สนุกกับการเรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช

สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วิจารณ์ พานิช
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑.-- กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์,
๒๕๕๖.
๓๘๘ หน้า
ISBN 978-6167680-03-3

“สานปฏิรูป ฉบับพิเศษ”
ผลงานในชุดสานปฏิรูป
สานปฏิรูป ฉบับพิเศษ ล�าดับที่ ๑
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑
สานปฏิรูป ฉบับพิเศษ ล�าดับที่ ๒
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
สานปฏิรูป ฉบับพิเศษ ล�าดับที่ ๓
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ : เพลินพัฒนาโมเดล
: ทั้งนักเรียนและครูพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สานปฏิรูป ฉบับพิเศษ ล�าดับที่ ๔
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑
บรรณาธิการ
ออกแบบรูปเล่ม
จัดพิมพ์โดย

พิมพ์ที่

จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม
วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
ภูเมธ สันติศิริ
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
๑๑๖๘ ซอยพหลโยธิน ๒๒ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๑๑ ๕๘๕๕ โทรสาร : ๐ ๒๙๓๙ ๒๑๒๒
Email : thaissf@thaissf.org
บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ�ากัด
2/103-106 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๒๒๔๑

ค�ำนิยม
ปี ๒๕๕๖ มีววิ าทะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการศึกษาไทย ๓-๔ เรือ่ งติดๆ
กัน เรื่องบัณฑิตแสดงความเคารพแบบนาซี เรื่องนักศึกษาใส่หมวก
กระดาษกันทุจริตเข้าห้องสอบ เรื่องกรณีบังคับแต่งชุดนักศึกษาไป
มหาวิทยาลัย ตามด้วยเรื่องล่าสุดในเดือนกันยายนขณะเขียนข้อเขียนชิ้น
นี้คือเรื่องการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน
วิวาทะเหล่านี้มิใช่ครั้งแรกและจะมิใช่ครั้งสุดท้ายตราบเท่าที่เรา
ไม่พลิกระบบการศึกษาไทยเสียใหม่ คอยแต่จะย�่ำอยูก่ บั ทีแ่ ล้วเปลีย่ นแปลง
นัน่ นีเ่ พียงเล็กๆน้อยๆ ทัง้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนทีเ่ ราต้องช่วยกันปฏิรปู
การศึกษาไทยไปสู่สิ่งใหม่โดยเร็ว
สิง่ ใหม่คอื อะไร หนังสือเล่มนีไ้ ด้ให้คำ� ตอบอย่างเป็นระบบตัง้ แต่
ต้นจนจบโดยลงลึกถึงวิธีท�ำ แต่ละบทแต่ละตอนต้องการการอ่านอย่าง
ใคร่ครวญเนื่องจากผู้เขียนได้ถอดความส�ำคัญมาอย่างกระชับ ผมขอ
อนุญาตยกตัวอย่างบางตอนมาตีความหรือขยายรายละเอียดตามทีต่ นเอง
ได้ศึกษามา
ตอนที่ ๑
“หนังสือกล่าวถึงความซับซ้อนของ Cognitive models of
motivation และยกตัวอย่าง Maslow’s Hierarchy of Need ว่าเป็น
model หนึ่งของ Cognitive models นักเรียนย่อมสนองความต้องการ
เพื่อการมีชีวิตรอด ก่อนสนองความอยากรู้อยากเห็นเชิงปัญญา เรื่องนี้
ผมคิดต่อว่า เกีย่ วข้องกับครูในประเทศไทยในขณะนี้ ทีศ่ ษิ ย์ประมาณหนึง่

ในสามเป็นเด็กทีม่ ปี ญั หาชีวติ ขาดความอบอุน่ หรือแรงกระตุน้ ในครอบครัว”
เพือ่ ให้เข้าใจข้อความทีย่ กมาตอนต้นมากยิง่ ขึน้ เราควรกลับมา
ตัง้ ค�ำถามว่าเราเรียนหนังสือเพือ่ อะไร นักเรียนของเราไปโรงเรียนกันท�ำไม
ค�ำตอบคือเพื่อไปศึกษาหาความรู้ หาไปท�ำไม ค�ำตอบคือหาไปเพื่อด�ำรง
ชีวิต
เมือ่ เราไปโรงเรียนเพือ่ หาความรูส้ ำ� หรับการด�ำรงชีวติ เสียแล้วก็ดู
เหมือนจะหนีไม่พน้ ว่าชีวติ ของใครก็ของใครไม่เหมือนกัน ในบางประเทศ
หรือบางสถาบันการเรียนหนังสืออาจจะเป็นไปเพือ่ หาอาหารส�ำหรับสมอง
หรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณเพราะท้องนั้นอิ่มแล้ว แต่ส�ำหรับบางประเทศ
และบางสถาบันของบางท้องถิน่ การเรียนหนังสืออาจจะต้องเป็นไปเพือ่ การ
แก้ปัญหาปากท้องของนักเรียน ของครอบครัวหรือปัญหาของชุมชนด้วย
หากจะอ้างตามทีป่ รากฏในหนังสือเล่มนีค้ อื “ประมาณหนึง่ ในสามเป็นเด็ก
ที่มีปัญหาชีวิต ขาดความอบอุ่นหรือแรงกระตุ้นในครอบครัว” ซึ่งเป็นไป
ตามที่ Maslow เขียนไว้
เพียงความเข้าใจข้อนี้แต่เพียงประการเดียวก็น่าจะชวนให้เรา
ทบทวนหลักสูตรที่เรามอบให้แก่นักเรียนเหมือนๆกันไปหมดทั้งประเทศ
เสียใหม่วา่ ทีแ่ ท้แล้วเราควรให้นกั เรียนเรียนอะไรกันแน่ และเราจะท�ำเช่น
นั้นได้อย่างไร
ตอนที่ ๒
“ครูมักจะจูงใจให้เด็กเรียนโดยล่อด้วยเกรด รางวัล ค�ำชม
เป็นต้น หนังสือ Punish by Rewards (1993) บอกว่าวิธตี ดิ สินบนนักเรียน
เหล่านี้ เป็นการดึงเด็กออกจากการเรียนรูเ้ ชิงคุณค่าในชีวติ ท�ำให้เด็กขาด
โอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าของการท�ำสิ่งนั้น ที่ยิ่งใหญ่กว่าผลจาก
การท�ำสิง่ นัน้ ซึง่ เป็นการเรียนรูใ้ นมิตทิ ลี่ กึ สอนไม่ได้ และนีค่ อื การพัฒนา

intrinsic motivation”
ข้อความที่ยกมานี้ตรงกับที่เขียนไว้ในต�ำราจิตวิทยาบทที่ว่าด้วย
การพัฒนาบุคลิกภาพด้านจริยธรรมหรือ Moral Development ของ
Kohlberg ซึ่งเขียนไว้อย่างละเอียด สรุปง่ายๆได้ว่าเด็กๆต้องการรางวัล
จริงๆเพียงแค่ก่อนอายุ ๑๔ ปีเท่านั้น หลังจากนี้แล้วพวกเขาควรได้รับ
โอกาสที่จะเรียนรู้ว่าการท�ำความดีแปลว่าอะไร สร้างความรู้สึกอย่างไร
และได้ทบทวนว่าตนเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับว่าจะได้
รางวัลหรือไม่ได้รางวัล
ในทางตรงข้าม การตกรางวัลเด็กๆนานเกินไปมักแปรสภาพ
รางวัลนั้นเป็นสินบน เด็กจะท�ำความดีเมื่อรู้ว่ามีสินบนแต่ไม่ได้โอกาสที่
จะท�ำความดีเพียงเพราะว่านัน่ คือสิง่ ทีด่ ี อันเป็นจุดสูงสุดของการพัฒนา
จริยธรรมและอาจจะเป็นจุดเริม่ ต้นของการก้าวข้ามตนเองหรือการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณ
การสอบของประเทศไทยมีสภาพของการให้สินบนกันอย่างเป็น
ระบบแก่นักเรียนของเราทุกเมื่อเชื่อวันชั่วนาตาปียาวนานมากกว่า ๑๒ ปี
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงเรื่องนี้ประการเดียวก็น่าจะชวนให้เรามา
ทบทวนว่าเราควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการสอบที่เป็นอยู่
อย่างไร และด้วยกระบวนการอย่างไร หากไม่ท�ำก็อย่าแปลกใจที่เราพบ
ความพร่องทางจริยธรรมในสังคมไทยทั่วๆไป
ตอนที่ ๓
“เคล็ดลับ ๔๔ ให้ทางเลือกส�ำหรับการเรียนแบบไม่เป็นเส้นตรง
การเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเส้นตรง อาจท�ำหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ไม่จำ� เป็นต้องเรียงตามล�ำดับ และทุกคนไม่จำ� เป็นต้องเรียนด้วย
กิจกรรมเดียวกัน นี่คือความเคยชินของคนรุ่นใหม่

ครูควรออกแบบการเรียนรู้หลากหลายแบบไว้ให้ นศ. เลือกตาม
ความชอบ หรือความถนัด ของตน โดยอาจจัดเป็น โมดูล และมีการเรียน
ทั้งแบบ tutor-led, classroom-led, และแบบออนไลน์”
เรื่องที่สามเป็นเรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เด็กแต่ละคนพัฒนาเร็ว
ช้าไม่เท่ากัน เด็กที่อ่านได้ช้ามิได้แปลว่าเขาจะอ่านไม่ได้ตลอดไปเพียง
แต่เขาอ่านได้ช้าในปีนี้ ท�ำไมโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้เขาผ่านขึ้นชั้นไป
ด้วยการสอบอย่างอืน่ ส่วนเรือ่ งการอ่านของเด็กคนนีเ้ อาไว้ปหี น้า ในท�ำนอง
เดียวกันเด็กแต่ละคนมีอะไรทีท่ ำ� ได้เร็วช้าต่างกันแต่วา่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้วเด็ก
ทุกคนท�ำอะไรได้เหมือนๆกัน เช่นนี้แล้วเราควรหรือที่จะไปท�ำลายความ
ฝัน จินตนาการ รวมทั้งความเคารพตนเองของเด็กๆ ด้วยการสอบเพื่อ
บอกว่าเขาท�ำไม่ได้ ได้คะแนนไม่ดี เป็นเด็กเรียนไม่เก่ง เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่
ก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าท้ายที่สุดแล้วความสามารถพื้นฐานของคนส่วนใหญ่
มิได้ตา่ งอะไรกันมาก สมองและความฝันต่างหากทีถ่ กู ท�ำลายมากน้อยไม่
เท่ากันด้วยระบบการศึกษาที่คับแคบ
จะเห็นว่าเพียง ๓ เรื่องที่ยกตัวอย่างมาก็ท�ำให้เราจ�ำเป็นต้องคิด
ใหม่ท�ำใหม่กับการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ปรัชญา กระบวนทัศน์ เป้าหมาย
และวิธีการ หากได้อ่านหนังสือนี้ทั้งเล่มด้วยความพินิจหรืออ่านต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษอย่างพิจารณา ก็จะเห็นลูท่ างปฏิรปู การศึกษาไทยไปในทาง
ที่ดี
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ค�ำนิยม
มีค�ำกล่าวในสังคมไทย อีกด้วยว่า ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง ถ้า
ค�ำนี้เป็นอุปมาที่ถูกต้อง ผู้ที่ก�ำหนดจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่ตัวครู แต่
เป็นศิษย์ทจี่ ะมาช่วยให้ครูนำ� ทางไปสูค่ วามส�ำเร็จตามสิง่ ทีศ่ ษิ ย์ หรือผูเ้ รียน
ตั้งเป้าหมายไว้ เทคนิคในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่าน ท�ำให้ศิษย์สนุก ที่
จะเรียนรูแ้ ละยังคงอาศัยเรือล�ำนีไ้ ปยังจุดหมายปลายทาง ไม่โดดหนี ว่าย
น�้ำไปเอง หรือ จมหายไประหว่างทาง
ศาสตร์ คือความรอบรู้และลุ่มลึกในเนื้อหาทางด้านวิชาการ
ศิลป์คือเทคนิคที่จะท�ำให้ศิษย์สนุกและมีใจจดจ่ออยู่กับการเรียน ทั้งสอง
นี้คือคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับการเป็นครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และถ้ายังรักและเห็นว่าการท�ำหน้าที่ครู เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
มีความหมายต่อชีวิต ก็ยิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ
อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคในการท�ำให้ศิษย์สนุกกับการเรียนนั้น วิธี
ที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งคือ ทดลองและฝึกฝนด้วยตนเอง
หนังสือ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เล่มนี้ เป็นสิ่งที่
ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ วิ จ ารณ์ พานิ ช ตี ค วามจากหนั ง สื อ ที่
ศาสตราจารย์ เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ เขียนขึ้น อันที่จริงก็เพื่อแก้ไขปัญหา
การสอนของตนเองเมื่อกลับมาสอนจากการท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งคณบดี
และข้อเขียนที่น�ำมาตีความนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นภายในบริบทของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่ต่างและมีส่วนที่คล้ายคลึงกับบริบทของสังคมไทย
อยู่มาก

สิ่งที่เขียนจากการตีความในเล่มนี้จะไม่ตรงและไม่สามารถ
ทดแทนต้นฉบับภาษาอังกฤษและเป็นสิง่ ทีอ่ าจจะต้องน�ำมาพัฒนาและปรับ
ให้เข้ากับสังคมไทย ตามสิ่งที่ผู้ตีความเขียนและเตือนผู้อ่านไว้ อย่างไร
ก็ตามเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างพิจารณาแล้วจะพบว่า เป็นหนังสือที่
ถือว่ามีคณุ ค่าและสะท้อนจิตวิญญาณ ของความเป็นครูเป็นอย่างยิง่ เพราะ
ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจาการที่จะท�ำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จึงเกิดการ
ค้นคว้าและแสวงหาวิธีการต่างๆและรวบรวม จนเป็นคู่มือขึ้นมา รวมถึง
ผูต้ คี วาม ก็ได้พยายามตีความ ย่อยความรูใ้ ห้เหมาะสมและง่ายต่อการน�ำ
ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าครูและผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่ได้อ่าน จะวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลง และถือว่าเป็น
หนังสืออีกเล่มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้อย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่า การอ่านจะได้รับความรู้ใหม่ ผู้อ่านอาจจะรู้สึกสนุกกับ
ข้อเขียนต่างๆ รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจ แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เท่ากับ
ความรู้สึกและคุณค่าที่ได้ลองน�ำเทคนิคต่างๆ มาปรับ และน�ำไปทดลอง
ใช้ กับการท�ำหน้าที่ครู หรือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพราะ
ผลทีท่ ำ� ให้ศษิ ย์สนุกและได้เรียนรู้ นัน้ มีคณุ ค่าและเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
บอกตนเองว่า เป็นครู เพราะท่านได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับศิษย์
ได้จัดโอกาสให้เขาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อที่จะเผชิญกับโลกที่สลับซับ
ซ้อนต่อไป
สิ่งที่ท้าทายครูในยุคใหม่คือ การท�ำให้เกิดการเรียนรู้แบบครูไม่
สอน ไม่เน้นการบรรยายหน้าชัน้ แต่ให้ผเู้ รียนได้เรียนจากการลงมือท�ำ ซึง่
ต้องเริม่ จากให้ผเู้ รียนได้เริม่ ทีจ่ ะลงมือคิด ซึง่ ก็ไม่ใช่ของง่ายๆ แค่การมอบ
โจทย์ สัง่ งานตามใบงานหรือให้การบ้าน ให้ทำ� โครงการและโครงงานต่างๆ
สิ่งส�ำคัญยังอยู่ที่ การสร้างบรรยากาศ การท�ำให้เกิดมิตรภาพและความ
สัมพันธ์ที่ดีในชั้น ตลอดจนการเป็นต้นแบบเองของครู ที่ต้องเริ่มลงมือท�ำ

คือ เริ่มคิดที่จะไม่สอนโดยการบรรยายอีกด้วย
ขอสนับสนุนว่า ข้อเขียนจากหนังสือเล่มนี้ เป็น “สิ่งที่ไม่รับรอง
ความถูกต้อง” เพราะครู ควรน�ำมาใช้เป็นเพียงแนวทางในการฝึกฝน และ
พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ซึง่ อาจจะเป็นการเริม่ แบบลอง
ผิดลองถูกก็ไม่เป็นไร ครูต้องไม่กังวลและกลัวกับการลงมือทดลองปรับ
การสอนทีเ่ น้นการป้อนและมอบความรูโ้ ดยตรง สูก่ ารจัดการเรียนรูใ้ นแบบ
ที่ให้เด็กได้ลงมือท�ำ ถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยจากการปรับและควานหาจุด
ที่ลงตัว เหมาะสม ให้เข้ากับบริบทของตนแต่สิ่งนี้คือตัวสะท้อนความเป็น
ครู ในแง่ของการเป็นผู้เรียนรู้อย่างแท้จริง
ความส�ำเร็จของการจัดการเรียนรู้ อาจไม่ใช้เพียงแค่การน�ำ
เทคนิคเหล่านีไ้ ปใช้ อย่าลืมว่า เทคนิคนัน้ เป็นเพียงเครือ่ งช่วยของครู ครู
เองยังคงต้องตระหนักและต้องท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนความรูท้ สี่ ำ� คัญ ได้ฝกึ
ทักษะทีจ่ ำ� เป็น และเสริมสร้างทัศนคติทสี่ ำ� คัญในการเป็นพลเมืองทีด่ ขี อง
โลกอีกด้วย
การทีจ่ ะตรวจสอบว่าเด็กสนุกกับการเรียนรูห้ รือไม่ สิง่ ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ
อาจเป็น การที่ผู้เรียนสนุกและสนใจ ต่อกิจกรรมและบทเรียนที่เกิดขึ้น
รูส้ กึ ว่าเวลาในการเรียนผ่านไปอย่างรวดเร็ว หากขาดเรียนจะรูส้ กึ เสียดาย
อย่างมากที่ไม่ได้มาเข้าเรียน จนต้องตามไปถามเพื่อนๆว่า เกิดอะไรขึ้น
บ้างในชัน้ ผูเ้ รียนจะเฝ้ารอให้มาถึงวันเรียน มาถึงห้องด้วยความพร้อมและ
ความสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ ในห้องบ้าง หากท่านซึง่ ถูกเรียกว่าครู อยาก
ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ขอให้เริ่มคิดและทดลองน�ำเทคนิคและเครื่องมือใน
หนังสือเล่มไปทดลอง หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ อง
ตนเอง
และยิง่ ถ้าครูสามารถน�ำสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวผูเ้ รียนมาเชือ่ มโยงให้
เข้ากับการเรียนรู้ เชิญชวนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งต�ำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น

และสนับสนุนให้พยายามค้นคว้า หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หรือ
พัฒนาสิง่ ต่างๆให้ดขี นึ้ ยิง่ จะท�ำให้ผเู้ รียนสนุกและสนใจ เห็นความส�ำคัญ
กับการเรียนรู้ ของตนมากขึ้นไปอีกได้
อยากให้ทา่ นทีม่ หี น้าทีเ่ ป็นครู หรือผูส้ อนที่ เน้นการบรรยายและ
มอบความรูโ้ ดยตรงให้กบั ผูเ้ รียน วางใจทีเ่ ป็นกลาง แล้วลองพิจารณาตรวจ
สอบผลลัพธ์ของความทุ่มเท ความพยายามของท่านว่าเกิดผลเช่นไร มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อผู้เรียนและศิษย์ของท่านบ้าง และการเกิด
ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นกับมวลหมู่ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ หรือแค่ส่วนน้อย
หากท่านไม่พอใจ ผลลัพธ์และสิ่งที่เกิดขึ้นตระหนักได้ถึงความ
ล้มเหลวบางประการของตัวท่านเอง และหากท่านเห็นว่าการท�ำหน้าที่ครู
นั้นมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และต้องการที่จะพัฒนาตนเอง แล้ว หนังสือเล่มนี้
จะช่วยน�ำทางท่านให้รู้จักเทคนิค ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุก มีเทคนิคที่จะ
กระตุ้นและท�ำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ จนท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า ได้เรียนรู้
อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การอ่านและท�ำตามสิ่งที่
เขียนในหนังสือเล่มนี้ ยังคงต้องมีการปรับและเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เหมาะ
กับการท�ำหน้าที่อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของท่านเอง แล้วท่าน
จะได้กลับมาสัมผัสหรือรูจ้ กั กับ ชีวติ คุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็น
ครู อีกครั้ง
อาจารย์มณฑล สรไกรกิติกูล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๘ กันยายน ๒๕๕๖

ค�ำน�ำ
หนังสือสนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เล่มนี้รวบรวมจาก
บันทึกในบล็อก www.gotoknow.org/blog/council ระหว่างวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวม ๗๑ บันทึกในเวลา
๗๙ วัน โดยผมเป็นผู้เขียนตีความจากหนังสือ Student Engagement
Techniques : A Handbook for College Faculty เขียนโดยศาสตราจารย์
Elizabeth F. Barkley แห่ง Foothill College รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ลงเผยแพร่ในบล็อกวันละ ๑ บันทึกเกือบทุกวัน เป็นการท�ำงานด้วยความ
สนุกสนานและได้รับความรู้มาก ด้วยความหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยชี้
ทางให้ครู/อาจารย์เห็นลูท่ างช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทีไ่ ม่สนุกกับการ
เรียนให้เปลี่ยนมาเรียนอย่างสนุกสนานได้และที่ส�ำคัญเกิดการเรียนรู้ใน
ระดับที่ลึกและเชื่อมโยงได้ที่เรียกว่า “เรียนรู้แบบรู้จริง” (Mastery
Learning)
ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ เล่าที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่า
เกิดจากการทีต่ นเองเผชิญวิกฤติการสอนโดยทีน่ านมาแล้ว ท่านได้รบั การ
โหวตจากนักศึกษาให้เป็นครูยอดเยี่ยมแห่งปีคือ สอนเก่งมากด้วยผลงาน
และความสามารถท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีเป็นเวลานาน ๑๐ ปี จึง
ห่างเหินการสอนนักศึกษาไปนานเมื่อออกจากต�ำแหน่งบริหารกลับมาท�ำ
หน้าที่สอนอีก ท่านพบว่านักศึกษามีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจคือ
ความเอาใจใส่การเรียนและทักษะในการเรียนรู้ด้อยลงกว่านักศึกษาสมัย
๑๐ ปีก่อนมาก แต่ที่น่าตกใจกว่าคือนักศึกษาพากันไปร้องต่อคณบดีท่าน
ใหม่ว่า ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ สอนไม่รู้เรื่องท�ำให้ท่านต้อง

ขวนขวายหาวิธีปรับปรุงการสอนให้น่าสนใจ จนกลายเป็นครูยอดนิยมอีก
ครั้งหนึ่ง และน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ เขียนเป็นหนังสือเผยแพร่
จนกลายเป็นหนังสือขายดีเล่มนี้
Foothill College ที่ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ สอนเป็น
วิทยาลัยชุมชนที่จัดการศึกษา ๒ ปีในระดับอุดมศึกษา ที่ผู้จบการศึกษา
ได้รบั ใบประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาออกไปท�ำงานได้หรืออาจไปเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรี โดยทั่วไปผู้เข้าเรียนในวิทยาลัย
ชุมชนเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสด้วยเหตุอื่น เช่น ต้องท�ำงานหรือสร้าง
ครอบครัวในวัยหนุ่มสาว เมื่ออายุมากขึ้นมีโอกาสจึงเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนจึงมีนกั ศึกษาทีห่ ลากหลายมากทัง้ หลายวัยและ
หลายกลุ่มเชื้อชาติรวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มีสมองไม่ปราดเปรื่องนัก
หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมบอกตัวเองว่านี่คือหนังสือที่
ครู/อาจารย์ไทยควรอ่านเพราะสถาบันการศึกษาไทยก็ประสบความจริง
เดียวกันว่า ผู้เรียนในสมัยนี้มีสมาธิสั้น ความเอาใจใส่เรียนต�่ำ เบื่อเรียน
และทักษะด้านการเรียนรู้ต�่ำ ครู/อาจารย์ต้องการเครื่องมือช่วยให้จัดการ
เรียนการสอน ให้น่าสนใจหรือเรียนสนุกแนวทางหลากหลายแนวทางที่
ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ แนะน�ำในหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นข้อ
เรียนรู้หรือตัวอย่างที่ครู/อาจารย์ไทย จะน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อ
บริบทของศิษย์ของตนเอง
นอกจากเทคนิคแล้วในตอนต้นของหนังสือ ศาสตราจารย์
เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ ได้รวบรวมหลักการด้านการเรียนรูส้ มัยใหม่ ทีม่ าจาก
ผลการวิจยั ด้านการเรียนรูน้ ำ� มาสรุปไว้อย่างน่าสนใจยิง่ โดยเน้นทีก่ ารเรียน
รู้แบบลงมือท�ำ (Active Learning หรือ Learning by doing) และครู
ท�ำหน้าที่เป็น “คุณอ�ำนวย” (facilitator) หรือเป็นครูฝึก (โค้ช) ให้ศิษย์
เรียนสนุกและรู้จริง (mastery)

หนังสือเล่มนี้มาจากการรวบรวมบันทึกในบล็อกที่เขียนเป็น
ตอนๆ ความต่อเนื่องของสาระจึงอาจไม่ดีนักนอกจากนั้นยังเขียนมาจาก
หนังสือที่เขียนภายใต้บริบทอเมริกัน แม้ผมจะได้เขียนหมายเหตุในบาง
ตอนว่าควรระมัดระวังเมือ่ น�ำมาใช้ในบริบทไทยก็ขอย�้ำไว้ ณ ทีน่ วี้ า่ ไม่ควร
คัดลอกวิธีการมาใช้ โดยไม่ไตร่ตรองหาทางปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เข้า
กับวัฒนธรรมไทยและนักเรียนไทยเสียก่อน
นักเรียนไทย (และนักเรียนในประเทศอื่นๆทั่วโลก) ยังจะมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปไม่หยุดยั้ง และสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่าง
รวดเร็วและพลิกผันคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่แน่นอน ดังนั้นวิธี
จัดการเรียนรู้หรือที่เราพูดกันติดปากว่าวิธีสอนของครู/อาจารย์ ก็ต้องมี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงต่อไปไม่หยุดยัง้ เช่นเดียวกันวิธกี ารตามทีแ่ นะน�ำ
ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงตัวอย่างไม่ใช่สูตรส�ำเร็จตายตัว
ทฤษฎีหรือหลักการด้านการเรียนรูท้ รี่ ะบุไว้ในส่วนแรกของหนังสือ
(บันทึกที่ ๑ - ๑๙) จะช่วยเป็นหลักการพื้นฐาน ส�ำหรับใช้ประกอบการ
คิดค้นหรือประดิษฐ์เทคนิคต่างๆ ขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมต่อนักเรียน/
นักศึกษา ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ลักษณะของคนยุคใหม่ ทีเ่ รียก
ว่ า “คนพั น ธุ ์ เอ็ ม ” มี บั น ทึ ก ไว้ ที่ http://www.gotoknow.org/
posts/541268
ขอย�้ำว่าข้อความที่เขียนลงบันทึกในบล็อกและรวบรวมมาเป็น
หนังสือเล่มนี้ ไม่ตรงกับข้อความในหนังสือ Student Engagement
Techniques : เพราะเขียนจากการตีความหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แปล ดังนั้น
การอ่านหนังสือ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จะไม่ทดแทนและไม่
เหมือนกันกับการอ่านต้นฉบับหนังสือ Student Engagement Techniques
: A Handbook for College Faculty โดยตรง

ผมขออนุโมทนาต่อครู/อาจารย์ที่เอาใจใส่เรียนรู้และปรับปรุงวิธี
จัดการเรียนการสอนของตนด้วยจุดมุ่งหมายให้ศิษย์เรียนสนุกและเรียน
แล้วรูจ้ ริง และขอบคุณ มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิวงศ์ และ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
ทีร่ ว่ มกันจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ออกเผยแพร่แก่สงั คม ไทยโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ขอขอบคุณ คุณวรรณา เลิศวิจติ รจรัส ทีร่ เิ ริม่ การจัดพิมพ์และท�ำหน้าที่
บรรณาธิการ
วิจารณ์ พานิช
๑ กันยายน ๒๕๕๖

ค�ำน�ำบรรณาธิการ
เมื่อสิ่งต่างๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอลนี้
ศิษย์ หรือ ผู้เรียน ของครูอาจารย์จึงมีลักษณะเปลี่ยนไปตามที่ครูทั่วทุก
มุมโลกก็สัมผัสได้ด้วยตัวเอง ไม่มีประโยชน์อันใดที่เหล่าครูจะเรียกหาลูก
ศิษย์แบบเดิม ผู้เรียนที่เรียบร้อย นั่งฟังครูพร�่ำสอนเป็นเวลานานได้อย่าง
ตั้งอกตั้งใจ โดยไม่วอกแวก ความพยายามว่ากล่าวตักเตือน ให้นักเรียน
เลิกเล่นเกม เฟสบุ๊ค Social media หรือเข้าเว็บไซต์ใดๆ ไม่เป็นผล สิ่ง
เร้ารอบตัวและเรื่องราวนอกห้องเรียนได้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ออกจากการสอนของครูและเนื้อหาวิชาไปเสียหมด ดังที่ ศาสตราจารย์
เอลิซาเบธ บาร์คลีย์ อาจารย์ชาวอเมริกัน ก็พบเจอในชีวิตครูของตนเอง
เช่นกัน เพียงแต่ท่านไม่ได้มัวนั่งบ่นต่อว่าลูกศิษย์ หรือสภาพสังคมที่
เปลี่ยน กลับลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตัวเองครั้งใหญ่ และ
บันทึกสิง่ ทีต่ วั เองค้นพบ จนได้ออกมาเป็นหนังสือ Student Engagement
Techniques : A Handbook for College Faculty ที่ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
หรือ อาจารย์หมอวิจารณ์ อ่านแล้วประทับใจจนต้องเขียนบันทึกลงบล๊อก
ซึ่งมีถึง ๗๑ ตอน และรวบรวมออกมาเป็นหนังสือ “สนุกกับการเรียน ใน
ศตวรรษที่ ๒๑” เล่มนี้
ครูอาจารย์ หรือแม้กระทัง่ ผูป้ กครองบางส่วน เมือ่ นึกถึงการท�ำให้
ผู้เรียนสนุกสนาน ได้เล่นเกมในห้องเรียน แสดงละคร หรือการสร้าง
บรรยากาศเร้าใจ ก็อาจเกิดความกังวลใจว่าจะส่งผลท�ำให้ผู้เรียนเกิด
อาการเพลิด จนไม่ใส่ใจในเนื้อหาสาระความรู้ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ แต่

หนังสือเล่มนี้ ก�ำลังจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางและตัวอย่างว่า จะท�ำ
อย่างไรให้ผู้เรียน ไม่ใช่แค่รู้สึก “สนุก” เท่านั้น แต่ท�ำให้ผู้เรียนเกิด “แรง
บันดาลใจ” ในการเรียนรู้ให้ลึกขึ้น ขวนขวาย จดจ่อ ในสิ่งที่เรียน เป็น
อาการของ ยิง่ เรียน ยิง่ คิด ยิง่ ค้น ยิง่ ท�ำ ยิง่ รูล้ กึ ยิง่ มันส์ มิใช่ สนุกสนาน
ลัลล้า ชิวชิว ตามที่คนยุค พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกัน ซึ่งบรรยากาศการเรียน
ลักษณะนี้ ผิดแผกอย่างแรงกับสภาพห้องสอนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ของ
ประเทศไทยเราโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ว่ า ไปแล้ ว แม้ จ ะมี เ ทคโนโลยี อ ย่ า ง
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทบอร์ด เข้ามาเสริม แต่ก็ยังหนีไม่
พ้นภาพ นักเรียน/นักศึกษา นั่งนิ่งๆ ฟังครูยืนสอน อย่างตั้งใจบ้าง เหม่อ
มองออกไปนอกหน้าต่างบ้าง ง่วงหงาวหาวนอนบ้าง ช่างเป็นบรรยากาศ
ที่ไร้ชีวิตชีวาเหลือเกิน
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการรวบรวมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
มิใช่ต้องการให้ผู้อ่านน�ำเทคนิควิธีเหล่านี้ไปเลียนแบบท�ำตามให้เหมือน
แต่เป็นหนังสือที่อยากยกแนวทางตัวอย่างและความรู้ฝังลึกที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริง (Tacit Knowledge) ของครูอาจารย์ท่านหนึ่ง หรือจริงๆ แล้ว
ศ.เอลิซาเบธ ได้เขียนยกตัวอย่างเพื่อนอาจารย์ร่วมอีก ๓-๔ ท่าน ซึ่งแม้
จะอยู่คนละซีกโลกกับเรา แต่เผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
การสอน ไม่ต่างจากครูไทย เพื่อหวังให้เกิดแรงบันดาลใจกับครูอาจารย์
ไทยที่อ่าน ให้ลุกขึ้นมาสร้างเทคนิคต่างๆ ของตัวเอง โดยมีเป้าหมายจับ
จ้องไปที่การเรียนรู้ของศิษย์ ท�ำให้เกิดบรรยากาศ “เรียนสนุก รู้ลึกในสิ่ง
ที่เรียน”
ทัง้ นี้ หากท่านใดติดตามหนังสือชุด “ครูเพือ่ ศิษย์” หรือติดตาม
งานเขียนของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จะรู้ว่า เนื้อหาที่อาจารย์เขียนถึงนั้น
ไม่ใช่แค่เนือ้ หาตามหนังสือทีท่ า่ นอ่านเท่านัน้ แต่ผนวกกับวิธคี ดิ ผนวกกับ
ประสบการณ์ท�ำงานและชีวิตของตัวท่านเอง เขียนตีความออกมาเป็น

เนื้อหาให้เราได้อ่านอีกที ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าแตกต่างจาก
หนังสือแปลโดยตรง และมีเอกลักษณ์ ความเป็น อาจารย์วิจารณ์ อยู่ใน
ข้อเขียนเนือ้ หาด้วย ซึง่ ในฐานะบรรณาธิการอาสา คนท�ำงานสร้างชุมชน
การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ และเคยท�ำงานการจัดการความรู้ ภายใต้องค์กร
การน�ำของท่าน (นับเป็นศิษย์ของอาจารย์วิจารณ์ จะเข้า 10 ปี) จึง
พยายามที่จะคงส�ำนวน ค�ำศัพท์ เนื้อความ วรรคตอน เป็นของอาจารย์
ให้มาก และระวังการเปลี่ยนแปลงบางค�ำ บางอย่าง ที่อาจท�ำให้ความ
หมายนั้นไม่ลึกซึ้งตามที่อาจารย์หมายถึง เพื่อหวังให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือ นอกจากนี้ หากท่านที่สนใจเจาะ
ลึกเนื้อหาในบทไหน ก็สามารถจะเข้าไปในบล๊อก gotoknow.org ตาม
ลิงค์แต่ละตอนทีใ่ ห้ไว้ในหนังสือ และค้นหาองค์ความรู้ หรือสิง่ ทีส่ นใจเพิม่
เติมได้ โดยใช้พลังแห่งยุค ICT
สุดท้าย ด้วยประสบการณ์ที่ท�ำงานกับครูมา จึงอยากน�ำค�ำว่า
“อย่ากลัวผิด ขอให้กล้า” ไปติดไว้ทคี่ วามรูส้ กึ ครูทกุ คน ทีอ่ า่ นหนังสือเล่ม
นี้แล้วอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มท�ำบางอย่าง และท�ำต่างไป
จากนี้
วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖

สารบัญ

หนา

ค�ำนิยม นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ค�ำนิยม อาจารย์มณฑล สรไกรกิติกูล
ค�ำน�ำ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ค�ำน�ำบรรณาธิการ
หลักการพื้นฐาน

บันทึกท ี่ ๑ สร้างทักษะใจจดจ่อ
๑
บันทึกท ี่ ๒ จิตผูกพัน และแรงบันดาลใจ
๕
บันทึกท ี่ ๓ จิตผูกพัน และเรียนโดยลงมือท�ำ	 ๙
บันทึกท ี่ ๔ แรงจูงใจ
๑๗
บันทึกท ี่ ๕ สี่มิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ student engagement
๒๒
บันทึกท ี่ ๖ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
๒๖
บันทึกท ี่ ๗ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (๒)
			เน้นที่บุคลิกของครู และที่โครงสร้างรายวิชา
๓๓
บันทึกท ี่ ๘ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (๓) เน้นใช้แรงจูงใจ
๓๘
บันทึกท ี่ ๙ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (๔) เน้นการลงมือปฏิบัติ
๔๔
บันทึกท ี่ ๑๐ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (๕) ครูต้อง engage
๕๑
บันทึกท ี่ ๑๑ เคล็ดลับ (๑) เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ
๕๕
บันทึกท ี่ ๑๒ เคล็ดลับ (๒) เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ (ต่อ)
๖๒
บันทึกท ี่ ๑๓ เคล็ดลับส่งเสริมการเรียนแบบลงมือท�ำ	
๗๐
บันทึกท ี่ ๑๔ เคล็ดลับส่งเสริมการเรียนแบบลงมือท�ำ (๒)
๗๘
บันทึกท ี่ ๑๕ เคล็ดลับสร้างชุมชนการเรียนรู้
๘๙
บันทึกท ี่ ๑๖ เคล็ดลับสร้างชุมชนการเรียนรู้ (๒)
๙๔
บันทึกท ี่ ๑๗ เคล็ดลับท้าทายผู้เรียนในระดับที่พอดี
๑๐๐
บันทึกท ี่ ๑๘ เคล็ดลับส่งเสริมการเรียนอย่างเป็นองค์รวม
๑๐๖
บันทึกท ี่ ๑๙ เคล็ดลับส่งเสริมการเรียนอย่างเป็นองค์รวม (๒)
๑๑๓

เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน

บันทึกท ี่ ๒๐ เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน
บันทึกที่ ๒๑ เทคนิคดึงความสนใจผูเ้ รียน (๑) เทคนิคประเมินพืน้ ความรู้
บันทึกท ี่ ๒๒ เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๒) สิ่งของ

๑๑๖
๑๑๙
๑๒๔

บ ันทึกท ี่ ๒๓
บันทึกท ี่ ๒๔
บันทึกท ี่ ๒๕
บันทึกท ี่ ๒๖
บันทึกท ี่ ๒๗
บันทึกท ี่ ๒๘
บันทึกท ี่ ๒๙
บันทึกท ี่ ๓๐
บันทึกท ี่ ๓๑
บันทึกท ี่ ๓๒
บันทึกท ี่ ๓๓
บันทึกท ี่ ๓๔
บันทึกท ี่ ๓๕

เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๓) บันทึกช่วยจับประเด็น
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๔) ข้อความที่คัดลอกมา
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๕) สถานีความรู้
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๖) เกม “ทีมเป็นหรือตาย”
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๗) สัมมนา
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๘) จัดกลุ่ม
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๙) โครงร่างความคิด
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๐) เชื่อและไม่เชื่อ
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๑) ข้อโต้แย้งทางวิชาการ
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๒) โต้วาที
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๓) ทีมวิเคราะห์
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๔) สโมสรหนังสือ
เทคนิคดึงความสนใจผู้เรียน (๑๕) ติวกลุ่มย่อย

เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
บันทึกท ี่ ๓๖
บันทึกท ี่ ๓๗
บันทึกท ี่ ๓๘
บันทึกท ี่ ๓๙
บันทึกท ี่ ๔๐
บันทึกท ี่ ๔๑
บันทึกท ี่ ๔๒

เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๑) กลุ่มท�ำแผนที่ความคิด
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๒) เปลี่ยนแปลง
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๓) จดหมาย
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๔) เล่นบทจ�ำลอง
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๕) โปสเตอร์นิทรรศการ
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๖) สมุดประจ�ำชั้น
เรียนสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ (๗) ตอบโจทย์จากเว็บ

เรียนแก้ปัญหา
บ ันทึกท ี่ ๔๓ เรียนแก้ปัญหา (๑) ก�ำหนดปัญหา
บันทึกท ี่ ๔๔
บันทึกท ี่ ๔๕
บันทึกท ี่ ๔๖
บันทึกท ี่ ๔๗
บันทึกท ี่ ๔๘

เรียนแก้ปัญหา (๒) คิดทบทวนอีกครั้ง
เรียนแก้ปัญหา (๓) คิดดังๆ จับคู่แก้ปัญหา
เรียนแก้ปัญหา (๔) ค�ำประกาศ
เรียนแก้ปัญหา (๕) ส่งต่อปัญหา
เรียนแก้ปัญหา (๖) กรณีศึกษา

๑๒๘
๑๓๑
๑๓๔
๑๓๙
๑๔๔
๑๔๙
๑๕๕
๑๖๑
๑๖๖
๑๗๑
๑๗๖
๑๘๒
๑๘๖
๑๙๐
๑๙๖
๒๐๐
๒๐๔
๒๑๐
๒๑๕
๒๑๙
๒๒๖
๒๓๑
๒๓๕
๒๔๐
๒๔๕
๒๕๑

ประยุกต์ ใช้ความรู้
บ ันทึกท ี่ ๔๙
บันทึกท ี่ ๕๐
บันทึกท ี่ ๕๑
บันทึกท ี่ ๕๒
บันทึกท ี่ ๕๓
บันทึกท ี่ ๕๔

ประยุกต์ใช้ความรู้ (๑) เขียนเรียงความเรื่องร่วมสมัย
ประยุกต์ใช้ความรู้ (๒) ฟังให้ได้ศัพท์
ประยุกต์ใช้ความรู้ (๓) เขียนใหม่
ประยุกต์ใช้ความรู้ (๔) มองทะลุ แหล่งความรู้ ประยุกต์ได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ (๕) ภาพต่อ (Jigsaw)
ประยุกต์ใช้ความรู้ (๖) ทัศนศึกษา

เจตคติและคุณค่า
บ ันทึกท ี่ ๕๕
บันทึกท ี่ ๕๖
บันทึกท ี่ ๕๗
บันทึกท ี่ ๕๘
บันทึกท ี่ ๕๙
บันทึกท ี่ ๖๐

เจตคติและคุณค่า (๑) อัตตชีวประวัติ
เจตคติและคุณค่า (๒) สัมภาษณ์
เจตคติและคุณค่า (๓) เวียนกันตอบ
เจตคติและคุณค่า (๔) ข้อโต้แย้งเชิงจริยธรรม
เจตคติและคุณค่า (๕) เชื่อมชุมชน
เจตคติและคุณค่า (๖) ยืนที่จุดยืน

มีสติอยู่กับการเรียน
บ ันทึกท ี่ ๖๑
บันทึกท ี่ ๖๒
บันทึกท ี่ ๖๓
บันทึกท ี่ ๖๔

มีสติอยู่กับการเรียน (๑) บันทึกการเรียน
มีสติอยู่กับการเรียน (๒) แบบสอบถามเหตุการณ์ส�ำคัญ
มีสติอยู่กับการเรียน (๓) สู่เป้าหมาย
มีสติอยู่กับการเรียน (๔) วิเคราะห์ผลสอบ

ทักษะการเรียน
บ ันทึกท ี่ ๖๕ ทักษะการเรียน (๑) แฟ้มงาน

๒๕๖
๒๖๑
๒๖๗
๒๗๐
๒๗๔
๒๘๒
๒๘๗
๒๙๓
๒๙๙
๓๐๓
๓๐๘
๓๑๒
๓๑๖
๓๒๑
๓๒๖
๓๓๒

บันทึกท ี่ ๖๖
บ ันทึกท ี่ ๖๗
บันทึกท ี่ ๖๘
บันทึกท ี่ ๖๙
บันทึกท ี่ ๗๐

ทักษะการเรียน (๒) ตามล่าหาแหล่งความรู้
ทักษะการเรียน (๓) ซ้อมทดสอบ
ทักษะการเรียน (๔) บัตรโครงเรื่อง
ทักษะการเรียน (๕) ตารางให้คะแนน จัดท�ำโดยผู้เรียน
ทักษะการเรียน (๖) ฟัง ๓ คน

๓๓๗
๓๔๒
๓๔๕
๓๔๙
๓๕๓
๓๕๗

บันทึกท ี่ ๗๑

AAR

๓๑๖

๑. สรางทักษะใจจดจอ
ความรูสึกสนุกกับการเรียนเปนทักษะอยางหนึ่ง
ที่ไดจากการฝกฝน ใครมีทักษะนี้ ถือวาเปนคนโชคดี
และผมเชื่อวา ทักษะนี้เปนทักษะที่อยูในสวน
affective domain ของการศึกษา
บันทึกชุดนี้ ได้จากการถอดความ ตีความ และสะท้อนความคิด
จากการอ่านหนังสือ Student Engagement Techniques : A Handbook
for College Faculty เขียนโดย ศาสตราจารย์ Elizabeth F. Barkley
ผมมีความเห็นว่า มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยากล�าบาก
หลายประการ ในท่ามกลางบรรยากาศที่มีเครื่องมืออ�านวยความสะดวก
สบายครบครัน หรือมีมากเกินพอดี ความยากล�าบากอย่างหนึ่งคือการ
เอาชนะสิ่งเร้าที่ดึงความสนใจต่อปัจจุบันขณะ
พูดง่ายๆ ว่าคนสมัยปัจจุบนั อ่อนแอในทักษะใจจดจ่อ ไม่มสี มาธิ
อยู่กับปัจจุบันขณะ หรือมีก็ในระดับที่คุณภาพต�่า
พูดใหม่ว่าคนสมัยปัจจุบันตกเป็นทาสของสภาพแวดล้อม ไม่
สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ถูกสิ่งเร้าที่หลากหลายและเข้ามาปะทะตัว
เราในนามของ social media, โทรศัพท์ไร้สาย, และเครื่องสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์หลายหลายชนิด และสาระที่สื่อสารออกมาผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีสาระบ้าง ไร้สาระบ้างจริงบ้างเท็จบ้าง และหลายอย่างเป็นมายา
หลอกลวงเอาประโยชน์จากเราโดยเราไม่รู้ตัว
วิจารณพานิช1

ผูเ้ รียนก็ตกอยูใ่ ต้อทิ ธิพลของสิง่ เหล่านี้ ท�ำให้หลายคนมีสภาพทีจ่ ติ ใจ
เลื่ อ นลอย ไม่ มี ส มาธิ พุ ่ ง อยู ่ กั บ การเรี ย น ฝรั่ ง เขาจึ ง มี ค� ำ ว่ า student
engagement ซึ่งผมขอใช้ค�ำไทยง่ายๆ ว่าผู้เรียนสนุกกับการเรียน คือผูกใจ
ให้จดจ่ออยู่กับการเรียน ในสมัยนี้การผูกใจผู้เรียนให้จดจ่ออยู่กับการเรียน
กลายเป็นเรือ่ งใหญ่ เป็นวิชาการ เป็นเทคนิคส�ำคัญ ถึงกับมีหนังสือ มีเว็บไซต์
มี ส มาคม มี ห น่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ท� ำ หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม เรื่ อ งนี้ และมี
หน่วยงานวัด student engagement ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและรายงาน
ให้ สั ง คมรู ้    ถื อ เป็ น การวั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางหนึ่ ง หน่ ว ยงานนี้
ชื่อ NSSE และ CCSSE
ในประเทศไทย ครูอาจารย์บน่ กันมากว่าเด็กสมัยนีไ้ ม่เหมือนเด็กสมัย
ก่อน เด็กสมัยก่อนมาโรงเรียนก็ตงั้ ใจเรียน มีทไี่ ม่ตงั้ ใจเรียนก็เป็นส่วนน้อย แต่
ในชั้นเรียนสมัยนี้มีเด็กไม่ตั้งใจเรียนตั้งครึ่งค่อนห้อง ก่อความท้อใจแก่ครู
หนังสือ Student Engagement Techniques : A Handbook for
College Faculty เขียนโดย ศาสตราจารย์ Elizabeth F. Barkley เป็นหนังสือ
ยอดนิยมเล่มหนึ่ง  ผมจึงน�ำมาตีความบันทึกฝากแก่ครูเพื่อศิษย์เป็นตอนๆ
เพื่อติดอาวุธวิธีผูกใจศิษย์ ผูกสมาธิศิษย์ เข้ากับการเรียน  และที่ส�ำคัญกว่า
นัน้ คือการช่วยให้ศษิ ย์มที กั ษะจิตจดจ่อกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในท่ามกลางความ
วุ่นวาย
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้สารภาพว่า หนังสือเล่มนี้เกิดจากมรสุมชีวิตการ
เป็นครูอาจารย์ของตนเอง ที่หลังจากไปท�ำหน้าที่คณบดีเสีย ๑๐ ปี พอกลับ
มาสอนใหม่กต็ กใจว่าผูเ้ รียนเปลีย่ นไปจากเดิม และการสอนแบบบรรยายหน้า
ชั้นอย่างที่เคยท�ำก็โดนผู้เรียนร้องเรียนว่าสอนไม่ได้เรื่อง จึงเป็นที่มาของการ
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ค้นคว้าและทดลองวิธสี อนใหม่ๆ ให้ได้ใจผูเ้ รียนสมัยปัจจุบนั มาอยูก่ บั บทเรียน
เขียนออกมาเป็นหนังสือยอดนิยมเล่มนี้ ทีผ่ มจะถอดความ ตีความ และสะท้อน
ความคิด ออกบันทึกเป็นตอนๆ
ค�ำว่า student engagement ที่ผมแปลว่าผู้เรียนสนุกกับการ
เรียน นั้น มีความหมายซับซ้อน   มีหลายปัจจัยหรือหลายมิติเป็นส่วนผสม
ของค�ำนีใ้ นทางปฏิบตั ิ หลักการพืน้ ฐานคือ คนเราจะเรียนสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ได้ดเี มือ่
มีความสนใจ มีใจจดจ่ออยูก่ บั สิง่ นัน้ หรือกล่าวว่า การเรียนรูเ้ ริม่ ต้นจากความ
สนใจ   
ความยากอยูท่ คี่ รูมคี แู่ ข่ง หรือผูเ้ รียน มีสงิ่ เร้าทีน่ า่ สนใจกว่าการเรียน
มากมายหลายอย่าง ท�ำอย่างไรครูจะช่วยให้ศิษย์แหวกสิ่งเร้าเหล่านั้น ท�ำใจ
ออกมามีสามาธิอยูก่ บั การเรียนให้ได้ โดยผูเ้ รียนรูส้ กึ ว่าการเรียนมีความหมาย
ต่อชีวิตของตน
แน่นอน มีทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพ “ผูเ้ รียนสนุกกับการเรียน” มากมาย
ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า student engagement คือส่วนที่ซ้อนกัน ระหว่าง
motivation กับ active learning ซึ่งหมายความว่า องค์ประกอบส�ำคัญที่สุด
๒ อย่างของ ผู้เรียนสนุกกับการเรียน คือ แรงบันดาลใจ กับ การเรียนแบบที่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (learning by doing)
นักการศึกษาบางคนบอกว่า เมื่อเรียนภายใต้ปัจจัยส�ำคัญ ๒ ข้อข้าง
บน จะเกิด transformative learning คือเกิดการเปลีย่ นแปลงภายในตัวผูเ้ รียน
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่า
ผู้เรียนสนุกกับการเรียน จึงเป็นทั้ง means/process และเป็น end/
product ของการเรียนรู้ ผมมีความเชื่อจากการปฏิบัติด้วยตนเองว่า ความ
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รู้สึกสนุกกับการเรียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ได้จากการฝึกฝน ใครมีทักษะนี้
ถือว่าเป็นคนโชคดี และผมเชื่อว่า ทักษะนี้เป็นทักษะที่อยู่ในส่วน affective
domain ของการศึกษา
สะท้อนความคิด
f ค�ำแนะน�ำข้อที่ ๑ อย่าเน้นที่การสอน ให้เน้นที่การเรียนผู้เรียนก็จะจดจ่อ
กับการเรียนของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ
f ค�ำแนะน�ำข้อที่ ๒ หากจัดชั้นเรียนแบบเรียนกลับทาง และเรียนให้รู้จริง
ตามในบันทึกชุดนี้ จะไม่ต้องกังวลเรื่องการผูกใจศิษย์เลย เพราะใจของ
เขาจะผูกอยู่กับการเรียนรู้ของเขาตลอดเวลา
๑๗ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๒๖๑๗
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๒. จิตผูกพัน และแรงบันดาลใจ
การทําหนาที่ครูคือการเรียนรู
ศิษยที่ไมมีแรงบันดาลใจตอการเรียน
และศิษยที่มีแรงบันดาลใจ มีคุณคาเทากันตอความเปนครู คือ
มีคุณคาตอการเรียนรูของครู ในการคนควาหาวิธีการสราง
แรงบันดาลใจของศิษยใหจงได
ในตอนที่ ๒ นี้ ได้จากบทที่ ๒ ชื่อ Engagement and Motivation
ผมตีความว่า แรงบันดาลใจเป็น “โรคติดต่อ” ชนิดหนึ่ง ในภาษา
อังกฤษว่า infectious คือติดต่อหรือระบาดได้ ครูที่ดีจะมีแรงบันดาลใจ เห็น
คุณค่า (ต่อชีวิตของศิษย์) ในสิ่งที่ตนสอนล้นเปี่ยม และส่งประกายออกมา
“ติดต่อ” ไปสู่ศิษย์
ผมเชือ่ ว่า มนุษย์ทกุ คนมี “สัมผัสทีห่ ก” ทีจ่ ะสือ่ สารและรับสาร “จาก
ใจถึงใจ” โดยไม่ต้องผ่านสัมผัสทั้ง ๕ แรงบันดาลใจอยู่ในประเภทนั้น
แต่แม้ครูจะมีแรงบันดาลใจไม่รนุ แรงต่อบางวิชา บางสาระ แต่ผเู้ รียน
บางคนสัมผัสวิชานั้นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ท�าอย่างไรครูจะ
ช่วยประคองแรงบันดาลใจนัน้ ให้ลกุ โชนอยูน่ านและก่อคุณค่าแก่ชวี ติ ของศิษย์
คนนั้น
การตีความข้างบนนั้น เกิดจากสภาพความคิดพาไปของผม เมื่อ
อ่านบทที่ ๒ นี้ เป็นความคิดของผมเองล้วนๆ ไม่ได้ถอดความจากหนังสือ
วิจารณพานิช5

หนังสือกล่าวถึง Cognitive models of motivation และ Behaviorist
model ซึ่งบอกเราว่าเรื่องแรงบันดาลใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเรื่องซับซ้อน และน่า
จะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย รวมทัง้ ผมสังเกตจากชีวติ ของตนเองว่า
มีปัจจัยด้านสังคมรอบตัว เช่น ครอบครัว เพื่อน มาเกี่ยวข้องด้วย  
หนั ง สื อ กล่ า วถึ ง ความซั บ ซ้ อ นของ Cognitive models of
motivation และยกตัวอย่าง Maslow’s Hierarchy of Need ว่าเป็น model
หนึ่งของ Cognitive models ผู้เรียนย่อมสนองความต้องการเพื่อการมีชีวิต
รอด ก่อนสนองความอยากรูอ้ ยากเห็นเชิงปัญญา เรือ่ งนีผ้ มคิดต่อว่า เกีย่ วข้อง
กับครูในประเทศไทยในขณะนี้ ที่ศิษย์ประมาณหนึ่งในสามเป็นเด็กที่มีปัญหา
ชีวิต ขาดความอบอุ่นหรือแรงกระตุ้นในครอบครัว  
หนังสือกล่าวถึง Goal Theory of Motivation ที่น่าสนใจมาก และ
ผมเชื่อว่าตรงกับธรรมชาติมนุษย์ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย  หนังสือ
ยังเอ่ยถึง Intrinsic motivation และ Extrinsic motivation
ความคาดหวัง (Expectancy)
การมีความหวัง ความเชือ่ มัน่ ว่าตนจะสามารถท�ำสิง่ ทีย่ ากหรือไม่เคย
ท�ำให้ส�ำเร็จได้ จะเป็นแรงบันดาลใจ มีคนคิดและเสนอ self-efficacy
theories, attribution theory, self-worth model ไว้น่าอ่านมาก
อ่านหนังสือ และลิ้งค์เหล่านี้แล้วผมฟันธงว่า สิ่งส�ำคัญคือความมุ่ง
มั่นมุมานะของตนเอง คือของตัวศิษย์ โดยที่ครูสามารถมีส่วนจุดไฟหรือจุด
ประกายขึ้นได้ตามโอกาสที่เปิดช่องให้ ครูที่เอาใจใส่ศิษย์จะเห็นโอกาสนี้ ดัง
ตัวอย่าง บันทึกนี้ (http://www.gotoknow.org/posts/๔๓๗๐๔๙)  ผมเดา
ว่าเด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยถูกสถานการณ์ทำ� ให้ขาดแรงบันดาลใจในชีวติ ครูทดี่ จี ะ
ช่วยให้ศิษย์ฟื้นจากความท้อใจ สู่ความมีแรงบันดาลใจได้
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คุณค่า (Value)
ครู มั ก จะจู ง ใจให้ เ ด็ ก เรี ย นโดยล่ อ ด้ ว ยเกรด รางวั ล ค� ำ ชม
เป็นต้น  หนังสือ Punish by Rewards (๑๙๙๓) บอกว่าวิธีติดสินบนผู้เรียน
เหล่านี้ เป็นการดึงเด็กออกจากการเรียนรู้เชิงคุณค่าในชีวิต ท�ำให้เด็กขาด
โอกาสได้สมั ผัสและเรียนรูค้ ณุ ค่าของการท�ำสิง่ นัน้ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าผลจากการท�ำ
สิ่งนั้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในมิติที่ลึก สอนไม่ได้ และนี่คือการพัฒนา intrinsic
motivation
เขาเอ่ยถึงการบรรลุสภาวะ flow ที่เป็นแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้
ในหนังสือ Enhancing Adult Motivation to Learn โดย Raymond J.
Wlodkowski โดยระบุปัจจัยส�ำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) เป้าหมายชัด และมี
คุณค่า (๒) มี feedback ให้ทันที ต่อเนื่อง และเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนรู้
ว่าตนก�ำลังเดินไปทางไหน (๓) มีความท้าทายที่พอดีระหว่างศักยภาพและ
เป้าหมายที่ก�ำหนด   
มีข้อเสนอว่า engagement = expectancy x value  โดยท�ำ
ตารางพฤติกรรมของผู้เรียนตามปัจจัยทั้งสองของแรงบันดาลใจ ดังนี้
  

คาดว่าจะสำ�เร็จ

คาดว่าจะไม่สำ�เร็จ

ให้คณุ ค่าต่อบทเรียนชิน้ นัน้ ตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง มี หลีกเลี่ยง อู้งาน หาข้อ
ความสุข ค้นหาความหมาย แก้ตวั
และข้อเรียนรู้ใหม่ๆ
ไม่เห็นคุณค่า
เรียนแบบขอไปที เพียงให้ ต่อต้าน ไม่ยอมเรียน
ได้ผลสำ�เร็จตามที่ได้รับมอบ
หมาย

วิจารณ พานิช  7

ผมมีขอ้ สรุปว่า การท�ำหน้าทีค่ รูคอื การเรียนรูศ้ ษิ ย์ทไี่ ม่มแี รงบันดาล
ใจต่อการเรียน และศิษย์ที่มีแรงบันดาลใจ มีคุณค่าเท่ากันต่อความเป็นครูคือ
มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของครู ในการค้นคว้าหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจของ
ศิษย์ให้จงได้
ต้นทุนในการท�ำงานนี้คือ ความรักและความหวังดีต่อศิษย์ หรือการ
เป็น ครูเพื่อศิษย์ นั่นเอง
หมายเหตุ ผู้เขียนหนังสือใช้ค�ำ motivation ซึ่งน่าจะแปลว่า
แรงจูงใจ แต่ผมใช้ค�ำว่า แรงบันดาลใจ ซึ่งแปลตรงตัวว่า inspiration ดังนั้น
บันทึกของผมจึงเพี้ยนไปจากข้อความในหนังสือ หมายเหตุเพื่อให้ท่านผู้อ่าน
พึงอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
๑๗ ก.ย. ๕๕ เพิ่มเติม ๒๓ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๒๗๔๗
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๓. จิตผูกพัน และเรียนโดยลงมือทํา
ลักษณะพิเศษที่สําคัญยิ่งของการเรียนโดยลงมือทํา
อยูที่การตีความคําวา “ทํา” คนสวนใหญ (รวมทั้งผม)
เขาใจผิดวาหมายถึงกิจกรรมทางกาย
จริงๆ แลวหมายถึงกิจกรรมทางใจครับ
คือการคิด ลงมือทําคือลงมือคิด
ในตอนที่ ๓ นี้ ได้จากบทที่ ๓ ชื่อ Engagement and Active
Learning
ครูทุกคนรู้ว่า ในขณะที่ตนสอนผู้เรียนไม่ทุกคนที่ได้เรียน บางคนไม่
สนใจเรียน บางคนตัง้ ใจเรียนแต่เรียนไม่รเู้ รือ่ ง ดังนัน้ การสอนกับการเรียนเป็น
คนละเรื่องกัน สิ่งที่ครูเพื่อศิษย์สนใจ คือการเรียนของศิษย์ ไม่ใช่สนใจอยู่แค่
การสอนของตน ตนจะสอนดีเพียงไร แต่หากศิษย์บางคนไม่ได้เรียน ครูเพื่อ
ศิษย์จะยังไม่พอใจ
การเรียนโดยลงมือท�า (active learning) คือเครื่องมือที่ช่วยให้
ไม่เกิดการสอนที่ไม่มีการเรียน การเรียนโดยลงมือท�ามีหลากหลายแบบหรือ
หลายชื่อที่คล้ายๆ กัน ได้แก่ cooperative หรือ collaborative learning,
discovery learning, experiential learning. problem-based learning,
inquiry-based learning โดยผมขอเพิ่ม project-based learning เข้าไป
วิจารณพานิช9

ด้วย   project-based learning คล้าย problem-based learning แต่ไม่
เหมือนกันเสียทีเดียว
ลักษณะพิเศษที่ส�ำคัญยิ่งของการเรียนโดยลงมือท�ำอยู่ที่การตีความ
ค�ำว่า “ท�ำ” คนส่วนใหญ่ (รวมทั้งผม) เข้าใจผิดว่าหมายถึงกิจกรรมทางกาย
จริงๆ แล้วหมายถึงกิจกรรมทางใจครับ คือการคิด ลงมือท�ำคือลงมือคิด การ
เรียนโดยลงมือท�ำเริ่มที่การคิดตั้งค�ำถาม แล้วจึงลงมือท�ำเพื่อตอบค�ำถามนั้น
ให้แก่ตนเอง
การเรียนโดยลงมือท�ำเริม่ ทีก่ ารคิด แล้วมีกิจกรรมทัง้ การคิดและการ
ลงมือท�ำทางกายที่ซับซ้อนตามมา เพื่อสนองการคิด คือการตอบค�ำถามที่ตั้ง
ขึ้น การเรียนแบบนี้จึงเป็นการฝึก และการฝึกที่ส�ำคัญที่สุดคือฝึกตั้งค�ำถาม
ให้ชัด ซึ่งก็คือฝึกคิดให้ชัดนั่นเอง  คนส่วนใหญ่ขาดการฝึกคิดให้ชัดตั้งแต่
เด็ก โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็คิดไม่ชัด หรือคิดไม่เป็นนั่นเอง
  
การเรียนโดยลงมือท�ำจึงหมายถึงการเรียนแบบที่ใจจดจ่ออยู่อยู่กับ
เรื่องนั้น ทั้งรับรู้กระบวนการที่เกิด และรับรู้ผลที่เกิด น�ำมาใช้ตอบค�ำถามที่
ตนตัง้ ขึน้ ในใจ เกิดเป็นการเรียนรูข้ นึ้ การเรียนโดยลงมือท�ำแม้จะเกิดการรับ
รูท้ ดี่ ี แต่กอ็ าจไม่เกิดการเรียนรูท้ ลี่ กึ และเชือ่ มโยงก็ได้ ฝีมอื ในการสอนของครู
อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การท�ำให้ศิษย์น�ำเอาการรับรู้มาท�ำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึก
และเชื่อมโยงกว้างขวาง ตามระดับพัฒนาการทางสมองของศิษย์ ความสนุก
ของชีวิตครูอยู่ตรงนี้เอง
ค�ำอธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมองขณะทีเ่ รียนโดยลงมือท�ำอยูท่ นี่ ี่ (http://
www.gotoknow.org/posts/๔๙๕๑๘๖) และที่นี่ (http://www.gotoknow.
org/posts/๔๙๗๕๓๐)
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สิ่งที่เราเรียนรู้จากวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
ค�ำอธิบายสั้นๆ ในตอนนี้ของหนังสือเหมาะแก่ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทมาก เพื่อจะได้เข้าใจว่า การเรียนรู้คือการ
เปลี่ยนแปลงในสมอง เป็นการเปลี่ยนแปลงเซลล์สมอง และเปลี่ยนแปลงการ
เชื่อมโยงใยประสาทของเซลล์สมอง สมองมนุษย์มีความสามารถสูงสุดต่อ
การเรียนรู้ ซึง่ หมายความว่าต้องมีกลไกให้เกิดความจ�ำ และให้เกิดการลืม เพือ่
ไม่ให้เรื่องต่างๆ รกสมอง
จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองแบบถาวร เกิดความจ�ำถาวร จึง
ต้องมีการท�ำซ�้ำๆ ให้เซลล์สมองกลุ่มนั้นได้รับการกระตุ้นซ�้ำๆ น�ำไปสู่การ
เชื่อมโยงเครือข่ายใยสมองที่ก่อความจ�ำถาวร
สิ่งที่เราเรียนรู้จากจิตวิทยาการเรียนรู้
ข้อเสนอโดยนักจิตวิทยาการเรียนรู้คือ โครงสร้างจิตใจที่เรียก
ว่า schema (พหูพจน์ว่า schemata) เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ ที่ประกอบ
ด้วย ข้อเท็จจริง แนวความคิด และความสัมพันธ์ (association) ที่ประกอบ
กั น เข้ า เป็ น ระบบความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามหมาย คนแต่ ล ะคนจะมี
schemata ของเหตุการณ์ สถานที่ กระบวนการ บุคคล ฯลฯ มากมาย
บรรจุอยูใ่ นสมอง และ schema เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของต่างคนอาจแตกต่างกัน
มาก เช่น schema ของโรงเรียน ในสมองของเด็กชาวเขา แตกต่างจาก
schema ของโรงเรียนในสมองของผู้เรียนโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย  
คนที่มีประสบการณ์มาก ความรู้มาก ก็จะมี schema แยกย่อย
มากมาย บรรจุอยู่ในสมอง ท�ำให้ความคิดและการเรียนรู้เป็นแบบของ
“ผู้เชี่ยวชาญ” (expert) คือสามารถรับเอาข้อมูลใหม่มาเทียบหรือเชื่อมโยง
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กับ schema ที่มีอยู่แล้ว สังเคราะห์เป็น schema ใหม่ เพื่อการเรียนรู้ใหม่
ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว แตกต่างจากการเรียนรู้ของ “ผู้ฝึกใหม่” (novice)
ที่ในสมองยังไม่ค่อยมี schema ให้เกาะเกี่ยวเปรียบเทียบ การเรียนรู้จึงช้า
ค่อยเป็นค่อยไป
ตรงนี้ผมตีความเป็นข้อเรียนรู้ของตนเองว่า ครูต้องหมั่นชวนศิษย์
เชื่อมโยงบทเรียนใหม่เข้า กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน อาจเชื่อมโยงเชิงเปรียบ
เทียบความเหมือน ความต่าง หรือเชิงขยายความ ก็จะท�ำให้การเรียนรูข้ อง ผู้
เรียนซึ่งอยู่ในขั้นฝึกใหม่ ง่ายขึ้น น่าสนใจขึ้น สนุกสนานขึ้น
บทบาทของการถ่ายทอดเชื่อมโยง (transfer) ในการเรียนโดยลงมือท�ำ
เมื่อมีการรับรู้สารสนเทศ (information) ใหม่ สมองจะพยายาม
หาความหมายโดยการเสาะหาโครงสร้างความรู้ (schema) เก่าทีใ่ กล้เคียงหรือ
เกี่ยวข้อง หากพบ schema นั้นก็จะถูกกระตุ้น เกิดการถ่ายทอดเชื่อมโยง
ระหว่ า งความรู ้ เ ดิ ม กั บ สารสนเทศใหม่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น เป็ น ชุ ด ความรู ้
หรือ schema ใหม่
ในวงการวิชาการด้านการเรียนรู้มีการเสนอการถ่ายทอดเชื่อมโยง
(transfer) หลากหลายแบบ ที่ส�ำคัญคือ การถ่ายทอดเชื่อมโยงเชิงบวก
(positive transfer) กับการถ่ายทอดเชื่อมโยงเชิงลบ (negative transfer) กับ
การถ่ายทอดเชื่อมโยงใกล้ (near – transfer) กับการถ่ายทอดเชื่อมโยงไกล
(far – transfer)
การถ่ายทอดเชื่อมโยงเชิงบวก จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ที่ถูก
ต้อง เขายกตัวอย่างการเรียนภาษาสเปน ส�ำหรับผูเ้ รียนทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษ เมือ่
พบค�ำว่า mucho จะคิดถึงค�ำว่า much ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลของการ
ถ่ายทอดเชือ่ มโยงเชิงบวก  ตัวอย่างของการถ่ายทอดเชือ่ มโยงเชิงลบเช่น เมือ่
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ผู้เรียนคนเดียวกันเรียนค�ำในภาษาฝรั่งเศส librairie ก็จะนึกถึงค�ำว่า library
ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผิด เพราะ librairie แปลว่า bookstore
เขายกตัวอย่างการถ่ายทอดเชื่อมโยงใกล้ เหมือนกับการขับรถเก๋ง
เกียร์ออโตที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เมื่อขับยี่ห้อหนึ่งได้ ก็จะขับยี่ห้ออื่นๆ
ได้ เพราะต�ำแหน่งเกียร์ ทีป่ ดั น�ำ้ ฝน เบรค หน้าปัดบอกความเร็วและอืน่ ๆ จะ
คล้ายๆ กัน ความรูแ้ บบถ่ายทอดเชือ่ มโยงใกล้ใช้ได้ผลในกรณีนี้ แต่เมือ่ คนๆ
เดียวกันนีไ้ ปขับรถสปอร์ต ก็อาจขับไม่ได้ หรือได้กต็ อ้ งพิจารณาอยูน่ าน เพราะ
ต�ำแหน่งของตัวบังคับต่างๆ วางต่างที่และอาจมีรูปร่างต่างกัน  กรณีหลังคือ
การถ่ายทอดเชื่อมโยงไกล
มีหลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพของการถ่ายทอด เชือ่ มโยง ได้แก่
ความเหมือน/ความต่าง ความสัมพันธ์ (association) บริบทและพืน้ ความรูเ้ ดิม
ความเหมือนและความต่าง
หากสิ่งที่พบเห็นใหม่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยพบเห็นมาก่อนมาก การ
ถ่ายทอดเชือ่ มโยงก็เกิดได้งา่ ย เขาอธิบายว่าสมองเก็บข้อมูลของสิง่ คล้ายๆ กัน
ไว้ในสมองส่วนทีเ่ ป็นเครือข่ายกัน (schema) เช่น เมือ่ เราเห็นสิง่ ทีม่ หี วั ล�ำตัว
แขน ขา ตั้งตรง ก็รู้ว่าเป็นคน คือต้องการรู้ว่าเป็นคนใช่หรือไม่ เราก็คิด
ถ่ายทอดเชื่อมโยงเฉพาะส่วนหยาบๆ ที่เป็นเชิงบวก แต่เมื่อเราต้องการแยก
กลุม่ คนว่ามีคนทีเ่ ราต้องการหาหรือไม่ เราก็จะมองเปรียบเทียบหารายละเอียด
ส่วนต่างของหน้าตาคิ้วคาง ฯลฯ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงถ่ายทอดเชิงลบ
ความสัมพันธ์ (association)
เมือ่ เราเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ของของบางอย่างจนเคยชิน พอเอ่ยถึงสิง่
หนึ่งก็จะนึกถึงคู่ของมันทันที เช่นเมื่อเอ่ยชื่อแฝดสยามอิน คนก็จะนึกถึงจัน
ตามมา
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คนที่มีคู่ความสัมพันธ์เก็บไว้ในสมองมากๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ก็
ง่าย เพราะสามารถน�ำสิ่งใหม่เข้าไปจับคู่หรือสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่รู้จัก
แล้วได้ง่าย
บริบทและคุณภาพของการเรียนรู้
อารมณ์เป็นบริบทของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
การเรียนรูท้ สี่ มั พันธ์กบั อารมณ์จะช่วยให้การถ่ายทอดเชือ่ มโยงมีพลัง
เพราะอารมณ์มีธรรมชาติดึงดูดความสนใจ   ตัวอย่างเช่นเด็กบางคนไม่ถนัด
วิชาคณิตศาสตร์ พอถึงชั่วโมงคณิตศาสตร์จะมีอารมณ์กังวลใจ ท�ำให้เด็กจะ
หลีกเลี่ยงการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์อึดอัดขัดข้องใจ แต่คน
เราจะสนุกกับงานอดิเรก เพราะให้ความบันเทิงใจ การเรียนด้วยความสุข
สนุกสนาน ท�ำให้คุณภาพของการเรียนรู้ในเบื้องต้นสูง เกิดพื้นฐานความรู้ที่
มั่นคงลึกซึ้งเชื่อมโยง การเรียนรู้ชั้นต่อๆ ไป ก็จะพลอยมีคุณภาพสูงตามไป
ด้วย ตรงกันข้าม หากการเรียนรู้ในเบื้องต้นกระท่อนกระแท่น ผิวเผิน ก็จะมี
ผลให้การเรียนรู้ที่ตามมาภายหลังมีคุณภาพต�่ำ
นี่คือความส�ำคัญของครูชั้นเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา และ
ความส�ำคัญ ที่ครูจะต้องเอาใจใส่สร้างอารมณ์เชิงบวก เชิงพึงพอใจ ให้เกิด
ร่วมกับการเรียน ก็จะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักเรียนโดยไม่รู้ตัว    
ความจ�ำกับการเรียนแบบลงมือท�ำ
ความจ�ำมีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ ความจ�ำจ�ำแนกได้เป็นหลาย
แบบ แต่ที่ส�ำคัญมากมี ๒ แบบ คือ ความจ�ำระยะสั้น กับความจ�ำระยะยาว
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ความจ�ำระยะสั้น
ความจ�ำระยะสัน้ เป็นสภาพของสมองทีพ่ งุ่ ความสนใจไปทีข่ อ้ มูลหรือ
สารสนเทศชุดหนึง่ เกิดจากเซลล์สมองเครือข่ายหนึง่ ท�ำหน้าทีช่ วั่ คราว อาจจะ
เป็นวินาที หรือเป็นชั่วโมง แล้วคล้ายๆ ปิดสวิตช์ของเครือข่ายใยสมองชุดนั้น
สมองหันไปพุ่งความสนใจที่ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง โดยใช้เครือข่ายใยสมองอีกชุด
หนึ่ง ที่ส่วนหนึ่งอาจซ�้ำซ้อนกับเซลล์สมองชุดแรก
ความจ�ำระยะสั้นช่วยให้มนุษย์ท�ำหรือเรียนรู้ได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่อง
หรือเหตุการณ์ใน ๑ วัน
ก่อนจะปิดสวิตช์เครือข่ายใยสมองทีพ่ งุ่ ความสนใจระยะสัน้ สมองจะ
มีกลไกส่งข้อมูลชุดนั้นไปไว้ในความจ�ำระระยาว
ความจ�ำระยะยาว
ความจ�ำระยะยาวเกิดจากมีเครือข่ายเซลล์ประสาทเครือข่ายใหม่เกิด
ขึน้ ในสมองส่วนต่างๆ ความรูท้ างประสาทวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองต้องใช้
เวลาในการสร้างเครือข่ายใยประสาทชุดใหม่นี้ โดยต้องมีการสร้างโปรตีนเพือ่
Long-Term Potentiation (LTP) ที่เข้าไปเชื่อมรอยต่อระหว่างใยประสาท เกิด
เครือข่ายใยประสาทชุดใหม่
จุดส�ำคัญต่อการเรียนรูค้ อื ความจ�ำระยะยาวทีแ่ น่นแฟ้นต้องการเวลา
ความส�ำคัญของการรับรู้ (sense) และความหมาย (meaning)
ต่อความจ�ำระระยาว
ในการรับรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เด็กจะรับรูไ้ ด้งา่ ยหากสิง่ นัน้ ตรงกับความ
สนใจและเข้าใจ (make sense) และจะเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพหากสิ่งนั้น
มีความหมาย (meaning) ต่อตัวเด็ก
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เมือ่ เกิดความสนใจ สมองจะ “ตืน่ ตัว” เพือ่ รับรูเ้ รือ่ งนัน้ หรือรับข้อมูล
อย่างเต็มที่ และเมื่อรับรู้แล้ว สมองเข้าใจคุณค่าและความหมายหรือความ
ส�ำคัญของเรื่องนั้น   กระบวนการ “ย่อย” ท�ำความเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ ก็จะ
เกิดอย่างจริงจัง ท�ำให้เกิดความจ�ำระยะยาวที่มีคุณภาพ
ความสนใจของสมองจะเกิดเมื่อสิ่งใหม่นั้น ต่อติด หรือมีความ
สัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และเมื่อสนใจและเข้าใจแล้ว สิ่งใหม่นั้นยัง
ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ช่วยขยายความเข้าใจประสบการณ์เดิมให้
ชัดขึน้ หรือลึกซึง้ ขึน้ หรือเชือ่ มโยงกว้างขวางขึน้ เรียกว่ามีความหมายต่อการ
เรียนรู้  สภาพเช่นนี้จะท�ำให้ความจ�ำระยะยาวมีคุณภาพ
จารึกความทรงจ�ำ (retention)
กระบวนการทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างความจ�ำระยะสัน้ สูค่ วามจ�ำระยะยาว
สูก่ ารจารึกความทรงจ�ำ มีความซับซ้อนยิง่ นัก และยังไม่เป็นทีเ่ ข้าใจอย่างทะลุ
ปรุโปร่ง แต่ที่รู้แล้วคือ การจารึกความทรงจ�ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะนอนหลับ
และการสร้างความจ�ำระยะยาวต้องการเวลา รวมทัง้ ความจ�ำระระยาวมีหลาย
เกรด ตั้งแต่เกรดที่ลืมง่าย ไปถึงเกรดที่ไม่มีวันลืม
การจารึกความทรงจ�ำใช้เวลา ๑๘ - ๒๔ ชัว่ โมง หากหลัง ๒๔ ชัว่ โมง
ยังจ�ำเรื่องนั้นได้ ก็แสดงว่าการจารึกความทรงจ�ำได้เกิดขึ้นแล้ว
สรุป
การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่ผู้เรียนสร้างและเปลี่ยนแปลง
เครือข่ายใยประสาท หรือ schemata ภายในสมองของตนแบบไม่รู้ตัว
กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างมีพลัง เมื่อคนเราเรียนรู้โดยลงมือท�ำ ไม่ใช่เกิดขึ้น
ระหว่างฟังครูสอนที่หน้าชั้น
๒๐ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๒๘๕๒
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๔. แรงจูงใจ
จริงๆ แลวการเรียนเปนกระบวนการ socialization
มากกวากระบวนการสวนตัวอยางที่เรามักจะเขาใจกัน
ในตอนที่ ๔ นี้ ได้จากบทที่ ๔ ชื่อ Promoting Synergy between
Motivation and Active Learning
ผู้เขียนหนังสือนี้สร้างตัวแบบของ student engagement ว่าเป็น
เสมือนเส้นเชือก ๒ เส้นฟัน่ เป็นเกลียว (double helix) เส้นหนึง่ คือแรงจูงใจ อีก
เส้นหนึง่ คือการเรียนโดยลงมือท�า เส้นเชือกทัง้ สองนีโ้ ยงเข้าหากันด้วยเชือก
๓ เส้น ซึ่งหมายถึงสภาพห้องเรียน ๓ แบบ ได้แก่ (๑) การเป็นชุมชนเรียนรู้
(๒) ผู้เรียนเรียนอยู่ในสภาพที่มีระดับความท้าทายเหมาะสม (๓) เรียนแบบ
บูรณาการ (holistic)
ครูส่งเสริม synergy ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนโดยลงมือท�า
โดยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนในห้องเรียน
ห้องเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สมาชิกมีความเอื้ออาทรต่อกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยสมาชิกของชุมชนคือผู้เรียน
และครู มีความสัมพันธ์แนวราบระหว่างสมาชิก
ผู้เขียนกล่าวถึงผลการวิจัยมากมาย ว่าการเรียนแบบเรียนเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีม ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนดีกว่าเรียนคนเดียวเงียบๆ อย่างสมัยก่อน
ห้องเรียนไม่ใช่ดินแดนแห่งความสงบเงียบ อนุญาตให้ครูคนเดียว
เท่านั้นเป็นผู้พูด ถ้าผู้เรียนคนใดจะถามหรือตอบต้องยกมือขออนุญาต
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ก่อน สภาพเช่นนั้นหมดยุคแล้ว   เวลานี้ห้องเรียนต้องเป็น “ห้องท�ำงาน”
(studio) ของผู้เรียน ที่ลงมือท�ำเพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และเป็นชุมชน
ห้องเรียนสมัยใหม่ต้องมีบรรยกาศของชุมชนการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ไม่ใช่
บรรยากาศสงบเงียบอย่างห้องเรียนสมัยก่อน
ในทางจิตวิทยา นี่คือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ในยุคนี้ ทีต่ อ้ งการเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั เพือ่ น ในยุคทีม่ เี ทคโนโลยี social media
อ�ำนวยความสะดวก หรือเราอาจตีความว่า การที่เด็กและวัยรุ่นติด social
media ก็เพราะมันสนองความต้องการทางใจของมนุษย์ การเรียนก็ต้อง
จับจุดจิตวิทยาของมนุษย์  
และยิ่งกว่านั้น จริงๆ แล้วการเรียนเป็นกระบวนการ socialization
มากกว่ากระบวนการส่วนตัวอย่างที่เรามักจะเข้าใจกัน แม้แต่ความรู้ ก็มีผู้
ตีความว่าเป็น social construct คือแต่ละคนเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการ social construction จนในทีส่ ดุ มันซึมเข้าไปภายใน (internalize)
หรืองอกงามออกจากภายในสมองของคนแต่ละคน   ผมตีความว่า นี่คือ
กระบวนการสร้าง schema หรือเครือข่ายใยสมองเพือ่ สัง่ สมความรูด้ า้ นต่างๆ
ผมตีความต่อว่า schema ใคร schema มัน ไม่เหมือนกันทั้งหมด  ดังนั้น
ความรูใ้ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของคนต่างคนกันจึงไม่เหมือนกัน ๑๐๐% การแลก
เปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ งึ ช่วยให้เกิดความรูท้ ลี่ กึ และเชือ่ มโยง
กว่าเรียนคนเดียวเงียบๆ
ข้างบนนั้นผมอ่านหนังสือแล้วเขียนด้วยประสบการณ์ส่วนตัว ไม่
รับรองความถูกต้อง
ครูสง่ เสริม synergy ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนโดยลงมือท�ำ โดย
ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนตามระดับความท้าทายที่เหมาะสม
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นี่ก็เกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ หรือจิตวิทยาการเรียนรู้ ส่วนที่เป็น
จิตวิทยาเชิงบวก ที่มนุษย์เราชอบการท้าทาย และพึงพอใจ มีความสุข เมื่อ
ตนเอาชนะความท้าทายนั้นได้ ยิ่งเอาชนะความท้าทายที่ยาก ก็ยิ่งมีความสุข
มากเมื่อเอาชนะได้
แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงลบ
ด้วย คือถ้าความท้าทายยากเกินไป จะประมาณความสามารถตนเองแล้วก็
ถอดใจ ไม่สู้   ในกรณีนี้คือไม่เรียน หรือหาเหตุหลีกเลี่ยงเสีย
ครูจงึ ต้องรูจ้ กั ศิษย์เป็นรายคน และหาทางส่งเสริมให้เขาได้เรียนรูโ้ ดย
การลงมือท�ำโจทย์ที่ท้าทายในระดับความยากง่ายที่พอดี ซึ่งหากเชื่อมโยงกับ
บันทึกนี้ (http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๒๓๖๗) จะเห็นว่าการปรับ
ระดับความท้าทาย ท�ำได้หลากหลายวิธี  นอกจากโจทย์ที่ท้าทายต่างกัน ครู
อาจท�ำให้ความท้าทายแตกต่างกันระหว่างศิษย์ตา่ งคนในชัน้ เรียนเดียวกันด้วย
ระดับของ formative evaluation ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ก็ตรงกับข้อความในหนังสือ
Student Engagement Techniques นี้ ว่าใช้ assessment & feedback ที่
เหมาะสมปรับระดับความท้าทายได้  
จะเห็นว่า กระบวนการอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรูท้ มี่ พี ลังของ
ครู เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ใช้หลากหลายเครื่องมือในเวลาเดียวกันเพื่อ
“customize” การเรียนของศิษย์เป็นรายคน วิธีด�ำเนินการแนวนี้ไม่มีสูตร
ส�ำเร็จ ครูจงึ เกิดการเรียนรูม้ าก และหากบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระบบ นีค่ อื การ
ปฐมบทของการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและนวภาพ
ในหนังสือ ผู้เขียนอ้างถึง zone of proximal development (ZPD)
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความท้าทายพอเหมาะนี้  
ผู้เขียนเอ่ยถึง authentic assessment ท�ำให้ผมนึกถึงการประชุม
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คณะผู้ให้ค�ำแนะน�ำชี้ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่มูลนิธิสดศรีฯ เมื่อค�่ำวันที่
๒๐ ก.ย. ๕๕ ว่าต้องหาทางด�ำเนินการพัฒนาวิธีประเมินการเรียนรู้ขึ้นใหม่ให้
เหมาะสมแก่ยุคสมัยและบริบทไทย แนวทาง authentic assessment น่า
จะเป็นแนวทางหนึ่งส�ำหรับน�ำมาท�ำความเข้าใจและทดลองปรับใช้ เพื่อสร้าง
เครื่องมือการประเมิน ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการเรียนที่มีระดับความ
ท่าทายที่เหมาะสม
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ศ.เอลิ ซ าเบธ เอ่ ย ถึ ง คื อ การฝึ ก ให้ ศิ ษ ย์
มี metacognitive skills หรือทักษะการท�ำความเข้าใจกลไกการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งผมตีความจากประสบการณ์ว่า การท�ำ AAR หรือ reflection หลัง
บทเรียน   ครูที่มีความสามารถ facilitate วง AAR หรือวงสะท้อนความคิด
จากบทเรียนที่มีคุณภาพของผู้เรียน จะสร้างทักษะ metacognition นี้ ให้แก่
ศิษย์โดยไม่รู้ตัว
ส�ำหรับผู้เรียนโดยทั่วไป ความท้าทายแรก คือการเรียนรู้แบบครูไม่
สอนโดยบรรยายหน้าชั้นอีกต่อไป ผู้เรียนต้องเรียนเองโดยการลงมือท�ำ  
ครูสร้าง synergy โดยการจัดการเรียนรู้
แบบที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างบูรณาการ
ทีจ่ ริงหนังสือเล่มนีเ้ ขียนส�ำหรับครูในมหาวิทยาลัย แต่ผมว่าเป็นหลัก
การและเคล็ดลับที่ใช้ได้กับครูในทุกระดับ ศ.เอลิซาเบธ บอกว่า ความ
เข้าใจ Bloom’s Taxonomy of the Cogntive Domain ไม่เพียงพอ เพราะ
การเรียนรู้ที่แท้จริงซับซ้อนกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเลยความคิดเชิง
เหตุผล ไปสูป่ ญั ญาญาณ (intuition) และการรับรู้ (perception) และการเรียน
รู้หรือปัญญามีมากกว่า cognitive domain ไปสู่ multiple intelligence ครู
ต้องหาวิธีจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้ครบทุก domain ของการเรียนรู้หรือ
ปัญญา
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ผมขอแถมการตีความของตนเอง ว่าเมือ่ เอาแนว 21st Century Skills/
Learning เข้าไปจับ การเรียนรู้ต้องมีเป้าหมายที่เลย “รู้” ไปสู่ “ปฏิบัติได้”
หรือมีทักษะ เน้นที่ทักษะชุดหนึ่ง ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และ
ผมตีความต่อว่า การเรียนรู้ที่ Bloom เรียกว่า affective domain นั้น ก็ต้อง
เรียนให้เกิดทักษะเช่นเดียวกัน
การจัดการเรียนรูแ้ ยกๆ กัน มีบทเรียนเพือ่ ให้ได้การเรียนรูใ้ นการคิด
(affective domain) มีบทเรียนเพื่อให้ได้การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
(psychomotor domain)  
และมีบทเรียนเพื่อให้ได้การเรียนรู้เชิงอารมณ์/คุณค่า (affective
domain) อย่างนี้ ในปัจจุบันถือว่าเป็นหลักการที่ผิด การเรียนรู้ในปัจจุบัน
ต้องมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ทีเดียวทั้ง ๓ domain (หรือกว่า)
ที่ส�ำคัญคือ การเรียนรู้ใน ๓ domain นี้ มันมีธรรมชาติเสริมส่ง
(synergy) กัน หากครูออกแบบการเรียนรู้ และ facilitate การเรียนรู้เป็น คือ
อารมณ์ชว่ ยกระตุน้ การเรียนรู้ และการจารึกความทรงจ�ำ ในขณะเดียวกัน การ
เคลื่อนไหวร่างกายก็มีผลต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายใยสมอง
ผมมีความเห็นว่า ข้อความทีย่ ดื ยาวในบทนี้ ทีอ่ ธิบายทฤษฎีดา้ นการ
เรียนรู้มากมาย โยงกับความรู้ใหม่ด้านสมองกับการเรียนรู้ น่าจะเป็นสาระที่
ครูนำ� มาใช้ตคี วามสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนของตน ตีความวิธอี อกแบบการเรียน
รู้ที่ตนคิดขึ้น คือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ใน Professional Learning
Communities (PLC) นั่นเอง
๒๐ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๒๙๗๔
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๕. สี่มิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
student engagement

