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เรื่องจากปก

ในชั่วโมงศิลปะนักเรียนชั้น ๑ วาดภาพผีเสื้อขึ้นจากสีสันของดอกไม้และใบไม้นานา    
ผีเสื้อมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มกินน�้ำหวานจากเกสรดอกไม้
ดอกไม้คลี่บานพร้อมมอบความงดงามให้แก่โลกนี้ได้ก็เพราะมีผีเสื้อคอยช่วยผสมเกสร
ผีเสื้อและดอกไม้ต่างก็เติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกัน
ผีเสื้อและดอกไม้สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์
ครูและศิษย์มีการเรียนรู้ระหว่างกัน ถ่ายโยงกัน เกี่ยวเนื่องกัน
และต่างก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
เกิดเป็นความงดงามของชีวิตที่เรียนรู้
ครูเรียนรู้ได้ชัดเจนก็เพราะครูมีศิษย์เป็นภาพสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ในงานของตน    

ความซับซ้อนที่งดงามของภาพดอกไม้ที่อยู่บนหน้าปกหนังสือเล่มนี้
เกิดขึ้นจากภาพของรูปผีเสื้อที่ตกกระทบและสะท้อนเข้าหากันของกระจกสามบาน
โดยใช้โปรแกรมภาพคาไลโดสโคป
การตกกระทบและการสะท้อนที่เกิดขึ้นนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
เฉกเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ที่เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีการหยุดนิ่ง
ตราบเท่าที่ชีวิตยังมีการเรียนรู้และการสะท้อนคิดยังคงท�ำงานอย่างสืบเนื่อง
ตราบนั้นการเรียนรู้ร่วมกันและการเติบโตไปด้วยกัน เฉกเช่นผีเสื้อและดอกไม้
ก็ยังคงเป็นความงอกงามให้กับโลกของการเรียนรู้อยู่เสมอ

ค�ำน�ำมูลนิธิสยามกัมมาจล
หนั ง สื อ ปรั บ ปรุ ง การสอนเล็ ก น้ อ ย ได้ ผ ลยิ่ ง ใหญ่ เขี ย นโดย ศ.นพ.วิ จ ารณ์ พานิ ช  
รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล น�ำมาจัดพิมพ์โดยปรับปรุงต้นฉบับขึ้นมาจากบันทึก
ชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ในบล็อก Gotoknow ซึ่งตีความมาจากหนังสือ
Small Teaching : Everyday Lessons from the Science of Learning (2016) เขียนโดย
James M. Lang
หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ ท�ำหน้าที่น�ำเสนอ
สาระส�ำคัญของหลักการ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” ประกอบเข้ากับเรือ่ งราวของคุณครูทตี่ กผลึก
วิธีการสอนของตนเองผ่านการปฏิบัติจริงในห้องเรียนในบริบทของไทย เป็นประสบการณ์ตรง
ที่ ส ามารถน� ำ มาเผยแพร่ ใ ห้ เ พื่ อ นครู ไ ด้ ท ดลองน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ นห้ อ งเรี ย นจริ ง ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เพราะเรื่ อ งเล่ า แต่ ล ะเรื่ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สาระส� ำ คั ญ ของวิ ธี ก าร “ปรั บ ปรุ ง การสอน
เล็กน้อย” (small teaching) ในแต่ละบท ดังที่ได้สรุปไว้ในบทที่ ๑ ของหนังสือว่าหมายถึง
การปรับปรุงวิธีสอนแบบที่ไม่ยาก ใช้การลงแรงน้อย ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
James M. Lang  ใช้เกณฑ์ ๓ ประการ ในการคัดเลือกวิธีการปรับปรุงการสอนเล็กน้อย
มาน�ำเสนอ คือ (๑) เป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยันตาม “ศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้” (learning
sciences)  (๒) เป็นวิธีการที่ให้ผลในสภาพแวดล้อมตามปกติของการศึกษา และ (๓) ผู้เขียน
มีประสบการณ์ตรงต่อผลของวิธีการดังกล่าว
หนังสือที่ถืออยู่ในมือของท่านไม่ได้เป็นต้นฉบับจริง แต่เป็นการตีความของ ศ.นพ.วิจารณ์
พานิช จากการอ่านหนังสือเล่มดังกล่าว เป็นมุมมองและสายตาของผู้ที่มีประสบการณ์และสนใจ
แสวงหาความรู้ด้านการพัฒนาคนและการศึกษามาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีครูใหม่ - วิมลศรี
ศุษิลวรณ์ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นครูแถวหน้าในการออกแบบการเรียนรู้ เป็นแถวหน้า
ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนไปสู่การสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ที่เน้นการพัฒนาทักษะ บุคลิกภาพ และอุปนิสัยของผู้เรียนให้สอดคล้องกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
เข้ามารับหน้าที่เป็นทั้งบรรณาธิการ และผู้แต่งร่วม ที่ช่วยเลือกสรรหยิบยกเอา “กรณีศึกษา” ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนของครู ห้องเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และห้องเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเพลินพัฒนา มาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนของไทย มาขยายความเข้าใจและจินตนาการของ
ผู้อ่านให้กระจ่าง จึงท�ำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้ง “ครูเทศ” และ
“ครูไทย” ที่มีหัวใจดวงเดียวกัน คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ จะได้ผล “ยิ่งใหญ่” แค่ไหน ขึ้นอยู่กับ
คุณครูทั้งหลายจะน�ำไปปรับใช้อย่างไร มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้คุณครูสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น
ในห้องเรียนของทุกท่าน

ค�ำน�ำของผู้เขียน
หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ นี้ ตีความจากหนังสือ Small Teaching :
Everyday Lessons from the Science of Learning (2016) เขียนโดย James M. Lang
ผู้เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และผู้อ�ำนวยการ Center for Teaching Excellence ของ
Assumption College เมือง Worcester รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต้นฉบับหนังสือภาคภาษาอังกฤษ เขียนจากการทบทวนทฤษฎี “the Science of Learning”
และจากประสบการณ์การสอน และจากการสังเกตการณ์เรียนรู้ของลูกๆ ๕ คน ของผู้เขียน    
ส่วนหนังสือในภาคภาษาไทยทีท่ า่ นถืออยูน่ เี้ ขียนจากการตีความของผม และในส่วนของ “เรือ่ งเล่า
จากห้องเรียน” ตอนท้ายของแต่ละบท ได้จากการตีความข้อเขียนของผมโดยครูใหม่ (วิมลศรี  
ศุษิลวรณ์) และคณะครูน�ำไปตีความอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทดลองใช้ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถม
ปลายของโรงเรียนเพลินพัฒนา แล้วน�ำผลทีไ่ ด้มาเล่าไว้ โดยมีชนิ้ งานของนักเรียนประกอบ (บทที่
๒ – ๕ บทที่ ๗ บทที่ ๑๐ และ ๑๑) ในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (บทที่ ๖ และ
บทที่ ๙) และในห้องเรียนครูจาก สพฐ. ที่ไปรับการอบรมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา (บทที่ ๘)
หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งภาคที่เน้นทฤษฎี และภาครายงานผลการปฏิบัติในบริบทไทย โดยที่ใน
ภาคทฤษฎีนั้น เขียนเน้นไปที่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ภาค “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” มี
บริบทที่หลากหลาย โดยที่ผมมีความเชื่อว่า เทคนิค “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่” นี้
สามารถใช้ได้ในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ได้ด้วย
หนั งสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ ผ ลยิ่ ง ใหญ่ เล่ ม นี้ จึ ง มาจากการตี ความเพื่ อ การ
สร้างสรรค์หลายชั้น สะท้อนภาพของการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน ตีความหรือ
ท�ำความเข้าใจได้หลายแง่หลายมุม  คนในวงการศึกษาสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของตนเพื่อ
ยกระดั บ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งไร้ ขี ด จ� ำ กั ด ดั ง จะเห็ น ความ
สร้างสรรค์ที่น่ายกย่องยิ่งนักของครูระดับประถม ใน “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ของแต่ละบท  
ที่สะท้อนการเรียนรู้พัฒนาตนเองของครู เพื่อยกระดับทักษะชั้นเรียนของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (holistic learning) ให้แก่ศิษย์
สาระที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อ คือ ครูอาจารย์และผู้น�ำทางการศึกษา สามารถด�ำเนินการ
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ที่ตนลงแรงเพียงเล็กน้อย แต่ก่อผลยิ่งใหญ่ต่อ
ตัวนักเรียนได้ โดยที่ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ เน้น “ผลยิ่งใหญ่” เชิงวิชาความรู้ ที่จริงยังมีผล
ยิง่ ใหญ่ในเชิงการสร้างคุณลักษณะหรือบุคลิก  และการสร้างทักษะให้แก่นกั เรียนนักศึกษา ทีอ่ าจ

ยิ่งใหญ่กว่าผลการเรียนวิชา ที่ครูอาจารย์และผู้น�ำการศึกษาสามารถใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์
ของตน เอื้อ “ผลยิ่งใหญ่” ให้แก่ศิษย์ได้
ผมเชื่อว่า ในวงการศึกษาไทย มีครูอาจารย์และผู้น�ำการศึกษาจ�ำนวนหนึ่งได้ด�ำเนินการ
ตามปฏิปทานี้อยู่แล้ว ยังขาดผู้รวบรวมตีความ น�ำเสนออย่างเป็นระบบและอย่างเป็นวิชาการ
จึงขอเสนอต่อนักวิชาการการศึกษาไทย ได้พิจารณารวบรวมผลงานสร้างสรรค์จากภาคปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ออกตีความเผยแพร่
หัวใจของการริเริ่มสร้างสรรค์ทางการศึกษาในบริบทไทยคือ “ผลยิ่งใหญ่” ต่อผู้เรียนทุกคน
ย�้ำว่าต้องค�ำนึงถึงผลต่อนักเรียนทุกคน ไม่ทอดทิ้งนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอ่อน หรือมีข้อด้อย
บางประการ   
ผมขอขอบคุ ณ ครู ใ หม่ (วิ ม ลศรี ศุ ษิ ล วรณ์ ) ที่ ร ่ ว มจั ด ท� ำ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ขอบคุ ณ คณะครู
โรงเรียนเพลินพัฒนาแผนกประถม ที่ด�ำเนินการตีความข้อเขียนของผม น�ำไปทดลองประยุกต์ใช้
ในชั้นเรียน น�ำเสนอเป็น “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ช่วยให้ผู้อ่านได้มุมมองจาก
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากการตีความของผม ขอขอบคุณคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล และทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่ ขอทุกท่าน
ได้รับความอิ่มเอิบใจ และมีความสุขโดยทั่วกัน ที่ได้ร่วมกันท�ำคุณประโยชน์แก่สังคมไทย
วิจารณ์ พานิช
๓ กันยายน ๒๕๖๑

ชีวิตที่เรียนรู้
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเพลินพัฒนา มุ่งไปที่การสร้างเจตจ�ำนงในชีวิต
มุ่งสร้างอุปนิสัยที่ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์ พร้อมไปกับการสร้างความรักใน
การเรียนรู้และการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพแห่งวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทาง
สังคมควบคู่กันไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย
เพลินพัฒนาเน้นการเรียนทักษะและความรู้ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของชีวิตในแต่ละช่วงวัย
และการสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ในทุกๆ วันผู้เรียนจะได้ต้ังค�ำถาม ทดลอง
คาดเดา ประมวลสรุปด้วยตนเอง แล้วน�ำเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสรุปความรู้ร่วมกันโดยมีครูเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สร้างเงื่อนไขในการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนและความรู้เดิม
ไปสู่การเดินทางเพื่อสร้างความรู้ใหม่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้
ที่ครูเอื้ออ�ำนวยให้เกิดขึ้น
ด้วยเหตุน้ีทุกหน่วยวิชาและทุกๆ แผนการเรียนรู้จึงท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างทั้ง
ทัศนะ ความรู้ ความคิด ทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้เขามีความสามารถในการจัดการ
กับชีวิตและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้องดีงามด้วยความรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้
ในการงานจริงของชีวิตได้
ในกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปเช่นนี้ ในขณะที่ตัวครูท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ครูเองก็เป็นผู้เรียนที่ก�ำลังเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาพวกเขาแต่ละคนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ความงดงามอยู่ที่ท้ังครูและผู้เรียนต่างก็
มีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมา
งานส�ำคัญชุดหนึ่งของคุณครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ (active learning) ด้วยการเรียนรู้ไปด้วยกันของกลุ่มเพื่อนครู

จากประสบการณ์ของโรงเรียนเพลินพัฒนา การเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มนี้ช่วยให้การเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจากหน้างานครู กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีความหมาย และมีพลัง
ในการขับเคลื่อนสูงกว่าการเรียนรู้โดยล�ำพังของปัจเจกมาก
ความส�ำเร็จของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ อยู่ที่การสร้างโจทย์
และกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทายให้ผู้เรียน
• เพลินอยู่กับการเรียนรู้ (engagement)
• เป็นเจ้าของการเรียนรู้ (ownership)
• เป็นผู้ก่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - directed learning)
ในการพัฒนาการเรียนรู้ ครูต้องอาศัยโจทย์ปลายเปิดเป็นประตูส�ำคัญที่จะเปิดผู้เรียนไปสู่
ความสนใจที่หลากหลาย โจทย์ปลายเปิดที่ดีจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้เรียนรู้จากเพื่อน ได้เข้าใจ
ในวิธีคิดอื่นๆ และยังเป็นสถานการณ์ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้พบกับความท้าทายที่พอเหมาะพอดี
กับความสามารถของผู้เรียนด้วย
งานทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยทัง้ ความรู้ ความรัก และความทุม่ เทเอาใจใส่ กลุม่ ครู
จึงจ�ำเป็นต้องมาเรียนรู้เพื่อร่วมกันเพื่อเสาะแสวงหา ทดลองวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
อยากรู้อยากเรียน รู้สึกสนุกและมีความสุขเมื่อได้อยู่ในชั้นเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เพราะเมื่อครูสามารถน�ำพาให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
ได้แล้ว ความรู้สึกสุขใจที่ได้เรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น จากนั้นความรู้ ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นตามมา

เมื่ อ แรงขั บ เคลื่ อ นและพลั ง ในการเรี ย นรู ้ อั น เป็ น ฉั น ทะที่ แ ท้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ของผู ้ เ รี ย นแล้ ว
ในวันหนึ่งพวกเขาก็จะค้นพบเส้นทางสู่การเติบโตเต็มตามศักยภาพด้วยตัวของเขาเอง
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๑
บทน�ำ
(introduction)
บันทึกชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ นี้ ตีความจากหนังสือ
Small Teaching : Everyday Lessons from the Science of Learning
(2016) เขียนโดย James M. Lang ผู้เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และ
ผู้อ�ำนวยการ Center for Teaching Excellence ของ Assumption College
เมือง Worcester รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา มีผลงานหนังสือ ๔ เล่ม
และบทความอีกจ�ำนวนมากเกี่ยวกับการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ

ผมชอบทีผ่ เ้ ู ขียนบอกว่าตนเขียนจากการอ้างอิงศาสตร์วา่ ด้วยการเรียนรู้ “the Science
of Learning” และจากประสบการณ์การสอนของตน รวมทั้งจากการสังเกตการณ์
เรียนรูข้ องลูกๆ ๕ คน ท�ำให้ผมคาดหวังว่า สาระในหนังสือเล่มนีจ้ ะเดินเรือ่ งเน้นทีก่ าร
ปฏิบตั ิ แต่กอ็ งิ ศาสตร์วา่ ด้วยการเรียนรู้ ซึง่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก ซึง่ เมือ่ อ่านหนังสือ
ก็พบวิธเี ขียนทีอ่ า่ นง่ายและเน้นทีว่ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ยิง่ เมือ่ ได้อา่ นค�ำน�ำในหนังสือ ก็เห็นได้ชดั เจนถึงวิญญาณความเป็นครูของผูเ้ ขียนทีม่ ี
พ่อแม่เป็นครู พีส่ าวและพีช่ ายเป็นครู และภรรยาเป็นครูประถม ท�ำให้ผมบอกตัวเองว่า
นีค่ อื ครอบครัว “ครูเพือ่ ศิษย์” ผมชอบมากทีผ่ เู้ ขียนเล่าว่าระหว่างเขียนหนังสือเล่มนี้
ตนใช้เวลาวันศุกร์ไปเป็นอาสาสมัครสอนชัน้ อนุบาลทีโ่ รงเรียนทีภ่ รรยาสอน ท�ำให้ได้
แรงบันดาลใจเขียนหนังสือเล่มนี้ และได้พลังคุณค่าของการเป็นครูผเู้ สียสละเพือ่ ศิษย์
เมือ่ เข้าไปเยีย่ มเว็บไซต์ของผูเ้ ขียน (http://www.jamesmlang.com) และอ่านบล็อก
บันทึกทีเ่ ขียนเมือ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผมก็ยงิ่ ชืน่ ชมใน “ความเป็นครู” ของผูเ้ ขียน
ทีบ่ อกว่าการเดินทางเป็นวิธเี รียนรูท้ ด่ี ที สี่ ดุ อย่างหนึง่ ส�ำหรับการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ ๒๑
•

02

•

ท�ำให้ผมนึกถึงครูเรฟทีเ่ ล่าเรือ่ งการพาศิษย์ชนั้ ป. ๕ เดินทางไปเรียนรูต้ ามทีต่ า่ งๆ ใน
หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
“ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” (small teaching)  ในทีน่ หี้ มายถึงการปรับปรุงวิธสี อน
แบบทีไ่ ม่ยาก ใช้การลงแรงน้อย โดยผูเ้ ขียนใช้เกณฑ์ ๓ ประการในการคัดเลือกวิธกี าร
มาน�ำเสนอ คือ (๑) เป็นวิธกี ารทีม่ หี ลักฐานยืนยันตาม “ศาสตร์วา่ ด้วยการเรียนรู”้
(๒) เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้ผลในสภาพแวดล้อมตามปกติของการศึกษา และ (๓) ผูเ้ ขียนมี
ประสบการณ์ตรงต่อผลของวิธกี ารดังกล่าว จะเห็นว่าผูเ้ ขียนระมัดระวังข้อแนะน�ำทีจ่ ะ
เสนอแนะเป็นอย่างมาก  
แนวทางปรับปรุงการสอนเล็กน้อยมี ๓ แนวทาง คือ (๑) เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้เวลา
เพียง ๕ - ๑๐ นาที ในกิจกรรมในชัน้ เรียนหรือในการเรียนออนไลน์ (๒) เป็นกิจกรรม
ทีจ่ ดั ครัง้ เดียวในรายวิชา โดยทีก่ จิ กรรมนัน้ อาจกินเวลาทัง้ คาบเรียนหรือสัน้ กว่าก็ได้
(๓) เป็นการปรับรูปแบบของการออกแบบรายวิชาหรือรูปแบบการสือ่ สารกับนักศึกษา
เพียงเล็กน้อย
หลักการส�ำคัญของค�ำแนะน�ำในหนังสือเล่มนีค้ อื การปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำแต่ละข้อ
ไม่ตอ้ งการความพยายามของผูส้ อนมากมาย ไม่กอ่ ความยุง่ ยาก โดยตระหนักว่าอาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นผูท้ มี่ งี านมากอยูแ่ ล้ว ยิง่ กว่านัน้ ยังมีจดุ มุง่ หมายว่าการปฏิบตั ติ าม
ข้อแนะน�ำเหล่านีจ้ ะช่วยให้อาจารย์ทำ� งานน้อยลง เพราะสามารถใช้แต่ละวิธกี ารในหลาย
ชัน้ เรียนหรือในการสอนหลายแบบ และวิธกี ารทีแ่ นะน�ำบางข้อแทบไม่ตอ้ งมีการเตรียมการ
เลย แต่กลับช่วยส่งผลต่อการเรียนรูข้ องศิษย์มากอย่างไม่นา่ เชือ่
หนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่เป็นเพียงคูม่ อื แต่ยงั เชือ่ มโยงสูท่ ฤษฎีทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังวิธกี ารนัน้ ๆ
ดังนัน้ เมือ่ ใช้ซำ�้ ๆ ในหลากหลายสถานการณ์ การ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” นีจ้ ะมี
ผลสะสม น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงภาพใหญ่ของการสอนของท่าน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องศิษย์ทมี่ คี วามลึกและเชือ่ มโยงยิง่ ขึน้ และท�ำให้การเรียนรูเ้ ป็นสิง่ ที่
สนุกสนานน่าสนใจยิง่ ขึน้ ทัง้ ต่อศิษย์และอาจารย์ รวมทัง้ อาจารย์จะคิดวิธกี ารใหม่ๆ
ขึน้ เองได้ดว้ ย
ค�ำแนะน�ำเพิม่ เติมคือให้หาทางประเมินผลการประยุกต์ใช้แต่ละวิธกี ารทีแ่ นะน�ำ 
ส�ำหรับใช้เป็น feedback เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารให้เหมาะสมและทรงพลังยิง่ ขึน้ เมือ่ น�ำไปใช้
ในโอกาสต่อไป
วิจารณ์ พานิช
๙ ม.ค. ๖๑
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๒
ฝึกดึงความรู้ออกมาใช้
(retrieving)
บั น ทึ ก ตอนที่ ๒ นี้ ตี ค วามจากบทแรกของหนั ง สื อ ในหั ว ข้ อ ดึ ง ความรู ้
ออกมาใช้ (retrieving)

ค�ำน�ำ
ในเชิงทฤษฎี นี่คือ วิธีการท�ำให้มีการบันทึกความรู้ไว้ในสมองอย่างเป็นระบบ
และดึงออกมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งก็คือการเรียนรู้โดยใช้หลักการที่เรียกว่า
retrieval effect หรือ testing effect ที่ท�ำโดยการฝึกหัดดึง (retrieve) ความรู้
ออกมาใช้ เป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ ไม่ใช่การทดสอบ อาจารย์ต้องให้นักศึกษา
ท�ำกิจกรรมเล็กๆ เป็นระยะๆ เพื่อฝึกดึงความรู้ส�ำคัญออกมาใช้
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ทฤษฎี
นี่คือสาระส่วนที่เป็นข้อมูลหลักฐานสนับสนุน retrieval effect ต่อการเรียนรู้
ส่วนส�ำคัญมาจากหนังสือ Make It Stick : The Science of Successful
Learning (2014) เขียนโดย Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark
A. McDaniel อ้างผลงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการมีค�ำถามหรือแบบฝึกหัดให้
นักศึกษาตอบตอนปลายคาบช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและจดจ�ำสาระความรู้ได้ดีขึ้น
และแบบฝึกหัดที่ให้ตอบแบบเรียงความสั้นๆ ให้ผลดีกว่าแบบฝึกหัดที่ให้เลือก
ค�ำตอบ  
ค�ำอธิบายด้วยความรู้ด้าน cognitive science และ neuroscience คือความรู้
ในสมองส่วนที่เป็นความจ�ำระยะยาว (long term memory) ต้องจัดระบบความรู้
เป็นชุดๆ ให้ดึงออกมาใช้ได้ง่าย
การที่อาจารย์ให้นักศึกษาตอบข้อสอบ เท่ากับเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกดึง
ความรู้ออกมาใช้ เท่ากับเป็นการฝึกหัดกลไกทางสมองให้สมองจัดระบบเชื่อมโยง
ใยประสาท ให้ความรู้อยู่เป็นชุดที่เหมาะสม ในความจ�ำระยะยาว (long term
memory) ให้ดึงออกมาใช้ได้ง่าย
การฝึกดึงความรู้ออกมาใช้จึงเท่ากับเป็นกลไกช่วยการเรียนรู้ ช่วยการจัด
ระบบของความจ�ำระยะยาวในสมอง ผมเคยเขียนบันทึกชุด จิตวิทยาการเรียนรู้
ส�ำหรับครูเพื่อศิษย์ ออกเผยแพร่เมื่อ ๗ ปีที่แล้ว อธิบายกลไกของสมองว่าด้วย
การเรียนรู้ ความจ�ำ  และความคิด ที่น่าจะช่วยความเข้าใจกลไกของ retrieving
effect ได้อย่างดี
คนในวงการศึกษามักคิดถึงการทดสอบว่าเป็นการประเมินว่าผูเ้ รียนเข้าใจแค่ไหน
ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น feedback ต่ อ ผู ้ เ รี ย นและต่ อ ผู ้ ส อนให้ ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นและ
ปรับปรุงการสอนของตน หนังสือเล่มนี้บอกว่าการประเมินมีผลช่วยการเรียนรู้
อาจารย์จึงต้องใช้กลไกนี้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ โดยที่ใช้เวลาเพียง
ไม่กี่นาที คือเป็น small teaching ตามนัยของหนังสือเล่มนี้
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รูปแบบวิธีการ
วิธีการที่อาจารย์ใช้ช่วยให้ศิษย์ได้ฝึกดึงความรู้ออกมาใช้ท�ำได้ง่ายๆ และใช้
เวลาไม่นาน ประเด็นส�ำคัญคืออาจารย์ต้องท�ำจนเป็นกิจวัตรในทุกคาบการสอน
ตอนต้นคาบและปลายคาบ และหรือใช้เวลา ๑ คาบในหนึ่งรายวิชา

ค�ำถามเมื่อเริ่มคาบเรียน
ค�ำถามคือเครือ่ งมือทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ส�ำหรับใช้กระตุน้ ให้นกั ศึกษาฝึกดึงความรูอ้ อกมา
จากสมอง เช่น
- ก่อนเริ่มการเรียนวันนี้ ใครจะอาสาใช้เวลา ๒ นาทีสรุปว่าคราวที่แล้วเรา
เรียนอะไรกันบ้าง
- ก่อนที่อาจารย์จะสอนทฤษฎีที่สาม สองทฤษฎีแรกที่เราเรียนกันไปแล้วคือ
อะไรบ้าง
- ในเทอมนี้เราได้เห็นการทดลองในเรื่องนี้แล้วหลายครั้ง นักศึกษาคนไหนจะ
อาสาทบทวนว่าเราได้เห็นผลการทดลองอะไรบ้าง
อาจดัดแปลงเป็นก�ำหนดให้นักศึกษาผลัดเวรกันท�ำหน้าที่สรุปประเด็นของการ
เรียนในคาบก่อน โดยใช้เวลา ๓ - ๕ นาที
อาจใช้เทคนิค small writing exercise คืออาจารย์ฉายค�ำถาม (ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง) ให้เวลานักศึกษา ๕ - ๑๐ นาที ส�ำหรับเขียน
ค�ำตอบหรือความเห็น ตามด้วยการอภิปรายในชั้น ผู้เขียนบอกว่าตนให้คุณค่า
เทคนิคนี้มากที่สุด และเดิมตนใช้เทคนิคนี้โดยมีเป้าหมายกระตุ้นการอภิปราย
เพิ่งมาเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ศิษย์ฝึกดึงความรู้ออกมาใช้ เพื่อให้สมอง
จัดระบบความรู้เข้าชุดก็ตอนเตรียมเขียนหนังสือเล่มนี้   
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ค�ำถามก่อนจบคาบเรียน
ใช้หลักการเดียวกันกับค�ำถามเมื่อเริ่มคาบเรียน คือ เน้นถามหลักการส�ำคัญที่
ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ส�ำหรับน�ำไปใช้งาน หรือเป็นพื้นฐานความรู้ส�ำหรับ
น�ำความรู้ใหม่มาต่อยอดและการตอบโดยการเขียน ดีกว่าตอบปากเปล่า เพราะ
ช่วยให้นักศึกษาได้คิดมากกว่า
อาจารย์ควรก�ำหนดว่าในคาบนั้น ความรู้ใดจัดเป็นความรู้ส�ำคัญยิ่งยวด และ
น�ำมาถามทั้งในตอนต้นและตอนจะจบคาบเรียน ก็จะเป็นสัญญาณให้นักศึกษา
รับรู้ว่านั่นคือประเด็นความรู้ส�ำคัญส�ำหรับคาบนั้น
หากใช้ค�ำถามเมื่อเริ่มภาคเรียน ในลักษณะที่ให้นักศึกษาคาดการณ์ว่าจะได้
เรียนอะไร ควรใช้ค�ำถามก่อนจบคาบเรียนให้นักศึกษาบอกว่าที่ได้เรียนรู้จริงตรง
หรือต่างจากที่คาดไว้อย่างไรบ้าง
อาจารย์ควรเฉลยค�ำตอบของค�ำถามก่อนจบภาคเรียนลงในโซเชีย่ ลมีเดียของชัน้
(เช่น Facebook หรือ Twitter หรือ Line) ทันทีที่จบคาบเรียน หรือโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้นักศึกษาที่ตอบผิดได้แก้ความเข้าใจผิดของตนเสีย
เทคนิคฝึกดึงความรู้มาใช้งานนี้นอกจากมีประโยชน์ด้านการจัดระบบความรู้
ในสมองแล้ว ประโยชน์ส�ำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของ
นักศึกษา การแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ส�ำคัญต่อนักศึกษา
ทุกคน น่าเสียดายที่วงการศึกษาไทยละเลยประเด็นนี้
อาจารย์ต้องหมั่นเตือนนักศึกษาว่า ในขั้นตอนการฝึกดึงความรู้ออกมาใช้งานนี้
เป้าหมายเป็นการฝึกสมองให้จัดระบบความรู้ นักศึกษาจึงต้องดึงความรู้ออกจาก
สมองไม่ใช่ดึงจากสมุดบันทึก จึงต้องไม่เปิดสมุดบันทึกหาค�ำตอบ    
เขาแนะน�ำหนังสือ Classroom Assessment Techniques เขียนโดย Angelo &
Cross (1993) ส�ำหรับศึกษากลเม็ดเด็ดพรายในการตั้งค�ำถาม
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วิธีการออนไลน์
- reading checks ในเอกสารที่ อ าจารย์ เ ขี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นออนไลน์
ต้องมีค�ำถามอยู่ที่ด้านล่างของหน้าทุกหน้า หากนักศึกษาไม่ตอบค�ำถามจะเลื่อน
ไปหน้าต่อไปไม่ได้ เท่ากับเมื่ออ่านเอกสารนักศึกษาได้ท�ำ  retrieval exercise
เพื่อจัดระบบความรู้ในสมองเป็นช่วงๆ
- quiz บ่อยๆ โดยอาจให้ตอบเป็นข้อเขียนสั้นๆ หรือใช้ข้อสอบปรนัยหลาย
ตัวเลือก (multiple choices) ก็ได้ หากต้องการลดแรงงานตรวจให้คะแนนก็ควร
ใช้ข้อสอบปรนัยโดยให้นักศึกษาเข้าไปสอบออนไลน์บ่อยๆ (เช่นทุกสัปดาห์) จะ
ยิ่งดีหากอาจารย์จัดท�ำคลังข้อสอบขนาดใหญ่ให้นักศึกษาเข้าไปสอบหลายครั้งได้
การ quiz online ต้องป้องกันการโกงและต้องก�ำหนดเวลาท�ำข้อสอบ เพื่อไม่ให้
นักศึกษาค้นหาค�ำตอบจากสมุดบันทึก เนื่องจากเราต้องการให้นักศึกษาฝึกสมอง
- กระจายการฝึ ก อาจารย์ พึ ง ตระหนั ก ว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นหลายวิ ช า
อาจารย์ของทุกวิชาจึงควรตกลงกันว่าการ quiz เพื่อฝึกสมองของนักศึกษาวิชาใด
อยู่ในวันใดของสัปดาห์อย่าให้ซ�้ำกัน การก�ำหนดเช่นนี้จะช่วยให้เกิดกลไกหนุน
การเรียนรู้ที่เรียกว่าการเรียนแบบแทรกสลับ (interleaving) คือ การสลับเรื่อง
ที่เรียนเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นสาระในบันทึกตอนที่ ๔

ใช้ course outline
การมี course outline (หรื อ course syllabus) ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษา
เห็ น ภาพรวมทั้ ง หมดของวิ ช าที่ เ รี ย น เขาแนะน� ำ ให้ เ ขี ย น course outline
ส่วนที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละตอนให้ชัดเจน และก�ำหนดให้นักศึกษาน�ำมา
ในชัน้ เรียนทุกครัง้ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางว่าชัน้ เรียนก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว และอาจารย์
สามารถใช้ เ ป็ น โจทย์ ว ่ า ในคาบเรี ย นที่ แ ล้ ว มี เ นื้ อ หาส� ำ คั ญ อะไรบ้ า ง ให้เวลา
นักศึกษานึก ๑ - ๒ นาทีแล้วให้เขียนลงในสมุดบันทึกของตน หรือเขียนลงบนกระดาษ
ค�ำตอบทีส่ ง่ อาจารย์ หรืออาจารย์ชใี้ ห้ตอบเป็นค�ำพูด

•

08

•

ผมเคยเขี ย นหนั ง สื อ สอนนอกกรอบ ยุ ท ธวิ ธี จั บ ใจศิ ษ ย์ ซึ่ ง จั ด พิ ม พ์ โ ดย
ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือทั้งเล่มได้ฟรี รวมทั้งมีหนังสือเสียงด้วย ในเล่มมีเทคนิค
ที่ช่วยการทบทวนความรู้หรือช่วยการจัดระบบความรู้ในสมองมากมาย หนังสืออีก
เล่มหนึ่งที่มีเทคนิคท�ำนองเดียวกันคือ สอนอย่างมือชั้นครู ที่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์หนังสือทั้งเล่มได้ฟรีเช่นเดียวกัน

หลักการ
การฝึกดึงความรู้ออกมาใช้เป็นวิธีการฝึกสมองให้จัดระบบความรู้นั้นกับความรู้
เดิมเป็นชุดความรู้ จารึกในสมองแบบทีด่ งึ ออกมาใช้ภายหลังได้งา่ ย หลักการ ๓ ข้อ
ข้างล่างเป็นวิธีท�ำให้การฝึกนี้ได้ผลดียิ่งขึ้น   

ท�ำบ่อยๆ
ผลการวิจยั บอกว่ายิง่ ฝึกบ่อยยิง่ ได้ผลลัพธ์การเรียนรูม้ ากขึน้ ควร quiz อย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง สลับกับการตั้งค�ำถามในชั้นเรียน

เชื่อมโยงการฝึกกับการประเมิน
เนื่ อ งจากการฝึ ก ดึ ง ความรู ้ อ อกมาใช้ ต ้ อ งเน้ น ที่ ค วามรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น
ตอนสอบเพื่อคะแนนจริงๆ ก็ย่อมสอบตามนั้น และหากการสอบไล่กลางเทอม
หรือปลายเทอมเน้นข้อสอบที่ตอบแบบเรียงความ การฝึกดึงความรู้ก็ต้องเน้นให้
ฝึกตอบแบบเรียงความ หากการสอบไล่เน้นข้อสอบปรนัย การฝึกก็ควรให้ตอบ
แบบปรนัย

ต้องมีการคิด
ค� ำ ถามเพื่ อ ฝึ ก ดึ ง ความรู ้ ค วรเน้ น ค� ำ ถามเชิ ง ซ้ อ นไม่ ใ ช่ ถ ามความรู ้ ต รงๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้คิด การคิดช่วยความจ�ำ  และที่ส�ำคัญคือ ช่วยการจัดระบบ
ความรู้ในสมอง เช่นแทนที่จะถามว่าปลาหายใจอย่างไร ให้ถามว่าการหายใจของ
คนกับการหายใจของปลาต่างกันอย่างไร  
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ข้อแนะน�ำ
อาจารย์สามารถให้นักศึกษาฝึกดึงความรู้ออกจากสมองได้ในทุกโอกาส แม้จะ
มีเวลาเพียงนาทีเดียวก็ท�ำได้ แต่เวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเปิดชั้นเรียนและตอนใกล้จบ
คาบเรียน โดยอาจท�ำเป็น quiz หรือแบบฝึกหัดให้ตอบเป็นข้อเขียน เน้นท�ำอย่าง
สม�่ำเสมอต่อเนื่อง
• จัด quiz ที่มีคะแนนนิดหน่อย อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักศึกษา
ได้ ฝ ึ ก ดึ ง ความรู ้ ส ่ ว นที่ ส� ำ คั ญ ออกมาจากสมอง เน้ น ค� ำ ตอบเป็ น ข้ อ เขี ย นสั้ น ๆ
หรือเป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ความรู้ที่ดึงออกมา
• เปิดชั้นเรียนหรือช่วงการเรียนออนไลน์โดยการมอบหมายให้นักศึกษาเป็น
ผูท้ บทวน ความรูส้ ำ� คัญทีไ่ ด้เรียนในคาบก่อนหน้า หากให้ตอบด้วยวาจา อย่าลืมให้
เวลานักศึกษาคิดสัก ๑ - ๒ นาที
• ก่อนจบคาบเรียน ให้นักศึกษาเขียน “เรียงความ ๑ นาที” บอก (๑) ความรู้
ส�ำคัญที่ได้เรียนในคาบนั้น (๒) ส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ชัด
• ก่อนจบคาบเรียน ให้นกั ศึกษาท�ำโจทย์ทเี่ กีย่ วข้องกับความรูท้ เี่ รียนในคาบนัน้
• ใช้ course outline เพื่อดึงความสนใจนักศึกษาไปยังสาระความรู้ที่เรียน
ในคาบก่อนๆ โดยการ quiz หรือตั้งค�ำถามด้วยวาจา ให้ตอบด้วยวาจา แล้ว
ตามด้วยการปภิปราย
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สรุป
สิ่งส�ำคัญคือการสร้างความเข้าใจและสร้างบรรยากาศว่า การฝึกดึงความรู้
ออกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยให้นักศึกษามีผลลัพธ์
การเรียนรู้ดีขึ้นและมีผลการสอบดีขึ้น ไม่ใช่เป็นการสร้างบรรยากาศการสอบที่
ท�ำให้นักศึกษาเครียดอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นการปฏิบัติต่อนักศึกษาแบบเด็กๆ
นักศึกษาจะเข้าใจผลของการใช้เวลาเล็กน้อยฝึกดึงความรู้ออกจากสมองของตน
เมื่อเอาความรู้ออกมาใช้ ตอนสอบไล่กลางเทอมหรือปลายเทอม   
บันทึกของผมในบล็อก Gotoknow ชุด ประเมินเพื่อมอบอ�ำนาจ ที่เขียนจาก
การตีความหนังสือ Embedded Formative Assessment (2011) เขียนโดย
Wiliam Dylan เป็นอีกแหล่งหนึง่ ของวิธตี งั้ ค�ำถามในชัน้ เรียนเพือ่ ช่วยเอือ้ กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และอาจตีความว่าเป็นวิธีช่วยกลไกจัดระบบความรู้ในสมองตาม
แนวของ retrieval effect ได้ด้วย

•

11

•

แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ ท�ำกิจกรรมเล็กๆ เป็นระยะๆ เพื่อฝึกดึงความรู้ส�ำคัญออกมาใช้ตลอดเส้นทาง ”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
หลักสูตรของหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาของโรงเรียนเพลินพัฒนา
ก�ำหนดให้นักเรียนชั้น ๖ เรียนรู้ความรู้ส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานจากดวงอาทิตย์
และการเปลี่ยนรูปพลังงานที่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก เช่น ลม คลื่น
กระแสน�้ำ  แล้วน�ำความรู้เหล่านั้นไปสร้างค�ำอธิบายให้กับเรื่องราวที่พบเห็นได้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
เมื่ อ น� ำ ไปจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นชั้ น เรี ย น ครู ท� ำ การแบ่ ง ย่ อ ยความรู ้ ทั้ ง หมด
ออกเป็นส่วนๆ และจัดเรียงหลักการทั้งหมดให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นล�ำดับ แล้วค่อยๆ
จัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้ดึงความรู้เดิมออกมาใช้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ให้เกิดมั่นใจว่านักเรียนสามารถหยิบหลักการที่เรียนไปแล้ว มาแก้ปัญหาโจทย์ในสัปดาห์
ถัดไปได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การถามค�ำถามให้คิดเชื่อมโยงหลักการที่เรียนในวันนั้น
เข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน หรือการชวนนักเรียนให้คิดวิเคราะห์หลักการนั้นด้วย
การอภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
เมือ่ ปีการศึกษาทีแ่ ล้ว คุณครูตงั - พงศ์ศกั ดิ์ ตะวันกาญจนโชติ คุณครูผสู้ อนหน่วยวิชานี้
เล่าว่าในสัปดาห์แรกนักเรียนมีความเข้าใจในหลักการได้เป็นอย่างดี ดังดูจากใบงานที่
ครูแจกให้นักเรียนตอบค�ำถาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ๓ สัปดาห์ ครูกลับพบปัญหาว่า
นักเรียนไม่สามารถดึงหลักการจากสัปดาห์ก่อนหน้ามาเชื่อมโยงหรือมาประยุกต์ใช้
เพื่อตอบโจทย์ที่ซับซ้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น
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• ในสัปดาห์ที่ ๓ นักเรียนเรียนรู้เรื่องการดูดซับรังสีที่แตกต่างกันของวัตถุ จนสรุปกันได้ว่า
ดิน และหิน ดูดซับ และคายความร้อนได้ดีกว่าน�้ำ
• ในสัปดาห์ที่ ๔ นักเรียนเรียนรู้เรื่องความร้อนท�ำให้อากาศร้อนขึ้น ลอยตัวขึ้น และอากาศ
จากรอบๆ ข้าง ทีเ่ ย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ จึงเกิดลม และในช่วงท้ายคาบ ครูพานักเรียนเชือ่ มโยง
การดูดซับความร้อนของดิน หิน และน�้ำ  เข้ากับการเกิดลม จึงเกิดเป็นลมบก ลมทะเล ดังที่
นักเรียนพบเห็นได้ที่ชายฝั่งทะเล
ปั ญ หาที่ ค รู พ บในชั้ น เรี ย นก็ คื อ ในสั ป ดาห์ ที่ ๔ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการดู ด ซั บ
ความร้อนจากสัปดาห์ที่ ๓ กับการเกิดลมในสัปดาห์ที่ ๔ ด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงไม่สามารถน�ำเอา
ความรู้เดิมมาใช้อธิบายลมบก ลมทะเลโดยใช้หลักการการดูดซับความร้อนได้
ในปีการศึกษานี้คุณครูตังจึงพานักเรียนฝึกดึงความรู้ออกมาใช้ โดยในช่วงต้นคาบเรียน
สัปดาห์ที่ ๔ ซึ่งเป็นช่วงที่ความรู้ที่เรียนในหน่วยวิชานี้เริ่มทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คุณครูตัง
จึงได้ตั้งค�ำถามสั้นๆ ๓ ค�ำถาม เป็นการช่วยให้นักเรียนคิดทบทวนถึงความรู้เดิมที่ได้เรียนมา
ก่อนหน้านี้ว่า
๑. จากสัปดาห์ที่แล้ว เราเรียนรู้เรื่อง การดูดซับ และคายความร้อนของวัตถุต่างชนิดกัน
นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า ดิน หิน น�้ำ วัตถุใดดูดซับความร้อนได้ดีที่สุด
๒. นักเรียนคิดว่า ดิน หิน น�้ำ วัตถุใดคายความร้อนได้ดีที่สุด
๓. ใครเคยมีประสบการณ์กับการดูดซับความร้อนที่แตกต่างกันในลักษณะนี้อีกบ้าง
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จากนั้ น ครู เ ว้ น ช่ ว งเวลาประมาณ ๕ นาที เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ขี ย นค� ำ ตอบลงในสมุ ด
ให้ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว จึ ง ให้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั น ครู พ บว่ า นั ก เรี ย นยกมื อ เล่ า
ประสบการณ์ ด ้ ว ยความสนุ ก และเพื่ อ นๆ ก็ ตั้ ง ใจฟั ง เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจจากผู ้ เ ล่ า โดยมี ค รู
หยอดค� ำ ถามชวนคุ ย เพื่ อ ให้ เ ขาขยายความหรื อ ดึ ง เนื้ อ หาส� ำคั ญ ออกมาให้ ชั ด เจน ดั ง เช่ น
นักเรียนเล่าว่าเขาตากเสื้อไว้บนก้อนหินรู้สึกว่าเสื้อแห้งเร็วกว่าการตากเสื้อไว้กับราวแขวนเสื้อ
หรือเขาคิดว่าตอนเขาปิ้งย่างเนื้อบนกระทะทองเหลือง เนื้อจะร้อนเร็วกว่ากระทะสเตนเลส
เป็นต้น
เมื่อครูกระตุ้นความรู้เดิมขึ้นมาแล้วครูก็ด�ำเนินการสอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว้เรื่อง
หลักการเกิดลม และเชื่อมโยงทั้งสองหลักการไปอธิบายการเกิดลมบก ลมทะเลในขั้นสุดท้าย
ก่อนเข้าหัวข้อลมบก ลมทะเล ครูดึงความรู้ของนักเรียนอี ก รอบ ด้ ว ยการพู ด ทบทวนถึ ง
ประสบการณ์กับการดูดซับ และการคายความร้อนของวัตถุ เมื่อต้นคาบเรียนแล้วกระตุ้นให้
นั ก เรี ย นเชื่ อ มโยงหลั ก การดั ง กล่ า วเข้ า กั บ การเกิ ด ลม ครู พ บว่ า นั ก เรี ย นสามารถช่ ว ยกั น
อธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล โดยอ้างอิงจากหลักการดูดซับความร้อน และหลักการเกิดลม
ได้ดี กอปรกับการใช้ภาพบนกระดาน วาดส่วนของดิน หิน และน�้ำ  ให้ชัดเจน ใช้สีแดง แทน
อากาศร้อน และสีน�้ำเงินแทนอากาศเย็นที่ไหลไปแทนที่อากาศร้อน
สุดท้ายช่วงก่อนหมดเวลา ๑๐ นาที ครูให้นักเรียนยืนยันความแม่นย�ำในหลักการด้วยการ
ให้นักเรียนแต่ละคน เขียน และวาดรูปประกอบค�ำอธิบายหลักการเกิดลมบก ลมทะเลลงในสมุด
ของตนเอง เพื่อครูจะได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้เทคนิคดึงความรู้ครูพบว่านักเรียนรุ่นนี้สามารถอธิบายเชื่อมโยงหลักการเกิดลมบก
ลมทะเล ได้ชัดเจน และอธิบายได้สนุกสนานผ่านการวาดรูปประกอบ นักเรียนจะจดจ�ำหลักการ
ได้ดีเพราะครูพานักเรียนทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะได้พบกับหลักการชุดใหม่และเชื่อมโยง
ทั้งสองหลักการเข้าด้วยกัน ท�ำให้เรื่องลมบก ลมทะเล ที่ดูซับซ้อน เป็นเรื่องที่สามารถอธิบาย
ได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง
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บันทึกความรู้เรื่องการเกิดลม
ของเด็กหญิงธาดาภา โภคะวิบูล
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ในปีการศึกษานี้ คุณครูยุ้ย – สุรีย์ ศรีปทุม คุณครูผู้สอนหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา
ระดับชั้น ๖ เป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งที่สนใจน�ำกิจกรรมการฝึกดึงความรู้เข้ามายกระดับการเรียนรู้
ในชั้นเรียนด้วยการบอกกับนักเรียนว่า “ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวใหม่ของภาควิริยะ ขอให้
นักเรียนทุกคนเขียนถึงความรู้ที่เข้าใจที่สุด ที่เราได้เรียนรู้กันไปในภาคเรียนที่แล้วลงในสมุด
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความจ�ำเดิมที่มีอยู่ในหัวของเรา”
หลังจากได้ยินโจทย์นักเรียนทุกคนลงมือเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทันที มีบางคนพลิกหน้าสมุด
ไปเปิดดูบันทึกที่ตนเคยจดไว้ แต่เพื่อนข้างๆ ก็เตือนกันเองว่า “ไม่ควรเปิดสมุดนะเพราะเรา
ต้ อ งเขี ย นจากสิ่ ง ที่ เ รามี อ ยู ่ ใ นหั ว ” บรรยากาศในชั้ น เรี ย นช่ ว งนั้ น จั ด เป็ น ภาวะพร้ อ มเรี ย น
ที่ทรงอานุภาพมาก ทุกคนก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานของตนอย่างจดจ่อ
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การฝึกดึงความรู้ยังมีอยู่เป็นระยะๆ เช่น ในการเรียนการสอนครั้งที่ ๔ ครูให้นักเรียนเขียน
AAR ว่าได้เรียนรู้อะไร จะพัฒนาตนในเรื่องใด

