะจัดระเบียบความรู้ตามเป้าหมายการใช้งานเป็นหลัก
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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เช่น นักศึกษาในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มีการเรียนเป็นท่อนๆ
ตามอวัยวะ และระบบการทำ�งานของอวัยวะ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท เป็นต้น นักศึกษาก็จะจัดระเบียบ
โครงสร้างความรูต้ ามระบบการทำ�งานของอวัยวะ เมือ่ อาจารย์ตง้ั คำ�ถามว่า
ให้ระบุและอธิบายอวัยวะต่างๆ ที่มีผลต่อความดันโลหิต นักศึกษาตอบ      
ไม่ได้ เพราะคำ�ถามนีถ้ ามความรูท้ จ่ี ดั ระเบียบโครงสร้างแตกต่างจากทีส่ มอง
ของนักศึกษาจัดโครงสร้างไว้
ทำ�ให้ผมหวนนึกถึงสมัยตนยังเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์สอน     
พวกเราเป็นรายโรค ว่าโรคนั้นมีสาเหตุจากอะไร มีอาการความเจ็บป่วย
อย่างไร ตรวจร่างกายพบความผิดปกติอย่างไรบ้าง ตรวจพิเศษพบอะไร   
ผิดปกติบ้าง ฯลฯ พอไปดูคนไข้จริงๆ พวกเรางง ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร          
เมือ่ คนไข้เล่าอาการ เราก็คดิ ไม่ออกว่าจะต้องรีเ่ ข้าไปตรวจร่างกายตรงไหน
ผมเพิ่ ง มาเข้ า ใจตอนนี้ ว่ า ที่ เ ป็ น เช่ น นั้ น ก็ เ พราะว่ า สมองของพวกเรา               
จัดระเบียบความรู้เป็นรายโรค ไม่ได้จัดโครงสร้างความรู้สำ�หรับการปฏิบัติ
รักษาผู้ป่วย แต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติรักษาผู้ป่วยไม่นาน เราก็คล่อง เข้าใจว่า
เพราะสมองของเราได้จดั โครงสร้างความรูอ้ กี แบบหนึง่ ไว้ใช้งานจริง สภาพ
เช่นนีย้ งั เป็นจริงสำ�หรับนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบนั และน่าจะมีสว่ นอธิบาย
คำ�บ่นของคนบางคนว่าบัณฑิตที่จบออกมายังทำ�งานไม่เป็น
การจัดระบบความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ต่างจากของผู้เริ่มต้น: ความ
หนาแน่นของการเชื่อมต่อของเซลล์สมอง
ผู้ เ ริ่ ม ต้ น (นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา) มี ค วามรู้ ใ นสมองกระจั ด กระจาย               
ไม่หนาแน่น และมีการเชื่อมต่อน้อย ไม่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้น
ความรูม้ กั เป็นหนึง่ ต่อหนึง่ คือผูเ้ ริม่ ต้นยังไม่มคี วามสามารถรับรูค้ วามสัมพันธ์
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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การจัดระบบความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญ ต่างจากของผูเ้ ริม่ ต้น : ธรรมชาติ
ของการเชื่อมต่อ
ความรู้ของผู้เริ่มต้น นอกจากจะมีเซลล์สมองไม่หนาแน่น แล้วยังมี
การเชื่อมต่อแบบผิวเผิน ไม่เชื่อมต่อตามความสัมพันธ์เพื่อการแก้ปัญหา
ผู้เชี่ยวชาญ จัดระบบความรู้เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์หลากหลาย
แบบแผน (Pattern) แต่ละแบบแผนมีความหมายจำ�เพาะ ไว้ในสมอง       
เมือ่ มีปญ
ั หาทีต่ อ้ งการแก้ สมองก็วเิ คราะห์โครงสร้างของปัญหา และนำ�ไป
เปรียบเทียบกับโครงสร้างความรู้ที่มีอยู่ทันที เรียกว่า Pattern Matching
เมื่อพบ “โครงสร้างความรู้” ที่ตรงกับ “โครงสร้างปัญหา” ก็นำ�มาใช้         
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในทำ�นอง “ไม่ต้องคิด”
นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะจัดระเบียบโครงสร้างความรู้เป็นแบบแผน
จำ�เพาะแล้ว ยังจัดกลุม่ แบบแผนเป็นกลุม่ ๆ หรือเป็นแผนผังเพือ่ ให้สามารถ
ใช้ความรูไ้ ด้อย่างยืดหยุน่ ยกตัวอย่าง เรามีแบบแผนภาพของไดโนเสาร์อยู่
ในสมอง เราไม่จำ�เป็นต้องมีแบบแผนของไดโนเสาร์แต่ละชนิดแยกๆ กัน
แต่สามารถจัดโครงสร้างระเบียบภาพไดโนเสาร์ในสมอง เป็นแผนผังแยก
เป็นต่างชนิด ทำ�ให้ชว่ ยประหยัดพืน้ ทีข่ องสมอง และสมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านโบราณคดีเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ก็จะเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ภาพไดโนเสาร์ เข้ากับโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับยุคทางธรณีวิทยา ถิ่นที่อยู่
อาหาร ความสัมพันธ์กับสัตว์เลื้อยคลานยุคปัจจุบัน เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญ จะมีความยืดหยุ่นในการใช้ความรู้จากหลายโครงสร้าง
ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ ดังกรณีตวั อย่าง อาจารย์แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
สามารถใช้ความรู้ให้เหมาะต่อสถานการณ์ คือเมื่อสอนนักศึกษาแพทย์ท่ี
ต้องเริม่ ต้นด้วยความรูร้ ะบบอวัยวะ ก็ท�ำ ได้ เมือ่ ไปปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใช้
ความรูใ้ นระดับทีส่ งู กว่า คือบูรณาการความรูห้ ลายระบบอวัยวะเข้าด้วยกัน
ก็ทำ�ได้
ทำ�ให้ผมย้อนกลับไประลึกถึงการเรียนของผมสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์
ผมทราบว่าอาจารย์บางท่านทีเ่ รายกย่องกันว่าสอนเก่ง ช่วยให้เราเข้าใจง่าย
ตอนท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ ท่านสอบตกแล้วตกอีก ต้องเรียนซ้ำ�ชั้น แต่
เวลาสอน ท่านสอนวิธีจำ�ให้พวกเรา สอนความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ให้

ทำ�ให้เรารู้วิธีทำ�ความเข้าใจ ง่ายต่อการเรียนรู้
ต่างจากอาจารย์บางคน เรียนเก่งได้เหรียญทอง แต่สอนไม่รู้เรื่อง คือ
ท่านเน้นทีเ่ นือ้ หาสาระทีซ่ บั ซ้อน โดยไม่ค�ำ นึงว่านักศึกษาแพทย์จะตามทัน
หรือไม่ ความที่ท่านหัวดีและเชี่ยวชาญ ท่านจึงสอนสาระที่ซับซ้อนมาก        
(ดีมาก) แต่พวกเรารับไม่ได้ เพราะเรายังเป็นมือใหม่ น่าเสียดายที่ท่าน        
ไม่ได้สอนวิธีจำ�หรือวิธีทำ�ความเข้าใจ หรือวิธีเชื่อมโยงความรู้แก่นักศึกษา
แพทย์ ผมเดาว่า เพราะท่านหัวสมองดีมาก ท่านจึงเข้าใจและจดจำ�ได้โดย
ไม่รู้ตัวว่าสมองของท่านจัดระเบียบโครงสร้างความรู้อย่างไร
ข้อแนะนำ�สำ�หรับครูเพือ่ ศิษย์ คือ ครูตอ้ งตระหนักในความเป็น
“มือใหม่” ของศิษย์ ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ตอ้ งเน้นบอกสาระความรู้
(เพราะศิษย์ค้นหาเองได้ง่าย) แต่ครูมีคุณค่ามาก ในการแนะนำ�วิธี
เรี ย นรู้ วิ ธี จั ด ระเบี ย บโครงสร้ า งความรู้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ใน        
บันทึกที่ ๕
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ครูช่วยศิษย์จัดระเบียบโครงสร้างความรู้
ให้ถูกต้องและมั่นคง

บันทึกตอนที่ ๕ อธิบายว่าครูจะช่วยศิษย์ให้จัดระเบียบความรู้เก่ง
ได้อย่างไร มาจากบทที่ ๒  How Does the Way Students
Organize Knowledge Affect Their Learning?       
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นักศึกษาควรได้รบั การฝึกฝนให้ไม่เชือ่
หรือฝังใจในหลักการหรือแนวคิดเดียว ต้อง
ฝึกให้เปิดใจไว้รับสิ่งที่แตกต่างได้ …
...การเรียนรูม้ ี ๒ ส่วน คือ (๑) รูส้ าระ
และ (๒) รู้ความหมายและความเชื่อมโยง
หรือการจัดระเบียบโครงสร้างของความรูน้ น้ั
ส่วนทีส่ �ำ คัญกว่า และช่วยให้เรียนลึกซึง้ กว่า
คือส่วนที่ ๒....
...ครูเพือ่ ศิษย์ตอ้ งมุง่ จัดการให้นกั ศึกษา
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ซึ่งทำ�ได้
โดยทำ�ความเข้าใจวิธีจัดระบบโครงสร้าง
ความรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ ของนักศึกษารวมทัง้ ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจการจัดระบบโครงสร้างความรู้
ด้านนัน้ ๆ ของตนเอง สำ�หรับนำ�มาใช้พฒ
ั นา
วิธีเรียนของตนเอง
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สร้าง Concept Map เพื่อวิเคราะห์การจัดระเบียบความรู้ของครู
ครูถอื เป็น “ผูเ้ ชีย่ วชาญ” ความรูใ้ นเรือ่ งทีต่ นสอน จึงมีการจัดระเบียบ
ความรูใ้ นสมองของตนแบบซับซ้อน แต่ไม่รตู้ วั และยากแก่การอธิบาย หรือ
ทำ�ความเข้าใจ เพือ่ ให้ครูมคี วามสามารถช่วยเหลือศิษย์ให้จดั ระเบียบความรู้
ได้ถูกต้อง ครูต้องเข้าใจวิธีจัดระเบียบความรู้ของตนเองในวิชาที่ตนสอน
และวิธที �ำ ความเข้าใจทำ�ได้โดยการทำ� Concept Map ในหนังสือมีค�ำ อธิบาย
วิธีทำ�อยู่ใน Appendix B ซึ่งผมจะไม่อธิบาย ท่านที่สนใจ อ่านได้ ที่นี่   
(http://library.usu.edu/instruct/tutorials/cm/CMinstruction2.htm)
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เมื่อทำ� Concept Map ของตนเองแล้ว ครูสามารถนำ�เอามาไล่วิธีคิด
กับนักศึกษาได้ เพื่อเน้นประเด็นหลักๆ หรือที่เป็นหัวใจสำ�คัญของวิชานั้น
กับนักศึกษา
วิเคราะห์ภารกิจ เพื่อหาการจัดระเบียบความรู้ที่เหมาะสมที่สุด
ภารกิ จ ที่ ต่ า งกั น ต้ อ งการการจั ด ระเบี ย บความรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น               
ในการเรียนแต่ละวิชา หรือในการเรียนโดยทำ�โครงการ ครูควรชวนนักศึกษา
วิเคราะห์แต่ละภารกิจ ว่าต้องการการจัดระเบียบความรูอ้ ย่างไร จึงจะช่วย
ให้การเรียนรู้ดำ�เนินไปได้ดี
ครูสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้ฝกึ วิเคราะห์ภารกิจโดยมีรา่ งโครงให้
คร่าวๆ ให้นักศึกษาลงมือทำ�เป็นทีมเล็กๆ ตัวอย่างของเค้าโครงคือตาราง
ที่มีหัวข้อของแนวตั้ง หรือ Column ให้นักศึกษาในทีมปรึกษากันและกรอก
ภารกิจสำ�คัญลงในตาราง
ผมขอเพิ่มเติมเองว่า ครูควรส่งเสริมให้นักศึกษาคิดต่างจากครู คือ    
คิดตารางที่ต่างออกไป แล้วนำ�มาอภิปรายกันว่าตารางแบบไหนวิเคราะห์
ภารกิจได้ชัดเจนเข้าใจง่ายกว่า ช่วยการเรียนรู้ได้ดีกว่า
บอกโครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่นักศึกษา
การทีค่ รูบอกโครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่นกั ศึกษาจะช่วย
การเรียนรูข้ องนักศึกษาในฐานะ “มือใหม่” อย่างมาก เพราะช่วยให้นกั ศึกษา
มองเห็น “ภาพใหญ่” และโครงสร้างภายในของ “ภาพ” นั้น ช่วยให้         
การเรียนวิชานั้นมีความหมาย หรือกล่าวว่า ช่วยให้วิชาหรือกิจกรรมนั้นมี
ความหมายที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงแก่นักศึกษา
ผมตีความว่า การที่ครูบอกโครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่
นักศึกษาเป็นสัญญาณบอกว่า ความเข้าใจภาพใหญ่ สำ�คัญกว่ารายละเอียด
ปลีกย่อย และนี่คือส่วนสำ�คัญของ “ทักษะการเรียนรู้” (Learning Skills) ที่
นักศึกษาจะได้สั่งสมขึ้นโดยไม่รู้ตัว
การบอกโครงสร้างรายวิชานี้ ควรทำ�เป็นไดอะแกรม หรือ Flow Chart
ช่วยการอธิบาย เป็นภาพกระตุน้ การเรียนรูผ้ า่ นจักษุประสาท ไปพร้อมๆ กับ
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การอธิบายด้วยถ้อยคำ�
ผมเถียงผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ว่า หากผมเป็นครูผู้สอน ผมจะไม่บอก
โครงสร้างการจัดระเบียบรายวิชาแก่นักศึกษา แต่จะให้นักศึกษาแต่ละคน
ไปเขียนมาเป็นการบ้านจากการอ่าน Course Description ของวิชาส่งครู
เป็นผลงานส่วนบุคคล แล้วให้จบั กลุม่ ๔ คนปรึกษากันและหาข้อสรุปเขียน
ส่งครูเป็นผลงานกลุม่ แล้วให้จบั ฉลากนำ�เสนอต่อชัน้ ๓ - ๔ กลุม่ แล้วจึงให้
อภิปรายกันในชัน้ นักศึกษาก็จะได้ฝกึ ทำ� Concept Map ไปในตัว พร้อมกับ
เข้าใจภาพใหญ่ของรายวิชาไปในตัว
ที่สำ�คัญ เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้เรียนวิชานั้น จึงยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ
เนื้อหารายละเอียด ความสงสัยนี้จะติดตัวติดใจนักศึกษากลายเป็นตัว
กระตุ้นการเรียนรู้ และครูก็จะได้ใช้ Key Word ที่อภิปรายกัน นำ�มาชี้ให้
นักศึกษาเห็นและเข้าใจในระหว่างเรียนตอนต่อๆ ไป ว่ากำ�ลังเรียนถึง       
ส่วนย่อยไหนของภาพใหญ่ ให้เห็นความต่อเนือ่ ง และความสัมพันธ์กนั ของ
การเรียนแต่ละตอน
ระบุการจัดระเบียบโครงสร้างของแต่ละการบรรยาย, Lab หรือการ
อภิปราย
ครูต้องบอกโครงสร้างของแต่ละกิจกรรมแก่นักศึกษาเพื่อช่วยให้
นักศึกษาเชือ่ มโยงความรูท้ เี่ รียนใหม่เข้ากับความรูเ้ ดิมโดยอัตโนมัติ โดยครู
ต้องมีวิธีบอกที่เข้าไปในสาระหลักของสิ่งที่เรียน ที่จะช่วยความเข้าใจและ
ความจำ� ไม่ใช่แค่บอกกระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน
ตัวอย่างของการบอกโครงสร้างทีไ่ ม่ดี “การเรียนรูว้ นั นีจ้ ะประกอบด้วย
บทนำ�  การบรรยาย การอภิปราย และสรุป” เพราะเป็นโครงสร้างที่ไม่มี      
เนือ้ สาระเลย ตัวอย่างทีด่ ี เช่น “หลัก ๓ ประการ สำ�หรับ ... เหตุผลของแต่ละ
หลักการ และข้อจำ�กัดของแต่ละหลักการ”
ใช้ตวั อย่างทีแ่ ตกต่างกันอย่างสุดขัว้ เพือ่ บอกลักษณะของการจัดระเบียบ
ตัวอย่างทีเ่ ป็นรูปธรรม สัมผัสได้ ช่วยให้ท�ำ ความเข้าใจการจัดระเบียบ
โครงสร้างความรูง้ า่ ยขึน้ ยิง่ มีตวั อย่างทีแ่ ตกต่างกันมาก ยิง่ ช่วยความเข้าใจ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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เช่นในการเรียนเรือ่ งสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ครูอาจยกตัวอย่าง (ปลา)โลมา กับ
ปลาฉลาม ทีใ่ นการจำ�แนกกลุม่ สัตว์ อยูใ่ นกลุม่ ทีต่ า่ งกันมาก คือ (ปลา)โลมา
เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม ในขณะที่ ป ลาฉลามเป็ น ปลา แต่ ดู ลั ก ษณะ
ภายนอกคล้ายคลึงกันหลายอย่าง
แสดงลักษณะเชิงลึกอย่างชัดเจน
ทำ�ได้โดยยกตัวอย่าง ๒ ตัวอย่าง ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึง       
หากพิจารณาอย่างละเอียด แต่ดูผิวเผินแตกต่างกัน หรือที่เมื่อมองอย่าง
ผิวเผินเหมือนหรือคล้ายกัน แต่เมือ่ พิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าแตกต่างกัน
การทำ�เช่นนี้ จะช่วยฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้อย่างลึก ไม่ใช่เรียนรู้แบบผิวเผิน
ทำ�ให้ความเชื่อมโยงระหว่าง Concept มีความชัดเจน
ครูตอ้ งช่วยเตือนความจำ�ของศิษย์ ว่าสิง่ ทีก่ �ำ ลังเรียนรูใ้ หม่นน้ั เชือ่ มโยง
กับสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วอย่างไร และจะยิ่งดี หากครูตั้งคำ�ถามเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาทบทวนความจำ � และเชื่ อ มโยงความรู้ ใ หม่ เ ข้ า กั บ ความรู้ เ ก่ า         
ด้วยตนเอง เช่น “เราเรียนเรือ่ ง ก ในสัปดาห์ทแี่ ล้ว นักศึกษาลองบอกได้ไหม
ว่าเรื่องที่เรากำ�ลังเรียนอยู่นี้ เกี่ยวข้องกับเรื่อง ก อย่างไร”
ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกพัฒนาหลายโครงสร้างของการจัดระเบียบ
ความรู้
นักศึกษาควรได้รบั การฝึกฝนให้ไม่เชือ่ หรือฝังใจในหลักการหรือ
แนวคิดเดียว ต้องฝึกให้เปิดใจไว้รับสิ่งที่แตกต่างได้ วิธีหนึ่งสำ�หรับ     
ฝึกวิธีคิดดังกล่าว ทำ�โดยให้นักศึกษาฝึกจัดโครงสร้างระเบียบความรู้      
หลายแบบ เช่นในการจัดกลุ่มพืช ครูบอกให้จัดกลุ่มตามวิวัฒนาการก่อน
หลังจากนัน้ จึงแนะให้จดั กลุม่ ตามสถานทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติ นักศึกษาจะได้
เข้าใจว่า การจัดโครงสร้างความรู้แตกต่างกันได้ตามวัตถุประสงค์ในการ   
ใช้งาน
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ให้นักศึกษาเขียน Concept Map เพื่อทำ�ความเข้าใจการจัดระเบียบ
ความรู้ของตนเอง
การให้นักศึกษาเขียน Concept Map มีประโยชน์ ๒ อย่าง คือช่วยให้
ครูทราบพื้นความรู้ของศิษย์ และยังช่วยให้ครู (และตัวศิษย์เอง) รู้ว่าศิษย์
จัดระเบียบโครงสร้างความรูเ้ รือ่ งนัน้ อย่างไร ซึง่ จะช่วยให้ครูรวู้ า่ ศิษย์คนใด
มีปัญหาเรื่องพื้นความรู้
ใช้ Sorting Task เพือ่ ให้นกั ศึกษาทำ�ความเข้าใจการจัดระเบียบความรู้
ของตนเอง
การให้นักศึกษาแยกแยะปัญหา หลักการ หรือสถานการณ์ ออกเป็น
ชนิดต่างๆ จะช่วยให้ครูเข้าใจวิธจี ดั ระเบียบโครงสร้างความรูข้ องศิษย์ โดยที่
ศิษย์ไม่ต้องทำ�ชิ้นงานจัดระเบียบความรู้โดยตรง
วิธีหนึ่งสำ�หรับตรวจสอบว่านักศึกษามีวิธีคิดแบบผิวเผินหรือแบบลึก
ทำ�โดยให้นักศึกษาจับคู่คำ�หรือสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ความ
คล้ายคลึงกันนั้น มีทั้งแบบที่ใช้ลักษณะที่มองเห็นอย่างผิวเผิน กับแบบที่  
ใช้เกณฑ์ความคล้ายคลึงที่ใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ง
นักศึกษาคนใดยังจัดระเบียบความรู้แบบผิวเผิน ครูจะได้หาทาง       
ช่วยเหลือให้เรียนรู้ความรู้ที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงต่อไป
ติดตามตรวจสอบการทำ�งานของนักศึกษาเพื่อทราบข้อบกพร่อง
ในการจัดระเบียบความรู้
การติดตามตรวจสอบผลงานของนักศึกษาแต่ละคน หากพบว่ามีการ
ทำ�ผิดซ้ำ�ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 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
สำ�คัญกว่า และช่วยให้เรียนลึกซึ้งกว่า คือส่วนที่ ๒ การเรียนรู้เฉพาะ
ส่วนที่ ๑ เรียกว่า เรียนรู้แบบผิวเผิน (ได้ Superficial Knowledge) ครู
เพื่อศิษย์ต้องมุ่งจัดการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและแตกฉาน
ซึ่งทำ�ได้โดยทำ�ความเข้าใจวิธีจัดระบบโครงสร้างความรู้เรื่องนั้นๆ
ของนักศึกษารวมทั้งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการจัดระบบโครงสร้าง
ความรู้ด้านนั้นๆ ของตนเอง สำ�หรับนำ�มาใช้พัฒนาวิธีเรียนของ
ตนเอง
วิจารณ์ พานิช
๒๖ ธ.ค. ๕๕
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๖.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

สิ่งที่จูงใจนักเรียน
ให้อยากเรียน

บันทึกตอนที่ ๖ อธิบายหลักการเรื่องทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจ
ในการเรียน และยุทธศาสตร์ในการกำ�หนดคุณค่าว่าด้วยเรื่อง
ยุทธศาสตร์ทำ�ให้นักศึกษามีความคาดหวังเชิงบวก มาจากบทที่ ๓
What Factors Motivate Students to Learn?
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แรงจูงใจต่อการเรียน เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ปัจจัยของนักศึกษา
คือ ๑) เป้าหมาย ๒) ความเชื่อมั่นว่า
เรียนวิชานั้น ได้สำ�เร็จ และ ๓) มุมมอง
ต่อสภาพแวดล้อมว่าเอื้อให้ตนเรียนได้
สำ�เร็จ…
... การแสดงอย่างจริงใจ และแจ้งชัดว่า
ครูมีความกระตือรือร้น มีพลังของความรัก
เห็นคุณค่าของวิชานั้นสูงยิ่ง จะเป็นคล้ายๆ
โรคติดต่อ ให้นักศึกษารู้สึกพิศวงต่อวิชานั้น
เกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าของวิชานั้น
ตามไปด้วย...”
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บทที่ ๓ ของหนังสือ เริ่มด้วยคำ�บ่นและคร่ำ�ครวญของศาสตราจารย์
๒ คน ทีส่ อนวิชาปรัชญา และวิชา Thermodynamics ว่านักศึกษาไม่สนใจ
เรียน ขีเ้ กียจ ขาดเรียน แม้ครูในวิชา Thermodynamics จะได้เตือนนักศึกษา
ตัง้ แต่ตน้ เทอมแล้ว ว่าวิชานีย้ าก นักศึกษาต้องตัง้ ใจเรียนจริงๆ จึงจะสอบผ่าน
นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของครู/อาจารย์ในยุคปัจจุบัน            
ที่ตั้งความคาดหวังผิดๆ ว่า นักเรียน/นักศึกษาในปัจจุบันจะตั้งใจเรียน
เหมือนนักเรียน/นักศึกษาในสมัยที่อาจารย์เป็น นักเรียน/นักศึกษา
หนังสือบอกว่า เมื่อศึกษาวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของการจัด
การเรียนการสอนในทั้ง ๒ กรณี จะพบว่าต้นเหตุหลักที่ทำ�ให้นักศึกษา         
ไม่สนใจเรียน อยู่ที่ตัวอาจารย์เอง ไม่ได้อยู่ที่นักศึกษา
ศาสตราจารย์ วิ ช าปรั ช ญามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และรั ก วิ ช านี้ ม าก           
จึ ง หลงคิ ด ว่ า นั ก ศึ ก ษาจะให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ วิ ช านี้ เ หมื อ นที่ ต นเห็ น คุ ณ ค่ า
ศาตราจารย์ท่านนี้ไม่ได้พยายามมองวิชา บทเรียน และบรรยากาศในการ
เรียนจากมุมมองของนักศึกษา (ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเรา) บทเรียนจึง       
ไม่ได้จัดตามมุมมองหรือมุมกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา แต่จัดตาม
ความสนใจของครู
ศาสตราจารย์ ก ทีส่ อนวิชา Thermodynamics ใช้แท็กติกเดียวกันกับ
อาจารย์ทเี่ คยสอนวิชานีแ้ ก่ตน คือเตือนนักศึกษาว่าวิชานีย้ ากให้ตงั้ ใจเรียน
คำ � เตื อ นแบบนี้ ก ระตุ้ น ความสนใจแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ั ง ใจเรี ย นอย่ า ง
ศาสตราจารย์ ก แต่ไม่กระตุ้นความสนใจ เอาใจสู้ แก่นักศึกษาสมัยนี้ และ
กลับก่อผลในทางตรงกันข้าม คือทำ�ให้ท้อถอย
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แรงจูงใจคืออะไร
หนังสือเล่มนี้ให้นิยามแรงจูงใจ (Motivation) ว่าหมายถึงการลงทุน
ส่วนตัวของบุคคล เพื่อการบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
เป็นการให้นยิ ามแรงจูงใจเพือ่ ให้เป็นรูปธรรม เป็นพฤติกรรม สามารถ
วัดได้ ผมคิดต่อว่า หากให้นิยามแนวนี้ ส่วนที่อยู่ภายในจิตใจของเรา          
เป็นนามธรรม วัดยากหรือวัดไม่ได้ คือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) หรือ
แรงปรารถนา (Passion)
การลงทุนส่วนตัวนี้ อยู่ในรูปของใจจดจ่อ การให้เวลา ความอดทน
พากเพียรพยายาม ทำ�ซ้ำ�ๆ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำ�บาก ไม่ถอดใจเมื่อ     
ล้มเหลว ผมนึกถึงการใช้ทุนทรัพย์เพื่อซื้อสิ่งของและบริการเพื่อบรรลุ          
เป้าหมาย และตัดสินว่า ไม่ใช่แรงจูงใจ เพราะเป็นการลงทุนนอกกาย      
(และใจ)
ทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจในการเรียน
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาเป็นตัวเริ่มต้น กำ�กับทิศทาง และ
สร้างความต่อเนื่องในการเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละช่วงชีวิตของคนเรา (โดยเฉพาะนักศึกษา) เรามีเป้าหมาย
หลายอย่างแข่งขันกันอยู่ แข่งกันแย่ง “ทรัพยากรส่วนตัว” คือความสนใจ
เวลา ความพยายามของแต่ละคน
นี่คือธรรมชาติที่ครูพึงเข้าใจและตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่านักศึกษา
เขามีเป้าหมายอื่นอยู่ในขณะนั้นด้วย และแม้แต่เป้าหมายด้านการเรียน   
เขาก็ยังต้องเรียนวิชาอื่นด้วย
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มั่นใจ
ว่าทำ�ได้
นำ�สู่
แรงจูงใจ