ผูเรียนตองไดทําความเขาใจการเรียนรู
วามีหลายระดับ การเรียนเพียงเพื่อใหสอบผาน
เปนการเรียนรูระดับตํ่า (mediocre)
หากผูเรียนตองการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ที่มีคุณภาพสูง (excellence)
ผูเรียนตองพรอมที่จะเผชิญความทาทายที่ยาก
แตครูก็พรอมที่จะยืนเคียงขางและคอยชวยเหลือ
ในตอนที่ ๕ นี้ ได้จากบทที่ ๕ ชื่อ Additional Facets to Consider
ความรู้เรื่อง student engagement เป็นเรื่องที่ไม่หยุดนิ่ง มีการ
พัฒนาเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และเป็นเรื่องที่มีมิติต่างๆ ซับซ้อนมาก
ในบทนี้ ศ. เอลิซาเบธ เพิ่มค�าอธิบายอีก ๔ มิติ
student engagement เป็นเรื่องที่แตกต่างกันในผู้เรียนแต่ละคน
ไทยเราเรียกว่า “ลางเนื้อชอบลางยา” คือวิธีการสร้างความน่าสนใจ
ในการเรียนแนวทางหนึ่งอาจใช้ได้ผลกับผู้เรียนส่วนใหญ่ แต่จะไม่มีผลต่อผู้
เรียนบางคน เพราะว่ากลไกการเรียนรูค้ อื ผูเ้ รียนต้องเชือ่ มโยงสิง่ ใหม่เข้ากับพืน้
ความรู้ (schema) ที่มีอยู่แล้ว และผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ไม่เท่า
กัน นอกจากนั้นพื้นอารมณ์ความรู้สึก สถานะทางสังคมใน “ชุมชนเรียนรู้”
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ในห้องเรียน ของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกัน
ครูเพื่อศิษย์พึงตระหนักในความแตกต่างและความซับซ้อนนี้
student engagement เป็นหุ้นส่วนของความสัมพันธ์หลายทาง
แม้ครูจะใช้ความพยายามสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ
เรียนเพียงใด แต่ความสนใจเรียนก็เป็นเรือ่ งส่วนตัวของผูเ้ รียน ไม่มใี ครบังคับ
ได้ ต้องไม่ลมื ว่ายังมีปจั จัยต่างๆ อีกมากมายทีค่ รูไม่มที างควบคุม ทีม่ ผี ลทัง้
เชิงบวกและเชิงลบ ต่อความสนใจเรียนของเด็ก
ความสนใจเรียนเป็นหุน้ ส่วนระหว่างผูเ้ รียนกับครู หากความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับครูดี โอกาสที่ความสนใจเรียนของผู้เรียนจะดีก็มีสูง เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ศิษย์นมี้ รี ายละเอียดมาก ได้กล่าวไปในตอนทีแ่ ล้ว
ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างหนึ่งคือ การเป็นสมาชิกร่วมกันของชุมชนเรียนรู้ใน
ห้องเรียน โดยครูเน้นท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning
facilitator) ของศิษย์ ท�ำหน้าที่ empower ศิษย์ ให้เป็นผูอ้ ำ� นวยการการเรียน
รูข้ องตนเอง และอ�ำนวยการการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนร่วมกับเพือ่ นผูเ้ รียน และร่วม
กับครู
ผู้เรียนต้องได้ท�ำความเข้าใจการเรียนรู้ว่ามีหลายระดับ การเรียน
เพียงเพือ่ ให้สอบผ่านเป็นการเรียนรูร้ ะดับต�ำ่ (mediocre) หากผูเ้ รียนต้องการ
เรียนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ คี ณุ ภาพสูง (excellence) ผูเ้ รียนต้องพร้อมทีจ่ ะ
เผชิญความท้าทายทีย่ าก แต่ครูกพ็ ร้อมทีจ่ ะยืนเคียงข้างและคอยช่วยเหลือ ผู้
เรียนจะต้องได้เรียนรู้ว่า การเรียนแบบที่มีคุณภาพสูง และต้องใช้ความ
พยายามนั้น มีคุณต่อชีวิตในอนาคตของตนเอย่างไร
ครูต้องเข้าใจว่า ไม่มีใครบังคับผู้เรียนได้ เพื่อให้เลือกการเรียนเพื่อ
excellence ไม่หยุดอยู่แค่ mediocre แต่ครูสามารถสร้างบรรยากาศและ
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กิจกรรมต่างๆ ที่ชักจูงให้ผู้เรียนเดินในเส้นทาง excellence ได้  เส้นทางนั้น
คือเส้นทาง student engagement
National Survey of Student Engagement (NSSE) ระบุวา่ student
engagement คือแบบแผนของการที่ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์
ที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ตลอดช่วงของหลักสูตรการ
ศึกษา โดย NSSE เน้นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเข้าร่วม โดยเน้นการ
ด�ำเนินการ ๕ กลุ่ม
๑. ระดับของความท้าทายเชิงวิชาการ
๒. การเรียนแบบลงมือท�ำ และร่วมมือกัน
๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู
๔. ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายแบบ
๕. บรรยากาศในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
จะเห็นว่า ปัจจัยส่งเสริมความสนใจในการเรียนของเด็กไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น
student engagement เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม
จุดส�ำคัญคือ ต้องไม่คิดเรื่องการสร้างความสนใจเรียนเป็นรายวิชา
(ซึ่งเป็นการคิดและด�ำเนินการระดับ micro) เท่านั้น ต้องคิดและด�ำเนินการ
ในระดับ macro หรือระดับภาพรวมด้วย และต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
แม้คิดเฉพาะในชั้นเรียน ก็ต้องคิดอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม  
ศ. เอลิซาเบธ ระบุว่า ต้องใช้หลักการของการสอนที่ดี เช่น ก�ำหนด
เป้าหมายการเรียนทีช่ ดั เจนและมีความหมาย  สร้างความคาดหวังทีส่ งู ให้แก่
ผูเ้ รียน และให้ feedback แก่ผเู้ รียนในทันที รวมทัง้ ต้องมีสงิ่ ทีล่ กึ กว่านัน้ และ
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มีความไม่คอ่ ยชัดเจน เช่นการมีเป้าหมายให้การเรียนการสอนเป็นการยกย่อง
ให้เกียรติผู้เรียน โดยการเชื่อมโยงกับมิติด้านสปิริต ประสบการณ์ และ
โลกทัศน์ของผู้เรียน
ผมเรี ย กวิ ธี คิ ด และด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบนี้ ว ่ า “การจั ด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยค�ำนึงถึงมิตขิ องความเป็นมนุษย์” และเคารพความเป็น
มนุษย์ของผู้เรียน
ส่งเสริม student engagement ด้วยการประเมิน
การประเมินเพือ่ เป็น feedback ให้ครูปรับการเรียนการสอน และให้
ผูเ้ รียนปรับการเรียนรูข้ องตนเอง เป็นสิง่ มีคา่ ยิง่ นัน่ คือต้องใช้การประเมินเพือ่
พัฒนา (formative assessment) ไม่ใช่เพือ่ การตรวจสอบ หรือเพือ่ บอกได้-ตก
(summative evaluation)
ที่จริง NSSE มีเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อช่วยเป็นข้อมูล feedback ช่วย
การปรับปรุง student engagement  แต่ลงท้ายมันกลับมีธรรมชาติเอียงไป
ทาง summative evaluation ต่อ student engagement ในระดับสถาบัน/
โรงเรียน ไม่ช่วย formative assessment ต่อ student engagement ใน
ห้องเรียน จึงมีผคู้ ดิ Classroom Survey of Student Engagement (CLASSE)
ส�ำหรับให้ครูใช้ ซึ่งผมมองว่า ครูไทยน่าจะช่วยกันสร้าง Thai CLASSE ส�ำหรับ
ใช้ประเมินคุณภาพของ student engagement ของห้องเรียนของตน ส�ำหรับ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนา student engagement ในชั้นเรียน
ของตน
๒๑ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๐๘๓
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๖. จากทฤษฎีสูปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูที่ครูจูดี้และผูเรียน
รวมกันริเริ่มสรางสรรค และใหผลดีตอการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง เรียกวา “discussion-forum monitoring”
โดยสรางออนไลน discussion ขึ้นมา
ใหผูเรียนตองเขาไปรวมอภิปราย
ในตอนที่ ๖ นี้ ได้จากบทที่ ๖ ชือ่ From Theory to Practice Teachers
Talk About Student Engagement
ในบทนี้มีกรณีตัวอย่างจากครูรวม ๗ คน หรือ ๗ แบบ ผมจะน�ามา
ลงบันทึกตอนละคน หรือตอนละแบบ โดย ศ. เอลิซาเบธ แนะน�าว่า ระหว่าง
อ่านเรื่องราวของครูแต่ละคน ให้ตั้งค�าถามไปด้วยว่า กรณีตัวอย่างนั้นๆ บอก
อะไรเกี่ยวกับทฤษฎีที่ได้เขียนไว้แล้วในบทก่อนๆ ดังนี้
f ครูท�าอย่างไร ให้ศิษย์เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนก�าลังเรียน
f ครูจัดห้องเรียนอย่างไรเพื่อสร้างความหวังว่า หากตนมานะ
พยายาม ตนจะประสบความส�าเร็จ
f ครูมียุทธศาสตร์และการกระท�าอย่างไร เพื่อให้ศิษย์เรียนจาก
การลงมือท�า
f การสร้างความเป็นชุมชนในห้องเรียนส�าคัญต่อครูอย่างไร ครู
จะบรรลุได้อย่างไร
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f ครูท�ำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้รับการท้าทายพอดี ไม่ยากไม่ง่าย
เกินไป
f ท�ำอย่างไรผู้เรียนจึงจะได้เรียนแบบองค์รวม คือทั้ง cognitive,
psychomotor และ affective domain
ท�ำให้ผู้เรียนสนใจด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ :
กรณีครู จูดี้ เบเกอร์
ครู จูดี้ เบเกอร์ สอนสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เป็นคนขีอ้ ายและเก็บ
ตัว ไม่ใช่คนคล่องแคล่วในการออกสังคม แต่ก็สามารถริเริ่มหรือสร้างสรรค์
การเรียนรู้ที่ท�ำให้เกิด student engagement ได้อย่างดี
ครูจดู ี้ บอกว่าตนมีเคล็ดลับอยูท่ ี่ (๑) ลงมือท�ำด้วยตนเอง (๒) ตระหนัก
ว่าเงือ่ นไขในสังคมเปลีย่ นไปแบบตรงกันข้าม สมัยทีต่ นเองเรียน เนือ้ หาสาระ
ความรู้ได้จากครู หาจากแหล่งอื่นยาก แต่เวลานี้ เนื้อหาสาระวิชาหาได้แค่ใช้
นิ้วกดปุ่มผู้เรียนไม่ต้องไปโรงเรียน หรือห้องสมุด (๓) สิ่งที่โรงเรียนมีค่าต่อผู้
เรียนไม่ใช่ตัวความรู้อีกต่อไป แต่เป็นคุณค่าของการฝึกเลือกและตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของความรู้ แล้วน�ำไปฝึกฝนการประยุกต์ใช้ ความรู้
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของวิชาเรียน
ครูจูดี้อ้างถึง Set ๔๙ : Student-Generated Rubrics ในหนังสือเล่ม
นี้ โดยให้ผเู้ รียนของตนมีสว่ นก�ำหนดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
สอบ ขึ้นใช้ในชั้นเรียน รวมทั้งร่วมกันก�ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์/ไม่พึง
ประสงค์ ในชัน้ เรียน หากจ�ำเป็น  แต่ไม่ใช่กำ� หนดหลักสูตรเองทัง้ หมด เพราะ
ผู้เรียนยังก�ำหนดเองไม่ได้   ครูจูดี้จะเอาแผนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนออกความเห็น และร่วมกันก�ำหนดวันสอบ
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ผูเ้ รียนจะได้รบั “เมนูกจิ กรรมการเรียนรู”้ ให้ชว่ ยกันเลือกและท�ำพันธ
สัญญาร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่การให้เกรดของวิชานั้น กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ การ
เดินทางไปศึกษาภาคสนาม การวิจัย การเขียนเรียงความ การเขียนบันทึก
สะท้อนความคิด (reflective journal) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านนั้น เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนรูท้ คี่ รูจดู แี้ ละผูเ้ รียนร่วมกันริเริม่ สร้างสรรค์ และให้
ผลดีตอ่ การเรียนรูเ้ ป็นอย่างยิง่ เรียกว่า “discussion-forum monitoring” โดย
สร้างออนไลน์ discussion ขึ้นมา ให้ผู้เรียนต้องเข้าไปร่วมอภิปราย    
กิจกรรมดังกล่าวต้องการ discussion moderator ท�ำหน้าที่ดูแล
(๑) ว่าไม่มีการน�ำข้อความที่ไม่เหมาะสมออกเผยแพร่ (๒) การอภิปรายพุ่ง
เป้าอยู่ที่ประเด็น (๓) เก็บข้อมูลว่าใครร่วมกิจกรรมบ้าง และ (๔) ตั้งค�ำถาม
กระตุ้นการอภิปรายประเด็นที่ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งครูท�ำไม่ไหว เพราะใช้เวลา
มาก จึงเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มอบหมายให้ผเู้ รียนผลัดเวรกันท�ำหน้าที่
คนละ ๑ สัปดาห์ และท�ำหน้าที่สังเคราะห์รายงานส่งครู
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ลึ ก กว่ า ปกติ
ทั่วไป คือได้ทักษะในการอ�ำนวยความสะดวกต่อการอภิปรายกลุ่มแบบ
ออนไลน์ และได้ฝกึ ทักษะการคิดแบบทีเ่ รียกว่า higher-order thinking skills   
ในการมอบหมายงานให้ผเู้ รียนท�ำนี้ ครูกบั ผูเ้ รียน ท�ำข้อตกลงคล้ายๆ
PA (Performance Agreement) ทีใ่ ช้ในทีท่ ำ� งานในสมัยปัจจุบนั คือถ้าสัญญา
ว่าจะท�ำงานยาก และท�ำส�ำเร็จ ก็จะได้เกรดสูง  ผู้เรียนบางคนตั้งเป้าสูงเกิน
ก�ำลัง เมื่อท�ำไปได้ระยะหนึ่งก็ตระหนักว่าคงจะท�ำไม่ได้ตามข้อตกลงเดิม ครู
จูดี้จะยอมเจรจาใหม่ได้ด้วย
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ท�ำความเข้าใจพื้นความรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้ความท้าทายในการเรียนรู้เหมาะสม ครูและผู้เรียน ต้องรู้ว่าผู้
เรียนแต่ละคนมีพนื้ ความรูเ้ ดิมเป็นอย่างไร ครูจดู ี้ ใช้เครือ่ งมือ SET 16 : Team
Concept Maps ในหนังสือเล่มนี้ เป็นกิจกรรมแรกในชัน้ เรียน โดยแบ่งผูเ้ รียน
ออกเป็นกลุ่ม ให้ท�ำ mapping ความรู้ (เรียกว่า cognitive map) เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เช่นเรื่อง “สุขภาพของผู้หญิง” ครูจะได้ตื่นตาตื่นใจกับพื้นความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างหลากหลาย ของผู้เรียน ในการแสดงออก
ว่าตนเข้าใจเรือ่ งสุขภาพของผูห้ ญิงอย่างไรบ้าง แล้วให้ตวั แทนของกลุม่ ออกมา
อธิบายแผนผังของกลุ่มแก่เพื่อนร่วมห้องเรียน
แล้วครูจูดี้ บอกชั้นเรียนว่าตนได้เห็นอะไรจากกิจกรรม mapping
ความรู้นี้ และวิชาที่ก�ำลังเรียนจะเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว
อย่างไร ในตอนจบครูจดู อี้ าจให้ผเู้ รียนจัดกลุม่ ร่วมกันเขียน mapping ความ
รู้ที่ได้เรียนรู้ในคาบเรียนนี้
สร้างความสนใจของผู้เรียน ต่อสิ่งที่ครูสอน
ครูจดู เี้ ล่าเรือ่ งผูเ้ รียนในวิชา Program Evaluation ทีม่ าเรียนอย่างไม่
สนใจ เพราะอาจคิดว่ารู้แล้ว คิดว่าเป็นเรื่องตัวเลข หรือเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
ชีวิตอนาคตของตน  ครูจูดี้ใช้ SET ๒ : Artefacts เป็นเครื่องมือสร้าง student
engagement เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจคุณค่าของวิชานี้ โดยแจกของ ๓ อย่าง
ให้ผเู้ รียนบอกว่าทัง้ ๓ สิง่ นัน้ มีความเหมือนกันอย่างไร แล้วชวนตีความความ
เหมือนในมิติต่างๆ กัน เช่น ด้านราคา คุณภาพ การใช้งาน  ซึ่งจะน�ำไปสู่
การท�ำความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ของการประเมิน เป้าหมายของการเรียนคือ
การฝึกคิดให้ลึกขึ้น ส�ำหรับใช้ก�ำหนดเกณฑ์ของการประเมิน   
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ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักว่า ตนเองมีส่วนเพิ่มเติม
สร้างสรรค์ความรู้ส่วนรวมของชั้นเรียน
ครูจูดี้ต้องการยืนยันให้ผู้เรียนแต่ละคน มั่นใจว่าตนเองมีพื้นหรือ
ต้นทุนความรูอ้ ยูแ่ ล้วส่วนหนึง่ เช่น ในชัน้ เรียนเรือ่ ง “สุขภาพของผูห้ ญิง” ครู
จูดี้จะถามว่า ใครเคยมีลูกแล้วบ้าง ทุกชั้นเรียนจะมี ๕ - ๖ คน ครูจะบอก
ว่ า “เธอคื อ expert” และจั ด ให้ ท� ำ หน้ า ที่ expert ใน SET 5 :
Stations โดยให้ไปยืนท�ำหน้าที่ “ผู้มีประสบการณ์” แยกเป็นสถานีที่ ๑, ที่ ๒
… ให้ผู้เรียนจับกลุ่มแยกย้ายกันไปสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
โดยมีค�ำถามตัวอย่างให้  หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มรายงานต่อชั้นเรียน
เป้าหมายของการเรียนรู้แบบนี้คือ ช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่าคนเรา ที่เคย
ผ่านประสบการณ์เดียวกัน อาจมีค�ำตอบต่อค�ำถามเดียวกันแตกต่างกัน
โดยแนวทางท�ำนองนี้ ครูจูดี้เคยให้ผู้เรียนร่วมกันเขียนต�ำราจากการ
ค้นอินเทอร์เน็ต และจากการสัมภาษณ์ผมู้ ปี ระสบการณ์ แทนทีจ่ ะให้เรียนจาก
ต�ำราที่มีหลายส่วนล้าสมัย และพบว่าต�ำราของผู้เรียนมีคุณภาพสูงมาก
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy)
และความเข้าใจเชิงวัฒนธรรม
เนื่องจากครูจูดี้สอนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การพัฒนา
ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ มีความส�ำคัญต่อวิชาชีพนี  ้ ครูจดู สี้ อนให้ผเู้ รียน เห็น
อกเห็นใจผู้อื่นโดยให้แต่ละคนเขียนรายการกิจกรรมที่ตนถนัด (ชอบท�ำ) กับ
กิจกรรมที่ตนไม่ถนัด (ไม่อยากท�ำ) แล้วให้เลือกจากรายการที่ไม่ถนัด
๑ อย่าง แล้วให้ท�ำต่อหน้าชั้น ให้เพื่อนๆ สังเกตความรู้สึกของเพื่อน เพื่อให้
ผู้เรียน ได้เข้าใจว่า กิจกรรมง่ายๆ ส�ำหรับตน อาจเป็นเรื่องฝืนใจหรือล�ำบาก
ใจยิ่งส�ำหรับคนอื่นก็ได้      
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ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมักเป็นคนหนุ่มคนสาว และแสดง
ความร�ำคาญทีผ่ ปู้ ว่ ยสูงอายุกรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือผิดๆ ถูกๆ   ครู
จูดบี้ อกให้ผเู้ รียน เอาแขนข้างถนัดแช่นำ�้ แข็ง ในขณะทีใ่ ช้มอื ข้างไม่ถนัดกรอก
แบบฟอร์ม เพื่อจะได้เข้าใจว่าคนแก่หรือก�ำลังมีความเจ็บปวดมีความยาก
ล�ำบากในการกรอกแบบฟอร์มอย่างไร แล้วให้ผู้เรียนเขียนรายงานความรู้สึก
ของตนในขณะนั้น และข้อเรียนรู้เรื่องความเห็นอกเห็นใจคนอื่น  การเรียนรู้
บทเรียนนี้ท�ำได้ต่อทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียน ในหลักสูตรออนไลน์  
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 	
ครูจูดี้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ฮอร์โมน มาบรรยายให้ผู้เรียนฟังเรื่อง
hormone therapy  เมื่อผู้เชี่ยวชาญพูดจบและออกจากห้องไป  ครูจูดี้ตั้งค�ำ
ถามให้ผเู้ รียนแต่ละคนตอบว่าหากตนเป็นผูป้ ว่ ย จะใช้ฮอร์โมนหรือไม่ และให้
บอกเหตุผลที่ท�ำให้ตัดสินใจเช่นนั้น  ตามปกติผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนจะพูด
โน้มน้าวให้เหตุผลจนผู้เรียนเชื่อในประโยชน์ของมัน  
หลังจากนัน้ ครูจดู กี้ จ็ ะให้ขอ้ มูลและปัจจัยด้านลบในแต่ละข้อทีผ่ เู้ รียน
ใช้ตัดสินใจใช้ฮอร์โมน แล้วจึงให้ผู้เรียนตัดสินใจใหม่ และให้เหตุผลใหม่
นอกจากท�ำให้ผเู้ รียนได้ความรูท้ คี่ รบถ้วนรอบด้านเกีย่ วกับการรักษา
ด้วยฮอร์โมนแล้ว ผูเ้ รียนยังได้เรียนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical
thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในโลกสมัยนี้ นั่นคือ
ต้องไม่ดว่ นเชือ่ ข้อมูลจากแหล่งเดียว ไม่วา่ แหล่งนัน้ จะน่าเชือ่ ถือเพียงใดก็ตาม
สอน metacognitive skills
metacognitive skills คือทักษะในการท�ำความเข้าใจกลไกการเรียน
รู้ของตนและของผู้อื่น  ทักษะนี้เรียนรู้ได้โดยการท�ำ reflection หรือ AAR
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(After Action Review) กับตนเอง โดยครูก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียน “บันทึกการ
เรียนรู้” (Learning Log)
ทัง้ หมดนีค้ อื ทีเด็ดวิธสี ร้างความสนใจเรียนของศิษย์ โดยครูจดู ี้ ทีเ่ น้น
ให้ศิษย์เป็นผู้ลงมือท�ำ  ในตอนต่อไปจะเป็นทีเด็ดของครู นาตาเลีย
๒๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๑๕๘
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๗. จากทฤษฎีสูปฏิบัติ (๒)
เนนที่บุคลิกของครู
และที่โครงสรางรายวิชา

เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางยืดหยุน และมีการเรียนรูอยางเปนระบบ
ครูเอลิซาเบธ จึงแบงเวลาเรียนเปน โมดูล ใหผูเรียน
เลือกโมดูล และเลือกวิธีเรียนในแตละโมดูล
ในตอนที่ ๗ นี้ ได้จากบทที่ ๖ ชือ่ From Theory to Practice Teachers
Talk About Student Engagement
ในบทจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ มีกรณีตัวอย่างจากครูรวม ๗ คน หรือ ๗
แบบ ในบันทึกตอนที่ ๖ ได้เล่าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
โดยมีทีเด็ดส�าคัญคือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเป็นหลัก เนื่องจากครูจูดี้ใน
ตอนทีแ่ ล้วเป็นคนขีอ้ าย ในบันทึกนีจ้ ะว่าด้วยการสร้าง student engagement
โดยเน้นที่บุคลิกของครู และเน้นที่โครงสร้างวิชา
สร้าง student engagement ด้วยบุคลิกของครู
ครูนาตาเลีย เป็นศาสตราจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีไฟแรงกล้า
และมีบคุ ลิกดึงดูด และคล่องแคล่วว่องไว เอาใจใส่ผเู้ รียนเป็นรายคน ไม่ปล่อย
ให้คนที่เรียนอ่อนหรือไม่เอาใจใส่เล็ดรอดสายตา รวมทั้งเอาใจใส่รับรู้ฐานะ
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ความยากล�ำบากของผู้เรียนเป็นรายคนด้วย
ความรัก ความหวังดี และความชัดเจนต่อมาตรฐานการเรียนรูใ้ นวิชา
ที่ตนสอน สื่อสารออกไปยังผู้เรียนอย่างชัดเจน  ผู้เรียนจะต้องเข้าใจว่าบท
เรียนนั้นคืออะไร มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตอนาคตของตน และต้อง
พยายามท�ำแบบฝึกหัดเพื่อยกระดับความสามารถของตนขึ้นสู่มาตรฐาน ครู
นาตาเลีย มี “ค�ำพูดของโค้ช” ที่ยุ ให้ก�ำลังใจแกมบังคับ ให้ผู้เรียนต้องฝึก
เขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาของตน
ส�ำหรับครูที่มีบุคลิกเช่นนี้ผู้เรียนไม่มีทาง disengage ได้
สร้าง student engagement ด้วยโครงสร้างรายวิชา
นีค่ อื เรือ่ งของครูเอลิซาเบธ ผูเ้ ขียนหนังสือเอง เพือ่ ฟืน้ ตนเองจากการ
ถูกผู้เรียนร้องเรียนว่าสอนไม่ดี จึงดิ้นรนสร้างหรือพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้แบบ
ที่ผู้เรียนนิยมขึ้นมา ท�ำให้มีผู้เรียนลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาเพิ่มจาก ๔๕
คน เป็น ๑,๒๐๐ คน ในเวลาไม่กปี่ ี โดยตอนด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงวิธจี ดั การ
เรียนการสอนของรายวิชาดนตรีนนั้ ครูเอลิซาเบธ ไม่ทราบทฤษฎีทใี่ ช้มาทราบ
ภายหลังว่าเป็นวิธีการจัดการหลักสูตรแบบที่เรียกว่า differentiation พัฒนา
โดย Carole Ann Tomlinson แห่งมหาวิทยาลัย เวอร์จิเนีย
ครู เ อลิ ซ าเบธ สรุ ป ว่ า ตนใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ๔
ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ใช้ เ นื้ อ หาจากหลากหลายวั ฒ นธรรม  เนื่ อ งจากเป็ น วิ ช า
ดนตรี และเนื่องจากผู้เรียนมาจากหลากหลายวัฒนธรรม แต่ละวัฒนธรรมก็
มีดนตรีของตน  การที่เนื้อหามาจากวัฒนธรรมของผู้เรียนท�ำให้เกิดความ
สนใจ ตื่นใจ และครูเอลิซาเบธ คิดยุทธศาสตร์หาตัวเชื่อมคุณค่าเพื่อสร้าง
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ความเป็นชุมชนในชัน้ เรียน และสรุปกับตนเองว่า จะใช้ยทุ ธศาสตร์สร้างความ
รู้สึกเป็นคนอเมริกันร่วมกัน แม้จะมาจากเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างกัน แต่ก็
เป็นอเมริกันด้วยกัน หรือหากเพิ่งย้ายถิ่นเข้ามาก็ต้องการเข้าสู่เบ้าหลอมเพื่อ
เป็นคนอเมริกัน
ครูเอลิซาเบธ เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น Musics of Multicultural
America ซึ่งช่วยให้การเรียนดนตรีเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายไป
พร้อมๆ กัน  เน้นเรื่องราวของคนตัวเป็นๆ ที่พบปะกันอยู่ ไม่ใช่เรียนดนตรี
จากต�ำราวิชาดนตรีคลาสสิคยุโรปที่น่าเบื่อ ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชาจึง
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนอย่างยิ่ง
๒. เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเรียนตามความสะดวกของตน (personalized
course delivery)   ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้ผู้เรียนบางคนเลือกเรียนด้วย
วิธีออนไลน์ เป็นหลัก และผู้เรียนแต่ละคนจะก�ำหนดวิธีเรียนของตนร่วมกับ
ครู เพื่อให้ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร   วิธีการนี้
ครูเอลิซาเบธ เรียกว่า “สอนแบบผสม” (blended delivery)  ผู้เรียน แต่ละ
คนเลือกส่วนผสมของตนเอง แต่รวมแล้วต้องได้ผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยผูเ้ รียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบพิสจู น์วา่ ตนเองบรรลุแล้ว
ครูเอลิซาเบธ เล่าทีม่ าของวิธกี ารนีว้ า่ เริม่ จากตนต้องคิดหาทางสร้าง
ความมั่นคงให้ตัวเอง ด้วยการดึงดูดให้ผู้เรียนมาเรียนวิชาที่ตนสอน และเมื่อ
ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ถอน  ครูเอลิซาเบธสังเกตว่าผูเ้ รียนถอนวิชาเพราะคิด
ว่าจะเรียนไม่ทนั สอบไม่ได้  ครูจงึ ต้องหาวิธจี ดั การเรียนรูท้ ยี่ ดื หยุน่ ให้ผเู้ รียน
ที่มีภารกิจส่วนตัวแตกต่างกันสามารถเรียนได้ตลอดรอดฝั่ง
ครูเอลิซาเบธ เริ่มจากการยกเลิกการบังคับให้ต้องเข้าชั้นเรียน และ
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จัดให้มี lecture note ไว้ทหี่ อ้ งสมุด และต่อมาไว้ออนไลน์ ให้ผเู้ รียนอ่านเมือ่ ไร
ก็ได้ อ่านหลายเที่ยวก็ได้  เมื่อเอาเวลาเรียนทฤษฎีหรือเนื้อหาไปไว้ในเวลา
เรียนที่บ้าน เวลาที่มาพบครูที่มหาวิทยาลัยก็สามารถจัดเป็นกิจกรรมที่หลาก
หลาย ให้ผู้เรียนเลือกเข้าเรียนตามความพอใจของตน
๓. เปิดโอกาสให้มีเมนูกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเลือก  เมนูที่มี
ให้เลือกมีตั้งแต่วิธีฟังการบรรยาย และอ่านต�ำรา ตามแนวทางที่ใช้กันมานาน
(ซึ่งน่าเบื่อ), การเดินทางไปศึกษาภาคสนาม, การสัมภาษณ์นักดนตรี, การดู
หนัง, การไปชมคอนเสิรต์ , การตอบค�ำถามออนไลน์, และการท�ำวิจยั   ความ
กล้าริเริ่มของครูเอลิซาเบธ ถึงกับให้มีกิจกรรม “wild-card activity” คือให้
ผูเ้ รียนคิดเองว่าจะท�ำกิจกรรมอะไรเพือ่ การเรียนรูข้ องตน แล้วเอามาตกลงกับ
ครู  กิจกรรมนี้น�ำไปสู่การสร้างภาพยนต์สารคดีเรื่องดนตรีในชนเผ่าอเมริกัน
พื้นเมือง ที่ผู้เรียนเป็นคนในชนเผ่านั้น เป็นต้น
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างยืดหยุน่ และ
มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   ครูเอลิซาเบธ จึงแบ่งเวลาเรียนเป็น “โมดูล”
ให้ผเู้ รียนเลือกโมดูล และเลือกวิธเี รียนในแต่ละโมดูล  ผูเ้ รียนบางคนอาจเลือก
หลายโมดูล แต่เรียนในระดับพอรู  ้ บางคนอาจเลือกน้อยโมดูลแต่เรียนลงลึก
มีก�ำหนดส่งผลงานโดยผู้เรียนส่งก่อนได้   แต่รวมแล้วการเรียนต้องจบตาม
ก�ำหนดภาคเรียน
๔. ให้โอกาสผู้เรียนเลือกเกรดของตนเองได้  ซึ่งหมายความว่า หาก
อยากได้เกรดดีก็ต้องท�ำงานหนัก และต้องพิสูจน์ระดับการเรียนรู้ของตนว่า
คู่ควรแก่เกรดนั้น โดยที่มีการท�ำงานและสอบสะสมคะแนน ในการประเมิน
หลากหลายแบบ รวมทั้งวิธีสอบแบบ face-to-face กับครู ที่ครูประเมิน
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ระดับความลึกซึ้งของการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และวิธีสอบแบบ Primary Trait
Analysis  เพือ่ ให้นำ�้ หนักคะแนนทีช่ ว่ ยให้ประเมินคุณภาพ (ความลึกและเชือ่ ม
โยง) ของการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
จะเห็นว่า วิธกี ารสร้าง student engagement ของครูเอลิซาเบธ คือ
ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งตัวอุดมการณ์หรือเป้าหมายของวิชา
ด้วย  คือกลายเป็นวิชาดนตรีเพื่อการสร้างชาติอเมริกันพหุวัฒนธรรม ไม่ใช่
วิชาดนตรีทั่วๆ ไป
เนื่องจากเวลานี้ มีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนวิชานี้ถึงประมาณ ๑,๒๐๐
คน จึงต้องมีครูสอนหลายคน และครูเอลิซาเบธ ท�ำหน้าที่ course coordinator
มากกว่าจัดการเรียนการสอนเอง
๒๒ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๒๘๒
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๘. จากทฤษฎีสูปฏิบัติ (๓)
เนนใชแรงจูงใจ
แรงจูงใจใหทําสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเรียน เชื่อวาตนจะทําสําเร็จ และ
สิ่งที่ทํานั้นมีคุณคาตอตน
ในตอนที่ ๘ นี้ ได้จากบทที่ ๖ ชือ่ From Theory to Practice Teachers
Talk About Student Engagement
ในบทจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ มีกรณีตัวอย่างจากครูรวม ๗ คน หรือ ๗
แบบ ในบันทึกตอนที่ ๖ และ ๗ ได้เล่าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ไปแล้ว ๓ แบบ บันทึกตอนที่ ๘ นี้จะว่าด้วยการสร้าง student
engagement ด้วยแรงจูงใจ ของครู ๒ คน ที่ใช้วิธีการแตกต่างกันมาก คือ
ครู Nicole Gray ผู้สอนคณิตศาสตร์ และครู Dolores Davison ผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์
ได้กล่าวแล้วใน ตอนที่ ๒ ว่าผู้เขียนหนังสือ Student Engagement
Techniques มีสมมติฐานว่า student engagement เกิดจากปัจจัยหลัก ๒
อย่าง คือ motivation กับ active learning ในบันทึกนี้ จะกล่าวถึงภาค
ปฏิบัติในการใช้แรงจูงใจเป็นตัวน�าในการดึงความสนใจให้ศิษย์จดจ่อกับการ
เรียน โดยยกกรณีของครูนิโคล
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แรงจูงใจให้ท�ำสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อ (๑) ผู้เรียนเชื่อว่าตนจะท�ำส�ำเร็จ
(๒) สิ่งที่ท�ำนั้นมีคุณค่าต่อตน
วิธีสร้างแรงจูงใจให้ไม่กลัววิชาคณิตศาสตร์ แนวทางของครู นิโคล
ครูนิโคล สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และสอนผู้เรียนที่อ่อน
คณิตศาสตร์  ดังนั้น เหล่าผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียนด้วยความประหวั่นพรั่น
พรึงว่าตนจะไม่สามารถสอบผ่านวิชานี  ้ ส่วนหนึง่ ของความหวาดกลัวมาจาก
เสียงเล่าลือ ถึงความยากของคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงมีผู้เรียนจ�ำนวนหนึ่งที่
“ใจแพ้ตั้งแต่ยกแรก” คือเข้าชั้นเรียนด้วยจิตที่ติดลบ ด้านความมั่นใจ
ตนเอง  ครูนิโคลจึงตั้งใจท�ำหน้าที่ ๒ อย่างคู่กัน คือเป็นนักจิตวิทยา แก้ไข
โรคกลัวคณิตศาสตร์ กับ เป็นโค้ชช่วยให้ศิษย์เรียนคณิตศาสตร์สนุก
ครูนิโคล ใช้เครื่องมือสร้างแรงจูงใจในตัวศิษย์ ๓ อย่าง คือ
ชั่วโมงปลุกใจ
นี่คือชั่วโมงแรกของชั้นเรียน  ครูนิโคลบอกผู้เรียนว่าเสียงเล่าลือว่า
วิชาคณิตศาสตร์เรียนยากมาจากความเข้าใจผิดๆ ของผูใ้ หญ่ และทีต่ วั ผูเ้ รียน
เองเรียนผ่านวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาพื้นฐานมาอย่างไม่สนุกก็
เพราะครูที่สอน ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาโดยตรง และไม่มีความรักใน
วิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เหมือนอย่างครูนิโคล
ครูนโิ คลจะใช้สารพัดถ้อยค�ำและตัวอย่าง เพือ่ ปลุกใจให้ผเู้ รียนมัน่ ใจ
ว่า (๑) การเรียนและสอบผ่านวิชานี้ ไม่ยากหากพยายาม  (๒) วิชาคณิตศาสตร์
มีคุณค่าสูงส่งต่อชีวิตในอนาคตของผู้เรียน
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โปรแกรม Math My Way
นี่คือการออกแบบรายวิชาออกเป็น ๑๐ โมดูลการเรียนรู้ เพื่อช่วย
ให้การเรียนมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน และเพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ในระดับ mastery คือรู้จริง รู้ลึก รวมทั้งตั้งชื่อให้รู้สึกไม่
รังเกียจการเรียนวิชานี้ด้วย  
หั ว ใจของโครงการ MMW คื อ แต่ ล ะโมดู ล มี แ บบฝึ ก หั ด ใน
คอมพิวเตอร์ และมีการบ้านให้แต่ละคน  ผู้เรียน ต้องท�ำแบบฝึกหัดทั้งหมด
และต้องเรียนให้ผ่านโมดูลแรก โดยสอบได้คะแนนร้อยละ ๘๗ ขึ้นไปเสียก่อน
จึงจะก้าวไปเรียนโมดูลถัดไป เป็นกลไกช่วยให้ฐานแน่น และแก้ไขความเข้า
ใจผิ ด ๆ เสี ย ก่ อ น เพราะครู นิ โ คลสั ง เกตว่ า อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ในการเรี ย น
คณิตศาสตร์คือผู้เรียนมีความเข้าใจผิดๆ เป็นพื้นฐาน
ครูนิโคลบอกว่าโปรแกรมนี้เพิ่งเริ่ม และยังไม่มีผลการวิจัยประเมิน
ผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่จากการสังเกตขั้นตอนการเรียน มีผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์อย่างชัดเจน
ลักษณะของชัน้ เรียนคณิตศาสตร์ของครูนโิ คล จึง “สับสนวุน่ วายอย่าง
มีการจัดการ”  คือครูอาจจะก�ำลังอภิปรายท�ำความเข้าใจประเด็นหนึ่งกับผู้
เรียนกลุม่ เล็กๆ ทีม่ มุ หนึง่ ของห้อง ในขณะทีผ่ เู้ รียนส่วนใหญ่นงั่ ท�ำแบบฝึกหัด
เงียบๆ คนเดียว แต่มีผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งก�ำลังแลกเปลี่ยนความเข้าใจกับ TA
คนหนึ่ง
ครู นิ โ คลตั้ ง ใจเต็ ม ที่ ที่ จ ะให้ ผู ้ เ รี ย นสอบผ่ า นการสอบของโมดู ล
แรก เพราะเมื่อสอบผ่าน ความมั่นใจในความส�ำเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นมาก
ครูนิโคลมีวิธีต่างๆ นานา ที่ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ เป็นเรื่อง
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
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ตัวช่วยนอกห้องเรียน ที่เป็นกลไกของแคมปัส
เรียกว่า PTT (Pass the Torch)   
ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยของครูนโิ คล มีสำ� นักงานและการจัดการ
PTT เพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือทุกรูปแบบ และครูนโิ คลจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปใช้บริการ  โดยมหาวิทยาลัยตั้งใจให้ PTT เป็นเสมือน
“บ้าน” ที่เป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้เรียนได้   โดย PTT อาจจัดผู้เรียนอาสา ให้ท�ำ
หน้าที่ mentor ให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการ  
วิธีสร้างแรงจูงใจโดยการท�ำให้เห็นคุณค่าของวิชา
แนวทางของครู โดโลรีส
ครูโดโลรีส สอนวิชาประวัติศาสตร์ตะวันตก ซึ่งเป็นวิชาในสาขาวิชา
ศึกษาทั่วไป เนื้อหามาก และชั้นเรียนใหญ่  ปัญหาส�ำคัญคือผู้เรียนไม่เห็น
ประโยชน์ว่าเรียนไปท�ำไม แต่ถูกบังคับให้เรียน
ครูโดโลรีส จึงหาวิธีสร้าง engagement ของผู้เรียนที่พื้นความรู้ไม่
ดี และไม่เห็นคุณค่าของรายวิชา โดยยึดหลักว่า สิง่ ยืนยัน engagement ของ
ผูเ้ รียนได้แก่ แสดงความสนใจ แสดงความพิศวง ต้องการท�ำงานวิจยั ถามหา
เอกสารให้ไปอ่านหรือค้นคว้าเพิ่ม ร่วมในการอภิปราย เสนอตัวอย่างที่ตน
ประสบ และแสดงท่าทีสนใจการสนทนาในชั้นเรียน  
ครูโดโลรีส มียุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
สร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
เบื้องแรกครูโดโลรีส พยายามจ�ำชื่อผู้เรียนและเรียกชื่อ รวมทั้งให้
ความเอาใจใส่เป็นกันเอง และชักชวนให้ผเู้ รียนมาหาครูเพือ่ พูดคุยกับครูทหี่ อ้ ง
ท�ำงาน และครูโดโลรีส จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  
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เท่ากับครูโดโลรีส ส่งสัญญาณแก่ผู้เรียนว่าตนยินดีคุยและช่วยเหลือ
ผู้เรียน แค่นี้กเ็ กิด student engagement ได้เป็นอย่างดี ในลักษณะของการ
มีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ต่อกัน
ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
เข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตของตน
ตัวอย่างเช่นเมื่อเรียนถึงเหตุการณ์การระบาดของกาฬโรคในช่วง
คริสตศตวรรษที่ ๑๔ ก็โยงมาเปรียบเทียบกับการระบาดของ HIV/AIDS ในช่วง
ทศวรรษ ๑๙๘๐ ให้เห็นว่าผู้คนในสังคมจะปรับตัว ปรับวิถีชีวิตอย่างไร  ซึ่งผู้
เรียนจะเข้าใจได้ เพราะใกล้ตัว หรือเมื่อเรียนถึงการทิ้งระเบิด ท่าเรือ เพิร์ล
ฮาร์เบอร์ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ ๙/๑๑
ส่งเสริมให้เกิดการคิดในระดับที่เรียกว่า higher-order thinking
การคิดในมิติที่สูงขึ้น (higher-order thinking) เกิดจากการตีความ
ท�ำความเข้าใจเชื่อมโยงกับพื้นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว   วิธีส่งเสริมท�ำได้หลาย
ทาง ในชั่วโมงแรกครูโดโลรีส จะมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนเรียงความเชิง
วิเคราะห์ประวัติส่วนบุคคลของคนในประวัติศาสตร์ที่ตนชื่นชอบ ส�ำหรับเป็น
ปฐมฤกษ์ของการคิดในมิติที่สูงขึ้น
แนวทางการให้คะแนนเป็นเครือ่ งมือชักชวนให้ผเู้ รียนฝึกการคิดในมิติ
ที่สูงขึ้น  โดยครูโดโลรีส จะท�ำความเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของ
เทอม เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจคุณค่าของการเรียนให้เกิดการคิดในมิตทิ สี่ งู เลยไป
จากการท่องจ�ำสาระหรือข้อเท็จจริง และในการท�ำแบบฝึกหัดหรือการอภิปราย
ครูจะคอยชมถ้อยค�ำที่แสดงการคิดในระดับที่สูง   
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ใช้ภาพการไปเที่ยวสถานที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ของครู
ช่วยดึงดูดความสนใจ
ครูโดโลรีส ชอบทัศนศึกษา จึงมีรูปถ่ายของตนเองกับสถานที่ส�ำคัญ
มากมาย เมื่อเอามาฉายให้ผู้เรียนดู ก็เรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดี   
๒๓ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๓๙๐
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๙. จากทฤษฎีสูปฏิบัติ (๔)
เนนการลงมือปฏิบัติ
The Study Forum ทําใหเกิดการใช
“สินทรัพยความรู” (knowledge assets)
ของผูเรียนเอง ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูในชั้นเรียน
ในตอนที่ ๙ นี้ ได้จากบทที่ ๖ ชือ่ From Theory to Practice Teachers
Talk About Student Engagement
ในบทจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ มีกรณีตัวอย่างจากครูรวม ๗ คน หรือ ๗
แบบ ในบันทึกตอนที่ ๖, ๗ และ ๘ ได้เล่าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างสรรค์ไปแล้ว ๕ แบบ บันทึกตอนที่ ๙ นี้จะว่าด้วยการสร้าง student
engagement ด้วยการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ ของครู Carol Holcroft และ
แบบผสมผสานของครู Scott Lankford
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แนวของครู แครอล
ครูแครอล โฮลโครฟท์ เป็นอาจารย์ใหม่สอนวิชาจุลชีววิทยาและวิชา
โภชนาการ ทัง้ ทีเ่ ป็นชัน้ เรียน face-to-face และชัน้ เรียนออนไลน์ และวิชาที่
สอนวิชาหนึง่ เป็นวิชาในกลุม่ General Education แต่สว่ นใหญ่เป็นวิชาในกลุม่
Vocational/Professional คือต้องเอาไปใช้ทา� งานได้ และครูแครอลก็ได้ยนิ อยู่
เสมอว่าเมือ่ บัณฑิตไปท�างาน ก็ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงทฤษฎีทไี่ ด้เรียน
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ในการท�ำงานได้  ครูแครอลจึงตัง้ ใจสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการคิดชัน้ สูงที่
ช่วยให้เชือ่ มทฤษฎีกบั การปฏิบตั ไิ ด้ โดยทีผ่ เู้ รียนมักคุน้ เคยกับการเรียนและสอบ
ความจ�ำเนือ้ หาเท่านัน้ ไม่เคยต้องคิด ครูแครอลมีวธิ สี อนดังนี้
ใช้ “Think-Pair-Share” ทุกวัน โดยครูแครอลจะมีคลังค�ำถามส�ำหรับ
แต่ละวิชา ที่เป็นค�ำถามที่ต้องคิด  เมื่อสอนแล้วก็จะตั้งค�ำถาม หรือบางครั้ง
ค�ำถามก็มาจากผู้เรียนนั้นเอง  แทนที่ครูจะตอบก็ให้เวลาคิด ๑ นาที แล้ว
share กับเพื่อน ๒ นาที แล้วครูให้บางคู่อธิบาย เมื่อได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง ก็
ถามต่อว่ามีคำ� ตอบทีม่ วี ธิ คี ดิ แตกต่างไปหรือไม่ หลังจากนัน้ ครูเฉลยวิธคี ดิ ของ
ตน
วิธีที่ ๒ ให้ผู้เรียนเขียนโจทย์ข้อสอบที่ต้องตอบโดยการประยุกต์
ใช้ information ไม่ใช่ขอ้ สอบทีถ่ ามตัว information เท่ากับเป็นการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนฝึกคิด โดยค�ำถามจะมีลกั ษณะเป็นค�ำถาม Why ไม่ใช้คำ� ถาม What การ
เขียนค�ำถามนีอ้ าจให้เป็นการบ้าน หรือให้ทำ� ส่งในเวลา ๕ นาที  
สร้างบรรยากาศความเป็นชุมชนในชั้นเรียน หรือความสนิทสนมกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นในวันแรกของชั้นเรียนให้เล่นเกมท�ำความรู้จักกัน และ
ให้โพสต์ในอินเทอร์เน็ตของชั้น (ให้ท�ำทั้งผู้เรียน Face-to-face และผู้เรียน
ออนไลน์) ให้แนะน�ำตัวเอง บอกว่ามีงานอดิเรกอะไร สนใจเรือ่ งอะไรเป็นพิเศษ
ท�ำไมจึงเรียนวิชานี้ และก�ำหนดให้แต่ละคนเข้าไป comment ข้อความของ
เพื่อน ๒ คน  
The Study Forum เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่าง
ผู้เรียนที่เรียนวิชานี้ โดยครูแครอล บอกผู้เรียนว่า วิธีเรียนที่ดีที่สุดคือสอนคน
อื่น แนะน�ำคนอื่นผ่านพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) นี้ (โปรดดูเรื่อง
ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ที่นี่ (http://www.gotoknow.org/posts/๔๘๗๙๙๖)
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ครูแครอลแนะน� ำผู้เรียนว่าเมื่อเรียนส่วนไหนไม่เข้าใจ ให้โพสต์ถามใน
อินเทอร์เน็ต ของวิชา แต่อย่าถามค�ำถาม “อะไร” ให้ถามค�ำถามเชิงความ
คิด โดยบอกความคิดของตนลงไปด้วยว่าตนก�ำลังเรียนอะไร มาฉุกคิดหรือ
ติดขัดได้อย่างไร ต้องการค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นเพื่ออะไร เป็นต้น   ค�ำถาม
แบบนีจ้ ะกระตุน้ ความคิดของทัง้ คนถามและคนตอบ  ครูแครอลให้คะแนนแก่
ผู้เรียนที่เข้าร่วมอย่างเหมาะสม และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ใน
Study Forum นี้  ครูแครอลจะเข้าไปคอยตรวจสอบกิจกรรม ลปรร. และตั้ง
ค�ำถามกระตุ้นการ ลปรร. ให้มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เกิด higher-order
thinking ยิ่งขึ้น
The Study Forum ท�ำให้เกิดการใช้ “สินทรัพย์ความรู้” (knowledge
assets) ของผูเ้ รียนเองให้เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน คือในชัน้ เรียน
ของครูแครอลมีผู้เรียนที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาก่อนแล้ว มีความรู้ในสาขา
อืน่ ทีเ่ มือ่ เอามา ลปรร. กับเพือ่ นๆ ในชัน้ เรียน ก่อการเรียนรูท้ มี่ คี ณุ ค่ามาก เช่น
บางคนเป็นหมอจากประเทศอื่น เมื่ออพยพมาอยู่ในสหรัฐ ปริญญาและใบ
ประกอบวิชาชีพของประเทศเดิมใช้ไม่ได้ จึงมาเข้าเรียนปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทตี่ นจะประกอบอาชีพในสหรัฐได้ เช่น พยาบาล  Study
Forum ช่วยให้มีการ ลปรร. ระหว่างผู้เรียนที่มีความรู้และประสบการณ์
เหล่ า นี้ กั บ ผู ้ เ รี ย นอ่ อ นเยาว์ ด ้ อ ยประสบการณ์ ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ การ
เรียนรู้มาก แม้ครูก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วย
ใช้เทคโนโลยีชว่ ยให้การเรียนลึกขึน้ ส�ำหรับผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียน
เป็นผู้เรียนภาคปกติ (face-to-face) โดยใช้แนวทาง SET 24 : WebQuest
ในหนังสือเล่มนี้ โดยใช้ออนไลน์ Study Forum ดังกล่าวแล้ว เพื่อเรียนรู้วิชา
จุลชีววิทยาและวิชาโภชนาการในมิตทิ ลี่ กึ รวมทัง้ เพือ่ เรียนรูม้ ติ ดิ า้ นจริยธรรม
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้วย โดยครูแครอลจะโพสต์คำ� ถามเข้าไปในเว็บ ให้ผเู้ รียน
ค้นหาค�ำตอบ เอามาตอบในเว็บเอง เช่นค�ำถามว่า จากความรู้ที่ได้เรียนมา
ผู้เรียนมีความเห็น (ประกอบหลักฐาน) อย่างไรเกี่ยวกับอาหารจาก GMO
ครูแครอล แบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ให้ทำ� งานเป็นทีม ก�ำหนดประเด็นย่อยของ
เรือ่ งนัน้ ให้ไปค้นและตอบลงไปใน เว็บของวิชา ก�ำหนดให้ตอ้ งมีขอ้ มูลและการ
วิเคราะห์ประเด็นในค�ำตอบ  
ดึงดูดความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยหลากหลายวิธี
ครูสก็อต เป็นอาจารย์อาวุโส ในภาควิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชา
American literature และวิชา Gay/Lesbian literature  โดยสาระในตอนนี้
ได้จากการสอนวิชาภาษาอังกฤษในผู้เรียนชั้นปีที่ ๑
ขอนอกเรื่องตรงนี้ว่า เมื่อผมเห็นเขามีวิชาวรรณคดี เกย์/เลสเบียน
ผมก็ตกใจ ว่ามหาวิทยาลัยอเมริกันเขาก้าวหน้าไปขนาดนี้แล้วหรือ  พอดีได้
มีโอกาสถามอาจารย์สาวแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเ่ ป็น ดร. รุน่ ใหม่จาก
ฝรัง่ เศส ท่านบอกว่ามีสอนมาตัง้ ๓๐ ปีแล้ว โดยเขาเรียกว่าอยูใ่ นกลุม่ Queer
Literature ผมจึงได้ตระหนักว่าผมเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี
เป้าหมายในการสอนของครูสก็อต มี ๒ อย่าง (๑) ท�ำให้เป้าหมาย
การเรียนวิชานี้ชัดเจนใสแจ๋ว โดยครูจะระบุเป้าหมาย และงานที่ต้องท�ำ ให้
ผูเ้ รียนเข้าใจแจ่มแจ้ง ซึง่ ผมตีความว่าครูสก็อต ต้องการให้ผเู้ รียนเข้าใจคุณค่า
ของวิชาที่เรียน (๒) ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อตนเองขั้น
รากฐาน หรือเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องราวของตนเอง
ขอเพิ่มเติมบริบทของข้อความในหนังสือ Student Engagement
Techniques ว่าส่วนใหญ่คงจะมาจากบริบทของ Foothill College ซึ่งผู้เขียน
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คือ ศ. เอลิซาเบธ ท�ำงานอยู่ Foothill College เป็น Community College
จึงเน้นการเรียนเพื่อการมีงานท�ำเป็นหลัก ไม่เน้นการวิจัยหรือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และผู้เรียนก็จะไม่ใช่คนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ
หลากหลายวิธี engageผู้เรียนของครูสก็อต มีดังนี้
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือก  ตัวอย่างเช่น ในเอกสารแจกผู้เรียน เรื่อง
๑๐ ค�ำแนะน�ำเพื่อเป็นนักเขียนที่ดี ก็จะบอกว่านักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
นักเขียนอาชีพ หรือนักเขียนที่เป็นผู้เรียน มักจะมีคุณสมบัติหลายตัวใน ๑๐
ตัวนี้ประกอบกัน และยกตัวอย่างผลงานของผู้เรียนที่ได้เกรด A ในชั้นเรียน
ก่อน  ตัวผู้เรียนในชั้นเรียนนี้ก็มีโอกาสเขียนได้ผลงานดี และได้เกรด A ได้
หากขยันฝึกฝน
ครูสก็อต จะให้โอกาสผู้เรียนเลือกเรื่องที่จะฝึกเขียน และแนะน�ำให้
เขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเอง หรือความเกี่ยวพันของเรื่องนั้นๆ กับตนเอง เพราะ
จะเขียนได้ดีที่สุด  แต่ก็จะมีผู้เรียนร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ที่เขียนเรื่องของตนเอง
ไม่ได้ หรือไม่อยากเขียน ครูสก็อต ก็ยืดหยุ่นให้  
สร้างความรูส้ กึ เป็นชุมชนในชัน้ เรียน  โดยสไตล์ของครูสก็อต คือเข้า
เรื่องโดยไม่ชักช้า เริ่มด้วยการฉายตัวอย่างของการเขียนเรื่องของตัวเอง คือ
หนังสือบันทึกอัตตชีวประวัตเิ ล่มทีค่ รูเลือกมาเป็นตัวอย่าง ให้ดหู น้าแรกว่าเขา
เริ่มอย่างไร ซึ่งมักจะเริ่มด้วยค�ำสารภาพของผู้เกี่ยวข้อง และบอกว่าเรื่องราว
ที่จะเขียนต่อไปนี้มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างไร ครูจะชวนผู้เรียนตั้ง
ค�ำถาม ที่กระตุ้นความสนใจต่อผู้เรียน  ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้ง
ค�ำถาม จนจบชัว่ โมงครูกบ็ อกว่า วรรณคดีทเี่ ราเรียนนีม้ คี วามซับซ้อน เราเรียน
กันมา ๑ ชั่วโมงแล้ว ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเป็นการเรียนวรรณคดีระดับ
อุดมศึกษา ไม่ใช่ระดับมัธยม ผู้เรียนจึงต้องคิด และฝึกเขียนความคิดออก
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มา เป็นการสื่อสารของครูทางอ้อมต่อผู้เรียน ว่าระดับการเรียนรู้ในชั้นเรียนนี้
จะเรียนอย่างลึก ไม่ใช่อย่างตื้นๆ หรือผิวเผิน
ยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งคือ ค�ำชม  ครูสก็อต จะหาโอกาสชมเพื่อให้
ก�ำลังใจในการเรียนรู้ และตลอดเวลาของชั้นเรียน ครูจะแสดงความเคารพ
ให้เกียรติผเู้ รียน ซึง่ จะสร้างความประทับใจให้ศษิ ย์มาก เพราะศิษย์เหล่านีม้ กั
ไม่ค่อยได้รับการเคารพและให้เกียรติบ่อยนัก
แต่เมือ่ ถึงโอกาสหนึง่ ครูสก็อต ก็จะเปลีย่ นมาสวมวิญญาณโหด เล่น
บทต�ำหนิ ความเฉื่อยชาต่อการเรียนของศิษย์ในชั้นเรียน
ต้องให้ผเู้ รียนทุกคนร่วมแสดงข้อคิดเห็น โดยครูเขียนชือ่ ผูเ้ รียนแต่ละ
คนลงบนกระดาษแผ่นละชือ่ และสลับกระดาษแบบสับไพ่ เพือ่ เรียกชือ่ ให้แสดง
ความคิดเห็น โดยบอกว่าเสียค่าเล่าเรียนแล้วต้องเรียนให้คุ้ม และการมีส่วน
ร่วมตอบหรือแสดงข้อคิดเห็นคือการเรียนอย่างหนึง่   คนทีต่ อบไม่ได้ หรือตอบ
ผิด ครูมีวิธีพูดแบบไม่ต�ำหนิความไม่รู้    
ผู้เรียนต่างชาติ หรือผู้เรียนที่ขี้อาย ครูสก็อต ก็ไม่ละเว้น เชิญมาพบ
ที่ห้อง และพูดคุยชักชวนให้กล้าร่วมแสดงความคิดเห็นในห้องให้ได้
ใช้วิธีเคลื่อนไหวร่างกายช่วย  คล้ายๆ เล่นเป็นเด็ก  ครูลุกขึ้นกาง
แขน ๒ ข้าง ถือหนังสือเล่มที่ให้เรียนไว้ในมือซ้าย ยกมือซ้ายขึ้น ถามผู้เรียน
“หนังสือนี้ชื่ออะไร” (Not a Genuine Black Man โดย Brian Copeland)
“เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร” (About Copeland’s experience as an
outsider)  ครูยกมือขวาขึ้น “ผู้เรียนจะเล่าประสบการณ์ของตนเอง ในฐานะ
คนนอก”     
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เขียนโครงสร้างบนกระดาน  โดยครูเขียนภาพหน้ากระดาษ ๕ หน้า
เรียงกันบนกระดาน และถามผู้เรียนว่า หน้าแรกมีอะไร (ชื่อเรื่อง ค�ำขึ้น
ต้น ประเด็นหลัก ...)  ครูเขียนลงบนภาพหน้าแรก วิธีนี้ท�ำให้ผู้เรียนฝรั่งเศส
ถึงกับอุทานว่า วรรณกรรมอเมริกนั ต่างจากของฝรัง่ เศส ตรงทีข่ องอเมริกนั เอา
บทสรุปมาไว้ต้นเรื่อง
วิธี ค็อกเทล ปาร์ตี้  ให้ผู้เรียนสมมติว่าก�ำลังอยู่ใน ค็อกเทล ปาร์ตี้
และพบคนแปลกหน้า  เนื่องจากรายงานจะครบก�ำหนดส่งภายใน ๗ วัน จึง
ให้เล่าประเด็นหลักให้เพื่อนกลุ่ม ๓ - ๔ คนฟัง เหมือนวงสนทนาใน ค็อกเทล
ปาร์ตี้ แล้วหมุนไปเรือ่ ยๆ   ครูสก็อต พบว่าวิธนี ไี้ ด้ผลดีกว่าการให้จบั กลุม่ บน
โต๊ะเรียน       
ใช้เทคโนโลยี  ซึ่งตัวหลักคือ อินเทอร์เน็ต โซเชี่ยล เน็ตเวิร์ก และ
โทรศัพท์ไร้สาย รวมไปถึงใช้เครื่องฉาย LCD เพื่อฉายเรื่องใน YouTube ให้ ผู้
เรียนดูร่วมกัน  เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนโพสต์ข้อความไต่ถามกัน หรือโพสต์
ข้อเขียนของตนให้เพื่อนวิจารณ์  ใช้ บล็อก เพื่อให้มีการวิจารณ์ซึ่งกันและ
กัน และครูสก็อต ก็ยนิ ดีให้ผเู้ รียนส่ง SMS ถามตนได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง  นานๆ
ทีครูจงึ จะตอบสัน้ ๆ แต่ตามปกติจะรวบรวมค�ำถามทีพ่ บบ่อยไปคุยในห้องเรียน
วันรุ่งขึ้น
หลักปฏิบัติของครูสก็อต คือ ยื่นมือออกไปหาผู้เรียน เพราะผู้เรียนที่
ขวนขวายยื่นเข้ามาหาครูคือคนเรียนดี  คนเรียนอ่อนหรือต้องการความช่วย
เหลือมักไม่ยื่นตัวเข้ามาหาครู  ครูจึงต้องยื่นเข้าไปหา    
  
๒๔ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๕๒๐
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๑๐. จากทฤษฎีสูปฏิบัติ (๔)
ครูตอง engage
หลักสําคัญที่สุดสําหรับครูคือการเปน “นักเรียน”
เรียนรูจากการทําหนาที่ครู/อาจารย
ในตอนที่ ๑๐ นี้ ได้จากบทที่ ๖ ชื่อ From Theory to Practice
Teachers Talk About Student Engagement
ในบทจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ มีกรณีตัวอย่างจากครูรวม ๗ คน หรือ ๗
แบบ ในบันทึกตอนที่ ๖ - ๙ เล่าวิธีที่ครู engageผู้เรียน ในตอนที่ ๑๐ นี้
เป็นวิธีที่ครู engage ตัวเอง
หลักส�าคัญที่สุดส�าหรับครูคือการเป็น “นักเรียน” เรียนรู้จากการท�า
หน้าทีค่ รู/อาจารย์ และหลักการของการ engage ผูเ้ รียนทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมด
ก็ใช้ได้กับครูด้วย เพราะการสอนคือการเรียน ครูที่ดีต้องรู้สึกมีแรงจูงใจต่อ
การสอน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่ ว่าตนจะท�าได้สา� เร็จ ร่วมกับคุณค่าของงาน
ครูตอ้ งเชือ่ ว่า ด้วยความพยายาม ตนสามารถสร้างสภาพในห้องเรียน
ที่ดึงความสนใจของผู้เรียนได้ และครูต้องเชื่อในคุณค่าของการสอนที่ดี หนุน
ด้วยการจัดการสถาบันทีค่ าดหวังการสอนทีด่ ี และให้รางวัลหรือการตอบแทน
ต่อการสอนที่ดีนั้น
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ครูต้องเรียนรู้จากการสอนของตน หน้าที่ครูควรเป็นอาชีพที่น่าตื่น
เต้น เนื่องจากมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ครูที่รักอาชีพครู ไม่มีใครคิด
ว่าตนรู้เรื่องการเรียนการสอนจบสิ้น  ยิ่งมีประสบการณ์มาก ครูยิ่งรู้ว่าตนยัง
มีโอกาสพัฒนาวิธีการสอนให้ดียิ่งขึ้นได้อีกมาก  ในการจัดการเรียนการสอน
นั้นเอง คือโอกาสเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในอาชีพครู ซึ่งก็คือการวิจัยในชั้น
เรียน (classroom research) กับวิชาการด้านการเรียนการสอน (scholarship
of teaching and learning)
แรงจูงใจ และการเรียนรู้โดยลงมือท�ำ และปัจจัย ๓ ประการที่เป็น
ตัวสร้างพลังเสริมระหว่างแรงจูงใจ และการเรียนรูโ้ ดยลงมือท�ำ ได้แก่ (๑) การ
เป็นชุมชนเรียนรู้ (๒) อยู่ในสภาพที่มีระดับความท้าทายเหมาะสม (๓) การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ (holistic) เหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ teacher
engagement ทั้งสิ้น
การเป็นชุมชนเรียนรู้ของครู ก็คือการเป็นสมาชิกของ PLC นั่นเอง
หรือกล่าวใหม่ว่า PLC เป็นเครื่องช่วยสร้าง teacher engagement ต่อการ
สอนที่ดี   
ต่อไปนี้เป็นความเห็นของครู ๔ คน ต่อ teacher engagement
ครูแครอล โฮลโครฟท์ มีภารกิจนอกห้องสอนมาก ทั้งเป็นผู้น�ำด้าน
วิชาการ และด้านการก�ำกับดูแลกิจการในวิทยาเขต ดังนั้นเมื่อใกล้จบเทอม
ก็หมดแรง ทัง้ ๆ ทีช่ ว่ งนัน้ ผูเ้ รียนมักจะมีคำ� ถามดีๆ โพสต์ขนึ้ อินเทอร์เน็ต แต่
ครูก็มีภารกิจให้ต้องท�ำค้างเป็นพะเรอ
นี่คือสัจธรรมของการสอนให้เกิด engaged learning คือต้องการ
เวลา ความตั้งใจ และการท�ำงานหนัก  
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ครูนโิ คล เกรย์  ให้ความเห็นว่า ตนสอนชัน้ เรียนหลายแบบ หากต้อง
สอนเฉพาะผู้เรียนมีปัญหา หรือวิชาพื้นๆ ก็คงหมดไฟไปแล้ว แต่การที่ตนได้
สอนวิชา advanced ท�ำให้รู้สึกสนุกและได้เรียนรู้มากขึ้น  การมีผู้เรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือและประสบความส�ำเร็จในทีส่ ดุ ให้ความสุขทางใจอย่าง
ยิ่ง  
ครูสก็อต แลงค์ฟอร์ด ย้ายมาจากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก.
(เอกชน) ด้วยความรู้สึกว่าที่วิทยาลัยอาจารย์หน้าตาสดชื่น ไม่ดูแก่และคร�่ำ
เคร่งอย่างในมหาวิทยาลัย ก. ครูที่ดีรักหน้าที่ความเป็นครู และให้เกียรติ
ผู้เรียน  ตนเองมีปัญหาผู้เรียนไม่เอาใจใส่การเรียนบ้าง แต่นั่นก็เป็นเพียง
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๙๐ ของชีวิตครูของตนให้ความสนุกสนาน
ครูนาตาเลีย เมเนนเดซ มีความรูส้ กึ ว่าการสอนเป็นกิจกรรมทางจิต
วิญญาณส�ำหรับตน  ตนรูส้ กึ มีแรงบันดาลใจเมือ่ เห็นว่าผูเ้ รียนพร้อมทีจ่ ะให้ตน
เป็นผู้สอน  ตนรู้สึกขอบคุณผู้เรียน แต่ไม่พูด  ตนท�ำตัวเป็นครูที่เข้มงวด แต่
ผู้เรียนจะเห็นประกายความรักความหวังดีได้เอง สมัยก่อนนานมาแล้ว จะมี
ครูที่เอาผู้เรียนมานินทาเล่น ตนไม่เข้าร่วมวงด้วย ตนคิดว่าตนเป็นหนี้ผู้เรียน
เพราะตนได้รบั เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ก็เพราะผูเ้ รียน  ครูตอ้ งรับใช้ ผู้
เรียน  ครูตอ้ งอ่อนน้อมถ่อมตน ในท่ามกลางความยิง่ ใหญ่ของวิชาชีพ  วิชาชีพ
แห่งการรับใช้
จะเห็นว่า ครู ๔ คนที่เอาใจใส่ผู้เรียนต่างก็เห็นคุณค่าของหน้าที่
ตน  มีความเชือ่ ว่าตนสามารถสอนให้ดไี ด้  เมือ่ สอนก็พบว่าเป็นกิจกรรมทีใ่ ห้
ผลตอบแทนทางปัญญา มีความท้าทายในระดับที่พอเหมาะ มีความเอาใจใส่
การเรียนรู้ของผู้เรียน และมองว่าผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพสูง   
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ไม่วา่ ครูจะตัง้ ใจสอนเพียงใด และผูเ้ รียนจะเป็นกลุม่ ทีต่ งั้ ใจเรียนเพียง
ใด ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ชั้นเรียนราบรื่นตลอดไป   ครูเอลิซาเบธ สารภาพว่า
นานมาแล้วตนเองเคยขว้างปากกาเขียน ไวท์บอร์ด ใส่ผู้เรียนที่นั่งหลับ และ
บอกผู้เรียนว่า ตื่น! เราก�ำลังเรียนเรื่องที่น่าสนใจ!  ซึ่งถ้าท�ำแบบเดียวกันใน
สมัยนี้ก็อาจโดนฟ้องศาล  
ครูเอลิซาเบธ ยังเคยตั้งใจสอน และฉายหนังที่ตนคิดว่าสุดที่จะน่า
สนใจ พอหนังจบ เปิดไฟ ครูก็พบใบหน้าที่ว่างเปล่าของผู้เรียน ตามมาด้วย
ค�ำถามทีแ่ สดงว่าผูเ้ รียนไม่เข้าใจว่าหนังบอกอะไร เพราะผูเ้ รียนไม่มพี นื้ ความ
รูเ้ รือ่ งนัน้ แสดงว่า เรือ่ งการสอนให้ดี ให้ดงึ ดูดใจผูเ้ รียนนัน้ ครูตอ้ งเรียนตลอด
ชีวิต       
 	