ชิ้นงาน AAR ของเด็กหญิงญาดา ธนสัมพันธ์

นอกจากนี้ครูยังให้นักเรียนฝึกการดึงความรู้ส�ำคัญของภาควิริยะออกมาเขียนเป็นผังความรู้
เพื่อเป็นตัวช่วยในเขียนประมวลความรู้อีกด้วย และครูยังได้จัดกิจกรรมการเปิดโจทย์โครงงาน
สังเคราะห์ต่อยอด ด้วยการชวนให้นักเรียนดึงความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในภาคเรียนนี้ ที่ประกอบ
ไปด้วยความรู้ที่สร้างขึ้นระหว่างการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนใน ๕ สัปดาห์แรก ความรู้ที่สร้างขึ้นจาก
การท�ำการบ้านเชิงโครงงาน และความรูท้ เี่ ก็บเกีย่ วได้จากการไปเรียนรูภ้ าคสนามทีบ่ า้ นขุนสมุทรจีน
จังหวัดสมุทรปราการ มาเชื่อมร้อยเข้าหากันก่อนที่จะเริ่มท�ำโครงงานประจ�ำภาคเรียนด้วย
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ภาพผังทักษะและความรู้ที่จะน�ำมาใช้ในการท�ำโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด
ของเด็กหญิงณัฏฐิรา จุลยเกียรติ

ครูพบว่าการฝึกดึงความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ช่วยให้นักเรียน
มีความแม่นย�ำในความรู้ที่ตนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี และยังช่วยให้การดึงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในช่วงการท�ำโครงงาน
เป็นไปอย่างคล่องแคล่วและครบครันด้วย
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๓
ฝึกท�ำนาย
(predicting)
บันทึกตอนที่ ๓ นี้ ตีความจากบทที่ ๒ ในหัวข้อฝึกท�ำนายหรือคาดการณ์
(predicting)

ค�ำน�ำ
กระบวนการท�ำนาย (predicting) เป็นการดึงความรู้เดิม (prior knowledge /
long term memory) ออกมาใช้เป็นกระบวนการที่สร้างความคึกคักให้แก่สมอง
อาจเรี ย กว่ า เป็ น กระบวนการ prime สมอง เพื่ อ เตรี ย มสมองให้ พ ร้ อ มรั บ รู ้
และเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งนั้ น ๆ ผมเดาว่ า ในอนาคตจะมี ก ารวิ จั ย ผลของกระบวนการนี้
ต่อชีวิตประจ�ำวัน และผมตีความว่าการพนัน เช่นพนันบอลก็เป็นลักษณะหนึ่ง
ของการใช้การท�ำนายสร้างชีวิตชีวาในชีวิตประจ�ำวัน  

•

20

•

ทฤษฎี
หนังสือเล่าการทดลองเพือ่ วิจยั ผลของการฝึกท�ำนาย (predicting) ต่อระดับการ
เรียนรู้หลายการทดลอง ในหลายรูปแบบ สรุปได้ว่า predicting หรือในอีกชื่อหนึ่ง
คือ pretesting ช่วยให้การเรียนรู้ดีกว่า เข้าใจดีกว่าและจ�ำสาระส�ำคัญได้ดีกว่า
ผมจะไม่น�ำรายละเอียดมาเล่าเพราะจะท�ำให้บันทึกยาวเกินไป แต่จะขอบอกว่า
วิธีการออกแบบการทดลองเป็นสุดยอดตัวอย่างของการวิจัยที่ดี จึงขอแนะน�ำให้
นักวิจัยหรือนักศึกษาปริญญาเอกด้านการศึกษาเข้าไปอ่านหนังสือและรายงานผล
การวิจัยฉบับที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร
การทดลองเหล่านี้ ท�ำในช่วงประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทฤษฎีเรื่องใช้การ
ท�ำนายเตรียมสมองให้พร้อมต่อการเรียนรู้จึงใหม่มาก ผลการทดลองต่างๆ ให้
ผลยืนยันผลดีของการท�ำนายทั้งสิ้น แต่ค�ำอธิบายกลไกที่การท�ำนายก่อผลดีต่อ
การเรียนรู้แตกต่างกัน คือยังมีช่องทางศึกษาอีกมากเพื่อเข้าใจกลไกการเรียนรู้
ของสมอง
หนังสือบอกว่านักเรียนที่ท�ำ pre-test ก่อนเรียน จะท�ำ post-test หลังเรียน
ได้ผลดีกว่าอย่างชัดเจน (ดีขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐) และไม่ว่าค�ำตอบตอน pretest จะถูกหรือผิด ผล post-test ก็ยังคงเพิ่มขึ้นกว่าผลของนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้
ท�ำ pre-test เหมือนกัน กล่าวคือ การท�ำ predicting หรือ pretest ไม่ได้สนใจ
ที่ผล แต่สนใจที่กระบวนการเตรียมสมอง  
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มีการวิจัยแบบออนไลน์ที่น่าสนใจวิธีออกแบบการทดลองมาก เป็นบทเรียน
ทางสังคมศาสตร์ที่ซับซ้อน ท�ำความเข้าใจพฤติกรรมทางวัฒนธรรม จากการดู
วีดิทัศน์สั้นๆ กลุ่มทดลองดูแบบ pause – predict – ponder คือไม่ดูทีเดียว
ตลอดเรือ่ ง แต่หยุดตรงจุดส�ำคัญ ให้ทำ� นายว่าเรือ่ งจะเดินต่ออย่างไร (โดยเลือกค�ำตอบ
ใน drop-down menu เมื่อเลือกแล้วก็จะมี drop-down menu ต่อไป ให้กรอก
ค�ำอธิบายว่าท�ำไมเลือกค�ำตอบนั้น) หลังจากดูจบจึงให้ไตร่ตรองว่าเรื่องจริงเป็น
อย่างไร (โดยตอบค�ำถามใน drop-down menu เช่นกัน) เขาวัดผลเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเทียบที่ผลการสอบ ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองคะแนน
สูงกว่าร้อยละ ๑๐
เขาอ้างหนังสือ How We Learn เขียนโดย Benedict Carey ที่อธิบายว่า
สมองไม่ได้เก็บข้อมูลความรู้เหมือนในคอมพิวเตอร์ แต่เก็บไว้ในรูปของเครือข่าย
ของความเข้าใจ (perceptions) ความจริง (facts) และ ความคิด (thoughts)
คนทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งหนึง่ (เช่นอาจารย์) จะมีเครือข่ายในสมองทีห่ นาแน่น ในขณะที่
มือใหม่ (เช่นนักศึกษา) จะมีเครือข่ายที่เบาบางด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงคิดเชื่อมโยง
ไม่เก่ง ค�ำอธิบายเรือ่ งนีเ้ ขาอ้างหนังสือ How Learning Works : Seven ResearchBased Principles for Smart Teaching ซึ่งผมตีความเขียนบล็อกชุด การเรียนรู้
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร และมี ก ารรวมเล่ ม พิ ม พ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ในชื่ อ เดี ย วกั น ที่ ส ามารถ
ดาวน์โหลด pdf file ได้ฟรี
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หนังสือ Small Teaching อธิบายว่ากิจกรรมท�ำนายช่วยเตรียมสมองให้ค้นหา
การเชือ่ มโยงใยสมองทีถ่ กู ต้องส�ำหรับใช้งานในเรือ่ งนัน้ เชือ่ มโยงค�ำถามไปสูค่ ำ� ตอบ
สมองจะค้นหาความรู้เดิมเท่าที่มีส�ำหรับใช้ตอบค�ำถามเป็นการเตรียมพร้อมรับ
ความรู้ใหม่และค�ำตอบที่ผิดจะช่วยกระตุ้นการรับรู้ความรู้ใหม่รวมถึงเชื่อมโยง
เข้าไปในเครือข่ายความรู้ในสมอง กลไกเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในการอ่านหนังสือตาม
ปกติ
แต่ผมเถียงผมมีวิธีการที่ใช้มานานเป็นสิบปี ที่ผมไม่ “อ่าน” หนังสือ แต่ผม
“ถาม” หนังสือ และบางครัง้ ก็ “เถียง” หนังสือ (อย่างทีก่ ำ� ลังท�ำอยูน่ แี่ หละ) เมือ่ ได้
อ่านหนังสือ Small Teaching ผมก็ตีความว่าการ “ถาม” หนังสือของผม เป็น
กระบวนการ “ท�ำนาย” รูปแบบหนึ่ง
เขาอ้างค�ำอธิบายของ Benedict Carey ว่าการท�ำนายเรื่องราวที่จะเรียน
ล่วงหน้า หรือท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนว่าจะช่วยบอกแนวทางว่าเรื่องที่ก�ำลังเรียน
มีหัวใจส�ำคัญที่ใด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่จดจ่ออยู่กับประเด็นส�ำคัญ และ
อีกค�ำอธิบายหนึ่งคือ การท�ำนายล่วงหน้าช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในความไม่รู้ หรือ
ช่องว่างความรู้ของตน ช่วยลดความหลงผิดว่าตนรู้แล้ว
มีข้อแม้ว่าเมื่อท�ำแบบฝึกหัดฝึกท�ำนายหรือทดสอบก่อนเรียนแล้ว ต้องมีการ
เฉลยและ feedback ทันที หรืออย่างช้าที่สุดในคาบการเรียนครั้งหน้า เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาลบความรู้ผิดๆ ออกจากสมอง    
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รูปแบบวิธีการ
เวลาที่เหมาะส�ำหรับท�ำ small teaching แบบ predicting คือนาทีแรกๆ และ
นาทีท้ายๆ ของคาบเรียน เช่นเดียวกันกับ small teaching แบบ retrieval การ
ท�ำนายในช่วงเปิดคาบเรียนเป็นการท�ำนายสาระในคาบนั้น การท�ำนายช่วงท้าย
คาบเรียนเป็นการท�ำนายสาระในคาบหน้า

pretesting
การทดสอบก่ อ นเรี ย นนี้ ท� ำ ได้ ห ลากหลายรู ป แบบ และหลายขนาด เช่ น
ทดสอบใหญ่เมือ่ เปิดชัน้ เรียนต้นเทอม (เทียบเท่ากับสอบปลายเทอม) ทดสอบย่อย
ก่อนเริ่มยูนิตใหม่ของรายวิชา ทดสอบสั้นๆ ก่อนเริ่มการบรรยายของคาบโดยให้
รบกวนเวลาเรียนน้อยที่สุด ควรใช้รูปแบบการทดสอบที่จะใช้ตอนสอบจริง
อาจารย์ไม่จ�ำเป็นต้องให้คะแนนการทดสอบนี้แก่นักเรียนเป็นรายคน แต่
ควรให้ feedback ทันที โดยอาจเฉลยและให้นักศึกษาตรวจเอง อาจารย์ไม่ควร
ประกาศว่าการทดสอบนี้ไม่มีคะแนน แต่ควรระบุให้ชัดว่าเป้าหมายหลักคือการ
ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น จากผลของกระบวนการ prediction อาจารย์อาจ
เก็บกระดาษค�ำตอบเอามาตรวจการเข้าเรียน หรือเอามาตรวจระดับของ prior
knowledge ของนักศึกษา อาจทดสอบโดยอาจารย์บอกค�ำถามให้นักศึกษาคิด
๕ นาที แล้วชี้ให้นักศึกษาตอบ ตามด้วยการเฉลย  

clicker prediction
สามารถตั้งค�ำถามให้นักศึกษาเลือกค�ำตอบด้วย clicker ด้วยค�ำถามชนิดที่
นักศึกษาต้องคิด (comprehension) ไม่ใช่แค่ใช้ความจ�ำ อาจใช้คำ� ถามเรือ่ งส่วนตัว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระทีก่ ำ� ลังเรียน แต่ให้คำ� ตอบแสดงแก่ชนั้ ในภาพรวมของนักศึกษา
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ทั้งชั้น ตามด้วยการอภิปรายว่าท�ำไมค�ำตอบจึงออกมาในลักษณะนั้น เขาแนะน�ำ
หนังสือ Teaching with Classroom Response : Creating Active Learning
Environments (2009) เขียนโดย Derek Bruff  แสดงให้เห็นว่า การใช้ clicker
ช่วยการสอน และสามารถท�ำให้การสอนมีลักษณะ active learning ได้

prediction – exposure – feedback
เป็นการบูรณาการการตัง้ ค�ำถามเชิงให้นกั ศึกษาใช้ความรูเ้ ท่าทีม่ ที ำ� นายเหตุการณ์
หรือคาดการณ์บทเรียนล่วงหน้า ใช้ได้ในทุกสาขาวิชาการ หนังสือยกตัวอย่าง
ในรายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้อ่านหนังสือตอนที่ว่าด้วยทฤษฎีหนึ่ง
เมื่อเริ่มคาบเรียนอาจารย์เล่าเหตุการณ์หนึ่งในอดีต แล้วให้นักศึกษาใช้ความรู้
เรือ่ งทฤษฎีทอี่ า่ นมาท�ำนายว่าเหตุการณ์จะคลีค่ ลายไปทางใด เพราะอะไร หลังจากนัน้
อาจารย์จงึ สอนบทเรียนซึง่ จะครอบคลุมเรือ่ งดังกล่าวและให้นกั ศึกษาอภิปรายกันว่า
ค� ำ ตอบที่ ผิ ด เป็ น เพราะตี ค วามทฤษฎี นั้ น ผิ ด อย่ า งไร หรื อ เป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ของ
ทฤษฎีนั้นในแง่ใด

closing predictions
การให้ฝึกท�ำนายตอนจะสิ้นสุดคาบเรียน เป็นการท�ำนายเชื่อมโยงไปยังสาระ
ในคาบเรียนต่อไป หรือไปยังการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ค�ำถามปิดชั้นเรียนที่ดีจะ
กระตุ้นความสนใจให้นักศึกษากลับไปอ่านต�ำรา หรือท�ำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
อย่างกระตือรือร้น
เมื่อกลับมาเข้าชั้นเรียนของวิชานั้นในคาบต่อไป ในสัปดาห์ต่อมาอาจารย์อาจ
เปิดชัน้ เรียนด้วยค�ำถามว่า ใครท�ำนายสาระในหนังสือตอนต่อไปถูกต้อง เพราะอะไร
ใครท�ำนายผิด เพราะอะไร
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หลักการ
หลักการที่พึงยึดถือในการใช้การท�ำนายเพื่อช่วยท�ำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นง่าย
และใช้เวลาและแรงงานน้อย ตรงตามหลัก small teaching คือ

พุ่งเป้าที่หลักการส�ำคัญ
ค� ำ ถามเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาท� ำ นาย พึ ง เน้ น ที่ ห ลั ก การส� ำ คั ญ ของวิ ช าและพึ ง
ตระหนักว่าการให้นักศึกษาท�ำนายล่วงหน้า มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ใช้ความรู้เดิม (prior knowledge) เท่าที่มี ออกมาใช้ท�ำนาย ค�ำถามที่ใช้จึงต้อง
ไม่ถามตรงๆ หรือเป็นค�ำถามชั้นเดียว ต้องเป็นค�ำถามที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
ซับซ้อนพอสมควร

ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) โดยเร็วที่สุด
ค�ำท�ำนายเพื่อเปิดคาบเรียนต้องได้รับ feedback ก่อนจบคาบนั้น ค�ำท�ำนาย
ตอนจะจบคาบเรียน ต้องได้รับ feedback ในตอนเปิดคาบเรียนต่อไป ค�ำท�ำนาย
ในการเรียน online ต้องได้รับการป้อนกลับในคาบนั้น หลักการคือ ต้องไม่ปล่อย
ให้ความเข้าใจผิด ที่น�ำไปสู่การท�ำนายผิดติดตัวผู้เรียนไป  

กระตุ้นให้ ไตร่ตรองสะท้อนคิด
ความจ�ำเป็นผลของการคิด ดังนั้นอาจารย์พึงใช้การท�ำนายเป็นกลไกกระตุ้น
การคิด ซึ่งท�ำได้ง่ายๆ โดยในโจทย์ให้นักศึกษาท�ำนายตอนต้นคาบ เมื่อนักศึกษา
ทุกคนเขียนค�ำตอบเสร็จ อาจารย์ชี้ให้นักศึกษาสองสามคนอ่านค�ำท�ำนายของตน
ตอนจะจบคาบ อาจารย์กลับมาทีน่ กั ศึกษาทีอ่ า่ นค�ำท�ำนายถูกต้อง ให้นกั ศึกษาผูน้ นั้
อธิบายว่าใช้ความรู้อะไรบ้างในการท�ำนายและให้นักศึกษาที่ท�ำนายผิด บอกว่า
ตนได้แก้ไขความเข้าใจผิดของตนอย่างไรบ้าง ย�้ำกับนักศึกษาว่าการท�ำนายถูกผิด
ไม่ส�ำคัญเท่าการได้เรียนรู้จากการฝึกท�ำนาย
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เคล็ดลับ
การฝึกท�ำนายเป็นการเรียนแบบที่ไม่เน้นท่องจ�ำแต่เน้นคิด ท�ำให้เกิดการ
เรียนรูแ้ บบซับซ้อน และเมือ่ ฝึกคิดแล้วจะจ�ำเองโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งท่อง แม้จะเป็น
การเรียนความรู้แบบซับซ้อน การใช้บทเรียนแบบฝึกท�ำนายก็ท�ำได้ง่ายๆ ตามแนว
small teaching โดยมีเคล็ดลับต่อไปนี้
• ใช้ pre-test ตอนต้นคาบ ต้นหน่วยการเรียน หรือต้นรายวิชา ใช้ข้อสอบ
แนวเดียวกันกับข้อสอบไล่
• ก่อนเริ่มเรียนให้นักศึกษาเขียนว่าตนมีความรู้อะไรบ้างแล้วในเรื่องนั้น หรือ
คาดหวังว่าจะได้เรียนอะไร
• เมือ่ อาจารย์บรรยายเล่ากรณีศกึ ษาหรือตัวอย่าง ก่อนจบเรือ่ งอาจารย์หยุดเล่า
และให้นักศึกษาท�ำนายว่าเรื่องจะคลี่คลายหรือจบในท�ำนองใด
• เมื่อสอนทักษะใหม่ด้านความรู้ (new cognitive skill) ให้นักศึกษาได้ลอง
ฝึกและได้รับค�ำแนะน�ำป้อนกลับ ก่อนที่นักศึกษาจะรู้สึกว่าตนพร้อมจะฝึก คือให้
นักศึกษาได้ฝึกท�ำนายตั้งแต่นักศึกษายังไม่มีความรู้เรื่องนั้น   
• ปิดคาบเรียนด้วยการให้นักศึกษาท�ำนายว่าในคาบหน้าจะเรียนเรื่องอะไร  

สรุป
การท�ำนายล่วงหน้ามีผลดึงความสนใจ และกระตุ้นอารมณ์ ความสนใจใคร่รู้
(ว่าการท�ำนายจะถูกหรือผิด) เป็นตัวกระตุ้นสมอง มีผลการวิจัยพบว่าความสนใจ
ใคร่รู้ (curiosity) ท�ำให้สมองส่วน hippocampus ท�ำงานเพิ่มขึ้น hippocampus
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับความจ�ำ นอกจากนั้นความคาดหวัง (anticipation) ว่าจะได้รับ
การเฉลยค�ำตอบจะไปกระตุน้ สมองส่วนทีเ่ รียกว่า reward system ซึง่ จะไปกระตุน้
hippocampus อีกต่อหนึ่ง  
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“กระบวนการท�ำนายหรือการถามก่อนเรียน เป็นการดึงความรู้เดิมซึ่งสร้าง
ความคึกคักให้แก่สมอง”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูเปีย – วรรณวรางค์ รักษทิพย์ ครูผู้สอนหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา ระดับชั้น ๕
พบความน่าสนใจของหลักการ “ฝึกท�ำนาย” และได้ทดลองน�ำวิธีการที่แนะน�ำไว้มากับชั้นเรียน
ใช้ในช่วงรอยต่อที่ส�ำคัญยิ่งยวด นั่นคือช่วงของการทบทวนความรู้เพื่อเข้าสู่การท�ำประมวล
ความรู้เชิงชั้นเรียน (การรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาจัดระบบในรูปค�ำส�ำคัญที่เชื่อมโยง)
ก่อนจะน�ำความรู้ดังกล่าวมาท�ำชิ้นงานงานโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด เพราะคิดว่าการน�ำ
กระบวนการฝึกท�ำนายมาใช้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประเมินตนเอง อีกทั้งยัง
เป็นประโยชน์ต่อครูในการประเมินผู้เรียนได้อยู่ไม่น้อย
ครูจึงได้ทดลองเปลี่ยนรูปแบบการ AAR ตนเองหลังการเรียนเชิงชั้นเรียน จากเดิมที่ใช้
ค�ำถามสัน้ ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มองย้อนสะท้อนการเรียนรูข้ องตนเอง มาปรับกระบวนการ AAR ใหม่
กระบวนการดังกล่าวทีป่ ระกอบด้วย การฝึกท�ำนายจากความรูเ้ ดิม การให้ผลสะท้อน (feedback)
หลังการทดสอบทันที โดยผู้เรียน เพื่อน และครูมีส่วนสร้างผลสะท้อนที่มีพลัง การสรุปผล
การสะท้อนที่น�ำไปสู่การตระหนักถึงความรู้ และความไม่รู้ของตนเอง ดังนี้

สร้างสถานการณ์ฝึกท�ำนายให้เข้มข้น
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ๕ สัปดาห์ และก�ำลังจะเข้าสู่รอยต่อของการประมวลความรู้วิชา
มานุษและสังคมศึกษา ครูก�ำหนดสถานการณ์แก่ผู้เรียนว่า วันนี้จะให้เด็กๆ ได้ลองรับบทบาท
เป็ น คุ ณ ครู โดยครู ใ ห้ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม แก่ ผู ้ เ รี ย นว่ า โดยปกติ แ ล้ ว เมื่ อ ผ่ า นพ้ น การเรี ย นเชิ ง
ชั้นเรียน ๕ สัปดาห์ ครูจะต้องท�ำการประเมินนักเรียนแต่ละคนมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง และ
มี คุ ณ ภาพความเข้ า ใจต่ อ ความรู ้ แ ต่ ล ะเรื่ อ งมากน้ อ ยเพี ย งใด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ค รู รู ้ ไ ด้ ก็ คื อ
การทดสอบ ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ทดลองเป็นคุณครูกันหนึ่งวันทุกคนจะต้องออกข้อสอบ
เพือ่ วัดความเข้าใจของเพื่อนในชั้นเรียน
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จากนั้นครูได้ชี้แจงวิธีการออกข้อสอบว่า ให้เริ่มจากการทบทวนร่องรอยความรู้ในแหล่งข้อมูล
ใดก็ได้ที่เคยได้เรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกของตนเอง สื่อการสอนของครู เช่น แผนที่
สไลด์ ชุดความรู้ หรือหนังสืออ่านนอกเวลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วคาดการณ์ว่าหากตนเป็นครู
จะออกแบบวิธีวัดความเข้าใจของเพื่ อ นในห้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาความรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย น
ไปแล้วอย่างไรบ้าง โดยการออกข้อสอบนั้นนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการตอบเอง เช่น วิธี
ตอบแบบอัตนัยโดยเขียนบรรยาย หรือให้เพื่อนวาดภาพหรือวาดผังความเข้าใจก็ได้ วิธีตอบ
แบบปรนัยโดยสร้างตัวเลือก จับคู่ เป็นต้น

โดยปกติ แ ล้ ว เด็ ก ชายผู ้ น้ี ชอบที่ จ ะพู ด แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น มากกว่ า การเขี ย นแสดง
ความรู้ แต่เมื่อได้รับโจทย์ครั้งนี้เขามีความตั้งใจอย่างมากที่จะรวบรวมความรู้เดิม เพื่อท�ำนายว่า
หากเป็นครูจะประเมินความรู้เพื่อนอย่างไร
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บทบาทใหม่ที่ผู้เรียนได้รับท�ำให้บรรยากาศของห้องเรียนซึ่งมีเป้าหมายเดิมคือการเขียน
AAR ตนเองเปลี่ยนไปทันที จากที่บางคนเคยรีบท�ำรีบส่งเพราะไม่เห็นความส�ำคัญของการ AAR
เท่าที่ควรไปสู่การใคร่ครวญความรู้เดิมอย่างตื่นตัว เคร่งครัด จริงจัง เพราะพวกเขาก� ำ ลั ง สวม
บทบาทใหม่เป็นครูที่ก�ำลังอยากจะรู้จริงๆ ว่าเพื่อนๆ มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ กั น มากน้ อ ยแค่ไหน
ผู้เรียนบางคนวิ่งมาขอลูกโลก ขอแผนที่ขนาดใหญ่ที่เคยเห็นครูใช้ ขอแผนที่เส้นชั้นความสูง
ที่แสนจะซับซ้อนจากครูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเดิมเกี่ ย วกั บ ต�ำ แหน่ ง ทวี ป มหาสมุ ท ร และ
เส้นสมมติ

ดูผลการท�ำนาย
เมื่อหมดเวลาที่คุณครู (เด็กๆ) ออกข้อสอบ ครูตีระฆังเป็นสัญญาณว่า ถึงเวลาที่จะต้อง
รับบทบาทเป็นนักเรียนที่จะต้องนั่งท�ำข้อสอบแล้ว
ในกระบวนการนี้ได้เกิดการเรียนรู้หลายมิติที่ซ้อนทับกัน ดังนี้
ประการแรก เกิดการประเมินความรู้เดิมของตนเองจากการรับบทบาทเป็นเด็กที่ถูกประเมิน
เมื่อท�ำข้อสอบที่ครู (เพื่อน) ออก
ประการที่ส อง เกิดการประเมินคุณ ภาพการเรี ย นรู ้ ข องเพื่ อน เพราะความยากง่ า ยหรื อ
การออกข้อสอบได้ตรงประเด็นเนื้อหาของคนออกข้อสอบ สามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องสะท้อน
คุณภาพการเรียนรู้ของคนออกข้อสอบได้ทั้งสิ้น
ก่ อ นที่ นั ก เรี ย นจะลงมื อ ท� ำ ข้ อ สอบ ครู ไ ด้ ยิ น เสี ย งวิ จ ารณ์ ข ้ อ สอบเพื่ อ นเกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนแต่ละคนได้รับข้อสอบชุดใด เช่นว่า “ยากมาก” “ง่ายเกินไป”
“ออกข้อสอบเก่งจัง ออกได้ครบประเด็นกว่าเราอีก” ไปจนถึง “ท�ำไมถึงออกข้อสอบในสิ่งที่
ไม่ได้เรียน” (ในขั้นนี้หากครูสังเกตให้ดี จะเห็นว่าเด็กที่เรียนอ่อน มักออกข้อสอบที่ง่ายเกินไป
หรือออกไม่ตรงเนื้อหา ท�ำให้ครูสามารถประเมินลูกศิษย์แบบเชิงประจักษ์ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก)
เมื่อผู้เรียนแต่ละคนท�ำข้อสอบเสร็จแล้ว ครูจึงให้ทุกคนเปลี่ยนเสียงบ่นหรือชื่นชมเพื่อน
เป็นข้อความประเมินคุณภาพข้อสอบของเพื่อนส่งกลับไปยังคนออกข้อสอบด้วย
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ประการที่สาม เกิดการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของตนเอง เมื่อนึกย้อนถึงข้อสอบที่
ตนเองเป็นผู้ออก เทียบกับข้อสอบที่ออกโดยเพื่อน เมื่อนักเรียนเห็นข้อสอบของเพื่อน นักเรียน
จะเกิดการคิดเทียบกับข้อสอบของตนเอง  เพราะผู้เรียนจะไม่ลงมือท�ำข้อสอบทันที แต่ทุกคน
จะดึงตัวเองกลับมาที่บทบาทครูผู้ออกข้อสอบเป็นเบื้องต้น โดยคิดย้อนกลับไปถึงที่มาของการ
ออกข้อสอบทั้งของเพื่อนและของตนเอง เชื่อมโยงกับคุณภาพการเรียนรู้ก่อนหน้านี้
ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ผู้เรียนจะเกิดการคิดสะท้อนอย่างฉับพลันโดยมีเพื่อนเป็นตัวเทียบ
ว่ า ตนเองมี ค วามรู ้ เ ดิ ม “ครบถ้ ว น” และ “ถู ก ถ้ ว น” แล้ ว หรื อ ยั ง เป็ น มิ ติ ที่ ซ ้ อ นทั บ ระหว่ า ง
ผู ้ เ รี ย นในร่ า งของครู ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การคิ ด สะท้ อ นย้ อ นมองกลั บ ไปกลั บ มาเพื่ อ เห็ น ตั ว เองได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะคนท�ำข้อสอบและคนออกข้อสอบ
เมื่ อข้อสอบถูก ส่งกลับ ไปยังครูผู้ออกข้ อ สอบแล้ ว คุ ณ ครู ทั้ง ยี่ สิบกว่ า คนจะตรวจข้ อ สอบ
เพื่อนอย่างขะมักเขม้น เทียบกับเฉลยที่ตนเตรียมไว้ เมื่อเพื่อนบางคนตอบข้อสอบละเอียด
กว่าค�ำอธิบายในเฉลยของคนออกข้อสอบเสียอีก คนออกข้อสอบจึงได้เรียนรู้ความรู้ที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไปด้วย
จากนั้ น จึ ง จะเป็ น ขั้ น การส่ ง คื น ข้ อ สอบกลั บ ไปที่ เ พื่ อ นผู ้ ท� ำ ข้ อ สอบเพื่ อ รั บ ผลคะแนน
พอถึงตอนนี้ นักเรียนแต่ละคู่จะตามอธิบายวิธีการให้คะแนนของตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนน
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นักเรียนห้อง ๕/๑ ก�ำลังอธิบายวิธีการเฉลย
ข้อสอบของตนเองให้เพื่อนฟังอย่างใกล้ชิด
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เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ครูน�ำการคาดท�ำนายความรู้ผ่านการออกข้อสอบมาชวนสรุป (เฉลย)
บนกระดาน ว่ามีเรื่องใดบ้างที่เราได้เรียนไปแล้ว ครูสามารถน�ำมาใช้ประเมินความเข้าใจได้
ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในขั้นนี้ความรู้ของผู้เรียนเองสามารถเป็นค�ำเฉลยจาก
การท�ำนายได้เอง ครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนอย่างทั่วถึงเท่านั้น นักเรียนท�ำหน้าที่
ตรวจสอบกันเองว่าหัวข้อความรู้ที่ทุกคนช่วยกันน�ำเสนอมานั้นครบถ้วนแล้วหรือยัง พร้อมกับ
ช่วยกันอธิบายหัวใจส�ำคัญเพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อความรู้ในแต่ละประเด็น
เมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยน ครูชวนคุยต่อว่าครูสามารถน�ำหัวข้อความรู้ที่นักเรียนเสนอมา
ทั้งหมดนี้ไปประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านชิ้นงานประมวลความรู้ การน�ำความรู้ไปใช้
ท�ำโครงงาน รวมถึงการสอบปลายภาคได้อย่างไร

ประเมินตนเองหลังการท�ำนาย
หลังจากที่ครูเฉลยค�ำท�ำนายแล้ว ครูชวนผู้เรียนทั้งชั้นเรียนมองย้อนสะท้อนตน (AAR)
โดยผู้เรียนจะต้องทบทวนตนเองว่า จากการคาดท�ำนายความรู้ผ่านการเป็นครูผู้ออกข้อสอบ
ว่าตนเองมีความเข้าใจชัดในหัวข้อความรู้เรื่องใด ยังขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ชัดเจนใน
หัวข้อความรู้เรื่องใดอีกบ้าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด และจะมีวิธีซ่อมแซมความรู้ที่ขาดหาย
รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างไรบ้าง
“หนูรู้ว่ามีหัวข้อความรู้เรื่องใดบ้าง แต่หนูไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเลยในแต่ละหัวข้อ”
“หนูคิดว่าตอนที่เรียนหนูเข้าใจดีแล้วเพราะหนูแลกเปลี่ยนเยอะ แต่พอไม่อ่านทบทวนทันที
ก็ท�ำให้เราลืมได้ง่าย หนูคิดว่าต่อไปต้องอ่านชุดความรู้หลังเรียนมากขึ้น”
“ผมคิดว่าการตั้งใจท�ำประมวลความรู้ส�ำคัญมากที่จะท�ำให้ได้ทบทวนก่อนสอบอีกครั้ง”
ตัวครูเองก็ได้ข้อสรุปจากการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ว่า “การน�ำหลักการฝึกท�ำนาย
(predicting) มาทดลองประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นช่ ว งเวลาสั้ น ๆ แต่ เ หมาะเจาะและส� ำ คั ญ เป็ น การ
ปรับปรุงการสอนเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย ด้วยกระบวนการที่ท�ำให้ผู้เรียนการ
ประเมินตนเองทั้งจากการคาดท�ำนาย การได้รับการสะท้อน (feedback) อย่างฉับพลันและ
หลายทาง การฝึกท�ำนายจึงมีคุณค่าต่อผู้เรียน และครูในการพัฒนาการเรียนหรือการสอน
ของแต่ละฝ่ายได้อย่างดียิ่งขึ้น”
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๔
เรียนแบบแทรกสลับ
(interleaving)
บันทึกตอนที่ ๔ นี้ ตีความจากบทที่ ๓ ในหัวข้อเรียนแบบแทรกสลับ (interleaving)

ค�ำน�ำ
ค�ำว่า “เรียนแบบแทรกสลับ” (interleaving) หมายถึง เมือ่ การเรียนก้าวหน้าไป
ก็มกี ารกลับมาตัง้ ค�ำถามให้นกั ศึกษาฝึกดึงความรูต้ อนก่อนๆ ออกมาตอบโจทย์ดว้ ย
แทรกสลับไปเรื่อยๆ ผู้เขียนหนังสือ Small Teaching พบประโยชน์ของการเรียน
แบบนี้ด้วยตนเอง เมื่อตนเข้าไปเรียนภาษาสเปนแบบออนไลน์  

ทฤษฎี
มีผลงานวิจัยยืนยันประโยชน์ของการเรียนแบบแทรกสลับนี้มากมาย เป็นที่
ชัดเจนว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระยะยาว (long term retention)
ดีกว่าเรียนแบบตลุยไปข้างหน้าถ่ายเดียว
หลักการของการเรียนแบบแทรกสลับมี ๒ ประการ (๑) ขยายเวลาของการ
เรียนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่งออกไป (๒) เรียนสลับ
ประเด็น (หรือทักษะ) ไปมา
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เขาบอกว่ามีการค้นพบว่าวิธีการนี้ดีกว่าเรียนแบบตลุยฝึกทีละทักษะ จากการ
วิจัยทดลองเรียนภาษาฝรั่งเศสเมื่อเกือบ ๓๐ ปีมาแล้ว  การเรียนแบบตลุยจนจบ
เรียกว่า massed learning  ส่วนวิธีแบ่งเป็นท่อนๆ เว้นช่วงเวลา เรียกว่า spaced
หรือ distributed learning หากทดสอบเมื่อเรียนจบใหม่ๆ พบว่านักศึกษาทั้งกลุ่ม
เรียนแบบตลุย และเรียนแบบทิ้งช่วง ได้คะแนนเท่าๆ กัน แต่หากทิ้งช่วงไป
๑ สัปดาห์แล้วจึงทดสอบ ปรากฏว่านักศึกษากลุ่มเรียนแบบทิ้งช่วงได้คะแนน
สูงกว่ามาก แสดงว่าการเรียนแบบทิ้งช่วงช่วยความจ�ำระยะยาว
คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นกับการฝึกดึงความรู้ออกมาจาก “ความจ�ำระระยาว”
(long term memory) ส�ำหรับน�ำมาใช้ในกิจกรรมหรือใช้ต่อความรู้ใหม่ การเรียน
แบบทิ้งช่วงเป็นการปล่อยให้ “เกือบลืม” แล้วเรียนซ�้ำ เป็นคล้ายๆ การฝึกสมอง
ให้ได้ท�ำแบบฝึกหัดฝึกดึงความรู้ออกมาใช้ (retrieval exercise) (ย้อนกลับไปดู
รายละเอียดได้ในบทที่ ๒)
วงจร “เกือบลืมแล้วฝึกดึงออกมา” เป็นเพียงครึ่งเดียวของค�ำอธิบายผลดีของ
การเรียนแบบแทรกสลับ
เขาอ้างค�ำอธิบายในหนังสือ Make It Stick ว่าการทิ้งช่วงการเรียนให้ยาว
เป็นการปล่อยให้สมองมีเวลาจัดระบบความรู้ในความจ�ำระยะยาว ในกระบวนการ
ทีเ่ รียกว่า consolidation ซึง่ ในกระบวนการดังกล่าว สมองจะทบทวนหาความหมาย
ของความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงกับ “ความรู้เดิม” (prior knowledge) ซึ่งต้องการ
เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันซึ่งจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้แบบ “มิรู้ลืม” ไม่ใช่
เพียงแค่จ�ำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น  
เขาอธิบายว่าสมองต้องการเวลาส�ำหรับท�ำกิจกรรม ๓  อย่าง เพือ่ จารึกความรูใ้ หม่
เข้าสู่ความจ�ำระยะยาวในสมองคือ การเข้ารหัส (encoding) การท�ำความชัดเจน
(consolidating) และการจัดระบบ (organizing) กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในสมอง
โดยเราไม่รู้ตัว แต่หากเรามีร่างกายและสมองที่สดชื่นและมีการนอนหลับเพียงพอ
สมองจะท�ำกิจกรรมเหล่านี้ได้ดีเป็นพิเศษ ผมเชื่อว่าในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์ทาง
สมองและนักจิตวิทยาการเรียนรู้ จะช่วยกันวิจัยสร้างค�ำอธิบายกลไกเหล่านี้ได้
ชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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จากทฤษฎีดังกล่าวอาจารย์สามารถใช้ในการออกแบบการจัดการสอนของตน
ให้มีการกระจายช่วงเวลาและมีการแทรกสลับ รวมทั้งใช้แนะน�ำวิธีเรียนให้แก่
นักศึกษาได้
“การเรียนแบบแทรกสลับ” (interleaving) หมายถึง เรียนประเด็นที่ ๑ ได้
ความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่ง (ไม่กระจ่างชัดเต็มที่) ก็เคลื่อนไปเรียนประเด็นที่ ๒  
แล้วกลับมาเรียนประเด็นที่ ๑ เพิ่มเติม ก่อนจะเคลื่อนสู่ประเด็นที่ ๓ แล้วย้อน
กลับมาเรียนประเด็นที่ ๒ เพิ่มเติม หรืออาจย้อนกลับไปแตะประเด็นที่ ๑ นิดๆ
หน่อยๆ แทรกสลับเช่นนี้เรื่อยไปเป็นการเรียนรู้แบบทิ้งช่วงเวลา และเรียนหลาย
ประเด็นในเวลาเดียวกัน ซึ่งผมตีความว่า เป็นการเรียนแบบธรรมชาติ เพราะ
เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นหลายเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันและเป็นเรื่องที่
ซับซ้อน ตีความหรือท�ำความเข้าใจได้หลายแบบหลายระดับความลึกและมีความ
เชื่อมโยง รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดเชื่อมโยง (transfer) ความรู้หรือวิธีการจาก
เรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง หรือจากบริบทหนึ่งไปสู่บริบทหนึ่งด้วย
การเชื่อมโยง (networking) ความรู้ และเรียนให้มีการเจาะลึก (deepening)
เป็นหัวใจส�ำคัญของการเรียนแล้วรูจ้ ริง (mastery learning) ผมเชือ่ ว่าวิธดี ำ� เนินการ
ต่อความรู้ตามในหนังสือ Small Teaching บทที่ ๑ ที่ผมตีความ (บางตอน
ก็มีการเติมความด้วย) เอามาเผยแพร่ในบทที่ ๒ - ๔ นี้ เป็นเคล็ดลับในการที่
อาจารย์ช่วยให้ศิษย์เรียนรู้แบบรู้จริง
หลักการหรือทฤษฎีการเรียนแบบแทรกสลับนี้อาจารย์สามารถน�ำมาประยุกต์
ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนได้หลากหลายแบบเป็นการเรียนแบบ
เดินหน้า ถอยหลัง สลับ ที่เมื่อประยุกต์ใช้ในช่วงแรกๆ นักศึกษาจะรู้สึกสับสน
ไม่ชอบ อาจารย์จึงต้องอธิบายสรรพคุณของมันตามทฤษฎีที่เล่าแล้ว ต่อไปเมื่อ
เห็นผลเชิงประจักษ์ว่าช่วยให้ความรู้จารึกในสมองได้ดีกว่าวิธีเรียนแบบตลุย (ซึ่ง
ดีในแง่ความจ�ำระยะสั้นเท่านั้น และไม่เชื่อมโยง) นักศึกษาจะชอบมาก เพราะ
เท่ากับเป็นการเรียนแบบลงแรงน้อย แต่ได้ผลมาก
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ขอย�ำ้ ว่าการเรียนรูท้ ดี่ ตี อ้ งเรียนแบบซับซ้อนเชือ่ มโยงและมีการถ่ายทอดเชือ่ มโยง
(transfer) จากบริบทหนึ่งไปสู่บริบทอื่นด้วยจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง หรือ
อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการศึกษาคือการฝึกน�ำความรู้จากบริบทหนึ่ง ไปปรับใช้
ในอีก บริบ ทหนึ่งหากไม่มีก ระบวนการฝึ ก transfer ความรู ้ ก็ ไ ม่ ถื อ เป็ น การ
ศึกษาทีแ่ ท้จริง ซึง่ ในการเรียนแบบแทรกสลับนี้ มีกระบวนการฝึก transfer ความรู้
บูรณาการอยู่อย่างแนบเนียน
เขาแนะน�ำว่าในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ควรใช้การสอนแบบตลุย
สลับกับแบบแทรกสลับ เพราะการเรียนแบบตลุยนั้น ดีส�ำหรับความจ�ำระยะสั้น
ส่วนการเรียนแบบแทรกสลับนั้น ดีต่อความจ�ำระยะยาว

รูปแบบวิธีการ
วิธีการประยุกต์ใช้หลักการเรียนแบบแทรกสลับไม่ใช่ผ่านเทคนิคการสอน แต่
เป็นการปรับวิธีออกแบบรายวิชา (course design) และสามารถท�ำได้โดยผ่าน
บริบททั้ง ๓ แบบ นั่นคือ (๑) ผ่านแผนการประเมิน (๒) ผ่านการจัดระบบการ
ใช้เวลาในการเรียนการสอน และ (๓) ผ่านระบบการเรียนออนไลน์

การเรียนแบบสะสม (cumulative learning)
เนื่องจากการเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการสะสม (cumulative) การสอบไล่จึง
ต้องวัดการสะสมความรู้ คือไม่ใช่ออกข้อสอบเฉพาะช่วง แต่ต้องออกข้อสอบวัด
ความรู้ที่สะสมมาจากช่วงก่อนๆ ด้วย เช่นเดียวกับการ quiz ก็ต้องไม่ออกข้อสอบ
quiz เฉพาะในคาบการสอนนั้น ต้องมีข้อสอบวัดความรู้ที่เรียนในคาบก่อนๆ ด้วย    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เชื่อมโยงหรือเป็นพื้นความรู้ส�ำหรับการเรียนในคาบนั้น     
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สมมติว่ารายวิชา ก แบ่งออกเป็น ๖ หน่วยการเรียน วิธีออกข้อสอบของ
หน่วยที่ ๓ ไม่ใช่วัดความรู้ของหน่วยที่ ๓ หน่วยที่ ๒ และหน่วยที่ ๑ อย่างละ
หนึง่ ในสาม ราวๆ สองในสามหรือสามในสีข่ องข้อสอบของหน่วยทีส่ ามควรวัดความรู้
ของหน่วยที่สาม ที่เหลือใช้วัดความรู้ของหน่วยที่สองและหน่วยที่หนึ่ง ลดหลั่น
กันไป
เขาอ้างข้อเขียนของ Maryellen Weimer ในเว็บ Faculty Focus เรือ่ ง cumulative exams (https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-professor-blog/
using-cumulative-exams-help-students-revisit-review-retain-course-content/)   
ที่แนะน�ำว่า
• เปิดชั้นเรียนทุกคาบด้วยการเขียนค�ำถามขึ้นจอ เพื่อทดสอบความรู้ที่เรียน
ในคาบที่แล้ว ให้เวลานักศึกษาคิด และอภิปรายค�ำตอบร่วมกันสั้นๆ
• ปิดคาบเรียนด้วยการให้นกั ศึกษาร่วมกันตัง้ ค�ำถามตามเนือ้ หาทีเ่ รียนในคาบนัน้
แล้วอาจารย์ใช้เป็นค�ำถามตอนเปิดคาบถัดไป
• เปิดหรือปิดคาบเรียนด้วยการให้นักศึกษาเปิดสมุดจดของคาบที่แล้วและ
ขีดเส้นใต้ประเด็นส�ำคัญ ๓ ประเด็น และอภิปรายร่วมกันสั้นๆ
อาจารย์ต้องประกาศให้ศิษย์ทราบว่า ธรรมชาติการเรียนรู้มีลักษณะสะสม
การเรียนในรายวิชานี้จึงด�ำเนินการแบบสะสม และจะด�ำเนินการสอบแบบสะสม

ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียน (mixing classroom learning)
ผสมผสานในที่นี้หมายถึง แทนที่ในหนึ่งคาบเรียนจะเรียนสาระเดียวก็ให้เรียน
สองสาระของวิชานั้น เช่นในคาบที่ ๑ เรียนสาระ ก และสาระ ข คาบที่ ๒ เรียน
สาระ ข และสาระ ค เช่นนี้เรื่อยไป โดยเปรียบเทียบการจัดชั้นเรียนแบบเรียน
ตลุย (blocked) กับแบบแทรกสลับ (interleaved) ดังในตาราง
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คาบเรียนแบบตลุย

คาบเรียนแบบแทรกสลับ

คาบที่ ๑ :  สาระ ก ฝึกแก้ปัญหา

สาระ ก  ฝึกแก้ปัญหา  สาระ ข

คาบที่ ๒ :  สาระ ข ฝึกแก้ปัญหา

สาระ ข  ฝึกแก้ปัญหา  สาระ ค

คาบที่ ๓ :  สาระ ค ฝึกแก้ปัญหา quiz

สาระ ค  ฝึกแก้ปัญหา ทบทวนหรือ quiz

อาจมีคนแย้งว่า จริงแล้วการเรียน สาระ ก ต้องการเวลาทั้งคาบ นักศึกษา
จึงจะเข้าใจดี ผู้เขียนหนังสือ Small Teaching อธิบายว่าการปล่อยให้นักศึกษา
รู้สึกยากล�ำบากเล็กน้อยต่อความเข้าใจสาระเป็นสิ่งดี เพราะเป็นการเปิดช่องให้
นักศึกษาใช้เครื่องมือ ฝึกท�ำนาย (prediction) ตามที่กล่าวแล้วในตอนที่ ๓ และ
เมื่อเรียนตอนต่อไปก็จะมีการแทรกสลับหยิบยกสาระ ก ส่วนส�ำคัญขึ้นมาเรียน
หรือถามซ�้ำ ในที่สุดนักศึกษาจะเรียนได้ลึกกว่าวิธีเรียนแบบตลุย

สภาพแวดล้อมของการเรียนแบบออนไลน์
เขาอ้างหนังสือ Minds Online (2014) เขียนโดย Michelle D. Miller ซึง่ บอกว่า
สามารถจัดการเรียนแบบแทรกสลับได้สะดวกมากในการเรียนออนไลน์ โดยแนะ
ให้จัดระบบเป็นรายสัปดาห์ และให้ก�ำหนดกิจกรรมที่จัดให้มีสม�่ำเสมอทุกสัปดาห์
(การอภิปราย quiz การบ้าน การสอบ) แบบสลับวันกัน เช่นในสัปดาห์แรก
มีการอภิปรายในวันจันทร์ แต่ในสัปดาห์ที่ ๒ การอภิปรายจัดในวันพฤหัส quiz
สัปดาห์แรกอยู่ในวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ อยู่ในวันจันทร์ เป็นต้น เขาบอกว่าวิธีจัด
ตารางเรียนแบบนี้จะช่วยให้การเรียนเป็นแบบแทรกสลับโดยปริยาย
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นอกจากนัน้ เขายังแนะน�ำให้จดั ความยืดหยุน่ ให้นกั ศึกษาเรียนล่วงหน้าไปก่อนได้
แต่ ไ ม่ ใ ห้ เ รี ย นช้ า กว่ า ก� ำ หนดในตารางเรี ย น อาจมี นั ก ศึ ก ษาบางคนฟิ ต จั ด
เรียนล่วงหน้าทีเดียวหลายสัปดาห์ ซึ่งจะท�ำให้การเรียนเป็นแบบตลุย (blocked
learning) แต่นักศึกษาแบบนี้มีน้อยมาก
นั่นคือการจัดการเรียนออนไลน์ตามอุดมคติยึดหลักการเรียนแบบแทรกสลับ
แต่ในชีวิตจริงนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ต้องการเรียนอย่างยืดหยุ่น ในชีวิตจริงจึง
อาจไม่สามารถจัดการเรียนตามอุดมคติที่กล่าวแล้วได้ แต่หากค�ำนึงถึงหลักการ
ข้างต้นบ้างก็น่าจะเพียงพอ
ในการเรียนแบบลูกผสม (blended learning) ระหว่างเรียนในชั้นเรียนกับ
เรียนออนไลน์ ควรค�ำนึงว่า จัดให้การเรียนแบบเข้าชั้นเรียนกับเรียนออนไลน์
ร่วมกันท�ำให้มีรูปแบบการเรียนทั้งแบบแทรกสลับและแบบตลุย อย่างเหมาะสม
เช่น ช่วงเรียนในชั้น อาจเน้นสอนสาระให้เข้าใจดี (สอนแบบตลุย) แล้วใช้การ
เรี ย นออนไลน์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ กลั บ ไปเรี ย นสาระที่ เ พิ่ ง เรี ย นจบจากการเรี ย นใน
ชั้นเรียน หรือบางส่วนอาจกลับไปแตะสาระของคาบก่อนๆ เพื่อให้นักศึกษาเห็น
ความเชื่อมโยงของสาระ และอาจใช้วิธีสลับก�ำหนดวันท�ำกิจกรรมออนไลน์แบบ
สลับตามที่กล่าวแล้ว
หรืออาจสลับเป็นใช้ชว่ งเรียนออนไลน์เพือ่ เรียนสาระ แล้วใช้ชว่ งเรียนในชัน้ เพือ่
ฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนแบบแทรกสลับทั้งนี้ขึ้นกับวิชาที่สอน โดยยึดหลักการ
คือให้มกี ารผสมระหว่างการเรียนแบบตลุยกับการเรียนแบบแทรกสลับอย่างเหมาะสม
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หลักการ
หลักการส�ำคัญคือ สามารถใช้ทั้งการเรียนแบบทิ้งช่วง (spaced learning)
และการเรียนแบบแทรกสลับ (interleaving) เพือ่ กระตุน้ ความจ�ำระยะยาว คือให้
นักศึกษาได้เรียนแบบกระจายช่วงเวลาและมีการทดสอบแบบสะสม เมื่ออาจารย์
มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็สามารถออกแบบการเรียนและการสอบที่ส่งเสริมการ
เรียนแบบแทรกสลับได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งตลุยและแทรกสลับ
ค�ำแนะน�ำคือ ไม่ใช่ยกเลิกการสอนแบบตลุย แต่ให้ใส่การสอนแบบแทรกสลับ
แทรกเข้าไปตามหลักการของ small teaching เพื่อให้นักศึกษาได้เผชิญสาระ
ความรู้ส่วนที่ส�ำคัญซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าในหลากหลายบริบท ซึ่งจะทั้งท�ำให้เกิดการเรียน
แบบรู้จริงและเกิดการจารึกไว้ในความจ�ำระยะยาว

ท�ำเล็กน้อยและบ่อยๆ
ท�ำน้อยๆ ใช้เวลาครั้งละน้อย แต่ท�ำบ่อยๆ คือเคล็ดลับหรือหลักการส�ำคัญ
เพื่อให้นักศึกษาหวนกลับไปท�ำความเข้าใจความรู้ส�ำคัญในบริบทใหม่ๆ

อธิบายและสนับสนุน
James Lang ผู้เขียนหนังสือ Small Teaching บอกว่า ตามปกตินักศึกษาจะ
ไม่ชอบการเรียนแบบแทรกสลับ เพราะจะรู้สึกไม่จุใจกับการรับถ่ายทอดความรู้
ยังเข้าใจไม่ตลอดก็ขยับไปประเด็นอื่น อาจารย์ตอ้ งอธิบายคุณค่าของวิธเี รียนแบบนี้
ต่อผลการเรียนในระยะยาวและหมั่นย�้ำคุณค่านี้อยู่เสมอ
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เคล็ดลับ
• ในข้อสอบของการทดสอบทุกแบบ ให้มคี ำ� ถามทีต่ อ้ งใช้ความรูเ้ ก่าอยูบ่ า้ งเล็กน้อย
• ใช้เวลาสั้นๆ ตอนเปิดและหรือปิดคาบเรียน ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่เรียน
ในคาบก่อนๆ หรือให้ได้ประยุกต์ความรูห้ รือทักษะทีเ่ รียนแล้วในสถานการณ์ใหม่ๆ  
• ใช้เวลา ๑๕ นาที ของคาบสุดท้ายของสัปดาห์ ให้นกั ศึกษาได้รว่ มกันใช้ความรู้
ที่เรียนในสัปดาห์นั้นแก้ปัญหาใหม่ๆ
• ออกข้อสอบของการทดสอบทุกแบบให้มกี ารเชือ่ มโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม
• ในการเรียนแบบผสมหรือแบบออนไลน์ มีการเปลี่ยนวันในสัปดาห์ ส�ำหรับ
การ quiz หรือกิจกรรมอื่นๆ

สรุป
การเรียนแบบแทรกสลับนอกจากช่วยให้ส่งเสริมความจ�ำระยะยาวแล้ว ยังช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะระดับสูง ได้แก่ การเขียน การพูด และการแก้ปัญหา ซึ่ง
หมายความว่า ไม่ได้มีผลเพียงการเรียนความรู้เท่านั้น ยังเกิดผลต่อความเข้าใจ
(understanding) ซึ่งเป็นหัวข้อของตอนที่ ๒ ของหนังสือ Small Teaching ซึ่ง
ว่าด้วยความเข้าใจ
อ่านข้อความในหนังสือ Small Teaching บทที่ ๓ นี้แล้ว ผมตั้งค�ำถามกับ
ตัวเองว่าการศึกษาไทยในช่วง ๓๐ – ๔๐ ปีที่ผ่านมา หลงผิดไปเน้นการสอน
ให้เกิดความจ�ำระยะสั้น เน้นการสอบความจ�ำระยะสั้น แทนที่จะเน้นสอนให้เกิด
ความจ�ำระยะยาวและสอบความจ�ำระยะยาวใช่หรือไม่ หากใช่สภาพที่ผิดพลาดนี้
ส่งผลต่อความอ่อนแอของการศึกษาไทยในปัจจุบันแค่ไหน
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ ใช้วธิ กี ารสอนแบบแทรกสลับโดยใช้คำ� ถามและแบบทดสอบตอนต้นคาบเรียน เมือ่
มีการขึน้ เนือ้ หาใหม่เพือ่ ให้นกั เรียนได้ทวนเนือ้ หาหลักหรือความรูส้ ำ� คัญอยูเ่ รือ่ ยๆ”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ในภาคเรียนวิริยะนักเรียนชั้น ๔ ได้เรื่องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “นิเวศวิทยาป่าชายเลน
กับเกษตรเชิงนิเวศ” ที่มีเนื้อหาสืบต่อเนื่องมาจากภาคเรียนฉันทะ
คุ ณ ครู ห นู – กุ ล ธิ รั ต น์ พั น ธ์ ศิ ริ เ ดช เล่ า ว่ า ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นคุ ณ ครู ผู ้ ส อนวิ ช า
ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ได้แก่ คุณครูปุ้ย - นิตยา เชื้อวังค�ำ  คุณครูกิ๊บ –
ภั ค ภิ ญ ญา ทรงศรี ว นิ ช ร่ ว มกั บ โค้ ช คื อ คุ ณ ครู อั ม – อั ม ภิ ณี เลิ ศ ปี ติ ว ณิ ช ย์
และครูหนู ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้ส�ำคัญหลายหัวข้อที่นักเรียนต้องเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในแต่ละครั้งว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ที่ ค รู ต ้ อ งน� ำ มาพิ จ ารณาในการออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ คื อ
นั ก เรี ย นต้ อ งมี โ อกาสได้ น� ำ เอาความรู ้ ส ะสมที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ม าก่ อ นหน้ า ไปใช้ อ ธิ บ าย
ความรู ้ ชุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามต่ อ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ล� ำ ดั บ ไป จนกระทั่ ง ถึ ง การน� ำ เอา
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ค ่ อ ยๆ เพิ่ ม พู น ขึ้ น นี้ ไ ปใช้ ใ นการท� ำ โครงงานสั ง เคราะห์ ต ่ อ ยอด
ซึ่งเป็นโครงงานปลายภาคด้วย
จากการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ใ นภาคเรี ย นฉั น ทะที่ ผ ่ า นมาคุ ณ ครู พ บปั ญ หาว่ า
นักเรียนยังไม่ได้ดึงความรู้เดิมออกมาใช้ ยังประยุกต์ใช้ความรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และยังมี
นักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้าหากัน
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การบานเชิง โครงงาน
๑. คนหาความหมายของคำวา “หวงโซอาหาร” และ
แสดงตัวอยางของหวงโซอาหารมาใหมากทีส่ ดุ นำเสนอ
ในรูปแบบ web ประกอบคำบรรยาย

๒. เขียนรายงานการสืบคนวงจรชีวิตและหวงโซอาหาร
ของสัตวทะเลที่เปนจานโปรดของฉัน นำเสนอในรูปแบบ
web ประกอบคำบรรยาย

๓. เขียนรายงานการสืบคนวงจรชีวิตของแพลงกตอน
และความสำคัญของปาชายเลนที่มีตอการเจริญเติบโต
และการขยายพันธุของแพลงกตอน

ธรรมชาติฯ (๔ คาบ/สัปดาห)
“นิเวศว�ทยาปาชายเลนกับเกษตรเชิงนิเวศ”

สัปดาห

{

{
{

๑

- ถายเทความรอนระหวางวัตถุ
- ถายเทความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

๒

- กระแสลมในการเกิดเมฆและฝน
- อิทธิพลของแรงโนมถวงกับการเกิดฝนตกและการไหลของน้ำ
- วัฏจักรของน้ำและการเกิดดินเลนบริเวณปากน้ำ

๓

การเกิดปาชายเลนและความสัมพันธที่หลากหลายของชีวิตในปา
ชายเลนผานการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายเทพลังงาน
ในระบบนิเวศปาชายเลน (ภาวะ (+,-) อยางมีสมดุล)

๔

- สิ่งมีชีวิตในปาชายเลน (ภาวะ ๔ แบบ (+,+) / (+,-) / (-,-)
และ (0,0)) และประโยชนของความหลากหลาย
- ปาชายเลนในฐานะตนทางของนานาชีวิตที่หลากหลายในหวง
สมุทร และในแมน้ำลำคลอง

๕

สถานการณปาชายเลนในโลก และการฟนฟูปาชายเลนดวยเกษตร
เชิงนิเวศ

ภาพแสดงเนื้อหาส�ำคัญในภาคเรียนวิริยะของนักเรียนชั้น ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดังนั้น คุณครูผู้สอนและโค้ชจึงได้มาร่วมกันตั้งเป้าหมายว่า ในภาคเรียนวิริยะนี้คุณครูจะต้อง
หาวิธใี ห้นกั เรียนสามารถดึงความรูเ้ ดิมมาใช้ ได้เชือ่ มโยงความรู้ และได้ประยุกต์ใช้ความรูอ้ ยูเ่ สมอ
และเมื่ อ คุ ณ ครู ใ หม่ ไ ด้ แ นะน� ำ ให้ อ ่ า นบั น ทึ ก การตี ค วามความรู ้ ข องศาสตราจารย์ น ายแพทย์
วิจารณ์ พานิช ชุดปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิง่ ใหญ่ ในบททีว่ า่ ด้วยการเรียนแบบแทรกสลับ
คณะครู จึ ง พบวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ ดึ ง ความรู ้ ม าใช้ อ ยู ่ เ สมอจนเกิ ด เป็ น ความจ� ำ
ระยะยาว และสามารถดึงความรู้ออกมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งตรงกันกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
เมื่อได้น�ำไปทดลองใช้จริงก็พบอีกว่า การเรียนแบบแทรกสลับนี้ยังเหมาะกับการเรียนหลาย
ประเด็นในเวลาเดียวกัน และเหมาะกับเนื้อหาที่นักเรียนชั้น ๔ ในภาคเรียนวิริยะนี้อย่างมาก
เพราะเรื่องที่เรียนมีหลากหลายประเด็นอีกทั้งยังมีความซับซ้อน เพราะมีทั้งตัวเนื้อหาหลักและ
เนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงความรู้อีกมากมาย
วิธีการสอนแบบแทรกสลับที่ครูน�ำไปใช้คือ ใช้ค�ำถามและแบบทดสอบตอนต้นคาบเรียน
ของทุกคาบที่มีการขึ้นเนื้อหาใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ทวนเนื้อหาหลักหรือความรู้ส�ำคัญอยู่เรื่อยๆ
ซึ่งรูปแบบของค�ำถามที่ใช้ในแบบทดสอบนั้น จะเป็นค�ำถามที่ชวนให้นักเรียนใช้ความรู้เดิมใน
การตอบหรืออธิบายขยายความ หรือน�ำมาเชื่อมโยงกับชีวิตประจ�ำวันและเป็นค�ำถามที่จะต้องใช้
ความรู้เดิมบวกกับความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งสายตาและท�ำการเกาะเกี่ยว
ความเข้าใจของตนเองเอาไว้ก่อนที่จะมีการเชื่อมโยงความรู้ชุดใหม่เข้ามา
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ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้เรียนเนื้อหาส�ำคัญ คือ เรื่องการถ่ายเทความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของน�้ำ ซึ่งเป็นความรู้ที่ต้องน�ำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดวัฏจักรน�้ำ 

การทดลองเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน�้ำจากไอน�้ำเป็นหยดน�้ำ
ในสัปดาห์ที่ ๑
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สัปดาห์ที่ ๒ ครูได้เตรียมแบบทดสอบเอาไว้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๕ ข้อที่ช่วยให้
นักเรียนได้ดึงความรู้เดิมจากสัปดาห์ที่ ๑ มาใช้ตอบ และการเขียนอธิบายความรู้ที่จะน�ำไปใช้
เรียนเนื้อหาของสัปดาห์ที่ ๒

ตัวอย่างโจทย์ที่ครูเตรียมไว้ให้นักเรียนเขียนบรรยาย เช่น

ในการตอบโจทย์ ข ้ อ นี้ นั ก เรี ย นจะต้ อ งน� ำ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การถ่ า ยเทความร้ อ นจาก
สัปดาห์แรกมาใช้ในการตอบค�ำถามโดยจะต้องเชื่อมโยงกับความรู้อื่นๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งหาก
นักเรียนตอบค�ำถามข้อนี้ได้แสดงว่านักเรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องการถ่ายเทความร้อนดีแล้ว
จึงจะสามารถน�ำหลักการนี้ไปท�ำความเข้าใจและยกตัวอย่างได้

ในการตอบโจทย์ข้อถัดมา นักเรียนจะต้องน�ำความรู้เรื่องการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนสถานะของน�้ำมาใช้ในการอธิบาย ซึ่งนักเรียนจะยังอธิบายได้ไม่ละเอียดมากนักเพราะเป็น
เรื่องที่จะต้องใช้ความรู้ที่จะได้เรียนต่อไปในสัปดาห์ที่ ๒
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ดังนั้นเป้าหมายของโจทย์ข้อนี้จึงเป็นไปเพื่อครูได้เห็นความรู้สะสมที่นักเรียนมีอยู่ และเพื่อ
กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ตรี ย มตั ว ในการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ วั ฏ จั ก รน�้ำ ที่ มี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การถ่ า ยเท
ความร้อน และในระหว่างที่นักเรียนท�ำข้อสอบครูผู้สอนจะเดินดูเพื่อเลือกค�ำตอบที่น่าสนใจจาก
นักเรียนในชั้น โดยจะเลือกจากตัวอย่างที่ดีและสามารถอธิบายได้ละเอียดมายกตัวอย่างให้เพื่อน
คนอื่นๆ ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง
เมื่อนักเรียนท�ำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ครูจะท�ำการเฉลยแบบทดสอบ และปรับความรู้ในข้อ
ที่มีนักเรียนตอบไม่ถูกโดยให้เพื่อนช่วยอธิบาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่พร้อมจะน�ำไปเชื่อมโยง
กับความรู้ใหม่
ในสัปดาห์ที่ ๓ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และการเกิดป่าชายเลน
ซึ่งจะต้องใช้ความรู้จากสัปดาห์ที่ ๒ ในเรื่องวัฏจักรน�้ำที่ท�ำให้เกิดกระบวนการกัดเซาะ พัดพา
ทับถมตะกอนลงบริเวณปากแม่น�้ำเกิดเป็นที่ราบสามเหลี่ยมปากน�้ำ ครูจึงได้เตรียมแบบทดสอบ
เพื่อช่วยทวนความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยการท�ำโจทย์เป็นข้อให้นักเรียน
เขียนตอบสั้นๆ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการของวัฏจักรน�้ำ
ครูใช้ค�ำถามส�ำคัญที่น�ำมาเชื่อมโยงความรู้ คือ “หากไม่มีวัฏจักรน�้ำจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง”
ค�ำถามที่ครูตั้งขึ้นนี้น�ำนักเรียนไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนในหลากหลาย
ประเด็นมาก เมื่อมีนักเรียนคนหนึ่งเปิดประเด็นขึ้นมาว่า “จะไม่มีการเกษตร ไม่มีป่าไม้ จะมี
แต่น�้ำเค็ม”  
เด็กชายคนหนึง่ ตอบว่า “จะไม่มพี นื้ ทีต่ น้ น�ำ 
้ เพราะถ้าไม่มวี ฏั จักรน�ำ 
้ ไม่มกี ารถ่ายเทความร้อน
น�้ำไม่ระเหยกลับขึ้นไปก็ไม่มีฝนตกลงบนต้นน�้ำ  ก็ไม่เกิดการกัดเซาะพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ชัน
ไม่มีที่ราบ หรือค่อยๆ ลาดลงครับเพราะต้องเกิดจากการกระท�ำของน�้ำ”
หลังจากทีเ่ ด็กชายคนนีต้ อบแล้ว เด็กหญิงคนทีต่ อบว่า “ไม่มปี า่ ไม้” ก็รอ้ งอ๋อ ! แล้วขออธิบาย
ซ�้ำทันทีว่า “จะไม่เกิดกระบวนการกัดเซาะ พัดพา ทับถมท�ำให้ไม่มีตะกอนมาถมที่ปากแม่น�้ำก็
จะไม่มีที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแล้วก็จะไม่มีป่าชายเลน”
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คราวนี้เพื่อนทั้งห้องก็ร้อง “อ๋อ !” ขึ้นพร้อมๆ กัน
พร้อมทั้งตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ถ้าไม่มีวัฏจักรน�้ำก็ไม่มีป่าชายเลน” ท�ำให้ครูผู้สอนมั่นใจ
ว่านักเรียนได้น�ำความรู้จากสัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ ที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้ว
นอกจากนี้ครูยังพบอีกว่าการให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้เดิมเพื่อตอบค�ำถามใหม่ๆ และใช้
ความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่จะเรียนใหม่ในช่วงต้นคาบเรียนตามแนวทางของการเรียนแบบ
แทรกสลับ ท�ำให้ครูประเมินได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้สะสมอยู่มากน้อยเพียงไร และเมื่อได้ตอบ
ค�ำถามเพื่อฝึกดึงความรู้เดิมมาเชื่อมกับความรู้ใหม่ ก็ยิ่งท�ำให้นักเรียนสามารถต่อยอดความคิด
ได้ดีและเร็วขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ใช่เด็กทุกคนที่สามารถท�ำได้ดีในทุกครั้ง แต่ครูได้เห็นนักเรียนที่
หลากหลายในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น เพราะค�ำถามเหล่านี้ท�ำให้นักเรียนได้มีเวลา
เตรียมตัวคิดว่าในการเรียนรู้ในคาบนี้จะต้องใช้ความรู้อะไร และยังท�ำให้มั่นใจว่าตัวเองมีความรู้
นั้นอยู่กับตัวแล้ว ในขั้นของการท�ำแบบทดสอบความรู้ ครูก็ท�ำการเฉลยทันที ข้อใดที่นักเรียน
ยังตอบได้ไม่ถูกต้อง ครูก็มีเวลาปรับความรู้ความเข้าใจใหม่ ก่อนที่จะเติมความรู้ในเรื่องใหม่ๆ
ลงไป
ปัจจัยเกือ้ หนุนความส�ำเร็จประการหนึง่ คือ ในการจัดกระบวนการให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันในชั้นเรียนด้วยค�ำถามที่ต้องน�ำความรู้เดิมออกมาใช้ ควรเปิดกว้างไม่มีผิดหรือถูก ครู
ควรยินดีเปิดรับทุกความคิดเห็น และควรเปิดโอกาสนักเรียนก็ช่วยกันตอบ แล้วน�ำเอาตอบของ
นักเรียนหลายๆ คนจากหลากหลายมุมมองมาสร้างเป็นความเข้าใจร่วมกัน
ประเด็นที่มีนักเรียนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนี้ จะน�ำพาให้ครูสามารถตั้งประเด็น
ในการพูดคุยให้นักเรียนทุกคนรู้ว่าห้องเรียนก�ำลังไปในทิศทางไหน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสร้าง
สะพานเชื่อมต่อความเข้าใจของตนเองเข้ามาหาความรู้ของกลุ่มได้ส�ำเร็จ แล้วเมื่อมีใครถ่ายทอด
ความเข้าใจของตนออกมาแบ่งปันก็ยิ่งจะท�ำให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ สร้างสะพานเชื่อมต่อความ
เข้าใจได้ส�ำเร็จด้วยเช่นกัน
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ภาค ๒ ความเข้าใจ
( UNDERSTANDING )

บทที่ ๕ เชื่อมโยง (connecting)
บทที่ ๖ การฝึกซ้อม (practicing)
บทที่ ๗ อธิบายให้ตัวเองฟัง (self-explaining)

๕
เชื่อมโยง
(connecting)
บันทึกตอนที่ ๕ นี้ ตีความจากบทที่ ๔ ในหัวข้อเชื่อมโยง (connecting)

เป้าหมายของภาคที่ ๒ ของหนังสือ Small Teaching คือการท�ำความเข้าใจ
และวิธีการพัฒนาพลังของการช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในมิติที่ลึกและ
เชื่อมโยงเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่แค่เพียงจัดการสอนแบบ Active
Learning เช่น Flipped Classroom แล้วจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ
เชื่อมโยง อาจารย์ต้องเอาใจใส่ยุทธศาสตร์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์บ่อยๆ แต่ใช้เวลาสั้นๆ ให้เกิดการเชื่อมโยง
การฝึกปฏิบัติ และการอธิบายด้วยตนเองในกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนรู้ไม่ว่า
ในรูปแบบใด
สาระของบันทึกชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิง่ ใหญ่ บทที่ ๒ - ๔ ทีผ่ า่ นมา
ว่าด้วยการช่วยให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแรงผ่านการเรียนรู้เบื้องต้น
ตามด้วยการเรียงล�ำดับและการเรียนรู้ซ�้ำที่อาจารย์วางแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่าง
เหมาะสม
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การสร้างการเรียนรูต้ า่ งจากการสร้างบ้าน การสร้างบ้านต้องสร้างฐานให้แข็งแรง
แล้วจึงต่อตัวบ้านชั้นล่างและชั้นบน แต่การสร้างการเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องให้เรียน
ความรู้ส่วนแรกอย่างเจนจบแล้วจึงเรียนส่วนต่อไป สามารถเรียนส่วนต่อไปตั้งแต่
ความรู้ส่วนแรกยังไม่แข็งแรง แต่ต้องมีการย้อนกลับมาทบทวนเชื่อมโยงส่วนต้นๆ
เป็นระยะๆ ในหลากหลายบริบท จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่แข็งแรงมั่นคงในระระยาว
การสร้างการเรียนรู้เป็นการเชื่อมต่อใยประสาทในสมอง ต้องการกิจกรรมซ�้ำๆ
ซับซ้อน และในหลากหลายบริบท จึงจะเกิดการเชื่อมต่อใยประสาทที่แน่นแฟ้น
และคงทนในระยะยาว และที่ส�ำคัญสามารถดึงความรู้นั้นออกมาใช้ได้ตรงตาม
ที่ต้องการ
ค�ำแนะน�ำและวิธกี ารในบันทึก ๓ ตอนจากนีไ้ ปจะยิง่ ช่วยให้การเรียนรูม้ คี วามลึก
เชื่อมโยง และยั่งยืน

ค�ำน�ำ
ความรู้เ รื่องใดเรื่องหนึ่งในสมองของมนุ ษ ย์ (และของสั ต ว์ ) อยู ่ ใ นรู ป ของ
เครือข่ายใยสมองที่เชื่อมโยงเซลล์ประสาท ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น เครือข่าย
ดังกล่าวหนาแน่นและจัดระบบเป็นอย่างดี ให้ดึงออกมาใช้ได้ง่ายและทันการณ์
แต่สมองของนักศึกษามีเครือข่ายใยสมองทีย่ งั ไม่พฒ
ั นาเต็มที่ ยังเป็นเครือข่ายห่างๆ
ไม่หนาแน่น และยังไม่มีการจัดระบบดีนัก   
การเรียนรูท้ ดี่ คี อื การช่วยให้สมองขยายและจัดระบบเครือข่าย โดยวิธกี าร ๓ วิธี
ที่น�ำเสนอไว้ในบทที่ ๒ – ๔ และในบทที่ ๕ นี้
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ทฤษฎี
อาจารย์จะสอนได้ดีขึ้นและนักศึกษาจะเรียนได้ดีขึ้น หากเข้าใจชีววิทยาของ
การเรียนรู้ หนังสือที่ให้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวที่ดีเยี่ยมเล่มหนึ่งคือ The Art of
changing the Brain : Enriching the Practice of Teaching by Exploring
the Biology of Learning (2002) เขียนโดย James Zull
ในสมองมนุษย์มเี ซลล์ประสาท ๑ แสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ประสาทมีใยประสาท
ประมาณหมืน่ เส้น ส�ำหรับไปเชือ่ มต่อกับใยประสาทของเซลล์ประสาทอืน่ เป็นเครือข่าย
ใยประสาท การเชื่อมต่อนี้ไม่เ หมื อ นการต่ อสายไฟฟ้ า เพราะปลายประสาท
ไม่เชื่อมกันโดยตรงแต่ไปจ่อกันแล้วสื่อสัญญาณกันด้วยสารเคมี
มองจากมุมของสมองการเรียนรูค้ อื การเชือ่ มต่อเครือข่ายใยประสาทให้หนาแน่น
มั่นคง และเป็นเครือข่ายกว้างขวาง เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อใยประสาทใหม่ๆ
ทุกครั้งที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ หรือกล่าวในทางกลับกันว่าเราเรียนทุกครั้ง
ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ใยประสาทใหม่ ๆ หรื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยจากผลของ
ประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้ต้องการการเชื่อมต่อใยประสาทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา
มองจากมุมของกลไกการเรียนรู้ การเรียนรู้คือการฝึกสมองให้เก็บความรู้ไว้
เป็ น ชุ ด ๆ ที่ ชุ ด ความรู ้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งกว้ า งขวางและมั่ น คง สามารถ
ดึงออกมาใช้ได้สะดวกและดึงความรู้ออกมาถูกชุด การเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องจะได้
ชุดความรู้หลวมๆ และไม่คงทน
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ความรู ้ ที่ เ ราเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ลึ ก ซึ้ ง และเชื่ อ มโยงจะมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
เครือข่ายความรู้อื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก
การจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ดี จ ะใช้ ก รอบของความรู ้ (knowledge frameworks)
ในเนื้อหานั้นๆ ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงและจัดระบบความรู้อย่างมีความหมาย
และเหมาะต่อการใช้งาน
หัวใจของบันทึกตอนนี้คือการช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่เครือข่าย
ความรู้เดิม เพื่อให้มองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น เห็นความหมายใหม่ และประยุกต์ใช้
ความรู้นั้นในบริบทใหม่ๆ ได้
มีการวิจัยทดลองผลของการให้กรอบการเรียนในแต่ละคาบแก่นักศึกษา เมื่อ
เทียบผลการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับกรอบการเรียน (learning outline)
กับนักศึกษาที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียนฉบับเต็ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับกรอบ
การเรียนมีผลการเรียนดีกว่า เข้าใจว่าเพราะกรอบการเรียนช่วยชี้แนะวิธีเชื่อมโยง
เครือข่ายความรู้
มองอีกมุมหนึ่ง การสร้างเครือข่ายความรู้ เป็นการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับ
ความรู้เดิม ดังนั้นหากความรู้เดิมไม่แน่น หรือรู้ผิดๆ การเชื่อมโยงความรู้ใหม่
ก็จะท�ำได้ยาก

•

55

•

รูปแบบวิธีการ
วิธกี ารช่วยให้นกั ศึกษาสร้างและเสริมแรงเครือข่ายความรูข้ องตน ท�ำโดยกระตุน้
ความรู้เดิม (prior knowledge) ในช่วงต้นภาคเรียน

ระบุสิ่งที่ต้องการรู้และสิ่งที่รู้แล้ว
เป้าหมายคือเพื่อประเมินว่านักศึกษามีพื้นความรู้เดิมแน่นและถูกต้องแค่ไหน
ส่วนไหนรูผ้ ดิ ๆ ก็จะได้แก้ไข ส่วนไหนยังขาดอยูก่ จ็ ะได้ซอ่ มแซมเสีย วิธกี ารท�ำได้งา่ ยๆ
ดังนี้
• ก่อนเริม่ เรียนรายวิชา ให้นกั ศึกษาท�ำ pre-quiz หรือตอบค�ำถาม ๒ - ๓ ค�ำถาม
เกี่ยวกับสาระความรู้โดยท�ำลงใน learning management system ของรายวิชา
แล้วอาจารย์สรุปให้นักศึกษาฟังในคาบเรียนแรกหรือคาบเรียนที่สอง
• ในแต่ละคาบเรียน ใช้เวลา ๕ นาทีแรกให้นักศึกษาเขียนบอกว่าตนรู้อะไร
บ้างแล้วเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะเรียนในคาบนัน้ และใช้เวลา ๕ นาทีตอ่ มา เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
บางประเด็น หรืออภิปรายร่วมกัน
• ตอนเริ่มเปิดภาคเรียน ใช้เวลาของคาบแรกของรายวิชา ในการประเมิน
ความรู้เดิมของนักศึกษา โดยอาจท�ำ pre-test หรือท�ำกิจกรรมกลุ่มซึ่งจะช่วยให้
ได้พลังของการเรียนรู้จากการท�ำนายด้วย (ดูบทที่ ๓ เพิ่มเติม)
• ๕ นาทีก่อนจบคาบแรกของรายวิชา ให้นักศึกษาเขียน ๓ ค�ำถามเกี่ยวกับ
สาระในรายวิชา หรือ ๓ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในรายวิชานั้น น�ำข้อเขียนนั้นมา
อภิปรายกันในคาบที่ ๒
เมื่ออาจารย์ได้เข้าใจความรู้เดิมของนักศึกษาว่ามีข้อจ�ำกัดในส่วนใด หรือเข้าใจ
ความสนใจของนักศึกษาก็สามารถน�ำมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้เน้นการ
ทวนซ�้ำในประเด็นนั้นๆ บ่อยๆ
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ให้กรอบ (framework) ของเนื้อหาวิชา
นีค่ อื course outline หรือ session outline ส�ำหรับช่วยเป็นกรอบประเด็นของ
การเรียนรูใ้ นรายวิชานัน้ หรือในคาบนัน้ มีผลงานวิจยั พิสจู น์วา่ การแจก (หรือบอก)
outline ของสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย น ช่ ว ยเพิ่ ม ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ดี ก ว่ า การแจกเอกสาร
การสอนที่มีสาระครบถ้วน

แผนที่หลักการ (concept maps)
ที่เรารู้จักกันในชื่อผังมโนภาพ หรือแผนที่ความคิด (mind map) ใช้ช่วยให้
นักศึกษามองเห็นภาพของแนวคิดหลักของรายวิชา โดยน�ำเสนอเป็นกิจกรรม
หรือเป็น knowledge domain อาจมอบหมายให้นักศึกษาท�ำ  concept map
ของเรื่องที่จะเรียนหรือเรียนไปแล้ว โดยอาจมอบหมายให้ท�ำหลาย concept
map ตามแนวคิดหลัก หรือการจัดระบบความคิด ที่แตกต่างกัน โดยอาจท�ำ
ในคอมพิวเตอร์ด้วย application แล้วฉายขึ้นจอ ซึ่งจะท�ำให้ท�ำได้รวดเร็วมาก

Minute Thesis
เป็นเกมที่ James Lang คิดขึ้นเอง เพื่อใช้เป็น scaffolding ให้นักศึกษาคิด
เสนอ และอภิปรายถกเถียงความเชื่อมโยงระหว่างสาระย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ท�ำโดยจัดกลุ่มสาระหลักออกเป็นสองหรือสามกลุ่ม เขียนตารางเป็นสองหรือ
สามคอลัมน์ในแนวตั้ง ใส่ค�ำที่แสดงแนวคิดหลักในสาระกลุ่มนั้น ให้นักศึกษา
คนหนึ่งลากเส้นโยงค�ำหนึ่งค�ำในคอลัมน์แรกกับสองค�ำในคอลัมน์ที่สอง แล้วให้
นักศึกษาช่วยกันอธิบายความสัมพันธ์ตามความเห็นของตน
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หลักการ
อาจารย์จัดให้ศิษย์ฝึกหัดเชื่อมโยงความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายใยประสาทของ
ตนเอง ให้เกิดความเข้าใจภาพใหญ่ในเรื่องนั้นๆ ในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อ
เชือ่ มโยง อาจารย์พงึ ค�ำนึงถึงเป้าหมายนีอ้ ยูเ่ สมอเพือ่ ให้ศษิ ย์เรียนรูง้ า่ ยขึน้ อาจารย์
ต้องช่วยท�ำ “นั่งร้าน” (scaffolding) ของการเรียนรู้ ซึ่งอย่างหนึ่งคือ

ให้กรอบ (framework) ว่าด้วยเป้าหมายของการเรียนรู้
ด้วยการเขียนอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ ศาสตร์และศิลป์
ของการสอน (๒๕๖๐) ว่า ครูอาจารย์ตอ้ งท�ำ “ตารางสเกลหรือรูบริกของเป้าหมาย
การเรียนรู้” การได้เห็นโครงสร้างของความรู้ในรายวิชาจะช่วยให้นักศึกษาซึ่งเป็น
มือใหม่ เชื่อมโยงสาระความรู้ที่ตนก�ำลังเรียนเข้าจุดเชื่อมในภาพใหญ่ของรายวิชา
ได้ง่ายขึ้น
กรอบโครงสร้างความรู้ในรายวิชานี้ อาจเขียนเป็น concept map เพื่อช่วยให้
เห็นความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นโดยดูด้วยตา (visualization)

อ�ำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
การเชือ่ มโยงความรูท้ ำ� ได้หลากหลายแบบ หลากหลายมิติ นักศึกษาต้องกล้าลอง
ฝึกเชือ่ มโยงด้วยตนเอง โดยอาจารย์คอยท�ำหน้าที่ “คุณอ�ำนวย” (facilitator) หรือโค้ช
ไม่ใช่ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงเสียเองด้วยความช�ำนาญ อย่างมากก็เพียงท�ำ scaffolding
ด้วยกรอบแนวทาง (framework) หรือด้วยเกม Minute Thesis และจัดพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักศึกษาเอง ที่เรียกว่า peer learning

เสริมพลังของ peer learning
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ วิ ธี เ ชื่ อ มโยงความรู ้ ท� ำ ได้ ง ่ า ยมาก โดยยึ ด หลั ก การ
ฝึกฝนเป็นทีม และท�ำให้เกิดความสนุกพร้อมกับได้สาระ เกม Minute Thesis
เป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือช่วยให้เกิด peer learning
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เคล็ดลับ
กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ยากและซับซ้อนกว่าการดึงความรู้ออกมาใช้ กิจกรรม
ฝึกเชื่อมโยงความรู้จึงต้องใช้เวลามากกว่า เวลา ๕ – ๑๐ นาทีไม่พอ จึงควร
พิจารณาใช้เวลาทั้งคาบ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายภาคการศึกษา
• จั ด กิ จ กรรมตรวจสอบความรู ้ เ ดิ ม (prior knowledge) ใช้ เ วลาทั้ ง คาบ
ตอนต้นเทอม ด้วยค�ำถามให้ตอบโดยการเขียน หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีระดม
ค�ำตอบจากนักศึกษาทั้งชั้น
• ให้นักศึกษาท�ำ concept map ในการตอบค�ำถาม หรือในการแก้ปัญหา ใช้
concept map หลายครั้งในช่วงของภาคเรียน ในต่างหลักคิด (organizational
principle)
• อย่าให้เอกสารประกอบการเรียนฉบับเต็มแก่นักศึกษา ให้เฉพาะส่วนที่เป็น
เค้าโครง (framework) แล้วให้นักศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เอง
• พยายามยกตัวอย่างจากชีวิตประจ�ำวันให้มากที่สุด หรือยิ่งดีกว่า หากให้
นักศึกษายกตัวอย่างด้วยตนเอง
• ใช้เกม Minute Thesis หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเชื่อมโยง
ความรู้ก่อนสอบไล่
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สรุป
James Lang สรุปด้วยตัวอย่างในนวนิยายที่ครูใช้กุศโลบายที่แยบยลในการ
ให้นกั เรียนเชือ่ มโยงความรูเ้ ชิงประวัตศิ าสตร์ของนักเรียน โดยซือ้ wallpaper ภาพ
ประวัติศาสตร์มาติดรอบห้อง แล้วให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ลงบนกระดาษติดผนังนั้น นักเรียนจึงได้ฝึกเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์
อย่างสนุก สนานมีชีวิตชีว า เป็น ตั ว อย่ า งของการหาวิ ธี ใ ห้ ศิ ษ ย์ ไ ด้ ฝ ึ กเชื่ อ มโยง
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูดาว - ปณิตา เมฆฉาย เล่าถึงการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนของหน่วยวิชาธรรมชาติ
ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ วิ ท ยา ในภาคเรี ย นฉั น ทะปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ของนั ก เรี ย น
ชั้ น ๖ ว่ า ในสั ป ดาห์ ที่ ๑ – ๕ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานการแสงอาทิ ต ย์
สู ่ ก ารเกิ ด ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ เช่ น ลม คลื่ น วั ฏ จั ก รน�้ ำ  ฯลฯ รวมทั้ ง
การที่ ป รากฏการณ์ ข ้ า งต้ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของชายฝั ่ ง
ทะเลทั้ ง การเพิ่ ม ขึ้ น (การงอก) และการลดลง (การกั ด เซาะ) ของตะกอนดิ น
ชายฝั ่ ง ทะเล และนั ก เรี ย นยั ง ต้ อ งท� ำ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นการท� ำ การบ้ า น
เชิ ง โครงงานคู ่ ข นานการเรี ย นเชิ ง ชั้ น เรี ย นวิ ช าธรรมชาติ ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ วิ ท ยา
เพื่ อ ต่ อ ยอดความรู ้ ซึ่ ง กั น และกั น เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ในบริ บ ทต่ า งๆ โดยนั ก เรี ย นสื บ ค้ น ศึ ก ษา ออกแบบ และลงมื อ ท� ำ ด้ ว ยตนเอง
ตัวอย่างเช่น การบ้านเชิงโครงงานชิ้นที่ ๑ นักเรียนต้องออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน
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การบ้านเชิงโครงงานชิ้นที่ ๑ ของเด็กหญิงธาดาภา โภคะวิบูล
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ในสั ป ดาห์ ที่ ๓ นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน (ระดั บ โมเลกุ ล ) จาก
ดวงอาทิตย์สโู่ ลก ตัง้ แต่พลังงานนิวเคลียร์ภายในดวงอาทิตย์ ▶ พลังงานรังสี ▶ พลังงานความร้อน
และวัสดุต่างๆ ที่ดูดซับรังสีและคายความร้อนได้ไม่เท่ากันซึ่งวัตถุแต่ละชนิดจะเลือกช่วงคลื่นที่
ดูดซับรังสีที่เหมาะสมกับตัวมันเอง จึงท�ำให้โมเลกุลของวัตถุนั้นสั่น เสียดสี จนเกิดความร้อน
และถ่ายเทความร้อนออกมา โดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผ่านแผนภาพเส้นทางพลังงานที่แสดง
การเปลี่ยนรูปพลังงานระดับโมเลกุล พบว่านักเรียนยังสามารถจดจ�ำความรู้นี้ได้
ก่อนเข้าสู่การเกิดการลม ครูพาท�ำกิจกรรมการทดลองเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน ▶ พลังงาน-จลน์ โดยเริ่มจากการตั้งค�ำถามว่า “ความร้อน
ท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้หรือไม่ เพราะอะไร”
นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกันในชั้นเรียน ๖/๑
นตโตะกล่าวว่า “ได้ครับ เพราะผมเคยรู้มาว่าบอลลูนใช้ไฟจุดด้านล่าง มันจึงลอยขึ้นไปได้”
ปินปินเสริมว่า “ได้ครับ เพราะพอเวลาร้อนระเบิดก็พุ่งออกมา”
เอมี่แลกเปลี่ยนว่า “ได้ค่ะ เพราะเวลาเราจุดไฟต้มน�้ำ น�้ำก็เคลื่อนที่เดือดเป็นฟองอากาศ”
จากทั้ง ๓ ค�ำตอบนี้ ท�ำให้ครูทราบว่านักเรียนพยายามใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ทั้งจากการสังเกต การอ่าน การชม และการลงมือท�ำด้วยตนเองมาคาดเดาค�ำตอบ
ครูจึงเข้าสู่ค�ำถาม “การเคลื่อนที่ของความร้อนมีทิศทางเป็นอย่างไร” บางคนบอกว่าเคลื่อนที่
ขึ้นด้านบนเหมือนบอลลูน ส่วนบางคนก็เห็นต่างและบอกว่าเคลื่อนที่ทุกทิศทางระเบิด ครูจึง
สอบถามว่ า ใครสนั บ สนุ น แนวคิ ด ใด เพราะอะไร เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการให้ เ หตุ ผ ลของนั ก เรี ย น
จากนั้นจึงให้นักเรียนร่วมสังเกตและท�ำกิจกรรมสาธิต โดยห้อยงูกระดาษไว้ด้านบนพร้อมจุด
ตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ด้านล่าง ระวังไม่ให้กระดาษสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
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จากนั้นครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
งู ก ระดาษ และวั ด อุ ณ หภู มิ อ ากาศด้ า นข้ า งและด้ า นบนของงู ก ระดาษ หลั ง จากทดลองและ
มาสรุปความรู้ร่วมกันนักเรียน นักเรียนเห็นงูเคลื่อนที่ขึ้น และวัดอุณหภูมิอากาศด้านบนได้
สูงกว่าอุณหภูมิอากาศด้านข้างของงูกระดาษ
ครูตั้งค�ำถาม “งูเคลื่อนที่ขึ้นไปได้อย่างไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนน่าจะเกี่ยวกับโมเลกุลอากาศ
ร้อน เพราะรอบๆ งูกระดาษมีเพียงอากาศ ครูจึงให้นักเรียนสังเกตสื่อ stimulation ที่เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงการเคลื่อนไหวของโมเลกุลอากาศที่ได้รับพลังงานความร้อน ซึ่งสื่อนี้
น�ำมาปรับใช้ในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างภาพความเข้าใจระดับโมเลกุลซึ่งสังเกต
ด้วยตาเปล่าไม่เห็น ขณะนักเรียนสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลอากาศร้อนที่กระจายตัว
และลอยตั ว สู ง ขึ้ น ครู สั ง เกตเห็ น ว่ า นั ก เรี ย นสนใจสื่ อ ชิ้ น นี้ ม าก สั ง เกตจากแววตาและความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการยกมื อ แลกเปลี่ ย นสิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น และมี บ างเสี ย งที่ ถ ่ า ยทอดออกมาว่ า
“อ๋อ เข้าใจแล้ว”
จากนั้นครูจึงตั้งค�ำถามต่อว่า “นักเรียนคิดว่าหลักการโมเลกุลอากาศร้อนกระจายตัวและ
ลอยตัวสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดในชีวิตประจ�ำวัน”
นตโตะยืนค�ำตอบว่าบอลลูนที่ลอยขึ้นไปได้เพราะโมเลกุลอากาศลอยตัวสูงขึ้น
ปาล์มมี่บอกว่าเกี่ยวข้องกับประเพณีปล่อยโคมลอยที่มีการจุดไฟเช่นกัน
ปอฝ้ายเสริมว่า “อากาศเคลื่อนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดลม เพราะเวลาลมพัดอากาศ
ก็เคลื่อนที่” ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูเห็นความพยายามของนักเรียนในการเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาเข้ากับประสบการณ์ในชีวิต
ประจ�ำวัน
เมื่อครูตั้งค�ำถามต่อไปว่า “ความร้อนท�ำให้อากาศร้อนลอยขึ้น แล้วความร้อนท�ำให้เกิดลม
ได้อย่างไร” นักเรียนคิดกับค�ำถามที่ได้รับอีกครั้ง เมื่อนักเรียนคาดเดา สิ่งตนคิดเสร็จสิ้นจึงลงมือ
ท�ำกิจกรรมกลุ่มย่อย ๔ – ๕ คน ต่อกลุ่ม เพื่อจ�ำลองการเกิดลมโดยสังเกตจากควันธูปใน
ท่อพลาสติกอะคริลิคที่มีลักษณะเป็นรูปตัวทีหงาย โดยจุดธูปและน�ำมาจ่อที่ด้านข้างของท่อ
โดยท�ำพร้อมกันทั้ง ๒ ด้าน โดยมีเทอร์โมมิเตอร์ส�ำหรับวัดอุณหภูมิที่ปากท่อทั้งสามด้าน สังเกต
การเคลื่อนที่ของควันธูป (แทนการเคลื่อนที่ของอากาศร้อน) การเคลื่อนที่ของอากาศด้านข้าง
และอุ ณ หภู มิ ที่ ป ากท่ อ ทั้ ง สามด้ า น แล้ ว ให้ บั น ทึ ก ลงใบงานบั น ทึ ก ผลการทดลอง จากนั้ น
จุดเทียนไขเล่มเล็กวางที่ตรงกลางของท่อพลาสติก (ตัวแทนการให้พลังงานความร้อน) สังเกต
การเคลือ่ นทีข่ องควันธูป การเคลือ่ นทีข่ องอากาศด้านข้างและอุณหภูมทิ ปี่ ากท่อทัง้ สามด้านอีกครัง้
และให้บนั ทึกลงในใบงาน เพือ่ ให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูข้ องตนเองในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเกิดลม
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ขณะนักเรียนท�ำการทดลองนี้ครูเดินสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลตามกลุ่มย่อย
พบว่านักเรียนพยายามช่วยกันสังเกตและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเข้าใจกับเพื่อนในกลุ่ม บางคน
เข้าใจเร็วก็จะชี้ชวนให้เพื่อนสังเกตในมุมที่ตนเห็น ครูจะเข้าไปสอบถามความเข้าใจของทุกกลุ่ม
รวมตั้งค�ำถามให้นักเรียนสังเกตและคิดต่อเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดหายไป ในช่วงนี้สังเกตได้ว่า
นักเรียนสนใจและพยายามอธิบายสิ่งที่ท�ำกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจนหมดเวลา จากนั้นครู
ให้นกั เรียนทัง้ ชัน้ ร่วมกันแลกเปลีย่ นความเข้าใจจนพบว่า “ลมเกิดอากาศอุณหภูมสิ งู ลอยขึน้ ด้านบน
และอากาศอุณหภูมิต�่ำกว่าด้านข้างไหลมาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นไป”