ให้คุณค่า

สนับสนุน
พฤติกรรม
มุ่งเป้า

การเรียน
และผล

อิทธิพลของความมั่นใจ
และการให้คุณค่าต่อการเรียน
และผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย
คำ�พูดว่าใครสักคนมีแรงจูงใจ ไม่มีความหมาย หากไม่ใช่แรงจูงใจ       
สู่การลงมือทำ�  ทำ�เพื่อบรรลุผลตามความมุ่งหมายหรือความคาดหวัง          
เป้าหมายเป็นเสมือนเข็มทิศ หรือภาษาไทยเรามักใช้คำ�ว่า “ปักธง”
สิ่งที่ครูพึงตระหนักในเรื่องเป้าหมายของนักศึกษาก็คือ (๑) นักศึกษา
แต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ทั้งเป้าหมายทางการเรียน       
เป้าหมายทางสังคม ในการหาเพื่อน หาแฟน สร้างการยอมรับนับถือในหมู่
เพือ่ นๆ เป็นต้น หรือบางคนอาจต้องหาเงินเลีย้ งชีพด้วย (๒) เป้าหมายของ
นักศึกษากับของครูมกั ไม่ตรงกัน ครูพงึ เอาเป้าหมายของนักศึกษาเป็นหลัก
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ไม่ใช่เอาเป้าหมายของครู       
เป็นหลัก (๓) เป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนมีทั้งเป้าหมายที่ดี/เหมาะสม และ
เป้าหมายที่ไม่ดี/ไม่เหมาะสม เป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่เหมาะสม    
ไม่นำ�ไปสู่ผลการเรียนที่ลึกซึ้งแตกฉาน
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ซึ่งหมายความว่า ครูต้องมีวิธีตรวจสอบทำ�ความเข้าใจเป้าหมายของ
นักศึกษาในชั้น ทั้งในภาพรวม และเข้าใจนักศึกษาเป็นรายคน
ในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เป้าหมายของนักศึกษามีความซับซ้อน และ
อาจมีเป้าหมายทีไ่ ม่น�ำ ไปสูก่ ารเรียนรูท้ ด่ี ี เรียกว่าเป้าหมายโชว์ความสามารถ
หรือเป้าหมายโชว์สมรรถนะ (Performance Goal) ซึง่ แตกต่างจากเป้าหมาย
การเรียนรู้ (Learning Goal)
เป้าหมายโชว์สมรรถนะอาจกล่าวได้ว่า เป็นหลุมพรางของเป้าหมาย
ที่แท้จริง หรือเป็นเป้าหมายปลอม ที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้เพียงระดับผิวเผิน
คือเพียงแค่เอาไว้โชว์
ทำ�ให้ผมหวนระลึกถึงข้อสงสัยที่ติดใจมากว่า ๕๐ ปี และคิดว่าได้       
คำ�ตอบเมื่ออ่านหนังสือ How Learning Works มาถึงตอนนี้
ตอนต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ผมอายุ ๑๖ ปี เรียนอยู่ชั้น ม. ๖ (ในสมัยนั้น
เรียนชัน้ ประถม ๔ ปี มัธยม ๖ ปี เตรียมอุดม ๒ ปี แล้วจึงเข้ามหาวิทยาลัย)
เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นความใฝ่ฝัน       
ของนักเรียนทุกคนที่เรียนดี และต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
การเตรียมตัวอย่างหนึง่ ทำ�โดยไปกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ
คือ “โรงเรียนทัดสิงห์” (ทัด สิงหเสนี) อยูบ่ นถนนพระราม ๑ ใกล้สแ่ี ยกแม้นศรี
ผมไปเรียนแบบเด็กเรียนเก่งแต่ไม่มั่นใจตัวเอง มุมานะขยันเรียนสุดฤทธิ์
และหมั่นสังเกตนักเรียนคนอื่นๆ ว่าเขามีวิธีเรียนกันอย่างไร มีเด็กผู้ชาย      
(ที่จริงเป็นวัยรุ่น) คนหนึ่งเป็นคนช่างพูดและเสียงดัง ระหว่างที่เราไปนั่งรอ
ให้ถึงเวลาเรียน จะได้ยินเขาพูดจาอธิบายความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งวิธี           
ทำ�โจทย์ข้อสอบ ผมสังเกตว่าบางข้อเขาพูดผิด แต่ไม่ได้พูดจาโต้แย้ง (ผม
ไม่เคยพูดกับเขาเลย) แต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกพิศวงว่าเขามีความรู้มากมาย
กว้างขวางเช่นนั้นได้อย่างไร รวมทั้งผมสงสัยว่าเขารู้จริงหรือไม่ คำ�ตอบอยู่
ที่ผลสอบเข้าโรงเรียนเตรียมฯ ผมไม่เห็นตัวเขาที่โรงเรียนเตรียมฯ เลย            
จึงเดาว่าเขาสอบไม่ได้ แต่ผมสงสัยเรือ่ ยมาว่าทำ�ไมเขามีพฤติกรรมเช่นนัน้
มาได้ค�ำ ตอบเชิงวิชาการเอา ๕๔ ปีให้หลัง ว่าเป็นเพราะเขาหลงเรียนเพือ่ โชว์
ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้ (จริง)

เป้าหมายที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือเป้าหมายหลบเลี่ยงการทำ�งานหนัก
(Work-Avoidant Goals) ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารทำ�งานลวกๆ ขอไปที นักศึกษาอาจ
มีเป้าหมายเรียนเพือ่ รูจ้ ริงต่อวิชา ก แต่มเี ป้าหมายหลบเลีย่ งการทำ�งานหนัก
ของวิชา ข ก็ได้
การที่นักศึกษามีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ไม่จำ�เป็นจะต้อง
ทำ�ให้เป้าหมายการเรียนย่อหย่อน หากครูมีวิธีช่วยเอื้ออำ�นวยให้เป้าหมาย
หลายอย่างช่วยเสริม (Synergy) ซึง่ กันและกัน ตัวอย่างเช่น ทำ�ให้เป้าหมาย
การเรียนรู้ เป้าหมายด้านความชอบ (Affective Goal) และเป้าหมาย          
ทางสังคม (Social Goal) คือได้รับความยอมรับนับถือจากเพื่อน เสริม        
ซึง่ กันและกัน ทำ�ให้เป้าหมายการเรียนรูม้ พี ลังเข้มแข็งขึน้ นีค่ อื ข้อสรุปจาก
ผลการวิจัย
ทำ�ให้ผมหวนระลึกถึงสมัยที่ตนเองกำ�ลังเป็นนักศึกษา เป็นวัยรุ่น             
ที่ผู้ใหญ่เตือนว่าอย่าเพิ่งริมีแฟน จะทำ�ให้เสียการเรียน ลุงคนหนึ่งถึงกับ   
สอนให้ทอ่ ง “สตรีคอื ศัตรู” ซึง่ ผมก็เชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ และสมัยผมเรียนแพทย์
ผมมีเพื่อนที่เรียนอ่อน แต่เมื่อมีแฟนการเรียนดีขึ้นมาก เข้าใจว่าต้อง          
ขยันเรียน เอาไปติวแฟน ซึ่งเข้าตำ�ราเรื่อง Learning Pyramid ว่าการสอน
ผู้อื่นเป็นวิธีเรียนที่ดีที่สุด
จะเห็นว่า เรื่องเป้าหมายชีวิตในขณะนั้น กับผลการเรียนรู้ เป็นเรื่อง  
ซับซ้อน มีประเด็นให้เอาใจใส่ทดลอง หรือทำ�วิจัยได้ไม่สิ้นสุด โดยอาจ         
นำ�เอาเรื่องตัวเบี่ยงเป้าหมาย หรืออุปสรรคขัดขวางเป้าหมายเข้ามาเป็น  
ส่วนหนึ่งของการตั้งโจทย์ก็ได้
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การให้คุณค่า
เมื่อนักศึกษามีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน มีเรื่องที่จะต้องทำ�ให้
เลือกหลายตัวเลือกในเวลาเดียวกัน นักศึกษาย่อมเลือกทำ�สิ่งที่ตนคิดว่า     
มีคุณค่าสูงสุดต่อตนเอง
มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่านักศึกษาที่ตั้งใจเรียน เกิดจากการให้คุณค่า        
เชิงนามธรรม (Subjective Value) ต่อการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งหรือ      
หลายแบบใน ๓ แบบ ต่อไปนี้
71

๑. Attainment Value เป็นคุณค่าจากความพึงพอใจทีเ่ กิดจากการได้
เรียนรู้ หรือจากความสำ�เร็จ
๒. Intrinsic Value เป็ น ความพึ ง พอใจจากการทำ � สิ่ ง นั้ น ๆ เอง                  
ไม่สนใจผล
๓. Instrumental Value เป็นคุณค่าที่นำ�ไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า       
การเรียนรู้ เช่น ความมีชื่อเสียง การมีรายได้สูง ที่เป็นผลได้ภายนอก            
(Extrinsic Reward) ในกรณีนี้ นักศึกษาตั้งใจเรียน เพราะมีความหวังว่า
เมื่อสำ�เร็จ ตนจะมีชีวิตที่ดี
ประเด็นสำ�คัญต่อครูกค็ อื ครูพงึ ชีใ้ ห้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียน
วิชานัน้ ๆ ให้นกั ศึกษาเห็นหรือเข้าใจชัดเจน และหากกระบวนการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาคนนั้นลื่นไหลได้ผลดี จากคุณค่าเริ่มต้นแบบที่ ๓ ต่อไปจะเกิด
คุณค่าแบบที่ ๒ และ ๑ ขึ้นได้เอง
ความเชื่อมั่นว่าบรรลุได้
จากผลการวิจัย ชี้ว่า แม้นักศึกษาจะเห็นคุณค่าของการเรียนวิชานั้น
แต่หากใจไม่สู้ ไม่เชือ่ ว่าตนจะเรียนวิชานัน้ ได้ ก็ไม่เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน
วิชานั้น
ในภาษาวิชาการ ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุผล เรียกว่า Outcome
Expectancies ซึง่ มีทง้ั ตัวบวกและตัวลบ ตัวบวกเรียกว่า Positive Outcome
Expectancies ส่วนตัวลบ เรียกว่า Negative Outcome Expectancies   
จะเห็นว่า ตัวหลังทำ�ให้ใจไม่สู้ และตัวแรกทำ�ให้ใจสู้มุมานะ
การให้ก�ำ ลังใจแก่นกั ศึกษาทีค่ รูให้เป็นรายบุคคล มีถอ้ ยคำ�แสดงความ
เชื่อมั่นว่าทำ�ได้ ที่เหมาะสมตามบริบทของนักศึกษาคนนั้นๆ พร้อมกับ          
คำ�แนะนำ�ให้เอาใจใส่บางจุด ปรับปรุงบางเรื่อง จะเป็นเสมือนน้ำ�ทิพย์      
ชโลมใจนักศึกษา
เป้าหมายของนักศึกษาบางคนคือ “เหรียญทอง” ครูทเี่ ข้าใจจิตใจของ
นักศึกษาจะสามารถใช้เทคนิคนี้ช่วยสร้างกำ�ลังใจ/แรงจูงใจ ให้นักศึกษา     
มีความมานะพยายาม และบรรลุเป้าหมายได้
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ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุผลเชิงบวก มีตัวช่วยตัวหนึ่ง ชื่อ Efficacy
Expectancies ซึ่งหมายถึงความมั่นใจว่าตนมีทักษะต่างๆ เพียงพอที่จะ
ช่วยให้ตนบรรลุผลตามเป้าหมายได้
หากครูช่วยชี้ให้นักศึกษาใช้ Efficacy Expectancies หรือ Learning
Skills ที่ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นวิ ช านั้ น ก็ จ ะเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ เ กิ ด ความ            
“ฮึดสู้” ได้
มุมมองต่อสภาพแวดล้อมมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่า
และความเชื่อมั่นว่าบรรลุได้
สรุปอย่างง่ายที่สุด แรงจูงใจต่อการเรียน เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง ๓ ปัจจัยของนักศึกษาคือ (๑) เป้าหมาย (๒) ความเชื่อมั่นว่า
เรียนวิชานัน้ ได้ส�ำ เร็จ และ (๓) มุมมองต่อสภาพแวดล้อมว่าเอือ้ ให้ตน
เรียนได้สำ�เร็จ
ย้ำ�นะครับว่า เรื่องสภาพแวดล้อมนั้น จุดสำ�คัญอยู่ที่ว่านักศึกษามี     
มุมมองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร ไม่ใช่ตัวสิ่งแวดล้อมโดยตรง นักศึกษา
ในชั้นส่วนใหญ่อาจมองว่า สิ่งแวดล้อมทำ�ให้ชั้นเรียนดีมาก ช่วยสนับสนุน     
การเรียนของตนอย่างดีเยีย่ ม แต่นกั ศึกษาบางคนอาจมีมมุ มองเป็นลบ เช่น
คิดว่าตนน่าจะสอบไม่ผ่าน เพราะครูคนนี้ไม่ชอบ นักศึกษาผู้ชายที่ตัวดำ� 
หรือคิดว่าในชัน้ เรียนมีแต่คนเรียนเก่งทัง้ นัน้ เวลาครูตดั เกรดเราก็จะเป็นคน
คะแนนโหล่ สอบตกแน่ๆ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ในการกำ�หนดคุณค่า
ต่อไปนีเ้ ป็นเทคนิคทีค่ รูสามารถใช้สง่ เสริมให้ศษิ ย์มองเห็นคุณค่าของ
วิชาที่ตนสอน
เชื่อมโยงสาระเข้ากับความสนใจของนักศึกษา
จะเห็นว่า ครูที่ดีต้องเอานักศึกษาเป็นตัวตั้ง ต้องเข้าใจความสนใจ    
ของนักศึกษาแต่ละคน และคอยชี้ให้เห็นว่าการเรียนวิชานั้น ในตอนนั้นๆ
เชื่อมโยงกับความสนใจของนักศึกษาอย่างไร
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มอบงานที่สอดคล้องกับโลกแห่งชีวิตจริง
ครูตอ้ งหาทางต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษาเห็นว่าวิชาทีค่ รูสอน มีความ
เชือ่ มโยงกับชีวติ จริงอย่างไร วิธหี นึง่ ทำ�ได้โดยให้ท�ำ โครงงาน (Project) หรือ       
กรณีศกึ ษา (Case Studies) ทีเ่ ป็นเรือ่ งจริง หรือให้ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
ณ สถานที่ทำ�งานจริง

แสดงความกระตือรือร้น และการเห็นคุณค่าของครู ต่อวิชานัน้ ๆ
การแสดงอย่างจริงใจ และแจ้งชัด ว่าครูมีความกระตือรือร้น
มี พ ลั ง ของความรั ก เห็ น คุ ณ ค่ า ของวิ ช านั้ น สู ง ยิ่ ง จะเป็ น คล้ า ยๆ
โรคติดต่อ ให้นักศึกษารู้สึกพิศวงต่อวิชานั้น เกิดความสนใจ และ
เห็นคุณค่าของวิชานั้นตามไปด้วย

แสดงความสอดคล้องกับวิชาการในปัจจุบันของนักศึกษา
นักศึกษามักตัง้ ข้อสงสัยว่า เรียนวิชานัน้ ไปทำ�ไม ในเมือ่ มันไม่เกีย่ วกับ
วิชาชีพทีต่ นต้องการเรียน เช่นนักศึกษาเตรียมแพทย์อาจตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไม
ตนต้องเรียนวิชาสถิตดิ ว้ ย ไม่เห็นจะเกีย่ วข้องกับวิชาแพทย์เลย อาจารย์จงึ
ควรอธิบายคุณค่าของวิชาสถิติ ต่อคนที่จะเรียนแพทย์ว่า มันเป็นพื้นฐาน
สำ�หรับการเรียนวิชาเวชสถิติ ซึ่งแพทย์จะต้องใช้ตลอดชีวิต

วิจารณ์ พานิช
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แสดงให้เห็นว่าทักษะระดับสูงมีความหมายต่อวิชาชีพในอนาคต
ของนักศึกษาอย่างไรบ้าง
ทีจ่ ริงตัวอย่างในตอนทีแ่ ล้ว ช่วยอธิบายความหมายของตอนนีไ้ ด้ดว้ ย
ตรวจหา และให้รางวัลแก่ผลงานที่ครูให้คุณค่า
ครูต้องหมั่นตรวจหาพฤติกรรมและผลงานที่ครูให้คุณค่า แล้วให้
คะแนนและให้ค�ำ ชมอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากครูตอ้ งการให้นกั ศึกษา
ฝึกการทำ�งานเป็นทีม เมื่อครูสังเกตเห็นนักศึกษากลุ่มใดทำ�งานเป็นทีมที่
เข้มแข็ง ครูตอ้ งให้ค�ำ ชม โดยชมในชัน้ เรียน และให้ค�ำ อธิบายต่อชัน้ เรียนว่า
ครูสังเกตเห็นลักษณะการทำ�งานเป็นทีมที่ดีอย่างไรในนักศึกษากลุ่มนั้น
และครูคิดว่า นักศึกษาที่มีทักษะเช่นนี้ จะมีผลดีต่อชีวิตในอนาคตอย่างไร
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ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ

ตอนที่ ๗ นี้ มาจากบทที่ ๓
What Factors Motivate Students to Learn?
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ครูพึงบอกนักศึกษาอย่างชัดเจน
ว่า การเรียนวิชานั้นให้ผ่าน นักศึกษาต้อง
ทำ�อะไรได้บ้าง ขั้นตอนการเรียนรู้เป็น
อย่างไรบ้าง ปัญหาหรืออุปสรรคทีน่ กั ศึกษา
อาจเผชิญคืออะไรบ้าง…
...โดยเป้าหมายคือช่วยให้นักศึกษามี
Positive Outcome Expectancy คือเชือ่ มัน่
ว่าตนสูไ้ ด้ บรรลุผลสำ�เร็จในการเรียนวิชานีไ้ ด้

บันทึกตอนทีแ่ ล้วได้อธิบายหลักการเรือ่ งทฤษฎีวา่ ด้วยแรงจูงใจในการ
เรียน และยุทธศาสตร์ในการกำ�หนดคุณค่า และตอนที่ ๗ ว่าด้วยเรื่อง
ยุทธศาสตร์ท�ำ ให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจว่าจะเรียนได้ส�ำ เร็จและยุทธศาสตร์
ในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าและความมั่นใจ
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจว่าจะเรียนได้สำ�เร็จ
ทำ�ให้วตั ถุประสงค์ การประเมิน และกระบวนการเรียนรูส้ อดคล้อง
ไปในทางเดียวกัน
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นและเกณฑ์ ใ นการ
ประเมิน อย่างถ่องแท้ และในการเรียน นักศึกษาก็ได้ทำ�แบบฝึกหัดและ  
การป้อนกลับ (Feedback) อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน
และเกณฑ์การประเมิน นักศึกษาก็จะเกิดความมัน่ ใจในการเรียน และเกิด
แรงจูงใจต่อการเรียน
มอบหมายงานที่มีระดับความท้าทายเหมาะสม
งานที่มีระดับความท้าทายเหมาะสมไม่เหมือนกันสำ�หรับนักศึกษา
แต่ละคน ขึน้ กับพืน้ ความรูเ้ ดิม และขึน้ กับเป้าหมายทีน่ กั ศึกษาแต่ละคนตัง้ ไว้
ครูต้องหาทางทำ�ความรู้จักพื้นความรู้และเป้าหมายของนักศึกษาทั้งชั้น   
และของนักศึกษาเป็นรายคน สำ�หรับนำ�มาใช้ในการมอบหมายงาน ให้ได้
ระดับที่เหมาะสม
การทำ�ความรู้จักพื้นความรู้และเป้าหมายของนักศึกษาทำ�ได้ด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การทดสอบและกรอกแบบสอบถามตอนต้นเทอม (๒)             
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ตรวจสอบ Course Syllabus ของวิชาและผลการเรียน ที่เรียนในเทอมก่อน
(๓) อาจขอแผนการสอนของอาจารย์ที่สอนในเทอมก่อนมาดู (๔) คุยกับ
อาจารย์ที่สอนในเทอมก่อน สอบถามเป้าหมาย ความคาดหวัง และผล     
การเรียนของนักศึกษา (๕) อาจขอไปนั่งสังเกตการณ์ในห้องเรียนของ
นักศึกษาที่ในเทอมหน้าจะมาเรียนกับตน

		
ให้การป้อนกลับอย่างมีเป้าหมาย
การป้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า  
สูเ่ ป้าหมาย และจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี การป้อนกลับ
ที่สร้างสรรค์ ช่วยบอกจุดแข็ง จุดอ่อน และแนะวิธีเพิ่มจุดแข็งในอนาคต     
จะมีรายละเอียดในหนังสือบทที่ ๕

จัดให้มีความสำ�เร็จในเบื้องต้น
ยุทธศาสตร์ “จัดให้มีความสำ�เร็จในเบื้องต้น” สำ�คัญมากสำ�หรับวิชา
ที่นักศึกษาเล่าลือกันว่าเรียนยาก และเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนให้ผ่าน     
การมอบหมายงานทีค่ อ่ นข้างง่ายในเบือ้ งต้นเพือ่ เรียกกำ�ลังใจของนักศึกษา
และเพื่อเป็นเครื่องซักซ้อมวิธีเรียน มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นโดยมอบโครงงานเล็กๆ ที่ใช้เวลาสั้นๆ ทำ�ก่อน    
โดยแบ่งคะแนนมาให้ไม่มากนัก เมือ่ นักศึกษาได้เกรดดี และเกิดความมัน่ ใจ
ในการเรียน จึงมอบโครงงานขนาดใหญ่ตามปกติ

ยุติธรรม
ครูตอ้ งแสดงความยุตธิ รรมต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อการให้คะแนนทำ�โดยคนหลายคน หากนักศึกษารู้สึกว่า     
เกณฑ์ในการให้คะแนนแก่ตนแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้กับคนอื่น นักศึกษา
อาจถอดใจ

ระบุความคาดหมายของครูอย่างชัดเจน
ครูพึงบอกนักศึกษาอย่างชัดเจน ว่าการเรียนวิชานั้นให้ผ่าน
นักศึกษาต้องทำ�อะไรได้บ้าง ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้าง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่นักศึกษาอาจเผชิญคืออะไรบ้าง โดยครูพร้อม
เสมอที่จะช่วยเหลือให้ นักศึกษาฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำ�เร็จให้ได้       
บอกวิธีติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยเป้าหมายคือช่วยให้นักศึกษามี
Positive Outcome Expectancy คือเชื่อมั่นว่าตนสู้ได้ บรรลุผลสำ�เร็จ
ในการเรียนวิชานี้ได้
แจ้ง Rubrics การประเมิน
นี่คือหลัก “ข้อสอบไม่เป็นความลับ” สำ�หรับการเรียนรู้ในศตวรรษ         
ที่ ๒๑ เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ว่าแนวทางสอบจะเป็นอย่างไร นักศึกษาก็    
ชัดเจนว่าตนต้องเรียนให้รู้อะไร ทำ�อะไรได้ ในระดับความซับซ้อนแค่ไหน
ความเชื่อมั่นว่าตนจะเรียนได้สำ�เร็จก็จะเกิดตามมา
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ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความสำ�เร็จและความ
ล้มเหลว
ความเข้าใจผิด ของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ     
และความล้มเหลวในการเรียน มีส่วนลดทอนความเชื่อมั่นในตนเองด้าน
การเรียน ครูพึงช่วยแก้ความเข้าใจผิดนั้น เช่น เข้าใจว่าตนจะเรียนผ่าน    
วิชานั้นได้ยาก เพราะตนไม่เก่งเรื่องตัวเลข ไม่เก่งด้านรายละเอียด หรือ        
หัวไม่ดี เป็นต้น
ครูพึงช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถูกต้องว่า ปัจจัยของความสำ�เร็จ ขึ้นกับ
การมีวิธีเรียนที่ถูกต้อง ความขยัน และรู้จักจัดการเวลา
ระบุยุทธศาสตร์การเรียนที่ได้ผล
ในกรณีของนักศึกษาทีผ่ ลการเรียนล้มเหลว ครูตอ้ งพูดคุยเรือ่ งวิธเี รียน
หรือพฤติกรรมการเรียน เพื่อชี้ให้เห็นว่าวิธีเรียนที่ตรงกันข้ามกับวิธีเรียน        
ที่ไม่ดี ที่ทำ�ให้การเรียนล้มเหลว เป็นอย่างไร เพื่อชี้ให้เห็น และมั่นใจว่า
นักศึกษาสามารถบรรลุผลสำ�เร็จในการเรียนวิชานัน้ ได้ หากเปลีย่ นวิธเี รียน
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ยุทธศาสตร์การจัดการคุณค่าและความมั่นใจ
ให้ความยืดหยุ่นและการควบคุม
การเปิดโอกาสหรือความยืดหยุ่น ให้นักศึกษามีโอกาสเลือกกิจกรรม
เลือกเรียนบางส่วนของเนือ้ หาในรายวิชา เลือกเรือ่ งสำ�หรับทำ�โครงงาน ฯลฯ
ผ่านการหารือกับครู จะช่วยเพิ่มความเข้าใจ “คุณค่า” ของแต่ละขั้นตอน
การเรียน และเพิม่ ความมัน่ ใจว่าจะเรียนได้ส�ำ เร็จ ความยืดหยุน่ อย่างถูกต้อง
จึงเป็นการควบคุมตัวพฤติกรรมการเรียน และส่งผลต่อความสำ�เร็จใน      
การเรียนในที่สุด

การให้คณ
ุ ค่าต่อเป้าหมาย และความเชือ่ มัน่ ว่าจะเรียนได้ส�ำ เร็จ
มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียน
การให้คุณค่าต่อเป้าหมาย ความเชื่อมั่นว่าจะเรียนได้สำ�เร็จ และ  
ความเชื่อมั่นต่อระบบช่วยเหลือของสถาบันมีปฏิสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ความเข้าใจชุดนีข้ องครู จะช่วยให้ครูจดั รูปแบบการเรียนรูท้ ตี่ นจัดให้
แก่นักศึกษาได้ดีขึ้น
วิจารณ์ พานิช
๒๙ ธ.ค. ๕๕

ให้โอกาสนักศึกษาสะท้อนความคิด
การสะท้อนความคิด (Reflection) ช่วยให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
โดยครูช่วยตั้งคำ�ถาม “นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการทำ�งานชิ้นนี้”    
จะทำ�ให้นักศึกษามองเห็นคุณค่าของบทเรียน
คำ�ถามอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยนักศึกษาได้แก่ “ส่วนทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ของโครงงานนี้
คืออะไร” “นักศึกษาเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพือ่ การทำ�โครงงานนี/้ การสอบ”
“นักศึกษาคิดว่าตนต้องการเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้การเรียน
ก้าวหน้าไปด้วยดี” “ในโอกาสข้างหน้า นักศึกษาจะเปลีย่ นแปลงวิธที ำ�งาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างไรบ้าง”
จะเห็นว่า หน้าที่สำ�คัญของครูในกรณีนี้คือ ทำ�หน้าที่ตั้งคำ�ถามแบบ
Appreciative Inquiry เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของวิชาที่เรียน
และมั่นใจว่าหากใช้ความพยายาม จะเรียนผ่านได้
สรุป

ในบันทึกตอนที่ ๖ และ ๗ ได้กล่าวถึงความสำ�คัญของแรงจูงใจ
(Motivation) ต่อการเรียนรู้ และได้นำ�เสนอวิธีมองแรงจูงใจ ผ่านแว่น        
หลักการเป้าหมาย (Goals) จุดสำ�คัญที่สุดคือ นักศึกษามีเป้าหมายใน     
ขณะนั้นไม่ตรงกับของครู
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๘.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