เป็นที่มาของบทต่อๆ ไปของหนังสือ
๒๕ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๖๕๙
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๑๑. เคล็ดลับ (๑)
เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ
ครูตองไมใหรางวัลแกการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
หรือแกการทําชิ้นงานสําเร็จ
แตใหรางวัลแกการพัฒนาตนเองของผูเรียนแตละคน
มากกวาการเปรียบเทียบกับเพื่อน
ในตอนที่ ๑๑ นี้ ได้จากบทที่ ๗ ชือ่ Tips and Strategies for Fostering
Motivation
ตั้งแต่บันทึกตอนที่ ๑๑ เป็นต้นไป มาจาก Part Two – Tips and
Strategies (T/S) ในหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ๕ บท แต่ละบทเป็นเคล็ดลับ
หนึง่ หมวด รวมทัง้ ๕ หมวดมี ๕๐ เคล็ดลับ ในบันทึกตอนที่ ๑๑ นีเ้ ป็นหมวด
เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ มี ๑๓ เคล็ดลับ
ขอหมายเหตุความรู้สึกของผมที่เห็นต่างจากในหนังสือ ที่ใช้ค�าว่า
motivation ซึ่งแปลว่าแรงจูงใจ ส่วนตัวผมศรัทธาใน inspiration ซึ่งแปลว่า
แรงบันดาลใจมากกว่า แรงจูงใจมาจากภายนอก แรงบันดาลใจมาจาก
ภายใน ผมชอบ inspiration/passion มากกว่า motivation แต่ไม่ว่าจะใช้
ค�าใด โปรดตระหนักว่า เราก�าลังให้ความส�าคัญต่อ จิตวิทยาการเรียนรู้
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เคล็ดลับ ๑ ตั้งความคาดหวังว่าผู้เรียนตั้งใจเรียน
จงตั้งความหวังไว้สูงว่าผู้เรียนในชั้นจะตั้งใจเรียน และไม่ยอมให้ใคร
มาลบล้างความหวังนี้  ดังนั้นหากผู้เรียนคนใดแสดงท่าทีเบื่อหน่ายหรือ
ง่วงเหงาหาวนอน จงหาโอกาสพูดคุยไต่ถามในโอกาสทีพ่ บกันเป็นส่วนตัว และ
สื่อสารให้ผู้เรียนรู้ว่าครูไม่สบายใจที่มีการไม่ตั้งใจเรียน ไม่ต้องการให้มีคน
แสดงความไม่ตงั้ ใจเรียนในชัน้ เรียน เพราะมันท�ำลายบรรยากาศการเรียนของ
ชั้น จึงขอค�ำแนะน�ำว่าท�ำอย่างไรชั้นเรียนจะสนุกสนานไม่น่าเบื่อ
แม้ว่าผู้เรียนบางคนจะมีเหตุผลด้านการงานหรือเรื่องส่วนตัวที่ท�ำให้
ง่วง ครูต้องหาทางท�ำความเข้าใจว่า การมานั่งหลับในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ไม่
ยอมรับ เพราะมันท�ำลายบรรยากาศของชัน้ เรียน โดยครูชว่ ยให้ผเู้ รียนได้เรียน
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายขึน้ โดยไม่ตอ้ งมาเข้าชัน้ เรียนก็ได้ แต่เมือ่ ไรมาเข้าชัน้
เรียน ต้องไม่แสดงท่าทีไม่ตั้งใจเรียน  
วิธีเอื้อให้ผู้เรียนเลือกวิธีเรียนที่หลากหลาย ได้แก่ ยกเลิกการบังคับ
เข้าชั้นเรียน เปิดโอกาสให้เรียนจากเอกสาร ที่จัดไว้ให้ในห้องสมุดใน media
center หรือออนไลน์  
การแสดงความเบื่ อ หน่ า ยในชั้ น เรี ย นท� ำ ลายบรรยากาศ และ
ตรงกันข้าม ความกระตือรือร้นในการเรียนก็สร้างบรรยากาศ หรือติดต่อไปยัง
เพื่อนในชั้น
เคล็ดลับ ๒ แสดงความกระตือรือร้นของครู
ผลการวิจัยด้านจิตวิทยาการเรียนรู้บอกว่า แม้ผู้เรียนจะไม่รักวิชา
นั้น แต่ก็จะตั้งใจเรียนหากผู้เรียนชื่นชมครูผู้สอน และในทางตรงกันข้าม
ผู้เรียนมีแนวโน้มจะไม่สนใจหรือไม่ร่วมมือ หากมีความรู้สึกทางลบต่อครู
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ผู้เขียนอ้างผลงานวิจัย ที่ถามความเห็นผู้เรียนระดับ ป.ตรี ๗๐๐
คน ให้เขียนพฤติกรรมของครูทตี่ นไม่ชอบ  ได้คำ� ตอบทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ อยูใ่ น ๑๐
อันดับแรก คือ “ไม่เอื้อเฟื้อ” “เข้าไม่ถึง” “ไม่ให้เกียรติผู้เรียน”   
ผู้เรียนบอกว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแรงดึงดูดให้มาเรียน และ
ตั้งใจเรียน  และครูที่ “จริงใจ” “มีพลัง” “กระตือรือร้น” “มีไฟ” “เข้าถึง
ง่าย” “ยุติธรรม” “มองโลกแง่ดี” เป็นยอดปรารถนาของผู้เรียน
เคล็ดลับ ๓ ให้รางวัลแก่การเรียนรู้ ไม่ใช่แก่พฤติกรรม
เรือ่ งนีล้ ำ�้ ลึก และครูมกั จะเดินผิดทาง คือให้คำ� ชม ยกย่อง ให้คะแนน
เพิม่ หรือยกเว้นไม่ตอ้ งท�ำงานบางอย่างแก่ พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และลงโทษ
(เช่นหักคะแนน ต�ำหนิ ให้เกรดต�ำ่ ) หากผูเ้ รียนแสดงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์
เรื่องนี้นักจิตวิทยาการเรียนรู้บอกว่า เป็นการควบคุมพฤติกรรม ไม่ได้กระตุ้น
แรงจูงใจในการเรียน
ผู้เขียนอ้างผลการวิจัยว่า การให้รางวัลแก่พฤติกรรมเป็น รางวัลจาก
ภายนอก (๑) ไม่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาความรูส้ กึ ว่าได้รบั รางวัลจากภายใน
จิตใจของตนเอง จากความสนุกสนานในการเรียน (๒) รางวัลแก่พฤติกรรม
อาจสือ่ ความหมายเป็นการติดสินบนแก่สงิ่ ทีผ่ เู้ รียนควรท�ำอยูแ่ ล้ว (๓) เป็นการ
ส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจากภายนอก แทนทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาท่าที
คุณค่า ความเชือ่ และการเรียนด้วยความพึงพอใจของตน ซึง่ จะเป็นการสร้าง
ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้เรียน
นัน่ หมายความว่า ครูตอ้ งไม่ให้รางวัลแก่การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
รู้ หรือแก่การท�ำชิ้นงานส�ำเร็จ แต่ให้รางวัลแก่การพัฒนาตนเองของผู้เรียน
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แต่ละคน มากกว่าการเปรียบเทียบกับเพือ่ น  ในการให้เกรด ต้องเน้นทีค่ ณุ ภาพ
ของงานที่ท�ำส�ำเร็จ ไม่ใช่ที่จ�ำนวนชิ้นงาน
เคล็ดลับ ๔ รู้จักใช้ค�ำชื่นชม และค�ำต�ำหนิ
ครูมักคิดตื้นๆ ว่าการให้ค�ำชมเป็น positive reinforcement  แต่
ผลการวิจัยบอกว่าค�ำชมที่ไม่เหมาะสม เช่นชมเสียเลอเลิศ โดยที่ผู้เรียนคิดว่า
เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แทนที่จะก่อผลดี กลับเป็นผลร้าย ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ครูก�ำลังแสดงท่าทีเหนือกว่า หรือรู้สึกว่าครูชมแบบไม่จริงใจ
ผูเ้ ขียนอ้างถึงหนังสือและรายงานผลการวิจยั ว่า ครูตอ้ งมีวธิ ชี มทีพ่ อดี
แสดงความจริงใจ และชี้จุดที่น่าชื่นชม เช่น “รายงานไม่มีตัวสะกดการันต์ผิด
เลย” “ข้อคิดเห็นนี้ของเธอน่าสนใจมาก ครูไม่เคยคิดถึงมาก่อน”
และในทางตรงกันข้าม ครูต้องฝึกใช้ค�ำต�ำหนิอย่างสร้างสรรค์ (creativecriticism) คือบอกว่ามีขอ้ ผิดพลาดตรงไหนบ้าง และทีถ่ กู ต้องเป็นอย่างไร
เขาแนะน�ำว่า ค�ำติ จะมีคณุ สมบัตสิ ร้างสรรค์หาก ติพร้อมกับให้ขอ้ มูล ติตาม
เกณฑ์คุณภาพ ติที่พฤติกรรม บอกสิ่งที่ดีหรือถูกต้อง ให้ทันทีทันใด ให้
เป็นการส่วนตัว และให้เมื่อมีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้น
เคล็ดลับ ๕ ให้ผู้เรียนได้บรรลุความต้องการพื้นฐาน
เพื่อจะได้ตั้งใจอยู่กับความต้องการขั้นสูงขึ้นที่ตอบสนองการเรียนรู้
นีค่ อื การใช้หลัก Maslow’s hierarchy of needs เอามาตีความความ
ต้องการในชั้นเรียน  ผู้เรียนต้องไม่ถูกรบกวนด้วย physiological needs
(หิว ง่วง) safety needs (เช่น กลัวถูกรังแก กลัวถูกครูด่า)  love needs
(การยอมรับจากครู และเพื่อนๆ) จึงจะมีใจจดจ่อกับความต้องการระดับสูง
ขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเรียน
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เมือ่ ผูเ้ รียนแสดงอาการตามธรรมชาติวา่ ก�ำลังต้องการ physiological
need คือง่วง เพราะเป็นเวลาบ่ายหลังอาหารกลางวัน อาจารย์อาจช่วยโดย
ให้ท�ำกายบริหาร ๕ นาที ก่อนจะเรียนต่อไป  
ครูต้องหาทางสร้างบรรยากาศของความเป็นอิสระจากความหวาด
กลัวว่า จะถูกเยาะเย้ยหากถามค�ำถามที่แสดงความไม่รู้ หรือแสดงความเห็น
แปลกๆ
เคล็ดลับ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง
เป็นเรือ่ งล�ำ้ ลึกและอาจเข้าใจยากส�ำหรับครูทมี่ คี วามตัง้ ใจสูง และคิด
วางแผนการสอนมาอย่างดีมขี นั้ ตอน ตรงทีก่ ารก�ำหนดกติกา ขัน้ ตอน เงือ่ นไข
การทดสอบ การบ้าน ฯลฯ ไว้อย่างเป็นระบบและก�ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่ยืดหยุ่น การที่ครูท�ำเช่นนี้อาจก่อผลร้าย เพราะเป็นการ
แสดงออกด้วยพฤติกรรมว่า ชัน้ เรียนเป็นของครู ครูเป็นผูก้ ำ� หนด ผูเ้ รียนมีหน้า
ที่ท�ำตามที่ครูสั่ง  ผลการเรียนจึงขึ้นกับการสอนของครู ไม่ใช่ขึ้นกับการเรียน
ของตนเอง  
ชัน้ เรียนทีค่ รูสง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีความเป็นตัวของตัวเอง มีโอกาสเลือก
แนวทาง กิจกรรมการเรียน และการทดสอบ เพื่อสร้างแนวความคิดว่า การ
เรียนเป็นเรื่องของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง  
ผู้เขียนให้ค�ำแนะน�ำในการสร้างความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน
๙ ข้อ โดยอ้างอิงมาจากหลายแหล่ง
๑. บอกเหตุผลที่ชัดเจนแก่ผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ในวิชาเรียน และให้เข้าใจว่าตัวผู้เรียนเองมีบทบาทส�ำคัญอย่างไร
๒. แสดงความรับรู้ความรู้สึกอึดอัดขัดข้องของผู้เรียนเมื่อจ�ำเป็นต้อง
ให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมที่ผู้เรียนผู้นั้นไม่อยากท�ำ
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เรียน

๓. ให้ทางเลือกการเรียนรู้หลายแบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

๔. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสก�ำหนดกฎเกณฑ์กติกาในห้องเรียน
๕. ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันก�ำหนดเวลา สถานที่ และล�ำดับของการส่ง
งานที่ครูมอบหมายให้ท�ำ
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนก�ำหนดเป้าหมายของตน และติดตามประเมิน
ผลด้วยตนเอง
๗. ช่วยเหลือให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือประเมินตนเอง เพือ่ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า เพื่อรู้ขีดความสามารถของตนเอง และเพื่อตรวจสอบหา
อุปสรรคขัดขวางที่อาจเกิดขึ้น
๘. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเมินผล
๙. ให้เน้นเรือ่ งความรับผิดรับชอบต่อผูเ้ รียน อย่าเข้าไปตัดสินถูก ผิด
ดี ชั่ว
เคล็ดลับ ๗ สอนสิ่งที่ส�ำคัญจ�ำเป็นต้องเรียน
ในสมัยปัจจุบนั ผูเ้ รียนสามารถหาเนือ้ หาวิชาเองได้ การสอนเพียงเพือ่
“รู้” วิชา ไม่เพียงพอ ต้องให้เกิดความ “เข้าใจ”
ในยุคที่ “ความรู้ท่วมท้น” เช่นปัจจุบัน ครูต้องเลือกเน้นการอ�ำนวย
ให้ผู้เรียนเรียนความรู้ส่วนที่จ�ำเป็นส�ำหรับเป็นพื้นความรู้ส�ำหรับการเรียน
ต่อยอดต่อไป คือเขาแนะน�ำให้เขียนวงกลม ๓ วงซ้อนกัน วงนอกเป็นความรู้
ที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ วงกลางเป็นความรู้ที่ควรรู้ และวงในเป็นความรู้ที่ต้องรู้  
ครูตอ้ งเน้นทีว่ งในนี้ และครูตอ้ งมีความสามารถแยกแยะความรูอ้ อกเป็น ๓ วง  

60

สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

นอกจากเลือกความรู้ ยังต้องอ�ำนวยการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ใน
มิติที่ลึกและเชื่อมโยง โดยเขาแนะน�ำว่า ให้พยายามลดการเรียนแบบ information-driven และเพิ่มการเรียนแบบ process- และ application-driven
เนื่องจากบทที่ ๗ ของหนังสือ ว่าด้วยเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจ
มีทั้งหมด ๑๓ เคล็ดลับ จึงขอแบ่งเป็นบันทึก ๒ ตอน ในตอนที่ ๑๒ จะเป็น
เคล็ดลับ ๘ - ๑๓
๒๖ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๗๘๖

วิจารณ พานิช  61

๑๒. เคล็ดลับ (๒)

เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ (ตอ)
ไมวาคุณจะคิดวาคุณสามารถทําได
หรือคิดวาคุณทําไมได คุณคิดถูกเสมอ
ในตอนที่ ๑๑ - ๑๒ นี้ ได้จากบทที่ ๗ ชื่อ Tips and Strategies for
Fostering Motivation
ตั้งแต่บันทึกตอนที่ ๑๑ เป็นต้นไป มาจาก Part Two – Tips and
Strategies (T/S) ในหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ๕ บท แต่ละบทเป็นเคล็ดลับ
หนึง่ หมวด รวมทัง้ ๕ หมวดมี ๕๐ เคล็ดลับ ในบันทึกตอนที่ ๑๒ นีเ้ ป็นหมวด
เคล็ดลับจุดไฟแรงจูงใจ (ต่อ) เคล็ดลับที่ ๘ - ๑๓
เคล็ดลับ ๘ บูรณาการเป้ามาย กิจกรรม และการประเมิน
หลักส�าคัญคือผู้เรียนต้องเห็นคุณค่าของ เป้าหมาย กิจกรรม และ
การประเมิน ที่จะมีผลต่อชีวิตของตน และครูต้องจัดให้ทั้ง ๓ ส่วนนี้เชื่อม
โยง และ synergy กัน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและครู ออกแรงน้อย ได้ผลมาก
เขาแนะน�าโมเดลของการบูรณาการ ๓ แบบ
Backward Design ประกอบด้วย ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ครูก�าหนดสิ่ง
ที่ผู้เรียนควรรู้ เข้าใจ ท�าได้ โดยใช้วงกลม ๓ วงตามใน คล. ๗ (เคล็ดลับ)
ช่วงที่ ๒ ครูก�าหนดหลักฐาน (evidence) ที่บอกว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย
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แล้ว โดยมีคำ� แนะน�ำให้ใช้คำ� ๖ ค�ำ คือ (๑) อธิบาย (๒) ตีความ (๓) ประยุกต์  
(๔) แสดงภาพขยาย (demonstrate perspective) (๕) แสดงอารมณ์      
(empathize) (๖) แสดงความเห็นหรือความรู้ส่วนของตนเอง (demonstrate
self-knowledge) ช่วงที่ ๓ ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
Significant learning model  เป็นแนวทางออกแบบการเรียนรู้ ให้
เรียนได้ลึกและเชื่อมโยง รวม ๑๒ ขั้นตอน หรือ ๓ ช่วง ตามหนังสือ Creating Significant Learning Experiences : An Integrated Approach to
Designing College Courses ได้แก่  ช่วงแรก ก�ำหนดองค์ประกอบ ได้แก่
เป้าหมายการเรียน การประเมินและ feedback กิจกรรมการเรียนการสอน
ช่วงทีส่ อง ช่วยให้ครูสำ� รวจว่าหลักสูตรมีความผสมกลมกลืนเป็นภาพรวมทีเ่ ข้า
กันดี   ช่วงทีส่ าม ก�ำหนดระบบการให้เกรด ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ การประเมิน
วิชา และแนวทางปรับปรุง
Learner-Centered Teaching เป็นแนวทางที่ผู้เเขียนเอามา
จาก Weimer และ Blumberg เพื่อเปลี่ยนการสอนจากสอนแบบ teachercentered ไปเป็นแบบ learner-centered ซึ่งในความเห็นของผม เป็นรูป
แบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท�ำ นั่นเอง
เคล็ดลับ ๙ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องดื่มด�่ำ
นี่คือเคล็ดลับในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท�ำ (และคิด) เพื่อ
เรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยงโดยไม่รู้ตัว  เขามีตารางให้ค�ำแนะน�ำประเภท
ของค�ำถามที่กระตุ้นความคิด พร้อมตัวอย่าง ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มาก จึง
ขอแปลถอดความมาลงไว้
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ชนิดของคำ�ถาม

เป้าหมาย

สำ�รวจ

ตรวจหาข้อเท็จจริงและความ
รู้พื้นฐาน
ท้าทาย
สำ�รวจหาข้อสมมติฐาน ข้อ
สรุป และข้อตีความ
เปรียบเทียบ
ถามเพื่อเปรียบเทียบประเด็น
หลัก แนวความคิด หรือ
ประเด็น
วินิจฉัย
แจกแจงหาแรงกระตุ้น หรือ
สาเหตุ
ถามหาการดำ�เนินการ หาข้อสรุป หรือข้อปฏิบัติ

เหตุและผล
การขยายผล
สมมติฐาน
ลำ�ดับความสำ�คัญ
สรุป
ปัญหา
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ตัวอย่าง

มีหลักฐานจากผลการวิจัย
สนับสนุน .... อย่างไรบ้าง
มีอย่างอื่นอีกบ้างไหม ที่
เราควรทำ�
เปรียบเทียบระหว่าง ....
กับ .... เป็นอย่างไร
ทำ�ไม....

เพื่อสนองต่อ .... สิ่งที่....
ควรทำ�คือ ....
ถามความสัมพันธ์เชิงเหตุ ถ้า .... เกิดขึ้น จะเกิด
และผลระหว่างแนวความ คิด อะไรขึ้นตามมา
การกระทำ� หรือเหตุการณ์
ขยายการอภิปราย
มีแนวทาง หรือความคิด
เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
เสนอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง สมมติว่า .... เกิดขึ้น ผล
หรือประเด็น
จะเป็นอย่างเดิมหรือไม่
เสาะหาประเด็นที่สำ�คัญที่สุด จากที่เราหารือกันมา เรื่อง
ไหนสำ�คัญที่สุด
ให้ข้อสังเคราะห์
เราได้ข้อสรุปอย่างไรบ้าง
ท้าทายผู้เรียนให้หาทางแก้ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า ....
ปัญหาสมมติ หรือปัญหาจริง (ควรมีหลายคำ�ตอบ)
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ชนิดของคำ�ถาม

ตีความ

ประยุกต์
ประเมิน
ตรวจสอบความ
แม่นยำ�

เป้าหมาย

ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมาย
หลายความหมาย
ของแต่ละเรื่อง
ตรวจหาความสัมพันธ์ และ
ขอให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทฤษฎี
เข้ากับปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนได้ประเมินและ
ตัดสินใจ

ตัวอย่าง

จากสิ่งที่เราได้เห็น ได้ยิน
หรือได้อ่าน ตีความได้ว่า
อย่างไร
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จะทำ�
อย่างไรต่อไป

อันไหนดีกว่า ข้อเปรียบ
เทียบนี้สำ�คัญอย่างไร จะ
ทำ�อะไรต่อ
ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความ เรารู้ได้อย่างไร ข้อมูลหลัก
ฐานเป็นอย่างไร หลักฐาน
ถูกต้องของถ้อยคำ� ข้อโต้
แย้ง และข้อสรุป และเพื่อ น่าเชื่อถือแค่ไหน
วิเคราะห์ความคิด และ
ท้าทายสมมติฐานของตนเอง

เคล็ดลับ ๑๐ ให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสม
ผู้เรียนในปัจจุบันคุ้นกับการแข่งขัน แต่โดยทั่วไป การแข่งขันในการ
เรียนมีแนวโน้มจะก่อผลลบมากกว่าผลบวกแรงจูงใจในการเรียน ด้วยเหตุผล
(๑) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม เป็นการแฝงการแข่งขันอยู่แล้วในตัว  และเมื่อ
มีการแข่งขันอื่นๆ ในชั้นเรียน โอกาสไม่ประสบความส�ำเร็จจะมีสูง ท�ำให้แรง
จูงใจในการเรียนลดลง (๒) การแข่งขันเบนความสนใจออกจากการใช้ความ
ก้าวหน้าในการเรียนของตนเป็นตัวเปรียบเทียบ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการเรียน
(๓) การแข่งขันให้ความรูส้ กึ ถูกบังคับ โดยเฉพาะเมือ่ ทุกคนต้องแข่ง และกติกา
ก�ำหนดโดยผู้มีอ�ำนาจเหนือ (๔) การแข่งขันจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจหากทุกคน
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มีโอกาสชนะเท่าๆ กัน แต่ในความเป็นจริงในชั้นมีคนเรียนเก่งเรียนอ่อนคละ
กัน การแข่งขันระหว่างตัวบุคคลจึงมีผลลบมากกว่าผลบวก (๕) การแข่งขัน
ท�ำให้เกิดผู้ชนะและผู้แพ้ มีผู้แพ้มากกว่า  คนที่แพ้บ่อยๆ อาจหมดแรงจูงใจ
ความมัน่ ใจตนเอง ความมัน่ ใจในคุณค่าของตนเอง และท�ำให้ไม่อยากมาเรียน
เขาอ้าง Brophy และ Wlodkowski ว่า วิธีสร้างบรรยากาศแข่งขันที่
ลดข้อเสีย และเพิ่มข้อดี มีดังนี้
๑. เปิดโอกาสให้เลือกเข้าแข่งขันหรือไม่เข้าแข่งขันก็ได้
๒. ท�ำให้เป็นการแข่งขันระหว่างทีม มากกว่าระหว่างบุคคล
๓. สร้างเงื่อนไขให้ทุกคน (ทุกทีม) มีโอกาสชนะอย่างเท่าเทียม
กัน โดยจัดทีมให้มีความสมดุลระหว่างความสามารถของแต่ละบุคคล
๔. ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า เป้าหมายที่แท้จริงคือผลการเรียน
ไม่ใช่ผลการแข่งขัน  
Brophy บอกว่าการแข่งขันช่วยเพิ่มความอดทนต่อการฝึกฝน มากกว่า
คุณภาพของการคิดหรือการสร้างสรรค์  ดังนัน้ เมือ่ จะใช้การแข่งขันกระตุน้ แรง
จูงใจในการเรียน พึงตระหนักว่าใช้ได้ผลในการเรียนบางด้านเท่านั้น ได้แก่
ด้านความเร็วในการด�ำเนินการ และด้านปริมาณผลงาน ไม่เหมาะต่อการเรียน
รู้เชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ หรือการฝีมือ
การแข่งขันอาจสร้างความสนุกสนาน แต่พึงระวังอย่าให้เกิดความ
กังวล และความรู้สึกเสียหน้า ในผู้เรียนบางคน
เคล็ดลับ ๑๑ คาดหวังว่าผู้เรียนจะประสบความส�ำเร็จ
วาทะอมตะของ เฮนรี่ ฟอร์ด มหาเศรษฐี อเมริกัน “ไม่ว่าคุณจะคิด
ว่าคุณสามารถท�ำได้ หรือคิดว่าคุณท�ำไม่ได้ คุณคิดถูกเสมอ”
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หน้าที่ส�ำคัญของครูคือ ต้องเชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนได้ส�ำเร็จ แล้วครู
คอยช่วยโค้ช และช่วยเหลือให้ผู้เรียนพยายามจนส�ำเร็จ   
เคล็ดลับ ๑๒ ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อว่าตนจะเรียนได้ส�ำเร็จ
ครูพึงจัดระบบการเรียนที่ให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะเรียนได้ส�ำเร็จ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ทีละขั้นตอน ตามที่ก�ำหนดใน
รายวิชา โดยมีการจัดระบบการเรียนที่ยากง่ายพอเหมาะ จัดภาระงานที่ซับ
ซ้อนเป็นชุดๆ สื่อสารมาตรฐานการเรียนรู้ให้ชัดเจน และจัดระบบประเมินที่
ยุตธิ รรม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ช่วยให้ผเู้ รียนได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความ
มานะพยายามในการเรียน กับผลลัพธ์ของการเรียน โดย
๑. ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่า การเรียนรู้ต้องการเวลา และความสับสน หรือ
ผิดพลาด เป็นเส้นทางของการเรียนรูส้ คู่ วามส�ำเร็จ โดยผูเ้ รียนต้องอดทน มานะ
พยายาม
๒. ท�ำความเข้าใจกับผู้เรียนว่า ความส�ำเร็จที่แตกต่างกัน ในการ
ท�ำงานแต่ละชิ้น ขึ้นกับการสั่งสมประสบการณ์และพื้นความรู้ที่ตรงกับการใช้
ท�ำงานชิ้นนั้น
๓. สร้างมั่นใจแก่ผู้เรียนว่า แม้ในวิชาที่เชื่อกันว่า ขึ้นกับขีดความ
สามารถในการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ เรียงความ และศิลปะ ผู้เรียนก็
สามารถเรียนได้ทกุ คน  จงบอกผูเ้ รียนว่า หากต้องการเรียนส�ำเร็จ ต้องไม่ถอด
ใจเมื่อท�ำผิด
๔. หาทางให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับ
ความส�ำเร็จ โดยชี้ให้เห็นความก้าวหน้า หรือสิ่งที่ท�ำได้ส�ำเร็จ และโยงให้เห็น
ว่าเกิดจากความพยายาม
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๕. เชิญผูเ้ รียนรุน่ ก่อนๆ ทีเ่ ริม่ เรียนวิชานีแ้ บบร่อแร่ หรือไม่สนใจ แต่
ในที่สุดประสบความส�ำเร็จในผลการศึกษาวิชานี้ มาเล่าประสบการณ์ของตน
และแนะน�ำเคล็ดลับวิธีฟันฝ่า ให้แก่ผู้เรียนปัจจุบันที่ก�ำลังฟันฝ่า
หลักการคือ ใช้ความส�ำเร็จเล็กๆ สร้างความมั่นใจและความานะ
พยายาม ไปสู่ความส�ำเร็จทีละขั้นตอน
เคล็ดลับ ๑๓ พยายามช่วยให้ผู้เรียนที่ถอดใจและไม่อยากเรียน
ให้เรียกก�ำลังใจกลับคืนมา
แม้ครูจะตัง้ ใจสอนและช่วยเหลือศิษย์เพียงใดก็ตาม จะมีคนทีถ่ อดใจ
อยู่ด้วยเสมอ  คนพวกนี้เมื่อพบความล้มเหลวก็ด่วนสรุปว่าตนเองไม่มีความ
สามารถเพียงพอ
ผูเ้ ขียนอ้างถึง Brophy ว่า จ�ำแนกผูเ้ รียนถอดใจออกเป็น ๔ ประเภท
(๑) เป็นผู้เรียนที่ความสามารถต�่ำ และเผชิญความยากล�ำบากในการเรียน
เรื้อรัง จนมีความเชื่อว่าตนเรียนไม่ได้ (๒) ผู้เรียนที่ถูกความล้มเหลวหลอก
หลอน เมือ่ ล้มเหลวอีกก็ถอดใจ  (๓) ผูเ้ รียนทีม่ งุ่ ทีค่ วามเก่งไม่เก่ง ไม่มงุ่ ทีผ่ ล
ส�ำเร็จของการเรียน (๔) ผู้เรียนที่ไม่รับผิดชอบ
Brophy แนะน�ำวิธีช่วยเหลือผู้เรียนถอดใจ จากหลากหลายสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
๑. ท�ำให้กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่ชัดเจน มีขั้น
ตอนเรียนรู้ก่อนหลังชัดเจน
๒. ให้ผู้เรียนได้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนของตน โดยเริ่มจาก
การวางแผนการเรียน ก�ำหนดเป้าหมาย ก�ำหนดทางเลือก และประเมินความ
ก้าวหน้าด้วยตนเอง
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๓. ช่วยให้ผู้เรียนก�ำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผล และคอยให้ก�ำลัง
ใจแก่ความมานะพยายาม โดยคอยชี้ให้เห็นความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับความ
รู้เดิมของตน ไม่พยายามเปรียบเทียบกับเพื่อน
๔. จัดสาระการเรียนรู้เป็น โมดูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียน
ด้วยความเร็วที่พอเหมาะแก่ตนเอง ตามแนวทาง “เรียนให้รู้จริง” (mastery
learning) โดยครูคอยช่วยติวตามความเหมาะสม
๕. จัด บั้ดดี้ ให้ เพื่อให้เพื่อนที่เรียนดีได้ช่วยเพื่อนที่เรียนช้า
๖. แนะน�ำไปเข้า โปรแกรมติว หรือกิจกรรมช่วยเหลืออื่นๆ ใน
แคมปัส เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
๗. ช่วยผูเ้ รียนให้พจิ ารณาและท�ำความเข้าใจการเรียนของตัวเอง ว่า
สภาพห้องเรียนแบบไหนที่สบายใจในการเรียน แบบไหนที่เครียด เพราะ
อะไร  เมื่อไรต้องการความช่วยเหลือ เมื่อไรไม่จ�ำเป็น และให้รู้จักขอความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ
๘. ย�้ำให้เข้าใจบทบาทของครู ในฐานะผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในขณะที่
อยู่ในสภาพต้องใช้ความพยายาม
๙. ให้ความเห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่น และให้ก�ำลังใจว่า
จะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายการเรียนรู้
๒๗ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๓๙๐๑

วิจารณ พานิช  69

๑๓. เคล็ดลับสงเสริม
การเรียนแบบลงมือทํา
ไมวาจะเนนเปนโคช หรือเปนคุณอํานวย
หรือเปนผูจัดการ หรือเปนผูรวมเรียนรู ตัวรวมก็คือ ครู
ไมใชผูทําหนาที่ถายทอดเนื้อวิชาความรูอีกตอไป
ในตอนที่ ๑๓ นี้ ได้จากบทที่ ๘ ชื่อ Tips and Strategies for
Promoting Active Learning
ในบทที่ ๘ นี้ มี ๑๒ เคล็ดลับ จะลงในบันทึกที่ ๑๓ นี้ ๖ เคล็ดลับ คือ
เคล็ดลับ ที่ ๑๔ - ๑๙
เคล็ดลับ ๑๔ ท�าให้เป้าหมายการเรียนรู้ชัดเจน
เป้าหมายการเรียนรู้คือผลการเรียน (learning outcome) ซึ่งมีแนวทาง
การเขียนดังนี้
f เน้นระบุที่ตัวผู้เรียน ไม่ใช่เน้นระบุที่ตัวครู
f เน้นที่ผลการเรียน ไม่ใช่ที่ตัวการเรียน
f เน้นที่เป้าหมายส�าคัญ
f เน้นที่ทักษะและความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ โดยค�านึงถึง
มาตรฐานความเป็นเลิศ
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f กว้างพอที่จะครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ แต่ก็ชัดเจนและจ�ำเพาะ
เพียงพอที่จะให้วัดได้
	
f เน้นการเรียนรูท้ นี่ �ำสูค่ วามงอกงามและถาวร แต่กว็ ดั ได้ในปัจจุบนั
ความท้าทายของการเรียนรู้ก็คือ ต้องไม่หลงเรียนสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
ไม่ใชหัวใจ หรือประเด็นส�ำคัญ  เมื่อผู้เรียนมั่นใจว่าครูก�ำลังจัดให้ตนได้เรียน
สิ่งส�ำคัญที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับชีวิตในอนาคต ผู้เรียนก็จะตั้งใจเรียน
เคล็ดลับ ๑๕ ท�ำความชัดเจนที่บทบาทของครู
เมื่อชัดเจนว่า ครูต้องการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือท�ำของ
ผูเ้ รียน  บทบาทของครูกต็ อ้ งเปลีย่ น  บทบาทใหม่จะเป็นอย่างไรขึน้ กับหลาย
ปัจจัย เช่น สาขาวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา ขนาดของชัน้ เรียน คุณลักษณะ
ของผู้เรียน
ครูบางคนท�ำตัวเป็นโค้ช คือ คอยเฝ้าสังเกต แก้ไข และท�ำงานร่วม
กับผู้เรียนเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ครูบางคนท�ำตัวเป็น “คุณอ�ำนวย” หรือผู้อ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ คือ จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง
ครูบางคนท�ำหน้าที่ “ผูจ้ ดั การ” จัดกระบวนการก่อนหลังและเงือ่ นไข
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
ครูบางคนเน้นการเป็น “เพื่อนร่วมเรียน” กับผู้เรียน ท�ำหน้าที่ร่วม
สร้างความรู้   
ไม่ว่าจะเน้นเป็นโค้ช หรือเป็นคุณอ�ำนวย หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็น
ผูร้ ว่ มเรียนรู้ ตัวร่วมก็คอื ครูไม่ใช่ผทู้ ำ� หน้าทีถ่ า่ ยทอดเนือ้ วิชาความรูอ้ กี ต่อไป
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เคล็ดลับ ๑๖ จัดให้ผู้เรียนท�ำบทบาทใหม่
ในการเรียนแบบลงมือท�ำผู้เรียนมีบทบาทใหม่ คือต้องฝึกทักษะการ
เรียนโดยลงมือท�ำ และเรียนโดยลงมือท�ำ จากการที่ครูมอบหมายกิจกรรมให้
ท�ำ เพือ่ ประยุกต์หลักการหรือความรู้ แก้ปญั หา อภิปรายประเด็น และสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคิดของตนเอง
ตอนต้นเทอม ครูตอ้ งอธิบายให้ผเู้ รียนทราบและเข้าใจคุณค่าของการ
เรียนแบบใหม่นี้ ที่ผู้เรียนจะได้ติดตัวไปตลอดชีวิต  
นอกจากอธิบาย ครูควรใช้คาบแรกของการเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อ
ท�ำความเข้าใจการเรียนแบบลงมือท�ำ (active learning) แบบที่เรียนจากการ
ลงมือท�ำโดยสัมผัสด้วยตนเอง   
แจกกระดาษเปล่าให้ผเู้ รียนคนละแผ่น และบอกว่าต่อไปนีเ้ ราจะเรียน
บทเรี ยนเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจว่า การเรีย นแบบที่ ผู ้เ รี ย นลงมื อ ท� ำ มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างไร  ครูบอกผู้เรียนให้ท�ำดังต่อไปนี้ โดยครูก็ท�ำไปด้วย “ให้ผู้เรียนหยิบ
กระดาษขึ้นมาถือในมือ และทุกคนหลับตา” “พับกระดาษทบครึ่ง” “ฉีกมุม
ขวาบนทิ้ง” “พับครึ่งอีก” “ฉีกมุมซ้ายบนทิ้ง” “พับครึ่งอีก” “ฉีกมุมขวาล่าง
ทิ้ง” “ลืมตา” “ส�ำรวจว่ากระดาษมีรูปร่างเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับ
กระดาษของเพื่อนๆ  ถ้าครูได้บอกค�ำสั่งอย่างชัดเจน และผู้เรียนฟังจับความ
ได้ชัดเจน กระดาษทุกแผ่นควรเหมือนกันหมด”
ครูถือกระดาษแผ่นของครูในมือ เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบ  ผู้เรียน
คนไหนกระดาษต่าง ครูให้บอกแก่ชั้นเรียนว่าผู้เรียนท�ำไมจึงต่าง  ค�ำตอบจะ
เป็นท�ำนอง “เพราะครูไม่เปิดโอกาสให้ถาม” หรือ “เพราะค�ำสั่งไม่ชัดเจน”
บอกผู้เรียนว่า ในบทเรียนนี้ แสดงตัวอย่างของครูที่ไม่ดี ส่วนที่ไม่
ดี นอกจากไม่เปิดโอกาสให้ถามแล้ว ยังสอนแบบทีผ่ ดิ หรือไม่ดอี กี ด้วย คือสอน
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แบบบอก “Telling is not teaching” สิ่งที่ครูบอกหรือท�ำ ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ต่อความส�ำเร็จในการเรียน สิ่งที่ผู้เรียนบอกหรือท�ำต่างหากที่เป็นปัจจัยหลัก
ต่อความส�ำเร็จในการเรียน
หลังจากนั้น ให้ผู้เรียนอ่านค�ำคมที่ปรับมาจากค�ำของของขงจื๊อ
ต่อไปนี้
“เมื่อฉันได้ฟัง ฉันลืม
เมื่อฉันได้ฟัง และได้เห็น ฉันจ�ำได้บ้างเล็กน้อย
เมื่อฉันได้ฟัง ได้เห็น และได้ถามค�ำถาม หรือได้อภิปรายกับเพื่อน
ฉันเริ่มเข้าใจ
เมื่อฉันได้ฟัง เห็น อภิปราย และลงมือท�ำ  มันช่วยให้ฉันได้ความรู้
และทักษะ
เมื่อฉันได้สอนสิ่งนี้แก่ผู้อื่น ฉันจึงรู้เรื่องนั้นอย่างแท้จริง”
แล้วให้ผู้เรียนอภิปรายว่าตนเข้าใจค�ำคมนี้อย่างไร เกี่ยวข้องกับการ
แสดงบทบาทใหม่ในการเรียนของผู้เรียนอย่างไร
เคล็ดลับ ๑๗ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้
เป้าหมายคือ ให้ผู้เรียนมีความสามารถจัดการและก�ำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ คือให้ผู้เรียนได้เข้าใจและฝึกวิธีเรียนแบบที่ตนเองลงมือท�ำเพื่อ
การเรียนรู้ของตนเองนั่นเอง  เขาคัดลอกตารางจากหนังสือ Learning and
Motivation in the Postsecondary Classroom มาลงไว้ ซึ่งผมขอแปล
ถอดความมาดังนี้
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ระดับของ
การเรียนร

วิธีการ
เรียนที่ใช

หมายเหตุ

ใช้กระดาษแผ่นเล็กๆ เขียน เป็นวิธีการจารึก สู่
คำ� แล้วให้นำ�มาจับคู่ คำ� ความจำ�ระยะยาว
ที่มีความหมายเหมือนกัน
หรือคำ�ที่มีความหมายตรง
กันข้าม
จัดหมวดหมู่ จัดค�ำที่มีความหมายกลุ่ม
เดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อหา
ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง
และยกตัวอย่างการใช้ที่ถูก
และการใช้ที่ผิด

ท่องจำ�
นิยาม
หรือ ความ
หมายพื้นฐาน

ความรู้เชิง ทำ�ความ
โครงสร้าง -- เข้าใจหลัก
หลักการต่างๆ การสำ�คัญ
สัมพันธ์กัน
อย่างไร
ทำ�ความ
เข้าใจความ
สัมพันธ์ของ
แนวความ
คิดหลักๆ
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ดึงเอาหัวข้อมาทำ�เป็น
โครงสร้างของเรื่องนั้น

ทำ�แผนผังของแนวความคิด
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

เพื่อให้เข้าใจหลัก
การ จากความ
สัมพันธ์กับหลักการ
อื่น

ระดับของ
การเรียนร

วิธีการ
เรียนที่ใช

ตัวอย่างกิจกรรมของ
ผู้เรียน

หมายเหตุ

วิธีการเรียนรู้นี้
เป็นการพัฒนา
mental models ว่า
ด้วยการใช้หลักการ
นั้น นำ�ไปสู่ casebased reasoning
เป็นการเรียนรู้ขั้น
ในแต่ละตัวอย่าง ให้
ตอนในการประยุกต์
พิจารณาว่า ทำ�ไมจึงใช้
กระบวนการนั้น และมีขั้น ใช้หลักการ
ตอนอย่างไร
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
หาความ แยกหรือแจกแจง
เรื่องราวชัดเจน
สัมพันธ์
สถานการณ์ ออกเป็น
ขึ้น และมองเห็นวิธี
ส่วนย่อย เพื่อให้เข้าใจ
เหตุการณ์ส่วนสำ�คัญ และ แก้ปัญหาโดยทำ�ทีละ
ส่วนที่พอทำ�ได้
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
เหตุการณ์ย่อย
ทำ�ความ นำ�มาเปรียบเทียบเป็น
เข้าใจปัญหา แผนผัง หรือรูปภาพ เพื่อให้
ด้วยจักษุ เกิดความเข้าใจ ความแตก
ประสาท ต่างระหว่างสมมติฐาน
(visualiza- ความคิด และข้อมูลหลัก
ฐาน ต่างชิ้นกัน
tion)

ประยุกต์ใช้ พัฒนาขั้น เขียนรายละเอียดว่าครู หรือ
หลักการ เพื่อ ตอนของ ตำ�รา ใช้ตัวอย่างเพื่อแสดง
กระบวนการ หลักการอย่างไร หาขั้นตอน
แก้ปัญหา
และลำ�ดับขั้นตอน ลองคิด
ขั้นตอนเอง ด้วยตัวอย่างอื่น

วิเคราะห์
สถานการณ์
ปัญหา
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ครูอาจแจกเอกสารแนะน�ำวิธเี รียนแก่ผเู้ รียน เช่น Notetaking types
and characteristics to help students succeed, Successful students :
Guidelines and thoughts for academic success โดยผมขอหมายเหตุว่า
ครูไทยควรน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อบริบทของผูเ้ รียนของท่าน ไม่ควรลอก
มาใช้ทั้งดุ้น
เคล็ดลับ ๑๙ สอนให้เกิด transfer เข้มข้น
ผมขอหมายเหตุที่ชื่อ T/S ๑๙ Teach in ways that promote
effective transfer ในหนังสือ ว่าอาจเกิดความเข้าใจผิดต่อค�ำ transfer   การ
เรียนรู้สมัยใหม่ต้องหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดความรู้ ต้องเน้นที่การสร้าง
สถานการณ์และกิจกรรมให้ผู้เรียนงอกงามความรู้และทักษะขึ้นจากภายใน
สมองและจิตใจของตนเอง    
ค�ำว่า transfer ในที่นี้เป็น “ศัพท์เฉพาะ” ทางการเรียนรู้ เป็นขั้น
ตอนของการท�ำให้พื้นความรู้เก่า ช่วยให้การเรียนรู้ใหม่ง่าย ชัดเจน และลึก
ซึ้งเชื่อมโยง  
หนังสือเล่มนี้แนะน�ำวิธีส่งเสริม positive transfer ไว้ ๕ วิธี ดังนี้
๑. เมือ่ สอนหลักการทีค่ ล้ายคลึงกัน ให้บอกความแตกต่างให้ชดั เจน
ตั้งแต่แรก โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีแยกแยะความแตกต่าง
๒. ใช้วิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ความสัมพันธ์ (associations)
ค�ำอุปมา การเปรียบเทียบ สัญลักษณ์ และรูปภาพ อาจช่วยให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้หรือหลักการที่เป็นพื้นความรู้เดิม เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ความรู้ใหม่
๓. สอนให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ความรู้หรือหลักการนั้นๆ มีที่ใช้ใน
สถานการณ์ใด  การเรียนรู้จะเข้มข้นและได้ผลดีที่สุดเมื่อการ
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เรี ย นความรู ้ ห รื อ หลั ก การนั้ น ตามด้ ว ยสถานการณ์ ข องการ
ประยุกต์ใช้ในทันที
๔. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแม่นย�ำ ก่อนจะ transfer  การ
ให้ผู้เรียนกล่าวความเข้าใจของตน ต่อหลักการนั้น ก่อนน�ำไปใช้
ปฏิบตั ิ จะช่วยให้เกิดทักษะการเชือ่ มโยงระหว่าง การเรียนทฤษฎี
กับการเรียนโดยปฏิบัติ
๕. ในเบื้องต้นของการเรียน ควรเรียนหลักการหรือทฤษฎีในรูปแบบ
ทีใ่ กล้เคียงกับสภาพการใช้งานก่อน เพือ่ ให้ transfer เกิดง่าย ต่อ
ไปจึงค่อยสร้างบทเรียนทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ transfer ยากขึน้
ในตอนที่ ๑๔ จะต่อด้วย เคล็ดลับส่งเสริมการเรียนแบบลงมือท�ำ อีก
๖ เคล็ดลับ คือ เคล็ดลับ ๒๐ - ๒๕
๒๘ ก.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๐๑๓
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๑๔. เคล็ดลับสงเสริม
การเรียนแบบลงมือทํา (๒)
ความรูดานประสาทวิทยาศาสตรบอกวา
การจารึกความทรงจํา สวนใหญเกิดขึ้นตอนหลับลึก
ผลงานวิจัยบอกวาชวงเวลาวิกฤติ
คือ ๒๔ ชั่วโมง หากหลัง ๒๔ ช.ม. ไปแลว
ผูเรียนยังจําได แสดงวาความรูนั้นนาจะได
จารึกสูความทรงจําระยะยาวแลว
ในตอนที่ ๑๔ นี้ ได้จากบทที่ ๘ ชื่อ Tips and Strategies for
Promoting Active Learning ในบทที่ ๘ นี้ มี ๑๒ เคล็ดลับ ได้ลงในบันทึก
ที่ ๑๓ ไปแล้ว ๖ เคล็ดลับ คือ เคล็ดลับ ที่ ๑๔ - ๑๙ ในตอนที่ ๑๔ นี้ จะ
ต่อด้วย เคล็ดลับ ๒๐ - ๒๕
เคล็ดลับ ๒๐ สอนให้จารึกไว้ในสมอง (Teach for Retention)
การเรียนที่ดี คือการเรียนที่ความรู้เคลื่อนจาก short-term memory ไปสู่
long-term memory ในสมอง ปัจจัยที่ช่วย มี ๓ ประการ
๑. ความเชื่อมโยงกับอารมณ์ การใช้ภาพ ภาพยนตร์ เรื่องเล่า
เป็นการกระตุ้นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้น จะช่วยจารึก
ความทรงจ�า
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๒. เชือ่ มโยงกับสิง่ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้ว (make sense)  ครูอาจช่วยโดยจัดการ
เรียนเป็นหน่วยย่อยๆ ภายใต้หลักการกลุ่มเดียวกัน  ให้ผู้เรียน
ท�ำแบบฝึกหัดหลังการเรียนหลักการหรือทฤษฎี หรือให้ผู้เรียน
ระดมความคิดว่าหลักการนี้ใกล้เคียงกับหลักการอื่นอย่างไร  
๓. ความหมาย (meaning) สมองของมนุษย์ “ฉลาด” คือจะไม่
ท�ำงานพร�่ำเพรื่อ จะเลือกท�ำงานเฉพาะเรื่องที่จ�ำเป็นหรือมีความ
หมายต่อชีวิตเท่านั้น  ดังนั้นครูต้องหาทางท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
คุณค่า คุณประโยชน์ หรือความหมาย ของสิ่งที่ก�ำลังเรียน ว่ามี
ประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตภายหน้าของผู้เรียน
ความรูด้ า้ นประสาทวิทยาศาสตร์บอกว่า การจารึกความทรงจ�ำ (ถ่ายจาก
ความทรงจ�ำระยะสั้น ไปสู่ความทรงจ�ำระยะยาว) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนหลับ
ลึก ผลงานวิจัยบอกว่าช่วงเวลาวิกฤติคือ ๒๔ ชั่วโมง หากหลัง ๒๔ ช.ม. ไป
แล้วผู้เรียนยังจ�ำได้ แสดงว่าความรู้นั้นน่าจะได้จารึกสู่ความทรงจ�ำระยะยาว
แล้ว  
วิธชี ว่ ยผูเ้ รียนแบบง่ายๆ อีกอย่างหนึง่ คือการทดสอบแบบไม่บอกล่วงหน้า
และไม่เก็บคะแนน แต่ใช้เป็นเครื่อง feedback แก่ผู้เรียนว่าตนได้เรียนรู้
ประเด็นส�ำคัญ จารึกสูค่ วามทรงจ�ำระยะยาวหรือไม่ จะปรับปรุงการเรียนของ
ตนเองอย่างไร และครูจะได้รู้ว่าจะช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้เรียนคนไหนบ้าง
เคล็ดลับ ๒๑ จ�ำกัดสารสนเทศ และบรรจุสารสนเทศใส่กระบุง
(Limit and chunk information)
ผลการวิจยั บอกว่า พืน้ ที่ “ความจ�ำใช้งาน” ของสมองผูใ้ หญ่สามารถ
รับเรื่องได้คราวละ ๕ - ๙ รายการในเวลาเดียวกัน และสมองมนุษย์โดยเฉลี่ย
สามารถท�ำงานได้นาน ๑๐ - ๒๐ นาที แล้วสมองจะล้าหรือเบื่อ  
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ค�ำแนะน�ำต่อครูสอน คือ (๑) จ�ำกัดจ�ำนวนหัวเรื่องไว้ที่ ๗ (๒) ถ้า
เป็นไปได้ ให้รวมเรือ่ งย่อยทีค่ ล้ายกันเข้าด้วยกัน (๓) แบ่งการสอนเนือ้ หาออก
เป็นช่วงๆ คั่นด้วยการอภิปราย หรือให้เขียนรายงาน
เคล็ดลับ ๒๒ ให้ปฏิบัติหรือฝึกซ้อม
การซ้อมปฏิบัติช่วยการเรียนรู้ และช่วยเพิ่มความทรงจ�ำ ครูมี
บทบาทมากที่จะช่วยเป็น โค้ช ของการฝึกซ้อม ช่วยให้ซ้อมแล้วได้การเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ คือเรียนได้ลึกและเชื่อมโยง จารึกสู่ความทรงจ�ำระยะยาว  การ
ฝึกซ้อมที่ไม่ดี ไม่มีโค้ชที่ดีคอยแนะน�ำ อาจได้ความรู้ตื้นๆ หรือผิดๆ จารึกสู่
ความทรงจ�ำ เช่นท่องบทสวดมนต์ได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย ต่อชีวติ ของตน
การฝึกซ้อมต้องมีเวลาเพียงพอ และต้องมีการท�ำความเข้าใจว่าความ
รู้หรือบทเรียนนั้น มีคุณค่าอย่างไรต่อชีวิตผู้เรียน  การฝึกซ้อมจึงจะจารึกสู่
คงามทรงจ�ำระยะยาว อย่างมีคุณภาพ
การฝึกซ้อมมี ๒ แบบ  (๑) การท่องจ�ำ  ครูอาจสอนเทคนิคช่วย
ความจ�ำ ตามทีม่ แี นะน�ำไว้ในหนังสือ Improve your grade : How to become
an honor student  (๒) การฝึกตีความ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมาย ได้แก่ การเชือ่ มโยง การจัดกลุม่ สารสนเทศ การจัดกลุม่ หลักการ
แล้วตั้งชื่อใหม่ การสรุป และการทดสอบ  
เคล็ดลับ ๒๓ จัดระบบการบรรยายเพือ่ ให้เกิดการเรียนแบบผูเ้ รียนลงมือท�ำ     
ล�ำดับก่อนหลังสัมพันธ์กับความจ�ำดังนี้ สิ่งแรกจ�ำได้ดีที่สุด สิ่ง
สุดท้ายจ�ำได้ดีเป็นที่สอง  สิ่งที่อยู่ตรงกลาง จ�ำได้ดีน้อยที่สุด  
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ช่วงเวลาที่สมองเรียนรู้แบ่งได้เป็น ๓ ช่วง คือ Prime-Time ๑ (ช่วง
ต้น), Prime-Time ๒ (ช่วงท้าย), และ Down-Time (ช่วงตรงกลาง)   ครูต้อง
รู้จักใช้เวลา Prime-Time ให้ผู้เรียนเรียนสิ่งส�ำคัญ และใช้เวลา Down-Time
ท�ำกิจกรรมทบทวนบทเรียน
เนื่องจากสมองเรียนได้ดีในช่วงเวลา ๒๐ นาที จึงควรแบ่งบทเรียน
เป็นช่วงๆ ช่วงละ ๒๐ นาที เปลี่ยนกิจกรรมของการเรียนรู้ จะช่วยลด DownTime ของการเรียนรู้
เคล็ดลับ ๒๔ ใช้ห้องเรียนกลับทาง
นี่คือเทคนิคที่ผมเคยบันทึกไว้แล้วใน บันทึกชุด ห้องเรียนกลับทาง
ซึ่งอ่านได้ ที่นี่ (http://www.gotoknow.org/posts?tag=%e๐%b๘%)
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้เวลาในชั้นเรียนให้เกิดคุณค่า
สูงสุดต่อการเรียนรู้ เอาเวลาส�ำหรับเรียนเนื้อหรือสาระวิชาไปไว้นอกชั้น
เรียน และใช้เวลาในชัน้ เรียนส�ำหรับการเรียนแบบลงมือท�ำ (Active Learning)
ได้แก่ mini-lecture, demo, class discussion, work-sheet exercise, รวม
ทั้ง hands-on mini-lab
ท�ำให้เกิดการเรียนแบบที่เรียกว่า blended delivery เกิดการเรียน
รูท้ เี่ สริมแรงกันระหว่าง face-to-face กับ online learning หนังสือ Blended
learning in higher education : Framework, principles, and guidelines
แนะน�ำวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเสริมแรงระหว่างการเรียน face-toface กับการเรียนออนไลน์ ดังในตาราง
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ประเภทของการเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ online / offline

ก่อนการเรียนแบบ face-to-face
สร้างเหตุการณ์
ให้การบ้านไปทำ�ความเข้าใจ ประกาศ
กระตุ้น
เรื่องใด เรื่องหนึ่ง
.
เครื่องมือสำ�หรับ
ให้ทำ�แบบทดสอบตนเอง,
ทดสอบพื้นความ
รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้กรอกแบบสอบถาม, หรือ ทดสอบ, survey, discussion forum
อภิปรายกลุ่ม
หลังทำ�การบ้าน
ในช่วงการเรียนแบบ face-to-face
ทำ�ความเข้าใจผล ครูสอนแบบติว ตามผลการ แสดงผลและเฉลย
การทดสอบออนไลน์ ทดสอบความรู้ ที่ได้เรียนรู้ ผลการทดสอบ
ออนไลน์ เพื่อแก้ความเข้าใจ .
.
ผิด และเสริมจุดสำ�คัญ
ผู้เรียน กับครู อภิปรายตั้ง เครื่องฉาย เพื่อแสดง
ตั้งคำ�ถาม และ
และตอบคำ�ถาม ต่อประเด็น สารสนเทศ ประกอบการ
ตอบคำ�ถาม
อภิปราย
สำ�คัญ
.
หลังช่วงเวลา face-to-face
ประเมินเพื่อติดตาม ให้เขียน “ประเด็นสำ�คัญที่ แบบสอบถาม หรือ
ผลการเรียน ในชั้น ได้เรียนรู้” และ “สิ่งที่ยัง discussion forum
.
เข้าใจไม่ชัดเจน”
เรียน
Discussion fo rum
เสวนากับเพื่อน หรือมี
ขยายการเรียนรู้
เอกสารให้อ่านเพิ่มเติม หรือ หรือการมอบหมายงาน
และบูรณาการ
.
ให้เขียนรายงาน
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ประเภทของการเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ online / offline

Discussion forum และ
โครงงานส่วนบุคคล
การมอบหมายงาน
หรือทำ�เป็นกลุ่ม
..................................
.
................
.
การเรียน face-to-face ช่วงต่อไป
เครื่องมือนำ�เสนอผล
ทบทวนการอภิปราย
การแก้ปัญหา/
ออนไลน์ ร่วมกันในชั้น และ การทดสอบ หรือผลจาก
ประยุกต์
........................... มีการนำ�เสนอผลโครงงาน แบบสอบถาม
ส่วนบุคคล หรือของกลุ่ม
..........
นำ�เข้าสู่เหตุการณ์ เสวนาเรื่องหัวข้อของบทเรียน เครื่องฉายนำ�เสนอเรื่อง
ราวเกี่ยวกับบทเรียนตอน
กระตุ้น เพื่อเข้าสู่บท ตอนต่อไป
ต่อไป
เรียนตอนต่อไป
บูรณาการขั้นต้น
และเริ่มต้นเชื่อมโยง
ทฤษฎีเข้ากับการ
ปฏิบัติ

เคล็ดลับ ๒๕ feedback การเรียนรู้แก่ผู้เรียนบ่อยๆ
โดยใช้การทดสอบแบบ rubric
นี่คือการใช้ formative assessment เป็นเครื่องมือช่วยน�ำทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งในสังคมไทย ครูต้องไม่หลงใช้เป็นเครื่องมือสอบเพื่อบอก
ได้-ตก  ซึ่งจะท�ำให้การทดสอบหมดคุณค่าของ การเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน กลายมาเป็นเครื่องมือแสดงอ�ำนาจเหนือของครู  
อ่านบทความอธิบายความหมายของ rubric assessment ทีน่ ี่ (http://
edtech.kennesaw.edu/intech/rubrics.htm) จะเห็นว่าในการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ เส้นแบ่งระหว่าง การเรียน การสอน และการประเมิน จางลง
มาก จนแทบเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า การประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการเรียนของผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของครูด้วย และการ
สอนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของผู้เรียนด้วย เป็นต้น
การทดสอบแบบ rubric อาจเรียกได้ว่า การทดสอบแบบผสมผสาน
วิธีการหลากหลายแบบ เพื่อทดสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้หลากหลาย
แบบ และหลากหลายมิต  ิ ตัวอย่างวิธกี าร เช่น การให้การบ้านเขียนบทความ
หรือเรียงความ เขียนรายงานผลการวิจัย ให้เข้าไปอภิปราย ลปรร. ใน
discussion forum, ให้ท�ำงานกลุ่ม, ให้น�ำเสนอด้วยวาจา, เขียนรายงานผล
การทดลองทางห้องปฏิบัติการ, ให้ออกแบบ เว็บเพจ, ให้เขียนรายงานสะสม
ผลงาน (portfolio) หรือผลงานอย่างอื่นที่ผู้เรียนกับครูตกลงกันเป็นกลุ่มก็ได้
เป็นรายคนก็ได้
ครูต้องศึกษาและก�ำหนดวิธีทดสอบแบบ rubric ในวิชาที่ตนสอน
เมื่อท�ำส�ำเร็จจะช่วยลดเวลาท�ำงานของครู  ประโยชน์ของการทดสอบแบบ
rubric ต่อครูมี ๖ ประการ ดังนี้
๑. ครูสามารถมอบหมายงานทีซ่ บั ซ้อน และท้าทาย ให้ผเู้ รียนท�ำเพือ่
เรียนรู้ โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายแก่ผู้เรียนว่าท�ำไมต้องเรียนบท
เรียนนัน้ บทเรียนนี้ เพราะการทดสอบแบบ rubric ช่วยให้ผเู้ รียน
เข้าใจล่วงหน้าว่าตนจะต้องเรียนให้ได้ความลึกและเชื่อมโยง ใน
หลากหลายมิติ ด้วยวิธีเรียนหลายรูปแบบ   
๒. ช่วยให้การให้เกรดมีระบบ มีความคงเส้นคงวา และเป็นธรรม
ระหว่างผู้เรียนเก่ง กับผู้เรียนที่เรียนอ่อน  และเมื่อผู้ให้เกรดเป็น
ทีมของครูกับผู้เรียนผู้ช่วยสอน
๓. ความกังวลเรื่องเกรดลดลง เพราะมีมาตรฐานก�ำหนดชัดเจน
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๔. ใช้เวลาน้อยลงในการตรวจการบ้านและให้คะแนน รวมทั้งการ
อธิบายแก่ผเู้ รียนว่าท�ำไมได้คะแนนเท่านัน้ ท�ำไมไม่ให้สงู กว่า ใน
กรณีผู้เรียนที่บ้าคะแนน
๕. ใช้การทดสอบช่วยเน้นเป้าหมายหลักของการเรียนรู้ และความ
คาดหมายผลสัมฤทธิ์ จากการให้ท�ำงานที่หลากหลาย
๖. เป็นเครื่องมือสื่อสาร ร่วมมือ ลปรร. ระหว่างครูในวิชาเดียวกัน
ในวิชาที่ต่อเนื่องกัน หรือในกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละการประเมินของ
ภาควิชาหรือสถาบัน ซึ่งผมตีความว่า เป็นเครื่องมือท�ำงานและ
เรียนรู้เป็นทีมของครู หรือ PLC นั่นเอง
การทดสอบแบบ rubric มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติของการ
วัด โดยหนังสือ Introduction to rubrics : An assessment tool to save
grading time, convey effective feedback, and promote student
learning ระบุ ๔ มิติ คือ
๑. การบอกกิจกรรมที่ให้ท�ำ
๒. การระบุองค์ประกอบของกิจกรรม
๓. ระบุระดับของการท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จ (performamce)
๔. ระบุ สเกล ของผลการประเมิน เช่น ดีเลิศ ดี ยังต้องปรับปรุง
ตารางข้างล่าง เป็นตัวอย่างจากหนังสือ ที่ช่วยแสดงว่า การทดสอบ
แบบ rubric ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคาดหวังของการเรียน ช่วยเป็น
feedback ต่อการเรียน (ซึ่งช่วยให้เกิด student engagement) และช่วยลด
ภาระของครูได้อย่างไร  โดยยกตัวอย่างวิชา Interculturalism in Contemporary
Asian Performing Arts
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กิจกรรมที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนท�ำ : ผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลา ๕ นาที
น�ำเสนอการวิเคราะห์ผลงานศิลปะการแสดงในปัจจุบัน ๑ ชิ้น อาจเป็น ละคร
การเต้น หรือดนตรี  ให้ระบุอิทธิพลของเชื้อชาติ และมิติของการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมกับการเมือง ค�ำถามเกี่ยวกับความเป็นตัว
ตน (identity) ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุม่ เชือ้ ชาติ และมิตขิ องการไร้
พื้นที่ของความมีตัวตน  การน�ำเสนอควรมีการน�ำเสนอด้วย audio-visuals
เช่น คลิปวีดทิ ศั น์ ภาพถ่าย แผนที่ กราฟ หรืออืน่ ๆ (โปรดสังเกตความชัดเจน
และรายละเอียดของข้อก�ำหนดชิ้นงาน)   
ชื่อผู้เรียน………………………………………………………………
Excellent (เด่น)
ความรู้/ การน� ำ เสนอแสดง
ความเข้าใจ ความเข้าใจที่ลึก โดย
(๒๐%)
มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่
เหมาะสมและแม่นย�ำ
สนั บ สนุ น ข้ อ เสนอ
ของผู้เรียน

Competent
(ทำ�ได้)
การน�ำเสนอใช้
ความรู้ที่แม่นย�ำ
โดยมีสว่ นไม่แม่นย�ำ
เพียงเล็กน้อย
สารสนเทศที่ใช้
โดยทัว่ ไปเหมาะสม
ต่อข้อเสนอของ
ผู้เรียน

การค้นคว้ากว้างขวาง
เลยจากข้ อ มู ล ในชั้ น
เรียน และ ในต�ำรา การค้ น คว้ า เพี ย ง
พอ แต่ ไ ม่ เ ลยไป
จากที่ น� ำ เสนอใน
ชัน้ เรียน และทีม่ ใี น
ต�ำรา
คะแนนที่ให้
๑๕-๒๐
๖-๑๔
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Need Work
(ต้องฝึกเพิ่ม)
การน�ำเสนอมี
สารสนเทศ ที่เหมาะสม
และแม่นย�ำเพียง
เล็กน้อย
ไม่ได้ค้นคว้ามา
อย่างจริงจัง

๐-๕

Excellent (เด่น)

Competent
(ทำ�ได้)
การคิด / การน�ำเสนอสะท้อน การน�ำเสนอมี
การตั้ง
ข้อเสนอที่แสดงความ โครงสร้างการ
ค�ำถาม
เข้าใจประเด็นเชิง วิเคราะห์ และ
(๓๐%)
ศิลปะ วัฒนธรรม การน�ำเสนอ แต่
และสังคม และ
ข้อวิเคราะห์ไม่
ความสามารถเชิง ชัดเจนนัก และ
conceptual ที่สูง การเชื่อมโยงกับ
ประเด็นที่เสนอไม่
ชัดเจน
คะแนนที่ให้
๒๕-๓๐
๖-๑๔
การสื่ อ สาร การน�ำเสนอมี
น�ำเสนอแนว
(๒๐%)
จินตนาการ และ
ความคิดได้
ประสบความส�ำเร็จ แต่จินตนาการ
ในการน�ำเสนอความ ไม่ชัดเจน
คิดต่อผู้ฟัง
ผู้น�ำเสนอ แสดง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ฟัง
และตอบค�ำถามของผู้
ฟังได้อย่างดี
คะแนน
๑๕-๒๐
การใช้ A-V ใช้ A-V aids ที่เหมาะ
(๒๐%)
สม เข้าใจง่าย

คะแนน

๑๕-๒๐

Need Work
(ต้องฝึกเพิ่ม)
ก า ร น� ำ เ ส น อ ไ ม ่ มี
โครงสร้างการวิเคราะห์
และไม่มปี ระเด็นทีเ่ สนอ
อย่างชัดเจน

๐-๕
การน�ำเสนอไม่น่าสนใจ

ไม่สามารถตอบ
บางค�ำถามได้

การน� ำ เสนอก่ อ ความ
สับสนแก่ผู้ฟัง

๖-๑๔
ใช้ A-V น้ อ ย
ไป หรื อ บางที่ ไ ม่
เหมาะสม หรื อ มี
แต่ผู้เรียนไม่เอ่ยถึง
ตอนน�ำเสนอ
๖-๑๔

๐-๕
ไม่มี A-V หรือ ใช้ไม่
เหมาะสม หรื อ ท� ำ ให้
สับสน หรือไม่เอ่ยถึงใน
การน�ำเสนอ
๐-๕
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Excellent (เด่น)

Competent
(ทำ�ได้)
ทักษะ
พูดดังฟังชัด ใช้
พูดดังและชัดเจน
การน�ำ
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง แต่บางครั้งพูดคน
เสนอ
(eye contact)
เดียว ไม่มี eye
(๑๐%)
จังหวะจะโคนดี
contact บางครั้ง
ท่าทาง และภาษา ท่าทางและภาษา
กายเหมาะสม
กายไม่เหมาะสม
สามารถท�ำให้ผู้ฟัง
สนใจ  
คะแนน
๘-๑๐
๔-๗
คะแนนรวม
………
…….