นักเรียนก�ำลังทดลองชุดสาธิตการเกิดลม
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ครูจึงตั้งค�ำถามต่อไปว่า “ท�ำไมจึงได้ผลการทดลองเช่นนี้” นักเรียนจึงเชื่อมโยงกับแผนใน
วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา สัปดาห์ที่ ๓ และ สื่อ stimulation ที่ดูไปในช่วงต้น
คาบเรียน จึงพบว่า “บริเวณที่โมเลกุลอากาศได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มาก โมเลกุลอากาศ
สั่นเสียดสี ชนกันมาก เกิดความร้อนอุณหภูมิสูง กระจายตัวมากและลอยตัวสูงขึ้น ส่วนบริเวณที่
โมเลกุลอากาศได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์นอ้ ย โมเลกุลอากาศสัน่ เสียดสี ชนกันน้อย เกิดความร้อน
อุณหภูมิต�่ำ กระจุกตัว ลอยต�่ำขึ้น และไหลไปแทนที่โมเลกุลอากาศอุณหภูมิสูงที่ลอยตัวสูงขึ้น”
ขณะที่ นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นนี้ ค รู ว าดแผนภาพขึ้ น กระดานเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นในห้ อ งคนอื่ น ๆ
เห็นภาพร่วมกัน และให้ช่วยกันเพิ่มเติมพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุล
ในแต่ละสถานการณ์
เมื่อเข้าใจเรื่องลมแล้ว นักเรียนได้ต่อยอดความรู้การเปลี่ยนรูปพลังงานจากดวงอาทิตย์สู่
การเกิดคลื่นน�้ำทะเล กระแสน�้ำ และวัฏจักรน�้ำในชั้นเรียนวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา
ต่อไปและได้ฝึกสร้างเครือข่ายความรู้โดยการเขียนเส้นทางพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เดินทาง
มาสู่โลกและก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ให้หลากหลายมากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ โดยการศึกษาด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านการท�ำการบ้านเชิงโครงงานชิ้นที่ ๓
เมื่ อ เข้ า สู ่ ชั้ น เรี ย นวิ ช าธรรมชาติ ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ วิ ท ยา ในสั ป ดาห์ ที่ ๕ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
การเรียนรู้เรื่องพลังงานจากดวงอาทิตย์สู่ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการงอกและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
โดยประยุกต์ความรู้จากสัปดาห์ที่ ๔ มาสู่ภูมิศาสตร์กายภาพการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้จึงเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ก่อนลงพื้นที่
ภาคสนามในสัปดาห์ที่ ๖
กิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นกระบวนการสังเกตตูจ้ ำ� ลองชายฝัง่ เสมือนจริง โดยมีเครือ่ งก�ำเนิดคลืน่
และกระแสน�ำ 
้ เพือ่ สังเกตการเคลือ่ นทีข่ องตะกอนทรายบริเวณชายฝัง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพของชายฝั ่ ง ทะเล อั น เกิ ด จากการกระท� ำ ของคลื่ น และกระแสน�้ ำ  ท� ำ ให้
นักเรียนเกิดภาพความเข้าใจจากของจริงที่สังเกตเห็นได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการแลกเปลี่ยน
ร่วมกับเพื่อนในขณะที่สังเกตร่วมกัน ในช่วงนี้ก�ำลังทดลองนี้นักเรียนพยายามสังเกตและบันทึก
ภาพวาดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลลงในใบงาน
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นักเรียนก�ำลังทดลองชุดสาธิตการทดลองการเปลี่ยนแปลง
ภูมิศาสตร์กายภาพของชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการกระท�ำ
ของคลื่นและกระแสน�้ำ

จากนั้นจึงน�ำมาเชื่อมโยงการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์สู่การงอกและการกัดเซาะ
ผ่านเส้นทางพลังงานระดับโมเลกุลร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดคาบเรียนนี้นักเรียนได้ใช้เวลาคิดต่อไปว่า
“สาเหตุ ข องการงอกและการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ทะเลมี คื อ อะไรบ้ า งและสิ่ ง นั้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนดินริมชายฝั่งอย่างไร”
นั ก เรี ย นได้ น� ำ ความรู ้ วิ ช าธรรมชาติ ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ วิ ท ยาที่ เ รี ย นมาก่ อ นหน้ า นี้ ม า
ตอบค�ำถาม ทั้งจากชั้น ๖ ที่เกิดกับลม คลื่น และกระแสน�้ำ นักเรียนบางคนน�ำความรู้จากชั้น ๔
มาตอบค� ำ ถาม ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ รากต้ น โกงกางและแสมที่ ช ่ ว ยดั ก ตะกอนดิ น และมี ล� ำ ต้ น ที่
ชะลอคลื่นได้ นักเรียนบางคนเชื่อมโยงกับความรู้จากชั้น ๕ เกี่ยวกับการกัดเซาะ พัดพา และ
ทั บ ถมที่ ป ลายน�้ ำ  รวมทั้ ง การเคลื่ อ นที่ ข องตะกอนดิ น ต้ น น�้ ำ  กลางน�้ ำ  มายั ง ปลายน�้ ำ ที่ เ ป็ น
ผลความเกีย่ วเนือ่ งมาจากวัฏจักรน�ำ 
้ มีนกั เรียนเสริมต่อไปว่าหากมีเขือ่ นหรือประตูนำ�้ มากัน้ ทางน�ำ้
จะท� ำ ให้ ไ ม่ มี ต ะกอนดิ น มายั ง ปลายน�้ ำ ซึ่ ง เป็ น การลดปั จ จั ย การงอกและเสี่ ย งต่ อ การหายไป
ของชายฝั่งมากขึ้น ในช่วงเวลานี้จะเห็นว่านักเรียนพยายามดึงความรู้เดิมที่อยู่ภายในของตนเอง
จากหลากหลายชุดข้อมูลออกมาเพื่อตอบค�ำถาม

•

67

•

เมื่อเข้าสู่กระบวนการภาคสนาม นักเรียนได้สัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน และวิทยากร
ท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเก่า วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของชุมชน เหตุการณ์หรือภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน รวมทั้งความเสียหายทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน นักเรียนพยายามตั้งค�ำถาม
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ซึ่ ง ค� ำ ถามส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการตั้ ง มาจากที่ โ รงเรี ย น และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง
ต่อยอดจากค�ำตอบของชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ในช่วงเวลานี้จะเห็นว่านักเรียน
บางคนสามารถตั้งประเด็นค�ำถามต่อยอดได้ดี บางคนยังต้องส่งเสริมทักษะนี้อยู่
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยยกมือแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนวิชาธรรมชาติศึกษา
และประยุกต์วิทยา มีความพยายามตั้งค�ำถามและต่อยอดประเด็นได้ดีมาก เช่น ปอผ้ายที่
ในชั้นเรียนจะนั่งเรียนเงียบๆ นานๆ ทีจะยกมือขึ้นขอแลกเปลี่ยน ในภาคสนามครั้งนี้เขาเป็น
แกนน�ำหลักในการตั้งประเด็นค�ำถามของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเขาถนัดและกล้า
ในการแลกเปลี่ยนแบบกลุ่มย่อยมากกว่ากลุ่มใหญ่ ส่วนนตโตะที่ถนัดวิธีการเรียนรู้โดยการ
แลกเปลีย่ นอยูแ่ ล้วยังคงรักษาสิง่ เหล่านีไ้ ว้เช่นเดิม สมาชิกกลุม่ คนอืน่ ๆ เช่น องศา ใจกว้าง เหม่เม้
และปริม ถึงแม้จะตั้งค�ำถามอยู่เป็นระยะๆ แต่เป็นประเด็นค�ำถามที่น่าสนใจ ท�ำให้สมาชิกกลุ่ม
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพียงพอต่อการน�ำข้อมูลไปใช้ต่อ โดยเหตุปัจจัยที่ส�ำคัญในการส่งเสริม
ทักษะการสัมภาษณ์คือการเตรียมความพร้อมด้านทักษะนี้มาตั้งก่อนขึ้นชั้น ๖ และก่อนออก
ภาคสนามครัง้ นีค้ ณะได้จดั กระบวนการเตรียมความพร้อมทัง้ กติกามารยาททีค่ วรท�ำและไม่ควรท�ำ
ขณะสัมภาษณ์ ระดับภาษาที่ใช้สัมภาษณ์ชาวบ้าน ประเด็นข้อมูลที่ควรได้จากการสัมภาษณ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอด ลักษณะค�ำถามที่ดี การต่อยอดค�ำถามจากง่ายไปซับซ้อน และ
การเปลีย่ นประเด็นค�ำถามตามความเหมาะสม รวมทัง้ การทีค่ รูสร้างสถานการณ์สมมติให้นกั เรียน
สังเกตและคิดก่อนลงพื้นที่ อีกทั้งเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ขณะที่นักเรียนลงพื้นที่สัมภาษณ์จริง
โดยช่วยเริ่มและขยายประเด็นค�ำถามหรือสร้างความเข้าใจค�ำถามและค�ำตอบระหว่างนักเรียน
และชาวบ้านในบางขณะที่เกิดการติดขัดหรือยังไม่ชัดเจน
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ภาพขณะสัมภาษณ์อดีตผู้น�ำชุมชน
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จากนั้นจึงน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดระบบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ่านเครื่องมือ
Timeline แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน
ผ่านกระบวนการกลุม่ ย่อยทีม่ สี มาชิก ๘ – ๙ คน โดยมีครูทปี่ รึกษากลุม่ ละอย่างน้อย ๑ คน พบว่า
นักเรียนรู้จักเครื่องมือนี้เป็นอย่างดี สังเกตจากนักเรียนเสนอเครื่องมือนี้ในการจัดระบบข้อมูล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ และนักเรียนบางคนมีการใช้เครื่องมือนี้ในการบันทึกข้อมูล
ขณะสัมภาษณ์วิทยากรมาตั้งแต่แรก
ต่อจากนั้นจึงแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Timeline กับเพื่อนกลุ่มอื่น โดยแลกเปลี่ยน Timeline
ของกลุ่มตนวนกันไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลเดิมที่รุ่นพี่เคยสัมภาษณ์ปีก่อนๆ และน�ำมา
เพิ่มเติมเหตุการณ์ที่กลุ่มของตนเองไม่ได้สัมภาษณ์มา ท�ำให้นักเรียนในกลุ่มใหญ่ในภาคสนาม
ทั้ง ๕๐ คนมีข้อมูลใกล้เคียงกันมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีอย่างจ�ำกัด
หลังจากที่นักเรียนทราบเหตุการณ์และปัญหาที่ชาวบ้านขุนสมุทรจีนเผชิญ ชัดเจนขึ้นแล้ว
สมาชิกกลุ่มย่อยร่วมกันอ่านและแปลความแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงและความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงปีต่างๆ
ทั้งการงอกและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จากนั้นเลือกพื้นที่ที่นักเรียนต้องการส�ำรวจ พร้อมให้
เหตุผลประกอบว่าท�ำไมจึงสนใจศึกษาพื้นที่นั้น โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียมประกอบการให้เหตุผล กิจกรรมนี้เป็นกระบวนการที่ปรับจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
เดิมให้นกั เรียนศึกษาแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศเพือ่ ยืนยันความเสียหายก่อนส�ำรวจเท่านัน้ รวมทัง้
นักเรียนไม่ได้มีโอกาสเลือกพื้นที่ที่ตนสนใจแต่เดินส�ำรวจทั่วทั้งชุมชน ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน
การปรับกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดให้เหตุผลในการเลือก
พื้นที่ ประกอบกับฝึกทักษะการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์
ข้อมูลและประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกพื้นที่การเรียนรู้
ของตนเอง
นักเรียนในกลุ่มย่อยตั้งประเด็นค�ำถามจากการอ่านและแปลความภาพถ่ายทางอากาศ อีกทั้ง
วางแผนการจัดการเวลาและแบ่งหน้าทีก่ ารท�ำงาน ว่าใครจะท�ำหน้าทีส่ งั เกตและสัมภาษณ์เพิม่ เติม
จากนั้นจึงไปส�ำรวจพื้นที่จริง พบว่านักเรียนดึงประเด็นจากการอ่านและแปลความภาพถ่าย
ทางอากาศได้ และประเด็นค�ำถามส่วนใหญ่อยู่ประเภทค�ำถามเชิงสงสัย เช่น “ท�ำไมปีนี้บริเวณนี้
มีแผ่นดินงอกหรือกัดเซาะมากเป็นพิเศษ” “ท�ำไมบริเวณนี้ไม่ถูกกัดเซาะเลยหรือกัดเซาะมาก
ในหลายช่วงปี” “ท�ำไมบริเวณนากุ้งจึงเกิดการกัดเซาะบ่อย” ฯลฯ ซึ่งค�ำถามเหล่านี้ล้วนเป็น
บันไดไต่สกู่ ารคาดเดาสาเหตุการงอกและการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลทัง้ สิน้ ในขณะนีน้ กั เรียนบางคน
ถึ ง กั บ เปิ ด Timeline เพื่ อ ลองคาดเดาข้ อ มู ล บางส่ ว นก่ อ น นั่ น ท� ำ ให้ ค รู เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นรู ้ ว ่ า
จะสามารถน�ำข้อมูลส่วนใดมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์สาเหตุได้
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เมื่อได้ข้อมูลจากการส�ำรวจพื้นที่ที่สนใจศึกษามาแล้ว นักเรียนในกลุ่มย่อยน�ำข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ Timeline แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลบ้านขุน
สมุทรจีน การอ่านและแปลความภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม การส�ำรวจ มาจัดระบบ
ข้อมูลผ่านกระบวนการคิดเชื่อมโยงร่วมกันจนเกิดความเข้าใจพื้นที่ที่ส�ำรวจทั้งด้านภูมิศาสตร์
การใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ และคาดเดาปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่สนใจศึกษาจากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด พบว่านักเรียนแต่ละคน
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม วิ ธี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล ในประเภทเดี ย วกั น อย่ า งหลากหลายตามที่ ต นถนั ด และ
คิดว่าเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อดีต-ปัจจุบันและการใช้พื้นที่
ของพื้นที่ที่นักเรียนสนใจเข้าไปศึกษา นักเรียนบางกลุ่มใช้ภาพวาดแสดงลักษณะพื้นที่ ซึ่งเป็น
การเสนอของสมาชิกกลุ่มที่ถนัดวิธีการถ่ายความคิดความเข้าใจออกมาเป็นภาพ

บางกลุ่มน�ำเสนอการประยุกต์ใช้แผนผังของแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมมาประกอบการวาด
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันเข้าไปในภาพเดียวกัน ซึ่งภาพในอดีตนี้เกิดจากสังเกต
ร่องรอยความเสียหายที่ยังปรากฏอยู่ผ่านการส�ำรวจพื้นที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์
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บางกลุ่มใช้วิธีการจัดระบบข้อมูลออกมาเป็น Timeline ซึ่งได้ข้อมูลจากการอ่านและแปลความ
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมในปีต่างๆ
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นอกจากนี้นักเรียนยังน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Timeline แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน การอ่านและแปลความ ภาพถ่ายทางอากาศ
และดาวเทียม การส�ำรวจมาคาดเดาปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่สนใจศึกษา
ครูพบว่านักเรียนพยายามเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการงอกและการกัดเซาะที่เรียนรู้ในวิชา
ธรรมชาติ ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ วิ ท ยา ประกอบการคาดเดา ตั ว อย่ า งเช่ น “คลื่ น แรงคลื่ น ที่ มี
ความถี่มากและคลื่นหัวแตก ท�ำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล” และ “การยับยั้งการพัดพา
ตะกอนดินจากต้นน�้ำมาทับถมที่ปลายน�้ำโดยเขื่อนต้นน�้ำ ท�ำให้เกิดการกัดเซาะง่ายมากขึ้น”
สิ่งที่ส�ำคัญของกระบวนการนี้มากกว่ารูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล คือความรู้ความเข้าใจที่เขา
ได้เรียนรู้ไปและพยายามถ่ายทอดออกในรูปแบบต่างๆ ที่เขาถนัด ซึ่งกระบวนการนี้ท�ำให้ครู
รู้ว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มถนัดวิธีการเรียนรู้และน�ำเสนอความรู้ในรูปแบบใด สามารถ
จับประเด็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดออกมาได้หรือไม่ รวมถึงนักเรียนสามารถดึงชุดข้อมูล
ที่หลากหลายมาคิดเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดการสร้างความรู้ใหม่ได้หรือไม่
ดังนั้นบทบาทของครูในช่วงเวลานี้คือการสังเกตความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนลงพื้นที่ภาคสนาม
รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ผ่านการถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมและส่งเสริมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยให้นักเรียนระบุแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งให้นักเรียนตั้งค�ำถาม
เพื่อสัมภาษณ์วิทยากรเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไม่แน่ใจ
ในช่วงท้ายของภาคสนาม นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอข้อมูลพืน้ ทีท่ ตี่ นไปส�ำรวจเพือ่ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ร่วมกัน โดยนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลของกลุ่มเพื่อนในประเด็นที่ตนเองไม่มี
ลงสมุดภาคสนาม และผูฟ้ งั ตัง้ ค�ำถามถามเพือ่ นกลุม่ ทีน่ ำ� เสนอในประเด็นทีส่ งสัย ไม่เข้าใจ เพิม่ เติม
ประเด็น หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลให้เข้าใจชัดเจนมากขึน้ พบว่านักเรียนบางคนมี
ความสามารถในการฟังจับประเด็นและมีบางคนยังส่งเสริมทักษะนี้อยู่ หากครูสร้างความน่าสนใจ
ให้กบั การน�ำเสนอมากขึน้ น่าจะช่วยให้นกั เรียนบางส่วนทีห่ ลุดต่อการเรียนรูแ้ ละนักเรียนส่วนใหญ่
พยายามมี ส ่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ร ่ ว มกั บ เพื่ อ นซึ่ ง ในขณะนี้ ค รู ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ให้สัญญาณเวลาในการน�ำเสนอ และขยายประเด็นที่น่าสนใจที่แต่ละกลุ่มมีนอกเหนือจาก
กลุ่มก่อนหน้านี้ รวมทั้งเน้นย�้ำเกี่ยวกับสาเหตุการงอกและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากข้อมูลที่
นักเรียนน�ำเสนอมา ผ่านกระบวนการตั้งค�ำถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
หลังจากกระบวนการภาคสนามสิ้นสุดลง นักเรียนเข้าสู่กระบวนการประมวลความรู้จาก
หน่วยวิชาต่างๆ ๔ ส่วน ได้แก่ ธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา มานุษและสังคมศึกษา
การบ้านเชิงโครงงาน และภาคสนาม โดยเริม่ ต้นจากการประมวลความรูจ้ ากแต่ละหน่วยวิชาก่อน
เมื่อสิ้นสุดขั้นนี้นักเรียนมองเห็นว่าในทั้ง ๔ หน่วยวิชา เกี่ยวข้องกับพลังงานจากแสงอาทิตย์และ
การเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์
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ปัจจัยที่ท�ำให้นักเรียนสามารถก่อเกิดความเข้าใจการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์สู่การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์กายภาพของชายฝั่งทะเลได้นั้นเกิดจาก
๑. โครงงานแผนการเรียนรู้ ล�ำดับขั้นตอน และค�ำถามมีการไต่ระดับต่อยอดการเรียนรู้จาก
ง่ายไปซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความเข้าใจและสร้างความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง
๒. มีการเชือ่ มโยงความรูใ้ นแก่นเนือ้ หาสาระเดียวกันหลากบริบท และสัมพันธ์กนั ในหลากหลาย
หน่วยวิชา ท�ำให้เกิดเครือข่ายภาพเล็กและภาพใหญ่ของความรู้ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด
๓. การสังเกตนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะครู เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักเรียนชั้น ๖ ปีการศึกษานี้
๔. กระบวนการเรียนรู้เน้นการสังเกต ลงมือท�ำ และคิดอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดนี้มีทั้งคิด
เพื่อตั้งประเด็นสังเกต คิดเพื่อสร้างความเข้าใจสิ่งที่เห็นหรือสัมผัส และคิดต่อยอดเพื่อสร้าง
เครือข่ายความรู้ความเข้าใจใหม่
๕. สื่อ ใบงาน สนับสนุนการสร้างภาพความรู้ความเข้าใจได้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้น ๖ มากขึ้น
๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนผ่านการตั้งค�ำถามและอ�ำนวยการเรียนรู้จากครู
ท�ำให้เกิดการต่อยอดความคิดความเข้าใจระหว่างนักเรียน จากเดิมเข้าใจแบบหนึ่ง เกิดความ
เข้าใจอีกแบบหนึ่งเพิ่มเติมขึ้น มีการอภิปรายความเป็นได้ของค�ำตอบอย่างมีเหตุผลร่วมกัน และ
ช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใหม่จากการแลกเปลี่ยนของเพื่อน
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๖
การฝึกซ้อม
(practicing)
บั น ทึ ก ตอนนี้ ตี ค วามจากบทที่ ๕ ในหั ว ข้ อ การฝึ ก ซ้ อ ม (practicing)

ค�ำน�ำ
ผู ้ เ ขี ย น (James Lang) เล่ า ความผิ ด พลาด และข้ อ ค้ น พบของตนเอง
ในการใช้การฝึกซ้อม (exercise หรือ practicing) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
ของนักศึกษาและของการสอนของอาจารย์ ในวงการศึกษาโดยทั่วไป เรามักคิดว่า
การฝึ ก ซ้ อ มเป็ น เรื่ อ งของพลศึ ก ษา หรื อ การเรี ย นรู ้ ท างกายภาพ (physical
education) สาระในตอนนี้จะบอกเราว่าการเรียนรู้ทางปัญญาหรือทางสมอง
(cognitive learning) ก็ ต ้ อ งการการฝึ ก ฝนเช่ น เดี ย วกั น การฝึ ก ที่ มี โ ค้ ช
คอยแนะน�ำให้แก้ไข หากท�ำในห้องเรียนจะให้ประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาที่เป็น
ผู้ท�ำกิจกรรมเพื่อฝึกตนเองและต่อนักศึกษาที่สังเกตการณ์อยู่ทั้งห้อง    
คนที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ผ ่ า นประสบการณ์ ม ามาก มั ก ลื ม ไปว่ า นั ก ศึ ก ษาเป็ น
“มือใหม่” ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หากจะให้ท�ำอะไร หากได้มีโอกาส
ฝึ ก ซ้ อ มคนละสั้ น ๆ โดยมี อ าจารย์ ท� ำ หน้ า ที่ โ ค้ ช เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะ
ในการท�ำสิ่งนั้น รู้ด้วยตนเองว่าจะท�ำสิ่งนั้นให้ได้ดีต้องท�ำอย่างไรจะเป็นประโยชน์
อย่างมากมาย โดยลงแรงน้อย
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ในหนังสือ Small Teaching ผู้เขียนเล่าเรื่องการเรียนโดยน�ำเสนอต่อชั้นเรียน
เปรียบเทียบระหว่างให้นกั ศึกษาเตรียมมาน�ำเสนอเองกับโดยให้มกี ารซ้อมน�ำเสนอ
๒ นาทีแรกต่อขั้นเรียน โดยมีอาจารย์ท�ำหน้าที่โค้ช (ประเมินแล้ว feedback
แล้วให้ลองท�ำใหม่ จนท�ำได้ดี) ให้เพื่อนทั้งชั้นดู วิธีการหลังให้ผลการน�ำเสนอ
ในวันเสนอจริงดีกว่าวิธกี ารแรกอย่างฟ้ากับดิน นีค่ อื ตัวอย่างของการปรับปรุงการสอน
เล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ด้วยการให้นักศึกษาฝึกซ้อมในชั้นเรียน

ทฤษฎี
James Lang อ้างทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาการเรียนรู้ ในหนังสือ Why Don’t Students
Like School? เขียนโดย Daniel Willingham ที่ผมเคยตีความเขียนบันทึกชุด
จิตวิทยาการเรียนรู้ส�ำหรับครูเพื่อศิษย์ ออกเผยแพร่เมื่อ ๖ ปีมาแล้ว (https://
www.gotoknow.org/posts/tags/จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ )
บอกว่าการเรียนรู้ในมิติที่ลึกเป็นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน ต้องการใช้
working memory มาก แต่ working memory ของคนเรามีจ�ำกัด จึงต้องมีวิธีใช้
working memory อย่างทรงประสิทธิภาพ การฝึกซ้อม (practice) จะท�ำให้บาง
กิจกรรมที่เมื่อท�ำครั้งแรกๆ ต้องใช้ working memory แต่หลังจากนั้นจะท�ำได้
อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ working memory ก็จะสามารถมีพื้นที่ของ working
memory เหลือส�ำหรับใช้จดจ่อกับกิจกรรมอื่นๆ ในกิจกรรมที่ซับซ้อนนั้นซึ่งจะ
ท�ำให้เรียนรู้ได้ครบถ้วนและลึกที่เรียกว่าเกิดการ mastery
อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า “การคิด” เกิดจากมีการน�ำเอาชิ้นส่วนสารสนเทศมา
ประกอบกันเข้าในรูปแบบใหม่ สมองคนเรามีความสามารถรับชิ้นส่วนดังกล่าว
เข้าไว้ในชั่วขณะเดียว (working memory) ไม่มาก การฝึกฝนซ�้ำๆ จะช่วยให้
สมองด�ำเนินการกับบางชิ้นส่วนได้โดยอัตโนมัติ มีพื้นที่รับชิ้นส่วนอื่นๆ เข้ามาใช้
ประกอบกันได้มากขึ้น
ผมเองมีความเชื่อ (ไม่ทราบว่าถูกหรือผิด) ว่า เมื่อฝึกฝนการคิดอย่างถูกต้อง
ด้วยการฝึกซ�้ำๆ ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection) และท�ำสม�่ำเสมอ  
working memory จะขยายใหญ่ขึ้น แต่หนังสือเล่มนี้บอกว่า working memory
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ขยายได้น้อยมากซึ่งผมไม่เชื่อ ผมสังเกตว่าคนที่ผมท�ำงานใกล้ชิดหลายคนมี
working memory ใหญ่มากและซับซ้อน ผมเชื่อว่าสภาพนั้นได้จากการฝึกฝนที่
ถูกต้องด้วย ไม่ใช่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงด้านเดียว   
อีกทฤษฎีหนึง่ ที่ James Lang อ้างถึง อาจเรียกว่า “ทฤษฎีการเรียนอย่างมีสติ”
จากหนังสือ The Power of Mindful Learning (2007, 2016) เขียนโดย Ellen Langer
ทีก่ ล่าวว่าการเรียนรูท้ กั ษะใดก็ตาม ต้องฝึกจนท�ำได้โดยไม่ตอ้ งคิด (เรียกว่า mastery
learning) ที่มีทั้งผลดีและผลเสีย ผลเสียคืออาจเข้าสู่สภาพ overlearning ที่
เกิดความยึดมั่นถือมั่นในวิธีการนั้น ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วแต่ละทักษะมีชิ้นส่วนของ
ทักษะย่อยๆ ประกอบกัน หากรู้จักฝึกเพิ่มเติมเฉพาะบางชิ้นส่วน ผลลัพธ์จะยิ่ง
ดีขึ้นกว่าเดิม   
ทฤษฎีการเรียนอย่างมีสติประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ (๑) พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นทฤษฎี
หรือแนวทาง (๒) มีสติรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจถูกละเลยเนื่องจากความช�ำนาญ
ในงานนั้น และ (๓) ตระหนักว่าความรู้มีข้อจ�ำกัดเสมอ ข้อสรุปหรือทฤษฎีใดๆ
ย่อมเป็นของชั่วคราว หรือเบื้องต้น ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ อ่านถึงตอนนี้ผมนึกถึงทฤษฎี
การเรียนรู้ double loop learning
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนอย่างมีสติ ประกอบด้วย 2a คือ activity กับ
attitude ซึ่ง activity ที่ท�ำคือหมั่นตรวจตราและตั้งข้อสงสัยในวิธีการที่ตนใช้
ส่วน attitude เป็นท่าทีเปิดรับการเปลี่ยนแปลง   
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รูปแบบวิธีการ
อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสสั้นๆ แต่สม�่ำเสมอในชั้น และอาจ
ร่วมกับโอกาสออนไลน์ เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้ตามเป้าหมายที่ตรงกับการสอบ
การฝึกนี้ไม่มีคะแนน แต่ต้องได้รับค�ำแนะน�ำป้อนกลับจากอาจารย์หรือจากเพื่อน
นักศึกษาด้วยกัน
ย�้ำว่าการฝึกซ้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ไม่ใช่ของการสอบ โดยการเตรียม
กระบวนการฝึกซ้อมมี ๓ ขั้นตอน
๑) วิเคราะห์การประเมินผลและแบ่งออกเป็นส่วนๆ
อาจารย์ก�ำหนดว่าจะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้นอย่างไรบ้าง    
และแยกแยะออกเป็นกิจกรรมความรู้รายกิจกรรม พร้อมทั้งก�ำหนดล�ำดับความ
ส�ำคัญที่นักศึกษาต้องท�ำได้ และระดับเกรดที่จะให้ อ่านถึงตรงนี้ผมนึกถึง รูบริก
การประเมินในหนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน หน้า ๑๐ – ๑๑ (https://
www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing
/292/16032)   
เมื่อได้รายการกิจกรรมความรู้แล้ว ก็น�ำมาคิดต่อว่าจะจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
อย่างไรให้แก่นักศึกษา แต่ละกิจกรรมแตกออกเป็นกิจกรรมย่อยหรือชิ้นส่วนย่อย
อย่างไรบ้าง และมีวิธีประเมินและให้คะแนนอย่างไร
เขายกตัวอย่างแบบฝึกหัดให้นักศีกษาน�ำเสนอด้วย PowerPoint  ว่านักศึกษา
จะได้ฝึกกิจกรรมความรู้อะไรบ้าง ดังนี้
•
•
•
•
•

จัดสารสนเทศ หรือสาระให้พอดีทีละ ๑ สไลด์
สร้างสไลด์ให้มีตัวหนังสือจ�ำนวนพอเหมาะ
ค้นหา เลือก และใส่ภาพ วีดิทัศน์ หรือเสียง ลงในสไลด์
มีความพอดีระหว่างค�ำพูดกับตัวหนังสือในสไลด์
มีเวลาพอ ที่จะให้ผู้ฟังท�ำความเข้าใจสาระของแต่ละสไลด์
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ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า กิจกรรมดังกล่าวต้องการทักษะที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ย�้ำว่า
อาจารย์ตอ้ งแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการออกเป็นกระบวนการย่อย ให้ละเอียด
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และคิดเชื่อมโยงไปยังทักษะความรู้ที่นักศึกษาจะต้องฝึก
๒) น�ำส่วนย่อยมารวมกันเป็นชุด เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
คิดกิจกรรม small teaching เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนหรือ
ฝึกปฏิบัติออนไลน์ โดยอาจจัดเวลา ๑๐ - ๑๕ นาทีก่อนจบคาบให้นักศึกษาได้ฝึก
เช่น ให้เขียนสรุปประเด็นส�ำคัญของคาบนั้น เฉพาะส่วนที่อาจารย์ก�ำหนดไว้แล้ว
ว่าเป็นสาระส่วนที่ส�ำคัญที่สุดในคาบ หรืออาจให้นักศึกษาจับคู่ช่วยกันท�ำสไลด์
PowerPoint น� ำ เสนอ หลั ก การ ก ในบทเรี ย นคาบนั้ น ลงในสไลด์ แ ผ่ น เดี ย ว
ส�ำหรับใช้อธิบายแก่คนทั่วไป แล้วใช้เวลา ๑๐ นาทีตอนท้ายคาบถัดไปให้นักศึกษา
จ�ำนวนหนึ่งน�ำเสนอผลงาน ตามด้วยค�ำแนะน�ำป้อนกลับ โดยต้องไม่ลืมเตือน
นักศึกษาว่าอย่าอ่านตัวหนังสือในสไลด์ในการน�ำเสนอ เพราะจะมีผลลดการเรียนรู้
ที่ เ รี ย กว่ า redundancy effect ซึ่ ง หมายความในทางตรงกั น ข้ า มว่ า การพู ด
น�ำเสนอจากความเข้าใจของตนจะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น
นอกจากนั้นควรเตือนนักศึกษาให้ระลึกถึง Goldilocks’ principle ในการใช้
สไลด์และถ้อยค�ำในการน�ำเสนอว่าต้องใช้ทางสายกลาง ไม่มากไม่น้อยเกินไป
การที่นักศึกษาได้ฝึกท�ำสไลด์น�ำเสนอและได้มีโอกาสน�ำเสนอต่อเพื่อนๆ ในชั้น
เป็นการฝึกซ้อมการใช้ความรู้ที่ท�ำได้สะดวกที่สุดและเห็นผลชัดเจน   
๓) ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ
การฝึกปฏิบตั เิ พือ่ การเรียนรูอ้ ย่างรูจ้ ริงต้องการค�ำแนะน�ำป้อนกลับ (feedback)
เพื่อการปรับปรุงและท�ำความเข้าใจสาระนั้นให้ลึกและเชื่อมโยงยิ่งขี้น โดยอาจารย์
หรื อ ครู ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น โค้ ช ประเมิ น การปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา แล้ ว ให้ ค� ำ แนะน� ำ
ป้อนกลับ ให้นักศึกษาปรับปรุงตนเองในประเด็นที่จ�ำเพาะ รายละเอียดของการ
ประเมินเพื่อพัฒนา และการให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับอยู่ในหนังสือ การประเมิน
เพื่อมอบอ�ำนาจการเรียนรู้ และในบล็อกชุดประเมินเพื่อมอบอ�ำนาจ (https://
www.gotoknow.org/posts/tags/dylan_Wiliam)
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การให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับต่อการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ต้องท�ำทั้งต่อนักศึกษา
ทั้งชั้นและต่อนักศึกษาเป็นรายคนและให้ค�ำแนะน�ำถูกจังหวะ โดยผู้ท�ำหน้าที่โค้ช
ต้องรู้ว่าในเรื่องนั้นมีประเด็นส�ำคัญจุดไหนบ้างที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษและไม่
ปล่อยให้ผลงานด้อยคุณภาพผ่านเลยไปโดยไม่แนะน�ำให้นักศึกษารู้ว่ายังท�ำได้ไม่ดี
และปรับปรุงแก้ไขเสียโดยนักศึกษาอาจต้องกลับไปฝึกฝนซ�้ำๆ อีกหลายครั้ง   
การให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับต่อนักศึกษารายคนต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้น อาจเป็น
ความเจ็บปวด เสียหน้าต่อนักศึกษาผู้นั้น อาจารย์จึงต้องอธิบายให้นักศึกษาทั้งชั้น
เข้าใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีคุณค่าต่อการเรียนรู้เพียงใด ทั้งต่อนักศึกษาผู้นั้น
และต่ อ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ชั้ น โดยที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งฝึ ก ความอดทน ฝึ ก มองการได้ รั บ
ค�ำแนะน�ำป้อนกลับในด้านบวกไม่มองเป็นข้อต�ำหนิ หรือการท�ำให้เสียหน้า รวมทัง้
อาจารย์ต้องมีวิธีพูดและท่าทางที่เน้นการเรียนรู้ปรับปรุงหรือท่าทีเชิงบวกด้วย  
ในท�ำนองเดียวกันอาจารย์สามารถประเมินผลงาน และให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับ
ทางออนไลน์ได้ด้วย โดยเลือก (หรือสุ่ม) เข้าไปประเมินผลงานของนักศึกษาเพียง
บางคนแล้ ว ให้ ค� ำ แนะน� ำ ป้ อ นกลั บ ต่ อ นั ก ศี ก ษาผู ้ นั้ น เป็ น รายคนและใช้ ใ นการ
ให้ค�ำแนะน�ำประเด็นที่พึงปรับปรุงต่อนักศึกษาทั้งชั้น    
อาจารย์ต้องเอาใจใส่จับประเด็นส�ำคัญๆ ที่นักศึกษามักบกพร่อง ส�ำหรับน�ำไป
ให้ค�ำแนะน�ำต่อทั้งชั้น โดยต้องหาวิธีท�ำให้นักศึกษาได้รับทั้งค�ำแนะน�ำป้อนกลับ
เป็นการส่วนตัว และได้รับร่วมกันในชั้นเรียน โดยนักศึกษาทุกคนได้รับอย่าง
เท่าเทียมกัน      
อาจารย์พึงใช้กิจกรรมให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับในการสร้าง growth mindset
ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งฝึกการเรียนรู้อย่างมีสติตามแนวทางของ Ellen Langer
ที่กล่าวแล้ว   
การให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับที่ดีท�ำโดย “ตั้งค�ำถาม why” ท�ำไมจึงท�ำเช่นนี้
ท�ำไมไม่ท�ำแบบอื่น เคยเห็นผลงานเรื่องนี้ที่ประทับใจไหม ผลงานนั้นมีลักษณะ
แบบใด ท�ำไมเจ้าของผลงานจึงผลิตผลงานเยี่ยมเช่นนั้นได้ ฯลฯ หลักการในการ
ตั้งค�ำถามคือ ชวนให้นักศึกษาฝึกมองเรื่องนั้นในภาพที่ใหญ่ขึ้น ยกระดับขึ้น   
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หลักการ
ให้เวลาฝึกในชั้นเรียน
ให้นักศึกษาได้ฝึกและให้ได้รับค�ำแนะน�ำป้อนกลับในห้องเรียน หรือในชั้นเรียน
ที่เรียนร่วมกันทางออนไลน์ การให้นักศึกษาฝึกเองโดยไม่มีอาจารย์ท�ำหน้าที่โค้ช
อาจก่อผลร้าย คือ (๑) เกิด overlearning (๒) ท�ำซ�้ำๆ โดยขาดสติตรวจสอบ  
(๓) เกิดนิสัยเสีย ขยันแต่ไม่ได้เรียน   
อย่าลืมว่า เราก�ำลังพูดเรือ่ ง small teaching ดังนัน้ ต้องจ�ำกัดให้ใช้เวลาเพียงสัน้ ๆ

กระจายเป็นช่วงสั้นๆ
มีผลการวิจัยบอกว่าหากมีเวลาฝึก ๖๐ นาที การกระจายออกเป็นช่วงฝึก
๑๕ นาที รวม ๔ ครัง้ ห่างๆ กัน ให้ผลลัพธ์การเรียนรูด้ กี ว่าการฝึก ๖๐ นาทีรวดเดียว

ฝึกอย่างมีสติ
การฝึกซ�้ำๆ ช่วยให้ท�ำกิจกรรมทางความคิดได้คล่องและเป็นอัตโนมัติ ใน
ท�ำนองเดียวกันกับการฝึกชู้ตบาสเก็ตบอล หรือตีเทนนิส ซึ่งเป็นกิจกรรมทางกาย
การฝึกจะได้ผลดีหากมีการหยุดเป็นช่วงๆ เพื่อไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect)   
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เคล็ดลับ
หลักการส�ำคัญคือ การฝึกฝนอย่างมีสติ โดยอาจารย์ควรด�ำเนินการ
• ก่อนเริม่ ภาคการศึกษาอาจารย์ทำ� รายการทักษะทางความคิด (cognitive skill)
ที่ครบถ้วน ที่นักศึกษาจะต้องคล่องแคล่ว หากจะประสบความส�ำเร็จในการเรียน
รายวิชานี  
้
• จัดล�ำดับความส�ำคัญของรายการดังกล่าวที่นักศึกษาต้องฝึกก่อนหลัง
• ทบทวนก�ำหนดการเรียนการสอนของรายวิชา และก�ำหนดว่าจะสอดใส่การ
ฝึกทักษะใดในช่วงใด โดยเป็น small teaching ก่อนการสอบใหญ่
• ท�ำตามแผน โดยให้มั่นใจว่านักศึกษาได้ฝึกทักษะที่ต้องใช้ในการสอบจนมี
ทักษะคล่องแคล่ว ซึ่งหมายความว่าต้องฝึกหลายครั้ง

สรุป
ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่สถานที่ส�ำหรับนักศึกษานั่งนิ่งๆ ฟังอาจารย์
บรรยาย แต่ เ ป็ น สถานที่ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ ข องตน
หน้าที่ของอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของศิษย์
ให้มีกิจกรรม small teaching สอดแทรกอยู่อย่างเหมาะสม โดยในตอนที่ ๖ นี้
กล่าวถึงการฝึกทักษะทางความคิด (cognitive skill) ที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จใน
การเรียนรูข้ องรายวิชานัน้ ๆ โดยอาจารย์ทำ� หน้าทีโ่ ค้ช คือประเมินแล้วให้คำ� แนะน�ำ
ป้อนกลับ เพื่อให้นักศึกษาปรับปรุงพัฒนาทักษะนั้นๆ  
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ ฝึกทักษะที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ โดยอาจารย์
ท�ำหน้าทีโ่ ค้ช คือประเมินแล้วให้คำ� แนะน�ำป้อนกลับ เพือ่ ให้นกั ศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ทักษะนั้นๆ”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครูของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่สนใจจะพัฒนาความเป็น
"ครูฝึก" ได้เข้าไปร่วมสังเกตการสอนในรายวิชา ทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด
และการเขียนภาษาไทย (ASI ๑๐๔๐๔) ของนักศึกษาปีที่ ๑ คณะสถาปัตยกรรม
สถาบันอาศรมศิลป์ ตลอดทั้งภาคเรียนภาคเรียน
คุณครูวิสาขา ข่าทิพย์พาที ได้เขียนบันทึกการสังเกตชั้นเรียน ครั้งที่ ๑๑ เอาไว้ดังนี้