นักเรียนพัฒนาการเรียนให้รู้จริง
(Mastery Learning) ได้อย่างไร

บันทึกตอนที่ ๘ มาจากบทที่ ๔ How Do Students Develop
Mastery? อธิบายหลักการเรื่องหลักการของการเรียนให้รู้จริง
(Mastery) และตอนที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องเทคนิคที่ครูช่วยเอื้ออำ�นวย
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในระดับรู้จริง
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ครูต้อง “สอนการประยุกต์” (แบบ
ไม่สอน!) โดยต้องช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
โครงสร้างความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เรียนรูห้ ลักการ
ที่อยู่เบื้องหลัง เรียนรู้ในบริบทการประยุกต์
ใช้ที่แตกต่างหลากหลาย ช่วยให้นักศึกษา
เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่ตนมี เข้ากับ
บริบทใหม่ที่จะใช้ความรู้และทักษะนั้นได้…
… ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องทำ�หน้าที่
โค้ช ของการเรียนรู้ของศิษย์จริงๆ
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สาระสำ�คัญในหนังสือบทที่ ๔ และในบันทึกตอนที่ ๘ และ ๙ ตรงกับ
หลักการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ว่าการเรียนรู้ต้องไม่หยุดอยู่แค่ทราบ
เนือ้ หาหรือทฤษฎี ต้องสามารถนำ�เอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้ การประยุกต์
ใช้เป็นในระดับช่�ำ ชอง คือไม่ต้องคิด เรียกว่าบรรลุผลการเรียนรู้ระดับรู้จริง
(Mastery)
นำ�ไปสู่หลักการว่า การศึกษาสมัยใหม่ ต้องเน้นการฝึกประยุกต์ใช้
ความรู้ ... จนช่ำ�ชอง บันทึก ๒ ตอนนี้ เป็นเรื่องการฝึกใช้ความรู้ ตอนที่ ๘
เน้นทฤษฎีของการฝึกใช้ความรู้ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ะดับรูจ้ ริง (Mastery)
และตอนที่ ๙ เน้นเทคนิค
การเรียนรู้สู่ระดับรู้จริงคืออะไร
หนังสือบทนี้เริ่มด้วยเรื่องราวความผิดหวังของศาสตราจารย์ ๒ คน     
ในต่างเรื่อง ต่างวิชา แต่สะท้อนความเขลาหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
ของนักศึกษา ว่านักศึกษาต้องการการฝึกฝนหลากหลายขัน้ ตอน หลากหลาย
องค์ประกอบ เพื่อเปลี่ยนสภาพจากรู้เพียงทฤษฎี ไปสู่สภาพการเรียนรู้         
ในระดับรู้จริง (Mastery)
ผมมีความลำ�บากใจต่อการใช้คำ�ภาษาไทย ที่ถ่ายทอดความหมาย
ของคำ�  Mastery เดิมคิดจะใช้ “เรียนรู้ระดับเชี่ยวชาญ” “เรียนให้ชำ�นาญ”
“เรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง” แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจใช้คำ�ว่า “เรียนให้รู้จริง” ซึ่ง
ตีความด้วยหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ว่า เป็นการเรียนรู้ในระดับ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ คือมีผลลัพธ์ที่ทักษะ ไม่ใช่แต่บอกสาระได้
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ระดับรู้จริง
การเรียนรู้ระดับรู้จริงมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ (๑) เรียนรู้ทักษะ       
องค์ประกอบย่อยของเรือ่ งนัน้ (๒) เรียนรูว้ ธิ บี รู ณาการทักษะองค์ประกอบย่อย
เข้าด้วยกัน (๓) เรียนรูก้ ารบูรณาการให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสมต่อกาลเทศะ
ดังแสดงในรูป

ฝึกบูรณาการ
ให้เข้ากับกาลเทศะ

องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ให้จริง

(Expert Blind Spot) คือทำ�ให้ครูมองข้ามความเป็นผูฝ้ กึ ใหม่ของนักศึกษา
ทีจ่ ะต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างเป็นขัน้ ตอน ยังทำ�งานข้ามขัน้ ตอนอย่างครู
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นไม่ได้
ขัน้ ตอนสูค่ วามเชีย่ วชาญ หรือทักษะรูจ้ ริง แสดงในภาพข้างล่าง ซึง่ เป็น
ภาพความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ปัจจัย คือ ความรู้ตัว-ไม่รู้ตัว กับสมรรถนะ
ทำ�ไม่ได้-ทำ�ได้

ขั้นตอนการพัฒนาให้รู้จริง

ฝึกบูรณาการ
ทักษะย่อย
เรียนรู้
ทักษะย่อย

จากหนังสือ How Learning Works:
7 Research-Based Principles for
Smart Teaching เขียนโดย Susan
A. Ambrose และคณะ

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Expertise)
ทักษะความเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ ของครู ไม่จ�ำ เป็นจะก่อผลดีตอ่ การ
ทำ�หน้าที่ครูเสมอไป เพราะมันมักจะทำ�ให้เกิด “จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ”

อธิบายว่า ขั้นตอนพัฒนาจาก “ผู้ไม่รู้” ไปสู่ “ผู้รู้จริง” มี ๔ ขั้นตอน       
เริ่มจาก “ไม่รู้ว่าไม่รู้” สู่ “รู้/ตระหนัก ว่าไม่รู้” ไปสู่ “ทำ�ได้ โดยต้องตั้งใจทำ�”
และขั้นสูงสุดที่เรียกว่ารู้จริง คือ “ทำ�ได้ อย่างอัตโนมัติ” คือโดยไม่ต้องตั้งใจ
ทำ�หรือไม่รู้ตัว เหมือนอย่างคนขับรถยนต์เป็น ขับรถโดยไม่ต้องกำ�หนด       
ขั้นตอนในใจ
ข้อเรียนรู้สำ�หรับครูคือ การพัฒนาของนักศึกษาจากขั้นตอนที่ ๑ ไปสู่
ขัน้ ตอนที่ ๔ ไม่วา่ ในเรือ่ งใด ต้องการการฝึกฝนและต้องการเวลา เพราะเป็น
ทักษะเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจำ�นวนมากมาย ต้องใช้เวลาฝึก    
๓ ขั้นตอนตามภาพแรกข้างบน
แต่ครูซึ่งรู้จริง ในระดับผู้ชำ�นาญ จะคิดข้ามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว            
ไม่ตอ้ งบูรณาการความรูใ้ นขณะนัน้ เพราะมี “ชุดความรู”้ เป็นชุดๆ สำ�เร็จรูป
อยูแ่ ล้วในสมอง ให้เลือกเอามาใช้ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ซึง่ ครูกช็ �่ำ ชอง
เช่นเดียวกัน
ในสภาพความเป็นผู้ชำ�นาญ ที่ทำ�กิจกรรมข้ามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว
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คนเป็ น ครู / อาจารย์ มั ก ทึ ก ทั ก เอาเองด้ ว ยความเข้ า ใจผิ ด ว่ า เมื่ อ
นักศึกษาได้เรียนสาระและฝึกทักษะทีเ่ กีย่ วข้องครบแล้ว นักศึกษาจะปฏิบตั ิ
หรือดำ�เนินการเรื่องนั้นๆ ได้ ย้ำ�ว่า นี่คือความเข้าใจผิด เพราะนักศึกษา   
ยังเพิ่งได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะในขั้นตอนที่ ๑ ใน ๓ ขั้นตอนของการเรียนให้
รู้จริง ดังรูปข้างบน
ครูยังต้องช่วยจัดมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเรียนรู้ใน   
ขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุสู่การรู้จริง (Mastery)
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โดยไม่รู้ตัว (อย่างเป็นอัตโนมัติ) ครูหลายคนจึงลืมไปว่า นักศึกษาอยู่ใน    
ต่างขั้นตอนกับตนเอง นักศึกษายังเป็นผู้ฝึกใหม่ ยังต้องคิดและทำ�ตาม       
ขั้นตอนในรูปแรกข้างบน และครูก็ไม่สามารถบอกขั้นตอนการคิดและทำ�
ของตนได้ เพราะมันเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องคิด
ครูที่ดีจึงต้องเอาชนะ “จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ” และศึกษาทำ�ความเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ ๓ ขั้นตอนตามในภาพแรกข้างบน สำ�หรับนำ�มา
เอื้ออำ�นวยการเรียนรู้ของศิษย์ ให้ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง ๓ ข้างบน
ทักษะองค์ประกอบย่อย (Component Skills)
นักศึกษาต้องมีทกั ษะองค์ประกอบย่อยครบถ้วน จึงจะสามารถทำ�งาน
หรือกิจกรรมที่ซับซ้อนและต้องการทักษะเหล่านั้นได้ ครูจึงต้องมีทักษะ       
ในการแตกหรือวิเคราะห์ชิ้นงาน ว่าต้องการทักษะย่อยอะไรบ้าง และต้อง
ทดสอบทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษาว่ า มี พ ร้ อ มเพี ย งพอแล้ ว หรื อ ไม่ ก่ อ นจะ            
มอบหมายงาน หากตรวจพบว่ า นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดทั ก ษะองค์ ป ระกอบ           
บางอย่าง ก็ควรให้เรียนเสริมเสียก่อน เช่นในตัวอย่างแรกของบทที่ ๔ ของ
หนังสือ เมือ่ มอบหมายโครงงานให้นกั ศึกษาทำ�คนเดียว ได้ผลดีมาก แต่เมือ่
ให้ทำ�เป็นทีมกลับได้ผลงานที่ไม่ดี แสดงว่านักศึกษาขาดทักษะการทำ�งาน
เป็นทีม
ผมอ่านรายละเอียดในหนังสือ แล้วบอกตัวเองว่า ศาสตร์วา่ ด้วยทักษะ
องค์ประกอบย่อย (Component Skills) ของแต่ละทักษะที่ซับซ้อน เป็น     
เรือ่ งที่น่าจับทำ�วิจัยในบริบทไทยมาก เป็นโจทย์วิจัยทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษามี          
ผลการเรียนสูงขึ้น และในขณะเดียวกัน ความรู้ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ใน
บริบทไทยก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วย
ดังตัวอย่างโจทย์ การฝึกทักษะย่อย ควรฝึกแยกหรือฝึกรวมกับการฝึก
ทักษะอื่นทั้งชุด ซึ่งไม่มีคำ�ตอบตายตัว ขึ้นกับแต่ละวิชา แต่ละทักษะ และ
ขึน้ กับพืน้ ความเชีย่ วชาญทีน่ กั ศึกษามีอยูแ่ ล้ว ผลงานวิจยั บอกว่า ในบางกรณี
ที่นักศึกษามีทักษะองค์ประกอบย่อยค่อนข้างสูงอยู่แล้ว การฝึกแยกกลับ
ให้ผลลบ คือทักษะกลับลดลง
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การบูรณาการทักษะองค์ประกอบย่อย
การบูรณาการทักษะองค์ประกอบย่อย ทำ�โดยฝึกพร้อมกันหรือทำ�เป็น
เรื่องเดียวกัน ไม่ใช่ฝึกแยกกันแล้วคิดเอาว่าเมื่อใช้พร้อมกันจะทำ�อย่างไร
ซึง่ จะไม่มวี นั บูรณาการทักษะได้ การฝึกพร้อมกันนีไ้ ม่งา่ ย เพราะมันกินแรง
สมองมาก ภาษาวิชาการเรียกว่า Cognitive Load
ในขณะที่ผู้ที่ได้ฝึกฝนจนเรียนรู้จริง (Mastery) แล้ว การทำ�ทักษะ
หลายๆ อย่างทั้งชุดในเวลาเดียวกันหรืออย่างคล้องจองกัน เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ไม่ยาก เพราะคนที่ฝึกจนรู้จริงแล้ว จะทำ�ทักษะเหล่านั้นได้อย่าง
อัตโนมัติ ไม่กินแรงสมอง
ดังนัน้ ความสำ�คัญจึงอยูท่ กี่ ารฝึกซ้อม หรือการทำ�แบบฝึกหัด และครู
ที่เก่งจะเข้าใจความยากลำ�บากของมือใหม่อย่างศิษย์ และนี่แหละที่เป็น
คุณค่าระดับสูงสุดของครูในศตวรรษที่ ๒๑ ... เป็นครูฝกึ ให้แก่ศษิ ย์ ให้ศษิ ย์
ฟันฝ่า Cognitive Load ผ่านช่วงมือใหม่ ไปสูก่ ารมีความชำ�นาญหรือรูจ้ ริงได้
แต่ผลการวิจัยชี้ว่า ยังมีการทำ�แบบฝึกหัด ที่ทำ�โจทย์ได้ถูกต้อง แต่     
ไม่ได้เรียน เพราะนักเรียนมีแรงสมองน้อย เอาไปทำ�โจทย์ก็หมดแรงแล้ว
ไม่มีแรงสมอง (Cognitive Resources) เหลือสำ�หรับการเรียนที่แท้จริง      
แก้ได้โดยเครื่องมือที่เรียกว่า Worked-Examples (ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ)
จัดแทรกไว้เป็นระยะๆ ในหมู่ข้อสอบแบบฝึกหัด เขาบอกว่า จะช่วยให้
นักศึกษาศึกษาวิธีการ และเป็นการ “ชาร์จแบต” แรงสมอง ปรากฏการณ์
เช่นนี้เรียกว่า Worked-Example Effect จะเห็นว่า ครูที่เอาใจใส่ศึกษาและ
ทดลองใช้เครื่องมือช่วยการเรียนของศิษย์ มีเรื่องสนุกให้ทำ�ได้มาก และ     
ยังนำ�มาเป็นโจทย์วจิ ยั เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจของตน และเพิม่ ผลงานวิชาการ
ด้านการเรียนรู้ได้อีกด้วย
เขาบอกว่าเครือ่ งมือลดการกินแรงสมอง (จนไม่มแี รงเรียนรูว้ ธิ เี รียนรู)้
อีกชนิดหนึ่งคือ Scaffolding ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหนังสือบทที่ ๗
ทีน่ า่ สนใจยิง่ คือ หากไม่ระวังนักศึกษาจะหมดแรงสมองไปกับการเรียนรู้
ส่วนสาระ ไม่มีเหลือไว้เรียนรู้ส่วนที่สำ�คัญกว่า คือส่วนการจัดโครงสร้าง
ความรู้/ทักษะ และส่วนเรียน “วิธีเรียนรู้”
และน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก ที่มีผลงานวิจัยบอกว่า การลดการกินแรง
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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สมอง (Cognitive Load) ไม่ใช่จะมีผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ที่รู้จริงเสมอไป
ผมสรุปง่ายๆ ว่า จะได้ผลดีต่อการเรียน หากนักศึกษาลดการกินแรงสมอง
โดยลดความเอาใจใส่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายการเรียน (เรื่องไร้สาระ?)
ประหยัดสมองเอาไว้เรียนเรื่องสำ�คัญ (อย่างที่ผมฝึกมาตลอดชีวิต)
การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้
ศัพท์เทคนิคทางการศึกษา สำ�หรับการประยุกต์ใช้ทกั ษะ (และความรู้
ยุทธศาสตร์ วิธีดำ�เนินการ และนิสัย) คือ Transfer และยังมีคำ�ว่า Near
Transfer ซึง่ หมายถึงบริบทของการเรียนกับบริบทของการประยุกต์ใกล้เคียง
หรือคล้ายคลึงกัน และ Far Transfer สำ�หรับกรณีที่บริบทแตกต่างกันมาก
ระหว่างตอนเรียน กับตอนประยุกต์
ทั ก ษะ Transfer ที่ ต้ อ งการจริ ง ๆ คื อ Far Transfer คื อ เปลี่ ย น
บรรยากาศจากห้องเรียน สูส่ ถานทีท่ �ำ งานจริง ผลการวิจยั บอกว่า เราไม่เข้าใจ
ความยากลำ�บากของการประยุกต์ใช้ทักษะในต่างสถานการณ์เช่นนี้ และ
มีปัจจัยเอื้อ และปัจจัยล้มเหลว ของการประยุกต์
ปัจจัยล้มเหลวของนักศึกษาได้แก่
๑. เรียนรูเ้ ชือ่ มโยงกับบริบทในห้องเรียนอย่างเหนียวแน่น คือเรียนตาม
ตำ�รา ถ้าถามข้อความในตำ�ราตอบได้ แต่ให้เอามาใช้ในสถานการณ์จริง
ทำ�ไม่ได้
๒. เรียนรูแ้ บบผิวเผิน ไม่ลกึ ซึง้ และเชือ่ มโยงอย่างแท้จริง คือนักศึกษา
หยุดอยู่ที่ Know What ไม่เรียนรู้ Know Why หรือเหตุผลที่ต้องทำ�อย่างนั้น
หรือเหตุผลที่สิ่งนั้นเป็นเช่นนั้น นั่นคือ การเรียนรู้ทฤษฎีหรือความรู้เชิง
นามธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำ�ลังทำ� จะช่วยให้ทำ�ได้ดีขึ้น

เป้าใต้น้ำ�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. คำ�ชีแ้ นะ หรือคำ�ใบ้ ของครู อาจช่วยให้นกั ศึกษาเชือ่ มโยงเรือ่ งราว
ต่างเรื่อง/ต่างบริบท แต่ใช้หลักการเดียวกันได้
สรุป

ครูต้อง “สอนการประยุกต์” (แบบไม่สอน!) โดยต้องช่วยให้
นักศึกษาเรียนรู้โครงสร้างความรู้อย่างลึกซึ้ง เรียนรู้หลักการที่อยู่
เบื้องหลัง เรียนรู้ในบริบทการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างหลากหลาย
ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่ตนมี เข้ากับบริบทใหม่
ที่จะใช้ความรู้และทักษะนั้นได้
ข้อสรุปสำ�หรับผมก็คือ เมื่ออ่านหนังสือบทที่ ๔ นี้ ผมก็กระจ่างแจ้งว่า
ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องทำ�หน้าที่โค้ชของการเรียนรู้ของศิษย์จริงๆ
เหมือนโค้ชฟุตบอล และหนังสือบทที่ ๔ นี้ คือส่วนหนึ่งของศาสตร์สำ�หรับ
โค้ชการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และทำ�ให้ผมเชื่อมากขึ้นว่า ครู/อาจารย์
ทุกคน มีโอกาสมากมายในการร่วมขยายขอบฟ้าของศาสตร์นี้
วิจารณ์ พานิช
๓๐ ธ.ค. ๕๕

ปัจจัยช่วยการประยุกต์ของนักศึกษาได้แก่
๑. นักศึกษาเรียนรูท้ ฤษฎีหรือหลักการทีเ่ ป็นจริงในทุกบริบท การประยุกต์
ใช้ความรูใ้ นต่างบริบทก็จะทำ�ได้ไม่ยาก เขายกตัวอย่างผลงานวิจยั คลาสสิค
ที่ทำ�กว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว (Judd 1908) โดยให้นักศึกษาปาลูกศรให้ถูก       
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๙.
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เทคนิคช่วยศิษย์ให้รู้จริง

ตอนที่ ๙ มาจากบทที่ ๔ How Do Students Develop Mastery?
ว่าด้วยเรื่องเทคนิคที่ครูช่วยเอื้ออำ�นวยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ในระดับรู้จริง
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เพือ่ ให้เกิดการเรียนแบบรูจ้ ริงในเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่ง นักศึกษาต้องเรียนรู้ทักษะย่อยๆ
ของเรื่องนั้น จนทำ�ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
เรียนรู้วิธีประกอบทักษะย่อยเข้าเป็นชุด
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละบริบท
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาละเทศะ
หรือสถานการณ์นั้นๆ

ยุทธศาสตร์ทำ�ทักษะองค์ประกอบให้แจ่มแจ้ง
หลักการสำ�คัญ ๓ ประการ สำ�หรับครู คือ (๑) ต้องแจกแจงแยกแยะ
งานที่ซับซ้อน ออกเป็นทักษะย่อยอย่างเป็นระบบ สำ�หรับใช้วินิจฉัยว่า
นั ก ศึ ก ษารู้ ห รื อ ไม่ รู้ ส่ ว นใดบ้ า ง และสำ � หรั บ ใช้ อ อกแบบการเรี ย นรู้ ใ ห้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะย่อยเหล่านี้อย่างเป็นระบบ (๒) จัดให้นักศึกษาฝึก   
บูรณาการทักษะองค์ประกอบจนคล่องแคล่ว ทำ�ได้เป็นอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งใช้
ความพยายาม (๓) ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ าลเทศะในการประยุกต์ใช้ทกั ษะ
เหล่านั้น
ก้าวข้ามจุดบอดของผู้เชี่ยวชาญของครู
ครูพึงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่านักศึกษาอยู่ในขั้นตอนการฝึก ไม่ใช่   
ผูช้ �ำ นาญอย่างครู ครูตอ้ งตรึกตรองอยูเ่ สมอว่างานหรือกิจกรรมทีน่ กั ศึกษา
ได้รบั มอบหมาย ต้องการองค์ประกอบทักษะย่อยๆ อะไรบ้าง คอยตรวจตรา
ว่าครูละเลยทักษะเล็กๆ บางทักษะไปหรือไม่ และหมั่นตรวจสอบว่าทักษะ
สำ�คัญที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานนั้นให้สำ�เร็จมีอะไรบ้าง
หานักศึกษาผู้ช่วยสอนมาช่วยแยกแยะขั้นตอนของงาน
สภาพที่ครูเป็นผู้ชำ�นาญในเรื่องนั้น และคิดอยู่ในสภาพ “ทำ�ได้ โดย
ไม่รู้ตัว” (Unconscious Competence) ทำ�ให้เป็นการยากสำ�หรับครู ที่จะ
แยกแยะชิ้ น งานออกเป็ น ขั้ น ตอนย่ อ ยๆ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา              
ที่ทำ�หน้าที่ช่วยสอน ยังเป็นผู้รู้ในระดับ “ทำ�ได้ โดยต้องตั้งสติ” (Conscious
Competence) จึงน่าจะเก่งกว่าครู ในการแยกแยะขั้นตอนย่อยๆ ของ
กิจกรรมที่ซับซ้อน
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ปรึกษาหารือกับเพื่อนครู
วิ ธี “ก้ า วข้ า มจุดบอดของผู้เ ชี่ยวชาญ” อีก วิ ธีหนึ่ ง ทำ � โดยปรึ ก ษา      
เพือ่ นครู ว่าเขาแยกแยะทักษะย่อยของชิน้ งานอย่างไร ตัวอย่างชิน้ งานอาจ
เป็น รายงานผลการวิจัย การนำ�เสนอด้วยวาจา หรือโครงการออกแบบ
แม้วา่ เพือ่ นครูกอ็ าจมี “จุดบอดของผูเ้ ชีย่ วชาญ” แบบของเขา แต่กย็ งั สมควร
ที่ จะแลกเปลี่ยนการแยกแยะทักษะย่อยของงานต่อกันและกัน โดยอาจ       
แลกเปลี่ยน ข้อกำ�หนดรายละเอียดของวิชา ชิ้นงานสำ�หรับนักศึกษาและ
Rubrics สำ�หรับทดสอบผลการเรียน เป็นต้น
ในข้อนี้ ผมมีความเห็นว่า หากครูรวมตัวกันเป็น “ชุมชนการเรียนรู้”
(COP - Community of Practice) ของครู หรือ PLC (Professional Learning
Community) ก็จะช่วยกันปิดจุดบอดซึ่งกันและกันได้
แสวงหาความช่วยเหลือจากคนนอกสาขาวิชาการของตน
คนนอกสาขาวิชา น่าจะมี “จุดบอดของผู้เชี่ยวชาญ” คนละจุดหรือ
คนละแบบ ดังนั้น หากมีการแลกเปลี่ยนและศึกษาเอกสาร ข้อกำ�หนด       
รายละเอียดของวิชา ชิน้ งานสำ�หรับนักศึกษา และ Rubrics สำ�หรับทดสอบ
ผลการเรียนของกันและกัน ก็อาจช่วยให้เห็นประเด็นที่ตนละเลยไป
หาวัสดุด้านการศึกษา
ทักษะองค์ประกอบหลายประการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนสาขา  
วิชาอืน่ ๆ ด้วย จึงมีเอกสารหรือวารสารทีเ่ สนอวิธแี ยกแยะทักษะองค์ประกอบ
ที่ครูนำ�มาใช้ศึกษาอ้างอิงได้
ผมขอเพิม่ เติมว่า หากค้นด้วย Google ด้วยคำ�ว่า “Component  Skills”
จะพบตัวอย่างของการแยกแยะทักษะองค์ประกอบของกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ให้นักศึกษาเอาใจใส่งานที่มีความสำ�คัญ
ความเป็นจริงของชีวิตของนักศึกษาก็คือ มีงานหรือกิจกรรมมากมาย
ให้ท� 
ำ ครูจงึ ต้องช่วยแนะนำ�ให้นกั ศึกษารูจ้ กั เลือกทำ�สิง่ ทีส่ �ำ คัญ ปล่อยเรือ่ ง
ไม่ส�ำ คัญไปเสียบ้าง ในวิชาทีค่ รูสอนก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ครูมอบงาน การรูจ้ กั
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ลำ�ดับความสำ�คัญในการทำ�งาน และเลือกทำ�งานที่มีประโยชน์มากกว่า   
ต่อการเรียนรูใ้ นอนาคต มีความสำ�คัญยิง่ และครูจะช่วยแนะนำ�ได้ คำ�แนะนำ�
ทางอ้อมคือ Rubrics ของการประเมินผลงานชิน้ นัน้
วินิจฉัยทักษะองค์ประกอบที่ยังขาด
ทำ�โดยจัดการทดสอบในช่วงต้นเทอม ถ้ามีนักศึกษาจำ�นวนน้อย       
ขาดทักษะบางอย่าง ครูควรแนะนำ�วิธีซ่อม/พัฒนาทักษะโดยใช้กลไก       
ช่วยอำ�นวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย แต่ถ้านักศึกษาจำ�นวนมาก   
(กว่าครึ่งชั้น) ขาดทักษะนั้นๆ ครูควรจัดการเรียนรู้ให้ โดยอาจใช้เวลาเรียน
ปกติ หรือใช้เวลานอก
ในระหว่างเทอม ผลการสอบหรือทดสอบ จะช่วยบ่งชี้ว่านักศึกษา    
อ่อนทักษะใดที่ถือว่าสำ�คัญมาก ครูจะได้ช่วยหาทางพัฒนาให้ รวมทั้ง
สามารถนำ�ไปใช้ปรับปรุงการสอนในเทอมต่อๆ ไปได้ด้วย
ให้ฝึกทักษะที่ยังขาด
เมือ่ ครูพบว่านักศึกษาคนใดคนหนึง่ ขาดทักษะทีส่ �ำ คัญ ครูตอ้ งหาทาง
ให้ศษิ ย์ได้ฝกึ ทักษะนัน้ เช่น มอบหมายงาน/การบ้านทีน่ กั ศึกษาได้มโี อกาส
ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะนั้นๆ ในระดับที่ดีหรือยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ครู
สังเกตว่านักศึกษาขาดทักษะการเขียน เมื่อเขียนถึงตอนสรุป นักศึกษา         
คนนัน้ ก็ยกเอาประโยคเดิมในเนือ้ หาของบทความมาลงซ้�ำ ครูควรให้นกั ศึกษา
(๑) อ่านบทสรุปของบทความที่ดี ๒ - ๓ บทความ และอภิปรายว่าทำ�ไมจึง
เป็นบทสรุปที่ดี (๒) ให้ฝึกเขียนบทสรุปสำ�หรับบทความตัวอย่าง (๓) ครูกับ
นักศึกษาร่วมกันวิจารณ์บทสรุปของนักศึกษา
ยุทธศาสตร์สร้างความช่ำ�ชอง และฝึกบูรณาการ
ให้นักศึกษาฝึก เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว
หากผลการทดสอบทักษะบ่งชี้ว่านักศึกษามีทักษะองค์ประกอบย่อย
ทีส่ �ำ คัญแล้ว แต่ยงั ไม่คล่อง ยังทำ�ไม่ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ ครูพงึ ให้นกั ศึกษา
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ฝึกหัดจนคล่อง ซึ่งผมมีความเห็นว่าการออกแบบฝึกเป็นการเล่นเกมจะดี
ที่สุด
ให้โจทย์ที่ง่ายในช่วงแรก
เป็นที่รู้กันว่า ความสำ�เร็จเป็นตัวสร้างกำ�ลังใจในการทำ�สิ่งนั้น ดังนั้น
หากงานชิน้ นัน้ ยาก ครูควรใช้หลักการฝึก “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ�” คือ
ตัดตอนมาเพียงบางส่วนให้ฝึกจนทำ�เป็น แล้วจึงฝึกส่วนอื่นต่อจนครบ
ตัวอย่าง การฝึกตรวจร่างกายแก่นักศึกษาแพทย์ ซึ่งมี ๔ ทักษะ คือ ดู คลำ� 
เคาะ ฟัง ครูจะสอนและให้นักศึกษาฝึกวิธี “ดู” ก่อน จน “ดู” เป็น จึงเคลื่อน
ไปเรียนและฝึก “คลำ�” ต่อไป จนครบ ๔ ทักษะ แล้วจึงฝึกตรวจร่างกาย        
ผู้ป่วยจริง ซึ่งเป็นการฝึกบูรณาการทักษะทั้ง ๔ ให้ทำ�ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
เช่นเมื่อมองผู้ป่วยแวบเดียวก็ฟังเสียงเต้นของหัวใจเลย หรือจับชีพจรเลย
เป็นต้น
ระบุทักษะบูรณาการทักษะ ในเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
เนื่องจากการบูรณาการทักษะ เป็นทักษะในตัวของมันเองด้วย ครูจึง
ต้องระบุใน Performance Rubrics วัดทักษะการบูรณาการทักษะไว้ด้วย
เช่นในการประเมินทักษะการนำ�เสนอผลงานแบบ Team Presentation
ต้องระบุการประเมินความต่อเนื่องคล้องจองระหว่างการนำ�เสนอของ
สมาชิกแต่ละคน ด้วย
ยุทธศาสตร์เอื้อให้เกิดการประยุกต์
อภิปรายเงื่อนไขของการประยุกต์ใช้
ครูต้องไม่สอน หรือให้นักศึกษาเรียนเฉพาะตัวทฤษฎีเท่านั้น ต้อง   
ให้อภิปรายกันด้วยว่า ทฤษฎีน้ันใช้อย่างไร ในกรณีไหนใช้ทฤษฎีนั้นได้        
ในกรณีไหนใช้ทฤษฎีนั้นไม่ได้ หรือถ้าจะใช้ต้องดัดแปลงอย่างไร
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ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ในหลากหลายบริบท
การฝึกฝนใช้ทักษะชุดนั้นๆ ในหลากหลายบริบท จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ทักษะชุดนั้นในบริบทใหม่ที่แตกต่างออกไปได้
ให้นักศึกษาตีความยกระดับความเข้าใจสู่หลักการ (Generalize)
การมีทักษะ คือทำ�ได้ ยังไม่ใช่การรู้จริง จะรู้จริงต้องทั้งทำ�ได้และ
อธิบายได้ ว่าทำ�ไมทำ�เช่นนั้นจึงสำ�เร็จ หากทำ�แตกต่างทำ�ไมไม่สำ�เร็จ คือ
ต้องมีทั้งทักษะและทฤษฎี จะรู้จริงได้นักศึกษาจึงต้องฝึกทั้งทักษะ และฝึก
การตีความทักษะและผลที่เกิดขึ้นด้วยทฤษฎี
ใช้การเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลึก
นั ก ศึ ก ษาจะประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะได้ ดี นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี          
ความเข้าใจความหมายของเรือ่ งนัน้ ในมิตทิ ลี่ กึ ซึง้ และเชือ่ มโยง ไม่ใช่สมั ผัส
หรือเข้าใจเพียงมิตผิ วิ เผิน วิธชี ว่ ยให้เข้าใจความหมายในมิตทิ ลี่ กึ ทำ�ได้โดย
ให้นกั ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา/กรณี/ฉากสถานการณ์/กิจกรรม ตามกรอบ
แนวทางที่กำ�หนด เช่นในรายวิชาฟิสิกส์ ให้นักศึกษาเปรียบทียบระหว่าง
ทางลาดกับลูกรอก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงและความฝืด
(Friction) ในมิติที่ลึก ว่าการใช้ทางลาดกับใช้รอกเพื่อยกของขึ้นที่สูง               
ใช้หลักการเอาชนะแรงโน้มถ่วงหลักการเดียวกัน
กำ�หนดสถานการณ์ แล้วให้นักศึกษาบอกว่าจะใช้ความรู้หรือ
ทักษะใด
นี่ คื อ แบบฝึ ก หั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเชื่ อ มโยงระหว่ า งงานหรื อ กิ จ กรรม             
กับทักษะ รวมทัง้ ฝึกบูรณาการทักษะองค์ประกอบหลายตัว เพือ่ ใช้ในบริบท
หรือสถานการณ์นั้นๆ ในแบบฝึกหัดนี้ คำ�ถามที่ดี ที่กระตุ้นและยั่วยุ ของครู
จะช่วยให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและเร้าใจ และที่สำ�คัญ ช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจแต่ละทักษะ/ความรู้ ในมิติที่ลึกซึ้ง และเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทักษะ/
ความรู้เหล่านั้น ตามความหมายที่ลึกเหล่านั้น
ครูที่เก่ง คือครูที่ตั้งคำ�ถามเก่ง ไม่ใช่ครูที่สอนเนื้อหาเก่ง
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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กำ�หนดความรู้และทักษะ ให้นักศึกษาบอกว่าจะนำ�ไปใช้ใน
สถานการณ์ใด
นีค่ อื การกลับทางเทคนิคทีผ่ า่ นมา คือแทนทีจ่ ะให้นกั ศึกษาตอบโจทย์
กลับให้นกั ศึกษาเป็นผูต้ ง้ั โจทย์ ว่าหากต้องการให้ฝกึ ประยุกต์ทกั ษะ/ความรู้
หนึ่งชุด จะกำ�หนดเรื่องราว/กิจกรรม/โจทย์ใดให้นักศึกษาลงมือทำ�
ผมมีความเห็นว่า การฝึกทักษะเช่นนี้ สามารถจัดนักศึกษาเป็นทีม     
ให้แข่งขันกันตั้งโจทย์และตอบโจทย์ จะสนุกมาก โดยครูทำ�หน้าที่ชักชวน
นักศึกษาตั้งกติกาของการแข่งขัน
มีตัวชี้นำ�/เตือนความจำ� ให้นักศึกษานึกถึงความรู้ที่เหมาะสม
ตัวชีน้ �ำ ในภาษาอังกฤษเขาเรียก Prompt เป็นตัวช่วยเชือ่ มโยงความคิด
จากสิ่งที่นักศึกษารู้ดีและคล่องแคล่วแล้ว ไปสู่สิ่งใหม่ ตัวชี้นำ�ที่ดีอยู่ในรูป
คำ�ถาม ไม่ใช่คำ�ตอบ เช่น “เรื่องนี้เชื่อมโยงกับเรื่องหนึ่งที่เราเรียนสัปดาห์    
ทีแ่ ล้ว นักศึกษาคิดว่าเป็นเรือ่ งอะไร เชือ่ มโยงอย่างไร” “เรือ่ งนีเ้ กีย่ วข้องกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้ว นักศึกษาบอกได้ไหมว่า
เป็นข่าวอะไร เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำ�ลังเรียนอย่างไร”
สรุป