Need Work
(ต้องฝึกเพิ่ม)
พูดแล้วคนฟังไม่
เข้าใจ ไม่ได้ใช้ภาษา
กาย และ eye
contact ในการดึงดูด
ความสนใจจากผู้ฟัง

๐-๓
………

ข้อสังเกตของครู : …………………………………………………………………
หนังสือแนะน�ำเว็บไซต์สำ� หรับให้ครูศกึ ษาวิธพี ฒั นาแบบทดสอบแบบ
rubric ที่เหมาะสมที่ http://rubistar.๔teachers.org/index.php
๑ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๑๕๐
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๑๕. เคล็ดลับสรางชุมชน
การเรียนรู
ครูตองหาทางทําใหหองเรียนเปน
learning community และทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของชุมชน ใหผูเรียนแตละคนรูสึกวา
ตนเองเปนบุคคลที่มีคุณคา ตอการเรียนรู
ของสมาชิกในชุมชน
ในตอนที่ ๑๕ นี้ ได้จากบทที่ ๙ ชือ่ Tips and Strategies for Building
Community
ความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนรอบตัว หรือการได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง ดังนั้นครูต้องหา
ทางท�าให้ห้องเรียนเป็น learning community และท�าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน ให้ผเู้ รียนแต่ละคนรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นบุคคลทีม่ คี ณุ ค่า
ต่อการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน
เคล็ดลับ ๒๖ ครูเลิกท�าตัวเป็นเผด็จการในชั้นเรียน
ตามปกติ ครูด�ารงตนเป็นเผด็จการในชั้นเรียนโดยไม่รู้ตัว และเป็น
วัฒนธรรมในวงการศึกษามาช้านาน การละเลิกถอนตัวออกจากความเคยชิน
นี้ จึงท�าได้ไม่ง่าย
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เพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างครูกับผู้เรียน ที่เป็น
เพือ่ นร่วมเรียนรู้ เคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ครูพงึ ท�ำความเข้าใจความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจจากหนังสือ เช่น Learner-Centered Teaching และตั้ง
ค�ำถามต่อตัวเอง ตามด้วยการตอบอย่างซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง เพือ่ ช่วยให้มสี ติอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับผู้
เรียนตัวอย่างค�ำถามต่อตัวเอง เช่น ใครเป็นผู้ก�ำหนดปฏิทินหรือก�ำหนดการ
ของรายวิชา  ใครเป็นผูค้ วบคุมการอนุญาตให้สมาชิกของห้องเรียนพูด ให้พดู
ได้เมื่อไร และพูดได้นานเท่าไร
ครูพึงฝึกการพูดกับผู้เรียนด้วยถ้อยค�ำและน�้ำเสียงที่ไม่แสดงอ�ำนาจ
เหนือ เช่นแทนทีจ่ ะพูดว่าผูเ้ รียนต้องส่งรายงาน ๓ โครงงาน ครูจะใช้ถอ้ ยค�ำ
แบบไหน   
ในเอกสารแนะน�ำหลักสูตรก็เช่นเดียวกัน พึงใช้ถอ้ ยค�ำทีล่ ดการแสดง
อ�ำนาจเหนือต่อผู้เรียนลง หันไปให้ข้อมูล/สารสนเทศ เพื่อสื่อสารเป้าหมาย
และทางเลือกของวิธีบรรลุเป้าหมายแทน
เคล็ดลับ ๒๗ ส่งเสริมความสุภาพในชั้นเรียน
ในสังคมปัจจุบัน ถ้าไม่ระวัง อาจเกิดสภาพความไม่เคารพให้เกียรติ
ต่อกันและกัน หรือบางกรณีอาจกลั่นแกล้งรังแกกัน
ต่อไปนี้เป็นค�ำแนะน�ำ ๗ ประการเพื่อสร้างความสุภาพรักใคร่เคารพ
ต่อกันในชั้นเรียน  
๑. เตรียมข้อความส�ำหรับบรรจุลงในค�ำบรรยายรายวิชา ที่ระบุ
พฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์ในชัน้ เรียน เน้นทีก่ ารให้ความเคารพความเห็นของ
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ผู้อื่น แม้ความเห็นนั้นจะไม่เหมือนของตนและลึกๆ แล้วตนไม่
ยอมรับ ก็ต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างนั้น  ระบุให้ชัดเจนว่า
ข้อตกลงนี้ใช้ในกรณีของการอภิปรายออนไลน์ ด้วย
๒. ในช่วงต้นของภาคการศึกษา ขอให้ผู้เรียนทั้งชั้นช่วยกันก�ำหนด
กติกาความสุภาพในชัน้ เรียน ทีร่ ะบุทงั้ ความคาดหวัง และระบุวา่
ผู้ละเมิดจะได้รับผลอย่างไร
๓. ลดโอกาส “ไม่แสดงตัว” ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมของตนเอง
๔. สร้างกลไกร้องทุกข์ของผูเ้ รียนเช่นก�ำหนดให้มผี เู้ รียนท�ำหน้าที่ “ผู้
ตรวจการ” หรื อ ใช้ SET ๔๒ “Critical Incidence
Questionnaire” ในบทที่ ๑๐
๕. จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
๖. บันทึกเหตุการณ์ และหากรุนแรงเป็นพิเศษ ขอให้ผู้เรียนที่อยู่ใน
เหตุการณ์เขียนบันทึกสิ่งที่ตนพบเห็น
๗. ท�ำความเข้าใจนโยบายของสถาบันของท่าน เกีย่ วกับพฤติกรรมที่
ก่อกวนของผู้เรียน
หนังสือแนะน�ำให้ค้นใน Google ด้วยค�ำว่า classroom civility จะ
ได้ค�ำแนะน�ำ และนโยบายของสถาบันต่างๆ มากมาย
เคล็ดลับ ๒๘ สร้างบรรยากาศของวิชาเรียน
ทั้งในห้องเรียนและในออนไลน์ forum ให้มีความเป็นชุมชน
อาจท�ำโดยติดโปสเตอร์หรือภาพศิลปะทีเ่ ตือนใจต่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และจัดห้องเรียนให้เป็นสตูดิโอ คือให้เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ได้โดย
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สะดวก ให้จัดเป็นรูปวงกลม ครึ่งวงกลม รูปตัวยู  ห้องที่มีสภาพเป็นสตูดิโอ
ส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนได้ดีกว่าการจัดห้องเรียนแบบ classroom
ในห้องเรียนออนไลน์ จัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเรื่องของ
วิชาเรียน และเรื่องอื่นๆ ด้วย เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนโดยตรงจัดให้คุยกัน
ใน “Student Lounge”
เคล็ดลับ ๒๙ ลดการไม่แสดงตัวของผู้เรียนโดยครูท�ำความรู้จักชื่อผู้เรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักชื่อกัน
ขั้นตอนแรกของการสร้าง ชุมชนเรียนรู้ในชั้นเรียน คือครูต้องรู้จักชื่อ
ของผูเ้ รียน และจะยิง่ ดีหากรูพ้ นื้ ฐานส่วนตัว ความสนใจ และความใฝ่ฝนั ของ
ผู้เรียน  
หนังสือแนะน�ำวิธีขอไฟล์รูปถ่ายของผู้เรียนแต่ละคนจากส�ำนัก
ทะเบียนผูเ้ รียน  วิธบี อกผูเ้ รียนว่าจะก�ำหนดทีน่ งั่ ประจ�ำตัง้ แต่เวลาเรียนครัง้ ที่
๒ เป็นต้นไป เพือ่ ให้ครูมผี งั ชือ่ ผูเ้ รียนเอาไว้เรียกและทบทวนความจ�ำ วิธที คี่ รู
ก�ำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนเอารูปมาติดที่กระดาษ index card พร้อมเขียนชื่อ
นามสกุล หลักสูตรทีเ่ รียน มาเรียนวิชานีเ้ พราะอะไร งานอดิเรก ฯลฯ ส�ำหรับ
ครูเอาไว้ทบทวน โดยอาจท�ำเป็น eFile ก็ได้  
ส่วนวิธใี ห้ผเู้ รียนรูจ้ กั กันมีเกมท�ำความรูจ้ กั มากมายให้เล่น เพือ่ ให้ใน
ที่สุดรู้จักและสนิทสนมกัน เกมนี้มีทั้งที่เป็น face-to-face และเกมออนไลน์
เคล็ดลับ ๓๐ ใช้เกมละลายพฤติกรรม
เกมละลายพฤติ ก รรมมี ไ ด้ ห ลากหลายเป้ า หมาย เช่ น social
icebreaker, course content icebreaker, course policies and procedural
icebreaker คือสามารถออกแบบเกมละลายพฤติกรรมโดยใช้เรือ่ งของมนุษย์
หรือใช้เรื่องของหลักสูตร ก็ได้
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ผมเกิดความคิดว่าผูเ้ รียนปีกอ่ นๆ ทีเ่ คยเรียนวิชานี้ น่าจะเป็นวิทยากร
ผู้ช่วยในเกมละลายพฤติกรรมนี้ได้
เคล็ดลับ ๓๑ ใช้เทคโนโลยี ช่วยขยายหรือท�ำให้ความเป็นชุมชนแน่นแฟ้นขึ้น
ในปัจจุบัน ICT เป็นเครื่องมือท�ำความรู้จักและสนิทสนมกันได้อย่าง
ดี ครูอาจเริม่ กระบวนการนีต้ งั้ แต่กอ่ นเปิดเทอม โดยขอ e-mail address ของ
ผูเ้ รียนมาจากส�ำนักทะเบียน แล้วส่งอีเมล์ไปต้อนรับ แนะน�ำตนเอง บอกว่าครู
คาดหวังอะไรจากการเรียนวิชานี้ และเชือ้ เชิญให้ผเู้ รียนบอกความคาดหวังของ
ตน รวมทั้งเชื้อเชิญมาพบกันที่ส�ำนักงานในชั่วโมงท�ำงาน   
ในวันแรกของเทอม อาจจัดให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน e-mail address,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชักชวนให้เข้าไปแลกเปลี่ยนกันในออนไลน์
discussion forum  รวมทั้งการใช้เครื่องมือ social networking ที่จัดให้โดย
สถาบัน หรือเครื่องมือ social networking ที่มีให้ใช้ฟรีในสาธารณะ (เช่น
Facebook)
๑ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๒๕๕
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๑๖. เคล็ดลับสราง
ชุมชนการเรียนรู (๒)
การเรียนเปนทีมนี้ผูเรียนไดประโยชนสองชั้น
คือไดเรียนรูสาระวิชาหรือทักษะเกี่ยวกับวิชา
และยังเปนการฝกทักษะการทํางานเปนทีม
ในตอนที่ ๑๖ นี้ ได้จากบทที่ ๙ ชื่อ Tips and Strategies for Building
Community
เนือ่ งจากบทที่ ๙ มีทงั้ หมด ๑๒ เคล็ดลับ จึงแบ่งออกเป็น ๒ บันทึก
ในบันทึกที่ ๑๕ ได้ลง เคล็ดลับ ๒๖ - ๓๑ ไปแล้ว ในบันทึกที่ ๑๖ นี้ เป็น
เคล็ดลับ ๓๒ - ๓๗
เคล็ดลับ ๓๒ จงตั้งใจท�าให้ทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน
จุดส�าคัญคือ อย่าให้มอี คติใดๆ เช่น อคติระหว่างเพศ เชือ้ ชาติ เรียน
เก่งไม่เก่ง ชอบหรือไม่ชอบวิชานั้น ครูพึงระมัดระวังพฤติกรรมของตนเอง
หนังสือมีข้อแนะน�า ๘ ข้อ ซึ่งเราพึงตระหนักว่าเขาแนะน�าในบริบท
วัฒนธรรมอเมริกัน หากจะเอามาใช้กับผู้เรียนไทย ควรปรับให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของเรา
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๑. ในวันแรกของชัน้ เรียน (และทุกวัน) เมือ่ เดินเข้าไปในห้อง ให้กล่าว
ค�ำทักทายผู้เรียนทั้งห้อง  หรือทักทายผู้เรียนเป็นรายคน
๒. ในชั่ ว โมงแรกบอกผู ้ เ รี ย นว่ า ครู ช อบให้ เ รี ย กชื่ อ ตนเองว่ า
อย่างไร  ถามผู้เรียนแต่ละคนว่าชอบให้เรียกว่าอย่างไร และจด
ไว้ในกระดาษรายชื่อผู้เรียน
๓. จะเรียกผูเ้ รียนด้วยชือ่ ตัวหรือนามสกุล ก็ให้ทำ� อย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย
๔. เรียกชือ่ ผูเ้ รียนในทุกชัว่ โมงเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนตระหนักว่า ครูให้
คุณค่าต่อการทีผ่ เู้ รียนมาเรียน และช่วยให้ครูและเพือ่ นผูเ้ รียนจ�ำ
ชื่อเพื่อนได้
๕. เอ่ยชื่อผู้เรียนด้วยความชื่นชมในค�ำถาม ข้อคิดเห็น หรือผล
งาน เพื่อช่วยส่งเสริม self-esteem ของผู้เรียน
๖. จงคุยกับผู้เรียนก่อนและหลังชั้นเรียน เพราะจะช่วยสร้างแรง
จูงใจ ความมานะพยายาม และความส�ำเร็จ ในการเรียน
๗. ท�ำตัวให้ผเู้ รียนเข้าพบง่าย ให้เกียรติแก่ผเู้ รียน แสดงความสนใจ
ต่อการเรียนของผู้เรียน  จงให้ความสนิทสนม
๘. สร้างบรรยากาศไม่เป็นทางการ เช่นใช้อารมณ์ขัน
เคล็ดลับ ๓๓ แบ่งย่อยชั้นเรียนที่ใหญ่ ออกเป็นกลุ่มย่อย
การแบ่งกลุ่มย่อยนี้ท�ำได้หลายแบบ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ช่วยเหลือกันด้านการเรียนในหมู่ผู้เรียน
อาจแบ่งตามผลการประเมินพื้นความรู้ และความสามารถในการ
เรียนวิชานั้น และเชื้อเชิญผู้เรียนที่เรียนเก่ง ช่วยเป็นติวเตอร์อาสาแก่เพื่อนๆ
ที่เรียนอ่อนวิชานั้น (โดยไม่ลืมย�้ำว่า การเรียนที่ดีที่สุดท�ำโดยสอนคนอื่น)
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อาจแบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ย่อย หรือชุมชนเรียนรู้ ๘ - ๑๒ คน คอย
ช่วยเหลือ และ ลปรร. กันตลอดภาคการศึกษา การแบ่งกลุ่มนี้อาจจัดอย่าง
เป็นทางการ หรือให้จับกลุ่มกันเอง  
เคล็ดลับ ๓๔ หาวิธีให้ผู้เรียนทุกคนร่วมอภิปราย
ในชุมชนเรียนรูท้ แี่ ท้ สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมแลกเปลีย่ นสารสนเทศ
แนวคิด และความเห็น  วิธีการง่ายๆ คือใช้ “โอ่งของโซเครตีส” คือภาชนะ
อะไรก็ได้ใส่ฉลากที่มีชื่อผู้เรียนทุกคน เอาไว้จับเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็น   
ครูตอ้ งมีวธิ สี ร้างบรรยากาศทีผ่ เู้ รียนไม่กงั วลใจทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของ
ตนออกมาอย่างอิสระ  หนังสือแนะน�ำวิธีการไว้ ๑๒ ข้อ ดังนี้
๑. ฝึกตัง้ ประเด็นเปิดทีน่ ำ� สูก่ ารแสดงข้อคิดเห็น ไม่ใช่นำ� ไปสูก่ ารบอก
ข้อเท็จจริง  และต้องไม่ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ว่าเป็นการทดสอบทางอ้อม
๒. ตัง้ ประเด็นทีย่ ากหรือท้าทายเพิม่ ขึน้ เริม่ ด้วยประเด็นทีผ่ เู้ รียนทุก
คนตอบได้ เพื่อดึงผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม แล้วเพิ่มความยากขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น
๓. ใช้กิจกรรมช่วย เช่น “Think-Pair-Share”
๔. สอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning
Pyramid)  ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการมีทักษะในการเปิดรับ
ความคิดที่แตกต่าง และการแสดงความเคารพต่อข้อคิดเห็นที่
แตกต่าง
๕. ครูพดู ซ�ำ้ ค�ำตอบหรือค�ำพูดส�ำคัญของผูเ้ รียน เพือ่ ช่วยให้เกิดความ
รู้สึกที่ดี และเกิดการเรียนรู้
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๖. ถามค�ำถามเพือ่ ตรวจสอบความหมายและความเข้าใจของครู และ
ของผู้เรียนในชั้น  รวมทั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอธิบายในหลาก
หลายรูปแบบ
๗. ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการอภิปราย หรือการโต้เถียงระหว่างผูเ้ รียน และ
หากความขัดแย้งรุนแรงขึ้น ครูต้องมีวิธีไม่ให้เกิดเป็นคู่ขัดแย้ง
ถาวร และลดความรู้สึกเอาชนะกัน ด้วยค�ำพูดเช่น “เป็นความ
เห็นที่ดีทั้งสองแนว” “จะเห็นว่าเรื่องนี้มองได้หลายมุม” “จะเห็น
ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ขาวกับด�ำ”    
๘. เชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวกั บ สิ่ ง ที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว หรื อ กั บ ข่ า วใน
สื่อมวลชน
๙. แสดงความชื่นชมความเห็นที่น่าสนใจ
๑๐. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกโดยขยายความสิ่งที่ผู้เรียนแสดง
ข้อคิดเห็น หรือแนะน�ำให้แสดงความเห็นในมุมมองอื่นๆ
๑๑. ให้มีเวลาเงียบได้ เพราะผู้เรียนต้องการเวลาคิด
๑๒. คอยสรุ ป ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของประเด็ น ที่ ถ กเถี ย ง และสรุ ป /
สังเคราะห์การเรียนรู้เมื่อจบการอภิปราย
เคล็ดลับ ๓๕ ให้มีการท�ำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง
เพือ่ ส่งเสริมความเป็นชุมชน ต้องให้ผเู้ รียนได้เรียนโดยท�ำงานเป็นทีม
หรือเป็นกลุ่ม และเพื่อให้เกิดทีมท�ำงานและเรียนรู้อย่างได้ผล ต้องมีวิธีแบ่ง
กลุ่ม โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนสมาชิกกลุ่ม เป็นกลุ่มคละ หรือกลุ่มเหมือน หรือ
กลุ่มสมัครใจ  
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ผู้เรียน พึงได้รับการย�้ำว่า การเรียนเป็นทีมนี้ผู้เรียนได้ประโยชน์สอง
ชัน้ คือได้เรียนรูส้ าระวิชาหรือทักษะเกีย่ วกับวิชา และยังเป็นการฝึกทักษะการ
ท�ำงานเป็นทีม  ผู้เรียน จะได้เรียนรู้วิธีแบ่งงานกันท�ำ ผลัดกันเป็นหัวหน้าทีม
เพือ่ เรียนทักษะการเป็นหัวหน้าทีม และทักษะการเป็นลูกทีม ทักษะการจัดการ
ความขัดแย้งในทีม เป็นต้น
วิธกี ารสร้างการท�ำงานเป็นทีมทีเ่ ข้มแข็งอย่างหนึง่ ท�ำโดยการสอบเก็บ
คะแนน ที่มีทั้งส่วนที่สอบเป็นรายคน และสอบเป็นทีม คือหลังจากตอบ
ข้อสอบรายคน ก็ให้จบั กลุม่ และตอบข้อสอบเป็นกลุม่   การให้นำ�้ หนักคะแนน
อาจให้เท่ากันระหว่างคะแนนสอบรายคน กับคะแนนกลุ่ม หรือจะให้น�้ำหนัก
ส่วนไหนมากกว่าก็ได้ ตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม  
ศ. เอลิซาเบธ แนะน�ำหนังสือ Cooperative Learning for Higher
Education Faculty และ Collaborative Learning Techniques : A
Handbook for College Faculty ส�ำหรับศึกษารายละเอียด
เคล็ดลับ ๓๖ จัดกิจกรรมละลายน�้ำแข็งซ�้ำ ในช่วงกลางภาคการศึกษา
เป้าหมายคือ เพื่อสร้างความเป็นชุมชน หรือความสนิทสนมให้
แน่นแฟ้นขึน้ โดยใช้เครือ่ งมือหรือเกมทีย่ ากขึน้ เช่นการสัมภาษณ์ ด้วยประเด็น
สัมภาษณ์ทอี่ าจเชือ่ มโยงไปสูบ่ ทเรียนทีจ่ ะตามมาในช่วงท้ายของภาคการศึกษา
เคล็ดลับ ๓๗ เฉลิมฉลองการเรียนรู้จากความเป็นชุมชน
สิง่ ทีพ่ งึ ระวังในบริบทไทยคือ การพุง่ ความสนใจไปทีค่ วามเป็นชุมชน
ในหมูผ่ เู้ รียนโดยไม่สนใจสาระการเรียนรู  ้ ผูเ้ รียนและครู พึงตระหนักอยูต่ ลอด
เวลาว่า ความเป็นชุมชนเป็น means มากกว่าเป็น end จึงต้องหาวิธี
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เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้ หนังสือแนะน�ำวิธีการ ๓ วิธี ได้แก่
๑. Gallery of Achievement ท�ำโดยให้ผู้เรียนแต่ละคน (หรือเป็น
กลุ่ม) เขียนสิ่งส�ำคัญที่ตนได้เรียนรู้ลงบนกระดาษ Post it แล้วน�ำไป post บน
ผนังห้อง หรือในออนไลน์ discussion forum ให้ผู้เรียนคนอื่นๆ เดินวน (หรือ
เข้าไปอ่าน กรณีออนไลน์) แล้วเขียนประเด็นเรียนรู้ที่ตนไม่คิดมาก่อน หรือ
เป็นสุดยอดการเรียนรู้  น�ำมารวบรวมเป็นประเด็นเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม
สูงสุด หรือแปลกใหม่ที่สุด ส�ำหรับน�ำมายกย่องหรือให้รางวัล
๒. ภาพถ่ายของชัน้ เรียน หรือของกลุม่ เมือ่ ใกล้จบเทอม เชิญผูเ้ รียน
มาชุมนุม  ครูกล่าวค�ำขอบคุณและความชืน่ ชมในการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นชุมชน
เรียนรู้ของผู้เรียน แล้วถ่ายรูปกลุ่ม ส�ำหรับมอบให้ผู้เรียนแต่ละคนในวันปิด
เทอม และน�ำไป โพสต์ในเว็บเพจ ของวิชา ส�ำหรับกระตุ้นผู้เรียนกลุ่มต่อ
ไป และส�ำหรับเป็นความทรงจ�ำที่ดีของผู้เรียนกลุ่มนั้น
๓. เชิญศิษย์เก่า   โดยเลือกเชือ้ เชิญศิษย์เก่าในเทอมทีแ่ ล้ว ทีผ่ ลการ
เรียนดี หรือเป็นผู้เรียนรู้เป็นทีม มาเป็น TA หรือติวเตอร์ ในเทอมต่อไป
การสร้างชุมชนเรียนรู้ในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผลที่ผู้เรียนได้รับ
ทั้งด้านการเรียนรู้ที่ลึกและเชื่อมโยง และการฝึกทักษะการท�ำงานเป็นทีม จะ
ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต
   
๒ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๓๔๘
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๑๗. เคล็ดลับทาทายผูเรียน
ในระดับที่พอดี
ครูตองจัดใหการเรียนรายวิชามีความแตกตางในผูเรียน
แตละคนได เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดเรียนในสภาพ
ที่ทาทายพอเหมาะ โดยครูหาทางทําความเขาใจ
ความแตกตางของผูเรียนแตละคน แลวออกแบบการเรียนรู
ใหยืดหยุน เพื่อผูเรียนแตละคนจะเลือกเรียน
ตามที่เหมาะแกตน
ในตอนที่ ๑๗ นี้ ได้จากบทที่ ๑๐ ชือ่ Tips and Strategies for Ensuring
Students Are Appropriately Challenged
เคล็ดลับ ๓๘ ประเมินจุดเริ่มต้นของผู้เรียน
เนื่องจากผู้เรียนในแต่ละชั้น จะมีพื้นความรู้เกี่ยวกับวิชานั้นไม่เท่า
กัน ดังนัน้ ครู (และผูเ้ รียน) ต้องเข้าใจระดับพืน้ ความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคน จึง
ต้องด�าเนินการทดสอบพืน้ ความรูข้ องผูเ้ รียน ในวิชาฟิสกิ ส์มกี ารทดสอบ Force
Concept Inventory in Physics ในวิชาเคมีก็มี the California Chemistry
Diagnostic Test ที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ หากครูสอนวิชาอื่น อาจต้อง
พัฒนาแบบทดสอบขึ้นใช้เอง โดยมีหนังสือส�าหรับค้นคว้าได้แก่ Tools for
Teaching และ The knowledge survey :A tool for all reasons
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วิธีประเมินพื้นความรู้ของผู้เรียนแบบที่เรียกว่า the knowledge
survey เป็นวิธีการวัดพื้นความรู้และผลการเรียนรู้ที่แตกต่างจาก Pre-testPost-test ในลั ก ษณะที่ PTPT วั ด ที่ ร ายละเอี ย ดของเนื้ อ วิ ช า แต่ the
knowledge survey เน้นถามความมั่นใจที่จะตอบข้อสอบตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
เคล็ดลับ ๓๙ ติดตามประสิทธิผลในการเรียนของชั้น
ครูตอ้ งหมัน่ ถามความเห็นจากผูเ้ รียน ว่าสามารถติดตามการเรียนได้
ดี ห รื อ ไม่ โดยใช้ วิ ธี ก ารทั้ ง แบบ ไม่ ต ้ อ งรู ้ ว ่ า เป็ น ความเห็ น ของใคร
(anonymous) และแบบถามจากกลุ่มผู้เรียน
เทคนิค “กระดาษแผ่นจิ๋ว” (ในหนังสือ Classroom assessment
techniques : A handbook for college teachers หน้า ๑๔๘ - ๑๕๓) โดย
๒ นาทีก่อนจบคาบเรียน แจกกระดาษแผ่นเล็กๆ ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน ๒
ประโยค (ไม่ต้องลงชือ่ ) ว่าได้เรียนรู้อะไร  ส่วนไหนยังเข้าใจไม่ชดั ครูเอาไป
อ่านภายหลังเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงชั้นเรียน
เทคนิค “ดัดแปลงจากกระดาษแผ่นจิ๋ว” (ในหนังสือ Learnercentered assessment on college campuses : Shifting the focus from
teaching to learning หน้า ๑๓๒ - ๑๓๓) ให้เขียนก่อนจบคาบ ๑๕ - ๒๐
นาที แล้วครูเอามาตอบหรืออธิบายในชั้นเรียน  
ทั้งหมดนี้ ได้ประโยชน์ทางอ้อมด้วย คือให้ผู้เรียนเห็นว่าครูให้ความ
ส�ำคัญต่อการเรียนของผู้เรียนมากกว่าการสอนของครู
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เคล็ดลับ ๔๐ ให้ผู้เรียนเรียนรู้การประเมินตนเอง
ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนประเมินการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบการปรับให้การเรียนของตนอยู่ใน
สภาพที่ “มีระดับความท้าทายที่เหมาะสม” โดยอาจท�ำงานทบทวนความรู้
เพิม่ ขอความช่วยเหลือ หรือท้าทายตนเองด้วยบทเรียนทีก่ า้ วหน้าหรือยากขึน้   
เขาแนะน�ำเครื่องมือ Diagnostic Learning Logs โดยให้ผู้เรียนท�ำ
บันทึกรายการ ๒ รายการ ส�ำหรับแต่ละคาบของการเรียน คือรายการประเด็น
ส�ำคัญทีต่ นเข้าใจ กับรายการประเด็นทีต่ นยังเข้าใจไม่ชดั เจนพร้อมข้อแนะน�ำ
วิธีแก้ไข บันทึกนี้ช่วยทั้งครู และช่วยผู้เรียน  
การใช้ Learning Logs เป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้เรียนประเมินการเรียน
รู้ของตนเองนี้ คงจะมีหลายแบบ  ศ.เอลิซาเบธ แนะน�ำแบบที่ระบุไว้ใน
หนั ง สื อ Learner-centered teaching : Five key changes to
practice (Weimer M, ๒๐๐๒) ด้วย
เคล็ดลับ ๔๑ จัดองค์ประกอบของรายวิชาให้มีความแตกต่างหลากหลาย
เพื่อสนองผู้เรียนเป็นรายคน
หัวใจคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่การสอนของครู และสไตล์การ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนัน้ ครูตอ้ งจัดให้การเรียนรายวิชา
มีความแตกต่างในผูเ้ รียนแต่ละคนได้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนแต่ละคนได้เรียนในสภาพ
ที่ท้าทายพอเหมาะ โดยครูหาทางท�ำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคน แล้วออกแบบการเรียนรูใ้ ห้ยดื หยุน่ เพือ่ ผูเ้ รียนแต่ละคนจะเลือกเรียน
ตามที่เหมาะแก่ตน โดยครูพึงเอาใจใส่ความแตกต่างในประเด็นต่อไปนี้
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f ระดับ : หากผู้เรียนแสดงความเข้าใจสาระนั้นๆ ในระดับหนึ่ง
แล้ว ให้ลองจัดให้เรียนสาระที่ซับซ้อนขึ้น หรือให้ลองท�ำโจทย์
ประยุกต์ใช้ความรู้แบบที่ซับซ้อน
f วิธเี ข้าถึงสาระ : เปิดหลากหลายช่องทางทีผ่ เู้ รียนเข้าถึงสาระวิชา
ได้ได้แก่ การน�ำเสนอของครู ต�ำรา เอกสารออนไลน์ ภาพยนตร์
ไฟล์เสียง และ CAI (Computer-Assisted Instruction)
f กระบวนการเรียนรู้ : ใช้กระบวนการที่หลากหลาย เช่น การ
เขียน การอภิปราย การสร้างสรรค์ ในหลากหลายระดับความ
ยาก ความซับซ้อน การใช้เวลา การช่วยเหลือจากเพือ่ น หรือจาก
ครู
f ผลิตผล : ให้มหี ลักฐานแสดงผลิตผล หรือผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน
รู ้ ห ลากหลายแบบ นอกเหนื อ จากการให้ ต อบข้ อ สอบตาม
ปกติ เช่น การเขียนเรียงความ, เขียนเว็บเพจ, น�ำเสนอเป็นเสนอ
สือ่ ผสม, สาธิต, role play, การสร้างโมเดล, นิทรรศการ เป็นต้น  
f พืน้ ทีห่ อ้ งเรียน : ให้สามารถจัดห้องเรียนได้หลายแบบ ไม่ใช่มแี ต่
จัดโต๊ะผู้เรียนเรียงเป็นแถวหันหน้าสู่กระดานด�ำหรือจอหน้าห้อง
อย่างสมัยก่อน  ทัง้ นีเ้ พือ่ การเรียนเป็นกลุม่ ย่อย การท�ำงานกลุม่
และการค้นคว้าออนไลน์ พื้นที่ห้องเรียนไม่ควรจัดแบบเดียว
เป็นการถาวร ควรเปลีย่ นแปลงไปตามวิธกี ารเรียนรูใ้ นแต่ละคาบ
f วัสดุ : วัสดุประกอบการเรียนไม่ได้มีเฉพาะหนังสืออีกต่อไป แต่
มีวสั ดุ อีเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ ให้เข้าถึงได้หลากหลาย  ครู
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ควรเลือกใช้วัสดุหลากหลายชนิดในการสอน เช่น ค�ำคม แผนผัง
รูปภาพ คลิปภาพยนตร์ ผลการประเมิน podcast เป็นต้น และ
ควรเปิดโอกาสและส่งเสริม ให้ผู้เรียนสื่อสารการเรียนรู้ของตน
ออกมาหลายช่องทาง เช่น เขียนรายงาน เสนอเป็น presentation
นิทรรศการ วีดิทัศน์ บันทึกเสียง เว็บเพจ บันทึกกิจกรรม ภาพ
ข้อวิเคราะห์และสะท้อนความคิด วิกิ บล็อก เป็นต้น
f เวลา : หาทางสร้างความยืดหยุ่นในการเรียน ในท่ามกลางข้อ
จ�ำกัดของภาคการศึกษา โดยครูตงั้ ค�ำถามกับตนเอง เช่น “เมือ่ ไร
ควรเรียนในชั้นรวม กลุ่มย่อย หรือคนเดียว” “มีเวลาที่การเรียน
๓ แบบนีเ้ กิดขึน้ ในเวลาเดียวกันได้ไหม” “ผูเ้ รียน ควรท�ำอย่างไร
หากบางคนท�ำงานเสร็จเร็ว” “ในการเรียนแบบออนไลน์ กิจกรรม
แบบไหนควรท�ำพร้อมกัน กิจกรรมแบบไหนควรต่างคนต่างท�ำ”
เคล็ดลับ ๔๒ ใช้ตัวช่วย (scaffolding)
เพื่อช่วยให้เรียนสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
หนังสือให้ตัวอย่างขั้นตอนที่ช่วยผู้เรียนให้เขียนบทความวิจัยได้
f โมเดล มีตวั อย่างรายงานผลการวิจยั ให้ดู จะยิง่ ดีหากเป็นผลงาน
ของผูเ้ รียนปีกอ่ นๆ ท�ำโดยแบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ย่อย และแจก
ผลงานรายงานผลการวิจัยของผู้เรียนปีก่อนๆ ให้ดู กลุ่มละ
๒ - ๓ รายงาน
f คิดออกมาดังๆ ในระหว่างท�ำงานนั้น
f จงคาดหวังความยากล�ำบาก ครูอภิปรายกับผู้เรียนว่าคาดหวัง
ความยากล�ำบาก หรือความผิดพลาดตรงไหนบ้าง และหวังความ
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ช่วยเหลืออย่างไร เช่นการหาข้อมูลจะท�ำได้ครบถ้วนไหม จะต้อง
ระวังปัญหาถูกกล่าวหาว่าขโมยผลงาน (plagiarism) อย่างไร
f สอนซึ่งกันและกัน ขอให้ผู้เรียนอภิปรายผลงานของตนกับ
เพื่อน โดยอาจจับกลุ่มย่อย ผลัดกันน�ำเสนอร่างรายงาน และให้
ข้อติชมเสนอแนะซึ่งกันและกัน
ศ.เอลิซาเบธ บอกว่า วิธกี ารใช้ตวั ช่วยนี้ มีคนไม่เห็นด้วย ต�ำหนิวา่ เป็นการ
ลดโอกาสทีผ่ เู้ รียนจะใช้ความพยายามเอาชนะความท้าทายเอง ผมคิดว่าเรือ่ ง
นี้ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียน หากงานนั้นยากมาก จนผู้เรียนมีโอกาสถอด
ใจสูงมาก การใช้ตัวช่วยก็น่าจะเหมาะสม
๓ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๔๕๒
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๑๘. เคล็ดลับสงเสริมการเรียน
อยางเปนองครวม
ทุกเปาหมายการเรียนรู ควรมีทั้ง ๓ พิสัย
ของการเรียนรู ในสัดสวนที่เหมาะสม คือ
พุทธิพิสัย (cognitive domain)
จิตพิสัย (affective domain)
และ ทักษะพิสัย (psychomotor domain)
ในตอนที่ ๑๘ นี้ ได้จากบทที่ ๑๑ ชือ่ Tips and Strategies to Promote
Holistic Learning
การเรียนไม่ได้ขึ้นกับการคิดเชิงเหตุผลเท่านั้น ผู้เรียน จะผูกพันกับ
การเรียนเมื่อเรียนอย่างเป็นองค์รวม คือ Cognitive learning (เมื่อผู้เรียนคิด
อยู่กับเรื่องที่ก�าลังท�า), Affective learning (ผู้เรียน รู้สึกสนุก และพุ่งความ
สนใจ), และ Psychomotor learning (ลงมือท�ากิจกรรม)
เคล็ดลับ ๔๓ เพิ่มอัตราเร็วของการเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจ
เขาอธิบายว่า คนยุค baby boom คุ้นกับการเรียนแบบเนิบช้า เมื่อมา
เป็นครู ก็ติดนิสัยสอนช้าๆ อย่างที่ตนเคยชินมาแต่เด็ก แต่คนรุ่นใหม่สมอง
คุน้ กับสิง่ รอบตัวทีร่ วดเร็ว เมือ่ มาเผชิญการเรียนแบบช้าๆ ก็จะหมดความสนใจ
ได้ง่าย โดยเขาอธิบายว่าสมองส่วน reticular activating system ที่บริเวณ
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ฐานของสมอง และท�ำหน้าที่พุ่งความสนใจ แตกต่างกันระหว่าง RAS ของคน
สมัยก่อน กับของคนสมัยใหม่ เพราะสมองของคนสมัยใหม่ คุ้นกับ วีดิทัศน์
เกมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่มีสิ่งเร้ากระตุ้นสมองอย่างรวดเร็ว ท�ำให้สมอง
คุน้ กับการรับและประมวลข้อมูลด้วยความเร็วสูง เมือ่ เผชิญห้องเรียนแบบเนิบ
ช้า ก็จะเบื่อ ดังนั้น ควรช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเพิ่มความเร็ว
ของการเรียน โดยมีค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
f เริม่ ชัน้ เรียนอย่างกระฉับกระเฉง  เริม่ ทันทีทถี่ งึ เวลา ด้วยกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนลงมือท�ำกิจกรรม (เชิงกายภาพ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่
บอกประเด็นส�ำคัญของการเรียนในคาบนั้น เช่น ให้สัมผัส
ปัญหา ให้แบ่งกลุ่มท�ำกิจกรรมแก้ปัญหา หรือจัดการทดสอบ
(quiz)
f เลิกใช้ AV หันไปใช้ multimedia แทน และหาก multimedia
ยาว ควรหยุดเป็นช่วงๆ เพื่อถามค�ำถาม
f สอนแบบฉับไว  บอกหลักการ แล้วให้ผู้เรียนลงมือท�ำบางอย่าง
เกี่ ย วกั บ หลั ก การนั้ น เช่ น ให้ เ รี ย บเรี ย งถ้ อ ยค� ำ เสี ย ใหม่
ตีความ อธิบาย อภิปรายโต้แย้ง วาดภาพหรือผังความคิด ครู
ไม่ควรยืนอยูก่ บั ทีใ่ ดทีห่ นึง่ นานๆ ควรเดินไปรอบๆ ห้อง และควร
สลับกิจกรรมที่หลากหลาย
f ให้เวลาสั้นลงส�ำหรับท�ำกิจกรรมหนึ่งๆ และให้เวลารายงานสั้น
ลง  เตือนให้รู้ว่าเวลาส�ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้มีไว้แลก
เปลี่ยนเรื่องทุกเรื่อง แต่เน้นเฉพาะเรื่องส�ำคัญเท่านั้น  โลกสมัย
ใหม่มเี รือ่ งราวมากมาย ผูเ้ รียนต้องรูจ้ กั เลือกท�ำเฉพาะเรือ่ งส�ำคัญ
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เคล็ดลับ ๔๔ ให้ทางเลือกส�ำหรับการเรียนแบบไม่เป็นเส้นตรง
การเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเส้นตรง อาจท�ำหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ไม่จ�ำเป็นต้องเรียงตามล�ำดับ และทุกคนไม่จ�ำเป็นต้องเรียนด้วย
กิจกรรมเดียวกัน นี่คือความเคยชินของคนรุ่นใหม่
ครูควรออกแบบการเรียนรู้หลากหลายแบบไว้ให้ผู้เรียนเลือกตาม
ความชอบ หรือความถนัด ของตน โดยอาจจัดเป็น โมดูล  และมีการเรียนทัง้
แบบ tutor-led, classroom-led, และแบบออนไลน์
เคล็ดลับ ๔๕ ใช้หลักการ “แบบสากล”
“แบบสากล” (universal design) หมายถึง ออกแบบให้ใช้ได้กับทุก
คน โดยไม่ต้องปรับปรุงหรือออกแบบพิเศษ แม้ว่าชั้นเรียนจะมีผู้เรียนที่หลาก
หลายมาก รวมทัง้ มีผเู้ รียนพิการด้วย  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ Universal
Design of Instruction
เคล็ดลับ ๔๖ จัดให้มีเกม
เกมเป็นชีวิตจิตใจของคนรุ่นใหม่ เวลานี้ ทั้งเกมคอมพิวเตอร์ เกม
วิดโี อ และเกมออนไลน์ เป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับมหาวิทยาลัย การจัดให้การเล่น
เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน  
ครูสมัยนีจ้ งึ ต้องหาเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของผูเ้ รียน ทัง้ ทีเ่ ป็น
เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเกมธรรมดา เพือ่ ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนของคน
ยุคใหม่
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เคล็ดลับ ๔๗ สอนแบบที่ท�ำให้ผู้เรียนใช้หลายกลไกประมวลผล (multiple
processing mode)
ผลการวิจยั บอกว่าผูเ้ รียนจะจดจ�ำได้ดขี นึ้ หากได้รบั สาระผ่านประสาท
สัมผัสหลายแบบพร้อมๆ กัน เช่นแทนที่จะฟังเสียงจากการบรรยายอย่าง
เดียว หากมี PowerPoint ประกอบ ช่วยให้สาระผ่านทางจักษุสัมผัส การ
ท�ำความเข้าใจและจดจ�ำจะดีขึ้น  ยิ่งถ้ามีกิจกรรมให้ท�ำ หรือให้สัมผัส หรือ
เคลื่อนไหวร่างกาย การเรียนรู้ก็จะยิ่งลึกและจดจ�ำได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เคล็ดลับ ๔๘ ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ที่หลายพิสัย (domain)
ทุกเป้าหมายการเรียนรู้ ควรมีทั้ง ๓ พิสัย ของการเรียนรู้ ในสัดส่วน
ทีเ่ หมาะสม คือ พุทธิพสิ ยั (cognitive domain) จิตพิสยั (affective domain)
และ ทักษะพิสัย (psychomotor domain)
ในการเรียนรู้แต่ละพิสัย ต้องพยายามให้ได้การเรียนรู้ในระดับที่สูง
หรือลึก ไม่ใช่แค่เรียนรู้ตื้นๆ หรือที่ผิวๆ เท่านั้น
การแบ่งระดับการเรียนรู้พุทธิพิสัย ตามแนว Bloom’s Revised
Taxonomy of the Cognitive Domain แสดงในตารางข้างล่าง
มิติกระบวนการทางพุทธิปัญญา
มิติด้านความรู้
ค. ด้านข้อเท็จจริง
ค. ด้านหลักการ
ค. ด้านกระบวนการ
ค. เชิงตีความ

จำ�ได้

เข้าใจ

ประยุกต์

วิเคราะห์

สร้าง
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ระดับการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (affective domain) แสดงในตารางข้างล่าง
ระดับ

คำ�กริยาที่แสดงระดับ
การเรียนรู้
รับผู้เรียนพร้อมรับ ถาม, เลือก, อธิบาย,
ปรากฏการณ์หรือ ติดตาม, ให้, รับ, ชี้ตัว,
สิ่งเร้า
บอกสถานที่, บอกชื่อ, ชี้,
เลือก, ตอบ, ใช้
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พฤติกรรม
สนใจต่อการบรรยาย, ฟังคน
อื่นที่กำ�ลังอภิปรายในชั้นเรียน,
แสดงท่าทีเปิดรับต่อประเด็นโต้
แย้ง, เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

ตอบสนอง ผู้เรียน ตอบ, ช่วย, ปฏิบัติตาม,
เข้าร่วมแสดง
อภิปราย, ช่วย, ติดฉลาก,
บทบาทในกิจกรรม ดำ�เนินการ, ปฏิบัติ, นำ�
เสนอ, อ่าน, รายงาน,
เลือก, บอก, เขียน

ตั้งแต่การตอบสนองระดับต�่ำ
(อ่านเอกสารที่ก�ำหนดให้อ่าน)
ไปจนถึงระดับสูง (อ่านอย่าง
สนุกสนาน เลยจากที่ก�ำหนด
ให้อ่าน) ท�ำการบ้าน ร่วม
อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม
ย่อย ตั้งค�ำถามเรื่องแนวคิด
ใหม่ เพื่อท�ำความเข้าใจ

ให้คุณค่า เป็นการ
แสดงออกว่าผู้เรียน
ให้คุณค่าต่อสิ่งของ
ปรากฎการณ์ หรือ
พฤติกรรม

ตั้งแต่การยอมรับคุณค่าใน
ระดับต�่ำ (ต้องการพัฒนา
ทักษะเชิงกลุ่ม) ไปจนถึงการ
แสดงความรับผิดชอบอย่าง
จริงจัง (แสดงความรับผิดชอบ
ต่อการท�ำหน้าที่อย่างได้ผลดี
ของกลุ่ม) วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ที่ใช้ค�ำว่า “เจตคติ”
(attitude) และ “ชื่นชม”
(appreciation) อยู่ในกลุ่มนี้

ทำ�จนสำ�เร็จ, พรรณา,
แยกแยะ, อธิบาย,
ติดตาม, สร้าง, ริเริ่ม, เชื้อ
เชิญ, เข้าร่วม, หาเหตุผล,
เสนอ, แบ่งปัน, ศึกษา,
ทำ�งาน
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ระดับ

คำ�กริยาที่แสดงระดับ
การเรียนรู้
จัดระบบ
ยืนหยัด, เปลี่ยนแปลง,
(organization)
จัดเรียง, รวม, เปรียบเทียบ,
เป็นการนำ�เอาคุณ ทำ�จนสำ�เร็จ, ปกป้อง,
ค่าหลายๆ ด้าน มี อธิบาย, ขยายความ,
การประนีประนอม ชี้ตัว, บูรณาการ,
ความขัดแย้ง
ดัดแปลง, จัดลำ�ดับ,
ระหว่างต่างคุณค่า จัดระบบ, ตระเตรียม,
และนำ�มาจัดเป็น จัดความสัมพันธ์,
ระบบคุณค่าใหม่ สังเคราะห์

พัฒนาเป็นบุคลิก  
ที่แสดงออกเชิง
คุณค่าผู้เรียนได้
พัฒนาระบบคุณค่า
นำ�มาประพฤติ
ปฏิบัติเป็นเวลานาน
จนกลายเป็นวิถีชีวิต

ปฏิบตั ,ิ แยกแยะ, จัดแสดง,
ชักจูง, ดัดแปลง, แสดง,
ปฏิบัติ, เสนอ, ทำ�ให้
ได้คุณภาพ, ตั้งคำ�ถาม,
แก้ไข, รับใช้, แก้ปัญหา,
ใช้, ประเมิน

พฤติกรรม
เน้นที่การเปรียบเทียบ, การ
หาความสัมพันธ์, และ
สังเคราะห์คุณค่า ผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนคือความสามารถ
ในการสร้างกรอบความคิด
เกี่ยวกับคุณค่า (เห็นบทบาท
ของแต่ละคนในการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์) หรือเกี่ยวข้อง
กับการจัดระบบคุณค่า (พัฒนา
แผนการงานที่ตอบสนองทั้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การรับใช้สังคม)
ผู้เรียน แสดงพฤติกรรมที่เป็นที่
รับรูก้ ว้างขวาง ปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอ
จนเป็นบุคลิกประจ�ำตัว
วัตถุประสงค์ของการเรียน
ต้องเขียนให้ระบุพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่สะท้อนการปรับตัวต่อ
เหตุการณ์ เช่น แสดงความ
มั่นใจในการท�ำงานคน
เดียว และเมื่อมีหลักฐานใหม่
ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองได้
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ตารางข้างล่าง แสดงระดับการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั (psychomotor domain)
ระดับ

คำ�กริยาที่แสดงระดับการ
เรียนรู้
เลียนแบบ
คัดลอก, ท�ำตาม, ท�ำซ�้ำ,
ยึดมั่น
ปรับให้เหมาะสม ทำ�ใหม่, สร้าง, แสดง,
ทำ�ให้สำ�เร็จ, ดำ�เนินการ
แม่นยำ�
สาธิต, ทำ�ให้สำ�เร็จ,
แสดง, ทำ�ให้สมบูรณ์,
ปรับความแม่นยำ�,
ควบคุม
Articulation
สร้าง, แก้ปัญหา, รวม
เข้าด้วยกัน, บูรณาการ,
ปรับแต่ง, พัฒนา,
กำ�หนดสูตร, ปรับปรุง,
เชี่ยวชาญ
Naturalization ออกแบบ, กำ�หนด
แบบ, จัดการ, ประดิษฐ์,
จัดการโครงการ

พฤติกรรม
เลียนแบบการกระท�ำของคนอื่น,
สังเกตกิจกรรมแล้วท�ำซ�้ำให้เหมือน
ท�ำกิจกรรมตามค�ำสั่งที่เขียนไว้,
ท�ำกิจกรรมซ�้ำจากความทรงจ�ำ
ทำ�งานหรือดำ�เนินกิจกรรมได้อย่าง
แม่นยำ�โดยไม่ต้องมีคนคอยแนะนำ�
สาธิตแก่เพื่อนผู้เรียนได้
ปรับปรุงและบูรณาการกิจกรรม สู่
การพัฒนาวิธีการเพื่อสนองความ
ต้องการใหม่ได้
อัตโนมัติ, ดำ�เนินการกิจกรรมได้
โดยไม่ต้องคิด

๕ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๕๘๔
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๑๙. เคล็ดลับสงเสริมการเรียน
อยางเปนองครวม (๒)
การเรียนไมไดขึ้นกับการคิดเชิงเหตุผลเทานั้น
ผูเรียนจะผูกพันกับการเรียนเมื่อเรียนอยางเปนองครวม
ในตอนที่ ๑๙ นี้ ได้จากบทที่ ๑๑ ชือ่ Tips and Strategies to Promote
Holistic Learning โดยในตอนที่ ๑๘ ได้บันทึกเคล็ดลับ ๔๓ - ๔๘ ไปแล้ว
ในตอนที่ ๑๙ นี้จะเป็นเคล็ดลับ ๔๙ - ๕๐
การเรียนไม่ได้ขึ้นกับการคิดเชิงเหตุผลเท่านั้น ผู้เรียน จะผูกพันกับ
การเรียนเมื่อเรียนอย่างเป็นองค์รวม คือ Cognitive learning (เมื่อผู้เรียนคิด
อยู่กับเรื่องที่ก�าลังท�า), Affective learning (ผู้เรียน รู้สึกสนุก และพุ่งความ
สนใจ), และ Psychomotor learning (ลงมือท�ากิจกรรม)
เคล็ดลับ ๔๙ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย
ผูเ้ รียนสมัยนีน้ งั่ นิง่ ๆ นานๆ ไม่เก่ง และได้บนั ทึกแนะน�าการกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวไป
แล้ว ต่อไปนี้เป็น ๔ กิจกรรมเพิ่มเติม ที่เสนอให้น�าไปปรับใช้
f กิจกรรมปาลูกบอล ถือเป็นกิจกรรมกึ่งทบทวนสาระ กึ่งปลุกให้ตื่น เป็น
กิจกรรมทีค่ รูให้ผเู้ รียนท�าหลังจากได้ผา่ นการเรียนแบบทีต่ อ้ งใช้สมองมาก
จนรูส้ กึ ล้า ท�าโดยให้ผเู้ รียนยืนเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน ครูปาลูกบอล
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เด็กเล่น ไปยังผู้เรียนคนหนึ่ง ผู้เรียนที่โดนปาต้องพูด ๒ ประโยค
(๑) ในการเรียนที่เพิ่งผ่านมา ประเด็นใดส�ำคัญหรือตนสนใจเป็นพิเศษ
(๒) ประเด็นใดยังไม่ชัดเจน แล้วปาคนต่อไปจนครบ
f กิจกรรมการอภิปรายแบบ snowballing  ท�ำโดยฉายประเด็นค�ำถามที่จะ
ให้อภิปรายค�ำตอบขึน้ จอ ให้ผเู้ รียนนึกสักครู่ แล้วจับคูอ่ ภิปรายกัน ให้เวลา
๕ นาที แล้วจับกลุ่ม ๔ ให้เวลา ๑๐ นาที ต่อด้วยกลุ่ม ๘ ให้เวลา ๒๐
นาที เช่นนี้ไปเรื่อยๆ คือจ�ำนวนสมาชิกกลุ่มเพื่มขึ้นเท่าตัว และเวลา
ส�ำหรับอภิปรายแลกเปลี่ยน ก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วย ท�ำเช่นนี้จนกลายเป็น
กลุ่มใหญ่ทั้งห้อง   
เขาบอกว่า กิจกรรมที่เปลี่ยนสภาพกลุ่มไปเรื่อยๆ เช่นนี้ ท�ำให้เกิดสภาพ
ที่ผู้เรียนได้รับการปลุกให้ตื่นตัว
f กิจกรรม snowball  ท�ำโดยตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนตอบลงบนกระดาษ
แล้วปั้นกระดาษเป็นลูกบอล และปาไปมาเป็นเวลา ๑ นาที เมื่อครูบอก
“หยุด” ผู้เรียนผลัดกันอ่านค�ำตอบจากกระดาษในมือให้เพื่อนฟัง วิธีนี้
เหมาะแก่การให้ผู้เรียนเปลี่ยนอิริยาบท ในคาบการเรียนนานๆ
f กิจกรรม ค็อกเทล ปาร์ตี้ ให้ผเู้ รียนยืนคุยกับเพือ่ น แบบจับกลุม่ ตามสบาย
และเคลือ่ นตัวเปลีย่ นกลุม่ ไปเรือ่ ยๆ  เพือ่ คุยกันในประเด็นค�ำถามหรือการ
เรียนรู้ที่ตกลงกัน ครูคอยดูแลว่าผู้เรียนได้รู้จักกันทั้งห้อง โดยท�ำหน้าที่
“เจ้าภาพ” คอยแนะน�ำให้ผู้เรียนรู้จักกัน และคุยกัน ครูอาจท�ำหน้าที่
เสิร์พ เครื่องดื่ม (ไม่ผสมแอลกอฮอล์) และของว่าง
กิจกรรมเหล่านีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามจริตของตน
หรือของคนสมัยใหม่ ที่นั่งเรียนนานๆ ไม่เก่ง ต้องการการเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนอิริยาบท และการสังสรรค์  หากน�ำมาใช้ในผู้เรียนไทย ควรพิจารณา
ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมผู้เรียนไทย   
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เคล็ดลับ ๕๐ น�ำเสนอเอกสารรายวิชาแบบรูปภาพหรือกราฟฟิก
ปัญหาของผู้เรียนปัจจุบันคือไม่ชอบอ่านตัวหนังสือยาวๆ และมีการ
ศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่าผูเ้ รียนจ�ำนวนมากไม่ได้อา่ นเอกสารรายวิชา ท�ำให้
ขาดข้อมูลประกอบการเรียนของตน ดังนั้นจึงมีคนแนะน�ำให้เขียนเอกสาร
อธิบายรายวิชาเป็นตาราง หรือเป็นกราฟฟิก ย่อลงในหน้าเดียว เพือ่ ให้นา่ อ่าน
และดึงดูดจริตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  
เขาให้ตวั อย่างการเขียนค�ำอธิบายรายวิชาชนชัน้ ทางสังคม เป็นแบบ
ร้อยแก้ว แบบเป็นตาราง และแบบเป็นแผนผังหรือกราฟฟิกบอกความสัมพันธ์
ของทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการเกิดและด�ำรงอยูข่ องความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึง่
เมื่อผมพิจารณาแล้ว เห็นว่าวิธีน�ำเสนอทั้ง ๓ แบบ ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
คือหากมีทั้ง ๓ แบบ จะยิ่งช่วยเพิ่มความกระจ่าง แต่นี่คือความคิดของคน
ชอบอ่าน อ่านแล้วพิจารณา หากต้องอนุโลมตามนิสัยของผู้เรียน ก็น่าจะ
พิจารณาทดลองน�ำเสนอหลายแบบ แล้วให้ผู้เรียนโหวต ว่าชอบแบบไหนมาก
ทีส่ ดุ เสนอแบบนี้ งานของครูเพิม่ ขึน้ แต่กอ็ าจน�ำมาเป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั
การเรียนการสอนได้  
เป็นอันว่า ได้น�ำเสนอเคล็ดลับ ที่อาจารย์ใช้ดึงดูดความสนใจของผู้
เรียนรวม ๕๐ เคล็ดลับครบถ้วนแล้ว  โดยผม AAR ว่า เคล็ดลับส่วนใหญ่ อยู่
บนฐานของบุคลิกลักษณะของผู้เรียนสมัยใหม่ ที่ไม่เหมือนคนสมัยที่ครูเป็น
เด็ก คนเป็นครูต้องท�ำหน้าที่ครูแก่ศิษย์โดยรู้ใจ และเอาใจศิษย์ ไม่ใช่สอน
ตามใจครู
หากเน้นสอนตามใจครู ผู้เรียนก็จะรู้สึกไม่สนุก และขาดความสนใจ
๖ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๗๑๙
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๒๐. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน
SET เหลานี้จะใชไดผลหรือไมไดผล
ยอมขึ้นกับประสบการณและการสรางสรรคของครูเอง
ดวย ใน SET ใด SET หนึง่ หากครูสอื่ สารกับผูเ รียนไมดี
บอกกิจกรรมที่มอบหมายใหทําไมชัดเจน
หรือไมเหมาะสม SET นั้นอาจไมไดผลเลยก็ได
ในตอนที่ ๒๐ นี้ ได้จากตอนที่ ๓ (Part Three) ชื่อ Student
Engagement Techniques (SETs)
ตอนที่ ๓ นี้เสนอ SETs (Student Engagement Technique) รวมทั้ง
สิ้น ๕๐ SET ที่ได้ผ่านการทดสอบภาคสนามว่าใช้ได้ผลดีมาแล้ว (ในบริบท
อเมริกัน) แต่ละ SET ส่งเสริม active learning โดยให้ผู้เรียนร่วมลงมือท�า
กิจกรรม เช่น อ่าน เขียน อภิปราย แก้ปัญหา หรือสะท้อนความคิด แต่ละ
SET ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจ เพราะผู้เรียนรู้สึกสนใจ และเห็นว่าเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่า
ครูเอลิซาเบธ คิด SET ขึ้นมาจากแนวทาง CATs และ CoLTs และ
แนะน�าให้ครูใช้ SET เหล่านี้เป็นคู่มือประกอบการสร้างสรรค์ในการท�าหน้าที่
ครูของตน ไม่ใช่ใช้เป็นแม่แบบหรือพิมพ์เขียวในการด�าเนินการ คือให้เอาไป
ปรับใช้ เพื่อการสอนอย่างสนุกสนานและได้ผลดี
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ดังนั้น SET เหล่านี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผล ย่อมขึ้นกับประสบการณ์
และการสร้างสรรค์ของครูเองด้วย ใน SET ใด SET หนึ่ง หากครูสื่อสารกับผู้
เรียนไม่ดี บอกกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ทำ� ไม่ชดั เจน หรือไม่เหมาะสม SET นัน้
อาจไม่ได้ผลเลยก็ได้  
เขาบอกว่า SETs แตกต่างจาก CATs และ CoLTs คือ CATs ช่วยให้
ครูเก็บข้อมูล ส�ำหรับช่วยประเมินและปรับปรุงการเรียน  หากครูท�ำตาม
แนวทาง ก็มั่นใจได้ว่าจะรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ได้แน่นอน   
ส่วน CoLTs ออกแบบส�ำหรับช่วยครูให้วางโครงสร้างการเรียนรู้เป็น
กลุ่ม หากครูท�ำตามแนวทาง ก็จะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างได้ผล คือความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอน
ส�ำหรับ CATs และ CoLTs  
แต่ในกรณีของ SETs ความเชือ่ มโยงระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ ไม่
แน่นอน เนื่องจาก student engagement ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อน
ระหว่าง แรงจูงใจ (motivation) และการเรียนแบบลงมือท�ำ (active learning)
และ แรงจูงใจ ก็เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยทีซ่ บั ซ้อนหลากหลายภายใน
ตัวผู้เรียนแต่ละคน  ดังนั้น จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้เรียนในชั้นเรียนของ
ครูจะได้ผลจากเทคนิคเหล่านี้    
SETs ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการเรียนแบบลงมือท�ำ  แต่
สัจธรรมคือการคิดเป็นเรื่องภายใน เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
เป็นผู้ท�ำ  ดังนั้นจะท�ำหรือไม่ท�ำผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจ ครูบังคับไม่ได้
สิ่งที่ครูเอลิซาเบธ รับรอง คือ SETs มีประวัติใช้ได้ผลดีมาแล้ว ว่า
ผู้เรียนจะตั้งใจเรียน และพบว่าบทเรียนน่าสนใจ หรือสร้างแรงจูงใจต่อ
การเรียน
วิจารณ พานิช  117

ครูเอลิซาเบธ บอกว่าที่มาของ SETs ได้จากหลากหลายแหล่งมาก
และผ่านการทดลองใช้ การตรวจสอบแนะน�ำให้ปรับปรุงจากหลากหลาย
ทาง   ผู้เขียนได้ให้เอกสารอ้างอิง (ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ) ในแต่ละ SET
มากมาย  ผมจะน�ำมาให้ไว้เพียงชิ้นเดียว จากที่ผมพิจารณาว่าเหมาะสมต่อ
บริบทไทยมากที่สุด
ในหนังสือ มีการจัดเรียงบทตามเป้าหมายการเรียน ที่แบ่งออกเป็น
๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ (๑) เพื่อให้ได้ความรู้ และทักษะ (๒) เพื่อให้ได้เจตคติ
คุณค่า และความมั่นใจตนเอง ในฐานะผู้เรียน   
SETs ส่วนใหญ่เขียนในลักษณะของกิจกรรมที่ teacher-led แต่เวลา
ประยุกต์ใช้ ครูสามารถปรับให้เป็น student-led ได้ไม่ยาก และ SETs ส่วน
ใหญ่เสนอในรูปของกิจกรรมกลุ่ม แต่ครูสามารถปรับให้เป็นกิจกรรมที่ท�ำคน
เดียวได้
ครูเอลิซาเบธ แนะน�ำให้ครูเลือกหยิบเอา SET ใดไปใช้ก่อนก็ได้ ตาม
ความเหมาะสมต่อการเรียนของผู้เรียน ไม่ต้องเรียงล�ำดับก่อนหลังตามใน
หนังสือ  
แต่ละ SET มีโครงสร้างการเขียนแบบเดียวกัน เพือ่ บอกวิธดี ำ� เนินการ
เป็นขั้นเป็นตอน  มีการให้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในต่างวิชา ในต่างสาขา
วิชาการ มีการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ในออนไลน์ learning  มีค�ำแนะน�ำวิธีดัด
แปลงให้เหมาะสมต่อแต่ละสถานการณ์ และมีข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำเพิ่ม
เติม  ปิดท้ายด้วยรายการ key resources ส�ำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
๗ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๗๖๒
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๒๑. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑)
เทคนิคประเมินพื้นความรู
ครูตองรูพื้นความรูของผูเรียน
เพื่อนํามาใชจัดการเรียนรูใหมีความทาทายพอเหมาะ
ไมงายเกินไป และไมยากเกินไป
ในตอนที่ ๒๑ นี้ ได้จาก Chapter ๑๒ ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET ๑ : Background Knowledge
Probe
ครูต้องรู้พื้นความรู้ของผู้เรียนเพื่อน�ามาใช้จัดการเรียนรู้ให้มีความ
ท้าทายพอเหมาะ ไม่ง่ายเกินไป (เพราะจะท�าให้ผู้เรียนเบื่อ) และไม่ยากเกิน
ไป (เพราะจะท�าให้ผู้เรียนท้อถอย)
SET ๑ เทคนิคตรวจสอบพื้นความรู้
จุดเน้น : ปัจเจก
กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : ๑ คาบ
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง
นีค่ อื เทคนิคประเมินห้องเรียน ส�าหรับน�ามาใช้กา� หนดระดับการเรียน
รู้เมื่อเริ่มต้นชั้นเรียน มีประโยชน์ทั้งต่อครู และต่อผู้เรียนเป็นรายคน
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
(๑) เดาพืน้ ความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคน  เดาประเด็นพืน้ ความรูส้ ำ� คัญ
ที่ผู้เรียนทุกคนน่าจะมี ส�ำหรับใช้เป็นฐานในการต่อยอดสู่การเรียนรู้หลักการ
หรือความรู่ใหม่   
(๒) จากพื้นความรู้ส�ำคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนมี ครูเตรียมค�ำถามปลาย
เปิด ๒ - ๓ ค�ำถาม ที่จะช่วยประเมินพื้นความรู้ของผู้เรียน หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เฉพาพ ที่ผู้เรียนยังไม่ได้เรียน
(๓) เขียนค�ำถามฉายขึ้นจอ   
(๔) อธิบายแก่ผู้เรียนว่าการทดสอบนี้ไม่เก็บคะแนน และมีเป้าหมาย
เพื่อช่วยผู้เรียน H ให้ทบทวนความจ�ำของความรู้ที่ตนมีอยู่แล้ว ส�ำหรับน�ำ
มาเชื่อมโยงกับความรู้ที่จะเรียนใหม่  H ช่วยผู้เรียนในการจัดระบบความรู้
ของตน H ช่วยให้ครูก�ำหนดระดับการเรียนรู้ส�ำหรับเริ่มต้นบทเรียน
(๕) หลังการทดสอบ ให้ผู้เรียนจับคู่ แลกเปลี่ยนค�ำตอบ และ ลปรร.
กัน
ตัวอย่างค�ำถาม ส�ำหรับวิชารัฐศาสตร์ ๑๐๐
ชื่อ .......
จงวงค�ำตอบที่แสดงความรู้ในปัจจุบันของท่าน
๑. Federalism
     ก. ไม่เคยได้ยินค�ำนี้
     ข. เคยได้ยิน แต่ไม่รู้ความหมาย
     ค. พอจะรู้ แต่ไม่ชัดเจน
     ง. เข้าใจความหมาย และอธิบายได้
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๒. Separation of powers
     ก. ไม่เคยได้ยินค�ำนี้
     ข. เคยได้ยิน แต่ไม่รู้ความหมาย
     ค. พอจะรู้ แต่ไม่ชัดเจน
     ง. เข้าใจความหมาย และอธิบายได้
วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
       ทดสอบพืน้ ความรูเ้ กีย่ วกับหัวใจโดย แจกกระดาษทีม่ ภี าพหัวใจ แสดง
โครงสร้างภายนอก และภายใน  มีเส้นชี้ไปที่ส่วนต่างๆ ให้ผู้เรียนเขียนชื่อ
ของส่วนนั้นๆ แล้วให้จับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แล้วเขียนชื่อของส่วนนั้นๆ
ด้วยปากกาต่างสี
วิชา Music of Multicultural America
ครูทดสอบพื้นความรู้ และความรู้หลังจบภาคเรียน เป็น Pre- และ
Post-Test ดัวยผังทดสอบ ซึ่งช่วยให้ครูรู้ว่าผู้เรียนคนไหนเล่นเครื่องดนตรีใด
ได้ ส�ำหรับเชื้อเชิญให้ออกมาเล่นในโอกาสที่เหมาะสม   
แบบทดสอบวิชา Music of Multicultural America
ชื่อ .....
ค�ำสัง่ ท่านก�ำลังท�ำหน้าทีต่ อ้ นรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ และถูกถามเรือ่ ง
ดนตรีอเมริกัน ตอนแรกท่านคิดไม่ออก ยกเว้นเพลงป๊อบที่ก�ำลังฮิต แต่ต่อ
มาท่านนึกได้ว่า (๑) สรอ. (สหรัฐอเมริกา) เป็นประเทศที่มีผู้อพยพย้ายถิ่น
เข้ามามาก (๒) ผูอ้ พยพเหล่านี้ น�ำดนตรีจากประเทศของตนมายัง สรอ. (๓)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีจากต่างวัฒนธรรมเหล่านี้ น�ำไปสู่ “ดนตรีอเมริกัน”
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จงใช้ค�ำค�ำเดียว หรือวลีสั้นๆ กรอกลงในกระดาษ เพื่ออธิบายความ
คิดของท่านแก่อาคันตุกะ

Native American Music
Gospel
Blues
Jazz
Country
Urban folk revival
Rock ‘n’ roll
Tejano, Banda
Salsa, Reggae
Hip-hop, Rap

บริบททางสังคม ดนตรี (นักดนตรีคนสำ�คัญ
วัฒนธรรม
ลักษณะทางโครงสร้างที่
สำ�คัญ ฯลฯ)

การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f ให้ผู้เรียนจับคู่แลกเปลี่ยน
f ใช้ข้อมูลที่ได้ ในการจับคู่บั๊ดดี้ผู้เรียน ในลักษณะที่หวังความสัมพันธ์เชิง
mentor – mentee
f ขยายออกไปใช้ประเมินความก้าวหน้าในการเรียน
f มีเทคนิค Con-Venn-Tions แจกกระดาษ index card ให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเขียนประเด็นส�ำคัญในเรื่องนั้น ๕ - ๘ ประเด็น  โดยเขียนลงใน
กระดาษแผ่นละประเด็น แล้วให้ผู้เรียนจับคู่ อ่านข้อความ แล้วจัด
กระดาษออกเป็น ๓ กอง คือกองที่เป็นความรู้ร่วมของ ๒ คน กับกองที่
เป็นความรู้จ�ำเพาะของแต่ละคน
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การปรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ท�ำได้ง่าย
ค�ำแนะน�ำ
ในแต่ละชั้นอาจมีผู้เรียนที่ไม่มีพื้นความรู้เลย และการทดสอบอาจ
ก่อความรู้สึกท้อถอย หรือถอดใจ ครูควรสังเกตว่าใครบ้างที่เป็นผู้เรียนกลุ่ม
นี้ และใช้เวลาอธิบายให้ฟัง และให้ความมั่นใจว่า  เมื่อครูรู้พื้นความรู้ของผู้
เรียนแต่ละคนแล้ว ก็จะสามารถช่วยเอือ้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ นประสบ
ความส�ำเร็จได้
หากพื้นความรู้ของผู้เรียนสูงกว่าที่คิด ครูก็ต้องยอมรับความท้าทาย
โดยปรับการเรียนรู้ให้ยกระดับขึ้น ซึ่งเป็นภาระต่อครู  ดังนั้น ครูเอลิซาเบธ
จึงแนะน�ำว่า หากครูไม่พร้อมทีจ่ ะรับการท้าทายให้ตอ้ งปรับการเรียนการสอน
ตามผลการทดสอบนี้ ก็ไม่ควรใช้เครื่องมือ SET 1 นี้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓) Classroom assessment techniques. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๑๒๑ - ๑๒๕ Background knowledge probe.
The knowledge survey : A tool for all reasons.  
๗ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๘๖๓
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๒๒. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๒)

สิ่งของ

เทคนิคใชสิ่งของเปนเครื่องปลุกเราความสนใจของผู
เรียนเริ่มดวยการที่ครูแจกสิ่งของ ซึ่งอาจเปนรูปภาพ
โปสเตอร กราฟ ตาราง หรือสิ่งของอยางอื่น
ที่เกี่ยวของกับบทเรียน แลวใหผูเรียนจับกลุม
ตอบคําถาม หรือทํากิจกรรมที่ครูมอบให
ในตอนที่ ๒๒ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 2 : Artefacts
SET 2 สิ่งของ
จุดเน้น : ความร่วมมือ กิจกรรมหลัก : การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ระยะเวลา : ๑ คาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง
นี่คือเทคนิคใช้สิ่งของเป็นเครื่องปลุกเร้าความสนใจของผู้เรียน เริ่ม
ด้วยการที่ครูแจกสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นรูปภาพ โปสเตอร์ กราฟ ตาราง หรือ
สิ่งของอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน แล้วให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ตอบค�าถาม
หรือท�ากิจกรรมที่ครูมอบให้
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ
๑. ก�ำหนดตัวหลักการส�ำคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจความซับ
ซ้อน และสะท้อนออกมาในสิ่งของได้  
๒. รวบรวมสิ่งของนั้น และท�ำเพิ่มให้ได้จ�ำนวนเพียงพอต่อจ�ำนวน
กลุ่มของผู้เรียนกลุ่มละ ๔ - ๕ คน
๓. คิดค�ำบอกให้ทีมผู้เรียนปฏิบัติ และเขียนลง PowerPoint ส�ำหรับ
ฉายขึ้นจอในชั้นเรียน
๔. วางแผนว่าจะให้กลุ่มผู้เรียนรายงานผลการประชุมกลุ่มอย่างไร
๕. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๖ คน อธิบายว่าให้ท�ำ
อะไร แล้วแจกสิ่งของแก่ทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง
วิชาคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน
ครูรวบรวมภาพโพสต์การ์ด ที่แสดงอารมณ์รุนแรง เช่น ภาพคนเดิน
บนเส้นลวด ภาพการ์ตนู แสดงหน้าคนทีส่ นิ้ หวัง นัง่ อยูห่ น้าหนังสือตัง้ สูง  ภาพ
ทีแ่ สดงอารมณ์อนื่ ๆ (ศ.เอลิซาเบธ ยกตัวอย่างภาพ The Scream ของ Edvard
Munch) ในการเรียนคาบแรก ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ ๕ คน แจกภาพ
แล้วให้เลือก ๑ ภาพ ที่สะท้อนความรู้สึกต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
มากทีส่ ดุ และแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ กัน แล้วจึงอภิปรายกันในชัน้ รวม เกีย่ วกับ
ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นวิธีที่ให้ผู้เรียนได้ระบายความ
กลัวของตนออกมา น�ำไปสู่ความไว้วางใจต่อกัน และการเรียนร่วมกันเป็น
ชุมชนเรียนรู้ เพราะผูเ้ รียนได้รวู้ า่ ตนไม่ใช่คนเดียวทีม่ คี วามรูส้ กึ กังวลเช่นนัน้
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วิชา American History
ครูรวบรวมภาพเกี่ยวกับการอพยพจากยุโรป ไปยัง สรอ. ในช่วง
ศตวรรษที่ ๑๙ มีข้อมูลสถิติ ประโยคสั้นๆ จากไดอารี่ของผู้อพยพ ภาพ
อนุสาวรียแ์ ห่งเสรีภาพ และภาพแสดงความอดอยากของผูค้ นในยุโรป แจกแก่
ผู้เรียนที่แบ่งเป็นกลุ่ม และช่วยกันตอบค�ำถามในกระดาษค�ำถามว่าท�ำไมคน
จึงอพยพมาอยู่ใน สรอ.     
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ส�ำหรับสิ่งของที่มี ๒ มิติ เช่นรูปภาพ กราฟ แผนผัง ภาพวาด
รวบรวม และน�ำลงใน webpage หนึ่งหน้า พร้อมค�ำถาม ให้ผู้เรียนอภิปราย
กันเป็น discussion forum หรือให้ตอบแยกกันเป็นรายๆ ส�ำหรับสิ่งของที่มี
๓ มิติ ให้ผู้เรียนรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้น แล้วสะท้อนความ
คิด และตอบค�ำถามของครู เป็นข้อเขียนตามที่ครูมอบหมาย
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f ถึงแม้กิจกรรมนี้จะเน้นสิ่งของที่จับต้องได้เป็นหลัก แต่สิ่งของใน
รูปของเอกสาร (เช่น ค�ำคม ข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง) ก็อาจใช้ได้
โดยส�ำเนาลงบน index card
f มอบหมายให้ผเู้ รียนรวบรวมสิง่ ของทีต่ นท�ำขึน้ เอง (เช่น ภาพถ่าย
ภาพวาดสะท้อนวรรณกรรม ตัวอย่าง (specimen) ส�ำหรับวิชา
ชีววิทยา) น�ำมา ลปรร. กันเอง
ค�ำแนะน�ำ
สิ่งของที่ผู้เรียนมองเห็น และจับต้องลูบคล�ำได้ น�ำมาแลกเปลี่ยน
อภิปรายความเห็นร่วมกันได้ ช่วยกระตุ้นความสนใจ โดยเปลี่ยนจากความรู้
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ที่เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้
ครูควรใช้กิจกรรมนี้ กระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปราย ลปรร. กัน โดยตอบ
ค�ำถามที่หลากหลาย เช่น
f ครูให้วัตถุที่แสดงหรือแทนแนวความคิดเดียวกัน แต่แสดงต่าง
มุม  และให้ผู้เรียนเปรียบเทียบหรือบอกความแตกต่าง
f ครูให้รูปภาพที่แสดงโรคหรืออาการ ให้ผู้เรียนบอกข้อวินิจฉัย
(diagnosis)
f ครูให้ภาพหลายภาพของเหตุการณ์เดียวกัน แล้วตัง้ ค�ำถาม แต่ละ
ภาพบอกความหมายอะไร เป็นการสือ่ ความหมายของใคร ท�ำไม
มีการถ่ายภาพนี้ ฯลฯ
f ครูให้วัตถุหรือภาพ ให้ผู้เรียนประเมินว่าอันไหนสื่อความหมายที่
ต้องการได้ดีกว่า เพราะเหตุใด
f ครูให้ภาพชุดหนึ่ง ให้ผู้เรียนเรียงล�ำดับ แล้วสร้างเรื่องราวจาก
ภาพ
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Dodge J. (๒๐๐๕) Differentiation in action  หน้า ๓๗ - ๓๙
หมายเหตุของผม
ผมมีความเห็นว่า เทคนิคนี้ใช้ได้ตลอดเวลาของรายวิชา ส�ำหรับใช้
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และที่ส�ำคัญยิ่งคือ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจข้อเรียน
รู้ส่วนที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนขึ้น หรือง่ายขึ้น แต่ก็ต้องไม่ใช้พร�่ำเพรื่อ จน
กินเวลามากเกินไป

๗ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๙๙๓
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๒๓. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๓)
บันทึกชวยจับประเด็น
นี่คือเทคนิคฝกผูเรียนใหมีทักษะในการอาน
สําหรับใชในการเรียนรูของตนเองตลอดชีวิต
ในตอนที่ ๒๓ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 3 : Focused Reading Notes
SET 3 บันทึกช่วยจับประเด็น
จุดเน้น : รายบุคคล
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

นี่คือเทคนิคฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน ส�าหรับใช้ในการเรียนรู้
ของตนเองตลอดชีวติ ท�าโดยครูพจิ ารณาว่าในบทเรียนในหนังสือ หรือเอกสาร
ที่มอบหมายให้ผู้เรียนอ่าน มีประเด็นหลักหรือหลักการอะไรบ้าง ๓ - ๕
ประเด็นทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนเรียนรู้ แล้วคิดหาค�าหลัก (keyword) หรือวลีหลัก
ของแต่ละประเด็น ส�าหรับให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ และ
ท�าโน้ตย่อจดสาระส�าคัญ หรือความเข้าใจของตน ตามประเด็น
ขั้นตอนด�ำเนินกำร
๑. ก�าหนดว่าในหนังสือหรือเอกสารที่มอบหมายให้ผู้เรียนอ่าน มีประเด็น
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ส�ำคัญอะไรบ้าง  สมมติว่าให้อ่านหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ภาค ๑ ทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑   ครู
อาจก�ำหนดค�ำหลักดังต่อไปนี้ “ครูทำ� อะไร ไม่ทำ� อะไร”  “ศิษย์เรียนอะไร”
“เรียนอย่างไร” “ทักษะต่างจากความรูอ้ ย่างไร” “ท�ำไมต้องพัฒนาสมอง
๕ ด้าน” เป็นต้น  
เอาค�ำหลักมาเป็นหัวข้อบรรจุลงตารางในกระดาษ และครูอาจกรอก
ข้อความเป็นตัวอย่างลงในบางหัวข้อ
ท�ำเป็นกระดาษตารางแจกผู้เรียนให้ผู้เรียนไปกรอกตอนอ่าน
ตอนแจกกระดาษตาราง อธิบายให้ชดั เจน ว่ากระดาษจะช่วยให้ “การอ่าน
เอาเรื่อง” ง่ายขึ้นอย่างไร
เมื่อผู้เรียนอ่าน ก็จะคอยตรวจสอบหาประเด็น และบันทึกลงในตาราง
ผูเ้ รียนส่งโน้ตต่อครู (เพือ่ ให้ครูประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นรายคน)  
หรือใช้เป็นประเด็น ลปรร. กับเพื่อน

การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์ ใช้ได้ง่ายมาก
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f อาจใช้ “บันทึกประเด็นน่าสนใจ” ส�ำหรับฝึกการจับประเด็นจาก
การอ่านในตอนต้นเทอม ก่อนจะเข้าสูบ่ ทเรียนทีย่ ากหรือซับซ้อน
f ครูอาจท�ำกระดาษคั่นหนังสือแจกผู้เรียน ที่กระดาษมีค�ำแนะน�ำ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติในระหว่างอ่าน ตัวอย่างค�ำแนะน�ำ  :
- เขียนบันทึกประเด็นส�ำคัญ
- 	เขียนสิ่งที่ได้อ่านด้วยถ้อยค�ำของท่านเอง
- 	วาดภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อช่วยความจ�ำ
- บันทึกสิ่งส�ำคัญ เช่นค�ำพูด
- สร้างความสัมพันธ์กบั สิง่ ทีท่ า่ นรูแ้ ล้ว หรือประสบการณ์ของท่าน
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-

เชื่อมโยงต�ำราเล่มนี้กับอีกเล่มหนึ่ง
เขียนค�ำถาม ๒ ค�ำถาม ที่ตอบได้ด้วยสาระที่ได้อ่าน
จงท�ำนายว่าจะมีเรื่องอะไรต่อไป
ระบุส่วนที่สับสน
เขียนค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบ
จงให้ความเห็นต่อสิ่งที่ได้อ่าน
สร้างค�ำอุปมา

ค�ำแนะน�ำ
ต่อไปเมื่อผู้เรียนมีทักษะในการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ ครูก็ไม่ต้อง
ท�ำตารางให้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bean JC. (๑๙๙๖) Engaging ideas : The professor’s guide to integrating
writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San
Francisco : Jossey-Bass, p. ๑๔๔.
๙ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๐๙๑
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๒๔. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๔)
ขอความที่คัดลอกมา
นี่คือเทคนิคฝกผูเรียนใหมีทักษะในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน เปนเทคนิคชวยใหผูเรียน
ในชั้นไดมีโอกาสอภิปรายเทาเทียมกัน
ไมใชคนไหนมีนิสัยเงียบก็ไมอภิปราย
คนไหนชางพูดก็อภิปรายบอย
ในตอนที่ ๒๔ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 4 : Quotes
SET 4 ข้อความที่คัดลอกมา
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง

นี่คือเทคนิคฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อน เป็นเทคนิคช่วยให้ผู้เรียนในชั้นได้มีโอกาสอภิปรายเท่าเทียมกัน ไม่ใช่
คนไหนมีนิสัยเงียบก็ไม่อภิปราย คนไหนช่างพูดก็อภิปรายบ่อย ท�าโดยให้ผู้
เรียนแต่ละคน จับฉลากกระดาษที่พิมพ์คัดลอกประโยคหรือค�าส�าคัญจาก
เอกสารหรือหนังสือที่ก�าหนดให้อ่าน และให้เวลา ๒ - ๓ นาที นึกเตรียมค�า
อธิบายของตน แล้วเอามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในชั้น
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. เลือกประโยค หรือข้อความ ๕ - ๖ ข้อความจากต�ำรา หรือเอกสาร หรือ
บทเรียน
๒. พิมพ์ขอ้ ความลงบนกระดาษชิน้ เล็กๆ ข้อความละแผ่น ให้ได้จำ� นวนเท่า
จ�ำนวนผู้เรียนในชั้น พับใส่ภาชนะ
๓. ผู้เรียนแต่ละคนจับฉลาก ๑ ใบ
๔. ผู้เรียนใช้เวลา ๒ - ๓ นาทีคิด ว่าจะพูดว่าอย่างไร เพื่ออธิบายหรือตอบ
ข้อความที่คัดลอกมา
๕. ให้ผเู้ รียนเป็นผูด้ ำ� เนินการอภิปรายกันเอง เพือ่ เรียนรูว้ า่ คนเรามีความเห็น
ต่อแต่ละเรื่องแตกต่างกันได้มากแค่ไหน
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ใช้ได้ง่ายปานกลาง ท�ำได้โดยเลือกคัดลอกข้อความ ๔ - ๕ ข้อความ
จัดท�ำ discussion forum โดยแยก forum ละ ๑ ข้อความ ให้ผู้เรียนเข้าเป็น
สมาชิก ๑ ฟอรั่ม โดยอาจให้เลือกเอง หรือครูแบ่งกลุ่มให้ อาจมอบหมายให้
ผู้เรียน ๑ คนในแต่ละฟอรั่ม ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการฟอรั่ม  ให้เวลาอภิปราย
๑ สัปดาห์ แล้วผู้จัดการเขียนรายงานสั้นๆ ส่งครู เพื่อให้ครูรู้ว่า ฟอรั่มสร้าง
การเรียนรู้มากน้อยเพียงไร
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f ให้ผู้เรียนก�ำหนดข้อความคัดลอกเอง จากหนังสือ หรือเอกสารที่
ก�ำหนดให้อ่าน  โดยอาจเลือกข้อความที่ส�ำคัญ หรือข้อความที่
คลุมเครือเข้าใจยาก หรือข้อความทีผ่ เู้ รียนไม่เห็นด้วย โดยให้ระบุ
ไว้ด้วยว่าเอามาจากหน้าไหน บรรทัดใด  
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f อาจไม่ตอ้ งจับฉลากก็ได้ โดยให้เลือกข้อความ น�ำมาอภิปรายกัน
ได้เลย
f อาจแบ่งผูเ้ รียนเป็นกลุม่ กลุม่ ละ ๕ - ๖ คน  มอบภาชนะใส่ฉลาก
ข้อความเท่าจ�ำนวนคน ให้จับฉลาก แล้วอธิบาย คล้ายๆ ๑ คน
ต่อสู้หรือแข่งขันกับเพื่อนในกลุ่มที่เหลือ หมุนเวียนกันไป
ค�ำแนะน�ำ
ควรให้เวลาผู้เรียนคิดนานพอสมควร ก่อนจะเริ่มการอภิปราย
หมายเหตุของผม
ในกรณีผู้เรียนไทย ครูควรย�้ำว่า การอภิปรายครั้งนี้ ไม่เน้นถูก-ผิด
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่า ในเรื่องหนึ่งๆ มีได้หลายมุมมอง และต้องการ
ให้อภิปรายกันโดยมีขอ้ มูลหรือแหล่งอ้างอิงมาสนับสนุนด้วย ไม่ใช่มาจากความ
คิดของตนลอยๆ เท่านัน้   ผูเ้ รียน ไทยมีแนวโน้มไม่กล้าออกความเห็น เพราะ
กลัวผิด กลัวเสียหน้า
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield SD, Preskill S. (๒๐๐๕) Discussion as a way of teaching : Tools
and techniques for democratic classrooms. San Francisco : JosseyBass, pp. ๗๒-๗๓
๙ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๑๙๐
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๒๕. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๕)

สถานีความรู
ตัวนิทรรศการจัดไดหลากหลายแบบ ตั้งแตงายที่สุด
คือใชกระดาษ ฟลิฟชารท เขียนคําถามคําเดียว
หรือเขียนขอความที่คัดลอกมา ไปจนถึงหนังสั้น วิดีโอคลิป
หรือวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวของกับบทเรียนพรอมคําถาม
หรือประเด็นอภิปราย
ในตอนที่ ๒๕ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 5 : Stations
SET 5 สถานีความรู้
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : หลากหลาย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