ถอดการเรียนรู้จากการสังเกตชั้นเรียนของคุณครูใหม่ – วิมลศรี ศุษิลวรณ์
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๕๙
ตามก�ำหนดการเดิมของผู้สอน การเรียนการสอนครั้งที่ ๑๑ นี้จะเป็นการเรียนการ
สอนครั้งสุดท้าย แต่เนื่องจากนักศึกษายังแก้ไขงานเดิมไม่เรียบร้อยและท�ำงานที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่แล้วเสร็จ ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการสอนในทันทีเพื่อก่อการ
เรียนรู้ให้กับทุกคน
สิ่งแรกที่ครูผู้สอนท�ำ  คือ ตั้งค�ำถามว่า แต่ละคนจะวางแผนแก้ปัญหากับงานที่ยัง
ไม่เรียบร้อยอย่างไรและเป้าหมายวันนี้ที่จะเป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้าย แต่งานยัง
ไม่เสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้จะท�ำอย่างไรดี

•

84

•

เมื่อครูตั้งค�ำถามไปแล้วสิ่งที่ครูท�ำต่อจากนั้น คือ อดทนรอให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ไม่ได้หยิบยื่นค�ำตอบให้นักเรียนไปตั้งแต่แรก แต่รอให้พวกเขาหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เมื่อนักศึกษายังไม่ตัดสินใจและคิดอยู่นาน ครูจึงตั้งค�ำถามย่อยๆ ให้นักเรียนคิดตามไปเรื่อยๆ
จนสุดท้ายได้ค�ำตอบว่าทุกคนในชั้นเรียนนี้จะมาพบกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๙
และวันนั้นงานของทุกคนจะต้องเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครูจงึ ค่อยเริม่ การเรียนการสอน ในครัง้ นีค้ รูเริม่ เปิดคลิปการเตรียม
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่มีความยาวประมาณ ๑๕ นาทีมาให้นักศึกษาชม และครู
ได้ตั้งเงื่อนไขก่อนการดูคลิป เพื่อให้การดูนั้นมีเป้าหมายชัดเจนด้วย
ประเด็นที่ครูตั้งไว้คือให้ คือ “เห็นอะไร รู้สึกอะไร เข้าใจอะไร” โดยให้ทุกคนเขียนบันทึก
ลงไปในสมุดของตนเอง
ในขณะที่ก�ำลังชมคลิปนั้น ผู้สังเกตชั้นเรียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าคลิปที่ครูผู้สอนเลือกมานั้น
ก�ำลังบอกกับทุกคนว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาไทยทั้งหมดที่ผ่านมากว่าจะมาถึง
วันสุดท้ายของชั้นเรียนนี้ ทักษะของผู้เรียนค่อยๆ สร้างและบ่มเพาะขึ้นมาผ่านกระบวนการและ
เนื้อหาที่มีการคิดและร้อยเรียงมาอย่างดีในทุกๆ คาบเรียน เช่นเดียวกันกับกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคที่เกิดขึ้นในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบพระชนมายุของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ ๙ ที่ ก ว่ า จะส� ำ เร็ จ ออกมาเป็ น กระบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค
ทีส่ วยงามทีท่ กุ สายตาได้เห็นนัน้ ต้องเกิดจากการเห็นคุณค่าและต้องอาศัยความร่วมมือ ตลอดจน
ความตัง้ ใจของหลายๆ ฝ่ายในการฟืน้ คืนชีวติ ให้กบั เรือพระราชพิธี อีกทัง้ ยังต้องมีการเตรียมพร้อม
และฝึกฝนอย่างยาวนาน ผ่านกระบวนการหลายขัน้ ตอนกว่างานนีจ้ ะส�ำเร็จเสร็จสิน้ ตามเป้าหมาย
เมื่อมองย้อนหลังกลับไปอาจจะนานถึงหลายร้อยปี
ครูชวนให้นกึ ถึงภาพครูบาอาจารย์บรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สง่ ต่อคุณค่าของงานศิลปะหลายแขนง รวมถึง
ประเพณี วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ผลงานจากความงามและคุณค่าทางศิลปะของไทยไม่ได้
เกิดขึ้นภายในวันเดียว แต่มีการสั่งสมมายาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีการลงมือและลงแรง
ท�ำด้วยการเห็นคุณค่า ฝึกฝน ลองผิด ลองถูก ต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ผลงานหลายชิ้นไม่ได้ท�ำขึ้นจากฝีมือของช่างเพียงคนเดียว แต่เป็นการท�ำร่วมกับผู้อื่น
ผู้สร้างงานต้องมีความเข้าใจร่วมกันผ่านความเข้าใจมุมมองและความคิดที่มีความหลากหลาย
และท�ำงานด้วยการประสานความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่าย กว่าผลงานจะส�ำเร็จลงได้
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เช่นเดียวกับชั้นเรียนนี้ที่ครูก็ได้ฝึกผู้เรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ จนผู้เรียนเกิด
การสั่งสมความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ขึ้น การใช้สิ่งเหล่านั้นสร้างผลงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้เกิดขึน้ สือ่ ทีค่ รูเลือกใช้นนั้ แฝงไปด้วยความหมายทีล่ กึ ซึง้ เลือกสือ่ ทีด่ มี ชี ยั ไปกว่าครึง่
สื่อที่ครูน�ำเข้ามาในชั้นเรียนครั้งนี้ พาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สังเกตชั้นเรียนพบกับความดี ความงาม
ความจริง ได้อย่างลึกซึ้งจริงๆ
บทบาทครูฝึกของครูด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก่อนเริ่มต้นการท�ำงานครูผู้สอน ได้ให้เงื่อนไข
และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยค�ำพูดว่า “ขอให้ทุกคนท�ำงานเขียนชิ้นนี้ ให้เป็นงานเขียนชิ้น
ที่ดีที่สุด” เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้วครูให้ตั้งชื่องานเขียนของตนเองเพื่อเป็นการประมวลสรุป
หัวใจของเรื่องด้วย
เงื่อนไขของการท�ำงานชิ้นนี้ผสมผสานการท�ำงานโดยใช้สมรรถนะหลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น
จิตใจ ความคิด ทักษะการดู การฟัง และการเขียน ช่วงระหว่างการท�ำงานเขียน ครูผสู้ อนได้เดินดู
สังเกตอ่านงานของผู้เรียน และให้ค�ำแนะน�ำ ขณะที่ผู้เรียนก�ำลังท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
ครูผู้สอนได้สะท้อนให้ผู้เรียนฟังว่า การเรียนในครั้งที่ผ่านๆ มา ทักษะที่ทุกคนยังไม่ค่อย
ก้าวหน้าเท่าไรคือทักษะการฟัง สังเกตจากได้ว่าในช่วงของการแลกเปลี่ยนงานที่เขียนเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ผู้เรียนหลายคนยังไม่มีสติจดจ่อต่อเนื่องในการฟังเท่าที่ควร ในครั้งนี้ครูผู้สอนจึง
จัดกิจกรรมการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฟังกันและกัน โดยให้เงื่อนไขว่า “ก่อนที่จะอ่าน
งานเขียนในวันนี้ ขอให้แต่ละคนก�ำหนดให้ชัดเจนว่าใครจะสะท้อนพัฒนาการในการเขียนของ
เพื่อนคนไหน ตั้งแต่เริ่มเรียนครั้งแรกมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นการเรียนครั้งที่ ๑๑” เพื่อให้เป้าหมาย
ของการฝึกทักษะการฟัง การประมวลความคิดเพื่อสะท้อนผลออกมาเป็นค�ำพูดมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วครูยังให้โจทย์เพิ่มเติมว่า ในครั้งนี้นักศึกษาจะต้องท�ำการการประเมิน
สะท้ อ นพั ฒ นาการของเพื่ อ นที่ เ ป็ น เจ้ า ของผลงาน จากมุ ม มองของเพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย นโดย
ไม่มีการเตรียมการมาก่อนอีกด้วย
หน้าที่ฝึกของครูยังไม่หมดแค่นั้น ครูยังให้เงื่อนไขต่อไปอีกว่า “คนไหนที่ไม่เคยเริ่มอ่าน
งานเป็นคนแรก วันนี้ขอให้เป็นคนเริ่มอ่านเป็นคนแรก” ในวันนี้ครูตั้งใจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่
ไม่คอ่ ยกล้าน�ำเสนองานเป็นคนแรกๆ ได้มโี อกาสเริม่ โดยไม่ตอ้ งรอทีจ่ ะเป็นคนทีส่ องหรือคนหลังๆ
จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการท�ำอะไรเป็นคนแรกก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
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ระหว่างที่ผู้เรียนก�ำลังอ่านงานเขียนของตนเองให้เพื่อนฟัง ครูผู้สอนก็ฟังจับประเด็นและ
จดบันทึก และท�ำการประเมินงานของผู้เรียนไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนนักศึกษาด้วย ในทันทีที่
ผู้เรียนอ่านงานของตัวเองจบลง ครูจะให้โอกาสเพือ่ นนักศึกษาสะท้อนว่าใครเห็นอะไรจากงานเขียน
ของเพื่อนและจะพูดถึงพัฒนาการของเพื่อนเจ้าของงานอย่างไรบ้าง ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจึงมีความ
"สด" และชวนฟัง เมื่อจบรอบของเพื่อนแล้ว ครูจึงสะท้อนเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่มีใครพูดถึง
ซึ่งในช่วงเวลาของการน�ำเสนอนี้นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกทักษะการฟัง การจับประเด็น การพูด
น�ำเสนอความคิดเห็น การเสนอแนะที่ตรงประเด็นอย่างกัลยาณมิตร รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะ
การชื่นชมอย่างมาก
ในการแนะน�ำผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ค�ำผ่านงานเขียนของนักศึกษา
แต่ละคนนั้น ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ครูทุกคนควรต้องมีและฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
และช�ำนาญ ซึ่งถ้าครูท�ำการสะท้อนได้ดีผู้เรียนคงเกิดแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขงานอย่างแน่นอน
ค�ำแนะน�ำจากครูใหม่นั้น มีทั้งค�ำชื่นชมในการใช้ค�ำที่สละสลวยในงานเขียนได้อย่างน่าสนใจ
พัฒนาการของการเขียนที่ดีขึ้นในตัวผู้เรียนแต่ละบุคคล และแนะน�ำเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อให้
การเขียนงานดีขึ้น เช่น ประโยคที่เขียนควรจะสลับกันแล้วจะสื่อความได้ดีขึ้น หรือการแก้ไข
บทสรุปที่กล่าวถึงเรื่องของการอนุรักษ์โดยอธิบายถึงความหมายของค�ำว่าการอนุรักษ์ และ
น�ำว่าหากนักศึกษาเพิ่มค�ำว่าสืบสานลงไปด้วย ก็จะช่วยให้บทสรุปมีความน่าสนใจและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ในประเด็นการแก้ไขงานนี้ ท�ำให้ตัวผู้สังเกตชั้นเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
และเพื่อนครูหลายคนว่า เมื่อตรวจงานอาจจะเจอกับงานของผู้เรียนที่ต้องแก้ไขในหลายประเด็น
ตัวครูเองก็คงอยากจะบอกผู้เรียนให้แก้หมดทุกประเด็นที่ต้องแก้ แล้วคาดหวังให้ผู้เรียนแก้ไขให้
ครบถ้วนทุกประเด็น แต่ครูลืมนึกไปว่าปัญหาหลายอย่างของผู้เรียนนั้นไม่สามารถแก้ไขให้หมด
ไปได้ภายในครั้งเดียว เพราะปัญหาบางเรื่องอาจจะมาจากความรู้ของผู้เรียนที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งครู
ต้องมีศิลปะในการสะท้อนให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจอยากแก้ไขงาน และเห็นประเด็นในการพัฒนา
งานนั้นให้ดียิ่งขึ้น
หลั ง จากที่ จ บชั้ น เรี ย นแล้ ว คุ ณ ครู ใ หม่ ไ ด้ ก ล่ า วกั บ กลุ ่ ม ครู ที่ ม าสั ง เกตการสอนว่ า “ใน
สถานการณ์วันนี้ครูผู้สอนมีหน้าที่ “หุง” ท�ำให้ผู้เรียนมีสติและสมาธิมากกว่าปกติ เมื่อผู้เรียน
คนหนึ่งตั้งสติได้ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมต่อกัน ส่งผลให้ผู้เรียนคนอื่นๆ เกิดสติและสมาธิตามมาได้
และจะท�ำให้ครูสามารถน�ำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
    คุณครูวิสาขา ข่าทิพย์พาที บันทึก
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วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๙
นักศึกษาทุกคนพร้อมแล้วที่จะน�ำเสนอผลงานของตน กันตเมศฐ์อาสาออกมาน�ำเสนอผลงาน
เป็นคนแรก เขาน�ำเสนอผลงาน เศียรครูผู้ทรง “ศิลป์” ซึ่งเป็นหัวข้องานที่เขาสนใจมาตั้งแต่
ช่วงครึ่งภาคเรียนแรก
ก่อนที่จะมีการน�ำเสนอในวันนี้ ครูได้ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมเนื้อหามาฝึกซ้อมน�ำเนื้อหาด้วย
PowerPoint ในรอบแรกกันก่อน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหัวข้อ ได้เรียนรู้วิธีการท�ำงาน ตลอดจนได้
เห็นความพยายามและความทุ่มเทของเพื่อนร่วมชั้นในการพัฒนาข้อสังเกตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานศิลปะไทยแขนงต่างๆ ที่เริ่มต้นจากความสนใจให้กลายเป็นความรู้
ในการน�ำเสนอรอบแรก การเรียบเรียงความคิดของกันตเมศฐ์ยังไม่เป็นระบบดีนัก ข้อมูล
ที่มาน�ำเสนอไม่มีที่มาที่ไป และไม่มีจุดน่าสนใจที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้ติดตาม การพูดน�ำเสนอ
ยังไม่เป็นการพูดออกมาจากความเข้าใจที่แท้จริง ผิดกับการน�ำเสนอในรอบหลังนี้ที่กันตเมศฐ์
สามารถพาให้ผู้ฟังเข้าถึงหัวใจของงานได้เป็นอย่างดี เขาบอกกับเพื่อนๆ ว่า จากการได้ท�ำงาน
ชิ้นนี้ท�ำให้เขาพบว่า “เมื่อยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งรู้ลึก ยิ่งไปไกล ยิ่งเข้าใจ และอยู่กับความเป็นไทยด้วย
ความรัก”
กันตเมศฐ์เขียนไว้ที่หน้าแรกของแฟ้มสะสมผลงานที่เขาน�ำมาส่งในวันนั้นว่า
“การเป็นสถาปนิกทีด่ กี ต็ อ้ งเป็นคนทีจ่ บั จุดส�ำคัญ สามารถจับเนือ้ หาใจความ จากเนือ้ หาทีไ่ ด้ตงั้
จนไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายว่าได้ดังที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในตอนแรกจริงๆ รึเปล่า รวมไปถึงการ
สื่อสารให้บุคคลที่ได้ฟังเราพูดหรืออธิบายเรื่องการออกแบบ ท�ำอย่างไรให้เขาเข้าใจงานของเรา
ท�ำอย่างไรให้เขาฟังเราแล้วเขาเห็นภาพ ท�ำอย่างไรให้เขาฟังแล้วชื่นชอบและอยากได้งานของเรา
เรื่องแบบนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝน ไม่มีใครที่ไหนบนโลกนี้ที่เกิดมาแล้วเก่งเลย ทุกคนย่อมผ่าน
การฝึกฝนปรับปรุงพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อย ก็เปรียบให้เห็นภาพว่าในตอนที่เราเป็นเด็กกว่า
เราจะเดินได้คล่องก็ต้องเริ่มจากการคลาน การยืนตรง การเดินก็ย่อมมีการล้ม แม้ล้มสักกี่ครั้ง
ก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินให้คล่อง

•

88

•

ดังนั้น การที่เราจะเก่งได้นั้นก็ต้องผ่านการเรียนที่ดีที่ฝึกฝนเรา เพื่อการเป็นสถาปนิกที่พูด
หรืออธิบายงานด้วยความมั่นใจ ซึ่งกว่าที่จะท�ำได้ก็ต้องฝึกฝนได้ศึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์
ซึ่งท่านก็จะคอยปูพื้นฐานให้กับเราจากเรื่องที่ง่ายแล้วค่อยพัฒนาไปสู่เรื่องที่ยากมากขึ้น ผ่านการ
ดูภาพ ชมคลิปวิดโี อ อ่านบทความ จนกระทัง่ ได้เห็นได้สมั ผัสของจริง ซึง่ ในการเรียนการสอนครัง้
นี้ก็ได้อาจารย์วิมลศรี ศุษิลวรณ์ หรืออาจารย์ใหม่ ที่คอยบอก คอยสอนว่าควรปรับในส่วนไหน
จนการสื่อสารของผมค่อยๆ ดีขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งถ้าไม่ได้อาจารย์การสื่อสารของผมก็คงจะอยู่กับที่
ไม่ไปไหน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสถาบันอาศรมศิลป์ที่จัดวิชานี้ให้ผมได้เรียน และผมขอขอบคุณ
อาจารย์ใหม่ ขอบคุณช่วงเวลาทุกวันเสาร์ที่ได้เรียน ขอบคุณเสียงระฆังที่คอยบอกเวลา ขอบคุณ
วิชาความรู้ที่อาจารย์เสริมให้ และขอขอบคุณขนมไทยที่อร่อยหลังเลิกเรียน”  
    กันตเมศฐ์ อ�ำนาจกิจเสรี
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ตัวอย่างชิ้นงานก่อนปรับปรุงเมื่อเปรียบกับชิ้นงานที่ปรับปรุงแล้ว
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ตัวอย่างเนื้อหาส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่

คุณค่าที่ค้นพบในระหว่างการเรียนรู้
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๗
อธิบายให้ตัวเองฟัง
(self-explaining)
บันทึกตอนนี้ตีความจากบทที่ ๖ ในหัวข้ออธิบายให้ตัวเองฟัง (self-explaining)

ค�ำน�ำ
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก ยิ่งเป้าหมายเป็นการเรียนรู้แบบ “รู้จริง”
(mastery learning) ยิ่งซับซ้อน จะต้องเอาชนะตัวปิดกั้นนานาประการ ที่ผู้เรียน
ไม่รู้ตัว ทั้งกระบวนทัศน์ผิดๆ ความรู้เดิมที่ผิดพลาด และการเรียนแบบไม่เชื่อมต่อ
หากจะให้เกิดผลลพธ์การเรียนรู้แบบรู้จริงต้องหาตัวช่วย และตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่ง
คือ การอธิบายดังๆ ให้ตัวเองฟัง วิธีการดังกล่าวมีผลการวิจัยพิสูจน์ว่าได้ผลดี
อาจกล่าวใหม่ได้ว่า การอธิบายให้ตัวเองฟัง ช่วยให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น
เข้าใจลึกซึ้งและเชื่อมโยงขึ้น ท�ำให้การเรียนรู้เป็นสิ่งสนุกสนานมากกว่าจะเป็น
ความยากล�ำบาก และเมื่อต้องการน�ำความรู้นั้นไปใช้แก้ปัญหาในอนาคต จะท�ำ
ได้ดีขึ้น เพราะการอธิบายให้ตนเองฟังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ดียิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นสถานการณ์
คล้ายคลึง (isomorphic) และที่เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างมาก (far transfer)  
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ทฤษฎี
นักวิจัยที่พิสูจน์คุณค่าของการอธิบายให้ตนเองฟัง (self-explaining) คือ
Chi MTH, Bassok M, Lewis MW, Reimann P and Glaser R (1989).
Self-explanations : How students study and use examples in learning to
solve problems. Cognitive Science 13 : 145-182. และ Ch MTHi, DeLeeuw N,
Chiu M-H, and LaVancher C (1994). Eliciting self-explanations improves
understanding. Cognitive Science 18 : 439-477. โดยทดลองเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระหว่างการเรียนแบบไม่มีการอธิบายให้ตัวเองฟัง กับแบบ
อธิบายให้ตัวเองฟังเป็นช่วงๆ ผลปรากฎว่า การเรียนแบบมีการอธิบายให้ตัวเองฟัง
ให้ผลลัพธ์การเรียนรูส้ งู กว่าอย่างชัดเจน โดยรายงานแรกท�ำในนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส่วนรายงานหลังท�ำในนักเรียนชั้น ม. ๒ (เกรด ๘) วิชา
ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์
การอธิบายให้ตัวเองฟัง ท�ำได้หลายแบบ เช่น ตรวจสอบความเข้าใจของตน   
เรียบเรียงถ้อยค�ำในต�ำราเสียใหม่ (paraphrasing) และ กล่าวค�ำอธิบายทฤษฎี
ส�ำคัญดังๆ  
การวิจัยของ Chi และคณะ ที่รายงานในปี 1989 ทดลองในนักศึกษาเพียง
๑๐ คน แบ่งเป็นกลุ่มเรียนเก่ง กับกลุ่มเรียนอ่อน ผลที่น่าสนใจมากคือ เขาให้
นักศึกษาท�ำ self explanation โดยเขียนค�ำอธิบายสาระจากหน้าต�ำราเรียน ส่วนทีเ่ ป็น
ตัวอย่างการใช้งานความรู้ชิ้นนั้น แล้วเอาข้อเขียนของนักศึกษามาวิเคราะห์ พบว่า
กลุ่มนักศึกษาที่เรียนเก่ง เขียน self explanation ได้ดีกว่านักศึกษากลุ่มที่เรียน
อ่อนมาก เขาอธิบายว่า (๑) นักศึกษาที่เรียนเก่ง ใช้การท�ำ  self-explanation
ด้ ว ยตนเองเมื่ อ อ่ า นต� ำ รา หรื อ ฟั ง การบรรยาย (โดยตนเองไม่ รู ้ ตั ว ) ช่ ว ยให้
ผลการเรียนดี เขาอธิบายว่า นักศึกษาที่เรียนดี รู้จักเชื่อมโยง “การรู้” (knowing)
สู่ “การกระท�ำ” (acting) (๒) นักศึกษาที่เรียนดีรู้ว่าส่วนใดที่ตนไม่เข้าใจ และ
หาทางแก้ไข และ (๓) นักศึกษาที่เรียนเก่งสร้าง “กติกาเชื่อมโยง” ความรู้
(inference rules) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของตน ทั้ง ๓ ข้อนั้น นักศึกษา
ที่เรียนเก่งท�ำได้เองโดยอัตโนมัติ
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การทดลองของ Chi และคณะ (1994) ท�ำเพื่อทดสอบว่า การอธิบายให้
ตัวเองฟัง สนองค�ำสัง่ ของอาจารย์ ให้ผลท�ำนองเดียวกันกับการอธิบายให้ตวั เองฟังที่
เกิดขึ้นเองหรือไม่ คราวนี้ท�ำในนักเรียนชั้น ม. ๒ และคราวนี้ท�ำในวิชา ระบบ
ไหลเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ และคราวนีท้ ดสอบผลการเรียนโดยดูทคี่ วามเข้าใจ
ต�ำราเรียน ไม่ใช่ที่การแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์อย่างในการทดลองครั้งแรก เขาให้
นักเรียนอ่านต�ำราเรียนวิชาชีววิทยา ในหัวข้อระบบไหลเวียนเลือด บอกนักเรียน
กลุ่มแรกให้อธิบายให้ตนเองฟังหลังอ่านแต่ละประโยคจบ รวม ๑๐๑ ประโยค
และเมือ่ อ่านไปได้ทกุ ๆ สองสามประโยค จะมีคำ� ถามง่ายๆ ให้ตอบ นักเรียนกลุม่ ที่ ๒
ให้อ่านแต่ละประโยคสองครั้ง เพื่อให้ใช้เวลาอ่านเท่าๆ กัน
นักเรียนทั้งสองกลุ่มท�ำ  pre-test ก่อนการทดลอง และท�ำ  post-test หลัง
อ่านหนังสือ ๑ สัปดาห์ โดยค�ำถามใน post-test มีหลายแบบ ทั้งสอบความจ�ำ
และความเข้าใจเชื่อมโยง และแบบที่ต้องเชื่อมโยงที่ซับซ้อน ผลการทดลองพบว่า
นักเรียนกลุ่มแรกให้ผล post-test สูงกว่า pre-test ร้อยละ ๓๒ แต่ของนักเรียน
กลุ่มหลังเพิ่มเพียงร้อยละ ๒๒ ความแตกต่างนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผล
เฉพาะข้อสอบทีซ่ บั ซ้อน นักเรียนกลุม่ แรกผล post-test สูงกว่า pre-test ร้อยละ ๒๒
ส่วนนักเรียนกลุ่มหลังเพิ่มร้อยละ ๑๒
แม้ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับค�ำสั่งให้อธิบายให้ตัวเองฟังก็มีผลการเรียนต่างกัน
คนที่อธิบายให้ตัวเองฟังได้อย่างชัดเจนละเอียดลออ มีผลการเรียนดีกว่าคนที่
อธิบายได้กระท่อนกระแท่น
การวิจัยอีกชิ้นหนึ่งตามในรายงาน Atkinson RK, Renkl A, Merrill MM
(2003). Transitioning from studying examples to solving problems :
Effects of self-explanation prompts and fading work-out steps. Journal
of Educational Psychology 95 (4) : 7740783. เป็นการทดลองในการเรียน
วิชา Probability ในการเรียนแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาทบทวนแบบฝึกหัด
ตั ว อย่ า ง แล้ ว แก้ โ จทย์ แ บบออนไลน์ โ ดยนั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม หนึ่ ง ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง (โดย
drop-down menu) ระหว่างทบทวนแบบฝึกหัด ให้ท�ำกระบวนการอธิบายให้
ตัวเองฟัง นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับค�ำสั่ง
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ค�ำสั่งใน drop-down menu บอกให้นักศึกษาแยกแยะงานออกเป็นขั้นตอน  
แล้วอธิบายให้ตัวเองฟังในแต่ละขั้นตอน ว่าใช้หลักการอะไรของความน่าจะเป็น
(probability) ในการแก้ ป ั ญ หาขั้ น ตอนนั้ น โดยเมื่ อ ถึ ง ขั้ น ตอนใหม่ ก็ จ ะมี
drop-down menu มีตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกว่าขั้นตอนต่อไปใช้หลักการอะไรใน
การแก้ปัญหา เท่ากับนักศึกษาท�ำกระบวนการอธิบายให้ตัวเองฟังแบบที่อ่อนมาก
คือไม่ต้องคิดเองทั้งหมด เพียงแต่เลือกตัวเลือกตามที่มีให้เลือก และได้รับการ
เฉลยเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ทันที
ผลคื อ นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายให้ ตั ว เองฟั ง มี ผ ล post-test สู ง กว่ า กลุ ่ ม
ไม่ได้อธิบายให้ตัวเองฟังอย่างชัดเจน ในการสอบให้แก้ปัญหา ทั้งปัญหาแบบ
near-transfer (ปัญหาที่คล้ายกับในแบบฝึกหัด) และปัญหาแบบ far-transfer
(ต่างจากแบบฝึกหัดมาก)
เขาอธิบายว่าการอธิบายให้ตัวเองฟังมีผลช่วยให้เรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยงขึ้น
เพราะ ข้อความในต�ำรามีช่องโหว่หรือความไม่ครบถ้วน ที่ท�ำให้ผู้อ่านเชื่อมโยง
บางส่วนไม่ได้ หรือตีความบางส่วนผิด ท�ำให้เรียนรูไ้ ด้อย่างกระท่อนกระแท่น การหยุด
และอธิบายให้ตัวเองฟัง เป็นช่วงๆ ช่วยลดข้อจ�ำกัดดังกล่าว     
นอกจากนั้นเขายังอธิบายว่า การอธิบายให้ตัวเองฟัง ช่วยให้นักศึกษาปรับปรุง
พัฒนามุมมองของตนเองเกี่ยวกับวิชานั้น โดยตอนเริ่มเข้าเรียนอาจยึดมั่นอยู่กับ
บางมุมมองทีผ่ ดิ พลาด เมือ่ มาเผชิญวัสดุประกอบการเรียนรูท้ ขี่ ดั กับความเข้าใจเดิม
การอธิบายให้ตัวเองฟังจะช่วยปรับปรุงมุมมองหรือกระบวนทัศน์ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
ซึง่ ในกระบวนการนีก้ ารมีสติตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอยูต่ ลอดเวลา มีความ
ส�ำคัญมาก
อ่านถึงตอนนี้ผมตีความว่ากระบวนการเล็กๆ คือ การอธิบายให้ตัวเองฟัง
เป็นกระบวนการหนึ่งสู่การบรรลุ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (transformative learning)
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รูปแบบวิธีการ
วิธีการเหล่านี้มีเป้าหมายสร้างนิสัยให้แก่นักศึกษา ให้อธิบายให้ตัวเองฟังเป็น
ระยะๆ ระหว่างเรียน ฝึกจนเป็นนิสัย

ให้เลือกหลักการ
ในการท� ำ กิ จ กรรมเชิ ง แก้ ป ั ญ หา (มั ก ใช้ ใ นวิ ช า STEM) มี ร ายการทฤษฎี
หรื อ หลั ก การ (principle) ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ เ ลื อ กเพื่ อ ช่ ว ยอธิ บ ายให้ แ ก่ ตั ว เอง
อาจใช้ drop-down menu ในกรณี online learning หากท�ำโจทย์ในห้องเรียน
อาจเขียนทฤษฎีตัวเลือกไว้บนหัวกระดาษแบบฝึกหัด หรือเขียนบนกระดานด�ำ
หน้าชั้น หรือฉายขึ้นจอไว้ วิธีการเล็กๆ ง่ายๆ นี้ นักศึกษาที่ได้ประโยชน์มากคือ
นักศึกษาที่เรียนอ่อน หรือมือใหม่ต่อวิชานั้น
อาจใช้วิธีให้เลือกหลักการ ผสมกับวิธี backward fading เพื่อช่วยเหลือ
มือใหม่หรือนักศึกษาที่เรียนอ่อนโดยเฉพาะ วิธี backward fading เป็นเสมือน
การสร้าง “นั่งร้านความคิด” (scaffolding) ให้นักศึกษาฝึก จนในที่สุดสามารถ
คิดได้เองโดยไม่ต้องมีตัวช่วย ท�ำโดย เริ่มแรก มีตัวอย่างวิธีแก้โจทย์ ให้ดูทั้งหมด
ต่อไปมีโจทย์ที่แสดงขั้นตอนการแก้โจทย์เป็นขั้นตอน เว้นว่างไว้ให้นักศึกษาเติม
บางขัน้ ตอน โจทย์ตอ่ ๆ ไปเว้นว่างมากขัน้ ตอนให้นกั ศึกษาเติมเองมากขึน้ จนในทีส่ ดุ
ถึงโจทย์ที่นักศึกษาท�ำเองทั้งหมดโดยไม่ต้องมีตัวช่วย
โปรดสังเกตว่า ในการวิจยั ทีก่ ล่าวถึงแล้วข้างต้น วิธที ใี่ ห้นกั ศึกษามือใหม่หยุดคิด
หลักการเอง ไม่ชว่ ยให้ผลการเรียนดีขนึ้ แต่วธิ ใี ห้เลือกหลักการให้ผลการเรียนดีขนึ้
เขาอธิบายว่า วิธีให้คิดเอง เป็นภาระต่อ working memory มากเกินไปจนสมอง
รับไม่ไหว ส่วนวิธีให้เลือก ช่วยผ่อนภาระของ working memory เป็นค�ำอธิบายว่า
ท�ำไมวิธี backward fading จึงช่วยมือใหม่และผู้เรียนอ่อนได้ดีมาก  
อีกวิธหี นึง่ คือ แนะน�ำให้นกั ศึกษาเขียนหลักการส�ำคัญไว้ทสี่ ว่ นว่างของกระดาษ
หนังสือด้านซ้ายหรือขวา หรือใช้ปากกาสีป้ายประเด็นส�ำคัญก็เป็นการอธิบายให้
ตนเองฟังรูปแบบหนึ่ง และใช้ได้ในทุกวิชา
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ท�ำไมจึงท�ำเช่นนั้น
เป็นวิธีการที่ใช้ในวิชาที่ไม่ใช่วิชา STEM โดยอาจใช้ในแบบฝึกหัดให้นักศึกษา
เขียนรายงาน ท�ำ PowerPoint น�ำเสนอ หรือโครงงานใหญ่อื่นๆ อาจารย์ก�ำหนด
ให้นักศึกษาท�ำงานดังกล่าวเป็นท่อนๆ ใช้เวลาหลายสัปดาห์ แล้วใช้เวลา ๑๕ นาที
ในชั้นเรียนให้นักศึกษาน�ำเสนอผลงานเท่าที่ที่ท�ำได้ โดยอาจารย์คอยตั้งค�ำถาม
“ท�ำไมจึงท�ำเช่นนั้น” ซึ่งจะช่ว ยให้ นั กศึ กษาทบทวนเหตุ ผ ลซึ่ ง เท่ า กั บเป็ น การ
อธิบายให้ตัวเองฟัง   
อาจารย์อาจใช้ค�ำถามอื่นๆ เพื่ อ ดึ ง ความสนใจที่ ห ลั กการบางหลั กการ ให้
นักศึกษาได้เข้าใจหลักการนั้นจากมุมของการปฏิบัติ รวมทั้งอาจใช้ค�ำชม เพื่อ
โยงสู่ความเข้าใจหลักการจากมุมของผลงาน ทั้งหมดนี้ เป็นการช่วยให้นักศึกษา
อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ หรือทฤษฎีกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง   

ให้นักศึกษาสอนกันเอง (peer instruction)
วิธีนี้อาจใช้ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ได้ โดยเมื่ออาจารย์สอนไปได้ระยะหนึ่ง ก็ใช้
วิธีการให้นักศึกษาสอนกันเองใช้เวลา ๑๐ - ๑๕ นาที โดยมี ๕ ขั้นตอนดังนี้
• อาจารย์ฉายค�ำถามหรือโจทย์ขึ้นจอ เป็นโจทย์ส�ำหรับแก้ปัญหา หรือฝึกใช้
ความคิด
• ให้เวลานักศึกษาแต่ละคนคิด ๑ – ๒ นาที แล้วเขียนลงบนกระดาษหรือ
แท็บเล็ต หรือใน personal response system technology ครูต้องสามารถเห็น
ค�ำตอบที่เขียนได้ง่าย
• ให้นักศึกษาจับคู่ อธิบายค�ำตอบแก่กันและกัน ใช้เวลาสองสามนาที
• คู่นักศึกษาส่งค�ำตอบ ที่อาจารย์เห็นได้ง่ายเช่นเดิม
• อาจารย์เลือกให้นักศึกษาบางคนอธิบายค�ำตอบ จนเห็นว่าทั้งชั้นเข้าใจ
ดีแล้ว อาจารย์สรุปค�ำตอบที่ถูกต้องพร้อมค�ำอธิบาย      
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ที่ส�ำคัญคือต้องให้นักศึกษากล่าวชื่อทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ท�ำโจทย์เสมอ โดย
อาจารย์อาจฉายตัวเลือกให้บนจอเป็นตัวช่วย ดูวีดิทัศน์วิธีคิดเรื่องการใช้เทคนิคนี้
ทีท่ ำ� โดยกลุม่ Eric Mazur อาจารย์ฟสิ กิ ส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผูค้ ดิ เทคนิคนี้
เมื่อกว่า ๒๐ ปีก่อนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI

คิดดังๆ
เทคนิ ค การคิ ด ดั ง ๆ มี ผ ลเช่ น เดี ย วกั น กั บ การอธิ บ ายให้ ตั ว เองฟั ง ช่ ว ยให้
อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจค�ำถามที่ผู้เรียนถามตนเอง เข้าใจขั้นตอนการคิด
ความสามารถในการเชื่อมโยงหลักการกับประเด็นย่อย การใช้ความรู้เดิม และ
การเรียนจากประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา และการประเมินความท้าทาย
และความยากล�ำบากที่ต้องเผชิญระหว่างการคิดหาเหตุผล    
การคิดดังๆ ให้อาจารย์และเพือ่ นร่วมเรียนได้ยนิ จึงช่วยให้ได้รบั feedback หรือ
การแก้ความเข้าใจผิดจากอาจารย์และจากเพื่อน การคิดดังๆ จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของ peer instruction ด้วย     
การใช้เทคนิคอธิบายให้ตัวเองฟังนี้ อาจารย์ต้องไม่ลืมใช้ในปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษานอกห้องเรียนด้วย เมื่อนักศึกษามาขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ในการ
ท�ำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจารย์ต้องใช้เป็นโอกาสกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกอธิบาย
ให้ตัวเองฟังมากที่สุด    
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หลักการ
การอธิบายให้ตวั เองฟังเป็นเทคนิควิธสี อนทีย่ งั มีการวิจยั ไม่มาก จึงยังมีชอ่ งทางให้
ผู้เป็นอาจารย์คิดค้นกลเม็ดวิธีการได้อีกมาก โดย James Lang แนะน�ำให้ยึดหลัก
๓ ประการ

ให้อธิบายให้ตัวเองฟังแบบมีตัวช่วย
ส�ำหรับนักศึกษามือใหม่ หรือนักศึกษาที่เรียนอ่อน  การให้อธิบายให้ตัวเองฟัง
แบบเต็มรูป อาจเกินก�ำลัง working memory และไม่มีผลช่วยการเรียนรู้ อาจารย์
จึงควรมีตัวช่วย (scaffold) เพื่อช่วยลดภาระของ working memory ตัวช่วย
ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือ มีตวั เลือกให้เลือก หรืออาจใช้เทคนิค backward fading ทีก่ ล่าวแล้ว
ข้างต้นก็ได้   

ชี้ให้เห็นหลักการ
การอธิบายให้ตัวเองฟัง เป็นเครื่องช่วยเชื่อมโยงทฤษฎีหรือหลักการ เข้ากับ
การปฏิบัติที่มีขั้นตอนเป็นรูปธรรม โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้เชื่อมโยงด้วยตนเอง
อาจารย์จงึ พึงหาทางส่งเสริมให้ศษิ ย์กล่าวค�ำอธิบายหรือบอกหลักการในขณะทีป่ ฏิบตั ิ
การแก้ปัญหาหรือท�ำกิจกรรมว่า ตนก�ำลังใช้หลักการหรือทฤษฎีใด หากจ�ำเป็น
อาจารย์อาจมีตัวช่วยให้เลือก   

ใช้พลังของเพื่อนร่วมเรียน
ในกรณีของชั้นเรียนขนาดใหญ่ เช่น ๒๐๐ คน การใช้เครื่องมือให้นักศึกษา
อธิบายให้ตวั เองฟัง โดยอาจารย์รว่ มฟังและให้คำ� แนะน�ำป้อนกลับอาจท�ำไม่ได้ทวั่ ถึง
จึงควรใช้เพื่อนนักศึกษากันเองเป็นผู้ฟังและสะท้อนค�ำแนะน�ำป้อนกลับแก่เพื่อน
ตามหัวข้อ peer instruction โดยอาจารย์อธิบายสรุปในตอนท้าย
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เคล็ดลับ
การอธิบายให้ตวั เองฟัง ท�ำได้ในกระบวนการเรียนรูท้ กุ รูปแบบ เป็นกระบวนการ
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ส ติ อาจารย์ ค วรใส่ เ ทคนิ ค อธิ บ ายให้ ตั ว เองฟั ง ให้
นักศึกษาฝึกทั้งในส�ำนักงาน (เมื่อนักศึกษามาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ)
ในชั้นเรียนและในบทเรียนออนไลน์  
- ส�ำหรับการบ้านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือเอกสารมอบหมาย
ให้อ่าน จัดให้นักศึกษาอธิบายแก่ตัวเองเป็นระยะๆ ในกรณีของนักศึกษามือใหม่
หรือเรียนอ่อน ให้ใช้ drop-down menu และมีค�ำให้เลือกหลักการที่ก�ำลังเรียน   
อย่าให้นักศึกษามือใหม่และนักศึกษาเรียนอ่อนอธิบายแก่ตัวเองแบบเต็มรูป
- เมื่อนักศึกษาก�ำลังแก้ปัญหาที่กระดานหน้าชั้น ท�ำ lab หรือเตรียมการแสดง
อาจารย์จัดเวลาให้นักศึกษาได้อธิบายให้ตัวเองฟังเป็นช่วงๆ ว่าเวลานั้นตนก�ำลัง
ใช้หลักการหรือทฤษฎีใด
- ใช้ peer instrution ด้วย personal response systems โดยมี ๓ ขัน้ ตอนหลัก
(๑) นักศึกษาให้ค�ำตอบ
(๒) หันไปอธิบายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งติดกัน
(๓) แก้ไขค�ำตอบ
- จัดเวลาในชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะที่ต้องการส�ำหรับเรียนได้ส�ำเร็จ ตามที่
จะมีการสอบ (ตามในตอนที่แล้ว) โดยอาจารย์แจกกระดาษบอกให้หยุดและ
อธิบายให้ตัวเองฟังเป็นช่วงๆ
- ไม่ว่าจะให้นักศึกษาอธิบายให้ตัวเองฟังโดยใช้เทคนิคใด บอกให้นักศึกษา
เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับข้อมูล หลักการ ทฤษฎี และสูตร เข้ากับกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนที่ปฏิบัติ         
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สรุป
มี ห ลั ก ฐานจากงานวิ จั ย ว่ า การอธิ บ ายให้ ตั ว เองฟั ง อาจมี ผ ลช่ ว ยการเรี ย นรู ้
แตกต่างกัน ในนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนแตกต่างกัน โดยที่งานวิจัย
บางชิ้นบอกว่าการอธิบายให้ตนเองฟังมีผลดีเป็นพิเศษในนักศึกษามือใหม่และ
นักศึกษาเรียนอ่อนที่มีพื้นความรู้เดิมน้อย แต่บางผลงานวิจัยบอกว่าการอธิบาย
ให้ตนเองฟังให้ผลดีกว่าในนักศึกษาที่มีพื้นความรู้เดิมมากที่จะน�ำมาเชื่อมโยง และ
มีบางผลงานวิจัยบอกว่าการอธิบายให้ตนเองฟังให้ผลดีทั้งสิ้นไม่ว่านักศึกษาจะมี
พื้นความรู้เดิมมากหรือน้อย
ที่แน่นอนคือการอธิบายให้ตนเองฟัง ช่วยให้นักศึกษาใส่ใจต่อการกระท�ำของ
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ของตน (active learning) ซึ่งให้ผลดีต่อการเรียนรู้กว่าการ
เรียนแบบรอรับการถ่ายทอด (passive learning)   
ไม่วา่ ในการฝึกกิจกรรมการเรียนรูใ้ ด เช่น การแก้โจทย์ การเขียนรายงาน อาจารย์
ควรเน้นให้นักศึกษาที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น และขั้นกลางๆ ของความเข้าใจแจ่มแจ้ง
(mastery) ใช้เทคนิคอธิบายให้ตนเองฟัง คุณค่าที่นักศึกษาได้รับเสมอ คือ การได้
มีโอกาสแก้ความเข้าใจผิดๆ ของตน
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ ให้นักเรียนฝึกพูดให้ตัวเองฟังก่อนการน�ำเสนอ”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุ ณ ครู นั ท – นั น ทกานต์ อั ศ วตั้ ง ตระกู ล ดี เล่ า ถึ ง งานชิ้ น สุ ด ท้ า ยของหน่ ว ยวิ ช า
ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๖ ว่าเป็นงานที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถของตนเอง และน�ำเสนอความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
ในครั้งนี้ครูให้นักเรียนได้ลงมือค้นคว้าเพื่อท�ำความรู้จักกับวรรณคดีหรือวรรณกรรม
ที่สนใจ เพื่อบอกเล่ารากเหง้า ภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรม
แต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรมต่างๆ
เมื่อนักเรียนค้นคว้าข้อมูลได้แล้วก็จะคัดเลือกข้อมูลและจัดระบบเพื่อท�ำความเข้าใจ
รวมทั้งอ้างอิงร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน จากนั้นจึงน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาน�ำเสนอให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจร่วมกัน
เมื่อถึงช่วงของการน�ำเสนอครูสังเกตว่าเมื่อครั้งที่ให้นักเรียนศึกษาภาพเมืองสุโขทัย
จากการอ่านศิลาจารึกหลักที่ ๑ เมือ่ ตอนต้นภาควิรยิ ะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ออกเสียง
ไม่ชัดเจนและยังมีนักเรียนหลายคนไม่มั่นใจในการพูดน�ำเสนอข้อมูลความรู้ท่ีได้ศึกษา
ท�ำให้ครูคดิ วิธกี ารแก้ไขปัญหาการน�ำเสนอในภาคเรียนวิรยิ ะ เพราะหากนักเรียนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานีไ้ ด้ นักเรียนจะไม่สามารถถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนออกมาได้เลย
ดังนั้นเมื่อนักเรียนผ่านการศึกษาข้อมูลจากโจทย์ที่ครูก�ำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครู
จึงให้ค�ำแนะน�ำในการพูดน�ำเสนอแก่นักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนได้ดูภาพพีระมิด
การเรียนรู้
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average
student
retention
rates