เพือ่ ให้เกิดการเรียนแบบรูจ้ ริงในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นักศึกษาต้อง
เรียนรู้ทักษะย่อยๆ ของเรื่องนั้น จนทำ�ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ เรียนรู้
วิธีประกอบทักษะย่อยเข้าเป็นชุด ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละ
บริบท เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะหรือสถานการณ์
นั้นๆ ซึ่งเท่ากับ นักศึกษาต้องเรียนรู้ ๓ อย่าง จึงจะเกิดการเรียนแบบ            
“รูจ้ ริง” (Mastery) คือเรียนรู้ (๑) ทักษะย่อย (๒) การบูรณาการทักษะย่อย
เป็นชุดทักษะ/ความรู้ ทีเ่ หมาะสม (๓) บริบท หรือกาละเทศะ ในการใช้ทกั ษะ
แต่ละชุดอย่างเหมาะสม
วิจารณ์ พานิช
๑ ม.ค. ๕๖
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การทำ�หน้าที่ “ครูฝึก”

ตอนที่ ๑๐ และ ๑๑ มาจากบทที่ ๕ What Kind of Practice and
Feedback Enhance Learning? ซึ่งผมตีความว่าเป็นบทที่ว่าด้วย
การเป็น “ครูฝึก” ที่ดี วิธีใช้เวลาที่มีจำ�กัด ในการฝึกนักศึกษาและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาให้ฝึกฝนเรียนรู้ อย่างได้ผลแท้จริง
ไม่หลงใช้วิธีการผิดๆ
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นักศึกษามีเวลาและความสามารถทางสมองจำ�กัด แต่ครูก็สามารถ
เอื้ออำ�นวยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ คือเป้าหมายของหนังสือบทนี้ กล่าว       
อีกนัยหนึ่ง บทนี้ว่าด้วยวิธีที่ครูช่วยให้นักศึกษา “Learn Smarter” นั่นเอง

ครูต้องช่วยให้นักศึกษาฝึกโดยเข้าใจ
เป้าหมายของการฝึกเป็นขัน้ เป็นตอนอย่างนี้
หลายกรณี ครูเข้าใจผิดว่าตนบอกนักศึกษา
ชัดเจนแล้ว แต่ชดั เจนสำ�หรับครู ไม่ชดั เลย
สำ�หรับศิษย์ การฝึกจึงเปะปะไร้ความหมาย
สำ�หรับศิษย์

การฝึกปฏิบัติ และการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ

จากหนังสือ How Learning Works:
7 Research-Based Principles for
Smart Teaching เขียนโดย Susan
A. Ambrose และคณะ
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การจัดโจทย์สำ�หรับการฝึกปฏิบัติที่ดี และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
คือการช่วยให้นกั ศึกษาฝึกทักษะแบบลงทุนน้อย ได้ผลมาก นีค่ อื หน้าทีข่ อง
“ครูฝึก”
จากรูป การ “ฝึกปฏิบัติ” ที่ดีต้องมี “เป้าหมาย” ที่ต้องการบรรลุชัดเจน
วัดหรือรูส้ กึ ได้ ระหว่างฝึกมีการ “ประเมินสมรรถนะ” อยูต่ ลอดเวลา มีการนำ�
ผลประเมิน “ป้อนกลับ” มาสร้างความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย และสร้าง
ปีตสิ ขุ เมือ่ บรรลุ สภาพเช่นนีเ้ ป็นวงจรยกระดับเป้าหมายสมรรถนะทีส่ งู ขึน้ ๆ
จน “รู้จริง”
การฝึกปฏิบัติมีทั้งวิธีที่ดี และวิธีที่เลว
ขยันฝึก แต่ไม่ได้อะไร
ขยันฝึก แต่ไม่ได้อะไร เป็นสภาพของกรณีตัวอย่างที่ผู้เขียนนำ�มาเล่า
เป็นคำ�พร่ำ�บ่นของศาสตราจารย์ผู้หนึ่ง ที่ให้นักศึกษา “เรียนโดยลงมือทำ�”
แต่เวลานำ�เสนอผลงานนักศึกษาเน้นที่การทำ�  Slide Presentation ที่
สวยงาม มีลกู เล่นแพรวพราว แต่สาระทีน่ �ำ เสนอตืน้ เขิน แนะนำ�ทีไร ผลก็ได้
เหมือนเดิมทุกที ไม่มีการยกระดับเป้าหมาย
เพราะขยันฝึกแต่สงิ่ ทีต่ นทำ�ได้ดอี ยูแ่ ล้ว และไม่ใช่ทกั ษะหลักทีต่ อ้ งการ
ทักษะหลักที่ต้องการส่วนที่ต้อง “รู้จริง” มันลึกและยาก นักศึกษาจึงเลี่ยง
เอาทักษะผิวเผินและไม่ยากมาบังหน้า
ผมเห็นสภาพนี้เต็มไปหมดในสังคมไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา
การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง
การฝึกปฏิบตั ทิ ใี่ ห้ผลเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ/สมรรถนะ ได้ดที สี่ ดุ ต้อง
มีลักษณะครบ ๓ ประการ คือ (๑) เน้นหรือพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหรือทักษะ
จำ�เพาะ (๒) มีเป้าหมายพัฒนาทักษะเพิม่ จากทีน่ กั ศึกษามีอยูแ่ ล้ว ในระดับ
ความท้าทายที่พอเหมาะ (๓) มีการฝึกนานพอเหมาะ และบ่อยพอเหมาะ
เพื่อการบรรลุทักษะ/สมรรถนะ เป้าหมาย
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พุ่งเป้าการฝึกไปที่เป้าหมายหรือเกณฑ์ความสำ�เร็จที่จำ�เพาะ
และชัดเจน
ผลการวิจัยบอกว่า การฝึกฝนมีหลายแบบ แบบที่จะนำ�ไปสู่ความ
พากเพียรพยายาม ฝึกฝนต่อเนื่องเรียกว่าการฝึกอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัด
(Deliberate Practice) ซึง่ หมายความว่า นักศึกษามีเป้าหมายของตนชัดเจน
ว่าการฝึกขัน้ ตอนนีต้ อ้ งการบรรลุอะไร รูไ้ ด้อย่างไรว่าบรรลุ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ไปสู่การฝึกทักษะขั้นสูงอะไรต่อไป โดยรู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร
ครูตอ้ งช่วยให้นกั ศึกษาฝึกโดยเข้าใจเป้าหมายของการฝึกเป็นขัน้
เป็นตอนอย่างนี้ หลายกรณี ครูเข้าใจผิดว่าตนบอกนักศึกษาชัดเจน
แล้ว แต่ชัดเจนสำ�หรับครู ไม่ชัดเลยสำ�หรับศิษย์ การฝึกจึงเปะปะ
ไร้ความหมายสำ�หรับศิษย์
เป้าหมายเป็นตัวให้พลังในการพุ่งเป้าความพยายาม ไม่ว่าทำ�อะไร
เราควรฝึกตัวเองให้ทำ�อย่างมีเป้าหมายเสมอ จะช่วยให้ทำ�ได้ดีกว่าปกติ
เวลาผมอ่านหนังสือ ผมจะใช้วิธี “ถามหนังสือ” ไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆ การ
“ถาม” เป็นการกำ�หนดเป้าหมายนั่นเอง
ทักษะของครู ในการทำ�ให้ศิษย์มีความชัดเจนของเป้าหมายของการ
ฝึกแต่ละขั้นตอน จึงมีความสำ�คัญยิ่ง ยิ่งให้นักศึกษาได้เข้าใจการฝึกตอน
ต่อๆ ไปข้างหน้า อีก ๒ - ๓ ขั้นตอน และเข้าใจว่า ขั้นตอนเหล่านั้นจะนำ�ไป
สู่เป้าหมายใหญ่ของนักศึกษาอย่างไร นักศึกษาจะยิ่งมีกำ�ลังใจและมีพลัง
ในการฝึก ซึง่ หมายความว่า ครูตอ้ งรูเ้ ป้าหมายในชีวติ ของนักศึกษาแต่ละคน
และทำ�ให้เป้าหมายของการฝึกเล็กๆ นัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายทักษะ/
สมรรถนะชุดใหญ่ ทีจ่ ะปูทางไปสูเ่ ป้าหมายอันยิง่ ใหญ่ของชีวติ ของนักศึกษา
แต่ละคน
อ่านและตีความหนังสือมาถึงตอนนี้ ผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งของการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและในชีวิต และทำ�ให้ผมคิดถึงครูเรฟ              
ผูเ้ ขียนหนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ ซึง่ ดูวดี ทิ ศั น์แสดงวิธสี ร้าง
แรงบันดาลใจแก่ศิษย์วัย ๑๐ ขวบ ใน YouTube ได้ที่นี่ (http://www.youtube.com/watch?v=T77NzAcBijQ)
ถ้อยคำ� (ทั้งที่เป็นข้อเขียน และเป็นคำ�พูด) ที่ครูคิดว่าชัดเจน อาจ
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ไม่ชดั เจนพอสำ�หรับศิษย์ อาจทำ�ให้ศษิ ย์เข้าใจผิด และฝึกฝนตนเองผิดเป้า
ที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น ครู ต้ อ งสื่ อ สารให้ ชั ด เจนว่ า การฝึ ก ช่ ว งนั้ น ต้ อ งการให้
นักศึกษาทำ�อะไรได้บา้ ง วัดความสำ�เร็จอย่างไร อาจต้องบอกว่าเป้าหมาย
ที่แท้จริงไม่ใช่อะไรบ้าง เพื่อให้ชัดเจนถึงขนาด
ระดับความท้าทายพอเหมาะ
ในการฝึกฝน นอกจากนักศึกษามีเป้าหมายชัดแล้ว ประเด็นฝึกหัดต้อง
มีระดับความยากง่าย หรือทีเ่ รียกในสมัยใหม่วา่ ความท้าทาย (Challenge)
เหมาะสมด้วย รวมทัง้ มีตวั ช่วยทีเ่ หมาะสมให้นกั ศึกษาใช้ความอดทนมานะ
พยายามก้าวข้ามความยาก ไปสู่ความสำ�เร็จได้
นี่คือสิ่งที่ครูพึงจัดให้แก่ศิษย์
มีผู้ให้นิยามการฝึกอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัด (Deliberate Practice)
ว่าหมายถึงการทำ�งานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สมเหตุสมผล และท้าทาย คือ
ต้องมีความท้าทายเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย จึงจะถือว่าเป็นการฝึกอย่างมี       
เป้าหมายแจ่มชัด หากไม่ท้าทาย นักศึกษาก็จะขาดความสนใจ หันไปทำ�
อย่างอื่น
ในทางตรงกันข้าม ผลการวิจัยบอกว่า หากความท้าทาย ใหญ่/ยาก
เกินไป หรือมีหลายอย่างเกินไป จะเกินแรงสมองของนักศึกษาผลการฝึก
จะไม่ดี
ความท้าทายที่เหมาะสมจึงเป็นโจทย์สำ�หรับครู ที่จะศึกษาทำ�ความ
เข้ า ใจ เชื่ อ มโยงกั บ ศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะคน และเชื่ อ มโยงกั บ การทำ � หน้ า ที่                            
“ครูฝึก” ผมหลับตาเห็นโจทย์วิจัยวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้มากมาย
จากเรื่องนี้
เรื่องการฝึกภายใต้ความท้าทายพอเหมาะนี้ หนังสือเอ่ยถึงคำ�  Zone
of Proximal Development ซึ่งน่าสนใจมาก คนเป็นครู/อาจารย์ ควรศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติม และพึงตระหนักว่า ความท้าทายทีเ่ หมาะสมต้องคูก่ บั
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วย
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หนังสือเล่าเรื่องวิธีการสร้าง “ตัวช่วย” มากมาย หลายวิธีเป็นการให้
นักศึกษาช่วยกันเอง ไม่กนิ แรงครู เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ทดลองนำ�มาใช้และทำ�งาน
วิจัยควบคู่ไปด้วย
สั่งสมการฝึกฝน
ต้องไม่ลมื ว่าเป้าหมายของการฝึกฝนคือ ทำ�ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ คือ
ไม่ต้องคิด ดังนั้น การฝึกฝนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น แต่เวลาเป็น
ทรัพยากรที่จำ�กัด ครูพึงเข้าใจข้อจำ�กัดนี้ของนักศึกษา
ครู พึ ง ตระหนั ก ว่ า การฝึ ก ฝนของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ช่ ว งของผู้ ฝึ ก ใหม่
นักศึกษาจะค่อยๆ เรียนรูส้ งั่ สมทักษะ ครูตอ้ งระมัดระวังไม่เร่งร้อน และควร
หาโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกแต่ละทักษะซ้ำ� ไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวผ่านไปเลย
เพราะจะมีนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ยังฝึกไม่ได้ทักษะจริง

จากหนังสือ How Learning Works:
7 Research-Based Principles for
Smart Teaching เขียนโดย Susan
A. Ambrose และคณะ

แผนภาพข้างบนมาจากผลการวิจยั ทีแ่ สดงว่าช่วงเวลาของการฝึกฝน
ให้ผลเพิม่ สมรรถนะไม่เท่ากัน คือเพิม่ น้อยในช่วงต้นและช่วงปลายทีช่ �ำ นาญ
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แล้ว เพิ่มมากในช่วงกลาง ที่ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นมาอย่างดีแล้ว หนังสือ
บอกว่าสภาพนี้มีทั้งส่วนจริง และส่วนที่เป็นความรู้สึกของนักศึกษา ที่เป็น
ความรู้สึกลวงว่า ช่วงเริ่มต้นฝึกไม่ค่อยได้อะไร ก็เพราะเป็นช่วงฝึกทักษะ
องค์ประกอบย่อย ตัวผู้ฝึกจะไม่รู้สึกว่าได้สมรรถนะ จะรู้สึกว่าได้เพิ่ม
สมรรถนะเมื่อได้ทักษะบูรณาการ ส่วนตอนท้าย เมื่อฝึกมานาน นักศึกษา
ไม่ค่อยรู้สึกว่ามีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ก็เพราะส่วนที่เพิ่มจะเป็นรายละเอียด
มากๆ ความรูส้ กึ ลวงของนักศึกษานีบ้ อกว่า ครูตอ้ งเอาใจใส่ให้การประเมิน
ป้อนกลับความก้าวหน้าของสมรรถนะแก่นักศึกษาในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการฝึกช่วงนั้น
เทคนิคการเป็น “ครูฝึก”
ประเมินพื้นความรู้ของนักศึกษาสำ�หรับใช้กำ�หนดระดับความ
ท้าทาย
ครู ต้ อ งตระหนั ก เสมอว่ า นั ก ศึ ก ษาในชั้ น มี พื้ น ความรู้ แ ตกต่ า งกั น         
การทดสอบพื้นความรู้ตอนต้นเทอม โดยการให้กรอกแบบสอบถาม ให้ทำ� 
Pre-Test หรือให้ทำ�การบ้านโดยไม่คิดคะแนน จะช่วยให้ครูรู้จุดแข็งและ  
จุดอ่อนของนักศึกษาสำ�หรับนำ�มาใช้ก�ำ หนดระดับความยากง่ายของการฝึก

ใช้ Rubric ของการประเมินเพื่อสื่อสารเกณฑ์ของสมรรถนะที่
ต้องการอย่างชัดเจน
ข้อดีของ Rubric คือ ช่วยแยกแยะงานนัน้ ๆ ออกเป็นองค์ประกอบย่อย
และบอกเกณฑ์ชดั เจนว่า สมรรถนะระดับต่�ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง
เป็นอย่างไร นักศึกษาจะใช้เป็นเครื่องมือนำ�ทางและตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนได้
จัดให้มีโอกาสฝึกฝนหลายช่องทาง
ธรรมชาติของการเรียนรู้ คือมีการสั่งสมอย่างช้าๆ ไปกับการฝึกฝน      
ดังนัน้ การฝึกฝนทำ�โจทย์หรืองานเล็กๆ หลายๆ ครัง้ จะช่วยให้ผลการเรียนรู้
ดีกว่าการให้ทำ�งานใหญ่เพียงครั้งเดียว
ครูพงึ ตระหนักว่า การฝึกทักษะใดทักษะหนึง่ เพียงครัง้ เดียว ไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนให้รู้จริง
ใช้เทคนิค Scaffolding ในการมอบหมายงาน
เป็นเทคนิคที่ครูช่วยมากหน่อยในตอนต้นที่นักศึกษาทำ�งานที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วครูค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง ให้นักศึกษาช่วยตนเอง หรือ
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

จงระบุเป้าหมายของรายวิชาให้แจ่มชัด
อย่าปล่อยให้นักศึกษาคิดเอาเองเกี่ยวกับเป้าหมายและรายละเอียด
ของรายวิชา จงระบุเป็นข้อเขียนลงไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course
Description) รวมทัง้ ระบุเป้าหมายของแต่ละงานทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษา
ทำ�ด้วย โดยเน้นระบุเป็น “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” คือระบุว่าเมื่อจบ
รายวิชา (หรือเมือ่ จบงานนัน้ ๆ) นักศึกษาจะทำ�อะไรได้ สำ�หรับให้นกั ศึกษา
ใช้เป็นธงนำ�การเรียนรู้ของตน

กำ�หนดความคาดหวังต่อการฝึก
นักศึกษามักคิดว่าการฝึกใช้เวลาไม่มาก ซึ่งไม่ตรงความเป็นจริง
สำ�หรับคนฝึกใหม่ทตี่ อ้ งใช้เวลาฝึกอย่างเป็นขัน้ ตอน ครูจงึ ต้องมีเอกสารระบุ
แนวทางการฝึก บอกรายละเอียดเกีย่ วกับจำ�นวนครัง้ ระยะเวลาแต่ละครัง้
ชนิดของการฝึก และระดับการฝึก ที่ต้องการสำ�หรับบรรลุทักษะในระดับ     
ที่ต้องการ
ครูมีแนวทางได้ข้อมูลนี้ ๒ วิธี วิธีแรกคือสอบถามจากนักศึกษา            
รุ่นก่อนๆ วิธีหลังคือ นักศึกษาที่เป็นคนฝึกใหม่จะใช้เวลา ๓ - ๔ เท่าของครู
ที่ถือเป็นผู้ชำ�นาญ

112

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

113

ยกตัวอย่างสมรรถนะที่เป็นเป้าหมาย
การให้นกั ศึกษาดูตวั อย่างผลงานทีด่ ขี องนักศึกษารุน่ ก่อนๆ จะช่วยให้
นักศึกษานึกออกง่ายขึ้นว่าสมรรถนะที่ดเี ป็นอย่างไร ครูควรอธิบายด้วยว่า
ลักษณะส่วนไหนของผลงานตรงตามเกณฑ์สมรรถนะไหน
ให้นักศึกษาได้ประจักษ์สิ่งที่ครูไม่ต้องการ
เป็นการให้ตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกับหัวข้อก่อน นักศึกษาจะได้เข้าใจ
ชัดเจนว่า ความเข้าใจผิดทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ คืออะไรบ้าง นักศึกษาจะได้ไม่หลง
ฝึกฝนผิดๆ หรือหลงสร้างผลงานที่คุณภาพต่ำ�
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเกณฑ์คุณภาพของผลงานชัดคือ   
ให้นักศึกษาใช้ Rubric ประเมินให้คะแนนผลงานตัวอย่างของนักศึกษา    
รุ่นก่อนๆ
ปรับปรุงเป้าหมายให้ชดั และเหมาะสมยิง่ ขึน้ ในระหว่างทีก่ ารเรียน
ก้าวหน้าไประหว่างเทอม
เป้าหมายการเรียนรู้ไม่ควรเป็นเป้านิ่ง ควรปรับไปตามสภาพของ          
ผลการเรียนของชั้น เช่น เมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่ง และนักศึกษาบรรลุ          
เป้าหมายการฝึกทักษะแล้ว ครูอาจเพิ่มเป้าหมายให้นักศึกษาประยุกต์
ทักษะได้เร็วยิ่งขึ้น
วิจารณ์ พานิช
๑ ม.ค. ๕๖
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คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
(Feedback)

ในตอนที่แล้ว สาระส่วนใหญ่ เน้นเรื่องวิธีฝึก สำ�หรับตอนที่ ๑๑ นี้
จะเน้นเรื่องการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ (Feedback)
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คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี จึงไม่ใช่แค่มี
ผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน แต่มีผลต่อการ
เรียนรู้ในอนาคตด้วย คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
ที่ดีของครูจึงมีค่ายิ่ง
...การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดีที่สุด
คือ วิธีการที่ในที่สุดแล้ว นักศึกษาไม่จำ�เป็น
ต้องรับคำ�แนะนำ�ป้อนกลับอีกต่อไป
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ความรู้เกี่ยวกับคำ�แนะนำ�ป้อนกลับ (Feedback)
การฝึกปฏิบตั อิ ย่างมีเป้าหมาย (Goal-Directed Practice) ต้องควบคู่
ไปกับการได้รับการป้อนกลับอย่างมีเป้าหมาย (Targeted Feedback)      
การเรียนรู้จึงจะบรรลุผลดี
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ เปรียบเสมือนแผนที่ เข็มทิศ และ GPS สำ�หรับ
ใช้บอกตำ�แหน่งที่อยู่ของนักศึกษาระหว่างการเดินทางของการพัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการ โดยบอก What, Where และ How คือ บอกสิ่ง
ทีน่ กั ศึกษารูแ้ ล้ว และสิง่ ทีน่ กั ศึกษายังไม่รแู้ ต่จ�ำ เป็นต้องรู้ (What); บอกว่า
ขัน้ ตอนการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอยูต่ รงไหน กำ�ลังก้าวหน้าดี หรือ
ไม่ค่อยก้าวหน้า (Where); และบอกว่านักศึกษาจะต้องใช้ความพยายาม  
ต่อไปอย่างไร (How)
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น เดินตรงทาง และ    
สิ้นเปลืองเวลาและแรงสมองน้อยลง รวมทั้งช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ใน
ระดับ “รูจ้ ริง” ไม่หลงเรียนรูเ้ พียงผิวเผิน หรือยิง่ กว่านัน้ คือไม่หลงเรียนรูผ้ ดิ ๆ
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี จึงไม่ใช่แค่มีผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน
แต่มีผลต่อการเรียนรู้ในอนาคตด้วย คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดีของครู
จึงมีค่ายิ่ง
ผลการวิ จั ย บอกว่ า การให้ คำ � แนะนำ � ป้ อ นกลั บ มี ค วามสำ � คั ญ ที่                 
๒ ปัจจัย คือ สาระ (Content) กับ กาละ (Time)
ในเรื่องสาระ การสื่อสารคำ�แนะนำ�ป้อนกลับต่อนักศึกษาเป็นการ
สื่อสารเพื่อบอกว่านักศึกษาอยู่ตรงไหนแล้วตามเป้าหมายที่ระบุไว้ และ
นักศึกษาควรปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดี
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