นี่คือเทคนิคให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหาสาระโดยการเรียนแบบที่ไม่ใช่การ
บรรยายหน้าชั้น แต่เรียนจากสถานีนิทรรศการความรู้ ได้ฟัง ซักถาม แลก
เปลี่ยน จดบันทึก เมื่อพอใจแล้วก็เคลื่อนไปสถานีต่อไป ตัวนิทรรศการจัด
ได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่ง่ายที่สุดคือใช้กระดาษ ฟลิฟชาร์ท เขียนค�าถามค�า
เดียว หรือเขียนข้อความที่คัดลอกมา ไปจนถึงหนังสั้น วิดีโอคลิป หรือวัสดุ
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สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนพร้อมค�ำถามหรือประเด็นอภิปราย
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. เลือกประเด็นทีเ่ หมาะต่อการเรียนจากนิทรรศการ และเตรียมคิด
ว่าวัตถุ หรือรายการสิง่ ของใดบ้างทีจ่ ะน�ำมาใช้กระตุน้ ความสนใจ
และการเรียนรู้ในมิติที่ลึก และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
๒. วางแผนว่าจะมีกี่สถานี  สถานีอะไรบ้าง แต่ละสถานีใช้เวลา
เท่าไร ใช้อะไรเป็นนิทรรศการ  สถานีแบบ stand alone จะดี
กว่า คือไม่ใช่ว่าต้องผ่านสถานีที่ ๑ ก่อน จึงจะศึกษาสถานีที่ ๒
รู้เรื่อง เพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะเริ่มที่สถานีไหน
ก็ได้
๓. เตรียมนิทรรศการ และจัดท�ำคูม่ อื การเรียนจากสถานีความรูแ้ ต่ละ
สถานี พร้อมด้วยใบงานค�ำถาม
๔. วางแผนจัดการกลุ่มผู้เรียนเข้าชมนิทรรศการ ว่าจะให้เข้าไปเป็น
กลุ่ม กลุ่มละกี่คน เวียนเส้นทางอย่างไร ฯลฯ  ยิ่งกลุ่มเล็กจะยิ่ง
ท�ำให้การเรียนรู้เข้มข้น เช่น ๒ - ๓ คน
๕. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม มอบใบงาน และอธิบายวิธีเรียนจาก
นิทรรศการ พร้อมกับมอบหมายค�ำถาม
ตัวอย่าง
วิชา African American Literature
ใช้การเรียนจากสถานีนิทรรศการเป็นกิจกรรมติดตามผลการอ่าน
หนังสือทีม่ อบหมาย ซึง่ ตามตัวอย่างคือ Autobiography of My Mother โดย
Jamaica Kincaid จัดสถานีนิทรรศการ ๖ สถานี แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ
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๕ คน  สถานีแรก คัดลอก ๒ ประโยคแรกมาไว้ และตั้งค�ำถามว่า ถ้อยค�ำนี้
ให้ความหมายหรือความคาดหวังอะไรแก่ผเู้ รียน  ผูเ้ รียน แต่ละกลุม่ ได้รบั ปาก
กาส�ำหรับเขียนค�ำตอบ (ลงบนกระดาษที่จัดไว้ที่แต่ละสถานี) ปากกาของ
แต่ละกลุม่ ต่างสีกนั   เมือ่ ครบเวลา ๑๐ นาที ครูออกค�ำสัง่ “เปลีย่ นกลุม่ ” เมือ่
วนครบรอบแล้ว วนใหม่อีกรอบ ไปโหวตว่าค�ำตอบของกลุ่มไหนแสดงความ
คิดที่ลุ่มลึกหรือน่าสนใจที่สุด  การเรียนคาบนี้จบลงด้วยการอภิปรายทั้ง
ชั้น และการมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
วิชาคณิตศาสตร์
เป้าหมายของการเรียนจากนิทรรศการ ก็เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์เรียนแก้ตวั ได้เข้าใจคุณค่าของคณิตศาสตร์ตอ่ ชีวติ ในอนาคตของ
ตน โดยจัดนิทรรศการ “คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจ�ำวัน : ตัวเลขมีความส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจของแต่ละวันอย่างไร” ในช่วงต้นๆ ของภาคการศึกษา โดย
จัดให้มี ๕ สถานี
สถานีแรกชื่อ “เล่นแล้วชนะ” ประกอบด้วยโปสเตอร์ชักชวนเล่นการ
พนันหลากหลายชนิด แล้วให้ผู้เรียนจับสลากกระดาษสีจากกล่อง แล้ว
ท�ำความเข้าใจว่า probability ที่จะชนะคือเท่าไร
สถานีที่ ๒ ชื่อ “การออมกับการกู้” แสดงดอกเบี้ยธรรมดา กับ
ดอกเบี้ ย ทบต้ น   เอาตั ว เลขดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก กั บ ดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ (กรณี
ประเทศไทยน่าจะเอาดอกเบี้ยเงินผ่อนรถยนต์) มาให้ดู แล้วถามว่า ความรู้
จากข้อมูลเหล่านี้ จะมีผลต่อการด�ำรงชีวิตในอนาคต ด้านการเงินของตน
อย่างไร
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สถานีที่ ๓, ๔, ๕ ได้แก่ “การเพิ่มประชากร” “ท�ำครัวด้วยตัวเลข”
และ “คณิตศาสตร์ : ภาษาสากล”
หลังจากผูเ้ รียนผ่านครบทุกสถานี จัดการอภิปรายทัง้ ชัน้ แล้วจึงเก็บ
กระดาษใบงาน
วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมิติเชิงลึกของ “กรณี วอเตอร์เกต” ที่ทีมงานของ
พรรครีพับลิกันลอบดักฟังการประชุมพรรคเดโมแครต ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ซึ่ง
ต่อมามีผลให้ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ต้องลาออกจากต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปลด  ครูมอบให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้
นิทรรศการออนไลน์ ของ Ford Library ชื่อ “The Watergate Files” ซึ่งมี ๕
นิทรรศการย่อย โดยครูมีเอกสารใบงานเป็นคู่มือในการศึกษาจากแต่ละ
นิทรรศการ พร้อมค�ำถามให้ผเู้ รียนตอบทัง้ แบบ ตอบด้วยหลักฐาน (objective
answer) และตอบด้วยความคิดเชิงนามธรรมของตนเอง (subjective
answer)  และสุดท้าย ให้ผู้เรียนเขียนเรียงความสะท้อนการเรียนรู้ของตน
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์ ใช้ได้ดี   ดังตัวอย่างวิชา
ประวัติศาสตร์ข้างบน
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f หา เว็บไซต์ ทีม่ นี ทิ รรศการออนไลน์ เอาไว้ใช้ประโยชน์ ใน สรอ.
สามารถค้นหาได้ด้วยค�ำว่า “educational exhibits” เขา
แนะน�ำ Resources for Science Learning ของ Franklin Institute
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ค�ำแนะน�ำ
f อาจติดโปสเตอร์นทิ รรศการทีผ่ นังห้องเรียน การจ้างพิมพ์โปสเตอร์
เดี๋ยวนี้ราคาไม่สูง และพิมพ์ได้จาก อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์
f การเรียนจากนิทรรศการนีผ้ เู้ รียนทีม่ สี ไตล์เรียนรู้ แบบ visual และ
kinesthetic learner จะเรียนได้ดี
f กรณีที่ข้อมูลในนิทรรศการซับซ้อนมาก ต้องให้เวลาแก่การเรียน
จากนิทรรศการมากพอ
f การเรียนจากนิทรรศการที่จัดอย่างดี จะได้การเรียนรู้ที่ลึกและ
เชื่อมโยง
f ถ้าสภาพห้องเรียนไม่เหมาะต่อนิทรรศการ อาจไปใช้สถานที่อื่น
f อย่าลืมให้ผู้เรียนอาสาสมัคร มีส่วนจัดนิทรรศการ
หมายเหตุของผม
วงการศึกษาไทยควรพิจารณาด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน ฯลฯ) ให้จดั นิทรรศการเพือ่ การเรียน
รูไ้ ด้เหมาะต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีนทิ รรศการออนไลน์ ด้วย
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield SD, Preskill S. (๒๐๐๕) Discussion as a way of teaching : Tools
and techniques for democratic classrooms. San Francisco : JosseyBass, pp. ๑๐๗-๑๐๘.
๑๐ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๒๙๗
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๒๖. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๖)

เกม “ทีมเปนหรือตาย”
นี่คือเทคนิคชวยความจําแกผูเรียน
ในเนื้อหาสวนที่ตองจํา เชนคําศัพท ขอเท็จจริงบางเรื่อง
ปของเหตุการณ ชื่อบุคคล เปนตน
ในตอนที่ ๒๖ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 6 : Team Jeopardy
SET 6 เกม “ทีมเป็นหรือตาย”
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : อภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า

นี่คือเทคนิคช่วยความจ�าแก่ผู้เรียนในเนื้อหาส่วนที่ต้องจ�า เช่นค�า
ศัพท์ ข้อเท็จจริงบางเรือ่ ง ปีของเหตุการณ์ ชือ่ บุคคล ชือ่ เกม Team Jeopardy
นั้น ศ.เอลิซาเบธ เอามาจากรายการทีวี Jeopardy! หากครูท่านใดจัดเกมนี้
ให้ผู้เรียนเล่น ก็ตั้งชื่อให้โดนใจได้ตามบริบทของผู้เรียนของท่านเอง
ผูเ้ รียน เล่นแข่งขันกันเป็นทีม แต่ละทีมหมุนเวียนกันเลือกค�าถามใน
ชนิดค�าถามของรอบนั้น ปรึกษากันแล้วตอบ
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ค�ำถามในสลากเป็นเรื่องราวในวิชาที่เรียน โดยเขียนในรูปของค�ำ
ตอบ เช่นวิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้น ป. ๔  สลากใบหนึ่งเขียนว่า “พระมหา
กษัตริยผ์ กู้ อ่ ตัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง” ค�ำตอบคือ พระเจ้าอูท่ อง สลาก
อีกใบหนึง่ เขียนว่า “พ.ศ. ทีก่ รุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึน้ ของพม่าครัง้ ที่ ๑” ค�ำ
ตอบคือ ๒๑๑๒       
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. เลือกเครื่องมือเล่นเกม เช่น ฉายค�ำถามขึ้นจอ หรืออย่างอื่น
๒. คิดชนิดของค�ำถาม ว่าจะมีชนิดใดบ้าง เช่น คน สถานที่
เหตุการณ์ วันที่ พ.ศ. สิง่ ของ เป็นต้น ก�ำหนดว่าจะให้มกี คี่ ำ� ถาม
ในแต่ละชนิดค�ำถาม จะให้มีการแข่งขันกี่รอบ
๓. ท�ำตารางส�ำหรับฉายขึ้นจอ บอกชนิดของค�ำถาม และคะแนน
ส�ำหรับค�ำถามหากตอบถูก เช่นตัวอย่างข้างล่าง
ชนิดที่ ๑
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ชนิดที่ ๒
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ชนิดที่ ๓
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ชนิดที่ ๔
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ชนิดที่ ๕
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

๔. เตรียมค�ำถามส�ำหรับแต่ละชนิดของค�ำถาม เรียงล�ำดับยาก
ง่าย และก�ำหนดคะแนนส�ำหรับแต่ละค�ำถาม
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๕. ก�ำหนดวิธีขอเข้าแข่ง วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ให้หัวหน้าทีมยกมือและ
ร้องว่า “พร้อม”
๖. ก�ำหนดกติกาการเล่น ซึ่งมีความหลากหลายได้มาก ตัวอย่าง
กติกาดังข้างล่าง
f แต่ละทีมมีหัวหน้าทีม ใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วินาทีเลือกค�ำถามตาม
ในตาราง (เช่น ชนิดที่ ๑ ช่อง ๒๕ คะแนน)
f ทีม ก เริ่มเล่น ครูอ่านค�ำถาม ทีม ก มีเวลาปรึกษากัน ๑ นาที
และแจ้ง “พร้อมตอบ”
f เมื่อทีม ก แจ้งพร้อมตอบ หัวหน้าทีมมีเวลา ๓๐ วินาที ในการ
ตอบ ต่อเพื่อนทั้งชั้น
f หากตอบถูก ทีม ก ได้คะแนนตามที่ระบุไว้ และทีม ข จะเป็นผู้
เล่นต่อไป
f หากตอบผิด ทีม ก ได้ ๐ คะแนน และทีม ข ได้โอกาสตอบ  หาก
ทีม ข ตอบถูก ก็จะได้คะแนนของข้อนั้น   และได้โอกาสเลือก
เล่นค�ำถามอีก ๑ ข้อ
f หากตอบไม่ได้ในเวลาที่ก�ำหนด ทีมนั้นไม่ได้คะแนนของข้อ
นัน้ และทีมต่อไปได้โอกาสตอบ หากตอบถูก ได้โอกาสเลือกตอบ
อีกข้อหนึ่ง
f เมื่อเล่นจบ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดได้ที่ ๑, ๒, ๓ ตามล�ำดับ หาก
คะแนนเท่ากัน มีการแข่งตัดเชือก  
f สมาชิกของทีมที่ได้ที่ ๑ ได้คะแนนสะสม ๕๐ แต้ม ที่ ๒ ได้ ๓๐
ที่ ๓ ได้ ๑๐
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แบ่งผู้เรียนในชั้นเป็นทีม ทีมละ ๕ - ๖ คน และให้เลือกหัวหน้าทีม
๑ คน เป็นผู้ขอเข้าแข่ง เลือกค�ำถาม และตอบค�ำตอบหลังปรึกษากันในทีม
๑. เขี ย นกติ ก า ติ ด ประกาศไว้ ใ นชั้ น และท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ผู ้
เรียน รวมทั้งตอบค�ำถามจนเข้าใจทั่วกัน
๒. จับฉลากว่าทีมไหนเล่นก่อน
๓. เริ่มเล่น ด�ำเนินตามกติกา
๔. กาช่องค�ำถามที่ถูกเลือกแล้ว
๕. จัดให้มีแผ่นกระดาษติดประกาศคะแนนของแต่ละทีม
ตัวอย่าง
วิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน
  ครูใช้การเล่นเกมช่วยทบทวนสาระ ๑ สัปดาห์ก่อนสอบกลาง
เทอม และก่อนสอบปลายเทอม โดยในวันก่อนเล่นเกม ครูแจกคู่มือทบทวน
สาระของวิชา ว่าสาระประกอบด้วยความรูใ้ นชนิดใดบ้าง  ผูเ้ รียน บอกว่าชอบ
การทบทวนโดยเล่นเกมมาก และผลสัมฤทธิข์ องการเรียนของผูเ้ รียนดีขนึ้ กว่า
เดิม    
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์ จัดไม่ได้
  
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f อาจเปลี่ยนรูปแบบของค�ำถาม เช่น แทนที่จะถามด้วยค�ำตอบ ก็
ใช้ค�ำถามธรรมดา

f เพื่อช่วยผู้เรียน Visual learner หรือผู้เรียนต่างชาติที่ไม่เก่งภาษา
ที่ใช้ในชั้นเรียน ฉายค�ำถามขึ้นจอ แทนครูอ่าน
f อาจตั้ ง ค� ำ ถามชนิ ด ที่ ต ้ อ งใช้ ค วามคิ ด ซั บ ซ้ อ น หรื อ ให้ แ ก้
ปัญหา โดยให้เวลาคิดเพิ่มขึ้น
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f อาจซ่อน “ค�ำถามคะแนนพิเศษ” ที่จะได้ แก่ทีมที่บังเอิญ
เลือก เพื่อสร้างความตื่นเต้น
f ไม่ควรมีคะแนนติดลบ เพราะจะสร้างความกังวลแก่ผู้เรียนโดย
ใช่เหตุ
f อาจให้ผู้เรียนผลัดกันท�ำหน้าที่จัดเกม
f มีเว็บไซต์ www.learningware.com มี ซอฟท์แวร์ส�ำหรับสร้าง
เกม และแนะน�ำวิธีใช้ออนไลน์
f อาจดัดแปลงได้อีกมากมาย

ค�ำแนะน�ำ
f การเล่นเกมเป็นหรือตายเหมาะมากในวิชาที่มีสาระที่ต้องจ�ำ
มาก ไม่ค่อยเหมาะแก่วิชาที่เน้นการคิด

f อย่าลืมจัดให้มีคู่มือการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมตัว
f ใช้ผู้เรียนเป็น “ ผู้ช่วยพิธีกร”

f การเล่นเกมนี้ เน้นการท�ำงานเป็นทีมหรือช่วยเหลือกัน ดังนัน้ ครู
น่าจะสร้างกติกาอนุญาตให้ทีมขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ในชั้นได้
f อย่าลืมมีกติกาลงโทษผู้เรียนที่ป่วนเกม หรือขี้โกง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Yaman D, Covington M. I’ll take learning for ๕๐๐ : Using game shows
to engage, motivate, and train. San Francisco : Pfeiffer, pp. ๔๗-๔๙.
๑๒ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๔๒๘
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๒๗. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๗)

สัมมนา
นี่คือเครื่องมือชวยใหผูเรียนมีจิตใจผูกพันกับการเรียน
(และผมวาเปนเครื่องมือกลับทางหองเรียน อยางหนึ่ง)
ชวยใหเตรียมทําความเขาใจบทเรียนที่ไดรับมอบหมาย
มาจากบาน เพื่อ ลปรร. กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
ผูเรียน ที่ขี้อาย หรือที่เปนชาวตางชาติ ภาษาไมดี
จะมีโอกาสพูดนําเสนอ และ ลปรร. กับเพื่อนๆ
ในตอนที่ ๒๗ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชือ่ Knowledge, Skills, Recall,
and Understanding และเป็นเรื่องของ SET 7 : Seminar
SET 7 สัมมนา
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : หลากหลาย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง

นีค่ อื เครือ่ งมือช่วยให้ผเู้ รียนมีจติ ใจผูกพันกับการเรียน (และผมว่าเป็น
เครื่องมือกลับทางห้องเรียน อย่างหนึ่ง) ช่วยให้เตรียมท�าความเข้าใจบทเรียน
ที่ได้รับมอบหมายมาจากบ้าน เพื่อ ลปรร. กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ผู้เรียนที่
ขี้อาย หรือที่เป็นชาวต่างชาติ ภาษาไม่ดี จะมีโอกาสพูดน�าเสนอ และ ลปรร.
กับเพื่อนๆ
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. เลือกเอกสารส�ำคัญ ทีม่ เี รือ่ งราวเชิงหลักการหรือเชิงทฤษฎี ส�ำหรับ
มอบให้ผู้เรียนไปศึกษาล่วงหน้า  เอกสารนี้อาจเป็นบทหนึ่งใน
หนังสือ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ อาจแจก
เอกสารแก่ผู้เรียนแต่ละคน หรือเอา pdf file ไปไว้บน เว็บไซต์
ให้ผเู้ รียนพริน้ ต์ เพือ่ อ่านและเขียนหรือท�ำเครือ่ งหมายบนกระดาษ
ได้
๒. ครูคดิ ค�ำสัง่ เพือ่ เขียนใบงานมอบให้ผเู้ รียนใช้เป็นคูม่ อื ประกอบการ
อ่าน และการเตรียมมาอภิปรายกับเพื่อนๆ
๓. แจกเอกสารบอกค�ำสั่งหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการอ่านและการ
เตรียมตัวอภิปราย โดยมีเรื่อง Identifying Good Seminar
Behaviors ด้วย โดยเอกสาร Identifying Good Seminar
Behaviors นีแ้ นะน�ำ ๓ ประเด็นหลักคือ (๑) เสนอประเด็นส�ำคัญ
(๒) ท�ำให้การอภิปรายลงลึก (๓) ช่วยให้กลุม่ ค้นหาประเด็นความ
รูเ้ พิม่ เติม โดยในแต่ละประเด็นหลักมีรายละเอียดมาก ครูทกุ คน
ควรอ่านเอกสารนี้ เอาไว้แนะน�ำผู้เรียน
๔. ผูเ้ รียน ท�ำการบ้าน โดยอ่านเอกสารและท�ำเครือ่ งหมาย แล้วเรียง
ล�ำดับความส�ำคัญของประโยคหรือข้อความทีต่ นคิดว่าส�ำคัญ หรือ
ยังเข้าใจไม่ชัดเจน และเตรียมค�ำพูดหรือประโยคส�ำหรับมา
อภิปราย นอกจากนั้นยังเขียนเรียงความสั้นๆ ตามที่ครูก�ำหนด
ในค�ำสั่ง สิ่งเหล่านี้คือใบผ่านหรือตั๋วเข้าชั้นสัมมนานี้  
๕. ครูจัดผู้เรียนเป็นทีมสัมมนา ทีมละ ๔ - ๖ คน ผู้เรียน ที่ไม่มีใบ
ผ่านเข้าชั้นไม่ได้ หรืออย่างมากได้เป็นแค่ผู้สังเกตการณ์
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๖. ผูเ้ รียนในทีมแต่ละคนผลัดกันบอกว่าประโยคหรือข้อความส�ำคัญ
ของตนอยูท่ หี่ น้าไหน บรรทัดไหน แล้วอ่านออกมาดังๆ คนอืน่ ๆ
ฟังและอาจท�ำเครื่องหมายบนกระดาษ แต่ห้ามถามหรือโต้แย้ง
ใดๆ ทั้งสิ้น
๗. หลังจากผูเ้ รียนทุกคนในทีมได้เสนอแล้ว ให้ผเู้ รียนแต่ละคนได้ให้
ความเห็นต่อสิ่งที่ตนได้ฟังจากเพื่อน ๑ - ๒ คน  
๘. หลังจากนัน้ เข้าสูก่ ารอภิปรายทัว่ ไป ใครจะถามหรือให้ความเห็น
เกี่ยวกับบทเรียนได้ทั้งสิ้น เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่มีความหมายลึก
และเชือ่ มโยงทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยเชือ่ มโยงกับสาระในเอกสาร
๙. หลังจบการอภิปรายผู้เรียนเขียน ข้อเรียนรู้ หรือ AAR หรือ
reflection ของตน แล้วส่งครู        
ตัวอย่าง
วิชาวรรณคดีอเมริกันเบื้องต้น
ใช้การสัมมนาหลายครั้งใน ๑ รายวิชา เช่นให้อ่านหนังสือ East of
Eden โดย จอห์น สไตน์เบ็ค แล้วจัดสัมมนาเรื่อง การอพยพย้ายถิ่นกับ
วรรณคดีอเมริกนั ให้ผเู้ รียนท�ำเครือ่ งหมายในหนังสือ และเขียนเรียงความสัน้ ๆ
เพื่อตอบสนองค�ำถามของครูว่า “เมื่อ Sam และภรรยาชื่อ Liza อพยพมาอยู่
สหรัฐอเมริกา เขาน�ำอะไรมาจากบ้านเดิม เพราะอะไร”  “การด�ำรงชีวิตใน
สรอ. เปลี่ยนแปลงตัวเขา และลูกๆ อย่างไรบ้าง” “ครอบครัวนี้เผชิญความ
ท้าทาย และได้รับโอกาสใน สรอ. อย่างไรบ้าง”
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วิชามานุษยวิทยาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
ครูต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจมิติทางมานุษยวิทยาในโลกยุคปัจจุบัน จึง
ก�ำหนดให้อ่านบทความ The Challenging Face of Bhutan แล้วจัด
สั ม มนา โดยครู แ นะน� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นเอาใจใส่ ป ระเด็ น ด้ า น การจั ด องค์ ก ร
การเมือง ภาษา ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ศาสนา และความไม่เท่าเทียม
กันในสังคม ที่ผู้เรียนเคยเรียนมาแล้ว และให้เขียนค�ำตอบต่อค�ำถามต่อไปนี้

f ระบุ ๓ ตัวอย่างที่ผู้เขียนระบุ ว่าประเพณีกับการเปลี่ยนแปลง
หลอมรวมกัน ในภูฏาน

f อภิปรายความกังวลใจ ๓ ประการ ของนักมานุษยวิทยาเชิง
วัฒนธรรม ต่อผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตก ต่อวัฒนธรรม
ภูฏาน
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
แม้วิธีการนี้คิดขึ้นส�ำหรับการอภิปรายแบบเห็นหน้ากัน แต่ก็จัดให้
เป็นการอภิปรายออนไลน์ ได้
ค�ำแนะน�ำ
ผูเ้ รียนต้องการค�ำแนะน�ำวิธอี า่ นอย่างมีวจิ ารณญาณ และการร่วมใน
การอภิปรายอย่างถูกต้อง วิธีการง่ายๆ คือขีดเส้นใต้ หรือเขียนค�ำถามหรือ
ค�ำหลัก ไว้ที่ที่ว่างด้านซ้ายหรือขวา ใน ๓ ประเด็น
๑. ข้อความว่าอย่างไร
๒. ข้อความนั้นหมายความว่าอย่างไร หรืออ่านระหว่างบรรทัด
๓. เรื่องนี้ส�ำคัญอย่างไร (แลกเปลี่ยนความเห็นของตน)
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ความเห็นของผม
ความสามารถของครู ในการตั้งค�ำถามน�ำเพื่อเตรียมให้ผู้เรียนอ่าน
เอกสารอย่างมีเป้าหมาย มีความส�ำคัญมาก  
หากน�ำมาใช้ในบริบทไทย ควรมีคะแนนเก็บจากกิจกรรมสัมมนานี้
ด้วย มิฉะนั้น จะมีผู้เรียนบางคนเลี่ยงการเข้าร่วม
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Harnish J (๒๐๐๘). What is a seminar? Seminar process to encourage
participation and listening. Identifying good seminar behavior.
๑๔ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๕๕๔
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๒๘. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๘)

จัดกลุม
เมื่อผูเรียนไดเรียนรู ความรู ทักษะ
ความจําและความเขาใจแลว
ตองไดฝกใชสาระเหลานี้ในทางใดทางหนึ่ง
ในตอนที่ ๒๘ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 8 : Classify
เมือ่ ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ ความจ�าและความเข้าใจแล้ว ต้อง
ได้ฝึกใช้สาระเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง ผู้เรียนจะเรียนรู้คุณค่าของสาระเหล่า
นี้ ก็ต่อเมื่อได้น�าสาระมาใช้ เพื่อเข้าใจความหมายของมัน เกิดเป็นแนวคิด
(concepts) หลักการ (principles) และความสัมพันธ์ (relationships)
เทคนิคดึงความสนใจเพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนี้ ช่วยแนะน�าให้ครูออกแบบโครงสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึก
แยกแยะโครงสร้างที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย ท�าความเข้าใจความสัมพันธ์
ของส่วนย่อย และท�าความเข้าใจว่าแต่ละส่วนย่อยมีความหมายต่อส่วนย่อย
อื่น และต่อส่วนรวมอย่างไร เพื่อน�าไปสู่ความเชื่อ และการกระท�า
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SET 8  จัดกลุ่ม     
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง

การจัดกลุ่มคือเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายส�ำคัญ ๒
ประการ คือ (๑) ท�ำความเข้าใจว่าสาระของวิชาหนึ่งๆ มีการจัดระเบียบ
(organize) อย่างไร โดยที่เป็นการท�ำความเข้าใจด้วยการลงมือเรียนด้วย
ตนเอง ไม่ใช่จดจ�ำจากค�ำบอกเล่าของผู้อื่น  (๒) ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะองค์
ประกอบ และท�ำความเข้าใจว่า แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กบั ภาพรวมอย่างไร
ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม มอบสิ่งของจ�ำนวนหนึ่ง (หนึ่งชุด) แก่ผู้
เรียนแต่ละกลุม่   ให้ทมี ผูเ้ รียนจัดกลุม่ สิง่ ของนัน้ ออกเป็นประเภทตามลักษณะ
ร่วมของสิง่ เหล่านัน้ แล้วผูไ้ ด้รบั มอบหมายของแต่ละทีมน�ำเสนอระบบจ�ำแนก
ของกลุม่ ตน รวมทัง้ กติกาทีก่ ลุม่ ใช้ในการจัดระเบียบนัน้ ต่อเพือ่ นร่วมชัน้ แล้ว
ครู ใ ช้ ผ ลการน� ำ เสนอของแต่ ล ะกลุ ่ ม เข้ า สู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ร ะบบจ� ำแนกชนิ ด
(classification system) ตามที่มีอยู่      
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูเลือกเรือ่ งส�ำคัญทีผ่ เู้ รียนต้องเข้าใจ และเขียนหลักการจ�ำแนก
ชนิดของสิ่งนั้น ท�ำเป็น PowerPoint เก็บไว้ใช้ตอนจัดให้ผู้เรียน
ทั้งชั้นอภิปรายท�ำความเข้าใจ
๒. ก�ำหนดว่าจะให้ผู้เรียนรายงานอย่างไร เช่น เขียนรายงานใน
เอกสารใบงาน น�ำเสนอ presentation ต่อชั้น หรือรายงาน
เป็นการอภิปรายกลุ่มในชั้น
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๓. รวบรวมวัสดุ หรือเขียนข้อความที่เหมาะสมลงบนกระดาษ หรือ
index card จัดใส่ภาชนะเช่นกล่องเป็นชุด ให้มีจ�ำนวนชุด
เท่ากับจ�ำนวนกลุม่ ของผูเ้ รียน(กลุม่ ละ ๔ - ๕ คน) และมีทสี่ ำ� หรับ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดเรียง และจัดกลุ่มสิ่งของนั้น
๔. เขียนค�ำสัง่ ให้แนวทางท�ำงานของผูเ้ รียนท�ำเป็นเอกสารแจก หรือ
ฉายขึ้นจอ ดังตัวอย่าง
f จงส�ำรวจ (รูปภาพ ชิ้นส่วนพืช ข้อความบนแต่ละ index card)
เหล่านี้ และท�ำความเข้าใจว่าอันไหนคล้ายกัน อันไหนแตกต่างกัน
f ปรึกษาหารือกัน ว่าใช้กฎเกณฑ์กติกาอะไร ในการบอกความ
เหมือน หรือความต่าง
f จัดสิง่ ของแยกเป็นกองๆ   พร้อมกับก�ำหนดกติกาในการแยกกอง
๕. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มมี “คุณอ�ำนวย” (group
facilitator) และ “คุณลิขิต” (recorder) แล้วแจกกล่องสิ่งของ
๖. ให้ผู้เรียนร่วมกันท�ำงานกลุ่ม ตามค�ำสั่งในข้อ ๔
๗. ให้ผเู้ รียนเขียนรายงาน หรือน�ำเสนอระบบจ�ำแนกชนิดสิง่ ของ ของ
กลุ่มตน  

ตัวอย่าง
วิชาศิลปะวิจักขณ์ (Art Appreciation)
แทนทีค่ รูจะสอนโดยบรรยายเท่านัน้   ครูลองใช้เครือ่ งมือ “ จัดกลุม่ ”
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  โดยไปซื้อโพสต์การ์ด ภาพวาดจากร้านใน
พิพิธภัณฑ์ และใช้หมึกด�ำขีดซ่อนตัวหนังสืออธิบายภาพเสีย น�ำมาจัดเรียง
เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี ๒ - ๓ ภาพที่อยู่ในยุคเดียวกัน แล้วจัดผู้เรียนออกเป็น
กลุ่ม ๔ - ๖ คน มอบภาพโพสต์การ์ดที่สับจนไม่เป็นระเบียบแล้ว ๑ ชุด
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(ผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ ได้โพสต์การ์ดชุดเหมือนกัน) ให้แต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์
และจัดกลุ่มภาพ หลังจากนั้นจึงอภิปรายร่วมกันในชั้น โดยครูเขียนแนวคิด
ของผู้เรียนลงบนกระดาน เพื่อขยายความเข้าใจ และจัดระบบความคิดเกี่ยว
กับศิลปะ (เช่นด้านประวัตศิ าสตร์ เรือ่ งราว วัสดุทใี่ ช้วาดภาพ เป็นต้น)     
วิชาสรีรวิทยาของสัตว์เปรียบเทียบ (Comparative Animal Physiology)
ศาสตราจารย์วชิ าสัตววิทยา สอนเรือ่ งสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ๒ สัปดาห์
ก็ตดั สินใจใช้ “การจัดกลุม่ ” ช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนโดยจัดให้ผเู้ รียน
จ�ำแนกกลุม่ สัตว์ดว้ ยตาเปล่า โดยจัดผูเ้ รียนเป็นคู่ แจกกระดาษตาราง ๑ แผ่น
ให้ผู้เรียนแต่ละคู่  กระดาษนี้ตีตารางแบ่งออกเป็น ๓ ช่อง คือช่อง subclass
Prototheria, Metatheria, และ Eutheria (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งออกเป็น
๓ subclass)  แล้วครูฉายสไลด์ภาพสัตว์ทกี่ ำ� กับหมายเลขไว้   ให้ผเู้ รียนแต่ละ
คู่ปรึกษากันและกรอกหมายเลขลงในช่อง subclass ที่ตนคิดว่าถูกต้อง   เมื่อ
จบ ครูฉายภาพใหม่ พร้อมเฉลย เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบว่าตนเข้าใจถูกต้อง
หรือไม่
ในการสอนวิชานี้คาบถัดไป โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน ตอบลงบน
กระดาษตารางว่า สัตว์ใน subclass Eutheria ที่ฉายขึ้นจอ (และมีหมายเลข
ก�ำกับ) อยู่ใน order ใดใน ๗ order เมื่อจบให้จับคู่กับเพื่อน และเปรียบเทียบ
ค�ำตอบกัน ก่อนจะฉายข้อเฉลย
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
วิธีการนี้ใช้ในออนไลน์ discussion forum ได้  โดยเอาภาพจ�ำนวน
หนึ่งไปไว้บนเว็บไซต์ ก�ำหนดให้มี team discussion forum (ทีมละ ๔ - ๖
คน) แล้วหลังจากนั้นเป็น discussion forum ของทั้งชั้น
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การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และจัดกลุ่มเองนอกชั้นเรียน แล้วใช้เวลาใน
ชั้นเรียนเปรียบเทียบผล และอภิปรายหลักการร่วมกัน

f นอกจากจัดผู้เรียนเป็นทีมท�ำงานจ�ำแนกและจัดกลุ่มแล้ว อาจใช้
เทคนิค “fish bowl” คือให้ผเู้ รียนอีกจ�ำนวนหนึง่ ท�ำหน้าทีผ่ สู้ งั เกต
การณ์แต่ละกลุม่ เงียบๆ เมือ่ งานจบ ให้ทมี ผูส้ งั เกตการณ์เป็นผูน้ ำ�
เสนอผลงานจ�ำแนกและจัดกลุ่ม พร้อมข้อเสนอแนะว่าทีม ฯ มี
ข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มอย่างไรบ้าง
f บอกระบบจ�ำแนก แล้วมอบให้ผู้เรียนด�ำเนินการจัดกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ให้

f ให้การบ้าน โดยบอกระบบจ�ำแนก แล้วให้ผู้เรียนไปหาตัวอย่าง
ของแต่ละกลุ่มจ�ำแนกจากในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่
f เมื่อจบหน่วยการเรียน มอบกล่องใส่ตัวอย่าง ให้ผู้เรียนน�ำไป
ทบทวนสิ่งที่ตนได้เรียนรู้     
ค�ำแนะน�ำ
เทคนิคนี้ต้องการระบบจ�ำแนกกลุ่มที่ซับซ้อนพอเหมาะ หากง่ายเกิน
ไป ก็จะไม่ช่วยดึงดูดความน่าสนใจ หากยากเกินไป ก็จะท�ำให้ผู้เรียนเบื่อ
ครูควรแนะน�ำผู้เรียนให้เน้นการแจกแจงจัดกลุ่มภาพใหญ่ก่อน แล้ว
จึงค่อยลงรายละเอียดทีหลัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนอภิปรายความคิดเชิงเหตุผลที่ใช้ในระบบจ�ำแนก
หากผู้เรียนสร้างระบบจ�ำแนกที่แตกต่างจากระบบในต�ำราอย่างสิ้นเชิง อย่า
บอกผู้เรียนว่าผิด  ให้ใช้เป็นโอกาสอภิปรายเรียนรู้วิธีคิด
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๒๙. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๙)

โครงรางความคิด
เครื่องมือโครงรางความคิด ใชชักจูงผูเรียน
คิดประเด็นยากๆ และซับซอน
ที่ตองใชการวิเคราะหและวิจารณญาณ
ในตอนที่ ๒๘ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 9 : Frames
SET 9 โครงร่างความคิด
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เครือ่ งมือโครงร่างความคิด ใช้ชกั จูงผูเ้ รียนคิดประเด็นยากๆ และซับ
ซ้อน ทีต่ อ้ งใช้การวิเคราะห์และวิจารณญาณ เครือ่ งมือนีเ้ ป็นบทเรียงความที่
ครูเขียนขึน้ แล้วตัดส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หาสาระออกเสีย เหลือแต่สว่ นโครงร่างความ
คิด มอบให้ผู้เรียนน�าไปเขียนเสียใหม่ตามความคิดของตนเอง
ขั้นตอนด�ำเนินกำร
๑. ครูเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์อย่างใช้วิจารณญาณ
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๒. ก�ำหนดวิธคี ดิ ทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนได้ฝกึ หัด เช่น ประเมินแนวทาง
ที่ขัดแย้งกัน และตัดสินว่าแนวทางใดดีที่สุด, ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อโต้แย้งหรือข้อสรุป, ท้าทายสมมติฐานของตนเอง
เป็นต้น
๓. เขียนเรียงความที่แสดงเป้าหมาย และมีโครงสร้างความคิดที่
ชัดเจน คัดลอกโดยตัดข้อความทีเ่ ป็นเนือ้ หาหรือสาระออก เหลือ
แต่โครง โดยที่เรียงความนี้อาจสั้นมาก ดังตัวอย่าง
		 ทฤษฎี ก เสนอว่า ______________ และมีประโยชน์ช่วยให้
เกิดความเข้าใจเรือ่ ง _________________   ในทางตรงกันข้าม
ทฤษฎี ข ซึ่งเสนอว่า ________________ ดีกว่าในการอธิบาย
เรื่อง ___________
		 หรืออาจเป็นข้อเขียนที่ยาว ดังตัวอย่าง
		 ประเด็นหลักของผูเ้ ขียนเรียงความนี้ คือ _____________  โดย
มีหลักฐานสนับสนุนคือ ___________ ในทางตรงกันข้าม มีผู้
โต้แย้งว่า ____________ โดยมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน
คือ ___________ ดังนั้นเรื่องนี้จึงอาจเป็น _________ หรือ
__________ ความเห็นของพวกเราคือ ______________ ถึง
แม้วา่ เราเห็นด้วยว่า ____________________ แต่เราก็ยงั สงวน
ความเห็นว่า ________________เพราะ ______________________
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๔. ตรวจสอบว่า โครงที่เหลือก�ำหนดให้ผู้เรียนต้องเติมข้อมูลอย่าง
ชัดเจน พร้อมกับเปิดช่องให้ปรับปรุงได้
๕. ถ่ายส�ำเนาโครง และค�ำสั่งของครู เตรียมมอบให้ผู้เรียนเก็บเรียง
ความของเดิมไว้ใช้ประกอบการประเมิน
๖. แจก “โครง” พร้อมค�ำสัง่ และอธิบายว่าผูเ้ รียนต้องท�ำอะไร พร้อม
ชี้แจงหรือตอบค�ำถาม
๗. ผู้เรียนเขียนเรียงความ โดยใช้ “โครง” เป็นแนวทาง
๘. ครูเก็บเรียงความของผูเ้ รียนมาประเมินโดยใช้เรียงความเดิมของ
ครูเป็นตัวเทียบ    
ตัวอย่าง
วิชารัฐบาลและการเมืองอเมริกันเบื้องต้น
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจผลประโยชน์พิเศษที่นักการเมืองอเมริกันได้
รับ หลังจากครูบรรยายเรื่องนี้แล้ว ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๓ คน และ
แจก “โครง” ต่อไปนี้
		 ในเรือ่ งผลประโยชน์พเิ ศษของนักการเมือง คนทัว่ ไปเห็นพ้อง
กันว่า ____________ แม้ว่าจะเห็นพ้องกัน แต่ก็ยังมีค�ำถาม
ค้ า งคาเรื่ อ ง ______________ โดยที่ บ างคนเชื่ อ ว่ า
_____________ แต่บางคนเห็นแย้งว่า ___________ ความเห็น
ของเราคื อ ______________ แม้ ว ่ า เราเห็ น พ้ อ งว่ า
_________________ เราเชื่อว่า ________________ เราคิดว่า
ประเด็นนี้ส�ำคัญเพราะ _________________  
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การประชุมปฏิบัติการเรื่องวิชาการด้านการสอนและการเรียน
เพือ่ ช่วยให้ผเู้ ข้าประชุมสือ่ สารผลงานวิจยั ของตนกับเพือ่ นๆ อย่างลึก
วิทยากรใช้ “โครง” ช่วยดังต่อไปนี้
		 ในการอภิปรายเรื่อง _________เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดข้อโต้แย้งว่า
___________ ในด้านหนึง่ มีผเู้ สนอว่า _________ อีกฝ่ายหนึง่
เสนอว่า _______________ ประเด็นส�ำคัญจึงมีวา่ สิง่ ทีถ่ กู ต้อง
คือ _________ หรือ __________ข้าพเจ้าเห็นว่า อาจเป็นได้ว่า
________________ เพือ่ ไขความกระจ่าง ข้าพเจ้าจึงออกแบบ
การวิ จั ย เพื่ อ ________________ ค� ำ ถามหลั ก คื อ
______________ เพื่อช่วยการสรุป ข้าพเจ้ายึดข้อมูลต่อไปนี้ :
______________________ วิธีการหลักๆ ที่ใช้สร้างข้อมูลคือ
__________________ ปัญหาทีป่ ระสบคือ _________________
แต่ก็น่าตื่นเต้นมาก เมื่อ ______________เกิดขึ้น   ข้อค้นพบ
ของข้าพเจ้ามีความส�ำคัญเพราะ ________________
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
วิธีการนี้ใช้ในการเรียนออนไลน์ได้ โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้อภิปรายกัน
ใน wiki, discussion forum, website messaging, e-mail, instant messaging
หรือโทรศัพท์ แล้วส่งผลงานเป็น e-mail attachment โดยแสดงบทบาทของ
ผู้เรียนแต่ละคนโดย track changes ใน word processing
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรียงความบน flip chart โดยมี
“โครง” ให้เขียนข้อโต้แย้งหลัก แนวทางแสดงเหตุผล  ข้อมูลหลักฐานที่ดี
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ที่สุด  ข้อโต้แย้งกลับที่เข้มแข็งที่สุด  ข้อมูลหลักฐานที่แม่นย�ำ ที่สนับสนุนข้อ
โต้แย้งกลับ และประเด็นหลักระหว่าง ๒ แนวทาง   ให้เวลาแต่ละทีมเขียน
เรียงความบน flip chart เสร็จแล้วไปดูผลงานของกลุ่มอื่น เพื่อหาผลงานที่ดี
ที่สุด (นอกจากของตนเอง) ตามด้วยการอภิปรายทั้งชั้นเพื่อเรียนรู้หลักการ
เช่น ปัจจัยที่ท�ำให้เหตุผล/หลักฐาน น่าเชื่อถือ   ให้ผู้เรียนจดบันทึก
“มาตรฐาน” วิธีคิดที่ดีส�ำหรับเอาไว้ใช้ในกรณีอื่นๆ หรือทดลองเอามาใช้กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
f “โครง” อาจน�ำมาใช้กับ SET 10 : เชื่อและไม่เชื่อ ซึ่งอยู่ในบันทึก
ตอนหน้า
ค�ำแนะน�ำ
มี ผู ้ กั ง วลว่ า เทคนิ ค นี้ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นเรี ย นแบบรั บ ถ่ า ยทอด
(passive) ซึ่งไม่จริง หากครูมีวิธีชักจูงให้ผู้เรียนคิด
การเขียนไม่ง่าย ยิ่งเขียนร่วมกันยิ่งท้าทาย  การใช้ “โครง” ท�ำให้
การเขียนร่วมกันเป็นไปได้
การเขียนตาม “โครง” ช่วยป้องกันการคัดลอก และการขโมยผล
งาน มาจากแหล่งอื่น
“โครง” มีความแข็งตัว อาจช่วยผู้เรียนส่วนใหญ่ให้เขียนได้ง่าย
ขึ้น แต่อาจมีปัญหากับผู้เรียนที่มีความคิดเป็นอิสระของตนเอง ไม่ชอบเข้า
กรอบ
การเขียน “โครง” ให้มีข้อความพอเหมาะ ที่จะเป็นโครง และให้มี
ส่วนที่ขาดหายไปพอเหมาะ ที่จะให้ผู้เรียนได้เขียนถ้อยค�ำของตน เพื่อให้ได้
ฝึกเขียนเรียงความที่ดี ได้ฝึกความคิดวิเคราะห์และวิจารณญาณเป็นเรื่อง
ท้าทายส�ำหรับครู    
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๓๐. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๐)

เชื่อและไมเชื่อ
เปนเครื่องมือฝกผูเรียนใหคิดแบบสานเสวนา
(dialogical thinking) คือใหแสวงหาความคิดหรือวิธี
คิดที่แตกตางจากของตนเอง
และหากไมมีขอเสนอความคิดที่แตกตาง
ก็ใหสามารถสรางขอโตแยงขึ้นเองได
ในตอนที่ ๓๐ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 10 : Believing and Doubting
SET 10 เชื่อและไม่เชื่อ
จุดเน้น : ความร่วมมือ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การอภิปราย

ระยะเวลา : ๑ คาบ

โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครื่องมือฝึกผู้เรียนให้คิดแบบสานเสวนา (dialogical thinking)
คือให้แสวงหาความคิดหรือวิธีคิดที่แตกต่างจากของตนเอง และหากไม่มี
ข้อเสนอความคิดที่แตกต่าง ก็ให้สามารถสร้างข้อโต้แย้งขึ้นเองได้ กิจกรรม
นีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนท�าความเข้าใจเอกสารหรือข้อเขียนต่างๆ ทัง้ ด้านทีเ่ ห็นด้วย
และด้านที่เห็นต่างหรือตรงกันข้าม
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ในมุม “เชื่อ” ผู้เรียนฝึกอ่านให้เข้าใจลึกเข้าไปถึงมิติด้านคุณค่าหรือ
ความเชือ่ ของผูเ้ ขียน เมือ่ อ่านแล้วผูเ้ รียนบันทึกรายการเหตุผลสนับสนุนข้อคิด
เห็นของผู้เขียน เอาไว้อภิปรายกลุ่มย่อยกับเพื่อนๆ
ในมุม “ไม่เชือ่ ” ผูเ้ รียนอ่านเอกสารซ�ำ้ เพือ่ หาจุดอ่อนของข้อเขียนนัน้
และบันทึกรายการเช่นเดียวกัน ว่ามีเหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้งข้อเขียนนั้น
อย่างไรบ้าง เอาไว้อภิปรายกลุ่มย่อย   
ขั้นตอนด�ำเนินการ

f ครูหาประเด็นตามเนือ้ หาในรายวิชา ทีเ่ ป็นข้อโต้แย้งหรือหาข้อยุติ
ยังไม่ได้ แล้วหาบทความ เรื่องจากหนังสือพิมพ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของข้อเขียนที่มุ่งชักจูงให้เชื่อแนวทางหนึ่ง

f น�ำบทความนั้นลงในแหล่งที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ออนไลน์ หรือไปหา
ได้ทหี่ อ้ งสมุด โดยไม่เอ่ยถึงด้าน “ไม่เชือ่ ” ก�ำหนดให้ผเู้ รียนอ่าน
เอกสารนัน้ ให้ทะลุเข้าไปในใจของผูเ้ ขียน อ่านให้เข้าใจความรูส้ กึ
ความเชื่อ และคุณค่า และบันทึกประเด็นที่ผู้เรียนเห็นด้วยกับผู้
เขียน ให้ได้มากประเด็นที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

f ให้ผู้เรียนจับคู่ หรือจัดกลุ่ม ๔ - ๕ คนเพื่ออภิปรายความเข้าใจ
ของแต่ละคน และพิจารณาว่าผู้เขียนมาจากไหน
f ให้ผู้เรียนอภิปรายในชั้น และครูจดประเด็นบนกระดาน   

f เมือ่ ผูเ้ รียนเข้าใจประเด็นในเอกสารดีแล้ว ขอให้ผเู้ รียนอ่านเอกสาร
อีกรอบหนึ่ง  คราวนี้อ่านด้วยมุมมองของความไม่เห็นพ้อง  หา
ประเด็นที่อาจจะไม่จริง ยังไม่น่าเชื่อถือ หรือยังไม่มีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจน และจดประเด็นไว้
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f ให้ผู้เรียนจับคู่หรือจับกลุ่มยอย่างเดิม คราวนี้ให้อภิปรายแลก
เปลี่ยนประเด็นที่น่าจะผิด ไม่น่าเชื่อ หรือไม่จริง

f ให้ผเู้ รียนรายงานต่อชัน้ เรียนว่ามีประเด็น “ไม่เชือ่ ” อะไรบ้าง จด
ลงบนกระดาน ครูสรุปต่อชั้นเรียนว่าท�ำไมคนเราจึงต้องไม่เป็น
ผู ้ บ ริ โ ภคข้ อ เขี ย นแบบเชื่ อ ง่ า ย ต้ อ งอ่ า นและคิ ด อย่ า งใช้
วิจารณญาณ และให้ผู้เรียนช่วยกันคิดขั้นตอนของการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ ดังตัวอย่าง
d พยายามตรวจสอบว่าใครเป็นคนเขียน เป้าหมายในการ
			 เขียนคืออะไร ได้รับการสนับสนุนจากที่ไหน
d ช่วยกันคิดว่า ใครคือผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย เพื่อท�ำความ
			 เข้าใจว่า ผู้เขียนต้องการขายความคิดอะไรแก่ใคร เพื่อเป้า
			 หมายอะไร
	
d หาข้อความที่ไม่สอดคล้องกับเรื่อง แต่สอดเข้ามาเพื่อ
			 ชวนเชื่อโดยเฉพาะ
ตัวอย่าง
วิชาชีววิทยาทั่วไป
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชานี้ต้องการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อท�ำความเข้าใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา  จึงหาบทความที่เขียนอย่างชักจูง เรื่องเซลล์ต้นก�ำเนิดจากตัวอ่อน
(embryonic stem cells) เกี่ยวกับการสร้าง การใช้ และการท�ำลายเซลล์ต้น
ก�ำเนิดชนิดนี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นขัน้ ตอนไปสูก่ ารท�ำโคลนนิง่ เพือ่ สร้างคนขึน้ มา ซึง่
จะน�ำไปสู่การลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
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ครูก�ำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนอ่านบทความนี้ในเวลาเรียน ท�ำความ
เข้าใจตามที่ผู้เขียนเสนอ และจดรายการประเด็นที่จูงใจให้เชื่อถือ แล้วให้ผู้
เรียนจับคู่แลกเปลี่ยนและท�ำความเข้าใจประเด็น แล้วอภิปรายในชั้น โดยครู
ช่วยเขียนรายการบนกระดาน
แล้วครูจึงน�ำเสนอคุณประโยชน์ของการวิจัยด้านเซลล์ต้นก�ำเนิด ซึ่ง
จะมีมุมมองที่ต่างจากในบทความ แล้วจึงให้ผู้เรียนอ่านบทความอีกครั้ง
หนึ่ง คราวนี้พยายามหาจุดอ่อนที่โต้แย้งได้ หรือน่าจะผิด ในบทความและท�ำ
รายการไว้ น�ำมาอภิปรายในชั้น  และหลังจากนั้น ครูชวนผู้เรียนท�ำรายการ
วิธีอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส�ำหรับเก็บไว้ใช้
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
วิธีการนี้ใช้ในการเรียนออนไลน์ ได้โดยง่าย  โดยจัดกลุ่มผู้เรียนหรือ
จับคู่ผู้เรียนให้อ่านบทความ จดประเด็นที่น่าเชื่อ น�ำไปอภิปรายกันใน web
site messaging, e-mail, หรือโทรศัพท์  แล้วแต่ละคนส่งผลงานเป็น e-mail
attachment แล้วครูรวบรวมรายการประเด็นทีน่ า่ เชือ่ ถือน�ำเสนอบน เว็บบอร์ด
ให้ผู้เรียนอ่าน  หลังจากนั้นครูให้ผู้เรียนอ่านบทความอีกครั้งหนึ่ง ด้วยท่าที
“ไม่เชื่อ”  จดรายการที่น่าสงสัยในความถูกต้อง หรือมีข้อโต้แย้ง เอามา
อภิปรายกันอีกครั้งหนึ่ง และส่งการบ้านของแต่ละคนให้ครูเป็นครั้งที่ ๒ และ
ครูก็รวบรวมประเด็น “ไม่เชื่อ” โพสต์ให้ผู้เรียนอ่านอีก  หลังจากนั้น ครูชวน
ผู้เรียนอภิปรายคุณค่าของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  และจบด้วยการชวน
ผู  ้เรียนช่วยกันระบุขั้นตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
แทนที่จะให้ผู้เรียนอ่านเอกสารหรือบทความ อาจใช้วิธีที่ครูบรรยาย

164

สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

สั้นๆ เรื่องด้านบวก และด้านลบของเรื่องนั้น
f ครูบรรยาย
f แล้วให้ผู้เรียนท�ำรายการ ๒ รายการ คือ “รายการเชื่อ” กับ
“รายการไม่เชือ่ ” พร้อมทัง้ เขียนเรียงความสัน้ ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
ส่งครู
f ให้ผเู้ รียนบันทึกขัน้ ตอนความเชือ่ และไม่เชือ่ ของตน ว่าด�ำเนินไป
อย่างไร มีการเปลีย่ นความเชือ่ ตอนไหน เพราะอะไร  แล้วเขียน
เรียงความเรื่องวิธีเปลี่ยนใจคน
ค�ำแนะน�ำ
อาจให้ผู้เรียนอ่านบทความ ๒ บทความที่ให้ข้อมูลและความเห็นขัด
แย้งกัน โดยให้บทความแรกก่อน  ให้ผู้เรียนอ่านและท�ำรายการประเด็นที่น่า
เชื่อถือ แล้วให้อ่านบทความที่ ๒ และท�ำรายการประเด็นที่น่าเชื่อถือ
อาจใช้วิธีการนี้ฝึกให้ผู้เรียนประเมินความน่าเชื่อถือของข้อความใน
อินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลจาก อินเทอร์เน็ต อย่างมีวจิ ารณญาณ
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bean JC (๑๙๙๖). Engaging ideas : The professor’s guide to integrating
writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San
Francisco : Jossey-Bass, pp” ๑๔๒-๑๔๓, ๑๕๖-๑๕๗.
๑๖ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๕๘๘๘
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๓๑. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๑)

ขอโตแยงทางวิชาการ
เปนเครื่องมือฝกผูเรียนใหคิดแบบวิเคราะหอยางลึก
คือใหวิเคราะหทั้งสองดานของขอโตแยง
เพื่อฝกฝนใหไมคิดแบบ ใช-ไมใช คือเห็นความซับซอน
ภายในประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ นอกจากนั้นการไดฝกฟง
ความเห็นของเพื่อน และแสดงความเห็นของตนเอง
เปนการฝกทักษะการสื่อสาร
ในตอนที่ ๓๐ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 11 : Academic Controversy
SET 11 ข้อโต้แย้งทางวิชาการ
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครือ่ งมือฝึกผูเ้ รียนให้คดิ แบบวิเคราะห์อย่างลึก คือให้วเิ คราะห์
ทั้งสองด้านของข้อโต้แย้ง เพื่อฝึกฝนให้ไม่คิดแบบ ใช่-ไม่ใช่ คือเห็นความ
ซับซ้อนภายในประเด็นหรือเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจากนัน้ การได้ฝกึ ฟังความเห็นของ
เพื่อน และแสดงความเห็นของตนเอง เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูหาประเด็นตามเนือ้ หาในรายวิชา ทีเ่ ป็นข้อโต้แย้งหรือหาข้อยุติ
ที่ชัดเจนไม่ได้ รวมทั้งจะช่วยสร้างมุมมองที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่
น่าสนใจส�ำหรับผู้เรียน แต่ก็ไม่สร้างความขัดแย้งหรืออารมณ์
รุนแรงเกินไปในกลุ่มผู้เรียน   
๒. เขียนเรือ่ งขึน้ เป็นกรณีศกึ ษา พิมพ์สำ� เนาลงกระดาษต่างสี พร้อม
ค�ำสัง่ หรือแนวทางให้ผเู้ รียนด�ำเนินการ เพือ่ แจกให้ผเู้ รียนซึง่ แบ่ง
ออกเป็น ๒ สี สมมติวา่ สีเขียว(ก�ำหนดให้สเี ขียวมีจดุ ยืนหนึง่ ตาม
ในกรณีศึกษา) กับ สีน�้ำเงิน ซึ่งก�ำหนดให้มีจุดยืนตรงกันข้าม
๓. แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น ๒ สี เท่าๆ กัน  แจกเอกสารกรณีศกึ ษา และ
บอกให้ผเู้ รียนแต่ละคนอ่านเรือ่ ง และก�ำหนดความเห็นของตนเอง
ไว้
๔. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน แต่ละกลุ่มมีสีเขียว ๒ คน
สีน�้ำเงิน ๒ คน   
๕. ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่สีเดียวกัน ระดมความคิดกันเพื่อหา
ข้อสนับสนุนจุดยืนตามที่ได้รับมอบตามสี ใช้เวลา ๒ - ๓ นาที
๖. ให้ผู้เรียนแยกกลุ่ม เดินไปหาเพื่อนสีเดียวกันในห้อง เพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นกัน โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้อคิดเห็นส�ำหรับ
สนับสนุนจุดยืนตามสีของตน
๗. ผู้เรียน กลับมารวมกลุ่ม ๔ คนอย่างเดิม (ตามข้อ ๔)   
๘. ให้คู่สีเขียวน�ำเสนอจุดยืนของตน คู่สีน�้ำเงินฟังโดยไม่พูดอะไร
๙. ให้คู่น�้ำเงินซักถามเพื่อความกระจ่าง แล้วให้คู่น�้ำเงินน�ำเสนอ คู่
เขียวฟัง หลังจากนั้นคู่เขียวซักถาม
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๑๐. ให้เปลี่ยนข้างจุดยืน โดยมีเวลาเตรียมคิดสักครู่ แล้วอภิปรายโต้
แย้งกัน  
๑๑. หลังจากนั้น ขอให้ทีม ๔ คนอภิปรายหาข้อยุติหรือฉันทามติใน
๔ คน
๑๒. จัดให้อภิปรายร่วมกันในชั้น โดยให้ทีม ๔ คน ที่เลือกข้างความ
เห็นสีเขียวยกมือ และให้ทีมที่เลือกสีน�้ำเงินยกมือ ให้ผู้เรียนที่
เปลี่ยนความเห็นอธิบายว่าท�ำไมตนจึงเปลี่ยนใจ         
ตัวอย่าง
วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชานี้ ก�ำหนดให้ผู้เรียนถกเถียงกันว่า “ใครเป็น
เจ้าของอดีต” โดยครูบรรยายสั้นๆ ว่าในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ถูกกดดัน
ให้คืนสิ่งของต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์  กลับไปให้แก่ประเทศที่เป็นแหล่งก�ำเนิด
ของสิ่งของเหล่านั้น ด้วยเหตุผลว่ามีการเอามาจากประเทศต้นก�ำเนิดอย่าง
ไม่ถกู ต้อง  ประเทศต้นก�ำเนิดอารยธรรมโบราณ เช่น กรีซ จีน อียปิ ต์ อิตาลี
จอร์แดน อิหร่าน เตอรกี ปากีสถาน อ้างว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสมบัติของ
ชาติ ที่ช่วยแสดงเอกลักษณ์ของชาติในโลกสมัยใหม่  แต่ภัณฑารักษ์ นัก
ประวัติศาสตร์ และคนในประเทศตะวันตก อ้างว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นสมบัติ
ของมนุษยชาติ ที่ควรจะได้น�ำมาจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมมนุษย์ ที่
ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติ
ครูจึงใช้เครื่องมือ “ข้อโต้แย้งทางวิชาการ” เพื่อให้ผู้เรียนได้ท�ำความ
เข้าใจรายละเอียด และฝึกคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
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การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคคล้าย Academic Controversy ที่มีการพัฒนาส�ำหรับเรียน
ออนไลน์ ชื่อ “Progressive Project” วิธีการคือ ครูเสนอรายชื่อประเด็น ให้
ผู้เรียนเลือก ๑ ประเด็น แล้วให้ผู้เรียนจับคู่ ระหว่างผู้เรียน ก กับผู้เรียน ข
เริ่มโดยผู้เรียนอ่านเอกสาร แล้วผู้เรียน ก เขียนเหตุผลสนับสนุน ๓ ข้อ ส่งให้
ผู้เรียน ข แล้วผู้เรียน ข เขียนเหตุผลค้าน ๓ ข้อ แล้วส่งครู  ครูส่งผลงานนี้
ไปยังผู้เรียนอีกคู่หนึ่ง ให้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเหตุผลสนับสนุนและ
เหตุผลค้าน  ส่งกลับให้ครู (Conrad RM, Donaldson JA. (๒๐๐๔). Engaging
theออนไลน์ learner : Activities and resources for creative instruction.
San Francisco : Jossey-Bass.)
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
แทนที่จะให้ผู้เรียนกลุ่ม ๔ คน หาข้อฉันทามติด้านเขียวหรือด้าน
น�้ำเงิน เปลี่ยนเป็นให้หาทางสร้างฉันทามติใหม่ ที่เป็นการออมชอมระหว่าง
สองขั้ว
ค�ำแนะน�ำ
การให้ผู้เรียนโต้แย้งจากมุมที่ต่างกันทั้งสองมุม ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก
ติดจากต่างมุม โดยไม่ถูกแรงกดดันจากความคิดแบ่งขั้วในสังคม
ข้อคิดเห็นของผม
น่าจะดัดแปลงวิธีการข้างต้น ให้ผู้เรียนไปค้นหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยว
กับข้อโต้แย้งเรือ่ งนัน้ เพิม่ เติมจากในเอกสารกรณีศกึ ษาของครู ก็จะท�ำให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกค้นคว้า และจะท�ำให้ได้ฝึกการวิเคราะห์ในมิติที่ซับซ้อนและลึกยิ่งขึ้น
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๓๒. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๒)

โตวาที
เปนเครื่องมือฝกผูเรียนใหมีโลกทัศนกวางขวาง
มีความเขาใจความรูที่ซับซอน ไมชัดเจน และไมแนนอน
ในตอนที่ ๓๐ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 12 : Split-room Debate
SET 12 โต้วาที
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครื่องมือฝึกผู้เรียนให้มีโลกทัศน์กว้างขวาง มีความเข้าใจความ
รู้ที่ซับซ้อน ไม่ชัดเจน และไม่แน่นอน
หลังฟังการบรรยาย หรืออ่านกรณีศกึ ษา จัด ๒ ฝัง่ ของห้องเรียน เป็น
ฝั่งฝ่าย ก กับฝั่งฝ่าย ข ให้ผู้เรียนเลือกเองว่าตนจะอยู่ฝ่ายใด เพื่อโต้วาที
กัน โดยมีกติกาว่าผลัดกันพูดฝ่ายละคน เมือ่ ฝ่ายหนึง่ พูดจบเวลา ก็ชตี้ วั บุคคล
ของฝ่ายตรงกันข้ามให้เป็นผู้พูด และมีกติกาให้ย้ายข้างได้โดยสมัครใจ เมื่อ
ได้รับข้อมูลความรู้มากขึ้น จนเปลี่ยนใจ รวมทั้งอนุญาตให้เดินไปพูดคุยกับ
เพื่อนได้ทั้งห้อง
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูหาประเด็นตามเนือ้ หาในรายวิชา ทีเ่ ป็นข้อโต้แย้งหรือหาข้อยุติ
ที่ชัดเจนไม่ได้ และมีประเด็นโต้แย้งได้เป็น ๒ ค่าย เหมาะต่อ
การน�ำมาเป็นประเด็นโต้วาที ตั้งชื่อสั้นๆ ให้ดึงดูดความ
สนใจ และมีประเด็นโต้แย้งชัดเจน แต่กม็ คี วามกว้างยืดหยุน่ เพียง
พอที่จะโต้วาทีกันได้สนุก  
๒. เตรียมให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เรื่องนั้นเพียงพอ โดยการบรรยาย
หรือมีเอกสารให้อ่าน หรือมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้ามาก่อน
๓. ก�ำหนดกติกา เช่นผู้เรียนสามารถน�ำเสนอประเด็นได้เพียงคราว
ละประเด็นเดียว หรือก�ำหนดเวลาให้น�ำเสนอได้เพียงคนละ
๓ นาที เป็นต้น  และเลือกผูเ้ รียนเป็น “ผูช้ ว่ ยกรรมการ” เช่น ท�ำ
หน้าที่จับเวลา
๔. อธิบายกติกา พร้อมตอบข้อซักถาม  ก�ำหนดพืน้ ทีข่ องฝ่ายเสนอ
พื้นที่ของฝ่ายค้าน
๕. ให้เวลาผู้เรียนคิดสักครู่ แล้วให้แต่ละคนเลือกเดินเข้าสู่พื้นที่ฝ่าย
ที่ตนเห็นว่ามีน�้ำหนักมากกว่า  
๖. ให้ฝา่ ยเสนอพูดก่อน จบลงด้วยการชีฝ้ า่ ยตรงข้าม ๑ คนเป็นผูพ้ ดู   
๗. ท� ำ สลับฝ่ายเช่นนี้จนหมดประเด็นที่จ ะเสนอหรือโต้ แย้ ง ครู
ประกาศยุติการโต้วาที ให้ผู้เรียนกลับไปนั่งตามปกติ และ
อภิปรายเพื่อสรุปประเด็นส�ำคัญ รวมทั้งท�ำความเข้าใจเรื่องการ
เปลี่ยนใจ หรือเปลี่ยนความคิด
ตัวอย่าง
วิชาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา
ศาสตราจารย์ผสู้ อนวิชานี้ ได้ทำ� ความเข้าใจเชิงลึกในหลายหลายด้าน
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา เพือ่ ให้ได้ลบั /ฝึก ความคิดเห็นของตนให้ชดั เจน หรือ
คมชัด เพื่อเตรียมเข้าสู่หน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการ
โต้วาที   โดยเตรียมโจทย์จ�ำนวนหนึ่ง เช่น “โรงเรียนของรัฐควรสอนลัทธิ
พระเจ้าสร้างโลก คูข่ นานไปกับการสอนวิวฒั นาการของสิง่ มีชวี ติ เป็นส่วนหนึง่
ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์” “ควรใช้ระบบใบส�ำคัญจ่าย (voucher) เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือก และให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียน” และ
หลังการโต้วาที ครูให้ผู้เรียนเขียนเรียงความเพื่อสรุปประเด็นจากมุมมองทั้ง
สองด้าน และสรุปมุมมองของตนเอง
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ท�ำคล้ายโต้วาทีแบบพบหน้า ครูเขียนค�ำอธิบายเหตุผลเป้าหมายของ
การโต้วาที ก�ำหนดหัวข้อโต้วาที และบอกข้อก�ำหนดต่างๆ   สร้างเวทีโต้วาที
ออนไลน์ พร้อมกับบอกประเด็นการโต้วาที แล้วให้ผเู้ รียนแต่ละคนบอกเหตุผล
ด้านเห็นด้วย  เสร็จแล้วให้บอกเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน
เปลีย่ นข้าง  จบแล้วให้ผเู้ รียนแต่ละคนเขียนข้อสรุปและสังเคราะห์ พร้อมเพิม่
ข้อคิดเห็นส่วนตัว   
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f แทนที่จะเป็นการโต้วาทีทั้งชั้น อาจปรับเป็นจัดทีม หรือจัดเป็น
คู่ ให้โต้กัน

f อาจหาหัวเรื่องที่มีประเด็นโต้แย้งกัน ๓ ทางเลือก  จัดโต้วาที ๓
ฝ่าย

f อาจก�ำหนดให้ผเู้ รียนค้นคว้ามาล่วงหน้า เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลหลักฐาน
แน่นแฟ้นขึ้น

f หลังการโต้วาทีให้ผู้เรียนเขียนเรียงความ ว่าตนชัดเจนขึ้นใน
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ประเด็นใดบ้าง แปลกใจเรื่องอะไรบ้าง เพราะอะไร  เปลี่ยนใจ
เรื่องอะไรบ้าง เพราะอะไร ได้รับความรู้ใหม่อะไรบ้าง
ค�ำแนะน�ำ
เทคนิคนีจ้ ะได้ประโยชน์จริงจัง เมือ่ ผูเ้ รียนมีพนื้ ความรูห้ รือข้อมูลเรือ่ ง
นั้นมากเพียงพอ จึงควรจัดให้ผู้เรียนเตรียมหาความรู้มาก่อน  พึงป้องกัน
สภาพทีผ่ เู้ รียนโต้กนั ด้วยวาทะทีไ่ ร้ความเข้าใจแท้จริง หรืออย่างขาดข้อมูล คือ
ต้องไม่ใช่โต้วาทีเอามันด้วยวาทะเชือดเฉือนหรือสนุกโปกฮา  
ครูพงึ เลือกเรือ่ งส�ำหรับใช้เครือ่ งมือนี้ ทีม่ มี มุ มองได้ ๒ ขัน้ จริงๆ และ
ไม่ใช่ขั้วถูก-ผิด  
ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายมาอยู่ฟากหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งเหลือเพียง ๒ - ๓
คน ครูควรยุตกิ ารโต้ และชมเชยฝ่ายข้างน้อยในความกล้าหาญยืนหยัดแม้จะ
มีแรงกดดัน
การจัดการโต้วาทีที่ได้ผลดี จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีคิดแบบ
วิเคราะห์ทพี่ งุ่ เป้า ลึก และมีมมุ มองทีห่ ลากหลาย  ผูเ้ รียน ควรได้ฝกึ ให้ความ
คิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเห็นของตนเอง เพื่อฝึกวิธีคิดที่หลุดพ้นจาก
ทัศนคติแบบขั้วตรงกันข้าม หรือขาว-ด�ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอกทนอดกลั้น
ต่อความแตกต่าง
ตามปกติผู้เรียนจะสบายใจที่จะโต้วาทีอยู่ข้างที่ “เป็นพระเอก” ไม่
สบายใจทีจ่ ะอยูฝ่ า่ ย “ผูร้ า้ ย”   ครูตอ้ งสร้างบรรยากาศทีห่ นุนให้ผเู้ รียนสบายใจ
ทีจ่ ะอยูฝ่ า่ ยไหนก็ได้   โดยเข้าใจว่า นีค่ อื กระบวนการเรียนรูว้ ธิ คี ดิ เชิงวิเคราะห์
หากประเด็นโต้วาทีเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ผูเ้ รียน หรือตรงกับยุคสมัยผูเ้ รียน
ก็จะสนใจมาก
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หลังจบการโต้วาทีไปแล้ว ครูอาจมอบหมายกิจกรรมต่อเนือ่ ง เช่นให้
เขียนบทวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว ยาว ๑ - ๒ หน้า  โดยอาจให้สมมติตัวเอง
เป็นนักวิเคราะห์นโยบาย ให้แก่ผยู้ กร่างกฎหมาย หรือเป็นทีป่ รึกษาของ ซีอโี อ
บริษัท
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Frederick PJ. (๒๐๐๒). Engaging students actively in large lecture settings.
In Stanley CA (Ed.), Engaging large classes : Strategies and twchniques
for college faculty. Bolton, MA : Anker, pp ๖๒-๖๓.
๑๘ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๑๔๖
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๓๓. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๓)

ทีมวิเคราะห
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวา ในกิจกรรมที่
เรียกวา “การวิเคราะห” นั้น จริงๆ แลวมีกิจกรรม
ยอยๆ หลายกิจกรรม คนที่วิเคราะห ไดลึกและแมนยํา
ตองเขาใจและหมั่นฝกทักษะองคประกอบเหลานี้
ในตอนที่ ๓๓ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 13 : Analytic Team
SET ๑๓ ทีมวิเคราะห์
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ หรือหลายคาบ

กิจกรรมหลัก : หลากหลาย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ชือ่ บอกอยูแ่ ล้วว่าเป็นเครือ่ งมือฝึกผูเ้ รียนให้มที กั ษะด้านวิเคราะห์ และ
ทักษะท�างานเป็นทีมไปพร้อมๆ กัน จุดส�าคัญคือต้องเน้นทีก่ ารวิเคราะห์ ส่วน
การท�างานเป็นทีมเป็นรอง
เพื่อให้วิเคราะห์ได้ลึก จึงต้องแบ่งหน้าที่กันท�า เช่น หน้าที่ผู้
สรุป หน้าที่ผู้เชื่อมโยง (กับโลก) หน้าที่ผู้น�าเสนอทฤษฎี หน้าที่ผู้วิพากษ์
วิจารณ์ เป็นต้น
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เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่า ในกิจกรรมที่เรียกว่า “การ
วิเคราะห์” นั้น จริงๆ แล้วมีกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม คนที่วิเคราะห์ได้
ลึกและแม่นย�ำ ต้องเข้าใจและหมั่นฝึกทักษะองค์ประกอบเหล่านี้
ครูสามารถก�ำหนดหน้าทีย่ อ่ ยๆ ให้ตรงกับสาขาวิชาทีก่ ำ� ลังเรียน เพือ่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่า ในสาขาวิชานั้น หากจะเรียนรู้ได้ลึกผู้เรียนต้องหมั่น
ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ในมิติใดบ้าง
การทีผ่ เู้ รียนตกลงกันแบ่งหน้าที่ โดยมีครูคอยช่วยแนะน�ำ จะช่วยให้
สามารถดึงผู้เรียนที่เป็นคนเงียบ ไม่ชอบสังคม ให้ออกมาแสดงบทบาทในชั้น
เรียนได้
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครู ห าประเด็ น ตามเนื้ อ หาในรายวิ ช า ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
มาก ต้องการกระบวนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน แล้วแยกแยะ
บทบาทย่อยในกระบวนการวิเคราะห์ ตัวอย่างของบทบาทย่อย
ของการวิเคราะห์อยู่ในตารางข้างล่าง
ครูควรทดลองท�ำหน้าที่แต่ละบทบาทย่อยในเรื่องที่ก�ำหนด เพื่อหา
ทางปรับให้แต่ละบทบาทมีความท้าทายพอเหมาะ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป
ผู้นำ�เสนอ (proponent)
ผู้วิพากษ์วิจารณ์ (critic)
ผู้ยกตัวอย่าง
ผู้สรุป
ผู้ตั้งคำ�ถาม

ทำ�หน้าที่ เสนอรายการประเด็นที่ตนเห็นด้วย และ
บอกเหตุผล
นำ�เสนอรายการประเด็นที่ตนไม่เห็นด้วย หรือมี
ข้อสงสัย หรือเป็นประเด็นที่ไม่มีประโยชน์ และ
บอกเหตุผล
ยกตัวอย่างของแต่ละหลักการที่มีการนำ�เสนอ
เตรียมข้อสรุปของแต่ละประเด็นที่มีความสำ�คัญ
จัดทำ�รายการคำ�ถามสำ�คัญๆ ต่อเอกสารหรือ
เรื่องราวที่กำ�ลังพิจารณา
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๒. ครูจัดทีมผู้เรียน ๔ - ๕ คน และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคน
๓. ครูน�ำเสนอเรื่องโดยการบรรยาย ให้ดูวีดิทัศน์ หรือมอบเอกสาร
ให้อ่าน
๔. ให้เวลาผู้เรียนแต่ละทีมท�ำงานวิเคราะห์
๕. ผู้เรียน แต่ละทีมน�ำเสนอผลงาน
๒. ท�ำ reflection หรือ AAR เพื่อ ลปรร. การท�ำหน้าที่ย่อยแต่ละ
แบบของการวิเคราะห์ หรืออาจให้ผเู้ รียนแต่ละคนเขียนเรียงความ
สัน้ ๆ ว่าตนมีขอ้ แนะน�ำคนอืน่ อย่างไรบ้าง ให้ทำ� หน้าทีน่ นั้ ๆ ได้ดี
ตัวอย่าง
วิชาสัมมนาด้านการจัดการ
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาบริหารธุรกิจ กลับจากการสัมมนาเรื่องการ
ศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีผู้เชี่ยวชาญการศึกษามาบรรยายว่า ควรปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจให้มกี ารเรียนรูว้ ชิ าด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ (liberal arts)
เพิ่มขึ้น จึงขอวีดิทัศน์ที่บันทึกการบรรยายนั้น มาเป็นเรื่องส�ำหรับฝึกเรียน
แบบ “ทีมวิเคราะห์”  และเมื่อจบแล้ว ให้แต่ละทีมท�ำรายการมาว่าผู้เรียน
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ควรเรียนวิชาอะไรบ้าง
วิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน
เป็นชั้นเรียนออนไลน์   ศาสตราจารย์ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ
มุมมองที่แตกต่างกันของคนหลายฝ่าย ต่อการที่คนยุโรปเข้ามายึดครองทวีป
อเมริกา จึงใหผ เู้ รียนดูภาพยนตร์เรือ่ ง The Mission ซึง่ หาดูได้ทวั่ ไป (เป็นเรือ่ ง
เหตุการณ์ช่วงปี ค.ศ. ๑๗๕๐ ในอเมริกาใต้บริเวณที่เวลานี้เป็นประเทศ
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อาร์เจนตินา ปารากวัย และบราซิล  สะท้อนความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสเปน
รัฐบาลโปรตุเกส องค์การศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค และชนเผ่าพื้น
เมือง)  แล้วจัด “ทีมวิเคราะห์” ทีมละ ๕ คน  ครูตั้งค�ำถามน�ำ แล้วจัด
discussion board ส�ำหรับผูเ้ รียนแต่ละทีม โดยแบ่งหน้าทีว่ เิ คราะห์เจาะลึกแก่
ผู้เรียนคนละหน้าที่ ดังนี้      
f Visual analyst เน้นทีว่ เิ คราะห์มมุ กล้อง เครือ่ งแต่งกาย ภูมปิ ระเทศและ
อาคารบ้านเรือน  วิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม กับสิ่งที่มองเห็นด้านกายภาพ
f Music analyst  เน้นที่วิเคราะห์ว่าผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ดนตรีสร้างความ
ชัดเจนของการปะทะกันทาง วัฒนธรรมระหว่างคนพื้นเมืองกับคน
ยุโรป และการขัดแย้งกันระหว่างวงการศาสนา กับเรื่องทางโลก อย่างไร
f Character analyst  เน้นที่วิเคราะห์ว่าตัวแสดงมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
ในขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น เรื่ อ ง และการเปลี่ ย นแปลงนั้ น สะท้ อ นการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง สเปน โปรตุเกส ชนพื้นเมือง และ
ศาสนาคริสต์ อย่างไร
f Historical researcher  วิเคราะห์ความแม่นย�ำของเรือ่ งในภาพยนตร์ เมือ่
เทียบกับประวัติศาสตร์ และช่วยเพิม่ เติมข้อมูลส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
f Connector เชือ่ มโยงความคล้ายคลึงระหว่างสถานการณ์ในอเมริกาใต้
กับในอเมริกาเหนือ และเชื่อมโยงกับสถานภาพทางวัฒนธรรม และ
ทางการเมืองในปัจจุบัน
f แต่ละทีมได้รบั พืน้ ทีใ่ น เว็บบอร์ด เป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะของทีม ส�ำหรับอภิปราย
ประเด็นทั่วไปในภาพยนตร์ และส�ำหรับน�ำเสนอประเด็นของแต่ละ
analyst ในทีม  เมื่อถึงก�ำหนดเวลาผู้เรียนในทีมส่งรายงานข้อวิเคราะห์
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เพือ่ ตอบค�ำถามของครู และครูรวบรวมประเด็น พร้อมทัง้ เพิม่ เติม่ ประเด็น
ที่ผู้เรียนไม่เห็น หรือแก้ข้อเข้าใจผิด น�ำออกโพสต์ให้ผู้เรียนเห็นทั้งชั้น
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ใช้ได้สะดวกมาก ดังตัวอย่างวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันข้างบน
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f แทนทีจ่ ะเป็นการแบ่งหน้าทีว่ เิ คราะห์เจาะลึกเฉพาะด้านแก่ผเู้ รียน
รายคน เปลี่ยนเป็นแบ่งให้แต่ละทีม
f ในเรื่องเดียวกัน มอบโจทย์ที่ต่างกันให้แก่ต่างกลุ่ม  ผู้เรียนจะ
ได้เรียนรูก้ ว้างขวาง เมือ่ กลับมาอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ชัน้
f อาจขยายเป็นกิจกรรมหลายคาบเรียน เช่น ให้อ่านหนังสือทั้ง
เล่ม โดยวิเคราะห์คาบละบท  ให้ผู้เรียนหมุนเวียนบทบาท    
ค�ำแนะน�ำ
เทคนิคนี้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกพุ่งสมาธิไปที่ประเด็นเดียวของเรื่อง
และที่ส�ำคัญมากคือ ท�ำให้เกิด active learning เพราะการฟังการบรรยาย
การอ่าน หรือการดูวีดิทัศน์ มีแนวโน้มจะเป็น passive learning  แต่กิจกรรม
“ทีมวิเคราะห์” จะเปลี่ยนให้เป็น active learning หรือ learning by doing
โดยอัตโนมัติ  
นอกจากนั้น ยังได้ฝึกรับผิดชอบ ฝึกท�ำงานเป็นทีม ฝึกความมั่นใจที่
จะ ลปรร. กับเพื่อน ฯลฯ  
จะให้สนุก เรื่องที่น�ำมาเรียนต้องมีความซับซ้อนสูง มิฉะนั้นผู้เรียน
บางคนอาจเบื่อ   
เพื่อลดเวลาในชั้นเรียน อาจให้ผู้เรียนอ่านหรือดูวีดิทัศน์ล่วงหน้ามา
จากบ้าน (นี่คือการกลับทางห้องเรียน)
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อาจเรียนผสมกับเครื่องมือชนิดอื่น เช่น SET ๒๐ : Poster Session (ยัง
บันทึกไม่ถึง) หรือร่วมกับเทคนิค รายงานต่อเพื่อนร่วมชั้น เช่นตัวอย่าง
f ทีมรายงาน : ผู้เรียนผลัดกันน�ำเสนอต่อเพื่อร่วมชั้น แล้ว
ตอบค�ำถามจากผู้ฟัง
f ทีมเวียน : ทีม ก ไปน�ำเสนอให้ทีม ข ฟัง และตอบ
ค�ำถาม แล้วเปลี่ยนให้ทีม ข น�ำเสนอ
f เกม ๓ อยู่ ๑ ไป : สมาชิกทีม ก ๑ คน ไปจากกลุ่ม ไป
น�ำเสนอต่อทีม ข  ในขณะที่สมาชิกทีม ก ที่เหลือรับฟัง
การน�ำเสนอจากสมาชิกจากทีม ค ๑ คน ที่มาน�ำเสนอ
ครูตอ้ งท�ำความเข้าใจกับผูเ้ รียนว่า แต่ละคนต้องพัฒนาทักษะทีห่ ลาก
หลายในด้านการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในชีวิตของตน เพื่อให้ผู้เรียนเต็มใจ
ออกมาจาก comfort zone ออกมาท�ำหน้าที่แสดงบท (เพื่อฝึกหัด) ทักษะให้
ได้ครบทุกบทบาท
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Barkley EF, Cross KP, Major CH. (๒๐๐๕). Collaborative learning
techniques: A handbook for college faculty. San Francisco : JosseyBass.
๑๙ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๒๔๘
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๓๔. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๔)