Lecture
10%

Reading

20%

Audiovisual

30%

Demonstration

50%

Discussion

75%

Practice doing

90%

Teach others

Source: National Training laboratories, Bethel, Maine

จากนั้นครูจึงชวนนักเรียนอ่านภาพ พร้อมอธิบายความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน นักเรียนเข้าใจ
ว่า “วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการสอนผู้อื่นได้ จากนั้นครูจึงชวนนักเรียนคิดว่า การจะสอนผู้อื่น
ได้นั้นต้องท�ำอย่างไรบ้าง นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า “ก็ต้องสอนให้ผู้อื่นได้ท�ำ 
พูดให้ผู้อื่นฟังให้เข้าใจความคิดของเราอย่างชัดเจนให้ได้ ...”  
นี่จึงเป็นโอกาสที่ครูจะชวนเชิญให้นักเรียนน�ำเสนอผลงานสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดท้าย ซึ่งเป็น
ผลงานที่ทุกคนได้ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยการ “ฝึกพูดให้ตัวเองฟัง”  
เมื่อครูแสดงเคล็ดลับดังกล่าว นักเรียนส่วนใหญ่สงสัยและหัวเราะ และให้เหตุผลว่าการพูด
ให้ตัวเองฟังเป็นเรื่องที่น่าอายเพราะต้องพูดอยู่คนเดียว หากมีใครมาเห็นอาจเข้าใจผิดและคิดว่า
เป็นบ้าได้ แต่เมื่อครูถามนักเรียนทั้งห้องว่า มีใครเคยฝึกพูดให้ตัวเองฟังบ้าง พบว่า นักเรียน
ในห้อง ๒ - ๓ คนเคยมีประสบการณ์ในการฝึกพูดให้ตัวเองฟัง เช่น ธาช่าเคยฝึกพูดให้ตัวเอง
ฟังบ่อยๆ ไม่ต�่ำกว่า ๓ รอบ ตอนที่ต้องน�ำเสนอเผยตนประจ�ำภาคเรียน ปาล์มมี่ฝึกพูดให้
ตัวเองฟังทุกครั้งที่ต้องน�ำเสนอ โดยเล่าประสบการณ์ว่าตนเองจะฝึกพูดจากการเขียนบทพูด
จับเวลา และพูดกับตนเองหน้ากระจก แล้วฟังสิง่ ทีต่ นเองพูดเพือ่ ตรวจสอบข้อมูล และการเรียบเรียง
ภาษาเพื่อให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจที่สุด
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ครูสังเกตว่าเมื่อเพื่อนในห้องได้ฟังประสบการณ์ของเพื่อน บางคนมีแววตาอยากลอง เพราะ
เพื่อนที่เคยฝึกพูดให้ตัวเองฟังนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พูดน�ำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว ครูจึง
ท้าทายนักเรียนและให้เงื่อนไขก่อนการน�ำเสนองานครั้งนี้ว่า “ก่อนที่นักเรียนจะมาน�ำเสนอให้ครู
ฟัง ขอให้ทุกคนได้ไปฝึกพูดให้ตัวเองฟังก่อน” และตั้งประเด็นค�ำถามในการฟังตัวเองพูดทุกครั้ง
เช่น ฉันเข้าใจเรื่องที่พูดนี้ดีพอหรือยัง ถ้าฉันพูดแบบนี้ เพื่อนจะเข้าใจหรือไม่ ฉันต้องเพิ่มเติม
อะไรเพื่อให้เพื่อนเข้าใจเรื่องที่พูดมากขึ้น เป็นต้น
หลังจากที่ครูให้เคล็ดลับในการพูดน�ำเสนออย่างมั่นใจแล้ว สังเกตว่านักเรียนบางกลุ่มที่เตรียม
สื่อประกอบการน�ำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีโอกาสเริ่มต้นซ้อมพูดให้ตัวเองฟังทันที เช่น เปรม
และชีต้าร์ ซึ่งเคยพูดให้ครูฟังมาแล้วครั้งหนึ่งในคาบเรียนก่อน ครั้งนั้นครูได้ให้ค�ำแนะน�ำนักเรียน
ในเรื่องการเรียงล�ำดับประเด็นและการเรียบเรียงประโยคให้ชัดเจน รวมทั้งควรเพิ่มความมั่นใจใน
การออกเสียงพูด เมื่อได้เริ่มฝึกฝนสังเกตเห็นว่าทั้งสองคน มีการเพิ่มเติมโครงร่างบทพูดเพื่อให้
ประเด็นในการพูดเป็นล�ำดับชัดเจน รวมทั้งยังมีโอกาสฝึกพูดให้ตัวเองฟังก่อนจะมาน�ำเสนอ
ร่วมกันด้วย
เมื่อน�ำเสนอเสร็จแล้วชีต้าร์สะท้อนว่า “ฉันไปฝึกพูดกับตัวเองมาอย่างดี โดยไม่ใช้การท่องจ�ำ 
และค้นพบว่าเมื่อเราท�ำความเข้าใจในเรื่องที่พูดจึงสามารถพูดได้ดีกว่าการท่องจ�ำ” ชีต้าร์ยังได้รับ
ค�ำชืน่ ชมจากเพือ่ นๆ ว่าสามารถพูดน�ำเสนอได้มนั่ ใจและไม่ตดิ ขัด เห็นได้ชดั เจนว่าเตรียมพร้อมมาดี
ส่วนเปรมสะท้อนว่า “ฉันได้ไปศึกษาเรื่องที่จะพูดจนเกิดความเข้าใจแล้วซ้อมพูดจนกว่าเราจะ
คิดว่าดี วันต่อมาก็จะซ้อมใหม่ไปเรื่อยๆ จนเราเกิดความมั่นใจและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว”
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บรรยากาศการซ้อมพูดให้ตัวเองฟัง
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นอกจากนักเรียนทั้ง ๒ คนแล้ว ในชั้นเรียน ยังพบว่ามีนักเรียนอีกหลายคนใช้หลักการฝึกพูด
ให้ตัวเองฟังในการหมั่นฝึกซ้อมพูดจนมั่นใจ เช่น พิณไปซ้อมพูดหน้ากระจกหลายครั้งพร้อม
PowerPoints ท�ำให้ได้เห็นบุคลิก จุดดี จุดด้อย และจุดทีจ่ ะพัฒนาการพูดให้ดขี นึ้ พรีมไปซ้อมพูด
ให้ตัวเองฟังอยู่หลายรอบ ทั้งขณะกินข้าว นั่งรถกลับบ้าน หลังอาบน�้ำ จนมั่นใจและปรับถ้อยค�ำ
ให้ไพเราะขึ้น รวมทั้งได้ฝึกพูดให้คนในบ้านฟัง รับฟังค�ำแนะน�ำของคนในบ้านเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการพูดของตนเอง จนเกิดความมั่นใจในการน�ำเสนองานเดี่ยว
ส่วนนักเรียนบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสฝึกพูดให้ตัวเองฟังในครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น พิมได้สะท้อน
การเรียนรูว้ า่ “เมือ่ ไม่ได้ฝกึ พูดให้ตวั เองฟัง ฉันจึงยังไม่เข้าใจและขาดความมัน่ ใจในการพูดน�ำเสนอ
ท�ำในการน�ำเสนอออกมายังไม่ดี ทั้งๆ ที่ฉันพยายามใช้เวลาในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
อยู่มาก แต่เมื่อไม่ได้ทบทวนและท�ำความเข้าใจก่อนการน�ำเสนอ จึงท�ำให้พูดติดขัด และ พูด
ค�ำผิดๆ ถูกๆ อยู่ จึงตั้งใจว่าในครั้งหน้า จะต้องจัดสรรเวลาให้ดีในการซ้อมพูด เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจและมั่นใจมากขึ้น”
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เคล็ดลับดังกล่าว จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่นักเรียนจดจ�ำไปใช้ในการฝึกฝนตนเองก่อน
การพูดน�ำเสนอเผยตนภาควิริยะ นักเรียนใหม่คนหนึ่งในห้อง ๖/๓ ยังไม่เคยมีประสบการณ์
ในการพูดน�ำเสนอมากเท่าเพื่อนๆ เมื่อครั้งน�ำเสนอชิ้นงานในวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยครั้งแรก
ยั ง พู ด ติ ด ขั ด และกั ง วลกั บ บทพู ด มาก อ่ า นข้ อ มู ล จากสื่ อ ประกอบการน� ำ เสนออยู ่ ต ลอดและ
ไม่สบตาผู้ฟัง แต่เมื่อมีเวลาและได้หมั่นฝึกฝนตนเองในการซ้อม โดยการฝึกพูดให้ตัวเองฟัง
ทัง้ ยังมีกระบวนการในการฝึกพูดให้เพือ่ นฟังเป็นกลุม่ ย่อย โดยมีจำ� นวนครัง้ ในการฝึกฝนไม่ตำ�่ กว่า
๕ ครั้ง ก็พบว่า นักเรียนคนนี้สามารถสร้างความมั่นใจในการพูดให้ตนเองได้มากขึ้นและได้รับ
ค�ำชื่นชมจากเพื่อนว่า “สามารถพูดได้ชัดเจน และอธิบายตัวตนให้เพื่อนเข้าใจได้ดี ดูบทน้อยลง
และพูดดีกว่าตอนที่น�ำเสนองานในวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยมาก” ท�ำให้นักเรียนรู้สึกดีใจ และ
กล่าวขอบคุณค�ำชื่นชมจากเพื่อนเป็นการปิดท้าย
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ภาค ๓ แรงบันดาลใจ
( INSPIRATION )

บทที่ ๘
บทที่ ๙
บทที่ ๑๐
บทที่ ๑๑
บทที่ ๑๒

แรงบันดาลใจ (inspiration)
สร้างแรงจูงใจ (motivating)
สร้างโลกทัศน์พัฒนา (growth mindset)
ปรับปรุงการสอนขนานใหญ่ (expanding)
บทส่งท้าย

๘
แรงบันดาลใจ
(inspiration)
บันทึกตอนนี้ตีความจาก Part III Inspiration ซึ่งเป็นค�ำกล่าวน�ำส�ำหรับ
หนังสือ ๓ บทสุดท้าย ที่อยู่ใต้หัวข้อแรงบันดาลใจ และผมเห็นว่าเป็นข้อความ
ที่มีความส�ำคัญมาก จึงน�ำมาตีความไว้เป็นตอนหนึ่ง แยกต่างหากออกมา
แรงบันดาลใจเป็นทั้งตัวกระตุ้น และตัวถ่วงการเรียนรู้ เพราะแรงบันดาลใจ
มีทั้งมิติเชิงบวก และมิติเชิงลบ James Lang บอกว่า เพื่อชีวิตที่ดี มนุษย์เรา
ต้องการแรงบันดาลใจพอๆ กับต้องการความรู้และทักษะซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
และขอเพิ่มเติมว่าทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ส�ำหรับชีวิตที่ดี

อารมณ์
การเรียนรูเ้ ป็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ตอ่ มนุษย์ ซึง่ เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ เี ลือดเนือ้
จิตใจ วิญญาณ เจตคติ และอารมณ์ เรามักเข้าใจผิดว่า เจตคติและอารมณ์
มีสว่ นรบกวนการเรียนรู้ ทีจ่ ริงความเข้าใจนีไ้ ม่ผดิ แต่ไม่ครบถ้วน เพราะจริงๆ แล้ว
เจตคติและอารมณ์อาจมีผลลบหรือผลบวกต่อการเรียนรู้ก็ได้ และการเรียนรู้ที่ดี
มีพลัง ต้องมีอารมณ์เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสมอง
บอกว่าส่วนของสมองที่ท�ำหน้าที่ด้านอารมณ์ (limbic system) และส่วนของสมอง
ที่ท�ำหน้าที่ด้านความจ�ำ (hippocampus) อยู่ติดกัน
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แต่อารมณ์ค้างคา วิตกกังวล ขุ่นมัว เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ James Lang
เล่าประสบการณ์ตรงของตนเองตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสาม ตกหลุมรัก
สาวที่ปัจจุบันคือภรรยา ท�ำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ผมสมัยเรียนในมหาวิทยาลัย
ผมเคยเห็นเพื่อนที่ตกหลุมรักเพื่อนสาวแล้วอกหัก ถึงกับสอบตก และจริงๆ แล้ว
สารพัดเหตุการณ์ในชีวติ ในครอบครัว ในหมูเ่ พือ่ น ในสังคม และในโลก มีผลกระทบ
ในทางใดทางหนึ่งต่อการเรียนด้วยเสมอ ไม่มากก็น้อย
จะเกิดผลดีตอ่ การเรียนรู้ หากมีอารมณ์ไม่เชือ่ สนเท่ห์ เพราะมันส่งแรงกระตุน้
ให้เรามุง่ ค้นหาความเป็นจริง หรือค�ำอธิบาย หรือแม้แต่อารมณ์เชิงลบ เช่นความสับสน
ความอึดอัดขัดข้อง ก็อาจเป็นแรงขับดันเชิงบวกต่อการเรียนรู้ หากเราเชือ่ ว่าความรู้
ที่ได้จะช่วยขจัดความอึดอัดขัดข้องเหล่านั้น
เขาอ้างถึงหนังสือ What the Best College Teachers Do (2004) เขียนโดย
Ken Bain ว่านักศึกษามาเรียนโดยมีกระบวนทัศน์ชุดหนึ่งติดตัว (ติดหัว?) มา
โดยที่กระบวนทัศน์เหล่านั้น มีทั้งที่ถูกต้อง และที่ผิดพลาด หน้าที่ของอาจารย์
(และสถาบันการศึกษา) คือช่วยให้นักศึกษาท�ำลายหรือลบกระบวนทัศน์ส่วนที่
ผิดออกไปเสีย และช่วยสร้างความแข็งแรงหรือเติมเต็มให้แก่กระบวนทัศน์ที่ถูก
แต่ยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่ถูกต้อง
และที่ส�ำคัญยิ่งคือ การสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาว่า กระบวนทัศน์
ต่อโลกและชีวิตของตนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องเอาใจใส่การเติมเต็มหรือ
แก้ไขให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ผมขอเติ ม ส่ ว นความเห็ น ของตนเองด้ ว ยว่ า ในความเป็ น จริ ง แล้ ว คนเรา
ไม่สามารถมีกระบวนทัศน์หรือความรู้ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบครบถ้วน
สมบูรณ์ (หรือทีเ่ รียกว่า สัมบูรณ์) ได้ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง มีความซับซ้อน
และมี ค วามเป็ น พลวั ต ยิ่ ง สรรพสิ่ ง ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง ตายตั ว แต่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน หลายส่วนเราไม่รับรู้ แต่
มีผลกระทบทางอ้อม (หรือทางตรง แต่เราไม่รับรู้) ต่อสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสู่
การสร้างกระบวนทัศน์ของเราแต่ละคน
การเรียนรู้ที่แท้จริง คือการแก้ไขกระบวนทัศน์ที่ผิด เติมเต็มกระบวนทัศน์ท่ียัง
กระพร่องกระแพร่ง และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทถี่ กู ต้อง เมือ่ มองเช่นนี้ ก็เชือ่ มโยง
ไปยัง การเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (transformative learning) ซึง่ เป็นกระบวนการ
ทางปัญญาที่แท้จริง
หน้าที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ คือแสดงอารมณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
รักใคร่ หวังดี ต่อนักศึกษา

เจตคติ
เจตคติที่ส�ำคัญที่สุดต่อการเรียนรู้คือเจตคติว่าด้วยความสามารถหรือความ
ฉลาดของตน ที่ เ ชื่ อ ในพลั ง ของการฝึ ก ฝนเรี ย นรู ้ เชื่ อ ว่ า ความมานะบากบั่ น
พยายามจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จได้ ที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์พัฒนา” (growth
mindset) ไม่ใช่เชือ่ ว่าความฉลาดหรือความสามารถในการเรียนรูเ้ ป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมา
แต่ก�ำเนิดและคงที่ ซึ่งเรียกว่า “กระบวนทัศน์หยุดนิ่ง” (fixed mindset) คนที่มี
กระบวนทั ศ น์ ห ยุ ด นิ่ ง จะละความพยายามได้ ง ่ า ย เมื่ อ เผชิ ญ ความยากล� ำ บาก
ดังเราจะพบเด็กบางคนที่กล่าวค�ำว่า “ผมไม่ถนัดด้านการเขียน” “หนูไม่ถนัดวิชา
ค�ำนวณ” ซึ่งจะน�ำไปสู่การละเลยไม่หมั่นฝึกฝนตนเองในเรื่องนั้นๆ ท่านที่สนใจ
เรื่อง growth mindset อ่านได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/tags/
growth%20mindset
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“การเรียนรู้ที่ดี มีพลัง ต้องมีอารมณ์เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ช่วงปิดภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คุณครูใหม่ – วิมลศรี ศุษลิ วรณ์ จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทย”
ให้คุณครูจากต่างโรงเรียน เป็นเวลา ๓ วันเต็ม

“กลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก”
ในวันแรกคุณครูที่มาเข้าร่วมอบรมหลายท่านกล่าวว่า เหตุที่ท�ำให้อยากมาเข้าร่วม
อบรมในวันนี้คือค�ำว่า “กลวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก” รู้สึกว่าที่สอนมาเด็กไม่รู้
คุณค่าของการเรียนภาษาไทย ค�ำว่า “กลวิธี” คือแรงดึงดูดให้มาตรงนี้
ในวันที่สามคุณครูผู้มาเข้าร่วมสะท้อนว่า
- ได้รับแรงบันดาลใจในการกลับไปพัฒนาเด็กและโรงเรียน ให้มีความรู้มีคุณธรรม
- ได้แรงบันดาลใจ ได้เพลิน และได้พัฒนา
- ตื่นเต้นที่จะได้เห็นก้าวต่อๆ ไปของตัวเอง
- ได้มิตรภาพและแรงบันดาลใจไปท�ำงานต่อกับเด็กๆ
- ปีที่แล้วเกิดค�ำถามในใจที่หาค�ำตอบไม่ได้ เขียนกลอนบทหนึ่งขึ้นมา  
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                  รู้ชัดเจนเป้าหมายคืออะไร             แต่ทางไปมืดมนปนสงสัย  
               หนทางอ้างว้าง ณ จักรวาลใจ             ท�ำไปท�ำไปเช่นนั้นเอง
วันนี้เพลินพัฒนาหมือนเข็มเล็กๆ ที่จิ้มให้ลูกโป่งแตกออก ท�ำให้รู้ว่าต้องกลับไปท�ำอะไร
มากมาย
- ได้แรงบันดาลใจกลับไปคือการพัฒนาตนเองจากจิตด้านในซึ่งปกติเป็นคนใจร้อนและดุมาก
แต่การได้พบกับวิทยากรและการเรียนรู้ที่นี่ ท�ำให้ได้ซึมซับความงดงามและความอ่อนโยน
- ความงามเกิดได้ในทุกวิชา
- เรามีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้า กลายเป็นว่าเราไม่รอู้ ะไรเลย สิง่ ทีไ่ ด้
ตลอดสามวันที่ผ่านมาคือแรงบันดาลใจ รู้สึกตนเองเหมือนเมล็ดพืชที่โดนกระเทาะเปลือก
- ได้เปิดภาพให้เห็นชัดเจนว่าการจัดกระบวนการสอน ต้องใช้เวลา ความอดทน ความพยายาม
และใช้หัวใจในการท�ำงานให้ผลลัพธ์ของงานออกมาสวยงามได้ขนาดนี้
- ที่นี่คือขุมพลัง แววตาของทุกคนมีความสุข แม้แต่ใบไม้ที่นี่ก็ยังยิ้ม
- อบอุ่น มีความสุข เราสามารถหาแรงบันดาลใจในการสอนเด็กให้ดีขึ้น ให้เด็กมีความสุขใน  
การเรียน
- ขอบคุณส�ำหรับการกระตุ้นฝัน การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างให้เลื่อมใสศรัทธาในอาชีพครู
แรงบันดาลใจของคุณครูกลุ่มนี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ ๓ วันที่ได้เข้ามาร่วมการอบรมเท่านั้น
เพราะในวันสุดท้ายนี้คุณครูทุกคนยังมีช่วงเวลาในการน�ำเอากลวิธีที่ได้เรียนรู้จากคณะครูโรงเรียน
เพลินพัฒนา มาคิดพัฒนาต่อให้เป็นโครงงานที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วย
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กลวิธีสร้างแรงบัันดาลใจผู้เรียนให้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทย

วาดลายไทย
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รสค�ำรสความ

เขียนส้ม
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เล่าเรื่องพนมรุ้ง

เติมต่อแรงบันดาลใจ
คุณครูวัฒนา ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้น�ำแรงบันดาลใจนี้กลับไปท�ำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในโครงงานเรื่องผ้าไหมมัดหมี่ กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เริ่มต้นจากการน�ำผ้าไหมมัดหมี่หลายๆ ผืนที่หาได้ในชุมชน มาให้นักเรียน
สังเกตสีสัน ลวดลายใช้ค�ำถามให้สังเกตสิ่งที่ตาเห็น ใช้ประสาทสัมผัสบอกความรู้สึก แล้วเขียน
คลังค�ำไพเราะที่เกิดขึ้น
จากนั้นให้นัก เรียนพิจารณาดูผ้าไหมโดย กางผ้ า ไหมออกไปทั่ ว ห้ อง ให้ นั กเรี ย นสั ง เกต
ลวดลายผ้า แล้วครูดูค�ำที่นักเรียนบอกถึงลักษณะลวดลายของผ้า ให้เด็กวาดลวดลายตามที่เห็น
ครูแนะน�ำลวดลายให้นักเรียนรู้จัก เช่น ลายนกยูง ลายสับปะรด จากนั้นครูให้โจทย์นักเรียนไป
บั น ทึ ก ลวดลายผ้ า ที่ ต นสนใจบั น ทึ ก คลั ง ค� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลาย และน� ำ ค� ำ ไปสร้ า งค� ำ ไพเราะ
แล้วน�ำมาแต่งค�ำกลอนบรรยายเรื่องการทอผ้า
เมื่อถึงวันน�ำเสนอครูให้นักเรียนน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนรู้ที่หน้าชั้นเรียน และ น�ำผลงานของ
แต่ละคนมาติดหน้าชั้นเพื่อชื่นชมผลงาน แล้วสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
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เรื่องเล่าจากเส้นสายลายมัดหมี่
เมือ่ คุณครูวฒ
ั นาส่งแผนการสอนและภาพถ่ายชิน้ งานของนักเรียนกลับมาให้คณ
ุ ครูใหม่ได้รว่ ม
ชื่นชมทางอีเมล คุณครูใหม่ได้แนะน�ำให้คุณครูวัฒนาชวนเด็กๆ ไปบันทึกลวดลายมัดหมี่ที่ตน
สนใจโดยละเอียด และลองไปสืบค้นความเป็นมาของลวดลายแต่ละชนิดเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูล
เอาไว้เป็นคลังปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้แบบบันทึกที่คุณครูใหม่ช่วยออกแบบส่งไปให้
กิจกรรมการบันทึกความเป็นมาและการมัดไหมให้เกิดลายที่เรียกว่ามัดหมี่นี้จะพาให้เด็กๆ
ได้สัมผัสกับเรื่องราวคุณค่าของความงาม ความดี ความจริง ที่โลดแล่นอยู่ในงานทอผ้าที่เป็น
สติปัญญาของบรรพบุรุษด้วยตัวเขาเองอย่างใกล้ชิด การเรียนรู้ที่ก่อเกิดจากความสนใจใคร่เรียนรู้
ในครั้งนี้ จะกลายเป็นประสบการณ์ครั้งส�ำคัญที่บันดาลให้พวกเขาเกิดแรงใจในการหันกลับมา
เรียนรู้เรื่องราวของอดีตที่ก�ำลังถูกละเลยต่อไปในอนาคต
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๙
สร้างแรงจูงใจ
(motivation)
บันทึกตอนนีต้ คี วามจากบทที่ ๗ (motivating) โดยทีเ่ ป็นตอนแรกของตอนที่ ๓
ซึ่งว่าด้วยแรงบันดาลใจ โดยจริงๆ แล้วเป็นเรื่องการใช้ การจัดการอารมณ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียน โดยที่อาจารย์เพียงท�ำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
ที่ก่อเกิดผลดียิ่งใหญ่ต่อการเรียนของนักศึกษา

ค�ำน�ำ
แรงจูงใจมี ๒ แบบ คือแรงจูงใจภายนอก (external / extrinsic motivation)
กับ แรงจูงใจภายใน (internal / intrinsic motivation) แรงจูงใจภายนอกต่อการ
เรียนอาจได้แก่ อยากได้ชื่อว่าเรียนเก่ง อยากอวดสาว เพื่อเอาใจพ่อแม่ แรงจูงใจ
ภายในต่อการเรียนได้แก่ ชอบ เรียนแล้วสนุก หรือเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ ในภายหน้า
เขาอ้างถึงหนังสือ How Learning Works โดย Susan Ambrose ที่เสนอว่า
ในการใช้แรงจูงใจเพื่อหนุนการเรียนของนักศึกษา ควรแตกเรื่องแรงจูงใจออกเป็น
สองส่ว น คือ คุณค่าของวิชา กับ ความคาดหวัง ของตัว นักศึกษา (ดู หนั งสื อ
การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร โดยวิจารณ์ พานิช) แต่ James Lang เสนอว่าการ
ใช้หลักการนั้นต่อการจัด small teaching เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนน่าจะ
เป็นการทะเยอทะยานเกินไป เขาจึงเสนอให้ใช้ อารมณ์ (emotion) เป็นตัวเดิน
small teaching เพื่อสร้างแรงจูงใจแทน

• 124 •

ทฤษฎี
เขาอ้างถึงหนังสือ The Spark of Learning : Energizing the College
Classroom with the Science of Emotion (2016) เขี ย นโดย Sarah
Cavanagh ผู้อ�ำนวยการ Laboratory for Cognitive and Affective Science,
Assumption College ในสหรัฐอเมริกา

อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ ประการ
๑) ช่วยให้นักศึกษาตั้งใจเรียน ช่วยให้มีสมาธิจดจ่อต่อการเรียน พื้นฐานทาง
ชีววิทยาของอารมณ์คือช่วยให้เกิดการเรียนรู้และจดจ�ำเพื่อการด�ำรงอยู่ของชีวิต
และการสื บ ต่ อ พื ช พั น ธุ ์ เน้ น เรื่ อ งหรื อ ประสบการณ์ ที่ เ ป็ น อั น ตรายและเมื่ อ
วิวฒ
ั นาการก้าวหน้าจนเกิดมนุษย์ อารมณ์กเ็ ป็นตัวช่วยกระตุน้ การเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญต่อ
ทุกกิจกรรมในชีวติ โดยมีผลการวิจยั บอกว่า เมือ่ มีอารมณ์รนุ แรง การเพ่งความสนใจ
และความพร้อมของสมองต่อการเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นมากมาย และอารมณ์บางแบบ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกและเชื่อมโยง
๒) ช่วยให้เกิดการเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ (sense of purpose)
จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ (purpose) มีพลังลึกลับที่ช่วยเติมเชื้อไฟในใจของคนหนุ่ม
คนสาวให้ลุกโพลง จุดมุ่งหมายในชีวิตคนเรามี ๒ แบบ คือ (๑) จุดมุ่งหมายเพื่อ
ตัวเอง (๒) จุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่ง (self-transcendent purpose)
เช่น เพื่อท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือเพื่อสังคม (หรือเพื่อพระเจ้า)
มีผลการวิจยั ชัดเจนว่า จุดมุง่ หมายเพือ่ คุณค่าสูงส่งมีพลังกระตุน้ การเรียนรูด้ กี ว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อตนเอง ขอย�้ำว่าการมีเป้าหมายชีวิตในการท�ำเพื่อประโยชน์สูงส่ง
ที่เลยจากผลประโยชน์ของตัวเอง เป็นพลังให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง
ที่จะน�ำสู่ชีวิตที่ท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้
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๓) ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราจึงมีกลไกให้อารมณ์
ความรูส้ กึ ของคนหนึง่ แพร่กระจายไปยังคนอืน่ ๆ โดยรอบได้ อารมณ์จงึ เป็นประหนึง่
โซเชี่ยลมีเดีย ที่ฝรั่งใช้ค�ำว่า contagious ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดในชั้นเรียน
คือ ความกระตือรือร้นของครูจะแพร่ไปยังศิษย์ทั้งห้อง ท�ำให้นักศึกษารู้สึกกระปรี้
กระเปร่า กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ไปด้วย การจัด small teaching ที่ท�ำให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชั้นเรียน (ทั้งชั้นเรียนจริง และชั้นเรียนเสมือน) จะช่วยให้
เกิดแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้อย่างเป็นอัตโนมัติ นอกจากนั้นนักศึกษาที่มีความ
กระตือรือร้นไม่กคี่ นในห้อง อาจช่วยสร้างบรรยากาศทีด่ ตี อ่ การเรียนรูข้ องนักศึกษา
ทั้งห้อง

รูปแบบวิธีการ
รูปแบบวิธีการที่เสนอในที่นี้ เป็นวิธีการกระตุ้นอารมณ์บวก เพื่อหวังผลต่อการ
เกิ ด แรงจู ง ใจต่ อ การเรี ย นรู ้ เกิ ด บรรยากาศการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว าทั้ ง ใน
ตัวผู้เรียนและต่อบรรยากาศของชั้นเรียน
ตัวอย่างอารมณ์ที่ควรกระตุ้นให้เกิดในกลุ่มนักศึกษา เช่น ความสนใจใคร่รู้
(curiosity) การมีเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ (purpose) ความกระตือรือร้น (enthusiasm)
ความเมตตากรุณา (compassion) และอื่นๆ ตามสถานการณ์จ�ำเพาะ    

ใช้เวลาก่อนคาบเรียน
แค่อาจารย์เข้าห้องเรียนล่วงหน้า ๑๐ - ๑๕ นาที และใช้เวลานัน้ เดินไปทักทาย
นักศึกษาครั้งละสองสามคน สลับคนไปจนได้คุยท�ำความรู้จักนักศึกษาทุกคนใน
ชั้นเรียน เพียงแค่นี้ก็ก่ออารมณ์ความรู้สึกที่ดีในตัวนักศึกษา สร้างความตั้งใจเรียน
เพิ่มขึ้นได้แล้ว
การแสดงความสนใจในตัวนักศึกษาหรือนักเรียนเป็นรายคนนี้ มีรายละเอียด
อยู่ในหนังสือ สอนนอกกรอบ ยุทธวิธีจับใจศิษย์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด pdf file
ได้ฟรี  

• 126 •

แสดงความเอาใจใส่นักศึกษา
การที่อาจารย์แสดงความเอาใจใส่ต่อนักศึกษา ช่วยสร้างอารมณ์อยากเรียน
ให้แก่นักศึกษา ตัวอย่างเช่น อ่านรายงานของนักศึกษาและเขียนข้อแนะน�ำให้
ปรับปรุง หรือเขียนค�ำชมตรงที่เขียนได้ดีจะเป็นก�ำลังใจแก่นักศึกษาและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน การใช้โซเชี่ยลมีเดียสื่อสารกับนักศึกษา การเข้าไป
เป็นเพื่อนกับนักศึกษาในโซเชี่ยลมีเดียและเข้าไปกดไลค์ หรือให้ข้อคิดเห็นสั้นๆ  
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจต่อการเรียนวิชานั้นของนักศึกษาได้

เล่าเรื่องสนุกและมีประโยชน์
เรื่องเล่ามีเสน่ห์เสมอเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เล่าเรื่องและชอบฟังเรื่องเล่า การ
เปิดฉากคาบเรียนด้วยเรื่องเล่าสนุกๆ หรือตลกขบขัน และเป้าเชื่อมโยงกับสาระ
ความรู้ที่จะเรียนจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนใจในชั้นเรียน เพราะเรื่องเล่าที่ดี
จะจั บ ใจหรื อ กระตุ ้ น อารมณ์ และท� ำ ให้ ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น อาจารย์ ค วรมี ค ลั ง
เรื่องเล่าส�ำหรับวิชาที่ตนสอนและเตรียมเรื่องเล่าสองสามเรื่องส�ำหรับน�ำไปใช้
ในการสอนแต่ละคาบ
เขาแนะน�ำให้วางเค้าโครงของการสอนแต่ละคาบในลักษณะของเรื่องเล่า คือ
อาจเริม่ ต้นคาบเรียนด้วยค�ำถามทีช่ วนฉงน หรือด้วยส่วนต้นของเรือ่ งเล่า ทีก่ ระตุน้
ความอยากรู้ของนักศึกษาตลอดคาบเรียน แล้วจบคาบด้วยค�ำตอบต่อค�ำถาม
ตอนเริ่มต้น หรือจบด้วยเรื่องเล่าตอนจบ    
small teaching ในที่นี้เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการสอนเล็กน้อยโดยสาร
คงเดิม แต่ท�ำให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาก
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กระตุ้นเป้าหมายที่สูงส่ง เลยเป้าหมายเพื่อตนเอง
ดังกล่าวแล้วว่า เป้าหมายที่สูงส่ง มีอิทธิพลสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้ดีกว่า
เป้าหมายเพื่อตนเอง ในช่วงของการเรียนวิชาหนึ่งๆ ในระหว่างเทอม นักศึกษา
มักด�ำดิ่งความสนใจในรายละเอียดของสาระวิชา จนลืมเป้าหมายของการเรียนรู้
อาจารย์พึงเตือนสตินักศึกษาเป็นระยะๆ ว่าแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้นักศึกษาท�ำ 
หรือบทเรียนในช่วงนั้นมีความหมายอย่างไรต่อการสอบไล่ปลายเทอม ต่อวิชาชีพ
ที่นักศึกษาจะจบออกไปท�ำงาน หรือต่อชีวิตของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
มีผลงานวิจยั ลงพิมพ์ในวารสาร Journal of Personality and Social Psychology
เรื่อง Boring but Important : A Self Transcendent Purpose for Learning
Fosters Academic Self-Regulation โดย David S. Yeager, Marlone D.
Henderson, … and Angela Lee Duckworth ที่บอกผลการวิจัยชัดเจนว่า
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจส�ำหรับเรียนเรื่องน่าเบื่อ การกระตุ้นด้วยถ้อยค�ำย�้ำความส�ำคัญ
ต่อชีวิตของตนเองไม่ได้ผล แต่หากย�้ำด้วยความส�ำคัญต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง
คือเพื่อน�ำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือเพื่อท�ำประโยชน์แก่โลกจะได้ผลดี
เขาแนะน�ำถ้อยค�ำสั้นๆ ของครู เพื่อสร้างอารมณ์สู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ของศิษย์
ดังนี้
• ในเอกสารอธิบายรายวิชา เขียนบอกผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาจะได้รับ ไม่ใช่
บอกว่าจะได้เรียนสาระวิชาอะไรบ้าง ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าการเรียนวิชานั้น
จะเปลีย่ นแปลงตัวเขา และเตรียมตัวเขาสูอ่ าชีพ และชีวติ ในอนาคตอย่างไร ช่วยให้
เขามีโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมหรือแก่โลกได้อย่างไร
• ในการบ้าน ให้กล่าวหรือเขียนซ�้ำตัวเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตามในเอกสารอธิบาย
รายวิชา ให้เริม่ ต้นเอกสารการบ้านหรือแบบฝึกหัดด้วยการบอกว่า การท�ำแบบฝึกหัด
นั้นๆ จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้อะไร ส�ำหรับน�ำไปใช้ท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่ น
ในอนาคตได้อย่างไร อาจารย์ต้องไม่เผลอหมกมุ่นอยู่แต่การสอนสาระ ให้เน้น
บอกคุณค่าเป็นระยะๆ  
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• บนกระดานหรือจอที่หน้าชั้น เขียนหรือฉายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สั้นๆ ที่สาระ
ในคาบนั้นจะน�ำไปสู่การท�ำให้นักศึกษาประจักษ์ว่าการเรียนคาบนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาพใหญ่อย่างไร
• ในช่วงนาทีเปิด และนาทีปดิ คาบเรียน บอกนักศึกษาว่าก�ำลังเรียนไปถึงไหนแล้ว
ในภาพรวมของรายวิชา (where) และเรียนเพื่ออะไร (why)
หากอาจารย์ได้เขียนเป้าหมายผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ท่ีตัวนักศึกษาจะได้รับ คือเป็น
ลู่ทางสู่การท�ำประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหนือผลประโยชน์ของตนเอง ไว้อย่างชัดเจนใน
เอกสารอธิบายรายวิชา และได้อธิบายอย่างชัดเจนตอนเริม่ สอนรายวิชา หลังจากนัน้
อาจารย์เพียงกล่าวเตือนสัน้ ๆ เป็นระยะๆ ก็เพียงพอซึง่ ตรงตามมาตรการ ปรับปรุง
การสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่
• แสดงความกระตือรือร้นของตัวอาจารย์เอง บอกนักศึกษาว่าครูมีความพิศวง
หลงใหลต่อวิชานั้นอย่างไร ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่อาจารย์ได้รับประโยชน์
หรือได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และบอกนักศึกษาว่าวิชานั้นจะก่อผลดีต่อการ
ประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิตอย่างไร
• แสดงความมีเมตตาเห็นอกเห็นใจต่อนักศึกษา อาจารย์พึงตระหนักว่าศิษย์
วัย ๑๘ - ๒๐ ปี ยังมีวุฒิภาวะไม่เต็มที่ รวมทั้งคนรุ่นนี้ มีพื้นฐานทางอารมณ์
ความเชื่อ พฤติกรรม จ�ำเพาะแบบของตนที่ไม่เหมือนของอาจารย์ อาจารย์ต้อง
ฝึกมองโลกมองเรื่องราวต่างๆ จากมุมมองของนักศึกษา   
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หลักการ
หลักการ ๓ ประการที่อาจารย์พึงยึดปฏิบัติในชั้นเรียน ได้แก่
๑. ท� ำ ความเข้ า ใจสภาพทางอารมณ์ ใ นห้ อ งเรี ย น หากบรรยากาศดี ก็ ใ ช้
หลักการข้อที่ ๒ แต่หากบรรยากาศเป็นลบ เช่นนักศึกษาส่วนใหญ่ง่วงเหงา หรือ
แสดงความไม่สนใจ อาจารย์ต้องหาทางแก้ไข เช่น เล่าเรื่องขบขัน (ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะเรียน) หรือเล่าเรื่องของนักศึกษารุ่นก่อนๆ ที่น�ำความรู้ที่ก�ำลังจะเรียน
ไปท�ำงานแล้วเกิดผลยิ่งใหญ่
๒. ท�ำให้พลังของอารมณ์บวกแพร่กระจาย โดยอาจเล่าโจ๊ก เชิญให้นักศึกษา
ตั้งค�ำถาม หรือเล่าเรื่องสนุกๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก�ำลังเรียน
๓. แสดงความกระตือรือร้น อาจารย์ต้องแสดงความกระตือรือร้นต่อ ๒ สิ่ง
คือ (๑) สาระของวิชา และ (๒) การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนเป็นรายคน
การแสดงออกนี้สะท้อนความเอาใจใส่ และความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของ
ตัวนักศึกษา
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เคล็ดลับ
นักศึกษามาเข้าเรียนวิชาที่อาจารย์สอนด้วยภูมิหลังที่แตกต่างกันมากและ
บางคนอาจเข้ า มาเรี ย นวิ ช าที่ ท ่ า นสอนด้ ว ยความสนใจกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย น
แต่บางคนก็มาเรียนด้วยความจ�ำใจ อาจารย์ต้องตระหนักในความแตกต่างนี้ และ
หาวิธีการเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้ ท�ำให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวา ก่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี
แก่นักศึกษา
• เข้าชั้นเรียนก่อนเวลาสอนและเดินไปทักทายท�ำความรู้จักเป็นการส่วนตัว
กับนักศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเองที่เอื้อต่อการเรียนรู้
• เริ่มคาบเรียนด้วยการกระตุ้นอารมณ์ ให้เกิดความคึกคัก สมองพร้อมเรียนรู้
• ท�ำความเข้าใจว่าผู้ประกอบอาชีพในสาขาของวิชานั้น สามารถสร้างการ
เปลี่ ย นแปลงให้ แ ก่ สั ง คมและแก่ โ ลกได้ อ ย่ า งไร แล้ ว น� ำ มาเตื อ นสติ นั ก ศึ ก ษา
อยู่เนืองๆ
• ระบุเป้าหมายยิ่งใหญ่ของสาระที่เรียนในคาบ หรือบางช่วงของคาบเรียน
น�ำมาเขียนเตือนความจ�ำบนกระดาน หรือกล่าวถึงบ่อยๆ
• แสดงความกระตือรือร้นของอาจารย์ต่อวิชา ต่อสาระในคาบนั้น ต่อบางตอน
ในต�ำรา และชักชวนให้นักศึกษาเข้าถึงความน่าสนใจเหล่านั้น
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สรุป
ไม่เ ฉพาะอารมณ์บ วกเท่านั้น ที่ มี คุณ ต่ อ การเรี ย นรู ้ อารมณ์ เ ชิ ง ลบ อึ ด อั ด
ขัดข้อง วิตกกังวลก็สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ได้ เพราะธรรมชาติ
ของสมองจะจดจ� ำ เหตุ ก ารณ์ ท่ี ก ่ อ อารมณ์ เ ชิ ง ลบได้ ดี ก ว่ า เหตุ ก ารณ์ ร ะหว่ า งมี
อารมณ์เชิงบวก
การกระตุน้ อารมณ์แปลกใจ ตกใจ อยากรู้ ช่วยการเรียนรู้ อารมณ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับ
เป้าหมายที่สูงส่งกว่าการท�ำเพื่อตนเอง ดังพระราชหัตถ์เลขาของสมเด็จพระบรมราชชนกว่า “ความส�ำเร็จที่แท้จริงไม่ ได้อยู่ที่การเรียน แต่อยู่ที่การประยุกต์ความรู้
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” ที่กระตุ้นอารมณ์ของเยาวชนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่า
ที่ได้สัมผัสกับข้อเตือนใจดังกล่าวบ่อยๆ ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย
สมองของนักศึกษาไม่ได้ใช้เพื่อคิดเท่านั้น แต่ใช้รับอารมณ์ความรู้สึกด้วย
อารมณ์ความรู้สึกนี้มีส่วนช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ หากอาจารย์รู้จักใช้ประโยชน์
เพื่อศิษย์ของตน
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“สมองของนักศึกษาไม่ได้ใช้เพื่อคิดเท่านั้น แต่ใช้รับอารมณ์ความรู้สึกด้วย อารมณ์
ความรู้สึกนี้มีส่วนช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ หากอาจารย์รู้จักใช้ประโยชน์เพื่อศิษย์
ของตน”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
คุณครูใหม่ – วิมลศรี ศุษิลวรณ์ เขียนบันทึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สถาบันอาศรมศิลป์ เอาไว้ว่า
เมือ่ ๕ ปีทแี่ ล้ว รศ.ประภาภัทร นิยม โทรศัพท์มาชวนให้ฉนั ไปจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบัน
อาศรมศิลป์ ที่เพิ่งเริ่มเปิดสอนเป็นปีแรก ฉันตอบรับทันทีเนื่องจากนึกในใจว่า "น่าสนุก" เพราะ
อาจารย์ให้อิสระทางความคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ (เหมือนเช่นที่
อาจารย์ได้ให้โอกาสฉันสร้างและสอนหลักสูตรภูมิปัญญาภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมของ
โรงเรียนรุ่งอรุณเมื่อ ๒๐ ปีก่อน)
การเรียนการสอนสถาปัตย์ที่สถาบันอาศรมศิลป์ มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ตรงที่
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำงานจริงเพื่อการสร้างงานออกแบบที่มีชีวิต มีคุณค่า และ
มีความหมาย
ดังนั้น โจทย์ที่น่าสนุก และท้าทายอาจารย์ผู้สอนก็คือ จะสร้างรายวิชาของตนอย่างไรให้
สอดคล้องไปกับแนวทางของสถาบันฯ และสรรค์สร้างรายวิชานีใ้ ห้มชี วี ติ มีคณ
ุ ค่า และเปีย่ มไปด้วย
ความหมาย ทั้งต่อตัวชีวิตของผู้เรียน ต่อตัววิชาชีพ และต่อการสืบสานภูมิปัญญาภาษาไทย
ที่ตัวผู้สอนมีความศรัทธาอยู่อย่างเต็มเปี่ยมได้อย่างไร
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วิชาที่ฉันสอนมีชื่อว่าทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด และการเขียนภาษาไทย (ASI
๑๐๔๐๔) หน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนคือ สอนภาษาไทยพื้นฐานให้กับ (ว่าที่) สถาปนิก แต่จะจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างไรจึงจะดึงดูดใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาได้มากพอที่พวกเขาจะ
ตกหลุมรักวิชานี้ การจะพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด และการเขียนภาษาไทย  
ดังปรากฏอยู่ในชื่อวิชาซึ่งเป็นทักษะที่พัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนทักษะนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยเรื่องราว
ที่มีพลังมาสร้างแรงจูงใจให้กับการเรียนรู้ ฉันจึงเลือกน�ำเอาเรื่องของสุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจักษ์  
และสุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรม มาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

เนื้อหาที่ใช้ในการสอนทักษะภาษา
• วิชาสุนทรียศาสตร์ เกี่ยวกับความดี ความงาม และความจริง เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร
มีจริงหรือไม่และสัมผัสได้อย่างไร
• วิชาศิลปวิจักษณ์ เป็นการสัมผัสถึงความดี ความงาม และความจริงของศิลปะแขนงต่างๆ
ด้วยวิธีการต่างๆ โดยค�ำนึงถึงภูมิหลังของนักศึกษาเป็นส�ำคัญ
• วิชาสุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของช่างไทยในสมัยโบราณ
และความงดงามที่ปรากฏอยู่ในงานสถาปัตยกรรม งานจิตรกรรม เป็นต้น

กระบวนการเรียนรู้
• constructive learning ระดับบุคคล
• constructive learning ระดับกลุ่ม
• aesthetic สุนทรียภาพ