119

ในเรื่องกาละ การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ ควรให้ ณ เวลาที่นักศึกษา
ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ตามเป้าหมายการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ที่กำ�หนดไว้
การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือมีหลักการ แต่
ไม่ตายตัว ต้องปรับใช้ให้เหมาะตามสถานการณ์หรือบริบท
การสื่อสารความคืบหน้า และแนะนำ�ให้พยายามต่อไป
นี่คือเรื่องสาระของการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับทีม่ คี า่ ต่อนักศึกษาทีส่ ดุ คือคำ�แนะนำ�ป้อนกลับเพือ่
การปรับปรุง (Formative Feedback) ซึ่งหมายถึงคำ�แนะนำ�ป้อนกลับเพื่อ
การปรับปรุงการเรียนระหว่างทาง ตรงกันข้ามกับ Summative Feedback   
ซึ่งหมายถึงการบอกผลสุดท้ายของการเรียน
การให้ค�ำ แนะนำ�ป้อนกลับเพือ่ ปรับปรุงจะได้ผลดีทสี่ ดุ หากสือ่ สารแก่
นั ก ศึ ก ษาในประเด็ น ที่ จำ � เพาะมากๆ ในเรื่ อ งสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษา            
เมือ่ เทียบกับเป้าหมายการฝึก/เรียน และเป็นการให้สารสนเทศทีจ่ ะช่วยให้
นักศึกษาก้าวหน้าไปบรรลุเกณฑ์ของเป้าหมายนั้น
ย้ำ�ว่า คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี ต้องไม่เพียงบอกว่านักศึกษายังอยู่ไกล
จากเป้าหมายเพียงไร แต่ต้องแนะทางไปสู่เป้าหมายด้วย
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี ช่วยบอกจุดที่ต้องแก้ไขอย่างจำ�เพาะเจาะจง
ในขณะที่คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ไม่ดี บอกเพียงกว้างๆ ว่าผลการเรียนเป็น
อย่างไร หรือเพียงให้คำ�ชม
ผลการวิจัยบอกว่า คำ�แนะนำ�ป้อนกลับจะให้ผลดีต่อเมื่อมันช่วยให้
นักศึกษาเห็นลู่ทางปรับปรุงการฝึกปฏิบัติของตนเอง และนักศึกษามีขีด
ความสามารถที่จะนำ�คำ�แนะนำ�ป้อนกลับนั้นไปใช้ปรับปรุงการฝึกของตน
ต้องมีทั้ง ๒ ปัจจัยนี้ การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับจึงจะมีคุณค่า
กำ�หนดเวลาให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับอย่างเหมาะสม
นี่คือเรื่องกาละในการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
หนังสือให้ค� 
ำ ๓ คำ�เกีย่ วกับเรือ่ งเวลาทีเ่ หมาะสม คือ How early, How
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often  และ Timeliness สะท้อนว่า ไม่มีกำ�หนดเวลาตายตัว ต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมกับเหตุปัจจัย โดยให้กลับไปอ่านตอนสาระข้างบน
คำ�ตอบหลักต่อ How early คือ ยิง่ ให้ตงั้ แต่ตอนต้นๆ ยิง่ ดี คำ�ตอบหลัก
ต่อ How often คือ ยิ่งบ่อยยิ่งดี แต่ไม่มีคำ�ตอบหลักต่อ Timeliness โดย         
ให้กลับไปยึดหลักประโยชน์ที่จะเกิดต่อการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาเป็นสำ�คัญ
จริงๆ แล้วมีคำ�ตอบสำ�คัญต่อ Timeliness จากผลการวิจัยว่า การให้
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับทันทีที่พบข้อบกพร่อง มีผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของ       
การเรียนสู้การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ช้ากว่านั้นไม่ได้ เขาเรียกการให้        
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ ๒ แบบนี้ว่า Immediate Feedback กับ Delayed
Feedback เขาให้ค�ำ อธิบายว่า การรอให้นกั ศึกษาตรวจสอบประเมินผลเอง
และปรับปรุงเอง ได้มโี อกาสพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองหลายๆ ครัง้
จนเหลือส่วนข้อบกพร่องทีน่ กั ศึกษาไม่รตู้ วั หรือแก้ไขไม่ได้ดว้ ยตนเอง จึงค่อย
ให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ ช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสูงกว่า
ทำ�ให้ผมคิดคำ�  Auto-Feedback หรือ Self-Feedback ขึ้นมา ว่า        
คนที่รู้จักให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับแก่ตนเอง จะเป็นบุคคลที่เรียนรู้ได้ดี จึง      
ขอแนะนำ�ว่า ครูต้องพยายามใช้ Delayed Feedback และหาทางส่งเสริม
ให้นักศึกษาพัฒนา Auto-Feedback/Self-Feedback ของตนเองให้           
แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ คือช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนตนเองอย่างอิสระได้   
ดีขึ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดีที่สุดคือ วิธีการที่ในที่สุดแล้ว
นักศึกษาไม่จำ�เป็นต้องรับคำ�แนะนำ�ป้อนกลับอีกต่อไป
จะเห็นว่า เรื่องการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ไทย
ทำ�วิจัยได้มากมาย เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนมาก
เทคนิคการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
มองหาแบบแผน (Pattern) ที่นักศึกษาทำ�ผิดซ้ำ�ๆ
ครูพึงสังเกตหาแบบแผนของความเข้าใจผิด หรือทำ�ผิดซ้ำ�หลายคน
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

121

ของนั ก ศึ ก ษาจากการตอบคำ�ถามในชั้น เรียน จากการบ้ าน การตอบ         
แบบทดสอบ การทำ�โครงงาน และการสอบ รวมทัง้ หากมีนกั ศึกษาช่วยสอน    
ครูควรถามหาข้อมูลนี้จากนักศึกษาช่วยสอนด้วย สำ�หรับนำ�มาพิจารณา    
ให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับตามยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

ย่อยๆ เป็นขัน้ ตอน โอกาสให้ค�ำ แนะนำ�ป้อนกลับก็บอ่ ยขึน้ ด้วย ช่วยให้ภาระ
งานของครูและของนักศึกษาไม่หนักเกินไป
ในเรื่องลดภาระของครูนั้น การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับจำ�นวนหนึ่ง       
ไม่จำ�เป็นต้องให้แก่นักศึกษารายคน ให้แก่นักศึกษาเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้นได้

จัดลำ�ดับความสำ�คัญของคำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
หลักการคือ อย่าให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับแบบเปรอะ ไร้เป้าหมายที่
ชัดเจนว่าจะให้ค�ำ แนะนำ�ฯ เรือ่ งอะไร เพราะครูเองก็มภี าระมาก และถ้าให้
คำ�แนะนำ�ฯ มากเรื่องเกินไป นักศึกษาจะสับสนและไม่สามารถปรับปรุง  
การฝึกของตนเองอย่างได้ผลได้
ครูพึงจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นที่จะให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
ในเรื่องที่นักศึกษากำ�ลังฝึก และเลือกให้คำ�แนะนำ�ฯ เพียงประเด็นเดียวที่
คิดแล้วว่ามีประโยชน์ต่อการปรับปรุงทักษะของนักศึกษามากที่สุด

ให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับในระดับกลุ่ม
ครูอาจลดภาระงานของตนโดยหาทางให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับแก่
นักศึกษาทั้งชั้น โดยนำ�เอาข้อผิดพลาดที่มีบ่อยที่สุดในการทำ�การบ้าน          
๓ อย่าง มาอภิปรายกับนักศึกษาทั้งชั้น
ในทางตรงกันข้าม ครูอาจยกตัวอย่างคำ�ตอบทีด่ ที ส่ี ดุ ๒ - ๓ ราย นำ�มา
อภิปรายในชั้นว่าทำ�ไมคำ�ตอบนั้นจึงควรได้เกรดเอ

สร้างดุลยภาพระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนในคำ�แนะนำ�ป้อนกลับ
นีค่ อื ดุลยภาพระหว่างการให้การป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
และการป้อนกลับเชิงลบ (Negative Feedback) ครูพงึ ตระหนักว่ามือใหม่
อย่างนักศึกษาอาจไม่รตู้ วั ว่าตนฝึกฝนก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว การมีผมู้ าให้
ข้อมูลนี้เป็นการป้อนกลับเชิงบวก จะช่วยให้ความมั่นใจและกำ�ลังใจว่าตน
เดินมาถูกทาง และได้รับการยืนยันว่าความรู้/ทักษะใดที่ฝึกได้แล้วที่ควร    
คงไว้อย่างเดิม และยกระดับขึ้นไป เสริมด้วยการป้อนกลับเชิงลบ บอกว่า
ตรงไหนที่ยังทำ�ได้ไม่ถูกต้อง จำ�เป็นต้องแก้ไข ส่วนใดที่ทำ�ได้บ้างแล้ว          
แต่ต้องฝึกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ส่วนผสมของการป้อนกลับเชิงบวก กับการป้อนกลับเชิงลบ โดยมี
ความจริงใจ ความเมตตากรุณาเป็นน้ำ�กระสาย จะช่วยให้พลังความมุ่งมั่น
ที่จะฝึกฝนพัฒนาต่อเนื่องแก่ศิษย์
ออกแบบให้มีโอกาสให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับบ่อยๆ
นัน่ คือ ควรแบ่งชิน้ งานออกเป็นงานย่อยๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาบรรลุทกั ษะ
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ให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับทันที (Real-Time) แก่กลุ่ม
นี่ คื อ วิ ธี ใ ห้ คำ � แนะนำ � ป้ อ นกลั บ แก่ ชั้ น เรี ย นขนาดใหญ่ ทำ �โดยครู              
ตั้งคำ�ถามให้นักศึกษาตอบลงกระดาษแล้วเก็บคำ�ตอบมาตรวจสอบหา       
คำ�ตอบทีเ่ ข้าใจผิด ในกรณีทสี่ ถาบันมี Clicker ก็จะสามารถได้ค�ำ ตอบทันที
ว่านักศึกษาตอบคำ�ตอบใดเป็นสัดส่วนเท่าใด แล้วครูนำ�แต่ละคำ�ตอบมา
อภิปรายในชั้น หรือถ้าครูเห็นว่ามีผู้ตอบคำ�ถามผิดเป็นส่วนใหญ่ อาจให้
นักศึกษาจับกลุ่ม ให้ปรึกษาหารือกัน แล้วให้ตอบใหม่ พร้อมทั้งอภิปราย
ทั้งชั้นในภายหลัง
จัดให้มีคำ�แนะนำ�ป้อนกลับจากเพื่อน
นีค่ อื Peer Feedback ซึง่ จะช่วยลดภาระงานของครู รวมทัง้ ช่วยสร้าง
ทักษะการให้ค�ำ แนะนำ�ป้อนกลับแก่นกั ศึกษาสำ�หรับนำ�ไปใช้ในโอกาสอืน่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้กับตนเอง
นอกจากนั้น ยังช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าเกณฑ์ของการ
ปฏิบัติงานที่ดีเป็นอย่างไร
ก่อนใช้ “เพื่อนแนะนำ�ป้อนกลับเพื่อน” ครูต้องอธิบายให้นักศึกษา
เข้าใจหลักการและวิธกี ารของการให้ค�ำ แนะนำ�ป้อนกลับให้นกั ศึกษาเข้าใจ
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ถ่องแท้ และให้เข้าใจชัดเจนว่ากิจกรรม “เพื่อนแนะนำ�ป้อนกลับเพื่อน”        
จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างไร
ให้ นั ก ศึ ก ษาระบุ ว่ า ตนใช้ ข้ อ แนะนำ� จากคำ � แนะนำ � ป้ อ นกลั บ
พัฒนางานของตนอย่างไรบ้าง
นี่คือกิจกรรม “ทบทวนสะท้อนกลับ” (Reflection) หรือ AAR (After
Action Review) ที่นักศึกษาร่วมกันสะท้อนความคิดหลังได้รับคำ�แนะนำ�
ป้อนกลับ และมีรอบการฝึกงานหลังจากนัน้ แล้ว นักศึกษามาจับกลุม่ AAR กัน
ว่าได้นำ�ข้อแนะนำ�ป้อนกลับส่วนใดไปใช้ ใช้ทำ�อะไร ส่วนไหน อย่างไร         
และเกิดผลอย่างไร
ผมมีข้อแถมของผมเอง ว่าควรแถม BAR (Before Action Review)
เข้าไปด้วย คือให้สะท้อนความคิดในกลุ่มต่อเนื่องจาก AAR ว่า ในรอบ      
การฝึกงานครั้งต่อไป จะเอาคำ�แนะนำ�ป้อนกลับส่วนไหนไปใช้อีกบ้าง
สรุป

ในบันทึกที่ ๑๐ และ ๑๑ ได้ชี้ให้เห็นคุณค่า และวิธีการให้คำ�แนะนำ�
ป้อนกลับที่ถูกต้องเหมาะสม โดยวิธีให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดีมีลักษณะ
(๑) พุ่งเป้าที่เป้าหมายการบรรลุสมรรถนะที่จำ�เพาะ (๒) มีระดับความ
ท้าทายเหมาะสม (๓) ให้ในจำ�นวนและความถี่เหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้
ปรับปรุงตนเองของนักศึกษา
การให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับจะมีพลังเมื่อ (๑) สื่อสารต่อนักศึกษาใน
ขณะที่นักศึกษากำ�ลังต่อสู้ดิ้นรนไปสู่เป้าหมาย และต้องการคำ�แนะนำ�ให้
ปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น (๒) ให้คำ�แนะนำ�  ณ เวลาที่นักศึกษา
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด
การเรียนรู้ ที่นำ�ไปสู่การ “รู้จริง” ได้จากการฝึกปฏิบัติ และการได้รับ  
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ดี
วิจารณ์ พานิช
๒ ม.ค. ๕๖
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๑๒.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

พัฒนาการของนักศึกษา
และบรรยากาศในชั้นเรียน : ทฤษฎี

ตอนที่ ๑๒ และ ๑๓ มาจากบทที่ ๖ Why Do Student Development
and Course Climate Matter for Student Learning? ซึ่งผม
ตีความว่าเป็นการมอง “การเรียนรู้” ของนักศึกษาจากมุมที่กว้างกว่า
“การเรียนวิชา” เชือ่ มโยงไปสู่ “การเรียนรูช้ วี ติ ” สูว่ ฒ
ุ ภิ าวะในทุกๆ ด้าน
และมองว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษากับนักศึกษา
และระหว่าง นักศึกษากับครูมีผลต่อการเรียนรู้มาก
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มีความจริง ๒ ประการเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้านสังคมและด้านอารมณ์
ที่ได้จากผลการวิจัย คือ (๑)ในช่วงชีวิต
ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับประโยชน์
ด้านการเรียนรู้เชิงสังคมและด้านอารมณ์
มากกว่าประโยชน์ดา้ นปัญญา (Intellectual)
(๒) หากพัฒนาการ/การเรียนรู้ด้านสังคม
และอารมณ์ไม่ราบรืน่ จะมีผลทำ�ให้การเรียน
ด้านปัญญาหรือวิชาการล้มเหลว
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ในตอนที่ ๑๒ นีจ้ ะว่าด้วยทฤษฎี และตอนที่ ๑๓ จะกล่าวถึงภาคปฏิบตั ิ
หรือยุทธศาสตร์
บทที่ ๖ เริ่มต้นด้วยคำ�บ่นผิดหวังขัดข้องของศาสตราจารย์ ๒ คน     
ที่บรรยากาศในห้องเรียนไม่ราบรื่น ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการวางฉาก
สถานการณ์ในห้องเรียนที่สะท้อนความเป็น “ผู้เยาว์” ของนักศึกษาและ  
เรื่องที่ ๒ สะท้อนสภาพ “หวังดีกลับได้โทษ” ต่ออาจารย์
การพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นองค์รวม
สัจธรรมเกี่ยวกับนักศึกษาก็คือ นักศึกษาไม่ได้เป็นแค่สัตว์ปัญญา
(Intellectual Being) แต่ยงั เป็นสัตว์สงั คม (Social Being) และสัตว์อารมณ์
(Emotional Being) ด้วย ๓ ปัจจัยนีบ้ รู ณาการกันเป็นตัวนักศึกษาแต่ละคน
และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ทั้งของตัวนักศึกษาเป็นรายคน และ
ต่อชั้นเรียน
นัน่ คือ กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน ไม่ได้มปี ระโยชน์ตอ่ นักศึกษา
เฉพาะด้านการเรียนวิชาเท่านั้น แต่มีประโยชน์เป็นการเรียนรู้องค์รวม            
ซึ่ ง หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ชี วิ ต ที่ เ รี ย กว่ า การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (Student              
Development) หรือการเอือ้ อำ�นวยให้นกั ศึกษาเปลีย่ นสถานะจากนักเรียน
มัธยม มาสูก่ ารเป็นนักศึกษาซึง่ ต้องฝึกรับผิดชอบตนเองในทุกด้าน ได้เรียนรู้
รอบด้าน ได้แก่ ด้านการมีชีวิตไกลบ้าน ออกจากอ้อมอกพ่อแม่ ฝึกบังคับ
ควบคุมตนเอง การเข้าสังคมกับเพือ่ น การต่อรองรอมชอมกับเพือ่ นร่วมห้อง
ร่วมชัน้ การสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง การสร้างการยอมรับในหมูเ่ พือ่ น
การจัดการด้านการเงิน ตัดสินใจต่อเรือ่ งสุรา ยาเสพติด เรือ่ งทางเพศ และ
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อืน่ ๆ แล้วยังต้องตัดสินใจเรือ่ งการเรียน จะลงเรียนวิชาใดบ้าง จะเลือกวิชาใด
เป็นวิชาเอก วิชาโท วิชาเลือก จะเข้าเป็นสมาชิกชมรมใดบ้าง จะเล่นกีฬา
อะไร ฯลฯ
ช่วงชีวิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (อายุ ๑๗ - ๒๔ ปี) เป็นช่วง
ที่กำ�ลังเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะทางอารมณ์ หรือ      
กล่าวใหม่ว่า เป็นช่วงที่นักศึกษายังไม่พัฒนาเต็มที่ใน ๒ ด้านนี้ ซึ่งตาม    
ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์บอกว่า จะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ ๒๕ ปี   
แต่ประสบการณ์ชีวิตบอกผมว่า ยังมีพัฒนาการเรื่อยไปตลอดชีวิต
มีความจริง ๒ ประการเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสังคมและด้าน
อารมณ์ ที่ได้จากผลการวิจัย คือ (๑) ในช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาได้รับประโยชน์ด้านการเรียนรู้เชิงสังคม และด้านอารมณ์
มากกว่าประโยชน์ด้านปัญญา (Intellectual) (๒) หากพัฒนาการ/
การเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์ไม่ราบรื่น จะมีผลทำ�ให้การเรียน
ด้านปัญญาหรือวิชาการล้มเหลว
หลักการสำ�คัญ พัฒนาการของนักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั บรรยากาศ
ของรายวิชาในด้านสังคม อารมณ์ และปัญญา และมีผลต่อการเรียนรู้

และตระหนักว่า ระดับวุฒิภาวะของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน และ
นักศึกษาแต่ละคนอาจมีระดับวุฒิภาวะบางด้านด้อยกว่าด้านอื่นๆ เช่น
นักศึกษาบางคนอาจมีระดับวุฒิภาวะทางปัญญาและทางสังคมสูง แต่    
อ่อนด้อยด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์
ผมขอหมายเหตุความเห็นของตนเองไว้ ณ ที่นี้ว่า วงการศึกษาไทย   
มักไม่ได้มองอย่างทีร่ ะบุในหนังสือบทนี้ ว่าครู/สถาบันการศึกษา ต้องเอาใจใส่
การพัฒนานักศึกษารอบด้าน  ไม่ใช่เอาใจใส่แค่สอนวิชา ระบบการศึกษาไทย
ยังเอาใจใส่เฉพาะที่การสอนวิชากันอยู่

การพัฒนานักศึกษา (Student Development)
พัฒนาการของนักศึกษาเป็นประเด็นที่ครูต้องเอาใจใส่ ดังหลักการ  
ของการศึกษาแนวถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) ว่า     
“ครูสอนศิษย์ ไม่ใช่สอนวิชา”
ครูจึงต้องทำ�ความเข้าใจและเอาใจใส่สิ่งท้าทายต่อนักศึกษาในด้าน
สังคม อารมณ์ และปัญญา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครูต้องรับผิดชอบ        
ทำ�หน้าที่ฝึกทุกเรื่องแก่นักศึกษา เรื่องที่ไม่ต้องทำ�หน้าที่คือเรื่องเงิน กับ     
เรื่องปัญหาหัวใจ ความเข้าใจนี้ จะช่วยให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้
เหมาะสมขึ้น
ความหมายของการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในที่ นี้ นิ ย ามว่ า หมายถึ ง              
การตอบสนองต่อความท้าทายด้านปัญญา สังคม หรืออารมณ์ ที่มีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษา โดยเน้นมองนักศึกษาเป็นกลุม่ ในภาพรวม

ทฤษฎีพฒ
ั นาการของนักศึกษาแนว Chickering (The Chickering Model of Student Development)
เป็ น ทฤษฎี ท่ี เ สนอว่ า ในช่ ว งเวลาในมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี มีพฒ
ั นาการรวม ๗ ด้าน ทีเ่ ขาเรียกว่าเป็น 7 Vectors ทีม่ อี ทิ ธิพล
หรือเป็นพื้นฐานต่อกันและกัน คือ
๑. การพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งรวมสมรรถนะด้าน ปัญญา กายภาพ
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สมรรถนะด้านปัญญา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้                
ในบรรยากาศมหาวิทยาลัย ไปจนถึงทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
ทักษะแก้ปัญหา
สมรรถนะด้านกายภาพ รวมถึงการเล่นกีฬา ทักษะในการรับผิดชอบ
ชีวิตและสุขภาพของตนเอง (ไม่ใช่อยู่ในปกครองของพ่อแม่อีกต่อไป)         
การมีร่างกายแข็งแรง
สมรรถนะด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงทักษะด้านการสือ่ สาร
ด้านกลุ่ม และด้านภาวะผู้นำ�
สมรรถนะทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาว่า      
ตนจะสามารถเผชิญความท้าทายต่างๆ ได้
๒. การจั ด การอารมณ์ คื อ รู้ เ ท่ า ทั น อารมณ์ ข องตนเอง (ได้ แ ก่          
ความกังวล ความสุข ความโกรธ ความขัดใจ ความตื่นเต้น ความหดหู่
เป็นต้น) และมีทักษะในการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในตัวอย่างที่ยกมา
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ตอนต้นบทของหนังสือ การเรียนเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผู้อพยพ
เข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาล่มลงกลางคัน เพราะนักศึกษาไม่มคี วามสามารถ
ในการจัดการอารมณ์
๓. พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง เป็นทักษะในการแยกตัวออกมา
จากพ่อแม่ เข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อน และกลายเป็นตัวของตัวเองในที่สุด
ประเด็นสำ�คัญทีส่ ดุ คือ การพัฒนาความสามารถพึง่ ตนเองทางอารมณ์ และ
พึ่งตนเองในเรื่องต่างๆ ในชีวิต ผลการวิจัยบอกว่า วัยรุ่นสมัยใหม่มีความ
ยากลำ�บากในการพัฒนาเรื่องนี้มากกว่าวัยรุ่นสมัยก่อน โดยกลไกการ
พัฒนาต้องผ่านการเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน (Interconnectedness) เสียก่อน
แล้วจึงเคลื่อนสู่สภาพ พึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence)
ครูต้องเข้าใจจิตวิทยาข้อนี้ สำ�หรับระมัดระวังไม่จัดสภาพห้องเรียน   
ให้เข้าไปรบกวนขั้นตอนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาข้อนี้
๔. สร้างอัตตลักษณ์ เป็นประเด็นสำ�คัญทีส่ ดุ ของทฤษฎี Chickering
โดยพัฒนาบนฐานของ 3 Vector ทีผ่ า่ นมา และเป็นฐานของการพัฒนาอีก
3 Vector ที่เหลือ เป็นการพัฒนาความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจ            
ในตนเอง ทั้งด้านร่างกาย รูปลักษณ์ เพศและเพศสภาพ เชื้อชาติ และ
ชาติพันธุ์ ของตน
นักศึกษาที่มีวุฒิภาวะด้านอัตลักษณ์ จะมีความมั่นใจในตนเอง และ
มีทกั ษะในการเคารพและรับฟังความเห็นของคนอืน่ ทีแ่ ตกต่างได้ดี ไม่รสู้ กึ
ถูกคุกคามจากความคิดเห็นที่แตกต่าง ช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
และในชั้นเรียนมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่าง    
ราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง
๕. พัฒนาความเป็นอิสระจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น      
วุฒภิ าวะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ตระหนักในความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล และอดทน/ยอมรั บ ความแตกต่ า งนั้ น วุ ฒิ ภ าวะด้ า น          
ความสัมพันธ์เชิงความรัก ก็จัดอยู่ในข้อนี้
๖. พัฒนาจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose) พัฒนาจาก “ฉันเป็นใคร”
ในขัน้ ตอนพัฒนาอัตลักษณ์ สู่ “ฉันจะเป็นคนแบบไหน” ในขัน้ ตอนนี้ ได้แก่
การพัฒนาความสนใจ อาชีพ และลีลาชีวิต โดยสามารถผ่านอุปสรรค   

ความยากลำ�บาก ความไม่เห็นพ้อง ได้
๗. พัฒนาความมั่นคงในคุณธรรม (Integrity) เป็นประเด็นของ  
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ของสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อพัฒนาจนเกิดวุฒิภาวะ ก็จะเกิด
การให้คุณค่าภายในจิตใจ ที่จะกำ�หนดพฤติกรรมต่างๆ
พัฒนาการทั้ง ๗ ด้านนี้ นักศึกษายังอยู่ในช่วงของการฝึกหัดไป    
พร้อมๆ กันกับบทเรียนตามหลักสูตรและรายวิชา และมีผลซึ่งกันและกัน
อย่างซับซ้อน ครูพึงเข้าใจความซับซ้อนนี้ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในชั้นเรียนและใน
สังคมมหาวิทยาลัยอยูท่ กุ ขณะ สิง่ เหล่านี้ มีผลต่อความตัง้ ใจเรียน แรงจูงใจ
ความขยัน ความเป็นส่วนหนึง่ ของหมู่คณะ และเอกลักษณ์ในสาขาวิชาชีพ
ที่ตนเลือก
ผมเถียง Chickering ว่าพัฒนาการทั้ง ๗ ด้านนี้ ไม่ใช่มาพัฒนาเอา
ตอนเข้ามหาวิทยาลัย คนเราพัฒนาเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่ที่บ้านและเรียน
อนุบาลเรื่อยมา แต่จะต้องมาพัฒนาให้มั่นคง สู่ความเป็นผู้ใหญ่ในช่วง
มหาวิทยาลัย
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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
หัวใจสำ�คัญคือ ในช่วงนี้ นักศึกษามีพฒ
ั นาการหลายขัน้ ตอน ในช่วงต้น
นักศึกษาจะคิดเป็น ๒ ขั้ว ดำ�-ขาว ถูก-ผิด หรือทวิภาพ (Duality) ในช่วงนี้
นักศึกษามองความรู้เป็นสิ่งสัมบูรณ์ (Absolute) ที่เขียนขึ้นโดย “ผู้รู้” มีครู
เป็น “ผูร้ ”ู้ นักศึกษามีหน้าทีเ่ รียนและดูดซับความรูไ้ ว้ และเมือ่ ถูกถามก็ตอบ
ให้ตรงกับที่เรียนมา
เขาบอกว่าแนวคิดแบบนีเ้ รียกว่ามุมมองเชิงปริมาณต่อความรู้ (Quantitative View) มองว่าการศึกษาคือการถ่ายทอด “ความรูท้ ถี่ กู ต้อง” ภายใต้
133