สโมสรหนังสือ
โดยการเลือกอานหนังสือที่ครูกําหนด
แลวนํามาอภิปรายกับเพื่อนๆ
ในทีม (สโมสร) ตามคําถามที่ครูกําหนด หรือจะใหผู
เรียนรวมกันกําหนดประเด็นคําถามก็ได
การอภิปรายอาจทําในเวลาเรียน นอกชั้นเรียน
หรือออนไลน ก็ได
ในตอนที่ ๓๔ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 14 : Book Club
SET 14 สโมสรหนังสือ
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : หลายคาบ

กิจกรรมหลัก : อ่าน, อภิปราย, น�าเสนอ
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครื่องมือฝึกผู้เรียนให้มีทักษะด้าน การอ่าน การอภิปราย และ
การน�าเสนอ โดยการเลือกอ่านหนังสือที่ครูก�าหนด แล้วน�ามาอภิปรายกับ
เพื่อนๆ ในทีม (สโมสร) ตามค�าถามที่ครูก�าหนด หรือจะให้ผู้เรียนร่วมกัน
ก�าหนดประเด็นค�าถามก็ได้ การอภิปรายอาจท�าในเวลาเรียน นอกชั้น
เรียน หรือออนไลน์ ก็ได้
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เมื่อจบ แต่ละสโมสรน�ำเสนออย่างเป็นทางการต่อเพื่อนร่วมชั้น เพื่อ
เสนอผลการสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ตามประเด็นที่ก�ำหนด
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูหาหนังสือ ๓ - ๕ เล่ม ที่ให้มุมมองที่แตกต่างกันตามเนื้อหา
ในรายวิชา  และก�ำหนดค�ำถามเป็นแนวทางอภิปราย
๒. ก�ำหนดปฏิทิน เพื่อแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ ส�ำหรับการอ่านและการ
อภิปราย ในแต่ละ “สโมสร”  
๓. เขียนแนวทางด�ำเนินการสโมสรหนังสือ และก�ำหนดการต่างๆ
แจกผู้เรียน
๔. เขียนสรุปย่อสาระของหนังสือแต่ละเล่ม ระบุวา่ มีประโยชน์ตอ่ เป้า
หมายการเรียนรูใ้ นรายวิชานัน้ อย่างไร มีความน่าสนใจต่อผูเ้ รียน
อย่างไร  และท�ำใบลงชื่อสมัครเพื่อให้ได้สมาชิกของสโมสรนั้น
๕ - ๗ คน โดยอาจมีมากกว่า ๑ สโมสร ทีอ่ า่ นหนังสือเล่มเดียวกัน
๕. ด�ำเนินการลงทะเบียนสมาชิกของแต่ละสโมสร  
๖. ผู้เรียน สมาชิกอ่านและนัดพบกันเพื่ออภิปราย ลปรร.  และเมื่อ
จบก็เตรียมน�ำเสนอด้วยวาจาต่อชั้น      
ตัวอย่าง
วิชารัฐบาลและการเมืองอเมริกันเบื้องต้น
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในมิติที่ลึก
และมิตชิ วี ติ ส่วนตัวของประธานาธิบดีอเมริกนั   จึงเลือกหนังสือชีวประวัตขิ อง
ประธานาธิบดีอเมริกัน ในช่วงต่างๆ กัน แล้วเขียนแนวทางการอ่าน เพื่อให้ผู้
เรียนพุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวของประธานาธิบดี (เช่น
ครอบครัว การศึกษา ความสัมพันธ์กับผู้คน ฯลฯ) กับนโยบาย และการออก
กฎหมายในช่วงที่ผู้นั้นเป็นประธานาธิบดี กับผลกระทบต่อตัวประธานาธิบดี
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ที่ต้องอดทนต่อแรงกดดันด้านต่างๆ ผู้เรียนจะเป็นสมาชิกของสโมสรใด เป็น
เรื่องของใครสมัครก่อนได้ก่อน  เมื่อเต็มจ�ำนวนก็ปิดรับ  
ครูจัดเวลาเรียนคาบแรกเพื่อการจัดการให้เกิดสโมสร และให้แต่ละ
สโมสรก�ำหนดเวลาอภิปรายกันนอกเวลาเรียน โดยให้เวลาสัปดาห์ละ ๑๐ นาที
ในการปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาของการด�ำเนินการสโมสร
ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน แต่ละสโมสรน�ำเสนอต่อชั้น โดยใช้
เวลา ๑๕ นาที น�ำเสนอข้อสังเคราะห์ตอบค�ำถามที่ก�ำหนด   
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ใช้ได้สะดวกมาก คล้ายออนไลน์ group discussion ใน SET ก่อนๆ
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f แทนที่จะให้ต่างสโมสรอ่านหนังสือต่างเล่ม อาจให้ผู้เรียนโหวต
เลือกหนังสือ ๑ เล่ม  ทุกสโมสรอ่านและอภิปรายหนังสือเล่ม
เดียวกัน

f อาจใช้เรียนภาษาต่างประเทศ ให้อ่านหนังสือตามระดับความ
ยากที่พอเหมาะ

f อาจใช้ บล็อก เป็นเครื่องมือ ลปรร. ของแต่ละสโมสร
ค�ำแนะน�ำ
ในการเลือกหนังสือ ให้เลือกหนังสือทีอ่ ยูใ่ นแนวเดียวกัน โดยอาจเน้น
ประเภท (เช่น ชีวประวัติ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น)  หรือเน้นน�ำ
เสนอมุมมองที่หลากหลายในเรื่องเดียวกัน (เช่น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
หลายวัฒนธรรม)
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บางวิทยาลัยใน สรอ. มีโปรแกรมหนังสือน่าอ่าน หรือมีรายการ
หนังสือที่ได้รับการบริจาคสนับสนุน  หากเลือกหนังสืออ่านจากรายการเหล่า
นี้ ก็อาจเป็นแนวทางเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับขบวนการส่งเสริมการอ่านของ
วิทยาลัย หรือของสังคมวงกว้างได้
ผู้เรียน อาจหมุนเวียนกันท�ำหน้าที่ในสโมสร เช่น เป็น “คุณอ�ำนวย”
(facilitator) “คุณลิขิต” (recorder) “คุณประสานแผน” (planning
coordinator) เป็นต้น
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
www.literaturecircles.com
๒๐ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๓๔๖
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๓๕. เทคนิคดึงความสนใจผูเรียน (๑๕)

ติวกลุมยอย
การติวกลุมยอย มีมิติของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสูง
ซึ่งครูตองฝกทักษะนี้ ตองให feedback ที่ชัดเจน
แตระวังอยาทําแรงจนผูเรียนพยายามตอสูปองกัน
ตนเอง
ในตอนที่ ๓๕ นี้ ได้จาก Chapter 13 ชื่อ Analysis and Critical
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 15 : Small Group Tutorials
SET 15 Small Group Tutorials
จุดเน้น : ส่วนบุคล และความร่วมมือ กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : หนึ่ง หรือหลายคาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า
เป็นเครือ่ งมือฝึกการเขียน และทักษะชัน้ สูง แก่ผเู้ รียน โดยครูตวิ ให้
อย่างใกล้ชิด แบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอังกฤษเก่าแก่ โดยการติวท�าใน
กลุ่มผู้เรียนกลุ่มย่อย ๔ - ๖ คน หลังจากผู้เรียนเขียนเรียงความ ก็น�ามาเข้า
กลุ่มติว โดยอ่านบทเรียงความของตน ครูจะให้ผู้เรียนหยุดเป็นระยะๆ เพื่อ
ซักถาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งจากการติวของตน และจากการฟังอาจารย์ติว
เพื่อนในกลุ่ม
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นอกจากได้รับการติววิชาการแล้ว ผู้เรียนจะได้ใกล้ชิดกับครู
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ก่อนเปิดเทอมครูวางแผนการสอนแบบติวกลุม่ ย่อยนี้ โดยก�ำหนด
ว่าจะติวบ่อยแค่ไหน แต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าไร กลุ่มละกี่
คน รวมทั้งวางแผนกิจกรรมแต่ละครั้ง
๒. ภายในสัปดาห์แรกของเทอม ก�ำหนดผู้เรียนเข้ากลุ่ม ก�ำหนดวัน
เวลา สถานที่ ของการติวกลุ่มแต่ละกลุ่ม
๓. ก�ำหนดประเด็นให้เขียน เตรียมเอกสารแจก และข้อก�ำหนดให้ทำ�
๔. ในวันติว จัดเก้าอี้เป็นวงกลม และก�ำหนดว่าจะให้ใครอ่านใน
ล�ำดับก่อน-หลัง ระหว่างที่ผู้เรียนอ่าน ครูขัดจังหวะเพื่อซักถาม
หรือให้ข้อแนะน�ำเป็นระยะๆ  เมื่อจบ ให้ข้อสรุปบทเรียนรู้ และ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง โดยอาจเชื้อเชิญผู้เรียนคนอื่นๆ ให้ร่วม
แสดงข้อคิดเห็นด้วย   
ตัวอย่าง
วิชาปรัชญาเบื้องต้น
ศาสตราจารย์ผสู้ อนวิชานี้ ตัดสินใจใช้การติวกลุม่ ย่อยเป็น feedback
ให้แก่ผู้เรียนในช่วงที่ผู้เรียนก�ำลังอยู่ระหว่างเขียนรายงานตอนใกล้จบเทอม  
ครูจัดกลุ่มผู้เรียน และก�ำหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มได้รับการติวกลุ่มย่อย ๑
ชัว่ โมง ๒ - ๓ สัปดาห์กอ่ นก�ำหนดส่งรายงาน โดยใช้เวลาเรียนตามปกติ  โดย
ผู้เรียนได้รับค�ำถามล่วงหน้าว่า ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เห็นกับความจริง
เป็นอย่างไร และให้เลือกนักปรัชญาที่ศึกษาในภาคเรียนนั้นมา ๑ คน  แล้ว
เขียนเรียงความว่า นักปรัชญาท่านนั้นได้ศึกษาและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างไร  
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ระหว่างที่ผู้เรียนแต่ละคนอ่านเรียงความของตน  ครูให้ค�ำวิพากษ์
และค�ำแนะน�ำ   สิ่งที่ครูติวนอกจากประเด็นตามสาระแล้ว ยังเน้นทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งผู้เรียนทุกคนในกลุ่มจะได้รับประโยชน์
ผู้เรียน ได้รับค�ำแนะน�ำให้ปรับปรุงเรียงความหลังชั่วโมงติว  และส่ง
ครูทั้งร่างแรก และรายงานสุดท้าย
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนีม้ คี ณุ ค่าตรงที่ ครูกบั ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กนั เดีย๋ วนัน้   ดังนัน้
หากจะใช้ในการเรียนออนไลน์ ก็ต้องใช้เครื่องมือที่ให้ปฏิสัมพันธ์ตรงตัว เช่น
teleconference และ chat ที่สามารถเขียนโต้ตอบกันได้ด้วย   
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f แทนทีจ่ ะใช้กบั เรียงความ อาจใช้การติวกับ โครงงาน การเรียนด้วย
ตนเอง การวิจัย และการอ่านโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง
f อาจให้ผู้เรียนช่วย feedback แก่เพื่อนในกลุ่ม โดยมีการฝึกวิธี
feedback อย่างสร้างสรรค์
f อาจใช้ TA ช่วยลดภาระของครู      
ค�ำแนะน�ำ
ความท้าทายคือ ความพอดี ต้องไม่ติวแบบเลยเถิด ช่วยอุ้มผู้เรียน
จนผู้เรียนขาดโอกาสดิ้นรนช่วยเหลือตนเอง
การติวกลุม่ ย่อย มีมติ ขิ องปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสูง ซึง่ ครูตอ้ งฝึก
ทักษะนี้ ต้องให้ feedback ที่ชัดเจน แต่ระวังอย่าท�ำแรงจนผู้เรียนพยายาม
ต่อสูป้ อ้ งกันตนเอง  ต้องให้คำ� แนะน�ำ แต่อย่าให้ผเู้ รียนมุง่ แต่จะพึง่ ครู ไม่เน้น
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พึ่งตนเอง คือครูต้องชัดเจนว่า มุ่งให้ผู้เรียนเรียนอย่างอิสระ พึ่งตนเอง แต่ก็
มีครูคอยแนะเมื่อต้องการ
ต้องระวังอย่าให้ผู้เรียนบางคนที่พูดมาก ชักจูงกลุ่มไปในเรื่องนอก
เรื่อง เวลามีน้อย ต้องพุ่งอยู่ที่ประเด็นหลัก  ผู้เรียนพึงได้เรียนรู้วิธีใช้เวลาที่
มีจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้เรียน หรือครูบางคนอาจไม่ชอบเทคนิคนี้ แต่ชอบปฏิสัมพันธ์ที่มี
ระยะห่างมากกว่าการติวกลุ่มย่อย   
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Lowman J. (๑๙๙๕). Mastering the techniques of teaching. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๒๑๖-๒๑๙.
๒๑ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๔๔๙
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๓๖. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๑)

กลุมทําแผนที่ความคิด
เปนเครื่องมือฝกการเขียนแผนภาพ ซึ่งจะชวยเปลี่ยน
สารสนเทศที่ ซับซอนไปเปนสิ่งที่เห็นดวยตา และเขาใจ
ในตอนที่ ๓๖ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 16 : Team Concept Maps
บทที่ ๑๔ ว่าด้วยเรือ่ งการสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๗ เทคนิค คือ SET 16 - 22 จะน�ามาบันทึก ลปรร. ตอนละ ๑ เทคนิค
เทคนิคเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกความสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงทักษะ
ในการเชื่อมโยงสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือที่พบโดยไม่คาด
ฝัน เกิดสิ่งใหม่ที่กระตุ้นความสนใจ หรือเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคย
มีมาก่อน และผู้เรียนได้ฝึกทักษะสังเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการน�าเอาสิ่งที่รู้อยู่
แล้ว กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ มาผสมกันเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นภาพรวมใหม่
SET 16 : กลุ่มท�าแผนที่ความคิด
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : หนึ่งคาบ

กิจกรรมหลัก : การเขียนไดอะแกรม
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า

เป็นเครื่องมือฝึกการเขียนแผนภาพ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสารสนเทศที่
ซับซ้อนไปเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตา และเข้าใจง่าย ผู้เรียนต้องวิเคราะห์เรื่องราว
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ทีซ่ บั ซ้อน และสังเคราะห์เป็นขัน้ ตอน หรือเป็นชิน้ ส่วน ทีเ่ ข้าใจง่ายเมือ่ น�ำเสนอ
เป็นไดอะแกรม หรือแผนผัง
การเขียนถ้อยค�ำ แนวความคิด หลักการ หรือกิจกรรม ออกมาเป็น
ไดอะแกรม นัน้   ตัวไดอะแกรมอาจเรียกได้หลายชือ่ ได้แก่ Word Web, Mind
Map, Cognitive Map   ในทีน่ ใี้ ช้ชอื่ Concept Map เพือ่ ให้เป็นค�ำกลางๆ ให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ว่าจะจัดท�ำ กราฟิก แบบไหน
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแผนที่แนวความคิด  ครูเลือกเรื่องที่เป็นหลัก
การ หรือกระบวนการ ทีม่ คี วามส�ำคัญในรายวิชา ส�ำหรับทดลอง
ท�ำแผนทีแ่ นวความคิด เรือ่ งทีเ่ ลือกควรมีความสัมพันธ์ หรือความ
เชื่อมโยงมากๆ
๒. ระดมความคิดเรื่องนั้นสักครู่  ครูเขียนค�ำส�ำคัญ หรือประโยค
ส�ำคัญ ที่สะท้อนเรื่องราวหรือประเด็น หรือองค์ประกอบส�ำคัญ
ลงบนกระดานหรือกระดาษ
๓. เลือกแบบแผนผัง (ไดอะแกรม) ที่จะแสดงภาพความสัมพันธ์ได้
ดีทสี่ ดุ เช่น flowchart, spoked wheel, network tree, fishbone,
mind map  แล้วครูจัดท�ำตัวอย่างไดอะแกรมแสดงแผนที่แนว
ความคิดให้ผู้เรียนดู
๔. ท�ำตัวอย่างแผนที่แบบอื่น ให้ผู้เรียนได้เห็นว่า สามารถใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ท�ำแผนที่ความคิดได้หลากหลายแบบ
๕. จัดให้มพี นื้ ทีเ่ ขียนร่วมกันในห้องหรือในกลุม่ เช่น flip chart, white
board เป็นต้น รวมทั้งปากกาเมจิก หรือสีเครยอง หลากสี
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๖. จัดทีมพร้อมทัง้ เครือ่ งใช้สำ� หรับระดมความคิดในกลุม่ และเขียน
แผนที่แนวความคิด พร้อมทั้งมอบโจทย์
๗. มอบหมายให้กลุม่ ผูเ้ รียนเขียนค�ำหลัก ประโยคหลัก แล้วลากเส้น
เชื่อมโยง  เพื่อเป็นร่างความคิด ร่วมกันตัดสินใจว่าจะเขียน
ไดอะแกรมแบบไหน แล้วจึงเขียนแผนทีค่ วามคิดน�ำเสนอต่อชัน้   
ตัวอย่าง
วิชาไฟฟ้าสถิต
ศาสตราจารย์ ผู ้ ส อนวิ ช านี้ ต้ อ งการใช้ เ ทคนิ ค “ที ม ท� ำ แผนที่
ความคิด”  ส�ำหรับเรียนรูว้ ชิ าไฟฟ้าสถิต เริม่ จากครูบรรยายโดยฉายภาพด้วย
เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะประกอบ และแบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ๓ คน  แจก
เครื่องใช้ในการระดมความคิดและเขียนแผนที่ความคิด  หลังจากให้เวลาท�ำ
๑๐ นาที ให้แต่ละกลุ่มก�ำหนดผู้น�ำเสนอ ท�ำหน้าที่น�ำเสนอต่อเพื่อนทั้งชั้น
วิชาประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๗๗
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชานี้แก่ผู้เรียนปี ๑  ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจว่า
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มีผลกระทบอย่างซับซ้อนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร
บ้าง จึงตั้งประเด็น “ผลของสงครามโลกครั้งที่สองต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่อยู่ในทวีปอเมริกา” และแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ ๔ คน ให้ระดม
ความคิดและน�ำเสนอเป็นแผนผังความสัมพันธ์  ผู้เรียน กลุ่มหนึ่งให้เน้นที่ผู้
หญิง การศึกษา และเศรษฐกิจ  มอบปากกาสีประจ�ำตัวผู้เรียนแต่ละคน  สิ่ง
ทีเ่ ขียนจึงสะท้อนความคิดและบทบาทของผูเ้ รียนแต่ละคน และเมือ่ ส่งกระดาษ
ผังความคิด ครูจึงสามารถให้คะแนนแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้     
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วิชาการออกแบบ ๒ มิติ เบื้องต้น
เป็นวิชาเบื้องต้นให้ผู้เรียนเรียนหลักการออกแบบ และการประยุกต์
อาจารย์ผสู้ อนใช้เทคนิค “กลุม่ ท�ำแผนทีแ่ นวความคิด” กระจายอยูต่ ลอดภาค
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมิติที่ซับซ้อนของการออกแบบ การน�ำเสนอ
ความคิดออกมาเป็นแผนภาพ ที่ครบถ้วนและเข้าใจง่าย อาจารย์สามารถใช้
ผลงานแต่ละช่วงประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ ว่ามีความ
เข้าใจและมีทักษะที่ซับซ้อน เชื่อมโยง และครบถ้วน มากขึ้นเพียงใด
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนี้มีคุณค่าที่ปฏิสัมพันธ์ทันใดหรือเดี๋ยวนั้น  ดังนั้นหากจะใช้
ในการเรียนออนไลน์ ก็ต้องมี software ช่วย เช่น Inspiration
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f ใช้กราฟิกต่างแบบ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
f ใช้กราฟิก “เหตุการณ์ต่อเนื่อง” (series of event chain) เพื่อ
บอกขั้นตอนการก่อตัว หรือความคลี่คลายของเหตุการณ์หนึ่ง

f ใช้ Spider Map เพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์หลายชั้นกับแนวค
วามคิดแกนกลาง
f ใช้ Network Tree เพื่อแสดงชุดความสัมพันธ์หลายชั้น  

f ใช้ Fishbone Map บอกความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
f อาจค้น ซอฟท์แวร์ ช่วยท�ำกราฟิก ได้ที่ http://www.graphic.
org/goindex.html หรือค้นใน อินเทอร์เน็ต ด้วยค�ำว่า “graphic
organizer” + “teach”

วิจารณ พานิช  193

f นอกจากให้ผู้เรียนท�ำรายการค�ำหลักหรือประโยคหลัก  อาจให้
รายการค�ำหลัก และวลีหรือประโยคหลัก แล้วให้ผู้เรียนจัดท�ำ
กราฟิก บอกความสัมพันธ์ โดยผู้เรียนอาจเพิ่มเติมแนวความคิด
เสริมประกอบการท�ำ กราฟิก ได้
ค�ำแนะน�ำ
การให้ผู้เรียนจัดท�ำแผนที่ความคิด เท่ากับเป็นการให้ผู้เรียนฝึกฝน
การท�ำผังเครือข่ายองค์ความรู้ (schemata network) หรือ conceptual
network ที่เคยลงบันทึกไว้แล้ว นั่นเอง (ดูเรื่อง schema ได้ที่นี่ http://www.
gotoknow.org/posts/๕๐๒๘๕๒)   
ผูเ้ รียนทีถ่ นัดเรียนด้วยจักษุสมั ผัส จะชอบเทคนิคนี้ ในขณะทีผ่ เู้ รียน
ที่ถนัดเรียนด้วยโสตสัมผัสอาจไม่ชอบ
ผูเ้ รียนบางคนอาจรูส้ กึ ว่าการท�ำรายการแนวคิด และจัดระดับแนวคิด
เป็นเรือ่ งยาก และการท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ยงิ่ ยากกว่า ครูจงึ ควรอดทน
ใช้เวลาแสดงตัวอย่าง จนผู้เรียนเข้าใจ
การเปรียบเทียบแผนทีแ่ นวความคิด ของผูเ้ รียนต่างกลุม่ ท�ำได้ยาก
ยกเว้นจะมีการก�ำหนดรายการค�ำหลักหรือประโยคหลักไว้ภายในขอบเขต
หนึ่ง  แต่การกระท�ำดังกล่าวก็มีข้อเสีย ตรงที่จะลดทอนความคิดสร้างสรรค์
ความเชื่อมโยงกว้างขวาง และความลึกซึ้ง ในการท�ำงานของผู้เรียน
Nilson LB. (๒๐๐๗). The graphic syllabus and the outcomes map
: Communicating your course. San Francisco : Jossey-Bass. อธิบายการ
ใช้กราฟิกเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยละเอียด และบอกความแตกต่างระหว่าง concept
map กับ mind map
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กิจกรรม “ทีมท�ำแผนที่แนวความคิด” นี้ มักใช้เป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับ
กิจกรรมต่อเนื่อง ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ต่อด้วย SET 33 : Jigsaw หรือต่อด้วย
SET 19 : Role Play  หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือน�ำไปสู่การอภิปรายทั้ง
ชัน้ โดยก�ำหนดตัวผูน้ ำ� เสนอของแต่ละทีม หรืออาจก�ำหนดให้เขียนแผนทีแ่ นว
ความคิดส่งครู  หากให้ผู้เรียนใช้ปากกาคนละสี ครูก็จะประเมินบทบาทของ
ผู้เรียนแต่ละคนได้        
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๑๙๗-๒๐๒.
๒๒ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๕๗๓
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๓๗. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๒)

เปลี่ยนแปลง
ผูเรียนที่ไมชอบสรางสรรคอาจไมชอบกิจกรรมนี้
ครูควรอธิบายวาความริเริ่มสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง ผูเรียนไมควรกังวลเรื่องถูก-ผิด ดี-ไมดี
การทําแบบฝกหัดนี้ก็เพื่อฝกฝนเรียนรู
ในตอนที่ ๓๗ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 17 : Variations
SET 17 : เปลี่ยนแปลง
จุดเน้น : ตัวบุคคล
ระยะเวลา : หนึ่งคาบ

กิจกรรมหลัก : แตกต่างหลากหลาย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครือ่ งมือฝึกความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการจินตนาการแนวทางใหม่
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น เขียนตอนจบของนวนิยาย
หรือประวัตศิ าสตร์เสียใหม่ แต่งเพลงทีม่ ชี อื่ เสียงท่อนสุดท้ายใหม่ หรือส�าเนา
ภาพวาดที่มีชื่อเสียงมาวาดบางส่วนเสียใหม่
ขั้นตอนด�ำเนินกำร
๑. ครูเลือกสิ่งที่จะให้ผู้เรียนใช้เป็นจุดเริ่มต้น หรือตัวกระตุ้น
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๒. ครูทดลองคิดด้วยตนเอง ว่ามีแนวความคิดอะไรบ้างที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ  ตรวจสอบกระบวนการคิด
ของตน รวมทั้งท�ำความเข้าใจปัญหาที่ตนพบในกระบวนการ
ทดลองนี้
๓. ใช้ข้อมูลตามข้อ ๒ ในการเขียนใบงานให้แก่ผู้เรียน
๔. อธิบายกิจกรรมแก่ผู้เรียน อาจใช้การทดลองของครูเองเป็น
ตัวอย่าง  ตอบค�ำถามของผู้เรียน
๕. ผู้เรียน ลงมือท�ำงานสร้างสรรค์ และส่งผลงาน
ตัวอย่าง
วิชาทฤษฎีดนตรีและการแต่งเพลง
ในตอนท้ า ยของวิ ช าศาสตราจารย์ ผู ้ ส อนวิ ช านี้ ใช้ เ ทคนิ ค
“เปลี่ ย นแปลง” ส� ำ หรั บ สั ง เคราะห์ ค วามเข้ า ใจสไตล์ ด นตรี ใ น
ประวัติศาสตร์  ครูจึงเลือกท�ำนองใน folk song ที่รู้จักกันดี  ให้ผู้เรียนเรียบ
เรียงเสียงตามสไตล์ของนักแต่งเพลงต่อไปนี้ Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Debussy, Bartok, หรือ Ives
วิชาประวัติศาสตร์ความคิดในศาสนาคริสต์และประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์
ศาสตราจารย์ผสู้ อนวิชานี้ ต้องการให้ผเู้ รียนเข้าใจความแตกต่าง ใน
ความคิดเชิงเทววิทยาในศาสนาคริสต์ จึงเลือกเหตุการณ์สำ� คัญในช่วงเวลา ๒
พันปี ของศาสนาคริสต์ เช่น the Council of Nicaea, the coronation of
Charlemagne, the schism between East and West, the Reformation  ให้
ผู้เรียนศึกษาเรื่องราวของเหตุการณ์เหล่านี้จนเข้าใจดีแล้ว  จึงจัดผู้เรียนเป็น
กลุ่มละ ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายกันว่า ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์จะ
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เปลี่ยนไปอย่างไร หากเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เปลี่ยนไป เช่นในเรื่อง
Reformation ครูตั้งค�ำถามว่า จะเกิดอะไรขึ้น หาก Martin Luther ไม่ถูกขับ
ออกจากศาสนาคริสต์ในข้อหาประพฤตินอกรีต   การให้ผเู้ รียนลองจินตนาการ
เหตุการณ์ทแี่ ตกต่างเช่นนี้ จะช่วยให้เข้าใจความส�ำคัญของแต่ละเหตุการณ์ใน
อดีต
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนีป้ รับใช้ออนไลน์ ได้งา่ ย  โดยมอบเป็นงานให้ผเู้ รียนท�ำ โดย
นอกจากให้เปลี่ยนแปลงข้อความแล้ว ยังอาจให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นกราฟิก
ก็ได้  หรือแม้กระทั่งโมเดล ๓ มิติ  โดยให้ส่งชิ้นงานทางไปรษณีย์ก็ได้
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f อาจให้ผู้เรียนท�ำงานเป็นทีม ๒ คน หรือกลุ่มย่อย  

f อาจให้โจทย์ให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงหลายตอน
f อาจให้ผู้เรียนน�ำเสนอผลงานในชั้น หรือเอาขึ้นเว็บ หรือท�ำเป็น
โปสเตอร์นทิ รรศการ (SET 20) หรือท�ำเป็นหนังสือของชัน้ (SET 21)
f แทนที่จะให้เปลี่ยนแปลง อาจให้ผู้เรียนเสนอมุมมองต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจากหลากหลายมุมมอง เช่นใช้กระบวนการที่เรียกว่า
“Cubing” คือมองด้วย ๖ มุมมอง ได้แก่ (๑) อธิบาย (๒) เปรียบ
เทียบ (๓) เชื่อมโยง (๔) วิเคราะห์ (๕) ประยุกต์ (๖) โต้แย้ง
ค�ำแนะน�ำ
ผู้เรียนที่ไม่ชอบสร้างสรรค์อาจไม่ชอบกิจกรรมนี้ ครูควรอธิบายว่า
ความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  ผู้เรียนไม่ควรกังวลเรื่อง
ถูก-ผิด ดี-ไม่ดี  การท�ำแบบฝึกหัดนี้ก็เพื่อฝึกฝนเรียนรู้
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ใช้การระดมความคิด เพื่อสร้างแนวความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อาจเริ่มด้วยแบบฝึกหัดสั้นๆ ง่ายๆ ก่อน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/brainstorming
๒๓ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๖๑๘
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๓๘. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๓)

จดหมาย
เปนเทคนิคใหผูเรียนได “เรียนรูโดยลงมือทํา”
และไดมีโอกาสทําอยางสรางสรรค
ไดฝกทักษะการคิดในมิติที่ซับซอน
ในตอนที่ ๓๘ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 18 : Letters
SET 18 : จดหมาย
จุดเน้น : ตัวบุคคล
ระยะเวลา : หนึ่งคาบ

กิจกรรมหลัก : อ่าน, เขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเครื่องมือฝึกความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจินตนาการ และเขียน
จดหมายโต้ตอบระหว่างบุคคลสมมติ ๒ คน ด้วยเรื่องที่ครูสมมติขึ้น หรือยก
เอาจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ หรืออาจให้เขียนโต้ตอบระหว่างคนในต่าง
ยุคของประวัติศาสตร์
ผูเ้ รียนจะต้องฝึกเรียนรูเ้ รือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ เรียนรูล้ กึ เข้าไปถึง
บุคลิกและวิธีคิดของบุคคลที่จะเป็นเจ้าของจดหมาย รวมทั้งของบุคคลที่จะ
เขียนถึง แล้วน�ามาสังเคราะห์เป็นถ้อยค�าในจดหมาย
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูเลือกประเด็น ทฤษฎี การตัดสินใจ หรือชุดความเชื่อ ในสาขา
วิชา ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และมีความส�ำคัญ ในรายวิชา
๒. ครูเลือกบุคคลส�ำคัญ ๒ คน ที่มีบุคลิกหรือความเชื่อต่างกัน และ
ท�ำรายการลักษณะพิเศษ ที่สะท้อนมุมมองที่ต่าง ของแต่ละคน
๓. ครูเลือก ๑ บุคลิกหรือความเชือ่ น�ำมาเขียนจดหมายเพือ่ สะท้อน
มุมมองหรือความเชื่อนั้น โดยในตอนต้นของจดหมาย ให้ระบุข้อ
สรุปของแนวความคิดของผูร้ บั จดหมาย  การทีค่ รูทำ� “การบ้าน”
ของตนก่อนเช่นนี้ จะช่วยให้ครูเข้าใจว่า งานที่มอบหมายให้ผู้
เรียนท�ำนี้ อาจมีขอ้ ขัดข้องหรือส่วนทีท่ ำ� ยากส�ำหรับผูเ้ รียนอย่างไร
บ้าง รวมทั้งช่วยให้ครูมีเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้เรียน
๔. จัดท�ำใบงานให้แก่ผู้เรียนที่ระบุงานที่มอบหมาย  และเกณฑ์ใน
การประเมินผล
๕. แจกใบงานให้ผู้เรียนตั้งค�ำถาม  และท�ำความเข้าใจกับผู้เรียน
ตัวอย่าง
วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับผู้เรียนเกียรตินิยม
วิชานีจ้ ดั ส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ครู
ต้องการจัดการเรียนรู้ที่สนุก น่าสนใจ และท้าทายให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการ
คิดอย่างซับซ้อน ครูจึงให้ผู้เรียนเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ๒ คน
ทีม่ คี วามคิดหรือทฤษฎีขดั แย้งกัน แล้วให้เขียนจดหมายสะท้อนความคิดของ
หนึ่งคน ยกตัวอย่างเช่น ให้คนหนึ่งท�ำตัวเป็น Lamarck เขียนจดหมายถึง
Charles Darwin ยืนยันทฤษฎี transmutation ของตน เพื่อโต้แย้งทฤษฎี
gradualism ของ Darwin
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เมือ่ ผูเ้ รียนเขียนเสร็จ ให้แบ่งกลุม่ ย่อย  ให้ผเู้ รียนแต่ละคนถ่ายส�ำเนา
จดหมายของตนแจกเพื่อนทุกคน  และแต่ละคนอ่านจดหมายของตน และ
อธิบายวิธีคิด และผลงานค้นคว้าของตนที่สะท้อนออกมาในจดหมาย  และ
ตอบค�ำถามของเพื่อน เกี่ยวกับมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้น  
วิชาประวัติศาสตร์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชานี้ ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจความเห็นที่แตก
ต่างกันในเรือ่ งพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  จึงให้ผเู้ รียนจับคู่ ร่วมกัน
ค้นคว้าหาค�ำตัดสินของศาล เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ยังไม่ได้เรียนใน
ชั้น  ให้ผู้เรียนกลุ่ม ก เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการนิตยสารข่าว เช่น Time
หรือ Newsweek ในฐานะผูก้ ล่าวหา  ให้ผเู้ รียนกลุม่ ข เขียนจดหมายในฐานะ
ฝ่ายป้องกัน  
เมื่อผู้เรียนเขียนจดหมายเสร็จ ให้รวมกลุ่ม ๘ - ๑๐ คน ให้แต่ละคู่
ผลัดกันอ่านจดหมายให้เพื่อนฟังและตอบข้อซักถามของเพื่อน และให้กลุ่ม
เลือกจดหมายที่น่าสนใจและจูงใจได้ดีมาคู่หนึ่ง ให้แต่ละคู่อ่านให้เพื่อนทั้ง
ชั้นฟัง  
ครูพบว่าวิธีนี้ช่วยสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน และช่วยให้จดจ�ำสาระ
ส�ำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ดีมาก     
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนี้ปรับใช้ออนไลน์ ได้ง่าย  โดยจับคู่ผู้เรียนให้คนหนึ่งเขียน
จดหมายถึง  อีกคนเขียนจดหมายตอบ แล้วให้ผู้เรียนคู่ ก เขียนจดหมายถึง
ผู้เรียนคู่ ข เป็น e-mail attachment ตามก�ำหนดเวลา  แล้วให้ผู้เรียนคู่ ข
เขียนจดหมายตอบ ตามก�ำหนดเวลา แล้วส่งจดหมายทั้งหมดให้ครูเพื่อ
ประเมิน
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การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น ๒ ฟาก  และให้จบั คู่ โดยคนหนึง่ สวมบทบาท
ความเชือ่ สมมติหนึง่ และเขียนจดหมายถึง ผูเ้ รียนอีกคนหนึง่ สวม
อีกบาทบาทความเชื่อหนึ่ง และเขียนจดหมายตอบ

f แทนทีจ่ ะเขียนจดหมาย อาจให้ผเู้ รียนเขียนค�ำสนทนาระหว่าง ๒
คน โดยใช้ค�ำพูด (quotes) จากแหล่งต้นตอ เอามาปะติดปะต่อ
กันเป็นเรื่องราว หรือผู้เรียนจะคิดถ้อยค�ำขึ้นเองก็ได้ เช่นเขียน
ค�ำสนทนาระหว่างคนทีเ่ ชือ่ ในการเลิกทาส กับคนมีทาส ใน สรอ.
ในปี ค.ศ. ๑๘๕๕  หรืออาจเขียนค�ำสนทนาระหว่าง พระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์, จูเลียส ซีซาร์, และ จักรพรรดินโปเลียน เรือ่ งทักษะ
ภาวะผู้น�ำเพื่อพิชิตอาณาจักร และด�ำรงรักษาไว้
ค�ำแนะน�ำ
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ครูประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของ
ทฤษฎีที่แตกต่างกัน, ยุคสมัยแห่งประวัติศาสตร์, แบบแผนของศิลปะ, ฯลฯ
หรือไม่เพียงใด
เป็นเทคนิคให้ผเู้ รียนได้ “เรียนรูโ้ ดยลงมือท�ำ” และได้มโี อกาสท�ำอย่าง
สร้างสรรค์  ได้ฝึกทักษะการคิดในมิติที่ซับซ้อน
แต่ผู้เรียนบางคน ที่ขาดความสร้างสรรค์อาจไม่ชอบ   
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques : A
handbook for college teachers (๒nd Ed.). San Francisco : Jossey-Bass,
pp. ๒๐๓-๒๐๗.
๒๕ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๗๑๘
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๓๙. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๔)

เลนบทจําลอง
การรวมกัน AAR หรือ reflection
หลังกิจกรรมเลนบทจําลอง สําคัญมาก
ในตอนที่ ๓๘ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 19 : Role Plays
SET 19 : เล่นบทจ�าลอง
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : หนึ่งคาบ

กิจกรรมหลัก : การแสดง
โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง

ผู ้ เ รี ย นประยุ ก ต์ ห ลั ก การส� า คั ญ ในรายวิ ช า โดยอาจสมมติ ตั ว
ละคร หรือสมมติให้ตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แปลกประหลาด แล้ว
แสดงบทเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ โดยแสดงบทจากมุม
มองที่ก�าหนด ในสถานการณ์สมมติในจินตนาการ
ขั้นตอนด�ำเนินกำร
๑. ครูต้องใช้เวลาไตร่ตรองอย่างระมัดระวัง เพื่อสมมติเรื่องราวใน
การแสดงบทจ�าลอง ให้มีปฏิสัมพันธ์จากหลากหลายมุมมอง
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ระหว่างตัวแสดง  ครูจึงต้องก�ำหนดภาพทัศน์ให้ชัด ก�ำหนดตัว
ละครและบุคลิกของตัวละครแต่ละตัว และก�ำหนดกรอบบทบาท
ของตัวละครแต่ละตัว
๒. อาจก�ำหนดให้มีผู้เรียนท�ำหน้าที่ช่วยเสริมกระบวนการกลุ่ม เช่น
พิธีกร ท�ำหน้าที่ขัดจังหวะหากตัวละครออกนอกบท, ผู้ชม ท�ำ
หน้าที่วิพากษ์การแสดง เป็นต้น
๓. น่าจะเริ่มการแสดงด้วยเหตุการณ์ส�ำคัญ ที่ตัวแสดงต้องตอบ
สนอง เช่น มีตัวแสดงคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ หรือเริ่มจาก
เหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้น
๔. ก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลา ว่า
จะใช้เวลานานเท่าไร จะจบลงอย่างไร หรือจะปล่อยให้เรื่อง
คลี่คลายหรือจบลงเองอย่างเป็นธรรมชาติ
๕. ให้ผู้เรียนจัดทีม ที่มีจ�ำนวนเพียงพอในการท�ำหน้าที่ตัวแสดง
๖. ครูน�ำเสนอเรื่องสมมติ ให้เวลาผู้เรียนระดมความคิด และตั้ง
ค�ำถามต่อครู จนเข้าใจชัดเจน
๗. ก�ำหนดตัวแสดงแต่ละบทบาท หรือให้ผเู้ รียนก�ำหนดกันเอง  หาก
มีผู้เรียนท�ำหน้าที่ช่วยเสริมกระบวนการ ต้องซักซ้อมบทบาทให้
เข้าใจชัดเจน
๘. แจ้งก�ำหนดเวลาเลิกกิจกรรม หรือแจ้งว่าเมือ่ เหตุการณ์ดำ� เนินถึง
จุดใด ก็เลิกกิจกรรมได้  ตามปกติกิจกรรมจะด�ำเนินไปจนเกิด
ความเข้าใจบทบาท หรือพฤติกรรม หรือได้ฝึกทักษะที่ต้องการ
อย่างเพียงพอ
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๙. หลังจบการแสดง ให้มีการระดมความคิดในกลุ่มย่อย หรือในชั้น
ใหญ่ เพื่อตีความแต่ละบทบาท แรงจูงใจให้แสดงบทบาท และ
ผลจากการท�ำบทบาทนั้น     
ตัวอย่าง
วิชาจิตวิทยาแห่งอคติ
วิชานี้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทางจิตใจที่ซับซ้อนใน
กลุ่มชนที่เป็นชนส่วนใหญ่ และที่เป็นชนส่วนน้อย ที่เป็นผลจากการแบ่งแยก
ชนชั้น ทั้งที่จงใจและที่ไม่จงใจ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจความซับซ้อนนี  ้ ครูเลือกเทคนิค “เล่นบทจ�ำลอง”
บ่อยๆ ในชั้นเรียนวิชานี้ โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๓ คน ให้แต่ละคนเล่น
บทบาทใดบทบาทหนึ่งใน ๓ บทบาท คือ ผู้พูดที่มีอคติ ผู้โต้แย้ง และ
ผู้สังเกตการณ์ทางสังคม  
ตลอดระยะเวลาของรายวิชา ครูสร้างสถานการณ์จ�ำลองเพื่อสะท้อน
อคติต่อ เชื้อชาติ เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ความพิการทางร่างกาย เช่นเหตุการณ์สมมติหนึง่ เป็นการประชุมทางธุรกิจ  ที่
ผู้พูดที่มีอคติเป็นผู้จัดการ พูดถ้อยค�ำไม่เหมาะสมด้านอคติต่อเชื้อชาติ
ผู้โต้แย้งเป็นลูกน้องที่มีเชื้อชาติที่ถูกเหยียดหยาม ต้องหาวิธีพูดตอบที่เหมาะ
สม และผูส้ งั เกตการณ์ทำ� หน้าทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ ของตนเมือ่ ประสบเหตุการณ์
นั้น
เมือ่ จบกิจกรรมเล่นบทจ�ำลองผูเ้ รียนแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามเข้าใจต่อ
ความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้ รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    
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วิชาทักษะการสื่อสารด้วยวาจาเบื้องต้น
ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชา “ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง” เข้าใจ
ดีว่าผู้เรียนต้องการฝึกพูด ทั้งเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน  เพื่อเพิ่มคลัง
ค�ำศัพท์ของตน  เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ และเพื่อฝึกส�ำเนียงให้ถูกต้อง  
ครูจึงให้ผู้เรียนฝึกพูดในสถานการณ์จ�ำลอง เลียนสถานการณ์จริงใน
ชีวติ ประจ�ำวัน ได้แก่ การสัง่ อาหารในภัตตาคาร การถามเส้นทางไปยังอาคาร
หอสมุด ฯลฯ  โดยจัดกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนได้ฝึก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนไม่รู้สึก
ล�ำบากใจที่จะฝึกพูด
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนี้ปรับใช้ออนไลน์ ได้โดยการ chat หรือใช้ VRE (Virtual
Reality Environment - ซอฟท์แวร์ช่วยการแสดงบทจ�ำลองออนไลน์)   หรือ
ใช้ ซอฟท์แวร์ตัวอื่น ที่ค้นได้โดยค�ำว่า “role play” + “teaching”
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
	
f ให้ผู้เรียนร่วมกันก�ำหนดเหตุการณ์ ระบุตัวละคร และก�ำหนด
บทบาทของตัวละครแต่ละตัว
f ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ซ้อม แล้วมาแสดงต่อเพือ่ นทัง้ ชัน้ อาจมีการ
แสดงของหลายกลุ่ม หรือก�ำหนดให้แสดงกลุ่มเดียวต่อหนึ่ง
เรื่อง  ก�ำหนดให้ “ผู้ชม” มีหน้าที่เสวนาแลกเปลี่ยนตีความเพื่อ
การเรียนรู้
f หลังจากการแสดงแรกจบ ให้แสดงใหม่ โดยหมุนเวียนผู้แสดง
หรือเปลี่ยนเหตุการณ์สมมติ
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f ใช้เทคนิคนี้ร่วมกับเทคนิค “fish bowl” ดังระบุใน บันทึกนี้
(ตอนที่ ๒๘ เทคนิคดึงความสนใจผูเ้ รียน http://www.gotoknow.
org/posts/๕๐๕๗๕๘)
f อาจก�ำหนดให้ผู้เรียนบางคนท�ำหน้าที่ “ตัวป่วน” หรือท�ำหน้าที่
“ผู้เล่าเรื่อง” เพื่อสร้างเหตุการณ์ให้ตัวละครแสดงในทันใด อ่าน
รายละเอียดของเทคนิคจากเว็บไซต์ได้ ที่นี่ (http://www.goo.
gl/vbshnl)

ค�ำแนะน�ำ
ก่อนการแสดง ต้องใช้เวลาให้ผเู้ รียนท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อไม่ให้หลงทาง หรือไม่ได้ประโยชน์
ผู้เรียนต้องท�ำความเข้าใจบุคลิก ความเชื่อ ของตัวละครที่ตนแสดง
อย่างถ่องแท้ อาจต้องให้ผู้เรียนค้นคว้ามาล่วงหน้า
ผู้เรียนบางคนอาจไม่สบายใจที่จะเล่นบทจ�ำลอง การจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมตอนต้นเทอมอาจช่วยลดปัญหานี้ (ดูตอนที่ ๑๕ ทีน่   ี่ http://
www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๒๕๕)
บอกผู้เรียนให้ชัดเจนว่าเป้าหมายไม่ใช่การหัดเล่นละคร แต่เป็นการ
ใช้การเล่นละครเพื่อเรียนรู้ความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อน คนที่ไม่ชอบ
กิจกรรมนี้ อาจมอบบท “ผู้สังเกตการณ์” ให้
การร่วมกัน AAR หรือ reflection หลังกิจกรรมเล่นบทจ�ำลอง ส�ำคัญ
มาก  อย่าหวังว่าการเล่นบทจ�ำลองเพียง ๒ - ๓ ครั้งจะให้ผล  จะได้ผลต่อ
เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แบบซาบซึ้งเข้าไปในใจและอารมณ์ของตน เกี่ยวกับหลัก
การส�ำคัญของรายวิชา จากการที่ตนได้ทดลองแสดงบทที่ต่างจากความ
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เคยชิน  ดังนั้น ในการท�ำ AAR ครูต้องชักชวนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประเด็นเข้า
สู่ชีวิตจริงของตน
การให้คะแนนอาจท�ำโดยบันทึกวีดิทัศน์ เอามาอภิปรายตีความ
กัน หรืออาจให้เขียนเรียงความสังเคราะห์ข้อสังเกตจากการดูวีดิทัศน์ส่งครู
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Barkley EF, Cross KP, Major CH. Collaborative learning
techniques : A handbook for college faculty. San Francisco : JosseyBass, pp. ๑๕๐-๑๕๕.
๒๕ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๘๑๒
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๔๐. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๕)

โปสเตอรนิทรรศการ
ผูเรียนฝกประยุกตความรูสําคัญในรายวิชา
โดยจัดทําเปนโปสเตอรนิทรรศการ สําหรับจัดแสดงใน
“วันนิทรรศการ” ที่แบงผูเรียนออกเปนครึ่ง ผลัดกัน
ทําหนาที่ “ผูชม” และ “ผูอธิบาย และตอบคําถาม”
ในตอนที่ ๔๐ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 20 : Poster Sessions
SET 20 : โปสเตอร์นิทรรศการ
จุดเน้น : ตัวบุคคล
ระยะเวลา : หลายคาบ

กิจกรรมหลัก : หลากหลาย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ผู้เรียนฝึกประยุกต์ความรู้ส�าคัญในรายวิชา โดยจัดท�าเป็นโปสเตอร์
นิทรรศการ ส�าหรับจัดแสดงใน “วันนิทรรศการ” ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นครึ่ง
ผลัดกันท�าหน้าที่ “ผู้ชม” และ “ผู้อธิบาย และตอบค�าถาม”
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดแก่ผู้เรียนมีความหลากหลาย และมีหลาย
ระดับ ได้แก่ (๑) ผลิตสิ่งของ (เช่น โมเดล โปสเตอร์) ที่ดีพอที่จะน�ามาจัด
แสดง (๒) ความสร้างสรรค์ ในการคิดแนวทาง หลากหลายแนวทาง เพื่อน�า
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เสนอความคิด หรือผลิตภัณฑ์ของตน (๓) ประเมินแนวทางเหล่านั้น และ
เลือกแบบจัดนิทรรศการทีด่ ที สี่ ดุ (๔) คิดวางแผนด�ำเนินการ (๕) ด�ำเนินการ
ตามแผน และสร้างนิทรรศการ (๖) ทบทวน (reflect) ว่าตนได้เรียนรู้อะไร
บ้าง เพื่อสังเคราะห์และสรุปบทเรียน น�ำไป ลปรร. กับเพื่อนในชั้น เท่ากับ
ผู้เรียนและครูได้พ้นความจ�ำเจของรายงานโดยการเขียน และที่ส�ำคัญที่สุด
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท�ำให้เรียนได้ลึก เมื่อน�ำมา ลปรร. กับเพื่อนๆ      
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครู ก� ำ หนดประเด็ น เรื่ อ ง เนื้ อ หา และแนวทางของการจั ด
นิทรรศการ
๒. ก�ำหนดวันนิทรรศการ (วันเดียว หรือหลายวัน) หากนิทรรศการ
มีความซับซ้อนหลากหลายมาก ครูต้องวางแผนย้อนหลัง เพื่อ
เตรียมการณ์ให้พร้อม ไม่มีจุดที่ละเลย และท�ำให้ยุ่งยากตอนวัน
งาน และเพื่อใช้โครงของแผนงานเป็นแนวทางให้ผู้เรียนคิดแผน
ของตนส่งครู
๓. ท�ำใบงาน ที่บอกแนวทางท�ำงาน และแนวทางประเมินผล
๔. ให้ผู้เรียนระดมความคิด ตั้งชื่อนิทรรศการ และแนวทางกว้างๆ
๒ - ๓ แนวทางส่งครู เพื่อให้ครูได้ตรวจสอบ ว่าแนวทางใดจะ
ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ ลึ ก และเชื่ อ มโยงที่ สุ ด ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
๕. ตรวจสอบข้อเสนอ และคัดเลือก ๑ แนวทางร่วมกับผู้เรียน
๖. ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางออกแบบ และการเตรี ย มการสู ่ วั น จั ด
นิทรรศการกับผู้เรียน          
๗. ให้เวลาผูเ้ รียนท�ำงานอย่างมีระบบ มีแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ระบุกำ� หนดเวลาและขัน้ ตอนต่างๆ รวมทัง้
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สิ่งของที่จ�ำเป็นต้องใช้  
๘. ก�ำหนดกิจกรรมในวันแสดงนิทรรศการ โดยในช่วงแรกให้ผเู้ รียน
ครึง่ หนึง่ เป็นผูจ้ ดั แสดง อีกครึง่ หนึง่ เป็นผูช้ ม แล้วสลับบทบาทใน
ครึ่งหลัง   
ตัวอย่าง
วิชาเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง
วิชานี้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความสามารถในการสื่อสาร
ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค ด้านการปั้น การปั่นแป้นหมุน การ
เคลือบ และการบูรณาการรูปทรง  ครูจึงก�ำหนดให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการเป็น
ระยะๆ ในภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเลือก ๒ - ๓ ตัวอย่าง ที่แสดงความ
ส�ำเร็จ หรือความล้มเหลว ในการผลิตเครือ่ งเคลือบโดยใช้เทคนิคดังกล่าว  น�ำ
มา ลปรร. กับเพื่อนๆ
วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น
ศาสตราจารย์ผู้สอน ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้เข้าใจหลักของโรงโน้ม
ถ่วงอย่างลึกซึ้ง  จึงจัดผู้เรียนเป็นทีม ๕ คน ให้ออกแบบบอลลูนที่ลอยด้วย
อากาศร้อน (hot-air balloon) จากกระดาษธรรมดา ก�ำหนดให้นิทรรศการมี
ส่วนต่างๆ ดังนี้
การออกแบบ  แสดงสมการ ที่ใช้ค�ำนวณ : ขนาด ปริมาตร พื้น
ผิว เชื่อมโยงกับวัสดุที่ใช้ และความสามารถรับน�้ำหนักบรรทุกของบอลลูน
เป็นต้น
การสร้าง  แสดงขั้นตอนการสร้างลูกกลม รวมทั้งการสร้างแบบ
จ�ำลองในขั้นแรก
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การทดสอบและวิเคราะห์   โดยมีขอ้ มูลความดันอากาศในวันปล่อย
บอลลูน ข้อท�ำนายการลอยจากสมการ buoyancy equation และ gas laws
รวมทั้งอุณหภูมิสุดท้าย (ทั้งภายใน และภายนอกบอลลูน) รายงานสิ่งที่เกิด
จริงในการปล่อย พร้อมค�ำอธิบายหากได้ผลตามทีท่ ำ� นายโดยสมการ หรือหาก
ไม่ได้ผล รวมทัง้ เตรียมสารสนเทศอืน่ ๆ ทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์ตอ่ การ ลปรร. กับ
เพื่อนๆ ในวันนิทรรศการ
ในวันนิทรรศการผูเ้ รียนแต่ละทีมได้รบั พืน้ ทีน่ ทิ รรศการ และให้ผเู้ รียน
แต่ละทีมผลัดกันเป็นผู้อธิบาย และผู้ชม (ของทีมอื่น) เพื่อเรียนรู้ซักถาม ว่า
บอลลูนตามแบบทีอ่ อกมีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไร  หากท�ำใหม่ จะปรับปรุงอย่างไร
บ้าง
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนี้ปรับใช้ออนไลน์ ได้โดยจัดให้มี เว็บไซต์ เพื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์   โดยทีมผู้เรียนจัดนิทรรศการ บนเว็บไซต์ แบบที่ลงรูป เสียง วีดิ
ทัศน์ และลิง้ ค์ไปเว็บอืน่ ได้  และให้เพือ่ นผูเ้ รียนทีเ่ ข้าชม ลงข้อคิดเห็นได้    
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
สามารถขยายเป็นโครงการวิจัยเล็กๆ โดยให้ทีมผู้เรียนร่วมกันตั้ง
โจทย์วิจัย  ด�ำเนินการวิจัย แล้วน�ำมาจัดนิทรรศการ    
ค�ำแนะน�ำ
นิทรรศการแตกต่างจากการน�ำเสนอแบบอื่น ที่ผู้เรียนฝึกท�ำในชั้น
เรียน คือ (๑) เป็นการน�ำเสนอในเวลาเดียวกัน หรือพร้อมหัน ไม่ใช่ผลัดกัน
น�ำเสนอ ช่วยให้ประหยัดเวลา (๒) เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ ท�ำให้
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ผู้เรียนไม่เกร็ง เกิดการ ลปรร. อย่างเป็นธรรมชาติ  ส�ำหรับน�ำมา AAR ร่วม
กันในชั้นเรียน
นิทรรศการอาจจัดแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้พื้นที่พิเศษ คือเขียนลงบน
กระดาษ ๑ แผ่น แปะข้างฝา หรือท�ำเป็นโมเดล ๓ มิติ วางบนโต๊ะเรียน  
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
เอกสารแนะน�ำของ Colorado State University ทีน่ ี่ (http://writing.
colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=๗๘)
ข้อคิดเห็นของผม
ในบริบทไทย ครูต้องหมั่นเตือนสติผู้เรียนว่าต้องไม่หลงประเด็นของ
การเรียนรู้  ผู้เรียนต้องเน้น เรียนรู้สาระและทักษะเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ไม่ใช่
หลงไปเน้นเรียนวิชาจัดนิทรรศการ  หลงอวดกันว่าใครจัดนิทรรศการได้ฟู่ฟ่า
กว่ากัน
ตั ว อย่ า งวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งบอลลู น อากาศร้ อ น น่ า สนใจ
มาก  โปรดอ่านตัวอย่างข้างบนอย่างละเอียด จะเห็นว่าในทางปฏิบตั ทิ จี่ ะท�ำให้
บอลลูนลอยได้ไม่ยากเลย  นี่คือโคมลอยของบ้านเรา  แต่จุดที่ส�ำคัญคือการ
เรียนค�ำนวณ เพือ่ ท�ำความเข้าใจแรงโน้มถ่วงในระดับทีว่ ดั ได้ ค�ำนวณได้  เอา
มาสร้างบอลลูนที่บรรทุกน�้ำหนักได้ แบบที่ค�ำนวณน�้ำหนักบรรทุกล่วงหน้าได้
๒๗ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๙๑๗
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๔๑. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๖)

สมุดประจําชั้น
เมื่อใกลเรียนจบรายวิชาผูเรียนแตละคน
เขียนรายงาน “ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด” ของตนในรายวิชา
สงใหครู เพื่อคัดเลือก นําไปเย็บรวมเปนเลม เรียกวา “สมุด
ประจําชั้น” ของรายวิชานั้นของผูเรียนเทอมนั้นหรือปนั้น เก็บ
ไวเปนเกียรติประวัติของผลงานคุณภาพสูง และสําหรับเปน
ตัวอยาง และสรางแรงบันดาลใจ
ในการสรางผลงานคุณภาพสูง แกผูเรียนรุนหลัง
ในตอนที่ ๔๑ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 21 : Class Book
SET 21 : สมุดประจ�าชั้น
จุดเน้น : ตัวบุคคล
กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : แตกต่างหลากหลาย โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง
เมื่อใกล้เรียนจบรายวิชาผู้เรียนแต่ละคน เขียนรายงาน “ผลงานที่มี
คุณภาพสูงสุด” ของตนในรายวิชา ส่งให้ครู เพื่อคัดเลือก น�าไปเย็บรวมเป็น
เล่ม เรียกว่า “สมุดประจ�าชัน้ ” ของรายวิชานัน้ ของผูเ้ รียนเทอมนัน้ หรือปีนนั้
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เก็บไว้เป็นเกียรติประวัติของผลงานคุณภาพสูง และส�ำหรับเป็นตัวอย่าง และ
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานคุณภาพสูง แก่ผู้เรียนรุ่นหลัง
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูกำ� หนด ว่างานชนิดใดทีผ่ เู้ รียนท�ำ ทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกบรรจุ
ลง “สมุดประจ�ำชั้น” รวมทั้งก�ำหนดวิธีส่งผลงานเข้ารับการคัด
เลือก และเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบ และระดับ
ของคุณภาพ   
๒. ก�ำหนดรูปลักษณ์ของ “สมุดประจ�ำชั้น” ว่าจะเป็นสมุดที่เย็บ
รายงานและเข้ า ปกอย่ า งง่ า ยๆ หรื อ จะจั ด ท� ำ เป็ น รู ป เล่ ม
สวยงาม  ครูจะท�ำเอง หรือมอบหมายให้ผู้เรียนตั้งทีมท�ำ 
๓. ก�ำหนดช่วงเวลาจัดท�ำ “สมุดประจ�ำชั้น” ให้พอเหมาะ คือให้
เวลาของเทอมผ่านไปนานพอทีจ่ ะมีผลงานจากหลากหลายชิน้ งาน
ทีค่ รูมอบหมาย ให้ผเู้ รียนเลือกส่งเข้ารับการคัดเลือก และในขณะ
เดียวกันก็มเี วลาจัดท�ำ “สมุดประจ�ำชัน้ ” ให้เสร็จเมือ่ จบเทอม
ตัวอย่าง
วิชาเรียงความ การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิชานี้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนโต้แย้ง จากการอ่าน
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อข้อเขียนที่ไม่ใช่นวนิยาย ครูใช้วิธีเรียนแบบ
ร่วมมือกัน เพื่อสร้างชุมชนเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึก เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและผลิตผลงานที่ดีที่สุด   ในวันแรกของวิชา ครูจึงบอก
ว่า ๒ สัปดาห์ก่อนจบเทอม  ครูจะให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงานที่ตนคิดว่ามี
คุณภาพสูงสุดของตน ส่งเข้ารับการคัดเลือก ส�ำหรับน�ำมาเข้าเล่มในชื่อ
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“Showcase” เก็บไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความภูมิใจ และเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน
รุ่นหลัง     
ครูรับสมัครผู้เรียนท�ำหน้าที่เป็น “ทีมผู้ผลิต” (ได้คะแนน)  ด�ำเนิน
การรวบรวม บรรณาธิการ และจัดพิมพ์    
ผู้เรียนรุ่นแรกๆ จัดท�ำหนังสือแบบง่ายๆ เย็บเล่มด้วยสันพลาสติก
แต่ผเู้ รียนรุน่ ต่อๆ มา จัดท�ำแบบ desktop publishing เป็นเล่มสวยงาม สาระ
ดี ตั้งโชว์ไว้ที่ส�ำนักงานภาควิชา
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคนิคนี้ปรับใช้ออนไลน์ ได้ง่าย  โดยให้ผู้เรียนส่งรายงานเป็น pdf
file เป็น e-mail attachment แล้วจัดท�ำเป็นออนไลน์ magazine ซึ่งเรียก
ชื่อได้หลายชื่อ เช่น zine, ezine, webzine, cyberzine โดยมี ซอฟท์แวร์ ให้
ใช้ ค้นหาได้ด้วยค�ำว่า “ezine publishing”   
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f ให้ผเู้ รียนอาสา หรือโหวตเลือกกัน ท�ำหน้าทีก่ องบรรณาธิการ (ได้
คะแนน)   

f ให้ ผู ้ เ รี ย นจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ความทรงจ� ำ ของชั้ น ส� ำ หรั บ เป็ น
ค�ำน�ำ สะท้อนภาพของกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ของชั้น และข้อแนะน�ำวิธีเรียนที่ดี ต่อผู้เรียนรุ่น
ถัดๆ ไป
f แทนที่จะให้จัดท�ำ “สมุดประจ�ำชั้น” เป็นรูปเล่มหนังสือ  ให้ท�ำ
เป็น web-based magazine เป็น series ของแต่ละชั้นต่อเนื่อง

f ในกรณีของวิชาจิตรกรรม หรือการแสดง  ท�ำได้โดยให้แนบ
รูป คลิป หรือเสียงที่บันทึกใน DVD
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f นอกจากให้ผู้เรียนส่งชิ้นงานเข้ารับการคัดเลือก  ให้เขียนค�ำ
อธิบายยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ ว่าท�ำไมตนจึงคิดว่าผลงาน
ชิน้ นัน้ มีคณุ ภาพสูง รวมทัง้ ข้อเรียนรูข้ องตนในการผลิตผลงานชิน้
นั้น
f ให้ผเู้ รียนแต่ละคนจัดท�ำแฟ้มรวบรวมผลงานของตน จากผลงาน
ชิ้นเยี่ยมที่สุดในแต่ละรายวิชา

ค�ำแนะน�ำ
ครูพงึ ย�ำ้ ว่า จุดเน้นคือคุณภาพของข้อเขียนหรือผลงาน และการเรียน
รู้จากการคัดเลือกผลงานเหล่านั้น ไม่ใช่ความสวยงามของหนังสือ
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Watkins R. (๒๐๐๕). ๗๕ e-Learning activities : Makingออนไลน์ learning
interactive. San Francisco : Pfeiffer, pp. ๑๙๘-๒๐๐.
ข้อคิดเห็นของผม
ในภาคไทย อาจเรียก “สมุดประจ�ำชั้น” ว่า “สมุดแห่งเกียรติยศ”
ประจ�ำชั้น ในรายวิชานั้นๆ   ในท�ำนองเดียวกันกับ หอเกียรติยศ (Hall of
Fame) ของสถาบันต่างๆ  โดยเป้าหมายส�ำคัญคือ การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนมุ่งมั่นเรียนและท�ำงานเพื่อความเป็นเลิศ ไม่ใช่เรียนแค่พอสอบผ่าน
๒๗ ต.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๖๙๘๔
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๔๒. เรียนสังเคราะหและคิดสรางสรรค (๗)

ตอบโจทยจากเว็บ
WebQuests เปนกิจกรรมที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูวิธีคนขอมูลจาก เว็บ นํามาวิเคราะหตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือ และเลือกใช ไมใชเมื่อหาไดก็ดวนเชื่อ
และนํามาสังเคราะหใชงานทันที เปนกิจกรรมที่จําลอง
มาจากชีวิตจริงของผูใหญ จึงชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงบท
เรียนเขากับชีวิตจริง ในโลกแหงความเปนจริง
ในตอนที่ ๔๒ นี้ ได้จาก Chapter 14 ชื่อ Synthesis and Creative
Thinking และเป็นเรื่องของ SET 22 : WebQuests
SET 22 : ตอบโจทย์จากเว็บ
จุดเน้น : ความร่วมมือ กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน การน�าเสนอ
ระยะเวลา : หลายคาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง
เป็นกิจกรรมตอบโจทย์ปลายเปิด โดยใช้ข้อมูลที่ค้นจากเว็บ ที่มีระบุ
ไว้ ให้ทมี ผูเ้ รียนด�าเนินการกระบวนการกลุม่ ตามทีก่ า� หนดไว้ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
สังเคราะห์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในงานที่เลียนแบบชีวิตจริง
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WebQuests เป็นกิจกรรมทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รียนเรียนรูว้ ธิ คี น้ ข้อมูลจาก เว็บ
น�ำมาวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และเลือกใช้ ไม่ใช่เมื่อหาได้ก็ด่วน
เชื่อ และน�ำมาสังเคราะห์ใช้งานทันที เป็นกิจกรรมที่จ�ำลองมาจากชีวิตจริง
ของผูใ้ หญ่ จึงช่วยให้ผเู้ รียนเชือ่ มโยงบทเรียนเข้ากับชีวติ จริง ในโลกแห่งความ
เป็นจริง
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดหัวเรื่องที่เชื่อมโยงสาระในรายวิชาเข้ากับเหตุการณ์
ปัจจุบัน หรือเข้ากับเรื่องราวที่ไม่มีเขียนไว้ในต�ำรา
๒. ออกแบบกิจกรรม ที่ใช้สาระสนเทศจากเว็บ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่
ก�ำหนด ดังตัวอย่างภารกิจที่นี่ (http://webquest.sdsu.edu/
designpatterns/all.htm) เช่น กลุม่ กิจกรรม “วิเคราะห์หาอคติ”
ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นได้จากเว็บ เพื่อหาอคติ น�ำเสนอเป็น
ความเห็นของผู้เรียนและยกตัวอย่างผลที่เกิดขึ้น ตัวอย่างหัวข้อ
คือ “โบท็อกซ์ : ผล ความเสี่ยง และความจริง กลุ่มกิจกรรม
“แคปซูลเวลา” (Time Capsule) ผู้เรียนค้นคว้า ประเมิน และ
เลือกวัตถุจ�ำนวนหนึ่งในประวัติศาสตร์ น�ำมาสะท้อนความคิด
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หัวข้อ “ขบวนการสิทธิมนุษยชนในช่วง
ทศวรรษที่ ๕๐ : ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์อเมริกันกับการ
แบ่งแยกเชื้อชาติ”
๓. ก�ำหนดบทบาทต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องท�ำ  ขั้นตอนการท�ำงาน จน
ส�ำเร็จ
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๔. เลือกแหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่เหมาะสมที่สุดจ�ำนวนหนึ่ง (ในด้าน
ความทันสมัย แม่นย�ำ น่าสนใจ และตรงกับงานทีจ่ ะท�ำ) ส�ำหรับ
ให้ผเู้ รียนค้นคว้าเพือ่ ท�ำงาน เว็บตัวช่วยค้นหาแหล่งข้อมูลส�ำหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยใน สรอ. คือ http://webquest.sdsu.edu/
searching/fournets.htm
๕. ก�ำหนดวิธใี ห้คะแนน มีตวั อย่างอยูท่ ี่ http://webquest.sdsu.edu/
webquestrubric.html
๖. เขียนรายละเอียดใบงาน พิมพ์แจกผูเ้ รียน หรือเอาไว้บน เว็บไซต์