สมรรถนะส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
• จิตใจ แรงบันดาลใจ คุณค่า (affective)
• ความคิด ความรู้ (cognitive)
• ทักษะ (psychomotor)
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สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
- ได้เรียนรู้การแรงบันดาลใจซึ่งสร้างขึ้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เคยมองข้ามไป
- ได้เข้าไปค้นพบตัวเองและแรงบันดาลใจภายใน
- ได้ฝึกการสังเกตและการคิดที่ประณีต
- ได้แรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจของคนอื่น
- ได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกของตนออกมา จนกระทั่งผู้เรียนได้
ค้นพบศักยภาพ คุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นการเข้าถึงตัวตนภายในที่ซ่อนอยู่ภายใน
- ได้สร้างการเรียนรู้ของตนเอง ตามแบบที่ตนเข้าใจ เข้าถึง และได้พัฒนาจนกระทั่งงอกงาม
- ได้สมั ผัสความมีสนุ ทรียภาพ ความงดงามของการสือ่ สาร ได้รบั ความสุขจากการลงมือท�ำงาน
- ได้เห็นคุณค่าในตนเอง และคุณค่าของสิ่งรอบตัว ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
- ได้ความรู้ทางศิลปะ เช่น วัฒนธรรมไทย สังคม วิถีชีวิต ศิลปะ ไปในการเรียนรู้ภาษา
- ได้เรียนภาษาผ่านความงาม คือ “การเอาภาษาไปเรียนกับเนื้อหาที่มีความงดงาม” มีการ
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษา เช่น เรียนภาษาผ่านเนื้อหาที่พลิกแพลงเพื่อสร้าง
ภาษาที่มีความแม่นย�ำ  และมีลีลาเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อน�ำภาษาที่มีลักษณะดังกล่าวไปเรียนผ่าน
เนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งมีความงาม มีสุนทรียะ มีความลึกซึ้ง ภาษาก็จะมีความงดงาม ประณีต
ลึกซึ้งตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์โจทย์แต่ละโจทย์ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป
ให้โอกาสผู้เรียนได้ชิมรสโจทย์ เพื่อถ่ายทอดภาษาออกมาได้ในลักษณะที่แตกต่างไป นั่นเพราะ
นักศึกษาเกิดความสามารถในการออกแบบภาษาที่เขาน�ำไปใช้สื่อสาร เพื่อให้ผลลัพธ์ทางความ
รู้สึกที่แตกต่าง เช่นเดียวกันกับการที่สถาปนิกสามารถออกแบบการใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร
ขึ้นมานั่นเอง
- ได้สมรรถนะทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ แรงบันดาลใจ คุณค่า (affective) ด้านความคิด
ความรู้ (cognitive) และด้านทักษะ (psychomotor) ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมๆ กัน สนับสนุนซึง่ กันและกัน
และมีการ “ยกระดับซึง่ กันและกัน” ด้วยการสะท้อนคิด การคิดต่อยอด โดยใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือ
ในการร้อยเรียง ผ่านสุนทรียะ และประสาทสัมผัสต่างๆ ไปสู่การกระตุ้นแรงบันดาลใจและการ
เห็นคุณค่าได้ในที่สุด
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองและเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนอย่างชัดเจน จากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันในคาบเรียน และจากการเรียบเรียงผลงานที่ท�ำขึ้นในแต่ละสัปดาห์ออกมาเป็นแฟ้ม
รวบรวมผลงาน และการสะท้อนการเรียนรู้ในคาบเรียนสุดท้าย

ค�ำน�ำแฟ้มรวบรวมผลงานของนายธีรนพ จ�ำนงค์ นักศึกษาต้นกล้าสถาปัตย์ รุ่น ๑
ผมเคยตั้งค�ำถามต่อการศึกษาวิชาภาษาไทยเมื่อครั้งยังศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
ว่า ท�ำไมวิชาภาษาไทยจึงไม่ฝึกทักษะที่รองรับต่อการเป็นสถาปนิก ท�ำไมผมเรียนแล้วทักษะการ
เขียน การอ่านจับใจความ หรือแม้กระทั่งทักษะการพูดกลับไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร
ผมหอบหิ้วค�ำถามนี้มาถามกับตัวเองหลังจากเรียนวิชาทักษะการฟัง การอ่านเอาเรื่อง การพูด
และการเขียนภาษาไทย ในวันแรกเป็นประสบการณ์พิเศษ และทึ่งต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาของครูใหม่ที่มีล�ำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์กันอย่างแยบยล จนผมรู้สึกว่า
เนื้อหาต่างๆ ถูกร้อยเรียงกันไปเรื่อยๆ เหมือนบันไดที่จะพาผมพัฒนาไปอีกหลายขั้น จนจบ
กระบวนการตลอด ๑๒ สัปดาห์ ผมรู้สึกถึงพัฒนาการในตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปมาก เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำคัญและเนื้อหาเพื่อสื่อสารอย่างตรงประเด็น และมีเป้าหมาย
ในการสื่อความอย่างมีชั้นเชิง ผมสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ค้นหา
เอกลักษณ์ในงานเขียนที่เฉพาะตน หรือแม้กระทั่งสร้างลูกเล่นในการจัดการต่อความรู้สึกคนอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นถึงความหลากหลายของการสื่อความ ได้ร่วมเรียนรู้กลเม็ดและเทคนิค
เฉพาะตัวต่างๆ ของเพื่อนร่วมชั้น พัฒนาและปรับใช้กับตัวเองอย่างเหมาะสม จับใจความส�ำคัญ
จากการฟังและการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดกับองค์ความรู้
ต่างๆ ตั้งค�ำถาม และหาค�ำตอบมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งผมเล็งเห็นถึงประโยชน์มากมายที่
สามารถหยิบยกมาพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเอง
แต่สิ่งสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาวิชาดังกล่าวนี้ คือการตอกย�้ำต่อความเป็นไทยใน
ก้นบึง้ ของจิตใจของตัวผมเอง หลายๆ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ หลายๆ กิจกรรมเตือนความคิด
ตนเอง และตั้งค�ำถามต่อแรงบันดาลใจของตนเองในอดีต จนท�ำให้ผมย้อนมองกลับมาที่ตนเอง
ทบทวน และถวิลหาความประทับใจเก่าๆ จากศิลปะไทย เป็นแรงขับเคลื่อนต่อความรัก ความ
หวงแหน และความห่วงใยต่อศิลปะไทยที่ก�ำลังถูกมองข้ามและเลือนหายไปกับกาลเวลา เปิดใจ
มองคุณค่า จนกระทั่งสาบานต่อตนเองที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถและความรักต่อศิลปะ
วัฒนธรรมไทยให้ยังคงสืบทอดต่อไป
ธีรนพ จ�ำนงค์
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รายวิชานีม้ อี าจารย์จากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาสังเกตการสอนในทุกคาบเรียน ๒ ท่าน
เมื่อจบหลักสูตรอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนสะท้อนไว้ว่า
ขอบคุณครูใหม่มากๆๆๆ ค่ะ ที่ท�ำให้เห็นและได้เรียนรู้การสอนที่ช่วยพัฒนาเด็กๆ ที่ถึงแม้จะ
มีฐานมาไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีพื้นที่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและท�ำให้การเรียนไม่ใช่
การแข่งขันแต่เป็นการแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน เป็นชั้นเรียนที่ได้ยินเสียงนักศึกษามากกว่า
เสียงของผู้สอน – น่าทึ่งมากค่ะ
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อาจารย์อีกท่านหนึ่งสะท้อนว่า
ตอนแรกก็ นึ ก ไม่ อ อกว่ า การเรี ย นภาษาไทยส� ำ หรั บ คนที่ จ ะเป็ น สถาปนิ ก จะเป็ น อย่ า งไร
คิดเองอยู่ในใจว่าต้องรู้จักการจับประเด็นส�ำคัญได้และต้องสรุปประเด็นได้ แต่ก็ไม่มีประสบการณ์
ที่จะช่วยให้เห็นภาพว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในห้องเรียนจากการเรียนได้อย่างไร เพราะเคยเห็น
แต่ละคนก็ฝึกเองจากการอ่านมากๆ แต่วิชานี้ท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีสอนของครูใหม่ที่พูดถึงเรื่องอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ “วิชาภาษาไทย” แต่เป็นเรื่องที่สถาปนิกไทยต้องเรียนรู้เพื่อน�ำมาพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาไทยในทุกทักษะ
ทีไ่ ด้เรียนรูม้ ากทีส่ ดุ คือ นักเรียนแต่ละคนมีศกั ยภาพในตัว บางคนก็แสดงออกมาได้เร็ว บางคน
ก็ต้องเพิ่มเข้าไปช้าๆ เรียนด้วยกัน พูด - ฟัง เรื่องเดียวกัน แต่ก็มีความเหมือนกันที่ไม่เหมือนกัน
ที่ประทับใจที่สุด (กว่าที่สุด) คือค�ำพูดที่ครูใหม่พูดว่า “พยายามต่อยอดจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มา
ให้ยิ่งงอกงาม” ก็ต้องขอบคุณครูใหม่มากๆ เลยค่ะที่มาสอนนักศึกษาเหล่านี้ ท�ำให้อาจารย์ได้มา
เรียนรู้เรื่องสนุกตื่นเต้นไปด้วย คนที่ตั้งใจจะเป็นสถาปนิกก็พัฒนาตัวเองไป สถาปนิกที่กลายเป็น
อาจารย์ไปแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆ ให้ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ขอบคุณมากๆ ค่ะ สนุกมากๆ เลยจริงๆ
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๑๐
สร้างโลกทัศน์พัฒนา
(growth mindset)
บันทึกตอนนี้ตีความจากบทที่ ๘ (growing) ที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้าง
โลกทัศน์พัฒนาให้แก่นักศึกษาและแก่ชั้นเรียน

ค�ำน�ำ
เขาเริม่ ต้นด้วยการเล่าผลงานวิจยั ของสองนักจิตวิทยาการเรียนรู้ Carol Dweck
และ Claudia Mueller ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1998 บอกว่าการชมความฉลาดเป็น
ผลร้ายต่อเด็ก ท�ำให้แรงจูงใจลดลง และการบรรลุสมรรถนะลดลง ผลงานวิจัย
ดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารวิจยั สืบเนือ่ งและความรูใ้ หม่เรือ่ ง growth mindset (กระบวนทัศน์
พัฒนา) และ fixed mindset (กระบวนทัศน์หยุดนิง่ ) ทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้
ของเด็กและต่อมาพบว่ามีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย
ค�ำแนะน�ำคือ ให้เน้นชมความพยายาม อย่าเน้นชมความฉลาดหรือความเก่ง    
การชมความพยายามจะช่วยสร้างกระบวนทัศน์พฒ
ั นา ซึง่ น�ำไปสูแ่ รงจูงใจให้มคี วาม
มานะพยายาม ส่วนการชมความเก่งจะสร้างกระบวนทัศน์หยุดนิ่ง ซึ่งน�ำไปสู่การ
ท้อถอยเมื่อเผชิญบทเรียนที่ยาก
หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการวิจัยที่น่าสนใจมากมาย แต่ผมจะไม่น�ำมาเล่า ท่านที่
สนใจจริงๆ อ่านได้จากหนังสือ เลี้ยงให้รุ่ง จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ OpenWorlds
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ทฤษฎี
ทฤษฎีสำ� คัญคือทฤษฎีวา่ ด้วยกระบวนทัศน์วา่ ด้วยบทบาทของพ่อแม่ ครู อาจารย์
ในการสร้างกระบวนทัศน์พัฒนา ระมัดระวังไม่เผลอสร้างกระบวนทัศน์หยุดนิ่ง
ให้แก่เด็ก รวมทั้งช่วยแก้ไขกระบวนทัศน์หยุดนิ่งในเด็กบางคน
ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
บอกเราว่า มนุษย์มศี กั ยภาพในการเรียนรูม้ ากกว่าทีค่ ดิ และศักยภาพนัน้ มีอยูต่ ลอด
ชีวิต ผมได้เขียนหนังสือเรื่อง เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ สื่อสารแนวคิดและวิธีการเอื้อให้เด็ก
บรรลุศักยภาพดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ให้ดาวน์โหลด pdf file ได้ฟรี
ทฤษฎีส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกระบวนทัศน์เปลี่ยนได้ โดยมีรายละเอียดใน
หนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีเช่นเดียวกัน
ผลการวิจัยที่จุดพลุเรื่อง ผลของกระบวนทัศน์ต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ ของ
Carol Dweck และ Claudia Mueller ท�ำในเด็ก ป. ๕ ต่อมา Richard Robins และ
Jennifer Pals ศึกษากระบวนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิรก์ เล่ย์
จ�ำนวนกว่า ๕๐๐ คน พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีกระบวนทัศน์พัฒนา กับกลุ่ม
ที่มีกระบวนทัศน์หยุดนิ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่อง เจตคติต่อการเรียน และ
เรือ่ งพฤติกรรมในการเรียนรู้ ท่านทีส่ นใจจริงๆ อ่านได้จากหนังสือ Self-Theories :
Their Roles in Motivation, Personality and Development (2000) เขียนโดย
Carol S. Dweck ซึง่ ค้นอ่านได้ฟรีทางออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีเ่ ชือ่ ใน
ความฉลาดของตนมักเรียนเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตน ในขณะที่นักศึกษา
ทีเ่ ชือ่ ในความพยายาม เรียนเพือ่ บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ เมือ่ ผลการเรียนไม่ดี
นักศึกษาทีเ่ ชือ่ ในความฉลาดของตน โทษความไม่ถนัดของตน แต่เมือ่ ผลการเรียนดี
ก็บอกว่าโชคช่วย ซึ่งต่างจากนักศึกษาที่เชื่อในความพยายาม เมื่อผลการเรียนไม่ดี
ก็บอกว่ายังพยายามไม่พอ ต้องเพิ่มความมานะพยายามยิ่งขึ้น หาวิธีเรียนที่ดีกว่า
และเมื่อบรรลุเป้าหมายก็บอกว่าเป็นผลจากความอดทนมานะพยายาม เมื่อเผชิญ
สถานการณ์ท่ีท้าทาย นักศึกษาที่เชื่อในความฉลาดของตนจะละความพยายาม
ได้เร็วกว่า เป็นต้น
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ทฤษฎีสำ� คัญทีค่ วรย�ำ้ ในทีน่ คี้ อื ความฉลาด หรือสมองดี สร้างได้ ทีจ่ ริงเป้าหมาย
ของการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญยิง่ อย่างหนึง่ คือฝึกสมอง ท�ำให้ฉลาดขึน้ หรือสมองดีขนึ้ และ
การสร้างสมองดีขึ้นกับกระบวนทัศน์ของเจ้าตัว คนที่มีกระบวนทัศน์พัฒนาจะ
สร้างสมองดีให้แก่ตนเองได้ดีกว่า
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ เด็กทีม่ กี ระบวนทัศน์พฒ
ั นาจะมีผลการเรียน
ดีกว่าและชัน้ เรียนทีอ่ บอวลไปด้วยกระบวนทัศน์พฒ
ั นาเป็นชัน้ เรียนทีใ่ ห้ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ดีกว่า ซึ่งหมายความว่าครูอาจารย์ สามารถใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้มกี ระบวนทัศน์พฒ
ั นา เพือ่ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ดี่ ขี องศิษย์  
มีงานวิจยั ทีบ่ อกว่าองค์กรทีม่ บี รรยากาศของกระบวนทัศน์พฒ
ั นา เป็นองค์กรทีม่ ี
ผลการประกอบการดีกว่า เป็นองค์กรเรียนรู้มากกว่า ชั้นเรียนเป็นเสมือนองค์กร
ชัน้ เรียนทีม่ กี ระบวนทัศน์พฒ
ั นาจึงมีคณ
ุ ต่อนักศึกษา ๒ ด้าน คือ (๑) ผลลัพธ์การ
เรียนรู้สูง (๒) บ่มเพาะนิสัยและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์
ผลงานวิจยั บอกว่าองค์กรทีม่ กี ระบวนทัศน์พฒ
ั นา มีลกั ษณะ (๑) ส่งเสริมความ
ร่วมมือ (๒) ส่งเสริมนวัตกรรมและความริเริม่ สร้างสรรค์ (๓) ส่งเสริมให้พนักงาน
ทดลองสิง่ ใหม่ โดยคอยช่วยลดความเสีย่ ง (๔) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมน้อย เช่น
การโกง (๕) พนักงานเติบโตก้าวหน้า ดังนั้น ห้องเรียนที่มีกระบวนทัศน์พัฒนาจะ
เห็นความร่วมมือกันในการเรียนของนักศึกษา เห็นนวัตกรรมและความสร้างสรรค์  
เห็นความกล้าทีจ่ ะลองสิง่ ใหม่ๆ และกล้าเสีย่ ง รวมทัง้ เป็นชัน้ เรียนทีม่ คี วามซือ่ สัตย์
ทางวิชาการ   
ดังนั้น อาจารย์ต้องสร้าง “กระบวนทัศน์พัฒนา” ขึ้นในห้องเรียน
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รูปแบบวิธีการ
วิธกี ารประยุกต์ small teaching ในเรือ่ งนี้ ท�ำโดยออกแบบการเรียนรูใ้ ห้สอื่ สาร
การให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาอยู่ในที และเปลี่ยนวิธีสื่อสารกับนักศึกษา เพื่อใส่
หลักการต่อไปนี้ในชั้นเรียน

ให้รางวัลแก่ผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น
ออกแบบการประเมินที่ให้คุณค่าแก่การพัฒนาปัญญาของนักศึกษา คือตั้งเป้า
ของการเรียนรู้ แล้วให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกและได้รับ feedback เพื่อปรับปรุง
กี่รอบก็ได้ จนบรรลุเป้าหมายก็ได้คะแนน ไม่มีการหักคะแนนคนที่เรียนช้า
อีกวิธีหนึ่งคือ ให้น�้ำหนักแก่การทดสอบครั้งหลังๆ มากกว่าครั้งแรกๆ ไม่เฉลี่ย
คะแนนเท่าๆ กัน เช่น มีการสอบย่อย ๓ ครั้ง  และสอบไล่ปลายเทอม ๑ ครั้ง
(มีคะแนนเก็บจากการบ้าน ๓๐) อาจารย์ไม่ให้น�้ำหนักคะแนน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๒๕   
แต่ให้ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕
วิธที ลี่ ำ�้ ยุคคือ ให้แก้ไขค�ำตอบของข้อสอบได้ วิธที มี่ คี นใช้แบบสุดทางคือ แก้กคี่ รัง้
ก็ได้ แต่ James Lang แนะน�ำให้ค่อยๆ ลองใช้ เริ่มจากให้แก้หรือสอบใหม่ได้
๑ ครั้ง วิธีนี้ข้อเสียคืออาจารย์ต้องตรวจข้อสอบเพิ่มขึ้น แต่ตามประสบการณ์ของ
James Lang มีนกั ศึกษาไม่มากทีข่ อใช้สทิ ธิแ์ ละอาจารย์พงึ ตระหนักว่าหัวใจส�ำคัญ
ของการให้สอบแก้ตัวใหม่ได้นั้นเป้าหมายไม่ใช่แค่ผลสอบ แต่เน้นที่การเรียนรู้ใน
ภาพรวมของตัวนักศึกษาและหากผลการเรียนรูไ้ ม่เข้าเป้าก็ให้พยายามเรียนรูเ้ พิม่ เติม
รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงตนเองด้วย เท่ากับใช้มาตรการนี้ในการพัฒนากระบวนทัศน์
พัฒนาของนักศึกษา
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ข้อพึงระวังคือ ในการทดสอบครั้งแรกอย่าออกข้อสอบที่ยากสุดๆ เพื่อทดสอบ
ภูมริ ขู้ องนักศึกษา แม้ขอ้ สอบแบบแบบนีจ้ ะเป็นสัญญาณให้นกั ศึกษาทีม่ กี ระบวนทัศน์
พัฒนาในระดับสูง ใช้ความมานะพยายามในการเรียนมากขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่า
ในชัน้ เรียนมีนกั ศึกษาทีม่ กี ระบวนทัศน์พฒ
ั นาต�ำ่ อยูด่ ว้ ย นักศึกษาเหล่านีจ้ ะถอดใจ
ได้งา่ ย ในทางจิตวิทยาอาจารย์ควรออกข้อสอบในการทดสอบครัง้ แรกไม่ยากเกินไป
ให้นักศึกษาได้เกิดก�ำลังใจเรียนจากการมีความส�ำเร็จในเบื้องต้น

ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับโดยใช้ภาษาแห่งความงอกงาม
นีค่ อื หลักการง่ายๆ ตามแนวทาง ชมความพยายาม ไม่ชมความเก่ง ชมผลงาน
ทีด่ ี และถามถึงความพยายามทีใ่ ช้ อาจชมผลงานและชวนคุยว่าจะใช้ความพยายาม
ผลิตผลงานที่ดียิ่งกว่านั้นได้อย่างไร

คุยเรื่องความงอกงาม
ถ้อยค�ำที่ใช้ในเอกสารอธิบายรายวิชาและค�ำสนทนาที่อาจารย์ใช้กับนักศึกษา  
ต้องเป็นภาษาแห่งความงอกงาม ไม่ใช่ภาษาแห่งความหยุดนิ่ง มีคนท�ำวิจัยเรื่อง
ภาษาแห่งความหยุดนิ่งที่นักศึกษารายงานว่าอาจารย์มักใช้ดังนี้
• เธอต้องเข้าใจหลักการและสูตร หรือมิฉะนัน้ ก็ไม่เข้าใจ เธออาจเป็นคนแบบที่
สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ หรือมิฉะนั้นก็ไม่มีความสามารถ
• ในชั้นเรียนของอาจารย์ ร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาจะสอบตก ร้อยละ ๒๐
จะได้เกรด D เป็นอย่างนี้ทุกปีและปีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
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• อาจารย์บอกว่าวิชานี้อาจารย์สอนแบบวิทยาศาสตร์ นักศึกษาคนไหนไม่ถนัด
วิทยาศาสตร์ ควรหาทางย้ายไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่น
นักศึกษากลุ่มเดียวกันรายงานถ้อยค�ำที่อาจารย์ใช้ภาษาแห่งความงอกงาม ที่
สร้างแรงบันดาลใจต่อความมานะพยายามของนักศึกษา ดังนี้
• นักศึกษารุน่ ทีแ่ ล้วคนหนึง่ ทีไ่ ม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่ตงั้ ใจเรียนมาก เข้าเรียนทุกคาบ
และมาปรึกษาอาจารย์ในช่วงเวลาที่เปิดให้นักศึกษามาซักถามหรือขอค�ำแนะน�ำ
บ่อยๆ ในที่สุดสอบได้คะแนนสูงสุดในชั้น
• อาจารย์บอกว่าเป้าหมายของการฝึกหัดไม่ใช่เพื่อดูความสามารถหรือผลลัพธ์
แต่เพื่อเรียนรู้กระบวนการท�ำงานและเข้าใจวิทยาศาสตร์ดีขึ้น   
• นักศึกษาไม่มีประสบการณ์การเขียนบทความวิทยาศาสตร์ แต่ชั้นเรียนของ
เรามี “ระบบ ๗๒ ชั่วโมง” คือให้นักศึกษาส่งงานได้ ๗๒ ชั่วโมงก่อนถึงก�ำหนด
ส่งงาน เพือ่ ให้ผชู้ ว่ ยอาจารย์ (TA – Teaching Assistant) ได้อา่ นและให้คำ� แนะน�ำ
ให้ปรับปรุง (feedback) แล้วนักศึกษาน�ำกลับไปปรับปรุง ก่อนน�ำส่งอาจารย์เพื่อ
รับคะแนน
อาจารย์ควรตรวจสอบทบทวนเอกสารบรรยายรายวิชา การบ้าน และเอกสารอืน่ ๆ
ที่ใช้สื่อสารกับนักศึกษา ว่าได้ใช้ภาษาที่ยืนยันความเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถ
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนวิชานี้ได้ หากมีความมานะพยายาม ไม่ท้อถอย
เมื่ออาจารย์เอาใจใส่ระมัดระวังขนาดนั้น ค�ำพูดแบบไม่เป็นทางการของอาจารย์
ก็จะสื่อสารกระบวนทัศน์พัฒนาเช่นเดียวกัน
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ส่งเสริมยุทธศาสตร์เพื่อความส�ำเร็จของนักศึกษา
James Lang อ้างถึง Joe Hoyle ศาสตราจารย์สาขาบัญชีแห่งมหาวิทยาลัย
ริชมอนด์ ผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องสูงยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมความส�ำเร็จด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ทีส่ ง่ เสริมความมานะพยายาม
ของนักศึกษาเริ่มตั้งแต่ยังไม่เปิดภาคเรียน เมื่อทราบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาของท่าน Joe Hoyle จะส่งอีเมล์ไปถึงนักศึกษาทุกคน เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษา
เตรียมตัว ส่วนหนึ่งของถ้อยค�ำที่ใช้คือ “ครูเชื่อว่าหากเธอใช้ความพยายามในการ
เรียนในเทอมหน้า เธอจะแปลกใจว่าเธอได้เรียนรูเ้ รือ่ งบัญชีมากอย่างไม่นา่ เชือ่ ” นีค่ อื
“การคุยเรื่องความงอกงาม” ตอนเริ่มต้นวิชา
ในส่วนหนึง่ ของเอกสารบรรยายรายวิชา Joe Hoyle เขียนว่า “หากเธอไม่ลงทุน
ใช้เวลาอยูก่ บั การเรียน ผลการเรียนจะไม่ดี เธอมีความสามารถมากมาย หากพร้อม
ทีจ่ ะใช้เวลากับการเรียน เธอจะได้เรียนรูม้ ากอย่างน่าพิศวงและมีความสุขกับความ
ส�ำเร็จทีไ่ ด้รบั ” ภาษาที่ Joe Hoyle สือ่ กับนักศึกษาคือ ต้องฝึกใช้ความสามารถของ
ตนต่อการเรียน
Joe Hoyle ยังขอให้ศิษย์รุ่นที่ผ่านไปและสอบได้เกรด A เขียนจดหมายสั้นๆ  
ถึงนักศึกษารุน่ ต่อๆ ไป ว่าตนท�ำอย่างไรจึงสอบได้เกรด A แล้ว Joe Hoyle น�ำสาระ
จากข้อเขียนที่ดีของหลายๆ คนมาสังเคราะห์เป็นจดหมายฉบับเดียว และแจกแก่
นักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนรายวิชาบัญชีทกุ คน เพือ่ สร้างกระบวนทัศน์พฒ
ั นาในตัวนักศึกษา
และในชั้นเรียน  
“อย่าท้อถอยในการเรียนวิชานี้ อย่าท้อถอยหลังการทดสอบครั้งแรก หลังการ
ทดสอบครั้งที่สอง หรือก่อนสอบไล่ปลายเทอม จงอย่าท้อถอย ผม/ดิฉันเข้าสอบไล่
ปลายเทอมด้วยความคิดว่าโอกาสได้เกรด A มีน้อยมาก แต่ผม/ดิฉันพยายาม
สุดก�ำลังและความมานะพยายามก็ก่อผล หากเธอรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเรียนให้ได้ผลดี
อย่างไร จงไปปรึกษาศาสตราจารย์ Hoyle ผม/ดิฉนั ไปหาท่านทีไร กลับออกมาด้วย
ก�ำลังใจในการเรียนทุกครั้ง”
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นักศึกษาทีไ่ ด้เกรด A ทุกคนเขียนบอกหลักการส�ำคัญ ๓ อย่างคือ (๑) ท�ำงานหนัก
(๒) อดทนมานะพยายามไม่ทอ้ ถอยต่อความยากล�ำบาก (๓) ใช้โอกาสที่ Joe Hoyle
หยิบยื่นให้เพื่อยกระดับผลการเรียนของตน
ค�ำแนะน�ำอีกอย่างหนึ่งที่ Joe Hoyle ระบุไว้ในเอกสารบรรยายรายวิชาคือ
แนะน�ำให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเริม่ ชัน้ เรียน ๓๐ - ๔๕ นาที เพือ่ เตรียมตัว
เตรียมพร้อมต่อการเรียนแบบ Socratic-style teaching ของอาจารย์ ซึง่ หมายความ
ว่าอาจารย์ตั้งค�ำถามจากสาระในเอกสารที่แจกให้นักศึกษาไปอ่านมาก่อน ให้
นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายกั น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมก่ อ นชั้ น เรี ย น ร่ ว มกั น
อภิปรายท�ำความเข้าใจเอกสารทีแ่ จก โดย Joe Hoyle เขียนแนะน�ำว่า ขอให้นกั ศึกษา
ช่วยกันเชื้อเชิญหรือกระตุ้นให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้พูดแสดงความเห็น
James Lang บอกว่าตนเองตั้งกติกาส่วนตัวไว้ว่า เมื่อจะต้องส่งข้อเขียนใดๆ
ตนจะต้องท�ำให้เสร็จล่วงหน้า ๒๔ ชัว่ โมง เพือ่ ให้มเี วลาทบทวนปรับปรุงซึง่ จะท�ำให้
ผลงานมีคณ
ุ ภาพสูง และ James Lang ก็แนะน�ำเคล็ดลับนีแ้ ก่นกั ศึกษาซึง่ นักศึกษา
เพียงส่วนเดียวที่น�ำไปปฏิบัติ

หลักการ
อาจารย์สามารถสื่อสาร “กระบวนทัศน์พัฒนา” ต่อนักศึกษาโดยการเล่าเรื่อง
ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในงานวิจยั หรือการสอนของตนเอง แล้วเล่าวิธกี าร
ที่ตนเอาชนะอุปสรรคสู่ความส�ำเร็จได้

• 147 •

ออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างของหลักสูตร มีผลต่อการสร้างกระบวนทัศน์พฒ
ั นา หรือกระบวนทัศน์
หยุดนิง่ โครงสร้างทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาใช้ความมานะพยายามของตน ปรับปรุง
แก้ไขผลงานของตน ช่วยสร้างกระบวนทัศน์พัฒนา
James Lang เสนอวิธีการเล็กๆ (small teaching) โดย
(๑) ให้มกี ารบ้านเทอมละ ๑ เรือ่ ง ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาส่งงาน ได้รบั feedback
น�ำกลับไปปรับปรุงแล้วจึงส่งงาน
(๒) จัดเวลา ๓ ชั่วโมง ที่อาจารย์นั่งท�ำงานในห้องท�ำงานโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาน�ำงานทีใ่ กล้กำ� หนดส่ง มาให้อาจารย์ชว่ ยอ่านและให้คำ� แนะน�ำให้ปรับปรุง   

สื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารเพื่อพัฒนาอยู่ในเอกสารทุกชนิดที่อาจารย์ใช้สื่อสารกับนักศึกษา
อยู่ในค�ำพูดเป็นทางการในชั้นเรียน และอยู่ในค�ำพูดไม่เป็นทางการนอกชั้นเรียน
นอกจากนัน้ การสือ่ สารยังแฝงอยูใ่ นโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนและอยูใ่ น
พฤติกรรมของอาจารย์ ซึง่ เป็นการสือ่ สารแบบอวัจนะ (non-verbal) อาจารย์พงึ มีสติ
ระมัดระวังให้เป็นการสื่อสาร “กระบวนทัศน์พัฒนา” ไม่เผลอสื่อสารกระบวนทัศน์
หยุดนิ่ง

ให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับเพื่อการพัฒนา
ค�ำแนะน�ำป้อนกลับมี ๒ แบบ คือแบบบอกผลลัพธ์ที่บรรลุ (summative
feedback) กับแบบบอกสิ่งที่ควรปรับปรุง (formative feedback) อาจารย์พึงใช้
แบบหลังให้มาก โดยเน้นใช้ภาษาเพื่อการพัฒนา เช่น “ใช้ความเอาใจใส่และ
ปรับปรุงส่วนที่เป็นไวยากรณ์ให้มาก แล้วข้อเขียนของเธอจะอยู่ในขั้นดีมากเพราะ
สาระในร่างนี้ดีเยี่ยม”
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เคล็ดลับ
ให้ถอื ว่ารายวิชาหรือชัน้ เรียนเป็น “พืน้ ทีท่ างสังคม” ทีม่ กี ฎกติกา หรือวิถปี ฏิบตั ิ
เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจารย์พึงใส่กระบวนทัศน์พัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีปฏิบัติ โดยใช้การด�ำเนินการเล็กๆ น้อยๆ (small teaching) เข้าไป เช่น
• ให้นักศึกษาสามารถมีความส�ำเร็จตั้งแต่แรกโดยจัดล�ำดับของแบบฝึกหัดจาก
ง่ายไปหายาก หรือโดยการออกแบบการประเมินให้เอื้อ
• จัดให้มีการให้คุณค่าต่อความพยายามโดยให้น�้ำหนักคะแนนประเมินช่วงหลัง
ให้มากกว่าช่วงแรกๆ หรือให้มีคะแนนแก่ผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น
• เล่าเรือ่ งราวความล้มเหลว หรือความยากล�ำบากของตนเอง หรือของคนมีชอื่ เสียง
เป็นตัวอย่างของความส�ำเร็จจากความพยายามไม่ท้อถอย
• สื่อสารค�ำแนะน�ำป้อนกลับแก่ศิษย์ด้วยภาษาแห่งการพัฒนา ย�้ำว่านักศึกษา
พัฒนาตัวเองได้ และให้คำ� แนะน�ำทีจ่ ำ� เพาะต่อการพัฒนาประเด็นทีน่ กั ศึกษาต้องการ
• ขอให้นกั ศึกษาเรียนเก่ง (ได้เกรด A) เขียนค�ำแนะน�ำวิธเี รียนแก่รนุ่ น้อง เลือก
ข้อเขียนที่สะท้อนพลังของความมานะพยายามต่อเนื่องส�ำหรับแจกแก่นักศึกษา
รุ่นหลัง
• ในเอกสารอธิบายรายวิชา ให้มี “เคล็ดลับเพือ่ ความส�ำเร็จในการเรียนรายวิชา”
และอ้างถึงบ่อยๆ ตลอดเทอม

สรุป
กระบวนทัศน์เปลี่ยนได้ กระบวนทัศน์ที่น�ำสู่ความส�ำเร็จในการเรียนและความ
ส�ำเร็จในชีวิตคือ กระบวนทัศน์พัฒนา อาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอนที่บ่มเพาะ
“กระบวนทัศน์พัฒนา”
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ใส่กระบวนทัศน์พัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีปฏิบัติ ด�ำเนินการเล็กๆ น้อยๆ
(small teaching) ด้วยการสื่อสารค�ำแนะน�ำป้อนกลับแก่ศิษย์ด้วยภาษาแห่งการ
พัฒนากระบวนทัศน์พัฒนา และท�ำให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่า ความพยายามคือ
เครื่องน�ำทางไปสู่เป้าหมาย”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ในช่วงของการท�ำโครงงานสังเคราะห์ตอ่ ยอดปลายภาคเรียน ภาพทีค่ ณ
ุ ครูเปีย - วรรณวรางค์
รักษทิพย์ ได้พบเห็นทุกเช้าเมื่อก้าวเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาในชั้นเรียน คือ ภาพของเด็ก
แต่ละคนที่ก�ำลังใส่ใจกับการท�ำชิ้นงานน�ำเสนอของตัวเองให้ดีตามเป้าหมายและแผนการ
ที่วางไว้
ในทุกวันครูมองเห็นเด็กแต่ละคนต่างก็กำ� ลังสร้างสรรค์ชนิ้ งานทีแ่ ตกต่างกันไปตามความ
ถนัดและความสนใจ แต่จากการได้อา่ นบันทึกของพวกเขา ท�ำให้ครูได้รวู้ า่ สิง่ ทีน่ กั เรียนทุกคนมี
ร่วมกันคือ การใส่ความพยายามลงไปในงานทีก่ ำ� ลังท�ำอยูเ่ สมอ ซึง่ นัน่ เป็นอาการของคนทีก่ ำ� ลัง
เรียนรู้ว่า ความพยายามคือเครื่องน�ำทางไปสู่เป้าหมาย
เด็กทุกคนจะมีสมุดบันทึกการเรียนรูป้ ระจ�ำวัน ในแต่ละหน้าบรรจุถอ้ ยค�ำทีม่ คี วามหมาย
มากมาย เป็นค�ำทีเ่ ด็กๆ ใช้พดู คุยกับตัวเองในบันทึก ทีเ่ ริม่ ต้นจากถ้อยค�ำเล็กๆ เช่น “อดทน”
“เอาชนะ” “เป้าหมาย” “ต้องตัง้ ใจ” และ “มีสติ” ไปจนถึงถ้อยค�ำใหญ่ๆ เช่น “แรงบันดาลใจ”
“ต้องหมั่นซ้อม” “ความคืบหน้า” “เสียดายเวลา” “บทเรียนราคาแพง” “ฉันจะพยายาม”
“ฉันพัฒนาได้” “รักษาจุดแข็ง” “ไม่เป็นไร...พรุง่ นีเ้ ราจะดีขนึ้ ” “มีความสุขเมือ่ บรรลุเป้าหมาย”
และ “วันนี้...ฉันท�ำส�ำเร็จ” หรือบางทีก็เป็นถ้อยค�ำที่ยิ่งใหญ่แฝงแง่คิด เช่น “เราท�ำได้
แค่อดทน และพยายาม” “การจะท�ำอะไรให้ได้ดี ต้องผ่านความผิดพลาดมาก่อน” และ
“คนเราเปลี่ยนแปลงได้”
ก่อนวิธีคิดเช่นนี้จะผลิบานได้อย่างนี้ พวกเขาต้องเคยมีประสบการณ์ในการส�ำรวจ
ประเมิน และพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอเสียก่อน
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เด็กหญิงชญาดา สิทธิชัยเกษม นักเรียนชั้น ๕ ใช้โมเดลกระดาษมาน�ำเสนอ
แนวคิดของโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดในภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณครูเปียใช้ช่วงเวลาของท�ำโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดอันถือเป็นช่วงเวลาของการประมวล
ความรู้ต่อยอดทักษะการเรียนรู้และการท�ำงานอย่างเข้มข้น หลังจากจบการเรียนรู้เชิงชั้นเรียน
และการเรียนรู้ภาคสนาม มาฝึกพัฒนาผู้เรียนภายใต้สมมติฐานที่ว่า ในช่วงเวลาเช่นนี้หากครู
ใส่แรงกระตุ้นเป็นถ้อยค�ำดีๆ เพื่อเติมเชื้อเพลิงให้ผู้เรียนอย่างพอดีและสม�่ำเสมอ ประกอบกับ
การมีเส้นชัยน้อยใหญ่ทชี่ ดั เจนให้เห็นระหว่างทีเ่ ดินทางไปในแต่ละก้าว มีกำ� ลังใจจากเพือ่ นคอยเชียร์
เข้าเส้นชัย ที่ส�ำคัญคือ ครูพุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด ค่อยๆ เติม
ค่ อ ยๆ ต่อโดยใช้เ วลาไม่ม ากเกินไปในแต่ ล ะวั น น่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่มี ความหมายต่ อ
ตัวผู้เรียนในระยะยาวอย่างมาก
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ก�ำหนดเป้าหมายแต่เปิดกว้างด้านวิธีการ
ก่อนจะเข้าสู่การท�ำโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด ผู้เรียนได้ฝึกตั้งเป้าหมายและวางแผนการ
ท�ำงานของตนเองจากการท�ำการบ้านเชิงโครงงาน สิง่ หนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างส�ำคัญ แม้ครูจะชีช้ วน
ก�ำหนดเป้าหมายหลักในเชิงความรูใ้ ห้ผเู้ รียนรับรูอ้ ย่างชัดเจนแต่ในการน�ำเสนอความรูน้ นั้ ได้ปรับให้
ผูเ้ รียนมีอสิ ระในการสร้างสรรค์ชนิ้ งานเพือ่ น�ำเสนอความเข้าใจมากขึน้ ผู้สอนจึงได้เห็นการอธิบาย
และถ่ายทอดที่มีมิติจินตภาพของการแปลความแผนที่ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  ปลายน�้ำ  ที่แตกต่างกัน
ออกไปอย่างหลากหลาย

งานประมวลความรู้ที่ได้รับจากการไปเรียนรู้ภาคสนามที่อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของกลุ่ม A6 ที่มีสมาชิกทั้งหมด ๖ คน ได้แก่
เด็กชายมีพอ นนทลีรักษ์ เด็กหญิงอรสิริ อุนทริจันทร์ เด็กชายพิสิษฐ์ กูลมนูญ
เด็กชายชญ เกียรติถาวรเจริญ และเด็กหญิงพิมพ์นิภา ชุณหวิริยะกุล
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เด็กชายมีพอ นนทลีรักษ์ น�ำตัวการ์ตูนที่ชอบวาด พัฒนาเป็น
ตัวละครตะกอนล�ำน�้ำในการบ้านเชิงโครงงาน และภาคสนาม
ผสมผสานเอกลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดเป็นหุ่นตัวใหญ่ในวันน�ำเสนอ

ผลที่เกิดขึ้นอย่างส�ำคัญต่อผู้เรียน คือ การได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานและการน�ำเสนอของเพื่อน
เกิดเป็นการต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนางานของตนเองให้ก้าวหน้า มักเกิดขึ้นได้เมื่อได้เรียนรู้
แรงบันดาลใจและวิธีคิดของเพื่อนๆ ตลอดช่วงการท�ำการบ้านเชิงโครงงาน
การที่ผู้เรียนได้มีเวลาไตร่ตรองเกี่ยวกับตนเอง ทั้งความถนัด จุดแข็ง จุดอ่อน ทักษะการ
วางแผน เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน�ำไปใช้ต่อในโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดช่วงโค้งสุดท้าย
ของการพัฒนาตนเองในภาคเรียนแรก
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เสียงสะท้อนจากเพื่อน
ถ้อยค�ำที่จริงใจและให้ก�ำลังใจจากเพื่อนเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้เรียนรับรู้ถึงการ
มีกัลยาณมิตรร่วมทาง บางวัน ครูจึงเปลี่ยนบรรยากาศการเขียนบันทึก เป็นการพูดคุยบอกเล่า
ความส�ำเร็จ ความสุข ความทุกข์ ในขณะที่ทุกคนมุ่งไปบนงานของตน และค�ำมั่นสัญญาว่าจะ
พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในวันใหม่ ตบท้ายด้วยการเขียนจดหมายให้ก�ำลังใจจากเพื่อน

ค�ำแนะน�ำและให้ก�ำลังของเด็กชายณตะวัน เหลืองสกุลพงษ์
ที่มีมาถึงเด็กชายมีพอ นนทลีรักษ์ ในระหว่างการท�ำโครงงาน
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ก�ำลังใจจากครู
ถ้ อ ยค� ำ ของครู มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ การสร้ า งบรรยากาศแห่ ง ความปลอดภั ย ของ
ชัน้ เรียน การสร้างภาวะอารมณ์ของผูเ้ รียนให้สมดุลจากการท�ำงานหนัก การชีน้ ำ� ให้เห็นความส�ำเร็จ
รายทาง และการเห็นเป้าหมายทีพ่ งุ่ ไปทีก่ ารเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา ครูเปียใช้วธิ กี ารสือ่ สารหลายรูปแบบ
เพื่ อ ให้ ผู้เ รียนได้รับ รู้ถึงก�ำลังใจและไม่เ กิ ด การย่ อท้ อ ไปเสี ย ก่ อ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเขี ย นใส่
กระดาษโน้ตอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแสดงให้เห็นว่าอยากชื่นชมผู้เรียนเดี๋ยวนั้นทันที การพูด
บรรยายเส้นทางที่ผู้เรียนได้ผ่านมาแล้ว และเส้นชัยที่อยู่อีกไม่ไกล การชวนให้ผู้เรียนมองไปที่
จุดเด่นของผลงานที่เคยมองข้ามไป การแสดงความรู้สึกเสียดายเมื่อผู้เรียนคิดล้มเลิกไม่อยาก
ไปต่อ ขอพอเท่านี้ หรือการแนะน�ำผู้เรียนให้ท�ำตามเป้าหมายและแผนการที่วางไว้จนส�ำเร็จ

บันทึกข้อความให้ก�ำลังใจ
อย่างไม่เป็นทางการของ
ครูเปียที่มีถึงเด็กชายภูริชช์
บูณย์ประเสริฐกุล

การวางแผนและประเมินตนเองด้วยบันไดความส�ำเร็จ
นอกจากการให้ก�ำลังใจแล้ว ครูยังคิดวิธีช่วยให้ผู้เรียนฝึกวางแผนเพื่อให้เห็นความส�ำเร็จ
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยใช้บันไดความส�ำเร็จเป็นสัญลักษณ์ประกอบ ซึ่ง
ในการท�ำโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดในครั้งนี้ ครูจ�ำลองบันไดความส�ำเร็จรายวันให้ผู้เรียนได้หมั่น
ทบทวนแผนการของตนเองกับการเดินทางในความเร็วที่เหมาะสมโดยเทียบกับเพื่อนทั้งชั้นเรียน
และพบว่าวิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงฮึดที่จะข้ามผ่านความยากล�ำบากในแต่ละขั้นได้เป็น
อย่างดี
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ภาพจากสมุดบันทึกเด็กหญิงธวัลรัตน์ ธนาเลิศกุล ที่แสดงขั้นบันไดความ
ก้าวหน้าในการท�ำงานของตนเองเอาไว้ในวันที่ท�ำชิ้นงานส�ำเร็จ
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การทบทวนตนเอง
การเขียนบันทึกประจ�ำวันช่วยให้ผู้เรียนได้มีช่วงเวลาในพูดคุยกับตัวเองเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการท�ำงานของตัวเองทุกวัน บันทึกในลักษณะนี้จะน�ำไปสู่การสกัดสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของตนเองอย่างมีความหมาย สร้างแรงขับในการท�ำงานครั้งต่อไปให้มีจุดมุ่งหมาย
ที่คมชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอนได้ทบทวน ตรวจสอบกระบวนการ และ
คุณค่าที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงานไปตลอดเส้นทาง

บันทึกสะท้อนตนเองในด้านสิ่งที่ท�ำส�ำเร็จ สิ่งที่ยังไม่ส�ำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังจากเสร็จสิ้น
การท�ำงานโครงงานสังเคราะห์ต่อยอดรายวัน ของเด็กหญิงธวัลรัตน์ ธนาเลิศกุล
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การเขียนภาพความส�ำเร็จด้วยการมองย้อนหลัง
เมื่อผู้เรียนเดินทางมาจนใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว การให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเส้นทางที่เดินผ่านมาก็
ท�ำให้เกิดการตรวจสอบตนเองและมีก�ำลังใจมากขึ้นได้เช่นกัน

บันทึกทบทวนเส้นทางการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ของเด็กหญิงอรสิริ อุนทริจันทร์
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การตั้งเป้าหมายใหม่
เมือ่ กระบวนการท�ำงานทีเ่ ข้มข้นได้เสร็จสิน้ ไปแล้ว ร่องรอยเส้นทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การตั้งเป้าหมายย่อยรายวัน บันทึกการเรียนรู้ ค�ำแนะน�ำของครู และภาพเส้นทางการ
เรียนรู้ มีส่วนช่วยอย่างมากในการน�ำพาให้ผู้เรียนก�ำหนดเป้าหมายใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาผู้เรียนได้ดี เพราะเป้าหมายนั้นมีความสอดคล้องกับจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ที่ผู้เรียน
สกัดมาจากการตรวจสอบและทบทวนตัวเองอยู่เป็นระยะ

เป้าหมายของเด็กหญิงชญาดา สิทธิชัยเกษม
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เป้าหมายของเด็กหญิงธวัลรัตน์ ธนาเลิศกุล

๑๑
ปรับปรุงการสอนขนานใหญ่
(expanding)
บันทึกตอนนี้ตีความจากบทที่ ๙ (expanding) ซึ่งหมายความว่าในตอน
ก่ อ นๆ เน้ น เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง การสอนเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ แต่ บั น ทึ ก ตอนที่ ๑๑ นี้
กลับเป็นเรื่องปรับปรุงการสอนภาพใหญ่ (big teaching) ซึ่งสามารถท�ำใน
ระดับเล็กๆ ก็ ได้ด้วย