ความเชื่อว่า สิ่งที่รู้ได้เข้าใจได้ เป็นที่รู้กันหมดแล้ว และครูเป็นผู้ที่มีความรู้
ตอบได้ทุกคำ�ถาม
ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าของการอภิปรายแลกเปลี่ยน   
ข้อคิดเห็น
หลังจากนั้น มุมมองต่อความรู้และการเรียนรู้ของนักศึกษาเปลี่ยนไป
เป็นแบบหลากหลาย (Multiplicity) ความรู้กลายเป็นข้อคิดเห็น ใครๆ ก็มี
ข้อคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามแนวคิดของตนเองได้ ในขั้นนี้นักศึกษา
จะไม่พอใจเรื่องการสอบ หากตนไม่ได้คะแนนดี เพราะนักศึกษายังแยก      
ไม่ออกระหว่างความเห็นทีถ่ กู ต้อง กับความเห็นทีผ่ ดิ ครูไม่ใช่ “ผูร้ ู้ ผูต้ ดั สิน”
อีกต่อไป กลายเป็นความเห็นหนึ่งเท่านั้น
ในขั้นตอนนี้ ความก้าวหน้าสำ�คัญ ๒ ประการ คือ (๑) นักศึกษา             
มีใจเปิดรับความเห็นที่แตกต่าง ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อ “ความรู้ที่ถูกต้อง”          
(๒) การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละคน (Personal) แต่ละคนเรียนรู้       
ไม่เหมือนกัน นักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างความรู้ของตนเอง
ต่ อ จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาจะพั ฒ นาก้ า วสู่ มุ ม มองเชิ ง สั ม พั ท ธภาพ             
(Relativism) นักศึกษาเริม่ ตระหนักว่า ความเห็นทีต่ า่ งกันนัน้ ไม่เท่าเทียมกัน
ความน่าเชื่อถือขึ้นกับข้อมูลหลักฐาน มุมมองต่อความรู้กลายเป็นมุมมอง
เชิงคุณภาพ (Qualitative View) ครูกลายเป็นผูช้ ที้ างและเป็น “คุณอำ�นวย”
และนักศึกษาตระหนักว่า ไม่มีความรู้หรือทฤษฎีใดสมบูรณ์
ขั้นตอนสุดท้ายของพัฒนาการนักศึกษาเกิดความผูกพัน (Commitment) มีความเข้าใจว่า แม้ไม่มีทฤษฎีใดสมบูรณ์ ก็ต้องเลือก ๑ ทฤษฎี      
หรือแนวคิดเป็นฐานสำ�หรับเรียนรู้ต่อไป เท่ากับความคิดของนักศึกษาวน
กลับมาคล้ายทวิภาพ คือเลือกหนึง่ แนวทาง แต่ไม่เหมือน เพราะในขัน้ ตอนนี้
ความคิดของนักศึกษาเข้าใจความแตกต่างหลากหลายแล้ว และเลือกหนึง่
แนวทาง (โดยมีขอ้ มูลหลักฐานประกอบการเลือก) สำ�หรับเดินทางเรียนรูต้ อ่
ในท่ามกลางความหลากหลายนั้น
พัฒนาการทางปัญญานี้ ไม่แยกจากพัฒนาการทางศีลธรรม
เมื่อพัฒนาการทางปัญญาเข้าสู่วุฒิภาวะ พัฒนาการทางศีลธรรมก็
ยกระดับขึน้ ด้วย เพราะขัน้ ตอนของพัฒนาการทีก่ ล่าวมาแล้วเป็นการ

เรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้จริงมีธรรมชาติบูรณาการไม่แยกด้าน
ยังมีผลงานวิจัยลงรายละเอียด เพื่อทำ�ความเข้าใจขั้นตอนพฤติกรรม
การเรียนรูส้ พู่ ฒ
ั นาการทางปัญญาอีกมากมาย แต่จะไม่น�ำ มาลงในบันทึกนี้
ควรย้ำ�ไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า นักศึกษาบางคนอาจจบออกไปเป็นบัณฑิต
โดยที่พัฒนาการนี้ยังไปไม่สุด และผมขอสารภาพว่าผมเป็นคนหนึ่งในนั้น
ครู ต้ อ งหมั่ น ทำ � ความเข้ า ใจขั้ น ตอนของพั ฒ นาการนี้ สำ � หรั บ ใช้               
ทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษา และใช้ความเข้าใจนี้ในการจัดการ
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ “รู้จริง”
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การพัฒนาอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Development)
ทฤษฎีด้านอัตลักษณ์บอกว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำ�เนิด          
แต่เป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้า และต้องจัดสมดุลระหว่างการพัฒนาอัตลักษณ์    
กับการทำ�งาน ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้ตัวเอง และปรับแต่ง ตลอดชีวิต      
ผมขอแถมตรงนี้ว่า โปรดอย่าสับสนกับการ “สร้างภาพ”
ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างอัตลักษณ์ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตั้งคำ�ถาม
ต่อเกณฑ์คุณค่า และสมมติฐานที่กำ�หนดโดยพ่อแม่และสังคม นำ�มาใช้
กำ�หนดเกณฑ์คุณค่าของตนเอง และมีลำ�ดับความสำ�คัญของตนเอง
ทฤษฎีพัฒนาอัตลักษณ์ทางสังคมของ Hardiman& Jackson (อ่าน
ได้ทนี่ ี่ (http://www.library.wisc.edu/EDVRC/docs/public/pdfs/LIReadings/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) เกิดขึ้นหลังจากได้มีประสบการณ์      
ทางสังคมกับคนหลากหลายกลุ่ม ได้รับรู้แนวคิดสมมติทางสังคม (Social
Construct) หลากหลายแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่จะบรรลุวฒ
ุ ภิ าวะอยูท่ ช่ี ว่ งนี้
คือมีความพอใจ มั่นใจกับสภาพความเป็นจริงของตน
๓. ช่วงต่อต้าน (Resistance) เกิดขึ้นหากนักศึกษามีประสบการณ์
ความอยุติธรรมในสังคม
ผมอ่านเรือ่ งราวของทฤษฎีนแ้ี ล้ว มีความเห็นว่า เป็นทฤษฎีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
จากสภาพสังคมอเมริกัน ซึ่งแตกต่างจากสภาพสังคมไทย ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสที่อาจารย์ไทยจะทำ�วิจัยเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์นี้ในบริบทไทย     
ได้อีกมาก

แต่มีลักษณะลดหลั่นลงมาทีละน้อย ตั้งแต่ ดำ� เทาแก่ และลดความเทาลง
เรื่อยๆ จนขาว
ลักษณะท่าทางเฉพาะ (Sterotype)
ลั ก ษณะท่ า ทางเฉพาะบางอย่ า งก่ อ กวนชั้ น เรี ย น เช่ น ก้ า วร้ า ว        
เหยียดผิว พูดมาก คุยโว ซึ่งบ่อยครั้งผู้มีลักษณะเช่นนี้ไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าครู            
มีลกั ษณะนีซ้ อ่ นอยู่ และนักศึกษาบางคนรูส้ กึ และความรูส้ กึ นัน้ อาจก่อกวน
ให้ไม่อยากเรียน
ลักษณะท่าทางเฉพาะ มีทั้งแบบที่ก่อผลลบต่อบรรยากาศการเรียน
และทีก่ อ่ ผลบวก เช่น ครูทม่ี มี ขุ ตลก ช่วยให้บรรยากาศการเรียนไม่เคร่งเครียด

บรรยากาศที่มีผลต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ไม่ได้เกิดในสุญญากาศ แต่เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงของ
รายวิชา และสถาบันการศึกษา บรรยากาศที่ดีมีผลเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง      
การศึกษา และบรรยากาศที่ไม่ดีมีผลลบ
นอกจากนั้น บรรยากาศยังมีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาอีกด้วย
บรรยากาศในที่นี้มี ๔ ส่วน คือสภาพแวดล้อมด้านปัญญา สังคม
อารมณ์ และกายภาพ ที่นักศึกษาเผชิญในชั้นเรียน และภายในสถาบัน     
การศึกษา ตัวกำ�หนดบรรยากาศคือปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆ ทีซ่ บั ซ้อน เช่น ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา การกำ�หนดระดับความยากง่าย เคร่งขรึมหรือ
สนุกสนานทีค่ รูก�ำ หนด ความเอาจริงเอาจังหรือท่าทีผกั ชีโรยหน้า ลักษณะ
ของประชากรในชั้ น เรี ย น (เช่ น จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาต่ า งกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ )
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและมุมมองที่แตกต่างที่นำ�เสนอในชั้นเรียน
มุ ม มองต่ อ บรรยากาศแบบคิ ด ง่ า ยๆ คื อ มองเป็ น ๒ ขั้ ว ดี - ไม่ ดี                     
ดีหมายถึง เท่าเทียมกัน เกิดการเรียนรู้ดี ไม่ดีหมายถึง เย็นชา เหยียดผิว
เป็นต้น
ประเด็นสำ�คัญคือ บรรยากาศเดียวกัน นักศึกษาต่างคนอาจรู้สึก        
ต่างกันเป็นคนละขั้วก็ได้
ในความเป็นจริง ความแตกต่างของบรรยากาศ ไม่ได้แบ่งเป็น ๒ ขั้ว

ท่าที (Tone)
นี่ คื อ ท่ า ที ก ารสื่ อ สารของครู ต่ อ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในชั้ น เรี ย น และนอก           
ชั้นเรียน ทั้งการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารด้วยวาจา และสื่อสาร
ด้วยสีหน้าท่าทาง และพฤติกรรมอื่นๆ (Non-Verbal Communication) ครู
พึงตระหนักว่านักศึกษามีความไวต่อการสือ่ สารแบบไม่ใช้ถอ้ ยคำ�เป็นพิเศษ
และครูที่มีความรักความเตตาต่อศิษย์ ก็จะสื่อสารความรักความเมตตาให้
ศิษย์สัมผัสได้โดยง่าย
ผมมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากในหนั ง สื อ ว่ า ท่ า ที ข องครู ที่ เ อื้ อ ต่ อ
บรรยากาศการเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการของศิษย์ มีทงั้ ท่าทีเชิงบวกตามทีก่ ล่าว
ไปแล้ว กับท่าทีเชิงลบ ตัวอย่างเช่น ครูควรแสดงท่าทีหรือจุดยืนที่ชัดเจน  
ต่ อพฤติกรรมทุจริต เช่น การลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง          
(Plagiarism) การลักขโมยสิ่งของ การลอกข้อสอบ ว่าเป็นพฤติกรรมที่จะ
ต้องได้รับโทษหนัก หากสอบสวนแล้วพบว่าทำ�จริง
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา-นักศึกษา และ นักศึกษา-อาจารย์
ผลงานวิจยั เรือ่ งนีบ้ อกว่า ปัจจัยด้านนีท้ มี่ ผี ลต่อบรรยากาศการเรียนรู้
เรียกว่า “ความรู้สึกต่อกันระหว่างอาจารย์-นักศึกษา” (Faculty Student
Orientation) ซึง่ หมายความรวมถึง การทีน่ กั ศึกษารูส้ กึ ว่าอาจารย์เอาใจใส่
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ปัญหาการเรียนของนักศึกษา ครูเอือ้ เฟือ้ ต่อนักศึกษาชนกลุม่ น้อย เข้าพบได้
นอกเวลาเรียน ปฏิบัติต่อนักศึกษาในฐานะคน ไม่ใช่หมายเลข เป็นต้น
ผลการวิจัยบอกว่า ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเรียนในระดับที่ลึกซึ้ง     
มาก
สาระ (Content)
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บรรยากาศการเรี ย นที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งบน           
เป็นปัจจัยด้านกระบวนการทั้งสิ้น ผลการวิจัยบอกว่า ตัวสาระหรือเนื้อหา   
ที่เรียน ก็มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนด้วย ทั้งสาระ และวิธีการจัด   
การเรียนการสอน จุดสำ�คัญคือ ช่วยให้นกั ศึกษารูส้ กึ ว่าวิชานัน้ มีความหมาย  
ต่อชีวิตของเขา
ผมขอย้�ำ อีกทีวา่ เมือ่ อ่านหนังสือบทนีจ้ บ ผมเห็นโจทย์วจิ ยั หรือโอกาส
ทำ�วิจัยในห้องเรียนไทยมากมาย
วิจารณ์ พานิช
๓ ม.ค. ๕๖

138

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

139

๑๓.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

พัฒนาการของนักศึกษา
และบรรยากาศในชั้นเรียน : ภาคปฏิบัติ

ตอนที่ ๑๒ ว่าด้วยทฤษฎีไปแล้ว
ตอนที่ ๑๓ จึงขอว่าด้วยภาคปฏิบัติ หรือยุทธศาสตร์
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ครูต้องหาทางทำ�ให้บรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป็นบรรยากาศที่เปิดกว้าง ไม่เน้น
ถูก-ผิด และให้คุณค่าความคิดเห็นที่อาจ
ไม่สมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นขั้นตอนของการ
เรียนรู้...
...ครูพึงย้ำ�ว่าความเป็นจริงต่างๆ
ในโลก ไม่แยกแยะเป็นขาว-ดำ� และหลาย
กรณีมีความไม่ชัดเจน การเรียนรู้ที่แท้จริง
ไม่ใช่ความพยายามเข้าไปหาจุดเดียว
หรือ ความจริงแท้หนึ่งเดียว แต่เป็นการ
ทำ�ความเข้าใจ... แง่มมุ ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
และแตกต่างกันตามมุมมอง
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้
ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยในสถานการณ์ไม่แน่นอน
ครูต้องหาทางทำ�ให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นบรรยากาศที่
เปิดกว้าง ไม่เน้นถูก-ผิด และให้คุณค่าความคิดเห็นที่อาจไม่สมเหตุ
สมผล เพื่อใช้เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้
ครูพึงย้ำ�ว่าความเป็นจริงต่างๆ ในโลก ไม่แยกแยะเป็นขาว-ดำ�
และหลายกรณีมีความไม่ชัดเจน การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ความ
พยายามเข้าไปหาจุดเดียว หรือความจริงแท้หนึ่งเดียว แต่เป็นการ
ทำ�ความเข้าใจแง่มมุ ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย และแตกต่างกันตามมุมมอง
ในห้องเรียน ครูพึงให้ความสำ�คัญและชวนกันทำ�ความเข้าใจทุกมุม
มองทีน่ กั ศึกษาเสนอ แม้มมุ มองนัน้ จะไม่ถกู ต้อง ทัง้ หมดนัน้ ก็เพือ่ การเรียน
ให้รู้จริง
พยายามไม่ให้มีคำ�ตอบถูกเพียงคำ�ตอบเดียว
ครูพึงทำ�ความเข้าใจกับนักศึกษาว่า ความรู้ในตำ�ราเป็นความรู้ที่      
แบนราบและเป็นเส้นตรง ความรู้ที่แท้จริงมีมิติความลึก และมีมิติที่สี่ที่ห้า
คือกาลเทศะด้วย ดังนัน้ ความรูท้ แี่ ท้จริงจะมีได้ ณ จุดนัน้ และเวลานัน้ เท่านัน้
คำ�ถามใดคำ�ถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง จึงไม่มีคำ�ตอบเดียว
ครูพึงฝึกให้นักศึกษาฝึกให้คำ�ตอบให้มากและหลากหลายที่สุดต่อ     
คำ�ถามหนึ่งๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีคำ�ตอบที่คัดค้านทฤษฎีที่เชื่อถือกันด้วย
ครูควรให้นักศึกษาทำ�แบบฝึกหัดที่มีหลายคำ�ตอบ
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ให้มีข้อมูลหลักฐานอยู่ในเกณฑ์ประเมิน
ต้องฝึกให้นกั ศึกษาใช้ขอ้ มูลหลักฐานอ้างอิงในการเสนอความเห็นหรือ
โต้แย้ง วิธหี นึง่ คือใช้ Rubrics หรือเครือ่ งมืออืน่ เพือ่ ค่อยๆ ดึงหลักฐานออกมา
อาจให้นักศึกษาตรวจผลงานซึ่งกันและกันโดยใช้ Rubrics และวงข้อมูล
หลักฐานของแต่ละส่วนให้เห็นชัดเจน
ตรวจสอบสมมติฐานของตัวครูเอง ต่อนักศึกษา
สมมติฐานของครู ต่อนักศึกษาทั้งชั้น และต่อนักศึกษาเป็นรายคน       
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครู โดยครูไม่รู้ตัว และพฤติกรรมนี้มีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ครูจึงพึงตรวจสอบสมมติฐานของตนให้อยู่บนฐาน
ความเป็นจริง
วิธที งี่ า่ ยและตรงไปตรงมาทีส่ ดุ คือ จัดกระบวนการทำ�ความรูจ้ กั กันใน
วันแรกของเทอม ทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและเรือ่ งพืน้ ความรู้ เทคนิคทำ�ความรูจ้ กั
นักศึกษานี้มีมากมายให้ค้นคว้าได้
ระมัดระวังคำ�พูดที่ระบุว่า นักศึกษามีความสามารถต่ำ�
ครูมีหน้าที่ให้กำ�ลังใจ ให้นักศึกษามีความมานะพยายาม โดยช่วย       
ชี้ช่องทางและวิธีการเรียนที่เหมาะสมให้ ครูไม่ควรใช้ถ้อยคำ�ที่พาดพิงถึง
เรื่องที่ไม่มีใครแก้ไขได้ เช่น ไม่ควรพูดว่า “ครูยินดีช่วยเสมอ เพราะครูรู้ว่า  
ผูห้ ญิงมักไม่เก่งคณิตศาสตร์” การเป็นผูห้ ญิงไม่มที างแก้ไขได้ ครูจงึ ไม่ควรพูด
แต่ควรพูดว่า “หากเธอพยายาม ขยันทำ�แบบฝึกหัดอีกสักวันละครึ่งชั่วโมง
ครูคิดว่าเธอจะเรียนวิชานี้ได้สำ�เร็จ” ความขยันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้
เรือ่ งคำ�พูดของครูทค่ี วรพูดและไม่ควรพูดนี้ ครูทกุ คนควรเอาใจใส่ศกึ ษา
อย่าบอกให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งพูดแทนกลุ่ม
ในหนังสือระบุถึงนักศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อย ว่าหากให้พูดแทนกลุ่ม
อารมณ์ บ่ จอย ของเขาอาจทำ�ให้เขาพูดได้ไม่ดี หรือระเบิดอารมณ์ ทำ�ให้
บรรยากาศในห้องเรียนเสีย
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แต่ผมคิดต่าง ผมคิดว่าในหลายกรณี ความเห็นของนักศึกษาในห้อง
อาจมีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้เป็นเอกภาพ ซึง่ ในด้านเป้าหมายของ
การเรียน เราต้องการมีหลากหลายความเห็นอยู่แล้ว การให้พูดแทนกลุ่ม
โดยไม่ได้แยกกลุ่ม ไม่ได้ปรึกษาหารือหาข้อยุติในกลุ่ม เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ�
ลดการปกปิดตัวตน
บรรยากาศของการเรียนรูท้ ดี่ คี อื บรรยากาศเปิดกว้าง และมีการยอมรับ
นับถือตัวตนของนักศึกษาแต่ละคน การทีค่ รูท�ำ ความรูจ้ กั และเรียกชือ่ ศิษย์
เป็นรายคน การที่มีกระบวนการช่วยให้นักศึกษารู้จักคุ้นเคยกัน จะช่วยให้
มีบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน
ใช้ทา่ ที ภาษา พฤติกรรม ทีส่ ะท้อนการเปิดกว้าง ยอมรับชนทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียมกัน
ครูตอ้ งพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะทำ�ให้นกั ศึกษาทุกคนในชัน้ เรียนรูส้ กึ ว่า
ตนเป็นสมาชิกของห้องเรียนทีม่ ศี กั ดิศ์ รีเท่าเทียมกับคนอืน่ ครูพงึ ระมัดระวัง
การใช้ถอ้ ยคำ�ทีส่ ะท้อนจิตใต้ส�ำ นึกว่าคนบางกลุม่ เหนือคนอีกบางกลุม่ เช่น
ใช้สรรพนามเพศชาย ส่อว่าให้ความสำ�คัญผูช้ ายเหนือผูห้ ญิง หรือเมือ่ มีการ
ใช้ค� 
ำ American Idiom ครูกช็ ว่ ยอธิบายให้นกั ศึกษาต่างชาติทราบว่าคำ�นัน้
มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อช่วยให้นักศึกษาผู้นั้นได้เข้าใจร่วมไปกับชั้น
ใช้ตัวอย่างที่แตกต่างหลากหลาย
ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ช่วยให้นกั ศึกษาเห็นว่า ทฤษฎีนนั้ ใช้ได้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ตัวอย่างที่ใช้ในคนเพศใดก็ได้ ที่ใช้ใน        
ผูห้ ญิง ทีใ่ ช้ในคนต่างเศรษฐฐานะ จะช่วยให้นกั ศึกษาติดตามได้ และเห็น
คุณค่าของความรู้นั้นในสถานการณ์จริง
กำ�หนดและบังคับใช้กติกาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กติ ก าของปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นชั้ น เรี ย นต้ อ งมี ก ารกำ � หนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ี มีทา่ ทีเปิดกว้าง (Inclusive) นักศึกษาทุกคนได้รบั การพัฒนา
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วิธีที่ดีคือให้นักศึกษาระดมความคิดช่วยกันกำ�หนด เพื่อป้องกันพฤติกรรม
ของบางคนที่มีอคติต่อคนบางกลุ่ม

จากครูเลย ปฏิสัมพันธ์แบบที่พึงเอาใจใส่คือ ถามคำ�ถามขัดจังหวะ ถาม
คำ�ถามที่ง่าย แสดงความชื่นชมเป็นพิเศษ เป็นต้น

ระมัดระวังว่าสาระในวิชาไม่ท�ำ ให้นกั ศึกษาบางกลุม่ ถูกผลักออกไป
ชายขอบ
ครู ต้ อ งระมั ด ระวั ง ตรวจสอบสาระของวิ ช า ว่ า มี ก ารละเว้ น สาระ          
บางส่วนไปหรือไม่ การละเว้นนั้น มีผลเท่ากับไม่ให้ความสำ�คัญแก่คน        
บางกลุ่ ม ทำ � ให้ นั ก ศึ ก ษาบางคนรู้ สึ ก เหมื อ นถู ก ผลั ก ออกไปนอกวง           
(Marginalized) และมีผลปิดกัน้ การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา คน/กลุม่
นั้นหรือไม่

ระมัดระวังเรื่องที่อ่อนไหวล่อแหลม
ครูตอ้ งระมัดระวังเรือ่ งทีอ่ อ่ นไหวล่อแหลมต่อความรูส้ กึ ของนักศึกษา
บางคนหรือบางกลุม่ และเมือ่ เหตุการณ์ในชัน้ เรียนเริม่ ส่อไปในทางทีจ่ ะเกิด
บรรยากาศการเรียนทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ครูตอ้ งรีบตัดไฟแต่หวั ลม ครูตอ้ งศึกษา
และปรึกษาเรื่องนี้เอาไว้เตรียมตัวป้องกันบรรยากาศที่ทำ�ลายการเรียนรู้
เรื่องที่สำ�คัญ จำ�เป็น แต่เป็นเรื่องอ่อนไหว

สร้างบรรยากาศที่ดีของรายวิชาในวันแรก
ครูพงึ ใช้วนั แรกสร้างความประทับใจ และวางแนวทางของบรรยากาศ
ในชั้นเรียน แสดงดุลยภาพระหว่างสมรรถนะและอำ�นาจ กับความเป็นคน
ที่เข้าถึงง่าย หาวิธีทำ�ให้นักศึกษารู้จักกัน และรู้สึกสบายใจกับครูและ
รายวิชา รวมทั้งสามารถเรียนเนื้อหารายวิชาได้อย่างมีความหมาย
จัดให้มีการสะท้อนกลับเรื่องบรรยากาศการเรียน
ครูตอ้ งหาวิธไี ด้รบั การสะท้อนกลับ (Feedback) บรรยากาศในชัน้ เรียน
ว่าทุกคนรูส้ กึ ว่าได้รบั ความเอาใจใส่ ให้คณ
ุ ค่า และรับฟัง อย่างเท่าเทียมกัน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้ (๑) ถามจากตัวแทนนักศึกษาที่มา
พบครูเป็นระยะๆ อย่างสม่ำ�เสมอ โดยครูถามประเด็นจำ�เพาะที่เป็นเรื่อง
อ่อนไหวสำ�หรับชั้นเรียนนั้น (๒) จัดให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามเรื่อง
ประเด็นอ่อนไหวในช่วงต้นเทอม (๓) บันทึกวีดิทัศน์ของชั้นเรียน นำ�มา
พิจารณา (๔) หาคนมานั่งสังเกตการณ์ชั้นเรียนและให้ความเห็นป้อนกลับ
คนผูน้ น้ั อาจเป็นเพือ่ นครู นักศึกษาช่วยสอน หรือทีป่ รึกษาจากศูนย์พฒ
ั นา
การเรียนการสอน
ประเด็นรายละเอียดที่น่าจะตรวจสอบ เช่น ครูถามหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับนักศึกษากลุม่ ไหนมากเป็นพิเศษ นักศึกษากลุม่ ไหนไม่ได้รบั ปฏิสมั พันธ์
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ตรวจหาความตึงเครียดให้พบแต่เนิ่นๆ
เมื่อครูจ้องสังเกตระมัดระวังอยู่แล้ว ครูก็จะเห็นการเริ่มก่อหวอดของ
บรรยากาศที่ไม่ดี เช่น มีการบอกให้เพื่อนหยุดพูด มีนักศึกษาบางคนเลี่ยง
ออกไปจากห้องหรือจากกลุม่ เกิดมีการโต้เถียงกันโดยตรง ครูตอ้ งรีบหาวิธี
ระงับเหตุกอ่ นจะลุกลามใหญ่โต วิธกี ารมีได้หลากหลาย เช่น กล่าวคำ�ขอโทษ
ด้วยตนเอง หรือแทนนักศึกษาบางคน “ครูขอโทษ ที่ครูจัดบทเรียนนี้ และ
นำ�ไปสู่ความรู้สึกไม่ดีของนักศึกษาจำ�นวนหนึ่ง” และชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่อง
การตีความหมายแตกต่างกัน
หลังเวลาเรียน ครูควรเชิญนักศึกษาที่มีความรู้สึกไม่ดี หรือนักศึกษา
ทีเ่ ป็นตัวจุดชนวน มาคุย ทำ�ความเข้าใจประเด็นความล่อแหลม และวิธพี ดู
ที่ไม่ระคายความรู้สึกของคนที่ความอดทนในเรื่องนั้นต่ำ�
เหตุการณ์ยุ่งยาก เป็นสถานการณ์จริงสำ�หรับการเรียนรู้
เปลี่ยนความตึงเครียดและไม่เห็นพ้องเป็นโอกาสเรียนรู้
นักศึกษาควรได้เรียนรูว้ า่ การโต้เถียง ความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกัน
และการตีความต่างกัน เป็นโอกาสขยายมุมมอง ทำ�ความเข้าใจเรื่องนั้น      
ในมิตทิ ล่ี กึ ขึน้ ทำ�ความเข้าใจมุมมองตรงกันข้าม ฯลฯ คือเป็นโอกาสเรียนรู้
ให้รจู้ ริงนัน่ เอง จึงไม่ควรมองสภาพข้างต้นเป็นสิง่ ไม่พงึ ประสงค์ และไม่ควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
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แต่ด้วยความอ่อนเยาว์ของนักศึกษาที่พัฒนาการด้านสังคมและ
อารมณ์ยงั ไปไม่บรรลุวฒ
ุ ภิ าวะสูงสุด จึงมีโอกาสทีน่ กั ศึกษาบางคนควบคุม
ตัวเองไม่อยูแ่ ละลุแก่โทสะ ทำ�ให้ “บ่อนแตก” ทำ�ลายบรรยากาศการเรียนรู้
ครูตอ้ งฝึกกำ�กับควบคุมบรรยากาศทีล่ อ่ แหลมเหล่านี้ ให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ “พอทน” สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษา ไม่ ใ ห้ ลุ ก ลามกลายเป็ น ความขั ด แย้ ง                            
หรือทะเลาะกัน ให้เป็นบรรยากาศของ “ความตึงเครียดที่สร้างสรรค์”       
(Constructive Tension) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สำ�คัญมาก