ตัวอย่าง
วิชาเคมีอินทรีย์
เพื่อให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ได้มองเห็นโอกาสสร้างสรรค์
จากการใช้ความรูด้ า้ นเคมีอนิ ทรีย์ ในบริบทโลก ครูหาทางกระตุน้ ผูเ้ รียนด้วย
การเรียนแบบ WebQuest ชื่อ “เคมีอินทรีย์ในข่าว”
ครูมอบ “จดหมาย” จากบรรณาธิการ นสพ. ท้องถิน่ ให้ผเู้ รียนอ่าน
จดหมายบอกว่า บก. ได้รับค�ำถามมากมายใน ๔ เรื่อง (๑) โครงการสร้าง
ท่อแก๊สธรรมชาติ (๒) trihalomethanes ในน�ำ้ ประปา (๓) สงครามเคมี (๔)
การใช้สารเคมีอินทรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (โปรดสังเกตว่า ในบริบทไทย ครู
ดัดแปลงหัวข้อให้เข้ากับปัญหาท้องถิ่นได้ไม่ยาก)
ครูบอกผู้เรียนว่า บก. วิทยาศาสตร์ ยุ่งอยู่กับโครงการอื่น จึงขอให้ผู้
เรียนแบ่งกลุ่มกันท�ำหน้าที่ บก. วิทยาศาสตร์ ท�ำการค้นคว้าและเขียน
บทบรรณาธิการในแต่ละประเด็น โดยการค้นคว้าจะท�ำผ่าน อินเทอร์เน็ต และ
การทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย หากจ�ำเป็น
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ครูแบ่งผู้เรียนเป็นทีม ท�ำหน้าที่ทีมละ ๑ เรื่อง โดยให้ระดมความ
คิดลงบนกระดาษที่แบ่งเป็น ๒ ข้าง ข้างหนึ่งเป็นรายการสิ่งที่รู้แล้ว ในเรื่อง
นั้น อีกข้างหนึ่งเป็นรายการสิ่งที่ไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ แล้วน�ำรายการเหล่านั้น
มาอภิปรายกันในกลุม่ และแบ่งหน้าทีก่ นั ในทีม เช่น นักข่าว บรรณาธิการ เจ้า
หน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักเขียนภาพกราฟิก เป็นต้น
ผู้เรียนได้รับรายชื่อ เว็บไซต์ ๖ - ๘ ไซต์ เพื่อค้นคว้า ผลของการ
ค้นคว้าน�ำเสนอในรูปของเรียงความส�ำหรับเป็นบทบรรณาธิการ
วิชาภาษาสเปนชั้นสูง
ครูจดั ผูเ้ รียนเป็นกลุม่ ๕ คน ให้ทำ� กิจกรรม WebQuest เรือ่ ง “คิวบา
ท่ามกลางวิกฤติ” ในสถานการณ์สมมติที่ ฟิเดล คาสโตร ถึงแก่อสัญกรรม
และราอูล คาสโตรถูกลอบฆ่า
ครูให้ใบงานสถานการณ์สมมติวา่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว นสพ. ฉบับ
หนึ่งต้องการออกฉบับพิเศษเกี่ยวกับคิวบา เพื่อบอกรายละเอียดเบื้องลึกเกี่ยว
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งก็ต้องเกริ่นด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ โยงมาสู่
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และท�ำนายอนาคตของคิวบา
โครงการนี้ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ โดยใช้เวลา ๑ สัปดาห์รวบรวมข้อมูล
และอีก ๑ สัปดาห์สงั เคราะห์ และน�ำเสนอต่อเพือ่ นร่วมชัน้ โดยท�ำงานเป็นขัน้
ตอนดังนี้
๑. การอภิปรายในชั้น ผู้เรียนในชั้นเรียนทั้งหมดอ่านเรื่องราวเกี่ยว
กับคิวบา น�ำมาอภิปรายในชัน้ ด้วยภาษาสเปน เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
มุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ ของการปกครองโดยคาสโตร
๒. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนแต่ละคนในทีม ๕ คน แบ่งหน้าที่คนละด้าน
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ใน ๕ ด้าน คือ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษย
ชน และความเห็นของสาธารณชน
๓. วิจัย ทีมงานเลือกอ่านจากรายการเว็บไซต์ที่ครูมอบให้ เพื่อค้น
ความรู้ตามแต่ละด้านที่ตนได้รับมอบหมาย และค้นจากแหล่ง
อื่นด้วย รวมทั้งจากแหล่งรวบรวมบันทึกเสียงค�ำปราศรัยของ
ฟิเดล คาสโตร ผูเ้ รียนแต่ละคนต้องอ่านบทความอย่างน้อยคนละ
๓ บทความ โดยเป็นบทความภาษาอังกฤษเพียง ๑ บทความ
๔. บทความเฉพาะบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน เขียนบทความสรุปของ
ตน น�ำส่งครู และให้แก่ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ
๕. การอภิปรายกลุม่ ผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ ประชุม และใช้ขอ้ มูลสรุปของ
ตนและของกลุม่ อืน่ น�ำมาอภิปรายหาข้อสรุปเกีย่ วกับอนาคตของ
ประเทศคิวบา
๖. การน�ำเสนอผลงานกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงานของ
กลุม่ ต่อเพือ่ นในชัน้ โดยใช้ภาษาสเปน โดยอาจใช้วธิ กี ารน�ำเสนอ
ที่สร้างสรรค์ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า สมาชิกในทีมทุกคนต้องได้พูด
น�ำเสนอ โดยแบ่งหน้าที่กัน เช่น ผู้รายงานข่าว (ด้านบวก) ผู้
รายงานข่าว (ด้านลบ) ผู้อ�ำนวยการด้านศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัสดุ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีเอกสารแจกแก่เพื่อนๆ
๗. รายงานสะท้อนความคิด (reflection paper) ผู้เรียนแต่ละคนเ
ขียนเรียงความสะท้อนความคิด ว่าความคิดของตนเปลี่ยนไป
อย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงจบโครงการ รวมทั้ง
ประเมินตนเองว่ามีบทบาทอย่างไรบ้างในงานของกลุ่ม ด้านการ
รวบรวมข้อมูล การอภิปรายในกลุ่ม และการน�ำเสนอต่อชั้น
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ผูเ้ รียนแต่ละคนได้รบั ผลคะแนนการประเมินแบบ rubric ทีบ่ อกราย
ละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละขั้นตอน
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
หากจะใช้เทคนิคนี้ออนไลน์ ต้องก� ำหนดโครงสร้างวิธีการอย่าง
ชัดเจน ก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละคนให้ชัด แบ่งงานออกเป็น
ช่วงๆ มีก�ำหนดเวลาของแต่ละช่วงอย่างชัดเจน ตอนอภิปรายกลุ่ม ให้
ผูเ้ รียนของแต่ละกลุม่ ได้อภิปรายแลกเปลีย่ นกันเฉพาะภายในกลุม่ แต่เมือ่ ส่ง
รายงานให้สง่ รายงานในเว็บไซต์ทผี่ เู้ รียนทุกคนเข้าไปอ่านได้ ก่อนจบกิจกรรม
ควรก�ำหนดงานให้ผเู้ รียนท�ำส่ง โดยต้องเข้าไปอ่านผลงานของเพือ่ นๆ ทุกคน
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f WebQuest เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนมาก ครูจึงควรช่วยหาทางลด
ความซับซ้อนลง เช่น มีตัวอย่างที่ครูไม่ก�ำหนดให้ผู้เรียนในกลุ่มท�ำ
หน้าที่ต่างกัน แต่ให้ “สวมแว่นความคิด” มองประเด็นจากต่างมุม
มอง เช่น ในหัวข้อ “ความสามารถด้านอ่านออกเขียนได้ของบุคคล”
ให้ผู้เรียนสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งสวมแว่นมุมมองจากวิชา เมตาฟิสิกส์
อีกคนหนึ่งสวมแว่นวิชา มานุษยวิทยา อีกคนหนึ่งสวมแว่นวิชา
จิตวิทยา, สังคมวิทยา, และวิชาปรัชญา
ค�ำแนะน�ำ
WebQuest เป็นผลงานวิจัยของ Bernie Dodge และ Tom March
แห่งมหาวิทยาลัย San Diego State University มีรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.
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webquest.org  โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึง
เกรด ๑๒
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
http://webquest.sddu.edu
๔ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๗๕๖๗
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๔๓. เรียนแกปญหา (๑)
กําหนดปญหา
ในชีวิตจริง ปญหาตางๆ มีความซับซอน
ดังนั้น หากครูตองการใหผูเรียนไดฝกทักษะในการ
กําหนดปญหา ครูตองทําใหปญหาตัวอยางลดความซับ
ซอนลง เพื่อใหความแตกตางระหวางกลุมปญหาแตละ
ชนิดมีความชัดเจนขึ้น โดยตองยํ้ากับผูเรียนวา นี่เปน
แบบฝกหัดที่ทําใหงายขึ้น ในชีวิตจริงจะไมงายอยางนี้
ในตอนที่ ๔๓ นี้ ได้จาก Chapter 15 ชื่อ Problem Solving และ
เป็นเรื่องของ SET 23 : What’s the Problem?
บทที่ ๑๕ ว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ๖ เทคนิค คือ SET
23 - 28 จะน�ามาบันทึก ลปรร. ตอนละ ๑ เทคนิค เทคนิคเหล่านี้ ช่วยให้
ผู้เรียนฝึกเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา
ทักษะในการแก้ปญั หาเป็นทักษะส�าคัญทีท่ กุ คนต้องฝึก วงการศึกษา
กล่าวถึงเรือ่ งนีม้ าตลอด แต่ไม่คอ่ ยมีวธิ กี ารด�าเนินการให้ผเู้ รียนได้ฝกึ อย่างเป็น
ระบบ บันทึกต่อไปนีจ้ ะช่วยให้การเรียนแก้ปญั หาเป็นระบบมากขึน้ โดยทีค่ รู
ต้องตระหนักว่า ค�าว่า “ปัญหา” มีความหมายกว้างและหลากหลาย แตกต่าง
กันตามรายวิชา และตามบริบทในชีวิตจริง เช่น ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก็มี
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ธรรมชาติแบบหนึ่ง ปัญหาด้านสังคม ก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่ง คือเรานึกถึง
ปัญหาความยากจน ความรุนแรง ความอยุติธรรม หรือการแบ่งแยก ในบาง
กรณีปัญหามีความชัดเจน และมีค�ำตอบถูก-ผิดชัดเจน แต่ในบางกรณีก็ไม่
ชัดเจน และไม่มีถูก-ผิด ขาว-ด�ำ
SET 23 :  ก�ำหนดปัญหา
จุดเน้น : บุคคล
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นกิจกรรมฝึกก�ำหนดชนิดของปัญหา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารฝึกทักษะการ
แก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมต่อปัญหาชนิดนัน้ ๆ เพือ่ เรียนรูห้ ลักการ และเทคนิคของ
การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนต้องฝึกมองทะลุผิวไปสู่เบื้องลึกของปัญหา ให้เห็น
ความแตกต่างของปัญหาที่มองผิวเผินแล้วเหมือนๆ กัน โดยผู้เรียนฝึกเป็นคู่
เพื่อแยกแยะชนิดของปัญหาจากตัวอย่างหนึ่งๆ และเรียนรู้วิธีจับกลุ่มหรือ
ชนิดของปัญหา
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดปัญหา ๒ กลุ่ม (หรือมากกว่า) ที่ผู้เรียนแยกความแตก
ต่างระหว่างกันได้ยาก
๒. เลือก หรือสร้างตัวอย่างปัญหาในแต่ละกลุ่ม
๓. ก�ำหนดระดับความยากหรือซับซ้อนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน(นร.)
เช่น จะบอกชือ่ กลุม่ ปัญหา แล้วให้ผเู้ รียนจัดปัญหาเข้ากลุม่ หรือ
จะให้ผู้เรียนระบุชื่อกลุ่มปัญหาเอง
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๔. ทดสอบให้ผู้เรียนในชั้นเรียนที่สูงกว่า ลองจัดกลุ่ม หรืออาจลอง
กับเพือ่ นครู เพือ่ ประเมินระดับความยากง่ายของโจทย์ และเวลา
ทีต่ อ้ งการส�ำหรับตอบโจทย์ และปรับให้เหมาะสม ตามปกติเวลา
ที่ผู้เรียนต้องการ คือ ประมาณ๓ เท่าของผู้มีความช�ำนาญ
๕. จัดท�ำใบงานแก่ผู้เรียน หรือ presentation เพื่อแนะน�ำตัวอย่าง
กลุ่มชนิดปัญหา แก่ผู้เรียน
๖. จัดคู่ผู้เรียน อธิบายงาน และให้เวลาท�ำงาน
๗. ผู้เรียนท�ำงาน จัดกลุ่มชนิดของปัญหา
ตัวอย่าง
วิชาการอ่านและคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั อ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (ไม่ดว่ นเชือ่ ) ครูตอ้ งการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะในการตรวจหาจุดบกพร่องหรือผิดพลาด หรือความ
เชื่อผิดๆ (มายา) ในข้อถกเถียง โดยตั้งเป้าว่า เมื่อจบรายวิชาผู้เรียนจะ
สามารถระบุชนิดของข้อผิดพลาดได้ ๒๐ กลุ่ม
โดยเริ่มจากกลุ่มชนิดที่เข้าใจง่าย ๕ กลุ่มก่อน ได้แก่ (๑) สับสน
ระหว่างเหตุและผล (๒) red herring (๓) straw man (๔) ad hominem
(๕) post hoc แล้วครูจัดท�ำสไลด์ตัวอย่างถ้อยค�ำที่แสดงมายา ฉายให้ผู้
เรียนอ่านและร่วมกันท�ำความเข้าใจว่าเป็นมายาในกลุ่มใด หลังจากนั้นฉาย
ข้อความแล้วให้ผู้เรียนจับคู่ปรึกษากัน หลังจากนั้นหากผู้เรียนคนใดน�ำ
ข้อความจาก นสพ. หรือแหล่งอืน่ ทีแ่ สดงมายากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มาเสนอ และ
บอกกลุ่มถูก ก็จะได้คะแนนเพิ่ม
๒ - ๓ สัปดาห์ต่อมา ครูน�ำเสนอมายาอีก ๕ กลุ่ม ต่อผู้เรียน ท�ำเช่น
นี้ต่อไปจนได้ครบ ๒๐ กลุ่มมายา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำความรู้จักมายา
จากชีวิตประจ�ำวัน ผู้เรียนจะสนุกมากกับบทเรียนนี้
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วิชาทฤษฎีดนตรีและการแต่งเพลง
ผมอ่านตัวอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง เดาได้เลาๆ ว่า ผู้เรียนมักจะแต่งผิด
หลักการทัง้ ๆ ทีร่ ทู้ ฤษฎี ครูจงึ หาวิธใี ห้ผเู้ รียนฝึกหาจุดทีผ่ ดิ จากตัวอย่าง โดย
ให้ผู้เรียนจับคู่กันท�ำงาน
จากตัวอย่างนี้ ผมจึงคิดว่า ในทุกวิชา มีประเด็นทีผ่ เู้ รียนหรือคนทัว่ ไป
มักเข้าใจผิด การหาวิธีให้ผู้เรียนฝึกหาที่ผิดจากตัวอย่างทั่วๆ ไป จะได้ผลใน
ลักษณะ “ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว” คือได้ทั้งความรู้เชิงสาระ และได้
ทักษะการค้นหามายา
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
เทคโนโลยีสื่อสารสองทาง (หรือหลายทาง) ในเวลาเดียวกัน เช่น
teleconference chat ที่มีที่เขียนโต้ตอบหรืออธิบายด้วย มีประโยชน์มากต่อ
การเรียนบทเรียนนี้
หรืออาจก�ำหนดให้ผู้เรียนจับคู่เป็นทีมท�ำงาน ให้คุยเรื่องนี้ทาง
โทรศัพท์ หรือ SMS หรือครูมอบหมายตัวอย่างปัญหาให้ผู้เรียนแต่ละคนคิด
จัดกลุม่ ชนิดปัญหาคนเดียวก่อน แล้วจึงปรึกษากัน และส่งผลงานต่อครู เป็น
ผลงานร่วมกัน
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f ให้ผู้เรียนหาตัวอย่างมายาแต่ละกลุ่มชนิดเอง

f ให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะของมายาแต่ละกลุ่มชนิด และบอก
ลักษณะจ�ำเพาะของแต่ละกลุ่ม
f เมือ่ ผูเ้ รียนบอกมายาแต่ละกลุม่ ชนิดได้คล่องแคล่วแล้ว ให้ผเู้ รียน
ฝึกใช้เทคนิคนี้ร่วมกับเทคนิคที่ ๒๕ Think-Aloud-Pair-Problem
Solving
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ค�ำแนะน�ำ
เทคนิคนี้เน้นที่รายวิชาที่ปัญหามีค�ำตอบถูกผิดชัดเจน แต่ยังมีวิชา
หรือปัญหาภายในวิชา ทีม่ คี วามซับซ้อน หรือมีทงั้ ปัจจัยทีร่ แู้ ล้ว และทีย่ งั ไม่รู้
จึงไม่มีค�ำตอบถูกผิดที่ชัดเจน หากครูใช้ปัญหาชนิดนี้ ครูต้องบอกผู้เรียนให้
ชัดเจนว่า เรื่องนั้นไม่มีค�ำตอบที่ถูกเพียงค�ำตอบเดียว ให้ผู้เรียนเลือกค�ำตอบ
ที่ตนคิดว่าถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งบอกเหตุผล
ในชีวิตจริง ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อน ดังนั้น หากครูต้องการให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการก�ำหนดปัญหา ครูต้องท�ำให้ปัญหาตัวอย่างลดความ
ซับซ้อนลง เพือ่ ให้ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ปัญหาแต่ละชนิดมีความชัดเจน
ขึ้น โดยต้องย�้ำกับผู้เรียนว่า นี่เป็นแบบฝึกหัดที่ท�ำให้ง่ายขึ้น ในชีวิตจริงจะ
ไม่ง่ายอย่างนี้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๒๑๔-๒๑๗.
๔ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๗๖๒๙
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๔๔. เรียนแกปญหา (๒)
คิดทบทวนอีกครั้ง
เปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนคุนเคยกับการคิดทบทวน
ทาทายความเชื่อตางๆ ในสังคม และการคนหาขอมูล
หลักฐานเพื่อพิสูจนหรือทาทายความเชื่อตางๆ
ในตอนที่ ๔๔ นี้ ได้จาก Chapter 15 ชื่อ Problem Solving และ
เป็นเรื่องของ SET 24 : Think Again!
SET 24 : คิดทบทวนอีกครั้ง
จุดเน้น : บุคคล, ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การแก้ปัญหา
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ครูน�าเสนอข้อความที่คนมักเข้าใจผิดกันโดยทั่วไป ให้ผู้เรียนลง
คะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนัน้ (ไม่คดิ คะแนน) แล้วครูบอก
ผู้เรียนว่า ข้อความนั้นผิดหรือไม่เป็นความจริง แล้วมอบงานให้ผู้เรียนหาข้อ
พิสูจน์ว่า ท�าไมข้อความนั้นจึงไม่เป็นความจริง
เป็นกิจกรรมทีฝ่ กึ ให้ผเู้ รียนคุน้ เคยกับการคิดทบทวนท้าทายความเชือ่
ต่างๆ ในสังคม และการค้นหาข้อมูลหลักฐานเพือ่ พิสจู น์หรือท้าทายความเชือ่
ต่างๆ
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูกำ� หนดความเชือ่ ผิดๆ ทีพ่ บโดยทัว่ ไปในรายวิชานัน้ แล้วเขียน
เป็น presentation
๒. ก�ำหนดภาระงานทีผ่ เู้ รียนต้องท�ำ เพือ่ พิสจู น์วา่ ข้อความนัน้ ไม่เป็น
ความจริง
๓. บอกผูเ้ รียนว่า ครูจะน�ำเสนอข้อความเพือ่ ให้ผเู้ รียนแต่ละคนบอก
ว่าตนเห็นด้วยหรือไม่ ย�้ำให้ชัดเจนว่า ค�ำตอบไม่มีคะแนน
 	
๔. ฉายข้อความพร้อมกับอ่าน บอกให้ผู้เรียนที่เห็นด้วยยกมือขึ้น
๕. สมมติวา่ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เห็นด้วย บอกผูเ้ รียนว่า ข้อความนีผ้ ดิ
และให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั เพือ่ หาเหตุผลว่าท�ำไมข้อความนัน้ จึงไม่จริง
หากเป็นไปได้ ให้จับคู่ผู้เรียนให้ในแต่ละคู่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย
ตัวอย่าง
วิชาพีชคณิต
ครูอ่านข้อความต่อไปนี้แก่ผู้เรียน“เรือใบจะแล่นเร็วที่สุดเมื่อเรือแล่น
ไปทางเดียวกันกับทิศทางของลม” ให้ผู้เรียนยกมือว่าใครเห็นด้วยบ้าง ร้อย
ละ ๘๐ ของผูเ้ รียนยกมือ ครูจงึ บอกว่าข้อนีผ้ ดิ และให้ผเู้ รียนจับกลุม่ ๓ คน
แล้วครูบอกว่า จริงๆ แล้ว เรือใบจะแล่นได้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ แล่นไปในทิศทางทีเ่ ป็น
มุมฉากกับลม ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอธิบายโดยใช้หลักการ vector ในวิชา
พีชคณิต โดยอาจเขียน ไดอะแกรมช่วยการอธิบาย ให้ค�ำอธิบายเข้าใจง่าย
ที่สุดส�ำหรับคนทั่วไป
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วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น
เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนต่อบทเรียน ครูตงั้ โจทย์สถานการณ์
จริง ที่มีค�ำตอบให้ผู้เรียนเลือก ๒ - ๓ ค�ำตอบเป็นระยะๆ เช่น เพื่อให้ได้
เรียนรู้หลักการประหยัดพลังงาน ครูฉายรูปที่สเก๊ตบอร์ดที่เหมือนกัน ๓
อัน ไหลลงทางลาดที่มีรูปร่าง ๓ แบบ คือ (ก) เป็นเส้นตรง (ข) เป็น
วงกลม และ (ค) เป็นรูปพาราโบลา ถามว่า สเก๊ตบอร์ด อันไหนจะชนะ
เนื่องจากในชั้นมีเครื่องมือโหวตอิเล็กทรอนิกส์ (clicker) จึงให้ผู้เรียนแต่ละ
คนโหวต แต่ยังไม่บอกผล ให้ผู้เรียนจับคู่ปรึกษากับเพื่อนข้างๆ แล้วโหวต
ร่วมกัน แล้วครูจึงแจ้งผลครั้งแรกเทียบกับครั้งที่สอง และใช้ผลทั้งสองในการ
อธิบายเหตุผล และอาจมีการทดลองจริงก็ได้
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ไม่จำ� เป็นต้องให้ผเู้ รียนโหวตในเบือ้ งต้น เมือ่ ครูนำ� เสนอข้อความ ให้
ผูเ้ รียนให้ขอ้ พิสจู น์วา่ ท�ำไมข้อความนัน้ จึงไม่จริง โดยให้ผเู้ รียนตอบด้วยตนเอง
เป็นรายคน แต่ถ้าต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกการร่วมมือกัน ก็ให้ผู้เรียนจับคู่
ปรึกษากันผ่านทาง อี-เมล์ หรือให้ทำ� งานเป็นกลุม่ อภิปรายแลกเปลีย่ นข้อมูล
และความเห็นกันผ่าน discussion group ที่เป็นกลุ่มปิด
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์
f อาจใช้เทคนิคนีเ้ พือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระในรายวิชา ไม่ใช่แค่
เพื่อท�ำความเข้าใจความเข้าใจผิดเท่านั้น ดังตัวอย่างวิชาฟิสิกส์ข้าง
บน
f เพือ่ พิสจู น์วา่ ผูเ้ รียนเข้าใจเรือ่ งดังกล่าวอย่างถ่องแท้ ก�ำหนดให้ผเู้ รียน
เขียนค�ำอธิบายแก่คนทั่วไปให้เข้าใจ
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ค�ำแนะน�ำ
อาจใช้ค�ำสั่ง “ยกมือขึ้น หากผู้เรียนคิดว่าคนที่เดินตามท้องถนนจะ
เห็นด้วยกับข้อความนี้”
หากผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าข้อความนั้นผิด ครูจงบอกว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่เข้าใจถูกแล้ว ขอให้อธิบายเหตุผลว่าท�ำไมข้อความนั้นจึงผิด
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bean JC. (๑๙๙๖). Engaging ideas : The professor’s guide to integrating
writing, critical thinking, and active learning in the classroom. . San
Francisco : Jossey-Bass, p. ๒๗.
๔ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๗๗๗๒
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๔๕. เรียนแกปญหา (๓)
คิดดังๆ จับคูแกปญหา
TAPPS เนนที่กระบวนการ เนนเรียนรูกระบวนการ
และฝกทักษะ มากกวาที่ผลลัพธของวิธีการ
ในตอนที่ ๔๕ นี้ ได้จาก Chapter 15 ชื่อ Problem Solving และ
เป็นเรื่องของ SET 25 : Think-Aloud-Pair- Problem Solving (TAPPS)
SET 25 : Think-Aloud-Pair-Problem Solving (TAPPS)
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การแก้ปัญหา
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เทคนิคคิดดังๆ จับคู่แก้ปัญหา ใช้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหา
เน้นที่การเรียนรู้ว่ามีหลักการและวิธีการที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนจับคู่ผลัดเปลี่ยนกันท�าหน้าที่ ๒ หน้าที่ คือ “ผู้แก้ปัญหา”
กับ “ผูฟ้ งั ” แต่ละคูจ่ ะได้รบั ปัญหาจ�านวนหนึง่ ให้เริม่ จากปัญหาง่ายๆ ก่อน
โดย “ผู้แก้ปัญหา” คิดออกมาดังๆ ว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นของตนเป็น
อย่างไร “ผู้ฟัง” ฟังเพื่อติดตามขั้นตอน และสังเกตวิธีคิด หรือเหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังแต่ละขั้นตอน ผู้ฟังจะไม่ร่วมอภิปรายโต้แย้ง แต่อาจซักถาม หรือ
อาจมีข้อเสนอแนะหากเห็นว่ามีการข้ามขั้นตอน หรือผิดขั้นตอน
วิจารณพานิช235

TAPPS เน้นที่กระบวนการ เน้นเรียนรู้กระบวนการและฝึกทักษะ
มากกว่าที่ผลลัพธ์ของวิธีการ ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด และฝึกฟัง โดยที่ในการท�ำ
ดังกล่าวได้ฝกึ วิธกี ารแก้ปญั หาไปในตัว รวมทัง้ ฝึกทักษะวิเคราะห์ และได้เรียน
รู้หรือท�ำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในเชิงลึก
ทีส่ ำ� คัญคือ ได้ฝกึ ความตระหนักต่อวิธกี ารรับรูแ้ ละเรียนรูข้ องตน และ
ของคนอื่น
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูใช้เวลารวบรวมปัญหาทีเ่ หมาะสม (ตามสาระในวิชา) ทีผ่ เู้ รียน
จะสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาที่ก�ำหนด โดยรวบรวมเป็นกลุ่ม
เรื่อง แต่ละปัญหาควรช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนขั้นตอนต่างๆ ใน
ทักษะพืน้ ฐานในการแก้ปญั หา (ของวิชานัน้ ) ได้แก่ ท�ำความรูจ้ กั
ธรรมชาติของปัญหา วิเคราะห์ความรูแ้ ละทักษะทีต่ อ้ งการในการ
แก้ปัญหาหนึ่งๆ ตรวจหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ การเลือก
แนวทางหรือวิธีการที่ดีที่สุด และการประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น
ปัญหาเหล่านีค้ วรท้าทายผูเ้ รียนให้มสี มาธิอยูก่ บั การฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา
๒. เขียนใบงาน ทีม่ ปี ญั หาชุดหนึง่ ส�ำหรับให้ผเู้ รียนฝึกแก้ปญั หาจาก
ง่ายไปสู่ยาก
๓. ให้ผู้เรียนจับคู่ ครูอธิบายวิธีท�ำหน้าที่ผู้คิดแก้ปัญหาดังๆ และผู้
ฟัง บทบาทของผูค้ ดิ แก้ปญั หา คือ อ่านปัญหาดังๆ และพูดออก
มาดังๆ ว่าตนคิดแก้ปญั หาอย่างไร มีขนั้ ตอนอย่างไรบ้าง บทบาท
ของผูฟ้ งั คือ คอยเชียร์หรือให้กำ� ลังใจให้ผคู้ ดิ แก้ปญั หาพูดออกมา
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ดังๆ บอกขั้นตอนการแก้ปัญหานั้น ผู้ฟังอาจตั้งค�ำถามเพื่อให้
วิธีแก้ปัญหาชัดเจนขึ้น หรืออาจมีข้อเสนอแนะ แต่ไม่ควรเข้าไป
ร่วมแก้ปัญหา
๔. ผูเ้ รียน แต่ละคูแ่ ก้ปญั หาต่อไปจนหมดปัญหาในใบงาน โดยสลับ
หน้าที่กัน
๕. จบงาน เมื่อผู้เรียนแก้ปัญหาหมดทั้งชุด
ตัวอย่าง
วิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
ครูตอ้ งการให้ผเู้ รียนเข้าใจไวยากรณ์ ผ่านการวิเคราะห์ทำ� ความเข้าใจ
โครงสร้างและความเชื่อมโยงของประโยค จึงแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์
แยกแยะโครงสร้างของประโยคบนกระดาน ๒ - ๓ ประโยค จนผู้เรียนบอก
ว่าเข้าใจแล้ว จึงจัดผูเ้ รียนเป็นคูแ่ ละให้ใบงานเป็นประโยคชุดหนึง่ ให้ผเู้ รียน
คนหนึ่งในคู่วิเคราะห์แยกส่วนของประโยค โดยพูดออกมาดังๆ ผู้เรียนอีกคน
หนึ่งในคู่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ฟังและซักถามเพื่อความกระจ่าง แล้วสลับหน้าที่กัน
ท�ำโจทย์ประโยคอืน่ ต่อไป เมือ่ จบ ครูให้ผเู้ รียนเลือกว่าประโยคไหนเป็นโจทย์
ที่ท้าทายที่สุด และให้ไปวิเคราะห์แยกส่วนให้เพื่อนๆ ฟังที่หน้าชั้น
วิชาสถิติเบื้องต้น
ครู ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นฝึ ก ท� ำ regression analysis โดยใช้ เ ทคนิ ค
TAPPS โดยแจกใบงานบอกสถานการณ์หนึ่ง พร้อมข้อมูลหนึ่งชุด ให้ผู้เรียน
จับคู่และฝึกแก้ปัญหา ๑๐ ปัญหา โดยใช้เทคนิค TAPPS เมื่อจบครูให้มีการ
อภิปรายทั้งชั้น เพื่อท�ำความเข้าใจค�ำตอบ และท�ำความเข้าใจวิธีแก้ปัญหา
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วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิ ช าเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ นี้ มี เ ป้ า หมายให้ ผู ้ เ รี ย นเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนต้อง
แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายฐาน น�ำมาคัดเลือก และ
วิเคราะห์ลำ� ดับข้อมูล โดยครูสงั เกตว่าผูเ้ รียนจ�ำนวนหนึง่ ท�ำได้คล่องแคล่ว แต่
ผู้เรียนอีกจ�ำนวนหนึ่งงง และมักท�ำผิด ท�ำให้เสียเวลามากในการแก้ไขภาย
หลัง ท�ำให้มีผู้เรียนจ�ำนวนมากเบื่อเรียน และถอนวิชา
เพื่อช่วยผู้เรียนกลุ่มหลังนี้ ครูจึงใช้เทคนิค TAPPS ช่วย โดยจับคู่ผู้
เรียนทีค่ ล่อง กับผูเ้ รียนทีง่ ง ท�ำให้ผลการเรียนของทัง้ ชัน้ ดีขนึ้ มาก และจ�ำนวน
ผู้เรียนที่ถอนการเรียนวิชานี้ก็ลดลงอย่างมาก
การปรับใช้กับการเรียนออนไลน์
ท�ำได้งา่ ยโดยให้ผเู้ รียนจับคู่ และแสดงบท “ผูแ้ ก้ปญั หา” และ “ผูฟ้ งั ”
โดย teleconference (และผมคิดว่าใช้โทรศัพท์ก็น่าจะได้) หรืออาจให้แก้
ปัญหาด้วยตัวเอง และน�ำไปแสดงบน discussion board
การขยายวิธีการ หรือประโยชน์

f ตามปกติใช้เทคนิคนีเ้ พือ่ แก้ปญั หาปลายปิดเป็นหลัก แต่กป็ รับใช้
กับปัญหาปลายเปิดได้ โดยหากใช้กับปัญหาปลายเปิดต้องให้
เวลาท�ำงานมากขึ้น

f ถ้าผู้เรียนทุกคู่ท�ำชุดปัญหาเดียวกัน ให้สุ่มเลือกคู่ผู้เรียนให้ออก
ไปแสดงวิธีแก้ปัญหาแก่เพื่อนทั้งชั้น หรืออาจให้ผู้เรียนโหวตกัน
ว่าปัญหาข้อใดท้าทายทีส่ ดุ แล้วแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ แี ก้ปญั หาใน
ชัน้ รวมทัง้ อาจอภิปรายวิธจี ดั การฝึกเทคนิคนีใ้ ห้ได้ผลดียงิ่ ขึน้
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ค�ำแนะน�ำ
อาจมีผเู้ รียนจ�ำนวนหนึง่ ยังไม่คล่องทีจ่ ะฝึกแบบเป็นคู่ อาจให้ฝกึ ทัง้
ชั้นก่อนจับคู่ฝึก
เทคนิคนีจ้ ะได้ผลดีผเู้ รียนต้องรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะเปิดเผยความคิดของ
ตนต่อเพือ่ น และสบายใจทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ฟัง นัน่ คือผูเ้ รียนต้องสนิทสนมกันพอ
สมควร จึงควรมีกระบวนการสร้างความสนิทสนมไว้วางใจซึ่งกันและกัน กัน
ก่อนใช้เทคนิคนี้ หรือให้เลือกคู่ที่ตนพอใจ
ผูเ้ รียนมักจะท�ำงานด้วยความเร็วต่างกัน หรือต่างกันมาก ครูจงึ ควร
มีชุดปัญหา (ที่ยากขึ้น) ให้ผู้เรียนที่ท�ำเสร็จเร็วได้ซ้อมท�ำเพิ่ม
ครูต้องคอยสังเกต และคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
ควรประเมินทักษะการแก้ปัญหา ก่อนและหลังการฝึก วิธีง่ายๆ คือ
มีตวั อย่างปัญหาชุดหนึง่ ให้ผเู้ รียนบอกชนิดของแต่ละปัญหา วิธที ลี่ ะเอียดท�ำ
โดยให้โจทย์ ๒ โจทย์ อันหนึ่งง่าย อีกอันหนึ่งยากปานกลาง ให้ผู้เรียนเขียน
รายงานบอกขั้นตอนการท�ำ TAPPS ต่อโจทย์ทั้งสองส่งครู อาจเลือกผู้เรียนที่
ตอบโจทย์ได้ดอี ธิบายวิธกี ารของตนต่อเพือ่ ข้างๆ หรือต่อกลุม่ หรือต่อทัง้ ชัน้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Barkley EF, Cross KP, Major CH. (๒๐๐๕). Collaborative learning
techniques : A handbook for college faculty. San Francisco : JosseyBass, p. ๑๗๒-๑๗๖.
๖ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๗๘๘๑
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๔๖. เรียนแกปญหา (๔)
คําประกาศ
ผูเรียน เลือกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน
แลวเขียนคําปราศรัยของขาราชการ
เพื่อกระตุนใหผูคนเห็นความสําคัญ
และเรงดวนของปญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแกปญหา
ในตอนที่ ๔๖ นี้ ได้จาก Chapter 15 ชื่อ Problem Solving และ
เป็นเรื่องของ SET 26 : Proclaimations
SET 26 : Proclaimations
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน, การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ในเทคนิค “ค�าประกาศ” นี้ผู้เรียนเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
ตน แล้วเขียนค�าปราศรัยของข้าราชการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความส�าคัญ
และเร่งด่วนของปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหา
โดยผู้เรียนต้องค้นคว้าท�าความเข้าใจปัญหาจริงของสังคม จากพื้น
ความรูเ้ ชิงทฤษฎีของตน ช่วยให้เข้าใจทฤษฎีลกึ ซึง้ ขึน้ เข้าใจความส�าคัญของ
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ความรู้และทฤษฎีเหล่านั้นในชีวิตจริง รวมทั้งช่วยบ่มเพาะจิตสาธารณะหรือ
ความเอาใจใส่ต่อประโยชน์ของส่วนรวม การน�ำเสนอวิธีแก้ปัญหาช่วยฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารด้วย
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูใช้เวลาไตร่ตรอง ว่าจะมอบงานในลักษณะใด จะมอบปัญหา
ทั่วๆ ไป (มอเตอร์ไซค์ซิ่ง ยาเสพติด ความรุนแรง การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น, ฯลฯ) หรือจะมอบปัญหาที่เชื่อมโยงกับวิชาที่เรียน เช่น
วิชาสิ่งแวดล้อม อาจมอบปัญหาเรื่องมลพิษในล�ำน�้ำที่ไหลผ่าน
หมู่บ้าน, อาจเป็นเรื่องการตรวจพบสารพิษในเลือดของคนส่วน
ใหญ่ในหมูบ่ า้ น เป็นต้น ในวันน�ำเสนอผลงาน จะมีการเชิญบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีผ่ เู้ รียนจะเขียนสุนทรพจน์ให้ มาฟังด้วยหรือไม่
หากเชิญ ครูหรือผู้เรียนจะเป็นผู้เชิญ
๒. ก�ำหนดวิธีรายงานผลงาน จะให้ส่งร่างสุนทรพจน์ หรือจะให้
ตัวแทนทีมของผู้เรียนเป็นผู้อ่านสุนทรพจน์นั้นต่อชั้น
๓. หากผู้เรียนยังมีประสบการณ์น้อย ต้องการแนวทาง ครูอาจต้อง
ให้ตัวอย่างปัญหา และตัวอย่างข้อเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจนว่าตนถูกคาดหวังให้ส่งผลงานระดับใด
๔. ให้ผู้เรียนแต่ละคนหาปัญหามาจากหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
ข่าว หรือประสบการณ์ตรง เพื่อร่วมกันก�ำหนดปัญหาของชุมชน
คนละ ๒ - ๓ ปัญหา น�ำมาเสนอครู
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๕. ครูเลือกปัญหา หรือท�ำกระบวนการให้ผเู้ รียนเลือกโดยการโหวต
แต่ผมมีความเห็นต่างจากในหนังสือ ว่าวิธกี ารเลือกโดยผูเ้ รียนน่า
จะให้รว่ มกันก�ำหนดเกณฑ์ในการเลือก แล้วให้ผเู้ รียนแต่ละคนให้
คะแนนตามเกณฑ์ แล้วจึงรวมคะแนน และเลือกหัวข้อที่ได้
คะแนนสูงที่สุด ๓ หัวข้อ
๖. จัดทีมผู้เรียนตามความสนใจหัวข้อปัญหา
๗. ให้เวลาทีมผูเ้ รียนท�ำงาน เริม่ จากการเขียนตัวปัญหาให้ชดั เจน ยก
ตัวอย่างปัญหา ท�ำรายการสาเหตุของปัญหา และเหตุผลทีป่ ญั หา
นั้นด�ำรงอยู่หรือเพิ่มมากขึ้น
๘. ให้เวลาทีมผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา ก�ำหนดแนวทางแก้ปญั หา ว่า
ได้กี่แนวทาง และเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด ก�ำหนด
สาระส�ำคัญทีจ่ ะสือ่ สาร โดยครูคอยช่วยแนะน�ำวิธเี ขียนสุนทรพจน์
เช่น ท�ำโครงสร้าง ก�ำหนดว่าจะให้มีประเด็นส�ำคัญกี่ประเด็นที่
จะท�ำให้ผู้ฟังติดตามสาระได้
ตัวอย่าง
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ (race) และเชื้อชาติ (ethnic)
เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจพลวัตของความหมายของค�ำว่า
ชาติพันธุ์ และเชื้อชาติ  เมื่อมองจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริกา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจในมิตทิ ลี่ กึ ครูเลือกใช้เทคนิค
ค�ำประกาศ ให้ผเู้ รียนเรียนโดยลงมือท�ำ โดยเชือ่ มทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ รวม
ทัง้ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ บทบาทการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (change agent) ด้าน
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติพันธุ์ ในชุมชนของตน
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ครูให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนปัญหาที่สังเกตเห็นในชุมชนของตน ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชาติพันธุ์ของคนมา ๕ ปัญหา น�ำ
มาส่งครู แล้วครูสงั เคราะห์จดั หมวดหมูร่ ายการปัญหา แล้วประกาศต่อชัน้ ให้
ผู้เรียนแต่ละคนลงคะแนนเลือกรายการที่ส�ำคัญที่สุด ๕ ปัญหา เมื่อได้ ๕
ปัญหาตามผลการโหวตของผู้เรียนแล้ว แบ่งผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม จัดท�ำค�ำ
ประกาศกลุ่มละเรื่อง โดยมีโจทย์ว่า ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายท�ำความเข้าใจ
ปัญหา ท�ำความตกลงกันเรือ่ งยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา แล้วช่วยกันเขียน
สุนทรพจน์ หรือเขียนจดหมายถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือ
ถึงผู้น�ำชุมชน
ค�ำแนะน�ำ
เนือ่ งจากไม่มนี ยิ ามทีเ่ ป็นทางการของค�ำว่า “ปัญหาของชุมชน” ครู
จึงควรชักชวนให้ผเู้ รียนช่วยกันก�ำหนดเกณฑ์เลือกปัญหา เช่น ควรมีลกั ษณะ
ต่อไปนี้อย่างน้อย ๒ - ๓ ประการ เกิดขึ้นบ่อย ด�ำรงอยู่นานช่วงเวลาหนึ่ง,
มีผลต่อคนจ�ำนวนมาก ก่อความเดือดร้อนรุนแรง ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ
มนุษยชน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนจ�ำนวนมาก
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกจากปัญหาจริง จะท�ำให้สนุกและรู้สึกจริงจัง ดี
กว่าปัญหาสมมติมากมาย
แต่ปญั หาจริงของชุมชนมักซับซ้อนมาก วิเคราะห์ให้ครบถ้วนชัดเจน
ยาก และแก้ยาก ครูควรแนะน�ำและให้กำ� ลังใจ ให้ทมี ผูเ้ รียนค่อยๆ วิเคราะห์
แยกแยะปัจจัยสาเหตุทซี่ บั ซ้อน ท�ำความเข้าใจว่าในชุมชนมีหลากหลายกลุม่
ผลประโยชน์ ที่อาจมีผลประโยชน์ร่วมกันบ้าง ขัดกันบ้าง หากน�ำเสนอ
แนวทางแก้ ป ั ญ หาแนวทางหนึ่ ง คนบางกลุ ่ ม จะเห็ น ด้ ว ย อี ก บางกลุ ่ ม
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คัดค้าน รวมทั้งปัญหาบางเรื่อง ตัวปัจจัยหลักอยู่เหนือการควบคุมของกลไก
ในชุมชน (เช่น ปัญหาโลกร้อน เศรษฐกิจของประเทศตกต�่ำ) การที่ผู้เรียน
ได้ท�ำความเข้าใจข้อจ�ำกัดเหล่านี้ คือการเรียนรู้ในชีวิตจริง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Berkowitz B. (๒๐๐๗). The community tool box : Bringing solutions to
light. Work Group for Community Health and Development. University
of Kansas. http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/index.aspx
ความเห็นของผม
ในบริบทไทย ครูต้องคอยย�้ำว่าผู้เรียนต้องท�ำงานอย่างมีข้อมูลหลัก
ฐานยืนยัน ต้องค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลหลักฐานเสียก่อน อย่าเขียนนโยบายหรือสุนทรพจน์
จากความรู้สึกล้วนๆ อย่าเขียนโดยเน้นกระตุ้นอารมณ์ ให้เน้นเหตุผล
หลักฐาน
๗ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๐๒๘
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๔๗. เรียนแกปญหา (๕)
สงตอปญหา
เทคนิค “สงตอปญหา” เหมาะสําหรับปญหาที่ซับซอน
ไมมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว
แตอาจใชกับคําถามปลายปดที่มาจากการอาน
หรือการเรียนในชวงกอนก็ได
ในตอนที่ ๔๗ นี้ ได้ จ าก Chapter 15 ชื่ อ Problem
Solving และเป็นเรื่องของ SET 27 : Send-a-Problem
SET 27 : Send-a-Problem
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ปานกลาง

ในเทคนิค “ส่งต่อปัญหา” นี้ผู้เรียนจับกลุ่มแก้ปัญหาที่ได้รับ เสร็จ
แล้วส่งทั้งปัญหาและวิธีแก้ของกลุ่มไปให้อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มถัดมาไม่ดูวิธีแก้
ปัญหาของเพื่อน แต่คิดหาวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มตน แล้วส่งต่อทั้งปัญหาและ
วิธีแก้แก่กลุ่มต่อไป ท�าเช่นนี้ไประยะหนึ่ง แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีแก้ปัญหาของ
กลุม่ อืน่ และประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์วธิ แี ก้ปญั หาทีด่ ที สี่ ดุ แล้วรายงาน
ต่อชั้น
วิจารณพานิช245

เทคนิค “ส่งต่อปัญหา” จึงเน้นการเรียนรู้ ๒ ขั้นตอน คือ (๑) แก้
ปัญหา (๒) ประเมินแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
เปรียบเทียบหาข้อแตกต่างระหว่างวิธีแก้ปัญหาหลายแบบ
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดจ�ำนวนปัญหาที่ต้องใช้ ให้เท่าจ�ำนวนกลุ่มของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนด�ำเนินการแก้ปัญหาพร้อมกัน
๒. ครูคดิ หาวิธใี ห้กลุม่ ผูเ้ รียนแก้ปญั หา และวิธสี ง่ ต่อผลการแก้ปญั หา
ระหว่างกลุ่ม วิธีที่ง่ายคือตัวปัญหาอยู่ในกระดาษ ที่คลิปติดกับ
ซองส�ำหรับใส่ค�ำตอบแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม
๓. ก�ำหนดรายละเอียดของกระบวนการ ว่าจะให้เวลท�ำงานปัญหา
ละกี่นาที จะส่งต่อปัญหาเวียนซ้ายหรือเวียนขวา
๔. จัดกลุ่มผู้เรียน๔ - ๖ คน อธิบายตัวกิจกกรรม และค�ำสั่ง รวม
ทั้งตอบค�ำถาม
๕. มอบใบงานปัญหาและซองใส่ผลงาน แก่แต่ละกลุม่ บอกให้แต่ละ
กลุ่มอภิปรายปัญหา และช่วยกันคิดแนวทางแก้ไขหลากหลาย
แนวทาง แล้วร่วมกันเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เขียนรายงาน
ใส่ซองปิดผนึก
๖. แจ้ง “หมดเวลา” ให้ผเู้ รียนส่งปัญหา (และค�ำตอบในซองปิดผนึก)
ให้แก่กลุม่ ถัดไป แจกซองเปล่าให้แก่แต่ละกลุม่ ผูเ้ รียนกลุม่ ใหม่
ด�ำเนินการตามข้อ ๕ เมื่อหมดเวลาก็ส่งต่อปัญหาและค�ำตอบ
ในซองปิดผนึกให้แก่กลุ่มถัดไป
๗. เวียนซ�้ำเช่นนี้ไประยะหนึ่ง ตามความเหมาะสม
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๘. เมือ่ จบผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ จะได้รบั ซองผลงานแก้ปญั หาหนึง่ ปัญหา
ของเพื่อนกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารตัวปัญหา ผู้เรียนกลุ่มนั้น
เปิดซองอ่านทบทวนและประเมินผลงานกลุ่มเหล่านั้น และเพิ่ม
เติมความเห็นของกลุ่มตน
๙. งานจบลงด้วยการรายงานผลของแต่ละปัญหาต่อชั้น ว่าการแก้
ปัญหาของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ผู้เรียนในชั้นและครูเพิ่มเติม
ความเห็น หรือแก้ส่วนที่เข้าใจผิด
ตัวอย่าง
วิชาการวางผังเมือง
ครูตอ้ งการให้ผเู้ รียนสามารถประเมินวิธกี ารการแก้ปญั หาของการจัด
ผังที่ตั้งของที่อยู่อาศัยใหม่ จึงแจกถุง พร้อมกระดาษ index card ขนาด
๕x๗ นิ้ว ๒ ใบ และข้อความปัญหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ไข ให้แก่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ให้ผู้เรียนปรึกษาหารือวิธีแก้ปัญหา แล้วเขียนวิธีแก้ปัญหา
ลงบน index card ใบหนึ่ง เอา index card ใบดังกล่าวใส่ถุง แล้วส่งต่อให้
กลุ่มต่อไป กลุ่มต่อไปท�ำเช่นเดียวกัน เขียนวิธีแก้ปัญหาลง index card ใบ
ทีเ่ หลือ แล้วส่งให้กลุม่ ที่ ๓ ซึง่ ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์วธิ แี ก้ปญั หาทัง้ สองแบบ และ
เลือกวิธีที่เหมาะสม น�ำเสนอต่อชั้นเรียน พร้อมเหตุผลว่าท�ำไมวิธีที่เลือกจึง
น่าจะได้ผลดีกว่า
วิชาพยาธิสรีรวิทยาขั้นสูง และการดูแลผู้ป่วย
เพือ่ ทบทวนการประเมินและการปฏิบตั ริ กั ษาผูป้ ว่ ยโรคทางเดินหายใจ
ในผู้เรียนชั้นเรียน ๒๐ คน ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม แจกซองกระดาษ
ที่มีข้อความอาการป่วยของผู้ป่วยเขียนไว้หน้าซอง แก่แต่ละกลุ่ม ให้เวลา ๑๕
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นาทีแก่ผเู้ รียนให้ปรึกษาหารือประมวลอาการ หาข้อยุตวิ า่ เป็นโรคอะไร พร้อม
เสนอแนะวิธีรักษา แล้วเขียนใส่กระดาษบรรจุลงซอง แล้วส่งให้เพื่อนกลุ่มถัด
ไป ซึ่งจะท�ำอย่างเดียวกัน เมื่อกลุ่มที่ ๓ ได้รับซอง ก็เปิดซอง เอาข้อเขียน
ของเพื่อน ๒ กลุ่มมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์วิธีรักษาที่ดีที่สุด พร้อมเพิ่ม
ความเห็นของตน แล้วรายงานต่อชัน้ และครูบอกว่ารายงานใดดีทสี่ ดุ พร้อม
ทั้งทบทวนแนวทางวินิจฉัยโรค อาการ ตัวโรค และการรักษา
วิชาวรรณคดีอังกฤษ
ครูต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎ
ในนวนิยาย Pride and Prejudice จึงให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรม “ส่งต่อ
ปัญหา”ออนไลน์ ครูจงึ แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น ๓ กลุม่ ให้แต่ละกลุม่ เป็นสมาชิก
ของออนไลน์ discussion group ครูก�ำหนดค�ำถาม ๓ ค�ำถาม ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ในช่วง (คริสต)ศตวรรษที่ ๑๙ และส่งค�ำถามที่ ๑ แก่แต่ละ
กลุ่ม ให้เวลาอภิปรายกัน ๑ สัปดาห์ แล้วให้ค�ำถามที่ ๒ และให้เวลา ๑
สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายนอกจากให้ค�ำถามที่ ๓ แล้ว ครูยังให้ผู้เรียนทุก
กลุ่มเข้าไปดูซึ่งกันและกันได้ และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มประเมินการแก้
ปัญหาทั้ง ๓
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ประยุกต์ใช้ได้ง่าย โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม จ�ำนวนกลุ่มตามจ�ำนวน
ปัญหาที่มี จัดให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีออนไลน์ discussion forum ที่คนอื่นเข้า
ไม่ได้ โดยครูเข้าไปโพสต์ปัญหา และใบงาน ให้เวลาอภิปรายแลกเปลี่ยนใน
ช่วงที่ ๑ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ แล้วเข้าสู่ช่วงที่ ๒ ให้ปัญหาถัดไปแก่กลุ่ม
คราวนี้เปิดให้ทุกกลุ่มเข้าไปอ่านค�ำอภิปรายซึ่งกันและกันได้ ให้เวลา ๒
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สัปดาห์ แล้วเข้าสูช่ ว่ งที่ ๓ ซึง่ เป็นช่วงทีผ่ เู้ รียนแต่ละกลุม่ ประเมินผลงานของ
กลุ่มอื่น
กิจกรรมกลุ่มจะเป็นดังนี้  ช่วงที่ ๑ ผู้เรียนกลุ่ม ก ท�ำปัญหาที่ ๑
กลุ่ม ข ท�ำปัญหาที่ ๒ กลุ่ม ค ท�ำปัญหาที่ ๓  ช่วงที่ ๒ ผู้เรียน กลุ่ม ก
ท�ำปัญหาที่ ๒ กลุม่ ข ท�ำปัญหาที่ ๓ กลุม่ ค ท�ำปัญหาที่ ๑  ช่วงที่ ๓ กลุม่
ก ประเมินค�ำตอบต่อปัญหาที่ ๓ กลุม่ ข ประเมินค�ำตอบต่อปัญหาที่ ๑ กลุม่
ค ประเมินค�ำตอบต่อปัญหาที่ ๒
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f ควรใช้เทคนิคนีเ้ ป็นเครือ่ งมือทบทวนวิชาก่อนสอบ ใช้ขอ้ สอบเก่าเป็น
โจทย์ ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบค�ำตอบกัน
f ตอนจบให้ผู้เรียนเขียนตัวเลขชื่อปัญหาลงบนกระดาน ให้ผู้เรียนทีม
ประเมินบอกว่าทีมผูเ้ รียนทีมใดเสนอวิธแี ก้ปญั หาดีทสี่ ดุ เพราะอะไร
และให้ทีมชนะออกมาอธิบายเพิ่มเติม
ค�ำแนะน�ำ
ให้นิยามค�ำว่า “ปัญหา” ให้ซับซ้อน มีหลากหลายมิติและมุมมอง
เทคนิค “ส่งต่อปัญหา” เหมาะส�ำหรับปัญหาที่ซับซ้อน ไม่มีค�ำตอบ
ทีถ่ กู เพียงค�ำตอบเดียว แต่อาจใช้กบั ค�ำถามปลายปิดทีม่ าจากการอ่านหรือการ
เรียนในช่วงก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น อาจใช้ท�ำหน้าที่ทบทวนการเรียนเป็น
ระยะๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิชาในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง จากการท�ำงาน
ประเมินค�ำตอบในช่วงท้ายของกิจกรรม
ครูควรทดลองท�ำโจทย์ด้วยตัวเอง เพื่อท�ำความเข้าใจความยากง่าย
และเวลาที่ต้องการในการตอบ รวมทั้งท�ำความเข้าใจว่ากระบวนการในการ
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ตอบโจทย์แต่ละขัน้ ตอนเป็นอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร แต่ละโจทย์ควรมีความซับ
ซ้อนหรือยากง่ายเท่าๆ กัน ใช้เวลาเท่าๆ กัน
ถ้าสอนชัน้ ใหญ่ อาจต้องให้ กลุม่ ผูเ้ รียนต่างกลุม่ ท�ำโจทย์เดียวกัน แต่
ไม่ควรให้กลุ่มที่ท�ำโจทย์เดียวกันนั่งติดกัน
ควรท�ำความเข้าใจว่า ในกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการท�ำงาน
ในเวลาทีจ่ ำ� กัดด้วย จึงต้องมีการตรงต่อเวลาในการท�ำงานกลุม่ แต่ครูกต็ อ้ ง
ยืดหยุ่นตามความเป็นจริง คือหากสังเกตว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังท�ำงานไม่เสร็จ
แต่หมดเวลา ก็ควรขยายเวลา และในท�ำนองเดียวกัน หากผู้เรียนทั้งหมด
ท�ำงานเสร็จก่อนเวลา ก็ควรให้ท�ำงานชิ้นต่อไป
แม้ครูจะเตรียมปัญหาที่ยากง่ายพอๆ กันมาให้ผู้เรียนท�ำ  แต่บาง
กลุ่มอาจท�ำปัญหาบางปัญหาเสร็จเร็วมาก ครูควรเตรียมปัญหาเพิ่มไว้ให้ผู้
เรียนกลุ่มนั้นท�ำ  และรายงานเป็นพิเศษต่อชั้น
เมือ่ ผูเ้ รียนท�ำกิจกรรม “ส่งต่อปัญหา” จนช�ำนาญ ผูเ้ รียนควรมีความ
เข้าใจชนิดของปัญหาดีในระดับหนึ่ง ครูควรขยายความรู้และทักษะในการ
ท�ำความเข้าใจชนิดของปัญหา โดยการมอบปัญหาให้จ�ำนวนหนึ่ง ให้ผู้เรียน
บอกหลักการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา เพื่อสร้างทักษะใน
การน�ำประสบการณ์แก้ปัญหา ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ๆ
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Berkley EF, Cross KP, Major CH. (๒๐๐๕). Collaborative learning
techniques : A handbook for college faculty. San Francisco : Jossey
Bass, pp. ๑๗๗-๑๘๑.
๙ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๑๓๓
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๔๘. เรียนแกปญหา (๖)
กรณีศึกษา
ทักษะในการแกปญหาเปนทักษะสําคัญที่ทุกคนตองฝก
วงการศึกษากลาวถึงเรื่องนี้มาตลอด
แตไมคอยมีวิธีการดําเนินการใหผูเรียนไดฝกอยางเปนระบบ
ในตอนที่ ๔๘ นี้ ได้จาก Chapter 15 ชื่อ Problem Solving และ
เป็นเรื่องของ SET 28 : Case Studies
SET 28 : Case Studies
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

การเรี ย นด้ ว ยกรณี ศึ ก ษาเป็ น การฝึ ก วิ เ คราะห์ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ต่ อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ หรือชุดเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึง่ เป็นเทคนิค
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�าหรับให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการฝึกแก้ปญั หา และการท�างานเป็นทีม
มีการใช้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ การแพททย์ กฎหมาย ธุรกิจ และ
ในที่สุดเข้าสู่สาขาวิชามนุษยศาสตร์
การเรียนด้วยกรณีศึกษาที่ดี ท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านการ
วิเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจ และการหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เป็นการเรียนแบบ active learning ในสภาพจริงของโลก หรือชีวิตจริง
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูรวบรวมกรณีตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ประสบการณ์ของตนเอง วารสารวิชาการ
ฯลฯ เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ และมีปัญหาที่ท้าทายการ
ท�ำความเข้าใจ ตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนก�ำลังเรียน
๒. น� ำ มาเขี ย นกรณี ศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง ระบุ ค� ำ ถามเป็ น ระยะๆ
ดังตัวอย่าง
- ปัญหาคืออะไร
- ปัญหานี้น่าจะมาจากสาเหตุอะไรบ้าง
- มีหลักฐานอะไรบ้าง ส�ำหรับน�ำมาสนับสนุนสมมติฐาน
- ข้อสรุปควรเป็นอย่างไร
- มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
๓. ก�ำหนดว่าจะให้รายงานผลงานกลุ่มอย่างไร เป็นข้อเขียน หรือ
รายงานปากเปล่า
๔. แบ่งผู้เรียนเป็นทีม ๔ - ๖ คน แจกใบปัญหา ให้เวลาผู้เรียนอ่าน
และซักถามปัญหาจากครู
๕. ผู้เรียน ศึกษากรณีปัญหา ดึงข้อมูลความจริงออกมา และหา
ประเด็นปัญหา ทบทวนท�ำความเข้าใจเชือ่ มโยงกับประสบการณ์
ของตน โดยอาจมีกิจกรรมต่อเนื่องในหลายคาบเรียน เพื่อให้ผู้
เรียนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
๖. จบลงด้วยการน�ำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน โดยครูคอยตั้ง
ค�ำถาม ให้ผเู้ รียนคิด ให้เกิดมุมมองทีห่ ลากหลาย และเกิดความ
เข้าใจประเด็นส�ำคัญ โดยพึงหลีกเลี่ยงการมีค�ำตอบถูก-ผิดค�ำ
ตอบเดียว
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ตัวอย่าง
วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
เป็นวิชาการศึกษาทัว่ ไป ครูตอ้ งการดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนโดย
ให้ท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของแร่ธาตุ ต่อชีวิตประจ�ำวัน
และต่อการเกิดอันตราย หัวข้อแรกของวิชาคือเรือ่ งแร่ธาตุ และเมือ่ จะจบตอน
ครูน�ำเอากรณีการฟ้องร้องในศาลที่เป็นเรื่องจริง มาเป็นกรณีศึกษา โดยกรณี
ศึกษามีชอื่ ว่า “ความรับผิดชอบของใคร : แอสเบสทอสทีเ่ ป็นสาเหตุของมะเร็ง
ปอดของเธอ มาจากไหน”
ครูรู้ว่าผู้เรียนรู้ดีว่า แอสเบสทอส เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มี
ความรู้ชัดเจนว่าค�ำว่า แอสเบสทอส มีความหมายกว้าง รวมทั้งส่วนที่มีคุณ
และส่วนที่มีโทษ จึงจัดกรณีศึกษา คดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากพิษ
แอสเบสทอสต่อสุขภาพบุคคล และให้ผู้เรียนฝึกประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
ในกรณีคดีความนี้ และจบลงด้วยการอภิปรายทั้งชั้นว่า หากยกเลิกการใช้
แอสเบสทอสทั้งหมด จะเกิดผลดีและผลเสียต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f แทนทีจ่ ะใช้เรือ่ งราวจากข้อเขียน ใช้สว่ นหนึง่ ภาพยนตร์ (หรือจาก
YouTube) แทน หรือให้ผู้เรียนเล่น role play ก็ได้
f ร่วมกับนักวิชาชีพในสาขาวิชานั้น หรือสมาชิกของชุมชนท้อง
ถิ่น ในการก�ำหนดเรื่องราวในกรณีศึกษา และเชิญท่านผู้นั้นมา
ร่วมอภิปรายในตอนจบกิจกรรม หลังจากผูเ้ รียนได้วเิ คราะห์และ
สรุปการเรียนรู้แล้ว
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f จัดกิจกรรมศึกษาเปรียนเทียบระหว่าง ๒ กรณีศึกษา
f หลังจากจบกิจกรรม ให้ผู้เรียนลองเปลี่ยนฉากสถานการณ์บาง
ส่วน และท�ำนายว่าผลจะเปลี่ยนไปอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ให้เขียนเรื่องราวในกรณีศึกษาอย่างสั้นกระชับ ให้ข้อมูลเท่าที่จ�ำเป็น
เพือ่ การฝึกฝนเรียนรู้ แม้วา่ การให้รายละเอียดจะท�ำให้เรือ่ งราวดูสมจริง แต่
อาจจะเพิ่มความซับซ้อนเกินก�ำลังผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนท้อถอยเบื่อหน่าย
หลักการ ท�ำให้ความยากง่ายอยู่ในระดับพอดี ให้มีดุลยภาพระหว่างความท้
ทาย และความภูมิใจในผลส�ำเร็จ ใช้ได้เสมอ
กรณีตัวอย่างที่ดี มีลักษณะดังต่อไปนี้
f เป็นเรื่องจริง
f น่าสนใจต่อผู้เรียนทั้งชั้น
f มีตัวละครมาก เปิดโอกาสให้ได้วิเคราะห์แรงจูงใจที่แตกต่างกัน
f ส่งเสริมความเข้าใจ (เข้าไปนั่งในหัวใจ) ของตัวละครแต่ละตัว
f ซั บ ซ้ อ นเพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง ปั ญ หา และถกเถี ย งแนวทางหลาก
หลายแนว
f ง่ายพอ ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เรียน“หลงป่า” แห่งรายละเอียด
f ไม่มีค�ำตอบเดียว
f ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด และเสนอจุดยืนของตนเอง
f ต้องการการตัดสินใจ
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เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Berkley EF, Cross KP, Major CH. (๒๐๐๕). Collaborative learning
techniques : A handbook for college faculty. San Francisco : Jossey
Bass, pp.๑๘๒-๑๘๗.
๑๐ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๒๒๕
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๔๙. ประยุกต ใชความรู (๑)
เขียนเรียงความเรื่องรวมสมัย
เทคนิคนี้ชวยใหผูเรียนเรียนดวยการเชื่อมโยงวิชา
หรือทฤษฎีที่ไดเรียนรู เขากับเรื่องราวจริง
ในสังคมรวมสมัย
ในตอนที่ ๔๙ นี้ ได้จาก Chapter 16 ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET 29 : Contemporary Issues Journal
บทที่ ๑๖ ว่าด้วยเรือ่ งการประยุกต์ใช้ความรู้ ประกอบด้วย ๖ เทคนิค
คือ SET 29 - 34 จะน�ามาบันทึก ลปรร. ตอนละ ๑ เทคนิค เทคนิคเหล่านี้
ช่วยให้ผเู้ รียนฝึกเรียนรูด้ ว้ ยการประยุกต์ใช้ความรู้ ความรูแ้ ละทักษะจะมีความ
หมายต่อผูเ้ รียนเมือ่ ผูเ้ รียนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ และเมือ่ เห็นประโยชน์
ผู้เรียน ก็จะตั้งใจเรียน
ในบทที่ ๑๖ นี้ผู้เรียนจะได้ลงมือประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎี ให้
ประจักษ์ด้วยตนเองว่า ความรู้เหล่านั้นมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไร
SET 29 : Contemporary Issues Journal
จุดเน้น : ตัวบุคคล
ระยะเวลา : หลายคาบ
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กิจกรรมหลัก : การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เทคนิคนีช้ ว่ ยให้ผเู้ รียนเรียนด้วยการเชือ่ มโยงวิชาหรือทฤษฎีทไี่ ด้เรียน
รู้ เข้ากับเรื่องราวจริงในสังคมร่วมสมัย ซึ่งอาจเป็นข่าวในสื่อมวลชน หรือใน
สื่อออนไลน์ น�ำมาเขียนเรียงความหรือเขียน บล็อก ว่าเนื้อวิชาที่ได้เรียน ใช้
กับสถานการณ์จริงได้อย่างไร
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิชาลึกขึ้น และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ให้
เห็นว่าวิชาที่เรียนสอดคล้องกับชีวิตจริงอย่างไร
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของการเขียนเรียงความ ได้แก่
f เขียนลงบนอะไร เช่น บล็อก (online), ท�ำเป็นเล่มหนังสือ, แฟ้ม
เอกสาร, ฯลฯ
f ผู้เรียน ต้องเขียนบ่อยแค่ไหน เป็นการเขียนต่อบางส่วนของ
รายวิชา หรือเต็มทั้งภาคการศึกษา
f โครงสร้างการเขียน เช่น โครงสร้าง ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) วันที่
เขียน และแหล่งของข่าว (๒) ข้อสรุป (ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
ท�ำไม อย่างไร) (๓) เหตุการณ์สะท้อนหลักการ, แนวคิด, ทฤษฎี
อะไรตามที่ได้เรียน
๒. ก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของเรียงความ
๓. เขียนใบงาน มอบหมายงานแก่ผู้เรียน บอกเป้าหมายที่ชัดเจน
พร้อมทั้งตัวอย่างข้อเขียน
๔. ผู้เรียน เขียนเรียงความ น�ำเสนอตามรูปแบบที่ก�ำหนด
ตัวอย่าง
วิชาจริยธรรมประยุกต์
ครู (ศาสตราจารย์) ต้องการให้ผเู้ รียนตรวจสอบประเด็นเชิงจริยธรรม
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ที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในวิถีชีวิตของผู้คน จึงมอบหมายให้ผู้เรียนหาข่าวใน
สือ่ มวลชนในเรือ่ งทีม่ ขี อ้ โต้แย้งกัน เช่นเรือ่ งการท�ำแท้ง การใช้บริการในระบบ
คุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า การทรมานสัตว์ สิ่งแวดล้อม การควบคุมอาวุธ
เป็นต้น ให้ผู้เรียนบันทึกเรื่องราวอย่างน้อยสัปดาห์ละเรื่อง แล้วเขียนข้อ
วิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนอย่างไร เป็นข้อความสั้นๆ ๑ ย่อหน้า
ครูเก็บผลงาน ๒ ครั้งในภาคการศึกษา และให้คะแนนตามจ�ำนวน
ครั้งที่เขียน และคุณภาพของการวิเคราะห์
ในการสอบปลายเทอม ครูให้ผู้เรียนเลือกบันทึก ๑ เรื่อง น�ำมาใช้
หลักการ meta-ethics และ normative ethics ที่ได้เรียนระหว่างเทอม ใน
การเขียนข้อวิเคราะห์อย่างละเอียด จากหลากหลายมุมมอง ปิดท้ายด้วยข้อคิด
เห็นว่า จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนั้นได้อย่างไร
วิชาธุรกิจดนตรี
เป็นวิชาว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายและธุรกิจ ของอุตสาหกรรม
ดนตรี ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการตีพมิ พ์ การให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
การส่งเสริมการตลาด ครูต้องการให้ผู้เรียนในชั้นได้เรียนรู้อย่างทันสมัย จึง
ให้ผู้เรียนติดตามเว็บไซต์ Music Industry News Network ตลอดภาคเรียน
เพื่อหาเรื่องราวในเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับสาระในวิชาเรียน เช่น พลวัตของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ในอุตสาหกรรม มัลติมีเดีย และ อินเทอร์เน็ต
ผูเ้ รียน เขียนวันที่ ข่าว และสรุปข่าว ตามด้วยข้อวิเคราะห์ตามทฤษฎี
ที่ได้เรียนมา เตรียมไว้ส�ำหรับเอามา ลปรร. กับเพื่อนในคาบแรกของสัปดาห์
ในคาบแรก ครูให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับคู่ของตน ในช่วง
๕ นาทีแรก โดยครูเดินไปสังเกตการณ์ และให้คะแนนผู้เรียนไปในตัว แล้ว
จึงให้ผู้เรียนทั้งชั้นอภิปราย เพื่อน�ำไปสู่ประเด็นที่จะเรียนในช่วงสัปดาห์นั้น
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การเรียนออนไลน์
ท�ำได้ง่ายโดยใช้ บล็อก ซึ่งผู้เรียนจะเขียนโดยใส่ภาพ หรือ ลิ้งค์ ได้
ก�ำหนดให้ครูคนเดียวที่เข้าอ่าน บล็อก ของผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยตกลงกับ
ผูเ้ รียนว่า ครูจะเข้าไปอ่านและให้คะแนนเป็นระยะๆ หรืออาจตกลงเกณฑ์ให้
คะแนนกัน
อาจจัดให้มี discussion forum ระหว่างผู้เรียน
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f บอกให้ผเู้ รียนขยายข้อเขียน ให้มคี ำ� ถามประเด็นทีไ่ ม่เข้าใจ โดย
เฉพาะที่ยังเรียนไม่ถึง

f ให้มีเวทีสะท้อนความคิดของผู้เรียน ว่าประเด็นนั้นๆ เกี่ยวข้อง
กับชีวิตในปัจจุบันหรืออดีตของตนอย่างไร โดยครูตั้งค�ำถามใน
ท�ำนอง “ผู้เรียน เคยมีประสบการณ์ในท�ำนองนี้ ในชีวิตของตน
หรือไม่” “ตามทีผ่ เู้ รียนได้เรียนเรือ่ ง ก ในวิชานี้ ผูเ้ รียนจะแนะน�ำ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องอย่างไร เพื่อให้เกิดความราบรื่น”

f อาจให้ผู้เรียนเขียนเรียงความฉบับเต็มในตอนท้ายของวิชา ให้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินบันทึกทั้งหมดของตน

f อาจให้ผู้เรียนติดตาม เว็บไซต์ข่าว หลายเว็บไซต์ เปรียบเทียบ
กัน

f อาจจัดเป็น “บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยจับคู่ผู้เรียนเป็น
ทั้ง “ผู้บันทึก” และ “ผู้วิพากษ์” แต่ละหน้าบันทึก (ในเว็บ) มี
ซีกซ้ายและซีกขวา พื้นที่ซีกซ้ายเป็นบันทึก และซีกขวาส�ำหรับ
“ผู้วิพากษ์” เขียนค�ำถามหรือค�ำวิพากษ์
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f อาจจัดให้มบี นั ทึกแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ชัน้ โดยน�ำกระดาษบันทึก
ใส่แฟ้มไว้ในห้องให้ผเู้ รียนทุกคนอ่านได้ หรือ ลง บล็อก ทีผ่ เู้ รียน
ทุกคนในชั้นเข้าไปอ่านได้   

ค�ำแนะน�ำ
ผู้เรียนบางคนอาจมีความกังวลใจต่อการเขียนเรียงความ ครูจึงควร
ท�ำความเข้าใจคุณค่าของเทคนิคการฝึกฝนนี้ ต่อตัวผู้เรียนเอง กับผู้เรียนให้
ชัดเจน
ครูต้องหมั่นเข้าไปอ่าน และ comment ข้อเขียนของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนรู้ว่างานที่ท�ำมีความส�ำคัญ และบอกผู้เรียนให้ชัดเจนว่าครูจะเข้าไป
ตรวจงานแบบสุม่ และให้คะแนนเป็นระยะๆ เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนขยันฝึกเขียน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bean JC. (๑๙๙๖). Engaging ideas : The professor’s guide to integrating
writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San
Francisco : Jossey Bass, p. ๑๐๙.
๑๐ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๓๑๘
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๕๐. ประยุกต ใชความรู (๒)

ฟงใหไดศัพท

เปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนรับรูเรื่องราวที่ซับซอนและ
แตกตางหลากหลาย ไมปฏิเสธเรื่องราวที่ไมตรงใจตน
ในตอนที่ ๕๐นี้ ได้จาก Chapter 16 ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET 30 : Hearing the Subject
SET 30 : Hearing the Subjecf
จุดเน้น : บุคคล ต่อด้วยความร่วมมือ กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
ระยะเวลา : ๑ คาบ
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า
ผู้เรียนยุคที่ชีวิตเร่งรีบ ยุคไอซีที ยุค multitasking ขาดทักษะการฟัง
และการมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆ เทคนิคนี้จึงช่วยฝึกโดยการ
“ฟัง” ข้อความ จากค�าพูด คลิปวีดิทัศน์ หรือดูภาพ โดยครูย�้ากับผู้เรียนว่า
ให้เน้นที่ฟังให้ได้สาระ หรือความหมาย อย่าฟังแบบประเมินหรือตีความ
แล้วผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย แต่ละคนเรียบเรียงข้อความใหม่ บอกแก่
เพื่อนๆ ในกลุ่ม ให้มีหลากหลายข้อความที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แล้วจึงแลก
เปลี่ยนกันในชั้นเรียนทั้งชั้น
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ในการฝึกเทคนิคนี้ นอกจากได้ทกั ษะการฟังให้ได้ใจความแล้วผูเ้ รียน
ยังได้ฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลานั้นๆ
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูเลือกเรื่องที่จะเข้าใจได้ดีต้องฟังอย่างตั้งใจ และมีสมาธิอยู่กับ
เรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ทดลอง “ฟัง” เรื่องนั้นด้วยตนเอง และเขียนบันทึกถ้อยค�ำ
รูปภาพ หรือสาระส�ำคัญอืน่ ๆ ไปพร้อมๆ กัน ประสบการณ์ตรง
ของครู จะช่วยให้ครูออกแบบการเรียนเทคนิคนี้ของผู้เรียนได้
เหมาะสม รวมทั้งช่วย facilitate การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้น
ด้วย
๓. อธิบายวิธีการเรียนแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างให้ดู บอก
ผู้เรียนว่า จะต้องนั่งนิ่งๆ เงียบๆ เพื่อฟังอย่างตั้งใจเป็นเวลา
เท่าใด แล้วครูให้ผู้เรียนถามค�ำถาม
๔. ให้ผู้เรียน“ฟัง” เรื่องจากสื่อที่ครูเตรียมมา โดยเตรียมกระดาษ
ไว้จดส่วนส�ำคัญ
๕. จัดกลุม่ ย่อย ๒ - ๓ คน ให้ผเู้ รียนเล่าเรือ่ งนัน้ ในภาษาหรือถ้อยค�ำ
ของตนเอง ให้ได้สาระครบถ้วน แต่อย่าตีความหรือวิพากษ์วจิ ารณ์
๖. รวมผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น หรือรวมทั้งชั้น เพื่ออภิปราย เริ่ม
ด้วยการ ลปรร. ความรู้สึกหรือประสบการณ์ของการนั่งฟังอย่าง
ตั้งใจ ว่าต้องฝืนใจ หรือก่อความอึดอัดอย่างไรบ้างหรือไม่ แล้ว
จึงอภิปรายความหมายของเรื่อง
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ตัวอย่าง
วิชาศิลปะวิจักขณ์
ครูสังเกตว่าผู้เรียนดูภาพแบบไม่ตั้งใจ ไม่มีสมาธิ ไม่ได้รายละเอียด
หรือประสบการณ์เชิงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน ที่ผู้เรียนจะต้องมีพื้น เพื่อการ
เรียนศิลปะ abstract ในขั้นตอนต่อไป
ครูจึงประมวลหลักการทั่วไปของศิลปะ ได้แก่ form, space, area,
plane, axis, proportion, scale, value, etc. และบอกผู้เรียนให้ค�ำนึงถึง
หลักการเหล่านีไ้ ว้ระหว่างใช้เวลาเงียบๆ ๕ นาที นัง่ ดูภาพ expressionist ของ
Hans Hofmann ชื่อ Effervescence จากภาพที่ฉายขึ้นจอ ครูแนะน�ำให้ผู้
เรียนจดถ้อยค�ำ หรือรายละเอียดอื่นๆ ลงบนกระดาษระหว่างนั่ง “ฟัง” สิ่งที่
Hans Hofmann บอกผ่านภาพ
เมือ่ ครบ ๕ นาที ครูปดิ เครือ่ งฉายภาพ และให้ผเู้ รียนจับกลุม่ ๓ คน
เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนได้ “ฟัง” หรือรับรู้ (จริงๆ คือเห็น) ให้ได้รายละเอียด
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยหลีกเลี่ยงการตีความหรือการประเมินภาพดัง
กล่าว
หลังจากนั้นครูให้มีการอภิปรายในชั้น ว่าการนั่งนิ่งๆ เพื่อซึมซับรับรู้
สิ่งที่ Hans Hoffman “บอก” ช่วยให้ได้รับรู้สิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ในสภาพ
ชีวิตประจ�ำวันที่เร่งรีบอย่างไรบ้าง
วิชาบทน�ำสู่วรรณคดีอเมริกัน
ครูรู้ว่าผู้เรียนมีความยากล�ำบากในการเข้าใจกวีนิพนธ์ของ E.E.
Cummings  จึงหาทางช่วยให้ผเู้ รียนหลุดพ้นจากความยากล�ำบากนี้ โดยการ
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แจกกวีนพิ นธ์ ๒ ชิน้ คือ look at this กับ he does not have to feel because
he thinks ผมค้นกวีนิพนธ์ชิ้นนี้ไม่พบ พบเพียงตอนที่มีข้อความ
		
he does not have to feel because he thinks
 		
(the thoughts of others, be it understood)
 		
he does not have to think because he knows
 		
(that anything is bad which you think good) )
ครูให้ผเู้ รียนอ่านและพิจารณาใคร่ครวญ กวีนพิ นธ์ทงั้ ๒ ชิน้ เป็นเวลา
๕ นาที เพือ่ สังเกตรายละเอียดต่างๆ เช่น การใช้ตวั อักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การวางต�ำแหน่งค�ำ เป็นต้น หลัง ๕ นาที ครู
ให้ผู้เรียนทั้งชั้นแลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่อง การเขียนกวีนิพนธ์โดยวางค� ำ
และเครื่องหมายวรรคตอนแบบแหวกแนว ของ e.e. cummings โดยใน
ขั้นตอนนี้ให้ผู้เรียนเน้นที่โครงสร้างที่เห็นด้วยตา
หลังจากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนแบ่งกลุม่ ให้อา่ นบทกวีนพิ นธ์ดงั ๆ แล้วเลือก
หนึง่ บท และระดมความคิดกันเพือ่ หาความสัมพันธ์กนั ระหว่างความหมายของ
ถ้อยค�ำ การใช้วรรคตอน และการวางจังหวะค�ำ
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
เทคนิคนี้มีประโยชน์ที่สุดตรงที่การฟังนิ่งๆ ๕ นาที เพื่อฝึกสมาธิพุ่ง
ความสนใจที่เรื่องเดียว และการรับรู้อย่างลึก ดังนั้น เทคนิคนี้จึงใช้ออนไลน์
ไม่สะดวก อาจปรับใช้ได้บ้างโดยบอกให้ผู้เรียนฝึกนั่งรับรู้นิ่งๆ เป็นระยะเวลา
หนึ่ง แล้วจึงน�ำเอาความรู้สึกและความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้
เรียน
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การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f อาจปรับใช้กบั การฝึกผูเ้ รียนให้ได้ทกั ษะอย่างอืน่ เช่นให้ผเู้ รียนฟัง
คนกล่าวปราศรัย ให้เน้นสังเกตการออกท่าทาง สังเกตความเร็ว
ของการพูด เป็นต้น แทนที่จะให้จับใจความของค�ำพูดเพียง
อย่างเดียว เป็นการฝึกให้ผู้เรียนฟังแล้วได้รายละเอียดที่ลึก
f มีเทคนิคเสริม ชื่อ “ค�ำพูดที่ก่อความขัดแย้ง” ท�ำโดยครูเอา
ข้อความมาจากสื่อ หรือเขียนขึ้นเองก็ได้ เป็นถ้อยค�ำที่อาจ
ก่อกวนหรือเสียดสี ความรู้สึกของผู้เรียน หลังจากอ่านหรือฟัง
ข้อความนั้นแล้วผู้เรียนจับกลุ่มกันท�ำความเข้าใจว่า เหตุผลเบื้อง
หลังถ้อยค�ำเหล่านั้นคืออะไร ท�ำไมจึงมีคนเชื่อในแนวคิดนั้น
ประสบการณ์ชีวิตแบบใด ที่จะน�ำคนเราไปสู่การมีความคิดหรือ
ความเชื่อแบบนั้น (ผมขอเสริมว่า ควร ลปรร. กันด้วยว่า คนเรา
ควรมีสติอย่างไร ในการฟังเรื่องที่ขัดใจเช่นนั้น)
f บอกให้ผู้เรียนหาหลักฐานและเหตุผล ของความเชื่อที่แตกต่าง
หรือตรงกันข้ามกับความเชือ่ ของตน เพือ่ ฝึกผูเ้ รียนให้เข้าใจความ
เห็น/ความเชื่อที่แตกต่าง ฝึกความอดทนอดกลั้นต่อความแตก
ต่าง และให้ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ
ค�ำแนะน�ำ
เทคนิคนี้ท้าทายผู้เรียนให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการฝึกผัสสะด้านการฟังเท่านั้น แต่ใช้กับผัสสะด้านอื่นได้
ทุกด้าน โดยจุดเน้นอยู่ที่สาระมากกว่าตัวบุคคล เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียน
รับรูเ้ รือ่ งราวทีซ่ บั ซ้อนและแตกต่างหลากหลาย ไม่ปฏิเสธเรือ่ งราวทีไ่ ม่ตรงใจ
ตน
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มีผู้ออกแบบเทคนิคการเรียนรู้ชื่อ “ภาพ/ถ้อยค�ำแห่งความทรงจ�ำ”
โดยนอกจากมีข้อเขียน ให้ผู้เรียนอ่านแล้ว ยังมีกราฟ และตารางข้อมูลเชิง
ปริมาณ ภาพ และวิดโี อคลิป ให้ผเู้ รียนบอกว่า จากสือ่ เหล่านัน้ ตนเห็นอะไร
หรือสิ่งเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความซับ
ซ้อนของเรื่องราวต่างๆ ในสังคม
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield S, Preskill S. (๒๐๐๕). Discussion as a way of teaching : Tools
and techniques for democratic classrooms. San Francisco : Jossey
Bass, pp.๙๒-๙๔.
๑๑ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๔๑๕
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๕๑. ประยุกต ใชความรู (๓)

เขียนใหม

เทคนิค “เขียนใหม” นี้ ชวยใหผูเรียนฝกทําความเขาใจ
เรื่องราวที่มีความซับซอนสูง ที่ไดรับสื่อสาร แลวเขียน
หรือนําเสนอใหม ดวยถอยคําของตนเอง เปนการฝก
ทักษะทําความเขาใจที่ลึก และทักษะการสื่อสารความ
หมาย ดวยถอยคําที่งายตอความเขาใจของคนทั่วไป ที่
ไมมีความรูเชิงเทคนิคของเรื่องนั้นๆ
ในตอนที่ ๕๑ นี้ ได้จาก Chapter 16 ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET 31 : Directed Paraphrase
SET 31 : Directed Paraphrase
จุดเน้น : บุคคล
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : เขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เทคนิค “เขียนใหม่” นี้ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกท�าความเข้าใจเรื่องราวที่มี
ความซับซ้อนสูง ที่ได้รับสื่อสาร แล้วเขียนหรือน�าเสนอใหม่ ด้วยถ้อยค�าของ
ตนเอง เป็นการฝึกทักษะท�าความเข้าใจที่ลึก และทักษะการสื่อสารความ
วิจารณพานิช267

หมาย ด้วยถ้อยค�ำที่ง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไป ที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิค
ของเรื่องนั้นๆ
หากดูตามหลักการเรียนรูใ้ น ปิระมิดแห่งการเรียนรู้ จะเห็นว่า เทคนิค
นี้คือการเรียนโดยการ “สอนคนอื่น” ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเรียน
รู้สูงที่สุด
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูเลือก เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรูแ้ ล้ว อาจเป็นหลัก
การ ทฤษฎี แนวความคิด หรือข้อโต้แย้ง ที่มีความหมายหรือมี
ที่ใช้นอกห้องเรียน
๒. ก�ำหนดว่า “ผูฟ้ งั ” เรือ่ งนี้ (ทีผ่ เู้ รียนจะเขียนเสียใหม่ให้เข้าใจง่าย)
เป็นใคร หรือเป็นคนกลุ่มไหนในสังคม
๓. ครูลองเขียนข้อความใหม่ดว้ ยตนเอง เพือ่ ทดสอบความยากง่าย
ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้วิชาที่ผู้เรียนก�ำลังเรียน
๔. ให้งานแก่ผู้เรียน บอกเรื่อง และบอกว่าผู้ฟังเป็นใคร
ตัวอย่าง
วิชาไฟฟ้าสถิตย์
ครู ร ะบุ หั ว ข้ อ ที่ เ ป็ น ประเด็ น หลั ก ในแต่ ล ะหน่ ว ยย่ อ ยของ
รายวิชา ก�ำหนดให้ผเู้ รียนอ่านข้อความในต�ำราจนมัน่ ใจว่าตนเข้าใจ จึงให้ปดิ
หนังสือ และเขียนสาระส�ำคัญของตอนนัน้ ๆ ด้วยถ้อยค�ำของตนเอง หลังจาก
ตกแต่งตรวจทานอย่างดีแล้ว ก็ส่งผลงานให้ครูตรวจ
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วิชารังสีวิทยาว่าด้วยมะเร็ง
เป็นวิชาปูฐานความรู้แก่ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส�ำหรับท�ำ
หน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี ซึ่งทักษะส�ำคัญอย่างหนึ่ง
คือ สามารถอธิบายเทคนิควิธีบ�ำบัดที่มีศัพท์เทคนิคยากๆ ให้ผู้ป่วยและญาติ
เข้าใจได้ง่าย
ครูจึงจับคู่ผู้เรียนผลัดกันตอบงานที่ครูบอกเดี๋ยวนั้น เช่น จงอธิบาย
ให้ผู้ป่วยเข้าใจความแตกต่างระหว่าง stereotactic radiation therapy,
remote brachytherapy, และ unsealed internal radiation therapy
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ทุกอย่างเหมือนในห้องเรียนแบบ face-to-face ต่างกันเฉพาะที่ผู้
เรียนส่งผลงานทางเครื่องมือของการเรียนออนไลน์
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f เทคนิคนี้อาจช่วยลดปัญหา พฤติกรรมลอกข้อความ (cut and
paste) โดยไม่ อ ้ า งอิ ง ของผู ้ เ รี ย น ซึ่ ง เป็ น โจรกรรม
วิชาการ (plagiarism) ชนิดหนึ่ง
ค�ำแนะน�ำ
ครูควรชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างระหว่างการเขียนใหม่ (paraphrasing)
กับการสรุป (summarizing) การเขียนใหม่ต้องใช้ถ้อยค�ำของตนเองทั้งหมด
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques. San
Francisco : Jossey Bass, pp. ๒๘๑-๒๘๔.