ค�ำน�ำ
เขาเริ่มต้นด้วยการเล่าวิธีการสอนวิชา Microfinance ของ Professor Cary
LeBlanc ที่ใช้วิธีการสอนฉีกแนวไปจากการสอนในมหาวิทยาลัยแบบเดิมๆ ไปโดย
สิ้นเชิง
เริ่มจากหลักการ ๘๐ : ๒๐ คือให้นักศึกษาร่วมกันก�ำกับการด�ำเนินการ
ตามหลักสูตรร้อยละ ๒๐ อีกร้อยละ ๘๐ ก�ำกับโดยอาจารย์ ท�ำโดยในคาบแรก
อาจารย์มอบ เอกสารชีแ้ จงรายวิชา (course syllabus) แก่นกั ศึกษาทุกคน รวมทัง้
อธิบายสาระส�ำคัญของเอกสารดังกล่าว และแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มให้ร่วมกัน
คิดว่า อยากให้ปรับปรุงการเรียนของรายวิชาอย่างไร เมื่อจบคาบมอบหมายได้
ไปปรึ ก ษากั น แล้ ว น� ำ มาเสนอต่ อ ชั้ น เรี ย นในคาบที่ ส อง โดย ๒ กลุ ่ ม ได้ รั บ
มอบหมายให้ไปปรับปรุงก�ำหนดการเรียน หนึ่งกลุ่มก�ำหนดวิธีการประเมินผล
และกลุ่มสุดท้ายก�ำหนดวิธีการสื่อสารระหว่างนักศึกษา และวิธีการที่นักศึกษา
สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน
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นั่นคือวิธีท�ำให้นักศึกษาเป็นเจ้าของรายวิชาเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่รูปแบบหนึ่ง
แต่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นคือ นักศึกษาจะเรียนเรื่อง microfinance
โดยการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ท�ำธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่คนที่ฐานะไม่ดีเข้าไม่ถึง
ระบบการเงินตามปกติ ซึ่งมักท�ำกันในประเทศด้อยพัฒนา
ศาสตราจารย์ LeBlanc อาศัยจุดแข็งที่ท่านสอนในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ซึ่งเป็นสถาบันของวงการศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ติดต่อกับวงการคาทอลิกใน
ประเทศฟิลิปปินส์ หาหุ้นส่วนท�ำธุรกิจ microloan ให้แก่คนยากจนในฟิลิปปินส์
โดยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับนักศึกษาในรายวิชา
นักศึกษาท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
เชิญชวนให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ microloan เท่ากับได้เรียนรู้การระดมทุน
หลังจากนั้น นักศึกษาร่วมกันก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้กู้ และการ
จัดการต่างๆ และหลังจากนั้น นักศึกษาจะร่วมกับหุ้นส่วนในฟิลิปปินส์ ในการ
ตัดสินใจว่าจะให้/ไม่ให้กู้แก่ผู้ยื่นขอกู้รายใดบ้าง
กลุม่ นักศึกษาท�ำธุรกิจนีเ้ พือ่ เป้าหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เพือ่ การเรียนรูข้ องตน
ที่เป็นการเรียนจากการปฏิบัติงานจริงๆ (๒) ช่วยอาจารย์พัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาแนวใหม่ที่เป็นนวัตกรรม แตกต่างจากการเรียนแบบเก่าโดยสิ้นเชิงเป็น
big teaching และ (๓) ฝึกเป็นนักนวัตกรรม กล้าใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ท�ำสิ่ง
แปลกใหม่ ที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มีความหมายต่อโลก
macro teaching แนวนี้ เป็นการขยายขอบเขตของ “การเรียนการสอน”
สูข่ อบฟ้าใหม่ ทีไ่ ม่เคยมีใครท�ำมาก่อน ผมเคยเขียนบันทึกเล่าเรือ่ ง macro teaching
ของไทยไว้อย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ https://www.gotoknow.org/posts/616107
กิจกรรมของศาสตราจารย์ LeBlanc เป็น big teaching จริงๆ เพราะท่าน
ลงแรงลงเวลามากในการเตรียมออกแบบรายวิชานี้ คือลงทุนเดินทางไปประเทศ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นปี ค.ศ. ๒๐๑๓ เพื่ อ พู ด คุ ย หารื อ กั บ คนในวงการคาทอลิ ก และ
แสวงหาหุ้นส่วนธุรกิจ และเดินทางไปฟิลิปปินส์อีกในอีก ๒ ปีต่อมา เพื่อพบกับ
ผู้ขอกู้ ซึ่งจะเห็นว่านักศึกษาได้เรียนโดยท�ำธุรกิจจริงโดยมีอาจารย์คอยท�ำหน้าที่
ให้ scaffolding ระแวดระวังอยู่ตลอด เพราะนักศึกษายังเป็นมือใหม่ อ่อนหัด  
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สามแนวทางของการปรับปรุงการสอนขนานใหญ่
รูปแบบของการน�ำเสนอในบันทึกที่ ๑๑ นี้ จะแตกต่างไปจากเดิม คือ น�ำเสนอ
รูปแบบ หลักการ และการจัดสรรทรัพยากรไปพร้อมๆ กัน โดยที่ทั้งสามแนวทาง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ฉีกแนวไปจากแนวทางเดิมๆ

การเรียนโดยท�ำกิจกรรม (Activity-Based Learning, ABL)
แหล่งค้นคว้าส�ำหรับ activity-based learning ได้แก่ เว็บไซต์ ABLConnect
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (http://ablconnect.harvard.edu)
activity-based learning ต่างจาก active learning ตรงที่ active learning
เป็นรูปแบบการเรียนทีน่ กั ศึกษาตืน่ ตัวมีการถาม ตอบ หรือท�ำกิจกรรม เป็นระยะๆ
ซึ่งตรงกันข้ามกับ passive learning ที่นักศึกษานั่งฟังและจดการบรรยายของ
อาจารย์ ส่วน activity-based learning นักศึกษาร่วมในกิจกรรมภาคสนาม  บริการ
ชุมชน วิจัยชุมชน และฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รายวิชา microfinance
ของศาสตราจารย์ LeBlanc จึงเป็น activity-based learning ที่เข้มข้นมาก
กิจกรรมที่ท�ำจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะตามเป้าหมายการเรียน
รายวิชานั้น ย�้ำว่าวิธีเรียนแบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ทฤษฎีและความรู้
ปฎิบัติ
ในการเรียนแบบนี้นักศึกษาต้องอ่านหรือค้นคว้าความรู้เชิงทฤษฎีเองส�ำหรับ
น�ำมาใช้ในภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะต้องพบปะผู้คน เจรจาต่อรอง ตัดสินใจ
ด�ำเนินการ ตัวอาจารย์ท�ำหน้าที่โค้ชคอยให้ค�ำแนะน�ำป้อนกลับเป็นระยะๆ   
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การเรียนโดยท�ำกิจกรรมอาจเป็นเพียงส่วนย่อยของรายวิชา James Lang
สอนสาขาวรรณคดี และมีรายวิชาว่าด้วยการเขียนเกี่ยวกับสถานที่ James Lang
จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม ให้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลสถานที่ลี้ลับในมหาวิทยาลัย
น� ำ มาเสนอต่ อ ชั้ น เรี ย น แล้ ว ร่ ว มกั น เขี ย นเรื่ อ งสถานที่ ลี้ ลั บ ในมหาวิ ท ยาลั ย
ลงตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ไปติดต่อบรรณาธิการ
ไว้ล่วงหน้าว่าจะส่งบทความไปลง และการร่วมกันเขียนบทความท�ำได้ง่ายโดยใช้
Google doc กรณีของ James Lang เป็นการประยุกต์ activity-based learning
แบบ small teaching แตกต่างจากที่ใช้ในวิชา microfinance ของศาสตราจารย์
LeBlanc ที่เป็น big teaching

หลักการ
มอบหมายงานหรือโจทย์ให้นักศึกษาท�ำสิ่งที่คนท�ำงานท�ำโดยใช้ความรู้และ
ทักษะตามที่อาจารย์ตั้งเป้าให้นักศึกษาเรียน ดังกรณีนักเขียนใช้ทักษะเชิงพื้นที่
เขียนบทความท่องเที่ยวส่งให้หนังสือพิมพ์หรือวารสาร และ James Lang น�ำมา
มอบหมายให้นักศึกษาเขียนเรื่องสถานที่ลี้ลับในมหาวิทยาลัย
คนในวงการตลาดเขียนโฆษณาให้คนลงทุนหรือซื้อสินค้า และศาสตราจารย์
LeBlanc น�ำมามอบหมายให้นักศึกษาวิชา microfinance รณรงค์หาผู้ลงทุนใน
กิจการให้กู้ยืมแบบ microlending ในประเทศฟิลิปปินส์
เขาแนะน�ำให้อาจารย์เสาะหาภายนอกรายวิชาว่ามีอะไรบ้างทีส่ ามารถน�ำเข้ามาใช้
ในรายวิชาได้ ตัวอย่างดีๆ มีที่เว็บไซต์ ABLConnect และในหนังสือ Engaging
Ideas : The Professional’s Guide to Integrating Writing, Critical Thinking,
and Active Learning in the Classroom
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การเรียนแบบรับใช้สังคม (service learning)
ทีจ่ ริงการเรียนแบบรับใช้สงั คมคือรูปแบบหนึง่ ของการเรียนโดยท�ำกิจกรรม ทีม่ ี
มิติของการท�ำงานรับใช้สังคมอยู่ด้วย เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นอกจากนักศึกษา
ได้เรียนทั้งตัวความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้แล้ว ยังได้
เรียนรู้ในมิติจิตวิญญาณ คือการท�ำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย
ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ด้านแรงจูงใจต่อการเรียน จากการมีเป้าหมายท�ำ
เพื่อประโยชน์ที่เหนือประโยชน์ส่วนตัว (transcendental purpose)
การเรียนแบบรับใช้สังคม เป็นการใช้พลังของนักศึกษาซึ่งเป็นคนหนุ่มสาว
ท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมหรือชุมชน และช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมหรือชุมชน
ที่ตนไปเรียนแบบรับใช้ไปในตัว โดยอาจได้ท�ำความเข้าใจการเมืองในพื้นที่ ได้
เข้าใจความคิดของคนอื่น เห็นความแตกต่างหลากหลายในสังคม ได้เข้าใจลึกถึง
ความหมายของสาระความรู้ ในบริบทของสภาพชีวิตจริงนั้นๆ
วิธปี ระยุกต์ใช้การเรียนแบบรับใช้สงั คม มีได้ ๒ แบบ แบบแรกคือทีย่ กตัวอย่าง
ไปแล้ว คือเรียนแบบท�ำกิจกรรม โดยที่กิจกรรมนั้นเป็นการรับใช้สังคมไปในตัว
รูปแบบที่ ๒ ก�ำหนดให้นักศึกษาไปท�ำงานรับใช้สังคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่
เนื้องานต้องใช้ความรู้ในรายวิชา
ประเด็นส�ำคัญของการเรียนรู้โดยท�ำกิจกรรม และการเรียนแบบรับใช้สังคมคือ
นักศึกษาต้องได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection) เป็นระยะๆ เพื่อทบทวนการ
เรียนรู้ของตน อาจารย์ต้องตั้งค�ำถามให้นักศึกษาไตร่ตรองสะท้อนคิด ออกมาเป็น
บันทึกการเรียนรู้ รวมทั้งจัดเวลาให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกันด้วย เพื่อให้
นักศึกษาได้ฟังการตีความของเพื่อน ซึ่งบางส่วนคิดต่างจากตน  
หลั ก การ การจั ด การเรี ย นแบบรั บ ใช้ สั ง คมในปั จ จุ บั น ท� ำ ไม่ ย าก เพราะ
มหาวิทยาลัยอยู่ในยุคที่จะต้องท�ำงานแบบหุ้นส่วน (engagement) กับสังคม
พื้นที่ หรือชุมชน บางมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนการท�ำงานกับหุ้นส่วน   
ที่จะช่วยแนะน�ำพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กรที่จะเข้าไปร่วมมือได้ หากไม่มีหน่วยงาน
ดังกล่าว เวลานี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยมักจะมีอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนแบบนี้
อยู่แล้ว ที่จะไปขอค�ำแนะน�ำได้ นอกจากนั้นยังมีค�ำแนะน�ำในหนังสือ Service
Learning Essentials : Questions, Answers, and Lessons Learning (2014)
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เกมและบทบาทสมมติ (simulations)
คนคิดวิธีสอนแบบนี้เมื่อ ๒๐ ปีเศษมาแล้วชื่อ Mark Carnes ได้ทดลองพัฒนา
วิธีการชื่อ Reacting to the Past (https://reacting.barnard.edu) อันทรง
ชื่อเสียง และเขียนหนังสือ Minds on Fire : How Role-Immersion Games
Can Transform College (2016)
เกมคื อ การแข่ ง ขั น ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชั้ น เรี ย นโดยแบ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น สองหรื อ
หลายทีม ให้แสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครตามเรือ่ งราวของเรือ่ งในวิชาเรียน เช่น
ในการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์หลังการปฏิวตั ใิ หญ่ของฝรัง่ เศส อาจารย์แบ่งนักศึกษา
ออกเป็ น ที ม ให้ แ ต่ ล ะที ม แสดงบทบาทของกลุ ่ ม การเมื อ งหนึ่ ง กลุ ่ ม ในช่ ว งนั้ น
เพื่อต่อสู้กับกลุ่มการเมืองกลุ่มอื่น โดยจะต้องค้นคว้าเรื่องราวรายละเอียดใน
ประวัติศาสตร์จากเอกสารคู่มือเกมที่อาจารย์รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่ง   
แต่ในความเป็นจริงนักศึกษาอาจเอาจริงเอาจังมาก และไปค้นคว้าจากแหล่งอื่น
เพิ่มเติมเพื่อแสดงบทได้เฉียบขาด กติกาส�ำคัญคือผลลัพธ์สุดท้ายไม่จ�ำเป็นต้อง
ตรงกับความจริงในประวัติศาสตร์ นักศึกษาสามารถจินตนาการผลลัพธ์ของการ
ต่อสู้ทางการเมืองขึ้นใหม่ คือให้ฝ่ายของตนชนะ แต่ต้องแสดงให้สมเหตุสมผล
และอิงข้อมูลในประวัติศาสตร์
เกมนีใ้ ช้เวลา ๓ - ๖ สัปดาห์ จึงอาจเล่นได้ ๒ เกมในหนึง่ ภาคเรียน แต่ในช่วงหลังๆ
มีก ารค้นคิดวิธีจัดให้สั้นลง โดย Reacting Consortium (https://reacting.
barnard.edu/consortium) จนอาจมีเกมที่ใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียว หรือบางกรณี
เพียงคาบเดียว
อาจารย์ท�ำหน้าที่สังเกต ประเมิน และหากจ�ำเป็นอาจเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้
เกมด�ำเนินไปได้ (แต่ควรระมัดระวัง และใช้นอ้ ยทีส่ ดุ ) แน่นอนว่า อาจารย์ทำ� หน้าที่
ให้คะแนนจากผลงานข้อเขียน หรือถ้อยค�ำบทปราศรัยของนักศึกษาแต่ละคน
ในชั้นเรียน   
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การสอนแบบนี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นทุ ก สาขาวิ ช าแต่ เ ป็ น วิ ธี ที่ เ ริ่ ม ต้ น ยาก ใน
สหรัฐอเมริกาจึงมี consortium ที่กล่าวแล้ว เพื่อให้อาจารย์ที่ต้องการใช้วิธีสอน
แบบนีไ้ ด้ชว่ ยเหลือกันและ Reacting Consortium มีการจัดประชุมวิชาการประจ�ำปี
ทุกปี เพื่อให้คนที่คิดเกมใหม่ได้น�ำเสนอ และให้เพื่อนอาจารย์ได้ช่วยแนะน�ำติชม    
รวมทั้งให้อาจารย์มือใหม่ได้เรียนรู้เกมที่มีอยู่แล้วและน�ำไปใช้ James Lang เล่าว่า
ท่านได้ไปร่วมประชุม และได้ทดลองเป็นนักเรียนในเกมหนึ่งซึ่งใช้เวลา ๒ วัน
เป็นช่วงเวลาที่สนุก มีพลังสุดสุดในชีวิต
มีการวิจัยท�ำความเข้าใจว่าการเรียนโดยเล่นเกมบทบาทสมมติมีผลดีต่อการ
เรียนอย่างไร อธิบายว่า เพราะจะเล่นเกมได้ ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจเนื้อหาสาระ
อย่างถ่องแท้ และที่ส�ำคัญยิ่งคือ เข้าใจว่าเนื้อหาสาระนั้นสอดคล้องกับชีวติ จริงหรือ
ความเป็นจริงอย่างไร (relevance) และการเล่นเกมเป็นการมีเป้าหมาย การเรียนรู้
อย่างมีเป้าหมายจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังยิ่ง มีแรงจูงใจสูงยิ่ง
ขอย�้ำว่า การให้คะแนนคิดที่ความเอาจริงเอาจังและผลงานรายบุคคล  
ที่จริงวิธีการเรียนด้วยเกมและบทบาทสมมติเริ่มมากว่า ๒๐ ปี  มีการคิดเกม
ออกมามากมาย ได้รบั การทดสอบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยจ�ำนวนมาก เข้าไปค้นได้
ในหนังสือและเว็บไซต์ที่กล่าวแล้ว นอกจากนั้น James Lang ยังแนะน�ำ  เกม
Sniffy the Virtual Rat ส�ำหรับวิชาจิตวิทยา และเกม Budget Hero ส�ำหรับวิชา
งบประมาณรัฐบาล  
โปรดสังเกตว่าการเรียนโดยการเล่นเกมและแสดงบทบาทสมมติ ไม่ใช่เล่น
เกมคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอเกม
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แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
“ใช้เกมและบทบาทสมมติ (simulation) สมมติตนเองตามเรื่องราวของสิ่งที่เรียน
ครูทำ� หน้าทีส่ งั เกต ประเมิน และหากจ�ำเป็นอาจเข้าไปแทรกแซงเพือ่ ให้เกมด�ำเนินไปได้
(แต่ควรระมัดระวัง และใช้น้อยที่สุด) ผู้เรียนจะเข้าใจว่าเนื้อหาสาระนั้นสอดคล้องกับ
ชีวิตจริงหรือความเป็นจริงอย่างไร (relevance) โดยท้ายที่สุดแล้ว ครูมีหน้าที่ชวน
ผูเ้ รียนถอดเอาหลักการหรือสกัดความคิดรวบยอดจากเกมและบทบาทสมมติทเี่ ด็ก
ทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมกัน”

เรื่องเล่าจากห้องเรียน
ในภาคเรียนฉันทะ คุณครูหนู – กุลธิรตั น์ พันธ์สริ เิ ดช (ครูฝา่ ยวิชาการ) คุณครูกฟิ๊ – ภัคภิญญา
ทรงศรีวนิช และคุณครูปุ้ย – นิตยา เชื้อวังค�ำ  ครูผู้สอนหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษา ชั้น ๔
ได้ร่วมกันทบทวนรูปแบบการสอนในหัวข้อ “นิเวศวิทยาเบื้องต้นกับเกษตรเชิงนิเวศ” เพื่อหา
วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นแนวคิดส�ำคัญของเรื่อง จากเดิมที่เป็นการฟัง
บรรยายแล้วจึงท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจมาเป็นการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ที่ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมประสบการณ์ตรง มีเกมและบทบาทสมมติมากระตุ้นการมีส่วนร่วม แล้วน�ำความรู้สึก
นึกคิดที่ได้จากการเล่นเกมมาถอดเป็นคอนเซ็ปต์ส�ำคัญ
หั ว ข้ อความรู้ข องภาคเรียนนี้ คือ ความหมายของระบบนิ เ วศ โดยเริ่ ม จากการท� ำ ความ
เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ และจากพื้นฐานความเข้าใจดังกล่าว ครูน�ำพา
ผู้เรียนต่อยอดไปสู่มิติความรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ หลักคิดเรื่องเกษตรนิเวศ ซึ่งเป็นการที่มนุษย์
ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ในระบบนิเวศมาสร้างสรรค์วิถีชีวิตตามหลักการ
ความยั่งยืน
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การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้ เริ่มขึ้นอย่างน่าสนุกตั้งแต่คาบเรียนแรก เมื่อครูได้เปลี่ยน
ห้องเรียนเป็นพื้นที่ของนักส�ำรวจ ครูใช้ทั้งสิ่งของ และทุกชีวิตที่อยู่ในห้องเรียนเป็นสื่อ ไม่ว่า
จะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ กระดาน ดินสอ ยางลบ กระทั่งตัวนักเรียนหรือครูเอง โดยให้ผู้เรียนช่วยกัน
บอกว่า เมื่อส�ำรวจห้องเรียนรอบๆ แล้วเห็นอะไรบ้าง สิ่งที่พบเห็นจะสามารถน�ำมาจัดประเภท
ได้อย่างไร ใช้เกณฑ์ใดช่วยจ�ำแนก เพื่อน�ำผู้เรียนสู่บันไดขั้นแรกคือการจัดกลุ่มสิ่งที่เห็นเป็น
สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อันเป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศ เมื่อผู้เรียนเริ่มปรับสายตา
ในการจ�ำแนกได้ดังนี้แล้ว ครูจึงถามต่อไปว่า สิ่งที่พบเห็นนี้ มีหน้าที่อะไร และมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง ความพยายามจะเชื่อมโยงบทบาทซึ่งกันและกันท�ำให้ผู้เรียนเห็นความ
สัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (นักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน) สิ่งมีชีวิต
กับสิง่ ไม่มชี วี ติ (ครูกบั ชอล์ก) สิง่ ไม่มชี วี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ (ดินสอกับกระดาษ) ยิง่ เด็กใช้ความพยายาม
ในการมองหาความสัม พันธ์เ ท่าไร ภาพการเชื่ อมโยงกั น อย่ า งซั บซ้ อ นของสิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว
รวมถึงตัวเองกับสิ่งต่างๆ ก็ยิ่งประจักษ์ชัดขึ้น เมื่อเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันดังนี้แล้ว ก็ได้
เวลาที่ครูจะพาผู้เรียนออกสู่สนามจริงนอกห้องเรียน เพื่อไปดูว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้น จะมี
ความสัมพันธ์แบบใดกันบ้าง
ส�ำหรับพื้นที่นอกห้องเรียนนั้น ยิ่งท�ำให้การส�ำรวจเป็นเรื่องน่าสนุกและมีความหมายยิ่งขึ้น
เพราะบรรดานักส�ำรวจฝึกหัด ได้หัดสังเกตเพื่อยืนยันความเข้าใจเดิม และขยายความเข้าใจนั้น
ให้กว้างกว่าเดิม เมื่อครูให้โจทย์ว่า ส�ำรวจสิ่งที่พบเห็นนอกห้องเรียนให้ได้มากที่สุด พร้อมบอก
หน้าที่ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสิ่งที่ส�ำรวจได้ คราวนี้ผู้เรียนจะได้พบว่า เมื่อสังเกต
ให้ดีแล้ว ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ณ โลกภายนอกห้องเรียนนั้นน่าตื่นตาและซับซ้อนมากกว่า
ในห้องเสียอีก ในช่วงเวลานี้นอกจากครูแนะน�ำให้ผู้เรียนช่างสังเกตมากๆ แล้ว ก็ไม่ต้องก�ำกับ
อะไรมากไปกว่ า นั้ น เพราะผู ้ เ รี ย นต่ า งก� ำ กั บ และขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์จากการเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นทั้งในและนอกห้องเรียนซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า จะเรียกได้ว่าเป็น
การศึกษาภาคสนามเล็กๆ เลยก็ว่าได้
ในคาบเรียนต่อไป ครูเพิ่มโจทย์โดยใช้หลักการยืนยันความเข้าใจเดิม ขยายความเข้าใจนั้น
ให้กว้างขึ้น แล้วเพิ่มเติมคอนเซ็ปต์ใหม่ โดยให้ผู้เรียนลองส�ำรวจระบบนิเวศต่างๆ ของพื้นที่
ในโรงเรียน ได้แก่ ระบบนิเวศหลังห้องเรียนพี่ชั้น ๖ กับระบบนิเวศในสนามรักบี้ ความเข้าใจ
ถูกขยายกว้างขึ้นเมื่อเห็นว่า สองพื้นที่นี้ (แม้จะอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน) ก็มีระบบนิเวศที่มีความ
เหมือนและความแตกต่างอย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ เมื่อครูชวนมองให้ละเอียด ผู้เรียนจะพบ
ความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างระบบนิเวศทั้งสองพื้นที่อีกด้วย เช่น ใช้อากาศร่วมกัน สิ่งมีชีวิต
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บางชนิดสัญจรข้ามพรมแดนระบบนิเวศสองพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มี
ชีวิตในพื้นที่ทั้งสอง ครูจึงชวนคิดต่อว่าระบบนิเวศที่เด็กๆ ส�ำรวจนั้น อยู่ในระบบนิเวศที่ใหญ่กว่า
คือ ระบบนิเวศของช่วงชั้นที่ ๒ และระบบนิเวศของช่วงชั้นที่ ๒ อยู่ในระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าคือ
โรงเรียนเพลินพัฒนา และระบบนิเวศของโรงเรียนเพลินพัฒนาอยู่ในระบบนิเวศที่ใหญ่กว่า คือ
.. คราวนี้ ไม่ต้องรอให้ครูพูดจบ ผู้เรียนต่างจินตนาการได้เองและเปล่งเสียงตามความคิดตนว่า
“พื้นที่ศาลาธรรมสพน์” และ ณ จังหวะหนึ่งขณะที่เด็กต่อค�ำเพื่อบอกว่า เขาเห็นระบบนิเวศที่
ใหญ่กว่าคืออะไรบ้าง ก็เริ่มมีบางคนร้อง “อ๋อ” เช่น
“อ๋อ ระบบนิเวศที่ใหญ่มากๆ ก็คือโลก”
หลายคนคิดย้อนกลับ จึงร้องว่า “อ๋อ ยิ่งระบบนิเวศใหญ่มากเท่าใด ก็ยิ่งบรรจุระบบนิเวศ
ย่อยไว้มากเท่านั้น”
หลายคนคิดซับซ้อน “อ๋อ ระบบนิเวศทุกแห่งน่าจะเชื่อมโยงกันใช่ไหม”
การร้ อ ง “อ๋ อ ” ของบางคน ยั ง เกิ ด จากการย้ อ นกลั บ ไปขุ ด ค้ น ประสบการณ์ ภ าคสนาม
เขาใหญ่ตอนเรียนชั้น ๓ หรือเมื่อได้ไปท่องเที่ยวปิดเทอมกับครอบครัว ถึงเวลานี้ เสียงเด็กก็ไป
ในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างอยากบอกเล่าประสบการณ์ “อ๋อ” ที่ตนเองเคยพบเจอ
อาการเช่นนี้ท�ำให้ครูเห็นว่า ประตูการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนได้เปิดกว้างขึ้นแล้ว ดังนั้น
การน�ำเข้าคอนเซ็ปต์อื่นๆ ในครั้งต่อไปจึงเสมือนมีสะพานเชื่อมเรื่องราวให้การเดินทางระหว่าง
ครูกับผู้เรียนคล่องตัวยิ่งขึ้น ครูได้พาผู้เรียนผจญภัยไปที่ลุ่มน�้ำแอมะซอน ทุ่งสะวันนา และบึง
บอระเพ็ด ซึ่งเป็นตัวอย่างระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตทั้งบนบก ริมน�้ำ และในน�้ำพึ่งพากันอย่างซับซ้อน
แต่สวยงาม
แผนการสอนนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก และครูผู้สอนทั้ง ๓ ท่านต่างจดจ�ำด้วยความ
ประทั บ ใจ คื อ แผนการสอนเรื่ อ งเกษตรเชิ ง นิ เ วศ จากความรู ้ เ ดิ ม เรื่ อ งสายใยสั ม พั น ธ์ ใ น
ระบบนิเวศ ความหลากหลาย และการพึง่ พากันอย่างซับซ้อนบนความหลากหลาย ครูได้ออกแบบ
กิจกรรมเกมและบทบาทสมมติมาขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ดังนี้
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ล�ำดับแผน :
๑. ผู้เรียนรับบทบาทเป็นเกษตรกร ครูรับบทบาทเป็นตลาดที่ท�ำหน้าที่ขายสินค้าและรับซื้อ
สินค้า ผู้เรียนรวมกลุ่มกลุ่มละ ๕ คน และแต่ละคนจะได้รับเงินลงทุนคนละ ๑,๐๐๐ บาท
(กลุ่มละ ๕,๐๐๐ บาท) ส่วนครูน�ำสินค้าการเกษตรมาขายให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิด

๒. เกษตรกร (ผู้เรียน) ได้รับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมแทนที่ดิน (เท่ากันทุกกลุ่ม) จากนั้น
เกษตรกร (ผู้เรียน) จะต้องจัดซื้อพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์มาปลูกหรือเพาะเลี้ยงบนที่ดินของกลุ่ม
ตนเอง ตามเงินทุนที่มี โดยตลาด (ครู) จะคอยโฆษณาให้ผู้เรียนซื้อสินค้าโดยใช้ค�ำชักชวน
หว่านล้อม ผู้เรียนจะต้องตกลงกันว่าจะซื้ออะไรบ้าง พืชพรรณบางชนิดดูเหมือนไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เช่น สมุนไพรบางอย่าง แต่มีประโยชน์ในการป้องกันแมลงระบาด ดังนั้น ผู้เรียน
บางกลุ่มที่เกิดการพูดคุยอย่างเข้มข้นในการตัดสินใจซื้อชนิดพันธุ์ จะสามารถย้อนความรู้เดิม
กลั บ ไปได้ ว ่ า สมุ น ไพรเป็ น พื ช ที่ มี ส รรพคุ ณ ป้ อ งกั น โรคระบาด (ความรู ้ จ ากชั้ น ประถมต้ น )
การปลูกพืชหรือเลีย้ งสัตว์บางชนิดอาจมีรายจ่ายเรือ่ งการจัดการที่ดินเพิม่ เช่น เลี้ยงกุ้งต้องขุดดิน
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๓. เมื่อผู้เรียนน�ำพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่เลือกมาจัดสรรเพาะเลี้ยงในที่ดินของตนเองแล้ว
ครูจะเปิดตลาดรับซื้อสินค้า เมื่อถึงเวลานี้ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะคาดหวังที่ได้จะได้ก�ำไรจากการ
ลงทุน แต่ครูจะมีการประกาศสถานการณ์เพิม่ ก่อนรับซือ้ สินค้า เช่น ตอนนีก้ งุ้ ราคาตก (ราคาขาย
ต�่ำกว่าราคาซื้อ) แต่ไข่ไก่ราคาสูง ข้าวราคาตก ผักสวนครัวราคาสูง มีโรคระบาดกับนาข้าว เป็น
เช่นนี้ทุกครั้งก่อนเปิดตลาดรับซื้อสินค้า (การประกาศสถานการณ์ต่างๆ นั้น ครูจะต้องคอย
สังเกตว่าผู้เรียนเลือกซื้อชนิดพันธุ์อะไรมากเป็นพิเศษ หากชนิดพันธุ์ใดถูกซื้อไปมาก ครูจะ
ประกาศสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบแกชนิดพันธุ์นั้น ครูจึงเป็นตัวป่วนที่ส�ำคัญ) ผู้เรียนที่ท�ำ
เกษตรเชิงเดี่ยว (เลือกเพาะปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจ�ำนวนมาก) จะพบว่า ยิ่งขายสินค้าอย่างเดียวยิ่ง
ขาดทุน ส่วนกลุ่มที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์หลากหลายจะอยู่รอด ข้อเท็จจริงที่เกิดคือ กลุ่มที่เหลือ
ก�ำไรมากที่สุด คือ กลุ่มที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลาย
หมายเหตุ  
ก่อนและขณะเล่นเกมนั้น ครูไม่ได้แนะน�ำความรู้ใดๆ เกี่ยวกับเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตร
นิเวศเลย ผู้เรียนใช้วิจารณญาณในการเลือกชนิดพันธุ์เอง
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๔. ครูชวนสรุปบทเรียนจากการเป็นเกษตรกร (สมมติ) ในสถานการณ์ตลาดการเกษตร
ซึ่งน�ำผู้เรียนไปสู่การทบทวนมวลประสบการณ์อันประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกว่าได้
แง่คิดอะไรบ้าง ผู้เรียนต่างพรั่งพรูความคิดเห็นของตนเองอย่างหลากหลาย และสามารถน�ำไปสู่
แนวคิดส�ำคัญ คือ เกษตรเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท�ำเกษตรกรรมที่เลียนแบบความหลากหลาย
ในธรรมชาติ และยังน�ำพาเกษตรกรไปสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ตลาดที่ผันผวน
ตรงข้ามกับเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่สร้างผลกระทบหลากหลายมิติตามมาในภายหลัง ครูเปิดคลิป
วีดิทัศน์สรุปความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบเกษตรนิเวศกับเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อแสดงบทสรุปปิดท้าย
จากแผนการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้เรียนได้ทะยานสู่การฝึกประเมินคุณค่าของการเกษตรที่ยั่งยืน
แผนการสอนต่อยอดจากนี้ ครูให้ผู้เรียนประเมินกรณีศึกษาการเกษตรเชิงนิเวศของไร่ทักสม
จังหวัดนครนายก ว่ามีความยั่งยืนตามความรู้ของผู้รู้แล้วหรือยัง โจทย์ง่ายๆ ดูเหมือนไม่ท้าทาย
ใช้สื่อไม่มาก แต่ผู้เรียนกลับพรั่งพรูความรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่องจนพื้นที่ที่เตรียมไว้ที่
กระดานไม่พอเขียน จึงเกิดเป็นภาพเช่นนี้
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เมื่อกระบวนการสร้างประสบการณ์จริง (นักส�ำรวจ) เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผู้เรียนก็ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์เพื่อถอดความเข้าใจส�ำคัญ ขยายความเข้าใจเดิมให้กว้างขึ้น แล้วเติมความ
เข้าใจใหม่ที่เชื่อมโยง โดยในแผนการสอนที่ขมวดอย่างเข้มข้นในตอนท้ายนั้น ครูใช้เกมและ
บทบาทสมมติเติมเข้าอย่างเหมาะเจาะ สร้างการเรียนรู้ที่มีพลังและมีชีวิตชีวา เด็กต่างสะท้อนว่า
การเรียนเทอมนี้ สนุก อยากเรียน อยากรู้ ส่วนครูนั้น เมื่อมองย้อนกลับไปก็สะท้อนด้วย
รอยยิ้มว่า เหนื่อยมากแต่สนุกมากกว่า รู้สึกคุ้มกับความเหนื่อย ยิ่งเห็นได้ชัดว่า กิจกรรมที่เด็ก
ได้ลงมือท�ำเองนั้น เด็กจะชอบมากกว่า นอกจากนี้ แผนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ยังท�ำให้ครูมีเวลาสังเกตเด็กได้หลากหลายมากขึ้น เด็กแสดงความเป็นตัวเองเมื่อ
ได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจ ท�ำให้ครูจัดการชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น และสนุกที่ได้เห็นระบบนิเวศ
ที่หลากหลายเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของห้องเรียน จากความหลากหลายที่มาจากความแตกต่างของ
ประสบการณ์ ความคิด และการตัดสินใจของผู้เรียนจริงๆ

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีโอกาสสร้างประสบการณ์ที่ประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดอย่างสัมพันธ์กับแนวคิด
ส�ำคัญ เกิดการเรียนรู้แบบ active learning  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
๒. เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ท่ัวถึงกว่าวิธีการสอนแบบเดิม เพราะทุกคนมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ตัดสินใจ เกิดตกผลึกแง่คิด ในขณะที่ได้เล่นเกมร่วมกับเพื่อน
๓. ผู้เรียนสามารถถอดแนวคิดส�ำคัญได้คมชัด และหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ความหมาย การ
ประเมินค่า อีกทั้งยังสามารถขยายความเข้าใจทั้งเชิงกว้างและลึกได้มากกว่าการเรียนรู้จากการ
รับฟังและการซักถาม
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๑๒
บทส่งท้าย
บันทึกตอนสุดท้ายนี้ตีความจากบทสรุปในหนังสือ และจากรายการแหล่ง
ค้นคว้า (resources) ส�ำหรับอาจารย์ใช้ช่วยเตรียมการสอน

วิธกี ารทีเ่ สนอในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้นกั ศึกษาเรียนง่ายขึน้ สนุกขึน้ และเรียน
แล้วรู้จริง (mastery learning) และที่ส�ำคัญยิ่ง เกิดแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้
และเห็นคุณค่าของการเรียนวิชานั้นๆ วิธีปรับปรุงการสอนเล็กน้อยที่มีพลังมาก
อย่างหนึ่งคือ ใช้หลัก ๘๐ : ๒๐ คือให้นักศึกษามีส่วนมีเสียงต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนประมาณร้อยละ ๒๐
อ่านเรื่องราวในหนังสือทั้งหมดแล้ว ผมมีข้อเสนอว่า มหาวิทยาลัยที่ต้องการ
สร้างพลังการเรียนรู้ของนักศึกษาควรสนับสนุนให้เกิดชมรมร่วมพัฒนาวิธีการ
สอนในท�ำนองเดียวกันกับ ABLConnect และ Reacting Consortium โดยใน
มหาวิทยาลัยหนึ่งอาจมีหลายชมรม สนใจต่างเทคนิค และเชื่อมโยงไปยังผู้สนใจ
เทคนิคเดียวกันในต่างสถาบัน
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ในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย น่าจะมีการระดมความคิดหาความท้าทาย
หลักๆ ด้านการเรียนการสอน และเชิญชวนอาจารย์มาร่วมกันคิดว่าจะด�ำเนินการ
“ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่” ได้อย่างไรบ้าง เพื่อแก้ปัญหาท้าทาย
นั้นๆ แล้วรวมตัวกันด�ำเนินการและเรียนรู้ต่อเนื่อง
ที่จริงขบวนการนี้ควรท�ำในระดับประเทศ สนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดย
สกอ. โดยหน่วยประสานงานน่าจะอยู่ที่สถาบันคลังสมองของชาติ โดยเน้นทั้ง
small teaching และ big teaching
หลักการส�ำคัญคือ จุดเล็กๆ บางจุดที่หากอาจารย์เอาใจใส่ จะสร้างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ดีให้แก่ศิษย์ได้อย่างมากโดยที่อาจารย์แทบไม่ต้องลงแรงเพิ่ม จุดที่ท�ำได้
อยู่ที่การออกแบบรายวิชา กระบวนการในห้องเรียน การสื่อสารกับนักศึกษาและ
การเผชิญความท้าทายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากประเด็นทีแ่ นะน�ำในบันทึกชุดนีแ้ ล้ว อาจารย์สามารถใช้ความริเริม่
สร้างสรรค์ คิดวิธีการใหม่ๆ ตามแนว “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่”
ต่อศิษย์ได้ในหลากหลายรูปแบบ    
เมื่ออาจารย์ริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ก็ควรประเมินผลลัพธ์ของวิธีการใหม่น้ัน เพื่อให้
มั่นใจว่าให้ผลดีเขาแนะน�ำหนังสือเรื่องการประเมินคือ Classroom Assessment
Techniques : A Handbook for College Teachers, 2nd Ed. (1993) เขียน
โดย Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross และ Teaching at Its Best :
A Research-Based Resource for College Instructors, 3rd Ed. (2010)
เขียนโดย Linda Nelson หนังสือเล่มนี้ผมได้ตีความเป็นหนังสือ สอนอย่างมือ
ชั้นครู สามารถดาวน์โหลด pdf file ได้ฟรีที่ http://www.leadershipforfuture.
com/?portfolio=สอนอย่างมือชั้นครู-2
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James Lang บอกว่า มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มักจะมีศูนย์เพื่อความ
เป็นเลิศด้านการสอน (Center for Teaching Excellence, Center for Teaching
and Learning) ส�ำหรับให้ความช่วยเหลืออาจารย์ปรับปรุงการสอนของตน เรื่องนี้
มหาวิทยาลัยไทยควรเอาใจใส่อย่างยิ่ง เพราะต่อจากนี้ไปตลาดอุดมศึกษาจะเป็น
ของผู้เรียน คือผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกว่าจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใด
และปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งคือคุณภาพของการสอน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
วิทยุเสียงอเมริกาออกข่าวว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาต้องปิดตัวลง
เพราะแข่งขันดึงดูดนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนไม่ได้ ทนขาดทุนไม่ไหว สภาพนี้
ก�ำลังเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยไทยด้วย
นอกจากเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์โดยตรงแล้ว สาระในบันทึกนี้ยังมีประโยชน์
ต่อนักวิชาการพัฒนาอาจารย์ (Faculty Development Professionals) ที่จะหยิบ
บางเรือ่ งทีส่ อดคล้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยของตนไปใช้ประโยชน์
เพื่อหาทางสร้างทีมอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเมื่อบรรจบกับการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรูส้ ำ� หรับน�ำมาเป็นวงจรป้อนกลับ (feedback loop) สูก่ ารปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องก็จะเกิดการเรียนรู้ของอาจารย์ เป็นการ
พัฒนาอาจารย์รวมทั้งผลงานบางส่วนสามารถน�ำไปเป็นผลงานวิชาการด้านการ
เรียนการสอนได้ด้วย
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แหล่งค้นคว้า
นอกจากเอกสารอ้ า งอิ ง ท้ า ยเล่ ม ซึ่ ง มาจากหนั ง สื อ และผลงานวิ จั ย จ� ำ นวน
มากมายแล้ว James Lang ยังแนะน�ำให้ตดิ ตามหนังสือด้านการเรียนการสอนใหม่
จากส� ำ นั ก พิ ม พ์ ๔ แห่ ง คื อ Jossey-Bass, Harvard University Press,
Chicago Press, และ Stylus หนังสือที่เขาแนะน�ำบางเล่มได้ระบุไว้ในบันทึก
ก่อนๆ แล้ว เล่มที่ยังไม่ได้แนะน�ำมาก่อน ได้แก่ (1) What the Best College
Teachers Do (2004) โดย Ken Bain (2) Make It Stick : The Science
of Successful Learning (2014) เขียนโดย Peter C. Brown, Henry L. Roediger,
and Mark A. McDaniel, (3) Why Don’t Students Like School? : A
Cognitive Scientist Answers Questions About How the Minds Work and
How It Means for Classrooms (2008) เขียนโดย Daniel T. Willingham
ซึ่งผมได้ตีความเขียนบันทึกใน Gotoknow ชุด จิตวิทยาการเรียนรู้ส�ำหรับครู
เพื่อศิษย์ เมื่อ ๗ ปีที่แล้ว อ่านได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/tags/
จิตวิทยาการเรียนรู้ส�ำหรับครูเพื่อศิษย์
เขาแนะน�ำเว็บไซต์ ได้แก่ ABLConnect (http://ablconnect.harvard.edu)
Pedagogy Unbound (www.pedagogyunbound.com) Faculty Focus (www.
facultyfocus.com) Chronicle of Higher Education (http://chronicle.com)
และแนะน�ำ Podcast : Teaching in Higher Ed (http://teachinginhighered.com/
episodes/) นอกจากนั้น ยังแนะน�ำ Twitter ด้วย แต่ผมไม่ได้เอามาลงไว้   
วิจารณ์ พานิช
๙ มี.ค. ๖๑
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ภาคผนวก
ตัวอยางการสรางความรู ความเขาใจ
และแรงบันดาลใจในการเร�ยนรู
ของโรงเร�ยนเพล�นพัฒนา

ตั ว อย่ า งการสร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ และแรงบั น ดาลใจในการเรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรียนเพลินพัฒนา
แผนการเรียนรู้ที่ท�ำให้ครูเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียน
“ถอดรหัสความส�ำเร็จของครูและแผนการเรียนรู้ที่ท�ำให้ครูเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียน กรณีศึกษา
หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๑”

แผนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
“ถอดรหัสการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนในหน่วยวิชาภูมปิ ญ
ั ญาภาษาไทย ชัน้ ๒”
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การสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
“การน�ำเสนอสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองในเรื่อง การหารยาว ของเด็กหญิงรวินท์พร
สรรพนุเคราะห์ นักเรียนชั้น ๓”

การสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
“การสร้ า งความ “รู ้ จั ก ตนเอง...เข้ า ใจคนอื่ น ” ด้ ว ยการท� ำ การบ้ า นเชิ ง โครงงานการศึ ก ษา
กลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ ของนักเรียนชั้น ๔”
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การสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
“การสร้างความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ด้วยการท�ำการบ้านเชิงโครงงานศึกษาข้อมูลเรื่องการเกิด
ภูมิประเทศแบบต่างๆ ของเด็กหญิงดลพร คงเหมือน นักเรียนชั้น ๕”

การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
“ถอดรหัสการสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม กรณีศกึ ษาหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา ชัน้ ๕”
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การน�ำเสนอความรู้ความเข้าใจ
(ตอนที่ ๑)

“การน�ำเสนอโครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” ถามหาแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีนของนักเรียนชั้น ๖”

(ตอนที่ ๒)
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การมองหาปัจจัยความส�ำเร็จและสร้างวิธีขยายผล
“งานเสวนา เมื่อบ้านและโรงเรียน..เพียร..ด้วยกัน”*
ความส� ำ เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทุ ก คนท� ำ บทบาทหน้ า ที่ ข องตนให้ ดี ที่ สุ ด : บทบาทของผู ้ ป กครอง
ในการเดินไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียนอย่างมั่นคง สม�่ำเสมอ ในการส่งเสริมความสนใจ
ของลู ก บทบาทของนั ก เรี ย นในการเป็ น นั ก เรี ย นรู ้ ที่ ดี บทบาทของโรงเรี ย นในการพั ฒ นา
หลักสูตร และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

* เนื่องในโอกาสที่เด็กชายธัญณินทร์ อุตมโท นักเรียนชั้น ๔ ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ ร ายการ World Mathematical Olympiad (WMO 2018) ครั้ ง ที่ ๑๓
ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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เมื่ อ แรงขั บ เคลื่ อ นและพลั ง ในการเรี ย นรู ้ อั น เป็ น ฉั น ทะที่ แ ท้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ของผู ้ เ รี ย นแล้ ว
ในวันหนึ่งพวกเขาก็จะค้นพบเส้นทางสู่การเติบโตเต็มตามศักยภาพด้วยตัวของเขาเอง
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เจ้าของผลงาน :
ภคพร พูนสุขวัฒนา
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