เพื่อเอื้ออำ�นวยให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง”
ผมขอเพิ่มเติมว่า บรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ต้องคำ�นึงถึงพัฒนาการด้านร่างกายของนักศึกษาด้วย สภาพแวดล้อมควร
เอื้อให้นักศึกษาได้สร้างสุขนิสัย ด้วยการออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ติดตัว     
ไปตลอดชี วิ ต การออกกำ � ลั ง กายแบบแอโรบิ ก ช่ ว ยให้ ส มองแจ่ ม ใส                
ลดความเครียด ช่วยการเรียนรู้
วิจารณ์ พานิช
๓ ม.ค. ๕๖

ส่งเสริมให้มีการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
ความตึงเครียดส่วนใหญ่เกิดจากนักศึกษาไม่ได้ฟังเพื่อนอย่างตั้งใจ
ไม่ได้ฟังสิ่งที่เพื่อนพูดอย่างแท้จริง พอมีบางคำ�ที่ตนรู้สึกแสลงหู หรือ   
แทงใจดำ� อารมณ์วู่วามก็พลุ่งออกมา ดังนั้นทักษะการฟังที่เรียกว่า Active
Listening จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
นักศึกษาจึงควรได้มโี อกาสฝึกทักษะการฟัง วิธหี นึง่ คือ Paraphrasing
หรือการทวนคำ�พูดของเพื่อนในสำ�นวนใหม่ของตนเอง ครูเองอาจแสดง
ตัวอย่าง โดยทวนคำ�พูดของนักศึกษาและถามผูพ้ ดู ว่า ตรงกับความหมายที่
นักศึกษาตั้งใจหรือไม่
สรุป

ระดับพัฒนาการของนักศึกษามีผลต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้        
รู้จริง และการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ต้องเอาใจใส่ส่งเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาไปพร้อมๆ กันด้วย นั่นคือ ระดับพัฒนาการของนักศึกษาเป็นทั้ง
Means และ End ของกระบวนการเรียนรู้
บรรยากาศของการเรียนรู้ ต้องไม่ใช่เอาใจใส่เฉพาะบรรยากาศทาง
ปัญญา หรือการเรียนรู้วิชาเท่านั้น แต่ต้องเอาใจใส่บรรยากาศทางสังคม
และทางอารมณ์ด้วย บรรยากาศทั้ง ๓ ด้านนี้ มีผลต่อการเติบโตหรือ
พัฒนาการรอบด้าน
บรรยากาศ และระดั บ พั ฒ นาการของนั ก ศึ ก ษามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
กิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างซับซ้อน ท้าทายครูเพือ่ ศิษย์ในการจัดการสิง่ เหล่านัน้
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ผู้กำ�กับการเรียนรู้ของตนเอง : ทฤษฎีิ

ตอนที่ ๑๔ และ ๑๕ มาจากบทที่ ๗ How Do Students Become
Self-Directed Learners?ซึ่งผมตีความว่าเป็นการทำ�ความเข้าใจ
และฝึกวิธีเรียนรู้ อย่างรู้ขั้นตอนของการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาไม่ใช้
วิธีเรียนรู้แบบผิดๆ ที่ทำ�ให้ทั้งเปลืองแรง แล้วผลการเรียนยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย “รู้จริง” อีกด้วย
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แม้จะได้คิดวางแผนยุทธศาสตร์
การทำ�งานอย่างดีแล้ว เมื่อลงมือทำ�ตาม
แนวทางทีว่ างไว้กต็ อ้ งระวังระไวตลอดเวลา
ว่าจะได้ผลดีจริงหรือไม่ ความสามารถใน
การวางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง มีความสำ�คัญ
พอๆ กันกับความสามารถในการตรวจพบ
ข้อบกพร่องและแก้ไขเสีย
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ตอนที่ ๑๔ ว่าด้วยทฤษฎี ตอนที่ ๑๕ ว่าด้วยภาคปฏิบตั ิ หรือยุทธศาสตร์
หนังสือบทนี้เริ่มทำ�นองเดียวกับบทก่อนๆ คือเริ่มด้วยเรื่องเล่า ๒ เรื่อง
ของศาสตราจารย์ ๒ คน ที่คนหนึ่งเล่าเรื่องนักศึกษาที่ทำ�การบ้านแบบทำ�
วันนี้ส่งพรุ่งนี้ และอ้างว่าตนเป็นนักเรียนเรียนเก่งวิชานั้นมาจากชั้นมัธยม
ไม่ พ อใจกั บ เกรดที่ ไ ด้ ต่ำ � กว่ า ที่ ค าด ศาสตราจารย์ อี ก คนหนึ่ ง เล่ า เรื่ อ ง
นักศึกษาที่ขยันสุดขีด แต่ผลสอบแย่ หนังสือบอกว่า นักศึกษา ๒ คนนี้มี
ปัญหาเดียวกัน คือ เรียนไม่เป็น หรือไม่มที กั ษะการเรียนรู้ ไม่เข้าใจวิธกี าร
และขั้นตอนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ไม่เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง
คุณสมบัตขิ องผูส้ ามารถกำ�กับการเรียนรูข้ องตนเองได้ (Self-Directed
Learner)
ผู้ท่สี ามารถกำ�กับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Directed Learner)
ต้องรูข้ นั้ ตอนของการเรียนรูท้ ถี่ กู ต้อง และมีทกั ษะในการตรวจสอบขัน้ ตอน
การเรียนรู้ของตนเอง โดยขั้นตอนของการเรียนรู้มี ๕ ขั้นตอน คือ
๑. มีทักษะในการประเมินตัวงานที่จะต้องทำ�
๒. มี ทั ก ษะในการประเมิ น ความรู้ แ ละทั ก ษะของตนเองสำ � หรั บ      
ทำ�งานนั้น
๓. มีทักษะในการวางแผนการทำ�งาน
๔. มีทักษะในการติดตามประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
๕. มีทักษะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำ�งานของตน
ทักษะชุดนี้เรียกว่า Metacognition Skills แปลว่าทักษะในการ               
ทำ�ความเข้าใจขัน้ ตอนการเรียนรู้ โปรดสังเกตว่า หนังสือเล่มนีม้ องการเรียน
กับการทำ�งาน หรือการปฏิบัติ เป็นสิ่งเดียวกัน มีขั้นตอนแบบเดียวกัน
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เพื่อให้สามารถเรียนรู้แบบกำ�กับตนเองได้ นักศึกษาต้องฝึกแต่ละ       
ขั้นตอนใน ๕ ขั้นตอนอย่างเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีของแต่ละขั้นตอน         
มีสติอยู่กับทักษะแต่ละตัว และฝึกฝนจนชำ�นาญ และทำ�ได้อย่างอัตโนมัติ
ในที่สุด
ประเมินงานที่อยู่ตรงหน้า
เป็นเรื่องแปลกมาก ที่ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า เมื่อครูมอบชิ้นงาน
ให้นกั ศึกษาทำ� ครึง่ หนึง่ ของนักศึกษาไม่ได้อา่ นโจทย์ให้ชดั เจน และทำ�งาน
ตามโจทย์ที่ตนคุ้นเคยสมัยเรียนชั้นมัธยม ผลงานวิจัยชิ้นนี้บอกเราว่า            
ขั้นตอนที่ ๑ ของ Metacognition คือการที่นักศึกษาจำ�นวนหนึ่งประเมิน    
ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆ ต้องมีการฝึกฝน
และเรื่องเล่าเรื่องแรกของบทที่ ๗ นี้ ก็สะท้อนว่า นักศึกษาที่เคยเป็น
นักเรียนเกรดเอในชั้นมัธยม ก็ตกหลุมขั้นตอนที่ ๑ ของ Metacognition คือ
ส่งผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ครูกำ�หนดไว้ในใบงาน เนื่องจากคุ้นเคยกับ
การบ้านหรือข้อสอบแบบถามความจำ�  เมื่อเห็นคำ�บางคำ�ก็กระโจนใส่ว่า
หวานหมูเรื่องนี้เรารู้แล้ว ไม่ได้อ่านให้รอบคอบและไตร่ตรองว่าโจทย์คือ
อะไร
ครูต้องช่วยแก้จุดอ่อนนี้ของนักศึกษา ช่วยฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะ
และนิสัยในขั้นตอนนี้ - ประเมินชิ้นงาน ทำ�ความเข้าใจว่าผลงานที่ถือว่า
คุณภาพดีเป็นอย่างไร ต้องการความรูแ้ ละทักษะอะไรบ้างในการทำ�งานนัน้
ให้บรรลุผล และตัง้ ใจทำ�งานเพือ่ ส่งผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดเท่าทีจ่ ะทำ�ได้
ทักษะนีฝ้ กึ โดย หลังจากครูมอบหมายชิน้ งาน ก็ให้นกั ศึกษาแต่ละคน
อ่านและกำ�หนดในใจว่า โจทย์ที่ได้รับคืออะไร ผลงานที่ถือว่ามีคุณภาพดี
เป็นอย่างไร ต้องการทักษะอะไรบ้างในการทำ�งานนัน้ แล้วให้นกั ศึกษาจับคู่
แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ตามด้วยการอภิปรายในชั้น โดยจับฉลากให้             
คูน่ กั ศึกษาจำ�นวนหนึง่ เสนอความเห็นของคูต่ น ตามด้วยการอภิปรายทัง้ ชัน้

วงจรของการเรียนรู้แบบกำ�กับตนเอง
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ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการทำ�งานนั้น
ผลงานวิจัยบอกว่า นักศึกษามักจะประเมินความสามารถของตนเอง
สูงกว่าความเป็นจริง และนักศึกษาที่เรียนอ่อนมักมีความสามารถในการ
ประเมินตนเองต่ำ�ด้วย ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาที่เรียนอ่อนมักประเมิน
ความสามารถของตนเองสูงกว่าความเป็นจริง ในขณะที่นักศึกษาเรียนเก่ง
มักประเมินตรงความเป็นจริง ทั้งก่อนสอบและหลังสอบ
ทักษะในการประเมินตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องฝึกให้แก่นักศึกษา        
ยิง่ นักศึกษาทีเ่ รียนอ่อน ครูยง่ิ ต้องเอาใจใส่ฝกึ ให้เป็นพิเศษ เพราะความสามารถ
ในการประเมินตนเองเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการเรียนรู้ (และการทำ�งาน)           
ในเรือ่ งเล่าตอนต้นบทที่ ๗ ของหนังสือ นักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาทัง้ ๒ คน อ่อนด้อย
ด้านการประเมินตนเอง และประเมินตนเองสูงเกินจริงมากทั้ง ๒ คน
ผมมีความเห็นว่า นักศึกษาคนที่ ๒ ในหนังสือ ประเมินตนเองผิดที่ คือ
ไปหลงประเมินทีห่ นังสือ ว่าตนเองอ่านหนังสืออย่างดี แต้มสีทจี่ ดุ สำ�คัญใน
หนังสือจนเปรอะไปหมด และอ่านหลายเที่ยว แถมยังท่องจำ�ส่วนสำ�คัญ
เป็นอย่างดี นักศึกษาคนนี้ไม่ได้ประเมินความเข้าใจของตนเอง หรือไม่มี
ทักษะประเมินความเข้าใจของตนเอง
วางแผนวิธีทำ�งานที่เหมาะสม
ผลการวิจยั บอกว่า นักศึกษาและ “มือใหม่” ทัง้ หลาย ใช้เวลาวางแผน
งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งน้อยกว่า “มือเก่า” หรือผู้ชำ�นาญ ทำ�ให้นักศึกษาทำ�งาน
แบบผิดเป้าหมายได้ง่าย/บ่อย เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนักศึกษาไม่เห็น
คุณค่าของการวางแผนวิธีทำ�งาน หรือมิฉะนั้นก็ทำ�ไม่เป็น
เปรียบเทียบง่ายๆ กับการต่อยมวย นักศึกษาและมือใหม่ ไม่ศึกษา
ทำ�ความรู้จักคู่ต่อสู้ ไม่วางแผน “เข้ามวย” ให้เหมาะต่อคู่ต่อสู้ และต่อ    
ความถนัดหรือจุดแข็งของตน เมือ่ ระฆังเริม่ ก็ตะลุยชกเลย โอกาสชนะก็ยอ่ ม
มีได้ยาก
นักศึกษาต้องได้รบั การฝึกศิลปะการทำ�สงครามของซุนวู คือ รูเ้ ขา รูเ้ รา
เอามาวางยุทธศาสตร์การทำ�สงคราม
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ลงมือทำ�งาน และติดตามผล
แม้จะได้คดิ วางแผนยุทธศาสตร์การทำ�งานอย่างดีแล้ว เมือ่ ลงมือ
ทำ�ตามแนวทางที่วางไว้ก็ต้องระวังระไวตลอดเวลาว่าจะได้ผลดีจริง
หรือไม่ ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ทถี่ กู ต้อง มีความสำ�คัญ
พอๆ กันกับความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องและแก้ไขเสีย
นั่นคือ นักศึกษาต้องฝึกทักษะ ติดตามผลงานของตนเอง (Self-         
Monitoring) ผลงานวิจัยบอกว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง         
ได้ผลดี จะหยุดตรวจสอบว่าตนเข้าใจเรือ่ งนัน้ ดีหรือไม่เป็นระยะๆ ในขณะที่
นักศึกษาที่เรียนอ่อนจะเรียนแบบตะลุยดะ
ผลการวิจัยบอกอีกว่า หากครูจัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยมีช่วง     
ให้นกั ศึกษาทำ�กิจกรรมเพือ่ ประเมินตนเองเป็นระยะๆ นักศึกษาจะเรียนรูไ้ ด้
ดีกว่า
ไตร่ตรองสะท้อนความคิด และปรับปรุงวิธีทำ�งาน
ผลการวิจัยบอกว่า แม้นักศึกษาจะประเมินติดตามผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง และตรวจพบข้อบกพร่อง ก็ไม่ใช่วา่ นักศึกษาจะเปลีย่ นยุทธศาสตร์
หรือวิธีการเรียน/ทำ�งาน นักศึกษามักจะยึดมั่นอยู่กับความคิดเดิมๆ วิธีการ
เดิมๆ ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เหตุผลหนึ่ง อาจเพราะนักศึกษายังไม่มี
ความสามารถสร้างยุทธศาสตร์แบบอื่นได้
ผลการวิจัยบอกว่า นักศึกษาที่เรียน/ทำ�งานเก่ง จะมีความสามารถ
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำ�งานของตนได้ หากตรวจสอบพบว่าผลงาน     
ยังไม่ค่อยดี แต่การเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ต้องลงทุน นักศึกษาอาจมอง     
ไม่ออกว่าผลทีไ่ ด้จากการเปลีย่ นยุทธศาสตร์/วิธกี ารจะคุม้ ความยากลำ�บาก
ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
ผลการวิจยั บอกว่า คนเรามักจะพอใจทีจ่ ะทำ�ตามวิธที ตี่ นคุน้ เคย และ
ได้ผลดีพอสมควร (ปานกลาง) ไม่ค่อยลงทุนทดลองทำ�ตามแนวทางใหม่    
ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมอย่างมากมายตามที่คาดคิดหรือไม่
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ความเชื่อเรื่องความฉลาดกับการเรียนรู้
มุมมอง หรือความเชื่อ ของนักศึกษามีผล (โดยไม่รู้ตัว) ต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ของนักศึกษา ความเชือ่ นีร้ วมถึงความเชือ่ เรือ่ งธรรมชาติของการ
เรียนรู้ ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทำ�ได้เร็ว เกิดผลเร็ว หรือเชื่อว่าการเรียนรู้         
เกิดขึ้นช้าๆ และต้องเผชิญความยากลำ�บาก
ความแตกต่างในความเชื่อเรื่องธรรมชาติของการเรียนรู้อีกคู่หนึ่ง        
คือ เชื่อว่าสติปัญญา (Intelligence) เป็นสิ่งคงที่ หรือเป็นสิ่งที่ปรับปรุง
เพิ่มพูนได้
อีกเรือ่ งหนึง่ คือความเชือ่ เกีย่ วกับความสามารถ และความถนัดพิเศษ
ของตนเอง
ผลการวิจัยบอกว่า ความเชื่อ/มุมมองของนักศึกษาในเรื่องเหล่านี้         
มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลลัพธ์ของการศึกษา รวมทั้งคะแนนสอบ      
คือนักศึกษาที่มีความคิดเชิงบวก จะเรียนได้ดีกว่า
ผมตีความว่านักศึกษาที่มีมุมมองเชิงบวกใน ๓ เรื่องข้างต้นจะมี     
กำ�ลังใจให้มุมานะพยายาม ให้หมั่นฝึกฝนปรับปรุงตนเอง
เรือ่ งนีบ้ อกครูวา่ ครูตอ้ งหาวิธกี ารส่งเสริมให้นกั ศึกษาเปลีย่ นความเชือ่
เชิงลบในเรื่องความฉลาดหรือความถนัดในการเรียนรู้ มาเป็นความเชื่อ    
เชิงบวก คอยชี้ให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากตัวนักศึกษาเอง หรือ           
จากเพื่อน ให้เห็นว่าความตั้งใจฝึกฝนให้ผลดีจริงๆ รวมทั้งชี้ให้เห็นจากมุม
ของทฤษฎี ด้ ว ยว่ า ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาสมั ย ใหม่ ที่ ม าจากการวิ จั ย ด้ า น            
Neuro-Science บอกว่า สมองเรียนรู้แ ละพัฒนาจากการฝึ ก ฝนหรื อ             
การปฏิบัติเป็นหลัก

สรุป

158

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ประเด็นต่างๆ ที่เป็นเรื่องของความเชื่อและความเคยชินเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงยาก แต่ครูก็ต้องเอาใจใส่ดำ�เนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ปรับปรุงทักษะ ๕ ขัน้ ตอน ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเป็นผูก้ �ำ กับการเรียนรูข้ องตนเองได้
เพราะทักษะนีจ้ ะติดตัวศิษย์ไปตลอดชีวติ ใช้ประโยชน์ได้เรือ่ ยไป ต่างจาก
สาระวิชา ซึ่งใช้ได้เพียงชั่วคราว
		 			
วิจารณ์ พานิช
๖ ม.ค. ๕๖
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ผู้กำ�กับการเรียนรู้ของตนเอง : ภาคปฏิบัติ

ตอนที่ ๑๕ มาจากบทที่ ๗ How Do Students Become
Self-Directed Learners? ว่าด้วยภาคปฏิบัติ หรือยุทธศาสตร์
160
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ยุทธศาสตร์สง่ เสริมให้นกั ศึกษาบรรลุทกั ษะกำ�กับดูแลการเรียนรูข้ อง
ตนเอง

ทักษะในการตัง้ คำ�ถาม หรือตัง้ ข้อสงสัย
เป็นทักษะสำ�คัญยิ่ง ต่อการเรียนรู้ ไม่ว่า
ในเรื่องใด วิชาใด และคำ�ถามที่ตั้งต่อตนเอง
มีค่ายิ่ง ต่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
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ประเมินงานที่จะทำ�
สร้างความชัดเจนให้มากกว่าที่คิด
ในการมอบหมายงานให้นกั ศึกษา ครูตอ้ งสือ่ สารให้ชดั เจนว่าต้องการ
ให้นกั ศึกษาฝึกฝนอะไร เพือ่ ประโยชน์อะไรต่อนักศึกษา ผลงานในระดับไหน
ที่สะท้อนว่านักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
นักศึกษาอาจมีมุมมองต่อชิ้นงานต่างจากที่ครูคิด ครูต้องหาทางป้องกัน
ความเข้าใจผิดๆ ต่อชิ้นงานของนักศึกษา
ความเข้าใจผิดที่ดาษดื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย) คือคิดว่า
เป้าหมายของชิ้นงานนั้นคือ นักศึกษาต้องนำ�เสนอผลงานที่เป็น “ผลงาน
สุดท้าย” ทีด่ ี เป็นใช้ได้ นักศึกษาจึงหลงไปคัดลอกตัดปะ หยิบยืมหรือขโมย
ผลงานของผู้อื่น หรือที่ร้ายกว่านั้น คือไปจ้างเขาทำ�ให้ นี่คือความหลงผิด    
ที่ทำ�ร้ายตนเอง ที่ทำ�ให้ตนเองไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการฝึกหัด คิดเอง         
ทำ�เอง เผชิญความยากลำ�บาก/ความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง
การเรียนรูอ้ ยูท่ ตี่ วั นักศึกษาไม่ได้อยูท่ ชี่ น้ิ ผลงาน ตัวชิน้ ผลงานเป็นเพียง
กระจกสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ทำ�ผลงานเอง           
ไปหยิบยืมหรือซื้อผลงานมาส่งครู เท่ากับนักศึกษาเอา “กระจก” ชิ้นอื่นมา
ตบตาครู ครูที่โดนหลอก ก็ช่วยฝึกนักศึกษาผิดทาง ผลเสียก็ตกอยู่แก่ตัว
นักศึกษาเอง
จริงๆ แล้ว คนที่โดนหลอกมากที่สุด คือตัวนักศึกษาเอง
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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ผมจึงสรุปกับตัวเองว่า การเรียนรูท้ ดี่ ตี อ้ ง “เรียน ๓ ชัน้ ” ไปในเวลา
เดียวกัน คือ (๑) เรียนเนือ้ หาหรือสาระวิชา หรือเรียนทฤษฎี (๒) เรียน
ทักษะ โดยการลงมือทำ� และ (๓) เรียนวิธีเรียน เข้าใจและมีทักษะใน
แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้
การ “เรียน ๓ ชั้น” นี้ อาจมองเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ คือ (๑)
เรียนฝึก (๒) เรียนกระบวนการการฝึก (๓) เรียนทำ�ความเข้าใจขัน้ ตอน
การฝึก
จะเป็นคนที่กำ�กับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Directed Learner)
หรือเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างอิสระ (Independent Learner) ได้ ต้องมีทกั ษะ
ในการเรียน ๓ ชั้น ให้การเรียนแต่ละชั้น มีพลังเสริมส่ง (Synergy) ซึ่งกัน
และกัน นักศึกษาต้องมีสติระลึกถึงการเรียนทั้ง ๓ ชั้นนี้จนเป็นนิสัย และ
ฝึกฝนตนเองให้พัฒนาปรับปรุงตนเองในทักษะทั้ง ๕ ขั้นตอนในรูปของ
บันทึกที่แล้วตลอดชีวิต จึงจะเป็น “คนที่กำ�กับการเรียนรู้ของตนเองได้”
คำ�แนะนำ�ต่อนักศึกษาให้ “เรียนรู้ ๓ ชัน้ ” ได้โดยง่ายคือ ให้ท� 
ำ “บันทึก
ขั้นตอนการเรียน/ทำ�งาน” คู่ไปกับการทำ�ชิ้นงานที่ครูมอบหมาย เป็น       
บันทึกคล้ายๆ เขียนไดอารี่ ว่าชิน้ งานนัน้ มีเป้าหมายสุดท้ายเป็นผลงานอะไร
บอกได้อย่างไรว่าผลงานมีคุณภาพดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ใช้ไม่ได้ ตนกะจะ
เสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับไหน เพราะอะไร การฝึกทำ�ชิ้นงานนี้ ตนทำ�
เพือ่ เรียนรู/้ ฝึกอะไรบ้าง ตนแจกแจงขัน้ ตอนของงานเป็นกีข่ นั้ ตอน ส่วนไหน
ที่ง่ายสำ�หรับตน ส่วนไหนยาก ตนมีแผนเอาชนะความยากอย่างไร ลงมือ
ทำ�อย่างไร ระหว่างทำ�พบอะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไร ต้องแก้ไขอุปสรรค       
อะไรบ้าง อย่างไร สุดท้ายแล้วผลงานของตนมีคุณภาพระดับไหน ตนได้
ความรู้/ทักษะอะไรบ้าง ส่วนไหนที่อยากได้ แต่ยังได้น้อย เพราะอะไร หาก
ได้รับมอบหมายงานอีก จะปรับปรุงการทำ�งาน/ฝึกฝน/เรียนรู้ อย่างไร ฯลฯ

นักศึกษารุ่นก่อนๆ มาเป็นตัวอย่าง
นอกจากทำ�ความชัดเจนด้วยวาจาหรือข้อเขียนแล้ว ครูควรทำ�ความ
เข้าใจด้วยตัวอย่างเชิงประจักษ์ พร้อมคำ�อธิบายด้วย เช่น เอาตัวอย่างผลงาน
ของนักศึกษารุ่นก่อนๆ มาให้ดู และชี้ให้เห็นว่าผลงานนั้นมีจุดดีตรงไหน
ทำ�ไมครูจงึ ว่าดี มีขอ้ บกพร่องตรงไหน ทำ�ไมครูจงึ ว่ายังไม่ดี ทีด่ กี ว่านัน้ เป็น
อย่างไร
เขียนมาถึงตรงนี้ ทำ�ให้ผมนึกถึงหลักการปฏิรูปการสอบประเมินผล
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ สามประการ โดยประการหนึ่งคือ ข้อสอบไม่เป็น       
ความลับ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือตัวอย่างของ “ข้อสอบไม่เป็นความลับ”
เพราะเป็นการสอบที่เน้นประเมินทักษะ ไม่ใช่เน้นความจำ�
ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาต่องานที่มอบหมาย
ทำ�ได้โดยให้นักศึกษาบอกว่าตนคิดว่าตนต้องทำ�อะไรบ้างเพื่อให้       
งานสำ�เร็จ แล้วครูให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ รวมทั้งแนะนำ�ยุทธศาสตร์อื่น    
หากครูเห็นว่าวิธีการของนักศึกษาไม่น่าจะถูกต้อง
ในกรณีทชี่ นิ้ งานมีความซับซ้อน ควรให้นกั ศึกษาเขียนใบงานใหม่ตาม
ความเข้าใจของตน (คือใช้เทคนิค Paraphrasing)

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

มอบเกณฑ์ประเมินผลงานพร้อมกับการมอบหมายงาน
การบอกเกณฑ์ประเมินผลงาน เป็นการกำ�หนดโครงสร้างการคิด
ทำ�ความเข้าใจชิ้นงานของนักศึกษา ครูอาจบอกด้วยวาจา หรือมอบเป็น
เอกสาร Checklist เช่น เนื้อหา โครงสร้าง และรายละเอียดของรูปแบบ
รายงาน โดยครูควรแนะนำ�ให้นักศึกษากลับมาตรวจสอบ Checklist เป็น
ระยะๆ ระหว่างทำ�งาน และกำ�หนดให้นักศึกษาส่ง Checklist ที่ตนลงนาม
กำ�กับ พร้อมกับส่งผลงานเทคนิคมอบ Checklist นี้ ควรจะค่อยๆ เลิกใช้
เมื่อครูสังเกตว่านักศึกษาประเมินขั้นตอนการทำ�งานด้วยตนเองได้แล้ว
ครูอาจสือ่ สารเกณฑ์ประเมินผลงานด้วย Rubric แสดงระดับคุณภาพ
ของผลงานหลายมิ ติ พร้ อ มกั บ เกณฑ์ ข องระดั บ คุ ณ ภาพแต่ ล ะระดั บ               
ในแต่ ล ะมิ ติ เกณฑ์ นี้ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาทั ก ษะและนิ สั ย ด้ า น          
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ตรวจสอบขั้นตอนของการทำ�งาน (Metacognition) ต่อไปเมื่อนักศึกษา       
มีทักษะและนิสัยนี้แล้ว การมอบหมาย Rubric ก็ไม่จำ�เป็น
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
ประเมินผลงานตามสมรรถนะหลังเริ่มงานไม่นาน
เป็นการใช้วงจรปฏิบัติ คู่กับการให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ (Feedback)
เป็นระยะๆ ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาขีดความสามารถหรือจุดแข็งจุดอ่อน  
ของตนเอง ครูควรใช้การประเมินและการป้อนกลับตัง้ แต่เริม่ งานไม่นานนัก
เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนรู้จากคำ�แนะนำ�ป้อนกลับของครู
การประเมินนี้ เน้นให้เป็น “การประเมินเพื่อพัฒนา” (Formative      
Assessment) ดังนั้น วิธีออกข้อสอบต้องจัดเพื่อช่วยให้นักศึกษาประเมิน
ระดับการเรียนรู้ของตน และใช้ความพยายามพุ่งไปที่การแก้ไขจุดที่ตน
บกพร่อง ตัวอย่างการออกข้อสอบ เช่น “ข้อสอบ ๕ ข้อแรกเป็นคำ�ถามเกีย่ วกับ
นิยามศัพท์ และความเข้าใจทฤษฎี ส่วน ๕ ข้อหลังเป็นคำ�ถามที่ต้องการ  
การสังเคราะห์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อน”
ให้ประเมินตนเอง
เป็นการให้นักศึกษาทำ�แบบฝึกหัดจำ�นวนหนึ่ง ที่มีคำ�ตอบแยกอยู่ใน
อีกที่หนึ่ง ให้นักศึกษาทำ�แบบฝึกหัดแล้วตรวจผลเอง โดยมีวัตถุประสงค์     
ที่การเรียนรู้จากการทำ�แบบฝึกหัด โดยครูต้องย้ำ�กับนักศึกษาว่าอย่าอ่าน
คำ�เฉลยก่อน เพราะจะไม่ได้ประโยชน์จากการทำ�แบบฝึกหัด
และต้องเน้นว่า การอ่านโจทย์ แล้วอ่านคำ�เฉลย จะยิง่ ไม่ได้ประโยชน์
อะไรเลย เพราะประโยชน์ที่แท้จริงคือการใช้โจทย์เป็นเครื่องมือฝึกฝน    
ความคิด (หรือสมอง) ของตน
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วางแผนวิธีทำ�งานที่ดี
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแผนที่ครูมอบให้
ครูมอบงานที่ซับซ้อนแก่นักศึกษาพร้อมกับมอบ “เป้าหมายรายทาง”
ที่นักศึกษาต้องส่งผลงานเป็นระยะๆ เท่ากับเป็นการสอน หรือให้ตัวอย่าง
การวางแผนการทำ�งานแก่นักศึกษา
ให้นักศึกษากำ�หนดแผนเอง
เมือ่ ครูเห็นว่านักศึกษาเริม่ มีทกั ษะในการวางแผนปฏิบัติงานบ้างแล้ว
ก็เริ่มให้นักศึกษาฝึกกำ�หนดแผนเอง โดยเมื่อมอบหมายชิ้นงาน กำ�หนด
ให้ผลงานชิ้นแรกที่ต้องส่งครู คือแผนการปฏิบัติงาน คล้ายๆ เป็นการเสนอ
Project Proposal แล้วนำ�มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน
กำ�หนดให้การทำ�แผนเป็นเป้าหมายหลักของชิ้นงาน
ในกรณีที่ครูต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทำ�แผนให้คล่องแคล่ว อาจ  
มอบโจทย์ชนิ้ งานและกำ�หนดให้ท�ำ เฉพาะส่วนแผนการทำ�งาน ให้นกั ศึกษา
ได้ฝึกกับโจทย์หลากหลายแบบ เรียนรู้จากคำ�แนะนำ�ป้อนกลับจากเพื่อน
และจากครู
ลงมือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และติดตามผล
สังเกตสัญญาณเตือนเพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขด้วย
ตนเอง
ครูควรช่วยให้นักศึกษารู้จักสังเกตสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบงาน
ทบทวนของตน และแก้ไขข้อบกพร่องเสียแต่เนินๆ ก่อนที่งานจะดำ�เนินไป
มากจนยากที่จะกลับมาแก้ไขข้อบกพร่อง
เช่น ครูแนะนำ�วิธีตั้งคำ�ถามแก่ตัวเอง “คำ�ตอบนี้สมเหตุสมผลไหม   
มองจากมุมของคำ�ถาม” คำ�ถามอาจต้องตั้งให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียน    
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โดยยกเอาหลั ก การหรื อ วิ ธี ก ารของวิ ช ามาเป็ น ตั ว ตั้ ง คำ � ถาม เช่ น “ใน            
การทำ�งานนี้ฉันตั้งสมมติฐานอย่างไร เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องกับวิชา   
... ไหม”
จะเห็นว่าทักษะในการตัง้ คำ�ถามหรือตัง้ ข้อสงสัย เป็นทักษะสำ�คัญยิง่
ต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าในเรื่องใด วิชาใด และคำ�ถามที่ตั้งต่อตนเอง มีค่ายิ่ง    
ต่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
ให้นักศึกษาประเมินตนเองภายใต้ข้อแนะนำ�
ให้นกั ศึกษาประเมินผลงานของตนเอง ตามเกณฑ์ทค่ี รูก�ำ หนด โดยอาจ
ฝึกทักษะนี้ด้วยตัวอย่างคำ�ตอบและอภิปรายร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้น
เสียก่อน
เมือ่ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเองแล้ว ก็น�ำ มาอภิปรายแลกเปลีย่ น
กับเพื่อนและครู เพื่อฝึกทักษะการประเมินติดตามผลงานของตนเอง
ให้นักศึกษาไตร่ตรองสะท้อนความคิดและจดบันทึก
ในการมอบชิ้ น งาน นอกจากทำ � ชิ้ น งานแล้ ว กำ � หนดให้ นั ก ศึ ก ษา           
จดบันทึกขั้นตอนการทำ�งานของตน ระบุว่าทำ�อะไรบ้าง และให้คำ�อธิบาย
ว่าทำ�ไมจึงทำ�สิ่งนั้น นักศึกษาได้เผชิญปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง และ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปอย่างไร เป็นต้น บันทึกการทำ�งานอาจมีโครงสร้าง   
แตกต่างไปตามลักษณะงาน หรือลักษณะของสาขาวิชา
แต่ ลั ก ษณะสำ � คั ญ คื อ ต้ อ งการให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ตร่ ต รองสะท้ อ น        
ความคิดตามขั้นตอนการทำ�งาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการการทำ�งาน และ
กระบวนการทางความคิดในขณะนั้น
ใช้การประเมินโดยเพื่อนนักศึกษา
การให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันทำ�หน้าที่ประเมินผลงาน และให้           
คำ�แนะนำ�ป้อนกลับ เป็นวิธีฝึกหัดทักษะ (และนิสัย) การประเมินผลงาน   
ของตนเอง
โดยครูต้องช่วยกำ�หนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและเหมาะสม     
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ไม่ปล่อยให้นักศึกษาประเมินกันเองแบบเปะปะ โดยอาจใช้ Rubric หรือ  
ให้ใช้คำ�ถามชุดหนึ่ง
ไตร่ตรองสะท้อนความคิดและปรับยุทธศาสตร์
กำ�หนดกิจกรรมให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเรื่องระดับความ
สำ�เร็จของผลงาน
เมื่อมอบหมายโครงการให้นักศึกษาทำ�  ต้องมอบให้นักศึกษาสะท้อน
ความคิด และประเมินระดับความสำ�เร็จของผลงานของตนเองส่งครูด้วย
โดยกำ�หนดให้ตอบคำ�ถามชุดหนึง่ ทีค่ รูก�ำ หนด เช่น “นักศึกษาได้เรียนรูอ้ ะไร
จากการทำ�โครงงานนี้” “นักศึกษาต้องการทักษะอะไรบ้างในการทำ�งาน    
ชิ้นนี้” “นักศึกษาจะเตรียมงานต่างจากที่ได้ทำ�ไปแล้วอย่างไรบ้าง เมื่อ
พิจารณาจากคำ�แนะนำ�ป้อนกลับที่ได้รับระหว่างภาคการศึกษา” “ทักษะ
ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงที่ได้รับชิ้นงาน ๓ ชิ้น
หลังมาฝึกหัด” เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เพื่อฝึก Metacognitive Skills
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของทักษะการเรียนรู้ของตน
วิธีหนึ่งทำ�โดยใช้ “ใบงานหลังสอบ” (Exam Wrapper) ที่ครูแจกให้
นักศึกษาพร้อมกับคำ�ตอบข้อสอบที่ครูให้คะแนนแล้ว
ในใบงานหลังสอบ กำ�หนดให้นักศึกษาประเมินสมรรถนะการเรียน
ของตน และเชื่อมโยงกับวิธีเรียนและวิธีเตรียมสอบของตน
ตัวอย่างคำ�ถามใน “ใบงานหลังสอบ” (๑) ความผิดพลาดของนักศึกษา
เป็นความผิดพลาดชนิดไหน (เช่น คำ�นวณผิด หรือเข้าใจหลักการผิด)          
(๒) นักศึกษาเรียนอย่างไร (เช่น ทบทวนบทเรียนคืนก่อนสอบ หรือทำ�โจทย์
จำ�นวนหนึง่ ในช่วง ๑ สัปดาห์กอ่ นสอบ (๓) ต่อไป นักศึกษาจะเตรียมตัวสอบ
แตกต่างไปจากคราวนี้อย่างไร (เช่น ทำ�โจทย์เอง ไม่ใช่อ่านโจทย์แล้วอ่าน
คำ�ตอบ)
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ครูอาจคืนใบคำ�ตอบของ “ใบงานหลังสอบ” ของการสอบคราวที่แล้ว
ก่อนการสอบครั้งต่อไป สำ�หรับใช้เป็นเครื่องเตือนสติ พัฒนาวิธีเรียนของ
นักศึกษา
นำ�เสนอยุทธศาสตร์หลายแบบ
หาทางให้นักศึกษาได้ประจักษ์ว่า งานหรือปัญหาหนึ่งๆ สามารถใช้
มุมมอง หรือจับประเด็น หรือแก้ปญ
ั หา ได้หลายแบบ เช่นในกรณีของศิลปะ
อาจใช้เทคนิค “การวิพากษ์สาธารณะ” (Public Critique) โดยกลุม่ นักศึกษา
ในชั้นเรียนเอง เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความหลากหลายของการตีความ
โจทย์ และความหลากหลายของวิธีการหาคำ�ตอบ
หรือกำ�หนดให้นักศึกษาแต่ละคนตอบโจทย์ด้วยวิธีการหลายวิธี
แนวทางนี้ จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาการตรวจสอบอย่ า งมี
วิจารณญาณด้วย
มอบหมายชิ้นงาน ให้ทำ�งานกำ�หนดยุทธศาสตร์ มากกว่าให้
ลงมือปฏิบัติ
แทนทีจ่ ะมอบหมายชิน้ งานให้ท�ำ ทัง้ ชิน้ มอบให้ท�ำ เฉพาะส่วนกำ�หนด
ยุทธศาสตร์การทำ�งานหลากหลายแบบ และทำ�นายว่ายุทธศาสตร์แต่ละ
แบบจะนำ�ไปสู่ผลงานแบบไหน แต่ละยุทธศาสตร์จะมีจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างไร เพื่อฝึกคิดยุทธศาสตร์หลายๆ แบบ
ความเชื่อเรื่องความฉลาดกับการเรียนรู้
ทำ�ความเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
แม้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสาระวิชา แต่ความเชื่อของตัวนักศึกษาต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของตน มีผลต่อการเรียนรู้ คือมีผลต่อกำ�ลังใจ
และต่อความมานะพยายามต่อการเรียน
ครูจึงควรหาทางพูดทางอ้อมในโอกาสที่เหมาะสม ว่าการที่นักศึกษา
บางคนคิดว่าตนวาดรูปไม่ได้ ไม่เก่งคณิตศาสตร์ จึงหลีกเลีย่ งการเรียนวิชา
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ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นคุณต่อตนเอง เพราะสมองคนฝึกได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ และ
ฝึกอย่างถูกวิธี ก็จะทำ�ได้ คือสมองก็คล้ายกล้ามเนือ้ เมือ่ ฝึกอย่างสม่�ำ เสมอ
ก็จะแข็งแรงขึ้น
ธรรมชาติของการเรียนรู้ ได้จากการฝึก เมื่อฝึกอย่างถูกต้องและ
สม่�ำ เสมอ สมองจะพัฒนาขึน้ เอง ครูตอ้ งหาวิธใี ห้นกั ศึกษาเข้าใจเรือ่ งสมอง
ขยายความเข้าใจของนักศึกษาเรื่องการเรียนรู้
นักศึกษามักเข้าใจผิดเรื่องความรู้ หรือการเรียนรู้ ว่ามี ๒ อย่าง คือ        
รู้ กับ ไม่รู้ ที่จริงแล้ว “ความรู้” มีหลายระดับ ตาม Bloom’s Cognitive
Taxonomy ได้แก่ (๑) รู้ในระดับจำ�ข้อเท็จจริง หลักการ หรือทฤษฎี ได้
(Recall หรือ Declarative Knowledge) (๒) รู้วิธีปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้
ความรู้ (Procedural Knowledge) (๓) รู้กาลเทศะของการประยุกต์ใช้    
ความรูช้ ดุ นัน้ (Contextual Knowledge) (๔) รูค้ �ำ อธิบายว่าทำ�ไมใช้ความรู้
นั้นในสถานการณ์นั้นจึงได้ผล หรือไม่ได้ผล (Conceptual Knowledge)
ผมขอเพิม่ เติมความรูต้ วั ที่ (๕) คือรูค้ ณ
ุ ค่าของความรูแ้ ละการประยุกต์
ใช้ความรู้ชุดนั้น หรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ�  (Spiritual
Knowledge) หรือ Value Dimension ของความรู้ที่หนังสือไม่ได้เอ่ยถึง
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจความรูค้ วามเข้าใจต่างระดับ ครูอาจยกตัวอย่าง
สภาพของการมีความรู้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้ความรู้นั้นทำ�งานได้
เพราะยังขาดความรูใ้ นระดับปฏิบตั ิ หรืออาจรูท้ ฤษฎี รูว้ ธิ ใี ช้ แต่พอนำ�ไปใช้
ในสถานการณ์จริงอาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง เพราะยังขาด Contextual
Knowledge เป็นต้น
ครูสามารถยกตัวอย่างเรื่องจริงที่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา     
อีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และความสำ�คัญของทักษะในการประเมิน
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน
ช่วยให้นักศึกษากำ�หนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผล
เป้าหมายสำ�คัญคือเรื่องเวลาที่ต้องการในการฝึกฝนจนบรรลุทักษะ
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ตามเป้าหมายที่กำ�หนด นักศึกษามักไม่เข้าใจว่าคนฝึกใหม่อย่างตนเอง
ต้องการเวลาสำ�หรับฝึกฝนเพื่อให้ “รู้จริง” (Mastery) นักศึกษาจึงมักจะใช้
เวลาเพียงเล็กน้อย เมื่อยังไม่บรรลุผล ก็คิดว่าตนไม่ถนัดเรื่องนั้น และ             
ละความพยายาม
คำ�แนะนำ�ของครูให้นักศึกษาเข้าใจระดับของความพยายามและ
ความอดทนทีน่ กั ศึกษาต้องใช้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีย่ ากแต่ละเป้า และคอย
ชีใ้ ห้เห็นความคืบหน้าทีละเล็กทีละน้อย และเป็นกำ�ลังใจให้พยายามต่อไป
เพื่อบรรลุการ “รู้จริง” จึงสำ�คัญยิ่ง
ยุทธศาสตร์ทั่วไปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์สำ�คัญสำ�หรับพัฒนาทักษะการทำ�ความเข้าใจรูปแบบ    
การเรียนรู้ของตนเอง คือการทำ�โมเดล (Modeling) และการทำ�โครงแล้ว
ถอดโครงออก (Scaffolding)
สร้างโมเดลของกระบวนการเรียนรู้ของครู
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีคิด ครูเอาโจทย์หรือใบงานตัวอย่าง
มาจัดทำ�โมเดลของกระบวนการเรียนรู้ของตัวครูเอง แล้วนำ�มาทำ�ความ
เข้าใจแต่ละขัน้ ตอนร่วมกับนักศึกษา เท่ากับครูคดิ ออกมาดังๆ ให้นกั ศึกษา
ฟังเป็นตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่ “รู้เขา” คือทำ�ความเข้าใจโจทย์ และวิเคราะห์
ตนเอง คือ “รู้เรา” ในมิติของการทำ�โจทย์ที่ได้รับ ว่าตนมีจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างไร แล้ววางแผนยุทธศาสตร์ของการทำ�งาน และดำ�เนินการลงมือทำ�
รวมทั้งวิธีการติดตามตรวจสอบผลของงาน และนำ�ผลมาแก้ไขปรับปรุง     
วิธีทำ�งาน
เครื่ อ งมื อ ชนิดหนึ่งของการตรวจสอบประเมิ นผลคื อคำ � ถาม เช่ น         
“ฉันจะมีวธิ ที �ำ งานทีไ่ ด้ผลดีกว่านีไ้ หม” และเมือ่ ทำ�งานเสร็จ ก็ตงั้ คำ�ถามกับ
ตัวเองว่า “ฉันจะเอาผลงานนี้ ไปให้ใครช่วยประเมินคุณภาพ”
ทีจ่ ริง เทคนิคการตัง้ คำ�ถามนี้ สามารถนำ�มาใช้เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียน
ขั้นตอนวิธีคิด/วิธีเรียนรู้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
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ฝึกให้นกั ศึกษาเรียนรูข้ นั้ ตอนการเรียนรู้ โดยครูสร้างนัง่ ร้าน/โครง
ความคิด (Scaffolding)
Scaffolding เป็นเสมือนนั่งร้านหรือโครงของขั้นตอนการเรียนรู้ ที่ใน
ตอนต้นครูช่วยคิดให้ แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลงจนนักศึกษาทำ�ด้วย
ตนเองได้
ทั้ ง โมเดลและนั่ ง ร้ า น เป็ น “ตั ว ช่ ว ย” ของครู ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น                 
“ผู้ฝึกใหม่” ให้ฝึกคิดขั้นตอนการทำ�งาน/การเรียนรู้ได้โดยไม่ยากเกินกำ�ลัง
เทคนิคนั่งร้านอาจทำ�โดย ครูช่วยทำ�ตัวอย่างการคิดและทำ� ในแต่ละ
ขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบกำ�กับตนเอง ในรูปของบันทึกที่แล้ว เริ่ม
จากการประเมินชิน้ งาน (Task Analysis) หากนักศึกษาแสดงให้รวู้ า่ เข้าใจ
วิธีการและทำ�ขั้นตอนต่อไปได้เองแล้ว ก็ปล่อยให้ทำ�ขั้นตอนต่อไปด้วย
ตนเอง หรือถ้านักศึกษายังไม่มั่นใจ ก็ช่วยแนะขั้นตอนประเมินตนเอง       
ด้านจุดแข็งจุดอ่อนในการทำ�งานนั้น และขั้นตอนต่อๆ ไป
ถ้านักศึกษาต้องการการโค้ชให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของวงจร       
การเรียนรู้แบบกำ�กับตนเอง ครูก็ช่วย แล้วปล่อยให้นักศึกษาบูรณาการ      
ทั้ง ๕ ส่วนในการลงมือทำ�จริงเอาเอง นี่คือรูปแบบหนึ่งของเทคนิคนั่งร้าน ...
ให้บูรณาการเอง
“นั่งร้าน” หรือ “ตัวช่วย” แบบที่ ๒ ทำ�โดย ครูทำ�โครงขั้นตอนการคิด            
ให้นักศึกษากรอกเนื้อการคิดเอง เพื่อฝึกฝนแบบมีตัวช่วยในเบื้องต้น
ครูสามารถคิด “ตัวช่วย” ในเบื้องต้นได้หลากหลาย ไม่จำ�กัดรูปแบบ     
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกแบบไม่ยากเกินไป

สรุป

ครูเป็นผู้ที่มีทักษะกำ�หนดขั้นตอนการเรียนรู้เป็นอย่างดี ในลักษณะของ
“ผูช้ �ำ นาญ” จึงอาจไม่ตระหนักหรือรูต้ วั ในขัน้ ตอนเหล่านัน้ ครูตอ้ งฝึกทำ� “Slow
Motion” ความคิดของตน หรือหมั่นฝึกทบทวนไตร่ตรองสะท้อนความคิด    
(Reflection/AAR) ขั้นตอนความคิด และการลงมือทำ�กิจกรรม/การเรียนรู้       
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ของตน จะช่วยให้ครูสามารถเป็น “คุณอำ�นวย” การฝึกฝนทักษะเรียนรูข้ น้ั ตอน
ของวงจรการเรียนรู้แบบกำ�กับตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ศิษย์พัฒนาเป็นผู้เรียนรู้
แบบกำ�กับการเรียนรู้ของตนเองได้
วิจารณ์ พานิช
๑๑ ม.ค. ๕๖
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๑๖.

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

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
ผูเ้ รียนปฏิบตั ิ (Practice) คือต้องเป็นการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Practice-Based
Learning หรือ Action Learning) ตาม
ด้วยการไตร่ตรองสะท้อนกลับ (Reflection)
หรือ AAR ด้วยตนเอง...”
... โดยครูทำ�หน้าที่ครูฝึก (Coach)
คอยให้คำ�แนะนำ�สะท้อนกลับ (Feedback)
...ฝึกให้นักศึกษารู้จักให้คำ�แนะนำ�สะท้อน
กลับแก่ตนเอง (Self-Feedback)เพื่อปูทาง
ไปสู่ความสามารถเป็นผู้กำ�กับการเรียนรู้
ของตนเอง (Self-Directed Learner) ได้
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ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความสนุกและประเทืองปัญญา และนำ�มา
ถอดความเขียนแบบตีความและเติมความ ไม่ได้เขียนตามข้อความใน
หนังสือเสมอไป อ่านแล้วบอกตัวเองว่า ความรู้ด้านการศึกษาของโลกก้าว
ไปไกลมาก วงการศึกษาไทยไม่ได้ตดิ ตาม และยังทำ�หลายๆ อย่างแบบผิดๆ
กันอยู่
ดังเมื่อผมนำ�บางส่วนไปพูดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อาจารย์ด้านศึกษาศาสตร์ท่านหนึ่งลุกขึ้นบอกว่า มีส่วนที่
วงการศึกษาศาสตร์ไทยยังไม่รู้
ขอเรียนว่า การอ่านบันทึกตีความและเติมความ ๑๖ ตอนในชุด           
การเรียนรูเ้ กิดขึน้ อย่างไร ไม่ทดแทนการอ่านหนังสือด้วยตนเอง เพราะสาระ
ในหนังสือมีมากกว่านับเป็นสิบเท่า ผมจึงอยากให้มีผู้แปลออกเผยแพร่ต่อ
สังคมไทย จึงได้แนะนำ�ต่อ ดร.ปกป้อง จันวิทย์ แห่งสำ�นักพิมพ์ openworlds
และทราบว่าคุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ผู้แปลหนังสือขายดี ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ กำ�ลังแปลอยู่ และผมสัญญาว่าจะเขียนคำ�นิยมให้
ผมไม่เชือ่ ว่าผมอ่านหนังสือเล่มนีแ้ ตกฉานจริง เพราะผมไม่ได้ทดลอง
นำ�ไปปฏิบตั ิ จึงคิดว่า บันทึก ๑๖ ตอนของบันทึกชุด การเรียนรูเ้ กิดขึน้ อย่างไร
นีน้ ่าจะมีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย
สาระในหนังสือที่ผมติดใจที่สุดคือเรื่องเรี ย นให้ รู้ จ ริ ง (Mastery
Learning) ซึง่ จะต้องเป็นเป้าหมายสำ�หรับผูเ้ รียนทุกคน แต่เวลานีผ้ มเดาว่า
นักเรียนไทยไม่ถึงร้อยละ ๑๐ บรรลุการเรียนรู้ขั้นนี้
คำ�แนะนำ�ในหนังสือ บอกเราว่า นักเรียนทุกคนบรรลุการ “รู้จริง”
(Mastery) ได้ หากเราปฏิรูปการเรียนรู้ของไทยเสียใหม่ ให้เป็นการ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
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เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Practice) คือต้องเป็นการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบตั ิ (Practice-Based Learning หรือ Action Learning) ตามด้วย
การไตร่ตรองสะท้อนกลับ (Reflection) หรือ AAR ด้วยตนเอง
โดยครูทำ�หน้าที่ครูฝึก (Coach) คอยให้คำ�แนะนำ�สะท้อนกลับ
(Feedback) เป็นกำ�ลังใจ และแนะนำ�การปรับปรุงเพื่อยกระดับทักษะ       
บางส่วนที่ยังด้อย พร้อมๆ กันนั้น ก็ฝึกให้นักศึกษารู้จักให้คำ�แนะนำ�
สะท้อนกลับแก่ตนเอง (Self-Feedback) เพื่อปูทางไปสู่ความสามารถ
เป็นผู้กำ�กับการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Directed Learner) ได้
ผมบอกตัวเองว่า ตัวผมเองก็ตอ้ งหมัน่ ฝึกฝนตามคำ�แนะนำ�ในหนังสือ
เล่มนี้ เพื่อยกระดับการเรียนแบบรู้จริงของผมให้ยิ่งขึ้นไปอีก ที่ทำ�การบ้าน
เขียนบันทึกลงบล็อกอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกหัด
เพราะนักเรียนยังเป็นผู้ฝึก ใหม่ การฝึกที่ดีจึงต้องทำ�เป็นขั้นตอน         
เริ่มจากฝึกทีละทักษะย่อย แล้วจึงฝึกทำ�หลายทักษะพร้อมกัน แล้วจึงฝึก
ปฏิบัติจริง ความสำ�คัญของ “ครูฝึก” อยู่ตรงนี้
ผมได้ตระหนักว่า หนังสือเล่มนีเ้ ขียนขึน้ เพือ่ ครูฝกึ เพือ่ ช่วยให้ครู
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” สู่ “ครูฝึก” ได้อย่างมีหลักวิชา และมี
ประเด็นให้ตั้งโจทย์ เก็บข้อมูล เอามาทำ�วิจัย สร้างผลงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน (Scholarship of Instruction) ได้ผลงานวิชาการแท้
สำ�หรับความก้าวหน้าของครูได้อย่างสมภาคภูมิ
สาระที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งคือ เป้าหมายของการเรียนรู้ ไม่ได้มี
เฉพาะเป้าหมายเชิงปัญญา (Intellectual Development) เท่านั้น ยังมี       
เป้าหมายที่พัฒนาการอีก ๔ อย่าง คือ กาย (Physical Development),
อารมณ์ (Emotional Development), สังคม (Social Development) และ
จิตวิญญาณ (Spiritual Develoment) โดยส่วนพัฒนาการด้านจิตวิญญาณนี้
ไม่มีระบุในหนังสือ ผมเติมเข้าไปเอง เพื่อให้ครบตามคติตะวันออกของเรา
ครูเพื่อศิษย์พึงตระหนักในเป้าหมายพัฒนาการทั้ง ๕ ด้านนี้อยู่ตลอด
เวลา และหาทางทำ � ให้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นกิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรม นำ � ไปสู่
พัฒนาการหลายด้านในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่ผิดคือ เมื่อต้องการพัฒนาเป้าหมายใด ก็จัดวิชาสำ�หรับเรียน         
นั่นคือวิธีคิดแบบแยกส่วน ซึ่งผิด
ผมได้ตระหนักว่า การเป็นผู้มีทักษะในการกำ�กับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ เป็นสุดยอดของทักษะว่าด้วยการเรียนรู้ และทักษะนี้เชื่อมโยง
กับทักษะการมีวินัยในตนเอง (Sefl-Discipline) ในคาถาองค์ ๔ ที่ผมถือ
เป็นหัวใจของทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ คือ คาถา ๓ร ๑ว ได้แก่ ทักษะ    
สร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง (ร แรงบันดาลใจ) ทักษะในการเรียนรู้ (ร เรียนรู)้
ทักษะความร่วมมือ (ร ร่วมมือ) และทักษะความมีวินัยในตนเอง บังคับ       
ตัวเองได้ (ว วินัย)
ผมได้เรียนรูข้ นั้ ตอนการปฏิบตั ิ ๗ ประเด็นหลักเพือ่ การเรียนแบบรูจ้ ริง
แล้วบอกตัวเองว่าผมจะไม่มีวันรู้จริงในประเด็นทั้ง ๗ ในหนังสือ เพราะผม
ไม่ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นฐานะทีเ่ ป็นครูฝกึ หนังสือเล่มนีเ้ ขียนให้ครูฝกึ อ่านแล้ว
เอาไปปฏิบัติ เพื่อจะได้เข้าใจลึกขึ้น และปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
ผมจึงนำ�บันทึกทัง้ ๑๖ ตอนนี้ มาฝากครูเพือ่ ศิษย์ทงั้ หลาย เพือ่ ให้ทา่ น
มีอาวุธสำ�หรับการทำ�หน้าที่ครูฝึกเพื่อศิษย์ได้ผลดียิ่งขึ้น และสนุกสนาน     
ยิ่งขึ้น ครูเพื่อศิษย์นอกจากมีใจให้แก่ศิษย์แล้ว ยังต้องมีทักษะของครูฝึก        
ที่สอดคล้องเหมาะสมต่อสภาพของศิษย์อีกด้วย
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การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

วิจารณ์ พานิช
๑๓ ม.ค. ๕๖
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