๑๒ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๕๕๑
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๕๒. ประยุกต ใชความรู (๔)
มองทะลุ แหลงความรู ประยุกตได
เปนการทาทายผูเรียนใหอานแลวตีความหาความหมาย
คนหาความรูจากแหลงอื่น และการประยุกตใช
เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่อานเขาสูชีวิตจริง
เกิดความเขาใจในมิติที่ลึกและกวางขวางยิ่งขึ้น
ในตอนที่ ๕๑ นี้ ได้จาก Chapter ๑๖ ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET ๓๒ : Insights-Resources-Application
(IRAs)
SET 32 : Insights-Resources-Application (IRAs)
จุดเน้น : บุคคล

กิจกรรมหลัก : เขียน

ระยะเวลา : ๑ คาบ

โอกาสเรียนออนไลน์ : ออกแบบเพือ่ การเรียนออนไลน์

ให้ผู้เรียนอ่านข้อเขียนที่ก�าหนด แล้วเขียนใหม่ ให้ได้ ๓ องค์
ประกอบ คือ (๑) ความเข้าใจหรือแนวคิดใหม่ จากการอ่านข้อเขียนนั้น
(insights) (๒) แหล่งความรู้ใหม่ของเรื่องนั้น (resources) และ (๓) ตัวอย่าง
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อเขียนนั้น (application)
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เป็นการท้าทายผูเ้ รียนให้อา่ นแล้วตีความหาความหมาย ค้นหาความ
รูจ้ ากแหล่งอืน่ และการประยุกต์ใช้ เพือ่ เชือ่ มโยงสิง่ ทีอ่ า่ นเข้าสูช่ วี ติ จริง เกิด
ความเข้าใจในมิติที่ลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑.ครู เ ลื อ กข้ อ เขี ย นที่ ผู ้ อ ่ า นสามารถตี ค วามเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ
ประสบการณ์ ส ่ ว นตั ว แล้ ว ก� ำ หนดให้ ผู ้ เ รี ย นเขี ย นรายงาน
ใน ๓ หัวข้อต่อไปนี้
ก. ความเข้าใจทีเ่ ห็นแจ้งแทงตลอด (Insights - I) โดยให้เขียน ความ
เข้าใจใหม่ ๓ ข้อ ข้อละ ๑ ประโยค
ข. แหล่งความรู้ (Resources - R) หนึ่งแหล่ง เกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึ่ง
อาจเป็นหนังสือ ภาพยนตร์ ชิน้ ข่าว ฯลฯ ทีช่ ว่ ยขยายความเข้าใจ
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ค. การประยุกต์ (Application - A) เป็นข้อเขียน ๑ ย่อหน้า เกี่ยว
กับประสบการณ์ของตัวผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับเรื่องนั้น
๒. สร้าง discussion forum ส�ำหรับ IRA ให้ผู้เรียนแต่ละคนลง IRA
ของตน และเข้าไปให้ความเห็นต่อ IRA ของเพื่อนอย่างน้อย ๒
คน ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด โดยผูเ้ รียนเปรียบเทียบ IRA ของผูเ้ รียน
ต่างคน เชือ่ มโยงแนวความคิดในข้อเขียนเข้ากับแหล่งความรูอ้ นื่
หรือกับสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ รวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการ
ตีความและแหล่งความรู้อื่นๆ   
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ตัวอย่าง
วิชาส�ำรวจธุรกิจระหว่างประเทศ
ครูต้องการให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติในเรื่อง การ
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนการค้าระหว่างประเทศ จึงใช้เทคนิค IRAs ร่วมกับการ
ก�ำหนดให้ผู้เรียนอ่านเรื่องการตลาดระหว่างประเทศ แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน
ลง IRA ของตนใน discussion forum และเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อ IRA
ของเพือ่ น ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเพิม่ ความลึกซึง้ และเชือ่ มโยงความรูค้ วามเข้าใจ
ในวิชา รวมทั้งได้มีข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
เทคนิคนี้ ออกแบบส�ำหรับใช้ออนไลน์ โดยเฉพาะ
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f ใช้เทคนิคนี้ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น ในการสรุปรายวิชา หรือ
หลังการชมวีดิทัศน์
f อาจปรับใช้เป็นกิจกรรม face-to-face โดยก�ำหนดให้ผู้เรียน
น�ำบทความมาแลกเปลีย่ นกับคูข่ องตน ให้เวลาผูเ้ รียนอ่านสักครู่
แล้วให้เขียน IRA และ ลปรร. กับเพื่อน
ค�ำแนะน�ำ
ครูควรชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างระหว่างการเขียนใหม่ (paraphrasing)
กับการสรุป (summarizing) การเขียนใหม่ต้องใช้ถ้อยค�ำของตนเองทั้งหมด
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เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Conrad R, Donaldson JA. (๒๐๐๔). Engaging theออนไลน์ learner. San
Francisco : Jossey Bass, p. ๘๐.
ข้อคิดเห็นของผม
อาจดัดแปลงเทคนิคนี้เป็น IRADs คือเติม D = Disagreement
ซึ่งหมายถึง ข้อเขียนที่แสดงความเห็นแย้ง แหล่งข้อมูลที่แสดงความเห็น
แย้ง ประสบการณ์สว่ นตัวทีส่ ะท้อนความจริงทีต่ รงกันข้ามกับหลักการตามเรือ่ ง
ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความยืดหยุ่นว่าผู้เรียนแต่ละคนจะเขียนแบบ
สนับสนุนก็ได้ เขียนแบบแย้งก็ได้
๑๔ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๗๐๕
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๕๓. ประยุกต ใชความรู (๕)

ภาพตอ (Jigsaw)

กิจกรรมนี้ฝกผูเรียนใหมีประสบการณเรียนรูเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจนสอนคนอื่นได ชวยใหผูเรียนที่ขี้อาย เก็บตัว
ไมชางพูด หรือไมมั่นใจตัวเอง ไดมีโอกาสฝกแสดงออก
โดยเฉพาะเมื่อแสดงบทเปน “ครู” ดําเนินการอภิปราย
ในตอนที่ ๕๓นี้ ได้จาก Chapter 16 ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET 33 : Jigsaw
SET 33 : Jigsaw
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : หลายคาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ให้ผู้เรียนท�างานกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมเป็น “ทีมผู้เชี่ยวชาญ” สอนคน
อื่นในเรื่องที่ก�าหนด โดยสมาชิกทีมแต่ละคนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน”
แล้วทีมแตกตัวไปจัดทีมเป็น “ภาพต่อ” ใหม่ ที่มีสมาชิกทีมครบด้านของผู้
เชี่ยวชาญ
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กิจกรรมนีฝ้ กึ ผูเ้ รียนให้มปี ระสบการณ์เรียนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จนสอน
คนอื่นได้ ช่วยให้ผู้เรียนที่ขี้อาย เก็บตัว ไม่ช่างพูด หรือไม่มั่นใจตัวเอง ได้มี
โอกาสฝึกแสดงออก โดยเฉพาะเมื่อแสดงบทเป็น “ครู” ด�ำเนินการอภิปราย
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูใช้เวลาไตร่ตรองเลือกเรื่องส�ำหรับกิจกรรม “ภาพต่อ” โดย
ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก พอที่ผู้เรียนจะจับใจความน�ำไปสอน
เพือ่ นได้ แต่กต็ อ้ งซับซ้อนเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารอภิปรายแสดง
ความเห็นในทีมผู้เรียนเพื่อเตรียมการสอน เรื่องที่เลือกควรมี
จ�ำนวนหัวข้อย่อย เท่ากับจ�ำนวนสมาชิกกลุม่ ทีเ่ ป็น “ภาพต่อ”
๒. ครูท�ำรายการ “ความรู้เฉพาะด้าน” ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง และ
ท�ำให้ความแตกต่างระหว่างแต่ละความรู้เฉพาะด้าน มีความ
ชัดเจน
๓. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม (เรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ”) เพื่อให้
แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เฉพาะด้านตามความสนใจของตน หรือ
ตามที่ครูมอบหมาย เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ฝึกฝนตนเป็น “ผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน” ทีม่ ที กั ษะในการอธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
ภาพ และประยุกต์ใช้ความรู้นั้น (การสอนผู้อื่น)
๔. เมื่อผู้เรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท�ำความเข้าใจเนื้อหา และวิธีการ
“สอน” ผูอ้ นื่ แล้ว ให้แยกกลุม่ ไปตัง้ กลุม่ ใหม่ เรียกว่า “กลุม่ ภาพ
ต่อ” คือ ให้แต่ละกลุ่มมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านละ ๑ คน
และมีครบทุกด้าน ให้ “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” สอนเพื่อนใน
กลุ่มเกี่ยวกับความรู้ด้านนั้น ที่เชื่อมโยงเป็น “ภาพต่อ” ของเรื่อง
นั้นๆ
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๕. หลังจาก “สอน” เพื่อนในกลุ่มภาพต่อ จนได้ “ภาพต่อ” แล้วผู้
เรียนกลับเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ AAR กันว่าการไป
สอนเพื่อนๆ ในกลุ่มให้ความรู้หรือประสบการณ์อะไรเพิ่มบ้าง
แล้วอภิปรายในกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่าง
วิชาวรรณคดีดีเด่นของอเมริกา
ศาสตราจารย์สอนวิชาวรรณคดีเกีย่ วกับภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ใน
ตอนท้ายของภาคการศึกษา ครูก�ำหนดให้ผู้เรียนค้นคว้าว่านักเขียนในภาค
ใต้ใช้ประสบการณ์ในชีวิตของตนเป็นฉากในวรรณกรรมอย่างไรบ้าง ครูจึง
เลือกนักเขียนเด่น ๕ คน แบ่งผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้ไปค้นคว้าวรรณกรรม
ของนักเขียนกลุ่มละ ๑ คน โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องไปท�ำการบ้านมา ใน
สัปดาห์ต่อมาผู้เรียนประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ ๑ ว่าด้วยนักเขียน ก
กลุ่มที่ ๒ ว่าด้วยนักเขียน ข เป็นต้น แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ชีวิตของนักเขียนคนนั้น ที่ปรากฎในเรื่องสั้นที่เขาเขียน ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทีส่ ดุ และเตรียมน�ำเสนอต่อเพือ่ นอย่างกระชับโดย
ใช้เวลา ๑๐ นาที
ในสัปดาห์ตอ่ มา ครูให้ผเู้ รียนจัด “กลุม่ ภาพต่อ” ให้ผเู้ รียนแต่ละคน
ผลัดกันท�ำหน้าทีน่ ำ� การอภิปราย เมือ่ จบการประชุมกลุม่ ผูเ้ รียนกลับมารวม
เป็นชั้นใหญ่และอภิปรายสาระที่ได้เรียนรู้
วิชามานุษยวิทยาเชิงวัฒนธรรมเบื้องต้น
มีเป้าหมายให้ผเู้ รียนเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์ทเี่ ป็นชนเผ่าล้าหลัง
ครูจึงให้ผู้เรียนเรียนโดยใช้เทคนิค “ภาพต่อ” เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
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ค้นคว้า โดยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และโดยการสอนเพื่อน
ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน ให้ผู้เรียนแต่ละคน
ค้นคว้าศึกษา ๑ วัฒนธรรม แล้วน�ำมาสอนเพื่อนในกลุ่ม โดยครูท�ำหน้าที่
ประเมินว่าเพื่อนๆ เข้าใจสิ่งที่ “ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรม ก” สอนหรือไม่ โดย
ทดสอบความรู้เป็นระยะๆ จบตอนนี้โดยการสอบเก็บคะแนน
หลังจากนั้น จัด “กลุ่มภาพต่อ” ได้แก่กลุ่ม ความเชื่อทางศาสนา
กลุ่มระบบเศรษฐกิจ กลุ่มโครงสร้างการปกครอง และกลุ่มระบบชนชั้น ให้
แต่ละกลุ่มมี “ผู้เชี่ยวชาญ” ครบทุกวัฒนธรรม วัฒนธรรมละ ๑ คน
แต่ก่อนเริ่มกระบวนการกลุ่มภาพต่อ ครูเตรียมทักษะการสอนให้ผู้
เรียนโดยการอภิปรายในชั้น เกี่ยวกับวิธีสอนที่ดี รวมทั้งวิธีวาง outline, การ
ก�ำหนดนิยาม, การมีเอกสารประกอบ, และการทดสอบความเข้าใจเป็นระยะๆ
ก่อนจบกลุ่มภาพต่อ “ครู” แต่ละคนจัดทดสอบว่า “ผู้เรียน” ในกลุ่ม
เข้าใจสาระหรือไม่ แล้วส่งผลการทดสอบต่อครู ครูใช้ผลการทดสอบเหล่านัน้
ในการวางแผนการสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
วิชาเครื่องมือตีพิมพ์เว็บไซต์
เป็นวิชาออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การออกแบบและ
จัดการเว็บไซต์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ
และเทคนิคต่างๆ จัดท�ำเว็บไซต์ในระดับมืออาชีพได้
ในช่วงกลางเทอม ครูก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้า “ทีมผู้เชี่ยวชาญ” และ
“ทีมภาพต่อ” ทีมผู้เชี่ยวชาญมี ๖ ทีม ตามจ�ำนวนคุณลักษณะ ๖ ประการ
ของ design software program ตามที่ครูสอน แต่ละทีมค้นคว้า ๑
คุณลักษณะ และ ลปรร. กันภายในทีมผ่านออนไลน์ discussion forum ที่เข้า
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ได้เฉพาะสมาชิกกลุ่ม ให้เวลา ๑ สัปดาห์ โดยใช้เวลาเรียนในชั้นเรียนตาม
ปกติในการร่วมกันสรุปความรู้
ในสัปดาห์ที่ ๒ ทีมผู้เชี่ยวชาญเตรียมจัด บทเรียนให้แก่เพื่อน โดย
ต้องมีสไลด์ฉายขึน้ จอ แสดงผลการค้นคว้า มีเอกสารอ้างอิง และแนะน�ำแหล่ง
ความรู้ที่ดีที่สุด ๒ แหล่ง ส�ำหรับไปค้นคว้าต่อ
ในสัปดาห์ที่ ๓ ผู้เรียนเข้ากลุ่มภาพต่อ และผลัดกันสอนสาระเกี่ยว
กับเทคนิคในการจัดท�ำและจัดการเว็บไซต์ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เครื่องมือ
ทั้ง ๖ ชนิด ตอนท้ายสัปดาห์ครูจัดให้มีการอภิปราย ลปรร. ทั้งชั้น ผู้เรียน
ต้องน�ำข้อเรียนรู้ ๑ ข้อจากทีมผู้เชี่ยวชาญ และอีก ๑ ข้อจากทีมภาพค่อ เอา
ไปใช้ในโครงงานของตน
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ครูก�ำหนดประเด็น ๔- ๕ ประเด็นส�ำหรับให้ น.ศ. สอนซึ่งกันและ
กัน จัดผูเ้ รียนเข้ากลุม่ หรือให้ผเู้ รียนเลือกเข้ากลุม่ ประเด็นในลักษณะใครสมัคร
ก่อนได้ก่อน ดังนั้นจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเด็น ก, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเด็น
ข, .... แต่ละกลุ่มค้นคว้าและ ลปรร.ออนไลน์ ใน ๒ เรื่อง คือเรื่องสาระของ
ประเด็น และเรื่องวิธีสอนสาระนั้นให้เข้าใจง่ายและสนุก โดยครูเข้าไป
สังเกตการณ์ในแต่ละ discussion forum เพือ่ ช่วยเหลือ และประเมินว่าผูเ้ รียน
มีทักษะทั้ง ๒ ด้านแล้วหรือยัง คนไหนมี คนไหนไม่มี  อาจให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเชี่ยวชาญสร้าง instructional module ส�ำหรับใช้สอน
หลังจากนั้น จัดกลุ่มภาพต่อ ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่เชี่ยวชาญครบ
ทุกด้าน ด้านละ ๑ คน จัด discussion forum ส�ำหรับแต่ละกลุ่มภาพต่อ ให้
สมาชิกแต่ละคนสอนเพื่อนให้มีความรู้ในประเด็นที่ตนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ”
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การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f ใช้เทคนิคนี้ ส�ำหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยให้สมาชิกแต่ละคน
เรียนรู้ ๑ ทักษะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหานั้น ให้มีผู้เรียนเรียนรู้
ครบทุกทักษะที่ต้องการ ในจ�ำนวนทักษะละเท่ากัน
f ให้ผเู้ รียนร่วมก�ำหนดรายการประเด็น ซึง่ จะเพิม่ ความสนใจของ
ผู้เรียน
f แทนที่จะเรียกผู้เรียนว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” เรียกว่า “ครูสอน”
f แทนที่จะให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม ๒ กลุ่ม คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
เรียนรู้อย่างแจ้งชัด (mastery) และกลุ่มภาพต่อ เพื่อเรียนจาก
การสอน (teaching) ให้ผู้เรียนจับคู่เรียนรู้ประเด็นใดประเด็น
หนึ่งอย่างรู้จริง แล้วกลับมาสอนในห้องเรียนทั้งชั้น
f ครูบอกผู้เรียนว่าตนมีแนวสอนเรื่องนั้นอย่างไร ให้กลุ่มผู้เรียน
วิพากษ์และสร้างวิธีการที่ดีกว่า น�ำมาใช้สอนเพื่อน
f ให้ผู้เรียนเลือกเพื่อน ๑ คน ท�ำหน้าที่ทบทวนภาพรวมของการ
เรียนรู้ น�ำเสนอต่อทั้งชั้น และผู้เรียนในชั้นช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติม
f จัดทดสอบความรู้ของผู้เรียนรายคน และรายทีม
f ท�ำ pre-test และ post-test ความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการ
อภิปรายของทีมผู้เชี่ยวชาญ
ค�ำแนะน�ำ
f การสอนคนอื่น ผู้สอนต้องรู้ลึก ในการเตรียมการสอนผู้เรียนจะ
ค้นพบตัวอย่าง ข้อเปรียบเทียบ ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ การ
เตรียมสไลด์นำ� เสนอ ข้อสอบส�ำหรับทดสอบ และค�ำถามส�ำหรับ
อภิปราย จะช่วยเพิ่มความลึกซึ้งของการเรียนรู้ของ “ครู”
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f ผูเ้ รียน ทีไ่ ม่ชอบ (และไม่เห็นคุณค่าของการ) เรียนด้วยตนเอง ไม่
ชอบเรียนเป็นทีม อาจบ่นว่าตนถูกใช้ให้ทำ� งานแทนครู ครูตวั จริง
จึงควรอธิบายคุณค่าของเทคนิคการเรียนแบบนีต้ อนก่อนเริม่ เรียน
และควรท�ำ AAR หลังจบบทเรียนนี้ เพื่อท�ำความเข้าใจคุณค่าที่
ผู้เรียนได้รับจากวิธีเรียนแบบนี้
f ในการเรียนความรู้เฉพาะด้านในกลุ่ม “ผู้เชี่ยวชาญ” นอกจากผู้
เรี ย นเรี ย นรู ้ ส าระของวิ ช าแล้ ว ควรได้ สั ง เกตเรี ย นรู ้ ค วาม
สร้างสรรค์ ความรู้ และทักษะของเพื่อน ในการท�ำหน้าที่ “ครู”
ด้วย แล้วน�ำข้อเรียนรู้นี้ไปใช้ในกลุ่มภาพต่อ
f ผู้เรียน จะได้เรียนรู้มาก หากเอาจริงเอาจังกับการเตรียม และ
การท�ำหน้าที่ “สอน” ก่อนเข้ากลุม่ ภาพต่อ ครูพงึ จัดการอภิปราย
เรื่องเทคนิคการสอนที่ดี เพื่อเตรียมผู้เรียนในการท�ำหน้าที่ “ครู”
f การมี “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเด็นนั้นๆ
ดีหรือลึกและเชื่อมโยงถึงขนาด พร้อมที่จะท�ำหน้าที่สอนได้ ซึ่ง
หมายความว่า “ครู” ต้องมีความรู้เรื่องนั้นดีมาก ผู้เรียนพึงได้รับ
แจ้งความจริงข้อนี้จากครู เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียมค้นคว้า
หาความรู้จนเข้าขั้น “ผู้เชี่ยวชาญ” จริงๆ
f จ�ำเป็นต้องมีการอภิปรายสรุป ตอนจบ เพื่อท�ำความเข้าใจทั้ง
สาระวิชา และกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการ
เรียนรูท้ ลี่ กึ และเชือ่ มโยงจากการท�ำหน้าทีส่ อนผูอ้ นื่ และคุณค่า
ของการเรียนแบบร่วมมือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกัน ในตอนจบ
อาจมีการทดสอบด้วย

280

สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

f เทคนิ ค ภาพต่ อ นี้ ใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ อ นุ บ าล ถึ ง
มหาวิทยาลัย
f เทคนิคนี้ใช้เวลามาก ครูจึงควรประเมินกระบวนการ ส�ำหรับน�ำ
มาปรับปรุงการประยุกต์ใช้เทคนิคนีใ้ ห้ดขี นึ้ โดยใช้แบบสอบถาม
ความเห็นจากผู้เรียนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
f ในการเตรียมท�ำหน้าที่ “ครู” อาจให้ผู้เรียนซ้อมโดยใช้เทคนิค
“เขียนใหม่” (Directed Paraphrase)
  
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques : a
handbook for college teachers (๒nd Ed.). San Francisco : Jossey Bass,
pp. ๒๓๒-๒๓๕.
๑๕ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๘๘๖๖
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๕๔. ประยุกต ใชความรู (๖)

ทัศนศึกษา

การไปเยี่ยมชมสถานที่จริง ที่อาจเปนพิพิธภัณฑ
หองปฏิบัติการ โรงพยาบาล นิทรรศการศิลปะ
ศูนยสิ่งแวดลอม สวนพฤกษศาสตร ศูนยธรณีวิทยา
เปนตน ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายหรือคุณคาของ
วิชาที่เรียนตอชีวิตจริง ชวยใหเขาใจวาความรูเหลานั้น
มีที่ใชในสถานการณตางๆ อยางไรบาง
รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดชวยเหลือกัน
เกิดความผูกพันกันเปนชุมชนเรียนรู
ในตอนที่ ๕๔ นี้ ได้จาก Chapter 16 ชื่อ Application and
Performance และเป็นเรื่องของ SET 34 : Field Trips
SET 34 : Field Trips
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ
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กิจกรรมหลัก : เยี่ยมชมสถานที่
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

กลุ่มผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้ได้สัมผัสตรง หรือ
ค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับรายวิชา ที่ไม่มีให้เรียนในชั้นเรียน
การไปเยี่ยมชมสถานที่จริง ที่อาจเป็นพิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ โรง
พยาบาล นิทรรศการศิลปะ ศูนย์สงิ่ แวดล้อม สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ธรณีวทิ ยา
เป็นต้น ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมายหรือคุณค่าของวิชาทีเ่ รียนต่อชีวติ จริง
ช่วยให้เข้าใจว่าความรู้เหล่านั้นมีที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรบ้าง
รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน เกิดความผูกพันกันเป็นชุมชนเรียนรู้
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. การออกไปทั ศ นศึ ก ษานอกโรงเรี ย นมี ค วามเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภัย หรือความรูส้ กึ เป็นห่วงของผูป้ กครองเด็ก สถาบันการ
ศึกษาจึงมักมีขอ้ ก�ำหนด รวมทัง้ ต้องมีใบลงนามยินยอม ครูตอ้ ง
ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาของตนในเรื่อง
นี้ และปฏิบัติตาม
๒. วางแผนตามรายละเอียดต่อไปนี้
- ติดต่อสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชม เพื่อทราบข้อก�ำหนดรายละเอียด
ต่างๆ รวมทัง้ วิธขี อเข้าชมส่วนทีต่ ามปกติไม่เปิดแก่คนทัว่ ไป แต่
ผู้เรียนน่าจะได้เข้าชม เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
- หากเป็นไปได้ ครูไปเยี่ยมส�ำรวจสถานที่ล่วงหน้าด้วยตนเอง เพื่อ
วางแผนป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ ก�ำหนดวันเวลาไปเยี่ยมชม
- เตรียมผูเ้ รียนเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย การแต่งกาย ข้อปฏิบตั ติ วั เป็นต้น
- ก�ำหนดการเดินทาง จะไปด้วยกัน หรือแยกกันไป เดินทางอย่างไร
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ฯลฯ ควรก�ำหนด แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ มีหัวหน้ากลุ่มท�ำ
หน้าที่ติดต่อกับครูทางโทรศัพท์มือถือ
๓. วางแผนกิจกรรมติดตามผล เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน การ
เขียนเรียงความ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และ
เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริง
ตัวอย่าง
วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น
เป็นรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่
แอนน์ อาร์เบอร์ ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ไปทัศนศึกษานคร ดีทรอยท์ (ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีปัญหาทางสังคมสูงมาก) เพื่อเรียนรู้สภาพจริงด้าน
สังคม ได้แก่ ด้าน เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม การแบ่ง
แยกชนชั้น การเคลื่อนย้ายประชากร ความเป็นชุมชน เป็นต้น
วิชามานุษยวิทยากับประสบการณ์ชีวิตสมัยใหม่
เป็นรายวิชาที่ศึกษาออนไลน์  ครูจึงจัด “ทัศนศึกษาเสมือน” ให้ผู้
เรียนเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี ารจัดแสดงสิง่ ของส�ำคัญ โดยครู
มี ค�ำสัง่ ให้ผเู้ รียนหาข้อมูลส�ำคัญ ท�ำเป็นรายงาน หรือน�ำไปเสนอในออนไลน์
discussion group ค�ำสั่งของครูอาจเลยจากข้อมูล ไปเน้นที่การเรียนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
วิชา DNA Sequencing and Bioinformatics
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิค DNA Cloning และ DNA
Sequencing และการใช้เทคนิคนี้ในการวิจัยและการผลิต
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เนื่องจากมีศูนย์วิจัยด้านนี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย และให้บริการการ
เรียนรู้ในลักษณะ DNA Lenaring Center ครูจึงจัดให้ผู้เรียนไปฝึกใช้
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลชุดจริงที่นักวิจัยใช้ เพื่อให้ผู้เรียนท�ำแบบฝึกหัด
วิเคราะห์จีโนมของ คน พืช แบคทีเรีย และไวรัส ศึกษาว่าท�ำไมการ
เปลี่ยนแปลงล�ำดับเบสในดีเอ็นเอจึงท�ำให้เกิดโรค ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ยาโดยเทคนิคจีโนมิกส์ เป็นต้น
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้ได้ในท�ำนองเดียวกันกับการเรียนแบบ face-to-face โดยผูเ้ รียน
นัดหมายกันไป “ทัศนศึกษาเสมือน” และ ลปรร. กันเป็นกลุ่ม
การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f ใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ ชื่อ Virtual Field Trips
f ในการไปทัศนศึกษา มอบหมายให้ทีมผู้เรียนท�ำวิจัยหัวข้อที่
ก�ำหนด จัดท�ำ presentation มาเสนอแก่เพื่อนในชั้น
ค�ำแนะน�ำ
ทัศนศึกษามักต้องจัดนอกเวลาเรียนตามปกติ จึงอาจจัดเวลายาก
หากชั้นเรียนใหญ่มาก อาจจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กลง หมุนเวียนเวลาไป
ทัศนศึกษา ผู้เรียนที่ไปทัศนศึกษาไม่ได้จริงๆ อาจได้รับมอบหมายงานให้ท�ำ
อาจมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยครู ในการจัดทัศนศึกษา
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๕๕. เจตคติและคุณคา (๑)

อัตตชีวประวัติ

กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนตระหนักวามิติเชิงคุณคา
เจตคติ ฯลฯ ของตน มีประโยชนตอการเรียนรูใน
รายวิชาที่กําลังเรียน และการนํามิตินี้มา ลปรร.
ในชั้นเรียน ชวยใหตนเองเขาใจตนเองมากขึ้น
เห็นโอกาสพัฒนาตนเองมากขึ้น
ในตอนที่ ๕๕ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and
Values และเป็นเรื่องของ SET 35 : Autobiographical Reflections
บทที่ ๑๗ ว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ด้านคุณค่าและความหมายในชีวิต
รู้จักตนเอง และพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ประกอบ
ด้วย ๖ เทคนิค คือ SET 35 - 40 จะน�ามาบันทึก ลปรร. ตอนละ ๑ เทคนิค
SET 35 : Autobiographical Reflections
จุดเน้น : บุคคล
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

การรู้จักตนเอง เป็นส่วนส�าคัญของการเรียนรู้ เทคนิคเขียน
อัตตชีวประวัตเิ ชือ่ มโยงกับสาระวิชาทีไ่ ด้เรียนรู้ ช่วยให้ผเู้ รียนได้ทบทวนตนเอง
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ในเรือ่ งความเชือ่ เจตคติ คุณค่า สิง่ ทีช่ อบไม่ชอบ พืน้ ความรู้ ปัญหาการเรียน
อคติ และอื่นๆ
กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักว่ามิติเชิงคุณค่า เจตคติ ฯลฯ ของ
ตน มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรายวิชาที่ก�ำลังเรียน และการน�ำมิตินี้มา ล
ปรร. ในชั้นเรียน ช่วยให้ตนเองเข้าใจตนเองมากขึ้น เห็นโอกาสพัฒนาตนเอง
มากขึ้น
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูกำ� หนดว่า ต้องการให้ผเู้ รียนเล่าเรือ่ งชีวติ ของตนในแนวใด เพือ่
ให้เชือ่ มโยงกับวิชาทีก่ ำ� ลังเรียน เช่น ประสบการณ์ในชีวติ ทีท่ ำ� ให้
ชอบหรือไม่ชอบวิชานั้น การได้เรียนวิชาอื่นมาก่อน ท�ำให้เรียน
วิชาปัจจุบันได้สนุกและน่าสนใจ ประสบการณ์ท�ำกิจกรรม ที่
ท�ำให้ได้เรียนรู้ทักษะหรือความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิชานั้น เป็นต้น
๒. ก�ำหนดการเขียนเล่าชีวประวัตใิ ห้แคบเข้า เช่นเอาเฉพาะช่วงเวลา
๓ ปีที่ผ่านมา เอาเฉพาะเรื่องในครอบครัว เอาเฉพาะเรื่องงาน
๓. เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเขียนเล่าออกนอกเรื่อง หรือน�้ำท่วมทุ่ง ครู
ก�ำหนดความยาว ค�ำถาม หรือกรอบประเด็น
ตัวอย่าง
วิชาพีชคณิตเบื้องต้น
ครูใช้ข้อมูลของวัตถุประสงค์ของวิชา และผลการทดสอบพื้นความรู้
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนท�ำงานตามค�ำสั่งดังนี้ “ให้ผู้เรียนใช้เวลา
๑๕ นาที เขียนเรียงความความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ บอกประสบการณ์
ประทับใจทีส่ ดุ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หากเป็นประสบการณ์ทเี่ ป็นบวก
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ให้อธิบายว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ หากประสบการณ์เป็นลบ ให้อธิบายว่าท�ำไม
จึงเป็นประสบการณ์ไม่ดี และให้แนะวิธีด�ำเนินการที่แตกต่าง ที่จะท�ำให้เป็น
ประสบการณ์ทดี่ ี โดยผูด้ ำ� เนินการอาจเป็นครู ตัวผูเ้ รียนเอง หรือเพือ่ นผูเ้ รียน
ก็ได้”
ก่อนให้ผเู้ รียนส่งเรียงความ ครูให้ผเู้ รียนจับคูแ่ ลกเปลีย่ นประสบการณ์
กัน แล้วให้ผู้เรียนทั้งชั้นช่วยกันท�ำรายการว่า พฤติกรรมใดบ้างของตัว
ผู้เรียน และของตัวครู ที่จะช่วยให้การเรียนของผู้เรียนสนุกและประสบความ
ส�ำเร็จในการเรียนรู้
วิชาดนตรีพหุวัฒนธรรมของอเมริกา
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับเนื้อหาในวิชา
และให้ตระหนักอิทธิพลของประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ทีม่ ตี อ่ ความ
ชอบไม่ชอบชนิดของดนตรี ครูจึงมอบงานแก่ผู้เรียนในช่วงต้นเทอม ดังนี้
“ให้เขียนอัตตชีวประวัติ ๑,๐๐๐ ค�ำ เชื่อมโยงพื้นฐานทางครอบครัว
ของตนเองกับรสนิยมด้านดนตรีของตัวผูเ้ รียนเอง แบ่งข้อเขียนออกเป็นช่วงๆ
ตามช่วงชีวิตของผู้เรียนดังนี้
f ก่อนคลอด มีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ และเกิดขึ้นใน
โลก ในช่วง ๒๕ ปี ก่อนคุณเกิด พ่อแม่และปูย่ า่ ยตายายของคุณ
ฟังดนตรีชนิดไหน
f อายุ ๐ - ๕ ปี เล่าประสบการณ์ดนตรี ทีไ่ ด้ฟงั ตอนป็นเด็ก เพลง
กล่อมเด็ก เพลงลูกทุ่ง (folk song) ชนิดไหนที่จ�ำได้ ชาติพันธุ์
และเชือ้ ชาติมอี ทิ ธิพลแค่ไหนต่อประสบการณ์เหล่านี้ เล่าประสบ
การณ์อื่นๆ ที่มีผลต่อรสนิยมดนตรีของคุณ
วิจารณ พานิช  289

f อายุ ๖ - ๑๒ ปี คุณฟังดนตรีอะไรในช่วงนี้ เล่าประสบการณ์
ดนตรีที่ส�ำคัญ เช่น การเรียน/ฝึก ดนตรีในโรงเรียน การเล่น/
ฟังดนตรีในงานเทศกาล การมีพี่/น้อง เล่นดนตรี
f อายุ ๑๓ - ๒๑ ปี เล่าเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลต่อรสนิยมดนตรี
ของคุณ เวลานี้คุณชอบ/ไม่ชอบ ดนตรีแบบไหน รสนิยมนี้เกิด
จากอะไร มีการเปลีย่ นรสนิยมไหม การเปลีย่ นนัน้ เกิดจากอะไร
f ถ้าผู้เรียนอายุเกิน ๒๑ ปี คุณมีประสบการณ์ดนตรีอย่างไรบ้าง
หลังอายุ ๒๑ ปี รสนิยมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
f ทบทวนประสบการณ์ชีวิตด้านดนตรีในภาพรวม เวลานี้คุณอายุ
เท่าไร เล่าสภาพแวดล้อมในชีวิต คุณคิดว่าประสบการณ์ชีวิตที่
ส�ำคัญที่สุดที่ก�ำหนดรสนิยมด้านดนตรีของคุณคืออะไร เปรียบ
เทียบกับผู้เรียนคนอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ
ชาติพันธุ์ ฯลฯ รสนิยมดนตรีแตกต่างกันอย่างไร”
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้ได้งา่ ย โดยก�ำหนดให้ผเู้ รียนแต่ละคนจัดท�ำเว็บเพจอัตตชีวประวัติ
ของตน ใส่ภาพ คลิปเสียง หรือคลิปวีดิทัศน์
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f เพื่อเพิ่มความรู้จักตนเอง ก�ำหนดให้ผู้เรียนใคร่ครวญและเขียน
อธิบายว่าท�ำไมเหตุการณ์ทเี่ ขียนจึงมีความหมายต่อรสนิยมดนตรี
ของตน
f ให้ใส่ มัลติมีเดียลงในเรียงความ เพื่อเพิ่มสีสัน
f เก็บเรียงความไว้ ตอนปลายเทอมส่งคืนผูเ้ รียน ให้เขียนเล่าเพิม่
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ว่ารสนิยมและความเห็นต่อดนตรีของตนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บ้าง ในระหว่างเรียนวิชานี้
ค�ำแนะน�ำ
ในวิชาระดับเบื้องต้น การเน้นท�ำความเข้าใจทัศนคติต่อการเรียน
สาระวิชา จะช่วยลดความเครียดหรือวิตกกังวลต่อวิชาที่ผู้เรียนเลื่องลือกันว่า
เรียนยาก เช่นคณิตศาสตร์ สถิติ การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งช่วย
ให้ครูท�ำความเข้าใจพื้นความรู้ของผู้เรียนด้วย
เมื่อผู้เรียนท�ำความเข้าใจ หรือเรียนรู้ตนเอง ก็จะเรียนรู้เรื่องราวของ
เพื่อนด้วย เทคนิคนี้จึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงสังคม เช่นเกิดความเห็นอก
เห็นใจคนอื่น ความสามารถมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่
มีผิวและเชื้อชาติแตกต่างกัน  เกิดทักษะเชิงพหุวัฒนธรรม
หากครูอ่านอัตตชีวประวัติพบว่าผู้เรียนจ�ำนวนมากมีความกังวลต่อ
การเรียนวิชานั้น ให้บอกเรื่องนี้แก่ชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนใจชื้นว่ามีเพื่อนอีก
หลายคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน
ผูเ้ รียนบางคนไม่สบายใจทีจ่ ะบอกเรือ่ งส่วนตัวของตน อย่าบังคับ ให้
อธิบายว่าการเรียนด้วยเทคนิคนีจ้ ะช่วยการเรียนรูอ้ ย่างไร แต่หากยังมีผเู้ รียน
ที่ไม่สบายใจที่จะเขียน ก็ให้ผู้เรียนคนนั้นท�ำอย่างอื่นแทน
การเขียนอัตตชีวประวัตใิ ช้เวลา ครูจงึ ควรใส่ขอ้ จ�ำกัดเพือ่ ท�ำให้เป็น
ข้อเขียนที่สั้น และครูต้องอ่านและตอบสนอง
ข้อเขียนเหล่านี้ ช่วยให้ครูปรับการจัดการเรียนการสอนแก่ชั้นให้
เหมาะสมแก่ผู้เรียนกลุ่มนั้นยิ่งขึ้น และอาจค้นพบผู้เรียนพิเศษ ส�ำหรับท�ำ
หน้าที่ช่วยครู หรือเชิญให้แสดงหรือน�ำเสนอแก่ชั้นเรียน
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๕๖. เจตคติและคุณคา (๒)

สัมภาษณ

การสัมภาษณ หรือผลัดกันถามผลัดกันตอบ
โดยผูเรียนสองตอสอง ทําใหรูสึกเปนกันเอง และมี
โอกาสเผยความในใจไดมาก การสัมภาษณจึงชวยเชื่อม
โยงมิติดานในของผูเรียนเขากับวิชาที่เรียนไดมาก
ในตอนที่ ๕๖ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and Values
และเป็นเรื่องของ SET 36 : Dyadic Interviews
SET 36 : Dyadic Interviews
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ผู้เรียนจับคู่ผลัดกันเป็นผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ เรื่องเกี่ยวกับ
เจตคติ ความเชือ่ และการให้คณุ ค่าต่อสิง่ ต่างๆ รวมทัง้ ประสบการณ์ชวี ติ ที่
เชื่อมโยงกับวิชาที่เรียน หรือเป้าหมายการเรียนรู้
การสัมภาษณ์ หรือผลัดกันถามผลัดกันตอบ โดยผู้เรียนสองต่อสอง
ท�าให้รู้สึกเป็นกันเอง และมีโอกาสเผยความในใจได้มาก การสัมภาษณ์จึง
ช่วยเชื่อมโยงมิติด้านในของผู้เรียนเข้ากับวิชาที่เรียนได้มาก
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดรายการค�ำถามส�ำหรับสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
๒. จัดผู้เรียนเป็นคู่
๓. อธิบายวิธีการ ดังนี้
- 	ย�้ำว่าผู้เรียน ก สัมภาษณ์ผู้เรียน ข เป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น ๑๐
นาที) จนครูสงั่ ว่า “สับข้าง” แล้วจึงให้ผเู้ รียน ข เป็นผูส้ มั ภาษณ์
ผู้เรียน ก บ้าง ในเวลาเท่ากัน
- บอกให้ชัดเจนว่า หน้าที่ของผู้สัมภาษณ์คือ ตั้งค�ำถาม ฟัง และ
ถามเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แต่ไม่ประเมินหรือโต้แย้งโดย
เอาความคิดเห็นของตนเป็นฐาน
- แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ผู ้ เ รี ย นจะต้ อ งเขี ย นเรี ย งความ สรุ ป ผลการ
สัมภาษณ์เพื่อน
๔. ผู้เรียนสัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน สับข้างเมื่อครูบอก แล้วเขียน
รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง
วิชาวรรณคดีสมัยใหม่เบื้องต้น
ครูต้องการใช้การสัมภาษณ์ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
ตระหนักในคุณค่าของการอ่านอย่างไตร่ตรอง และเชื่อมโยงสาระที่อ่านกับ
ชีวิตส่วนตัวของตน ครูจึงมอบรายชื่อหนังสืออ่านให้ผู้เรียนไปอ่านล่วงหน้า
โดยบอกว่าผูเ้ รียนจะต้องเตรียมมาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ชิงลึกกับเพือ่ น ๑ คน ใน
ประเด็นใด
เช่น เมื่อครูมอบหมายให้อ่านเรื่องสั้นของ Tim O’Brien เรื่อง “The
Things They Carried” ผู้เรียน รู้ล่วงหน้าว่า จะต้องตอบค�ำถาม “สิ่งของที่
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ทหารจะต้องขน ที่คุณแปลกใจที่สุดคืออะไร ท�ำไมจึงแปลกใจ” และ “หาก
คุณคือคนหนึ่งที่ต้องแบกสิ่งของนั้น คุณรู้สึกอย่างไร”
ครูพบว่า เนื่องจากในการคุยกัน ๒ คน บรรยากาศเป็นกันเอง ง่าย
ต่อการเปิดเผยความเห็นส่วนตัว ดังนั้นการผลัดกันสัมภาษณ์จึงช่วยให้เมื่อ
อภิปรายกันทั้งชั้น จึงมีเรื่องราวมาอภิปรายกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
วิชาอนามัยช่องปาก
ครูต้องการเตรียมผู้เรียนออกไปฝึกงานด้านบริการทันตกรรม ให้ผู้
เรียนฝึกตอบค�ำถามและเผชิญสถานการณ์ที่อาจพบในชีวิตจริง ครูจึงเตรียม
รายการค�ำถาม ทีค่ ดิ ขึน้ จากประสบการณ์ของตน โดยใช้คำ� ถามหลัก “คุณจะ
ท�ำอย่างไร หาก ....”
ครูมอบ ๑ ค�ำถามแก่ชนั้ โดยให้ผเู้ รียนจับคูแ่ ลกเปลีย่ นความเห็นกัน
แล้วรวมเป็น ๓ คู่ ๖ คน เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกกลุ่มว่าเพื่อนที่เป็นคู่มี
ความเห็นอย่างไร แล้วให้กลุม่ (๖ คน) เลือกประเด็นหรือปัญหาทีก่ งั วลใจทีส่ ดุ
แล้วให้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ทัง้ ชัน้ กิจกรรมนีช้ ว่ ยเตรียมความพร้อมแก่ผเู้ รียน
ตอนปฏิบัติจริงได้ดีมาก
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
น่าจะใช้เทคนิคนี้ เป็นเครื่องมือให้เกิดความสนิทสนมเป็นชุมชน
ออนไลน์ ได้ดียิ่งขึ้น โดยครูก�ำหนดให้ผู้เรียนจับคู่กัน ลปรร. หรือสัมภาษณ์
ซึง่ กันและกันออนไลน์ แล้วจึงน�ำผล หรือความรูท้ ไี่ ด้มา ลปรร. ในกลุม่ ใหญ่
เคล็ดลับส�ำคัญคือ ให้คสู่ มั ภาษณ์เป็นผูบ้ อกความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ของเพื่อน ไม่ใช่ให้เจ้าตัวเป็นผู้บอก
หลังจากนั้นจึงเป็นการอภิปรายทั้งชั้นเรียน
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การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f ให้ผู้เรียนร่วมกันตั้งค�ำถามหรือโจทย์เอง
f ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ อุ ่ น เครื่ อ งสู ่ ก ารอภิ ป รายทั้ ง
ชัน้ เพราะผูเ้ รียนจะรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะเผยความในใจต่อเพือ่ นสอง
ต่อสองมากกว่า
f ให้ผเู้ รียนบันทึกเสียงการสัมภาษณ์แล้วถอดเทป และผูเ้ รียนเขียน
ชีวประวัตขิ องเพือ่ นคูส่ ัมภาษณ์ เพือ่ ฝึกเขียนรายงานวิชาการให้
มีรูปแบบที่ดี หรือฝึกเขียนบทความส่งไปลงหนังสือพิมพ์
f ขยายกิจกรรมให้จริงจังหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยให้คู่ผู้เรียนใช้เวลา
เต็มชั่วโมง ดื่มกาแฟคุยกัน หรือไปเดินเล่นด้วยกัน เพื่อคุยกัน
ให้ได้มติ ดิ า้ นในทีล่ กึ ยิง่ ขึน้ เพือ่ เขียนบทความทีย่ งิ่ น่าสนใจ รวม
ทัง้ อาจท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นระยะยาวหรือตลอดชีวติ
ระหว่างคู่ผู้เรียน
f อาจขยายสู่กิจกรรม “สัมภาษณ์ ๓ ขั้นตอน” (Three-Step
Interview) ซึ่งมีผลให้เกิดการ ลปรร. ในหมู่ผู้เรียน ๔ คน โดย
มีขั้นตอนคือ (๑)ผู้เรียน ก สัมภาษณ์ผู้เรียน ข (๒)ผู้เรียน ข
สัมภาษณ์ผู้เรียน ก (๓) ผู้เรียน ก และ ข รายงานผลการ
สัมภาษณ์ต่อผู้เรียน ค และ ง และผู้เรียน ค และ ง ก็รายงาน
ผลการสัมภาษณ์ของตน ต่อผู้เรียนก และ ข ด้วย
f ให้ทีมผู้สัมภาษณ์ ๓ คน ช่วยกันสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ คน (เรียก
ว่า “ทีมสัมภาษณ์”)
f อาจให้ผู้เรียนสัมภาษณ์ผู้อื่น ที่ไม่ใช่ผู้เรียน ที่อาจเป็นคนใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่
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คาดว่าจะมีความเชื่อ หรือเจตคติแตกต่างจากกลุ่มผู้เรียนมาก
ลักษณะที่บ่งชี้โอกาสแตกต่างคือ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัยหรือรุ่น
(generation) ศาสนา ประเทศแดนเกิด เป็นต้น จะท�ำให้ผเู้ รียน
เข้าใจมิตดิ า้ นเจตคติ ความเชือ่ และมิตดิ า้ นในของคนทีแ่ ตกต่าง
หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น
ค�ำแนะน�ำ
 	
การสัมภาษณ์ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักกันยิ่งขึ้น น�ำไปสู่ความเป็นชุมชนที่
แน่นแฟ้นขึ้น
การสัมภาษณ์สองต่อสอง ช่วยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้
สะดวกใจง่ายขึ้น การผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง ก็ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกติดต่อ
กันดียิ่งขึ้น
จะได้ผลดียิ่งขึ้น หากครูช่วยจับคู่ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน ที่ยังไม่รู้จัก
กัน ผู้เขียนแนะน�ำวิธีจับคู่แบบสุ่มดังต่อไปนี้
f วิธี “คี-่ คู”่ ครูเดินไปตามทางเดินกลางห้องและขานผูเ้ รียนแต่ละ
แถวหน้ากระดาน “คี่” “คู่” “คี่” “คู่” ไปเรื่อยๆ แล้วให้ผู้เรียน
คี่ จับคู่กับผู้เรียนคู่ ที่นั่งข้างหลัง

f วิธีแจกไพ่ แจกไพ่ชุด ๔ ใบ เช่น สี่ A, สี่คิง, สี่ควีน, ฯลฯ ให้
ผู้เรียนที่ได้ไพ่ระดับเดียวกันรวมตัวเป็นกลุ่ม ๔ คน ซึ่งอาจแบ่ง
ย่อยเป็นกลุ่ม ๒ คนโดยแยกด้วยสี
f วิธแี จกบัตรต่างสี เช่น สีเขียวกับชมพู แต่ละบัตรเขียนหมายเลข
เช่น A-๑, A-๒, …; B-๑, B-๒, …, etc ให้ผู้เรียนที่ได้หมายเลข
เดียวกันต่างสีจับคู่กัน
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f วิธีตั้งแถว ตามล�ำดับอะไรก็ได้ เช่นล�ำดับความสูง ล�ำดับตัว
อักษรของชื่อ แล้วให้นับ ๑, ๒; ๑, ๒; … เพื่อให้ ๑ จับคู่กับ ๒
ที่อยู่ติดกัน หรือนับ ๑, ๒, ๓, ๔; ๑, ๒, ๓, ๔; …. เพื่อจับกลุ่ม
๔ คน เป็นต้น
อาจจับคู่ผู้เรียนแบบจงใจ เพื่อให้คนที่ต่างกันมากๆ จับคู่กัน หรือ
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจับคู่กัน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Barkley EF, Cross KP, Major CH. (๒๐๐๕). Collaborative learning
techniques : A handbook for college faculty. San Francisco : JosseyBass, pp. ๒๔๖-๒๕๐.
ค�ำแนะน�ำของผม
ควรใช้เครื่องมือ “การจัดการความรู้” ที่เรียกว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”
(peer assist) ช่วยด้วย โดยเชิญผูเ้ รียนรุน่ พีท่ ผี่ า่ นประสบการณ์นมี้ าแล้ว มา
ฟังการอภิปรายทัง้ ชัน้ ในช่วงสุดท้าย แล้วบอกผูเ้ รียนรุน่ น้องทัง้ ชัน้ เรียนว่า สิง่
ที่น้องๆ เตรียมเผชิญ สิง่ ใดบ้างที่ตรงตามทีร่ ุ่นพีไ่ ด้พบ สิง่ ใดบ้างทีร่ ุ่นพี่ไม่พบ
และสิ่งใดบ้างที่รุ่นน้องไม่ได้เอ่ยถึง แต่รุ่นพี่ต้องเผชิญ และรุ่นพี่เผชิญปัญหา
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร ฯลฯ
๑๘ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๑๔๖
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๕๗. เจตคติและคุณคา (๓)

เวียนกันตอบ

เปนเทคนิคฝกใหผูเรียนฟงคนอื่นอยางตั้งใจ
และเคารพ แลวนําสิ่งที่ไดฟงมาบูรณาการกับความรู
ของตน ไดเปนความรูใหม หรือแนวความคิดใหม
ในตอนที่ ๕๗ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and
Values และเป็นเรื่องของ SET 37 : Circular Response
SET 37 : Circular Response
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเทคนิคฝึกให้ผเู้ รียนฟังคนอืน่ อย่างตัง้ ใจ และเคารพ แล้วน�าสิง่ ที่
ได้ฟงั มาบูรณาการกับความรูข้ องตน ได้เป็นความรูใ้ หม่ หรือแนวความคิดใหม่
การหมุนเวียนกันตอบ ท�าให้ทุกคนมีโอกาสตอบเท่าเทียมกัน
วิธีการคือ ครูบอกงาน หรือค�าถามให้ทีมผู้เรียนตอบ โดยคนแรก
พูด แล้วคนที่ ๒ พูด แต่คนที่ ๒ ต้องสรุปค�าพูดของคนที่ ๑ สัน้ ๆ เสียก่อน แล้ว
จึงใช้แนวคิดของคนที่ ๑ น�าไปสู่ข้อคิดเห็นของตน ท�าเช่นนี้จนเวียนมาที่คน
ที่ ๑ ใหม่
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดค�ำถามที่น่าสนใจ และมีได้หลายค�ำตอบ โดยครูลอง
ตอบเอง และปรับปรุงให้ค�ำถามเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. ตัดสินในว่าครูจะบอกค�ำถามอย่างไร เช่นเขียนเป็นใบงาน ท�ำ
เป็น PowerPoint หรือเขียนบน White Board
๓. บอกผู้เรียนยกเก้าอี้มานั่งเป็นวงกลม หรือถ้าเป็นชั้นใหญ่มาก
บอกให้นั่งหลายวง วงละ ๖ - ๙ คน ก�ำหนดผู้เรียน ๑ คนใน
กลุม่ ท�ำหน้าที่ “คุณสังเกต” ท�ำหน้าทีส่ งั เกตกระบวนการในกลุม่
๔. อธิบายเป้าหมายของกิจกรรม และกระบวนการ ดังตัวอย่าง
		 ผู้เรียน จะตอบค�ำถามเวียนตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากการสรุป
ประเด็นของเพือ่ นคนก่อนหน้า แล้วเชือ่ มโยงข้อคิดเห็นของตนกับ
ของเพื่อนคนก่อนๆ ใช้เวลาเรียบเรียงค�ำพูดเพื่อความชัดเจน
อย่าพูดแซงคิว และถ้าผูเ้ รียนใช้เวลามากเกินไป ครูจะให้สญั ญาณ
๕. บอกให้ผู้เรียนคนหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้เริ่มต้น ตอบค�ำถามที่ให้
ตัวอย่าง
วิชาวรรณคดีอเมริกัน
ในวิชานี้ผู้เรียนเรียนตัวอย่างของวรรณคดีอเมริกันในช่วง ก่อน
สงครามกลางเมือง ถึงช่วงเริม่ สงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ซึง่ เป็นช่วงทีห่ า่ งไกลชีวติ
จริงของผู้เรียน ครูจึงหาทางเชื่อมโยงกับชีวิตผู้เรียนด้วยกิจกรรม “เวียนกัน
ตอบ” ตอบค�ำถามดังตัวอย่าง “คุณรู้สึกว่าตัวละครเป็นจริงหรือไม่” “คุณ
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งราวเหล่านีอ้ ย่างไร” “เรือ่ งราวเหล่านีท้ �ำให้คณุ นึกถึงคนรูจ้ กั
บางคนอย่างไร”
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เนือ่ งจากผูเ้ รียนต้องเริม่ พูดโดยสรุปค�ำพูดของเพือ่ นคนก่อน กิจกรรม
นี้จึงช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจอยู่กับสาระวิชาที่เรียน
วิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
ครูต้องการใช้เทคนิค “เวียนกันตอบ” เป็นเครื่องมือฝึกพูดและ
ท�ำความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ครูจึงก�ำหนดให้ผู้เรียนพูดเวียนเพื่อสร้างเรื่อง
ราวต่อกัน จากประโยคเริ่มต้นของครู (เป็นภาษาฝรั่งเศส) คือ “เมื่อเช้าฉัน
ตื่นขึ้นมา พบว่าเป็นวันที่อากาศดี ท้องฟ้าสีคราม และพระอาทิตย์ส่องแสง
เจิดจ้า ฉันจึงเดินไปทีร่ า้ นกาแฟ เพือ่ กินอาหารเช้า” ผูเ้ รียนคนถัดไปย่อมต้อง
ท�ำความเข้าใจเรือ่ งทีค่ รูเริม่ ต้น และอาจพูดต่อ (เป็นภาษาฝรัง่ เศส) ว่า “ขณะ
ทีฉ่ นั ก�ำลังเดินไปทีร่ า้ นกาแฟ ฉันก็วางแผนสัง่ อาหารเช้า ฉันอยากดืม่ กาแฟใส่
นม แต่กย็ งั ไม่แน่ใจว่าอยากกินอาหารทีห่ นักกว่าหรือไม่ เช่น ไข่คน หรือเพียง
กินขนมปังครัวซอง” ผูเ้ รียนจะรูส้ กึ สนุกและได้ฝกึ ภาษาฝรัง่ เศสในสภาพคล้าย
กับในชีวิตจริง
การขยายวิธีการหรือประโยชน์
f อาจใช้เทคนิคนี้ฝึกความสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน โดยก�ำหนดให้ผู้
เรียนสร้างเรือ่ งขึน้ มาตอบค�ำเริม่ ต้นของครู แล้วสร้างเรือ่ งราวต่อ
เนื่องกันไป

f มีผู้คิดวิธีการ “Circle of Voices” ให้ผู้เรียนที่อยู่ในฐานะ “เสียง
ส่วนน้อย” ได้พูด ในเรื่องที่ก�ำลังอภิปรายกัน ก�ำหนดให้ผู้เรียน
๔ - ๕ คน นั่งเป็นวงกลมในชั้น และให้เวลาคิดช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วจึงให้ผู้เรียนในวงพูดอย่างอิสระตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดให้
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เวียนตามล�ำดับ โดยผู้เรียนทั้งชั้นฟังอย่างสงบ เหมาะต่อกรณีมี
ผู้เรียนที่เป็นชนส่วนน้อยในชั้น
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield SD, Preskill S. (๑๙๙๙). Discussion as a way of teaching :
Tools and techniques for democratic collaborative learning
classrooms. San Francisco : Jossey-Bass, pp. ๗๙-๘๑.
๑๘ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๑๙๕
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๕๘. เจตคติและคุณคา (๔)

ขอโตแยงเชิงจริยธรรม

เปนเทคนิคฝกใหผูเรียนคิดดวยชุดจริยธรรมที่ตนยึดถือ
ในทามกลางความเปนจริงของสังคม
และในสถานการณของวิชาที่เรียน
ในตอนที่ ๕๘ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and Values
และเป็นเรื่องของ SET 38 : Ethical Dilemmas
SET 38 : Ethical Dilemmas
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเทคนิคฝึกให้ผเู้ รียนคิดด้วยชุดจริยธรรมทีต่ นยึดถือ ในท่ามกลาง
ความเป็นจริงของสังคม และในสถานการณ์ของวิชาที่เรียน
ผู้เรียนได้รับเรื่องราวของสถานการณ์ (ที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน) ที่ผู้คน
ต้องเผชิญ และต้องตัดสินใจเลือกด�าเนินการทางใดทางหนึ่ง ใน ๒ - ๓ ทาง
เลือก ที่แตกต่างกันด้านการยึดถือความมั่นคงเชิงจริยธรรม
ผูเ้ รียนมีเวลาคิดไตร่ตรองเงียบๆ ระยะเวลาหนึง่ เพือ่ เลือกทางเลือก
ของตนอย่างอิสระ และโดยไม่เปิดเผยว่าตนเลือกแนวทางใด ครูใช้ผลของ
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การกระจายทางเลือกในชั้นเป็นแนวทางอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส�ำหรับ
ให้ผเู้ รียนได้เข้าใจทางเลือกตัดสินใจเชิงจริยธรรม ว่ามีปจั จัยเกีย่ วข้องอย่างไร
บ้าง ส�ำหรับสั่งสมประสบการณ์ไว้ใช้ในชีวิตข้างหน้า
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูกำ� หนดประเด็นเชิงจริยธรรม ส�ำหรับเป็นประเด็นเรียนรู้ เชือ่ ม
โยงกับวิชาที่เรียน
๒. ก�ำหนดกรณีตวั อย่างหรือกรณีศกึ ษา ทีม่ ขี อ้ โต้แย้ง ทีเ่ ป็นจริงหรือ
สมจริง
๓. เขียนค�ำถาม ๒ - ๓ ค�ำถามให้ผู้เรียนแสดงจุดยืนทางจริยธรรม
และอธิบายว่าท�ำไมจึงเลือกทางเลือกนั้น
๔. ให้ผู้เรียนเขียนค�ำตอบอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้อง
ลงชื่อ
๕. ให้เวลาผู้เรียนเขียน หรือให้กลับไปท�ำเป็นการบ้าน
ตัวอย่าง
ตนเอง

วิชาสัมมนาส�ำหรับผู้เรียนปี ๑ : ทักษะในการเรียน และการพัฒนา

วิชาสหวิทยาการนีม้ เี ป้าหมายหลายอย่าง ได้แก่ แนะน�ำให้ผเู้ รียนได้
เข้าใจค่านิยม และมาตรฐาน ของชุมชนวิชาการ ครูต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความมัน่ คง (integrity) ต่อจริยธรรมทางวิชาการ ครูจงึ เขียนเรือ่ งของผูเ้ รียน๒
คน คือ แอนน์ กับเพื่อนร่วมห้องชื่อ บาร์บาร่า บาร์บาร่า บอก แอนน์ ว่าตน
วางแผนเข้าสอบแทนเพือ่ นชายในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ แอนน์กเ็ รียนวิชานีด้ ว้ ย
ครูกำ� หนดให้ผเู้ รียนแต่ละคนเขียนค�ำตอบสัน้ ๆ ครึง่ หน้าต่อค�ำถาม (๑) แอนน์
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ควรท�ำอย่างไร เกี่ยวกับการที่ บาร์บาร่ากับแฟนจะโกงการสอบ (๒) ตามค�ำ
ตอบข้อ ๑ จงบอกเหตุผลที่แอนน์ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำตามข้อ ๑
ครูให้เวลาผูเ้ รียนเขียนค�ำตอบ ๑๐ นาที แล้วเก็บกระดาษค�ำตอบ น�ำ
ไปอ่านหลังจบชัน้ เรียน และแปลกใจมากทีผ่ เู้ รียนประมาณร้อยละ ๖๐ บอกว่า
แอนน์ไม่ควรท�ำอะไร แต่ให้เหตุผลต่างๆ กัน โดยส่วนใหญ่เน้นความเป็น
เพื่อนระหว่างแอนน์ กับ บาร์บาร่า หนึ่งในสี่ของผู้เรียนบอกว่า แอนน์ควรโต้
แย้งห้ามปราม บาร์บาร่า ว่าไม่ควรโกงการสอบ มีสองสามคนบอกว่า แอนน์
ควรแจ้งผู้รับผิดชอบการสอบของมหาวิทยาลัย
ครูนำ� ผลมาอภิปราย ลปรร. ในชัน้ เรียน และให้ผเู้ รียนบอกว่าค่านิยม
ที่เป็นฐานของค�ำตอบแต่ละแบบเป็นอย่างไร มีการอภิปรายกันอย่างกว้าง
ขวาง และสะท้อนว่าผู้เรียนได้เข้าใจหลักการของ academic integrity
วิชา Microcontroller Programming
วิชานี้เป็นวิชาเชิงเทคนิค คือการเขียน software ครูต้องการให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูป้ ระเด็นเชิงสังคม และเชิงจริยธรรม จึงเขียนฉากสถานการณ์
ต่อไปนี้
“ท่านเป็น software engineer ในบริษัท start-up ขนาดเล็ก ที่ท�ำ
หน้าที่พัฒนา โค้ด ส�ำหรับ embedded microcontroller ส�ำหรับใช้ในเครื่อง
มือช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ย ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ software ทีก่ ำ� ลังเขียนนี้ เป็นความเป็น
ความตายของบริษัท หากท�ำไม่ส�ำเร็จ บริษัทอาจล้ม ท่านจะตกงาน และ
เวลานีเ้ ป็นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไม่ดี หางานยาก มีการก�ำหนดวันส่งมอบผลงานไว้
ล่วงหน้าแล้ว และจะมีพิธีแถลงข่าวและสาธิตการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ แต่
เมื่อท่านน�ำ software ใส่ลงผลิตภัณฑ์ ก็พบข้อบกพร่อง (bug) ที่ software
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อาจท�ำให้เครื่องหยุดท�ำงาน แต่โอกาสเกิดก็มีน้อยมาก และก�ำหนดปรับปรุง
software คือ ๓ เดือนหลังส่งมอบ และท่านรู้ว่าหัวหน้าจะไม่ยอมให้มีการ
แก้ไขในเบื้องต้น คุณจะท�ำอย่างไร”
ครูฉายทางเลือก ๒ ทางขึ้นจอ คือ (๑) ส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่บอก
อะไร (๒) รายงานให้รู้ว่ามีข้อบกพร่อง
แล้วให้เวลาผู้เรียนคิดครู่หนึ่งจึงตอบโดยใช้ clicker ก่อนแจ้งผล ครู
ให้ผเู้ รียนเดาว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่จะตอบว่าอย่างไร เพราะอะไร และให้ผเู้ รียน
จับคู่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน แล้วจึงอภิปรายทั้งชั้น
วิชาสถิติ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับสถิติ จึงเล่า
เรื่องที่ตนประสบสมัยเป็นผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
“มีเพื่อนผู้เรียนก�ำลังจะจบปริญญาเอก (สมมติว่าชื่อ จอร์จ) และ
ก�ำลังท�ำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ที่ทำ� หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
ตัดสินผลงานวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่านนี้ได้รับการว่าจ้างท�ำวิจัยจากบริษัท
ยาใหญ่แห่งหนึง่ ให้วเิ คราะห์ทางสถิตเิ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่ ของบริษทั
ครูส่งข้อมูลให้แก่ จอร์จ และพูดว่า ‘นี่คือข้อมูล จัดการให้ผลออกมาเป็น
เชิงบวก’”
ครูให้เวลาผูเ้ รียนคิดครูห่ นึง่ ว่าหากตนเป็น จอร์จ จะท�ำอย่างไร แล้ว
ให้เขียนค�ำตอบสัน้ ๆ แล้วครูเก็บค�ำตอบ แล้วให้จบั กลุม่ ๕ คน เพือ่ อภิปราย
กัน เน้นให้คุยกันเรื่องความท้าทายที่คนเราต้องเผชิญ เมื่อต้องท�ำในสิ่งที่ถูก
ต้องเชิงจริยธรรม ระหว่างที่ผู้เรียนก�ำลังอภิปรายกลุ่ม ครูตรวจค�ำตอบ แล้ว
เสนอผลต่อชั้น และเล่าเรื่องการท�ำผิดจริยธรรมในวงการสถิติ จบลงด้วย
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การให้การบ้านไปศึกษาและเขียนรายงาน จาก American Statistical
Association’s Ethical Guidelines for Statistical Practice
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
การตอบค�ำถามเชิงจริยธรรมต้องท�ำแบบไม่แสดงตัว ดังนั้นหากจะ
ให้ตอบค�ำถามออนไลน์ ต้องมีเครือ่ งมือทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนตอบแบบไม่แสดง
ตัว แล้วครูใช้ผลจากค�ำตอบเป็นเครื่องน�ำการอภิปรายใน discussion group
การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f ให้ผู้เรียนค้นหาเรื่องราวที่เป็นข้อโต้แย้งเชิงจริยธรรม ที่เหมาะ
สมส�ำหรับน�ำมาเป็นกรณีศึกษา

f อาจใช้เทคนิค เล่นละคร (role-play) ส�ำหรับท�ำความเข้าใจข้อ
โต้แย้งต่างแนวคิด
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroon assessment techniques. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๒๗๑-๒๗๔.
๑๙ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๓๒๔
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๕๙. เจตคติและคุณคา (๕)

เชื่อมชุมชน

เปาหมายคือ ขยายโลกทัศนของผูเรียนใหกวางขึ้น
ไดรับรูความรูที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ในหลากหลายรูปแบบ
หรือไดเชื่อมโยงความรูในวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น
ในตอนที่ ๕๙ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and
Values และเป็นเรื่องของ SET 39 : Connected Communities
SET 39 : Connected Communities
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : หลาย คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ผู้เรียน จากหลายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน รวมตัวกันเป็นชุมชนเรียนรู้
โดยผู้เรียนต่างชั้นเรียนที่มารวมตัวกัน ลปรร. นี้ อาจมาจากมหาวิทยาลัย
(โรงเรียน) เดียวกัน หรือมาจากต่างสถาบันก็ได้ หรืออาจอยูห่ า่ งไกลกันคนละ
ประเทศคนละซีกโลกก็ได้
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เป้าหมายคือ ขยายโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขึ้น ได้รับรู้ความรู้ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในหลากหลายรูปแบบ หรือได้เชื่อมโยงความรู้ในวิชาที่
เรียนกับวิชาอื่น
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดประเด็นการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นจาก
			 การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนอื่น นอกชั้นเรียนของตน
๒. ก�ำหนดรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ เช่น คุยกันครั้งเดียวหรือหลาย
			 ครั้ง เพียงการอภิปรายหรือมีการท�ำโครงกรร่วมกัน มีการพบ
			 หน้ากันหรือเป็น virtual community
๓. ก�ำหนดกลุ่มผู้เรียนอื่นที่ต้องการให้ผู้เรียนในชั้นไปมีปฏิสัมพันธ์
			 ด้วย และท�ำงานร่วมกับผู้น�ำ (อาจารย์) ของผู้เรียนกลุ่มนั้น ใน
			 การวางแผนเชื่อมชุมชนผู้เรียนทั้งสองชุมชน
ตัวอย่าง
วิชาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางและศาสนาเปรียบเทียบของโลก
ครูของวิชาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง และครูของวิชาศาสนา
เปรียบเทียบของโลก มีเป้าหมายตรงกันทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนของตนได้เรียนข้าม
สาขาวิชา และเห็นว่าหากให้ผเู้ รียนของทัง้ สองวิชาได้เรียนสาระด้านวัฒนธรรม
และการเมืองมุสลิม ร่วมกัน ผ่านการค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลีย่ น โดยหลัง
จากผู้เรียนในวิชาทั้งสองได้เรียนพื้นความรู้ในวิชาพอสมควรแล้ว ครูทั้งสอง
ร่วมกันก�ำหนดโจทย์ส�ำหรับค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าคนใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลางได้ตอ่ สูแ้ ละเกิดผลอย่างไรบ้าง เพือ่ อ�ำนาจของศาสนา
บทบาทของเพศ ความเป็นพลเมือง ประชาสังคม และ ประชาธิปไตย โดย
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ให้ผู้เรียนน�ำพื้นความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และด้านปรัชญา จากรายวิชาทั้ง
สองมาเป็นพื้นฐาน
วิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
ผู้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลางในมหาวิทยาลัยอเมริกัน เรียนรู้
ร่วมกันกับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชาสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษา
ที่สอง ในมหาวิยาลัยที่เมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส โดยอภิปรายแลกเปลี่ยน
กันผ่าน videoconference และผ่านการ chat โดยการเขียนโต้ตอบ เพื่อ
เรียนรู้ตามโมดูลการเรียนรู้ที่ครูของทั้งสองฝ่ายก�ำหนดร่วมกัน
ชุมชนเรียนรู้ ๓ สาขาวิชา : จิตวิทยาในฐานะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,
มานุษยวิทยาเบื้องต้น, และ การเขียนเรียงความด้านประเด็นทางสังคม
หัวใจของการเรียนรูค้ อื พฤติกรรมของมนุษย์ ทางมหาวิทยาลัยจึงส่ง
เสริมให้มีกลุ่มสนใจส�ำหรับผู้เรียนปี ๑ ที่เรียน ๓ วิชานี้ โดยผู้เรียนที่เป็น
สมาชิกต้องลงทะเบียนเรียนทั้ง ๓ วิชา ครูประจ�ำวิชาสอนแยกกัน แต่ร่วม
กันก�ำหนดเป้าหมายของวิชาและการมอบหมายงาน
ผูเ้ รียน ทัง้ หมดประชุมกัน ๓ ครัง้ ใน ๑ ภาคการศึกษา เพือ่ ท�ำความ
เข้าใจวิชาที่เรียน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินการจัดการเรียนรู้
การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเรื่องราวในรายวิชาเข้ากับชีวิตจริง หรือเข้ากับ
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

f หากวิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักของหลักสูตร ให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงสาระของวิชานั้นเข้ากับวิชาที่เรียนมาแล้ว
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
ทีจ่ ริงการจัดการเรียนแบบเชือ่ มวิชา หรือเชือ่ มผูเ้ รียนในต่างวิชาไม่ใช่
เรือ่ งง่าย ต้องการโครงสร้างพืน้ ฐานของการจัดการการเรียนรูท้ ยี่ ดื หยุน่ และเอือ้
ต่อการจัดการเรียนการสอนทีแ่ หวกแนว ครูอาจได้เพือ่ นครูคหู่ ทู จี่ ะเชือ่ มชุมชน
ผู้เรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ในสหรัฐอเมริกา ครูที่อยากได้เพื่อนครูคู่คิดคู่จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ
เชื่อมชุมชน อาจใช้ประโยชน์ Learning Communities National Resource
Center  
ครูทใี่ ช้เทคนิคนี้ อาจรูส้ กึ ดี ทีไ่ ด้พบเพือ่ นคูค่ ดิ ในการพัฒนาการเรียน
รู้ของศิษย์
พลัง ICT ช่วยให้ใช้เทคนิคนี้ได้โดยง่าย แต่ก็เกิดความท้าทาย ๒
ประการ (๑) ด้านเทคนิค ทีม่ าตรฐานของเครือ่ งมือสือ่ สารแตกต่างกัน ท�ำให้
เชื่อมต่อกันยาก (๒) ความเป็นชุมชนต้องการ “การมองตากัน” เทคโนโลยี
ให้สิ่งนี้ได้อย่างจ�ำกัด ไม่ได้พลังของการ “มองตาก็รู้ใจ”
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
http://www.evergreen.edu/washcenter/resources/lchour/lchour.htm
๒๐ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๔๖๙
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๖๐. เจตคติและคุณคา (๖)

ยืนที่จุดยืน

ผูเรียน ทําการบานโดยอานเรียงความ ๒ เรียงความ
ที่ขัดแยงกัน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในหองเรียน ครูอาน
เรื่องราวที่สะทอนความคิดดานใดดานหนึ่งใน ๒ ดาน
นั้น ใหผูเรียนพิจารณาดวยตนเองวาตนเห็นดวยหรือไม
เห็นดวย และเขียนเหตุผลของตน และผูเรียนไปยืนที่
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งใน ๔ ตําแหนงที่ครูทํา
เครื่องหมายไวในหอง (เห็นดวยอยางยิ่ง, เห็นดวย,
ไมเห็นดวย, ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) แลวผูเรียนผลัดกัน
บอกเหตุผลของตน หลังจากนั้นใหผูเรียน
เปลี่ยนจุดยืนได หากการไดฟงความเห็นของเพื่อนทําให
ตนเปลี่ยนความคิด
ในตอนที่ ๖๐ นี้ ได้จาก Chapter 17 ชื่อ Attitudes and Values
และเป็นเรื่องของ SET 40 : Stand Where You Stand
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SET 40 : Stand Where You Stand
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : ๑ คาบ

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ผู้เรียนท�ำการบ้านโดยอ่านเรียงความ ๒ เรียงความที่ขัดแย้งกัน ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในห้องเรียน ครูอ่านเรื่องราวที่สะท้อนความคิดด้านใดด้าน
หนึ่งใน ๒ ด้านนั้น ให้ผู้เรียนพิจารณาด้วยตนเองว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย และเขียนเหตุผลของตน และผู้เรียนไปยืนที่ต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งใน
๔ ต�ำแหน่งที่ครูท�ำเครื่องหมายไว้ในห้อง (เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, ไม่เห็น
ด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) แล้วผู้เรียนผลัดกันบอกเหตุผลของตน หลังจาก
นัน้ ให้ผเู้ รียนเปลีย่ นจุดยืนได้ หากการได้ฟงั ความเห็นของเพือ่ นท�ำให้ตนเปลีย่ น
ความคิด
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ และฝึกแสดงเหตุผล
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง ที่สอดคล้องกับเรื่องราวใน
รายวิชา และหาบทความหรือข้อเขียนที่สะท้อนความเชื่อแต่ละ
ด้านของข้อขัดแย้ง
๒. ถ่ายส�ำเนาแต่ละบทความให้เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้เรียนแจกให้ไป
อ่านที่บ้าน
๓. ในวันเรียนกิจกรรมนี้ ครูท�ำเครื่องหมายต�ำแหน่งยืน (จุดยืน) ที่
๔ มุมของห้อง ระบุต�ำแหน่ง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
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๔. ครูอา่ นบทความเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ะท้อนข้อคิดเห็นด้านใดด้านหนึง่ ใน
ประเด็นดังกล่าว แล้วให้ผู้เรียนเขียนเรียงความสั้นๆ ว่าตนเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย และให้เหตุผล หรือหลักฐานประกอบข้อคิด
เห็นของตน
๕. ให้ผเู้ รียนเดินไปยืนทีต่ ำ� แหน่งทีต่ นคิดว่าตรงกับข้อคิดเห็นของตน
๖. ให้ผู้เรียนผลัดกันอ่านข้อคิดเห็นที่ตนเขียนไว้ดังๆ ให้เพื่อนฟัง
๗. เชิญชวนให้ผเู้ รียนเปลีย่ น “จุดยืน” หลังจากได้ฟงั ความเห็นของ
เพื่อน
๘. สรุปการเรียนด้วยการอภิปรายทั้งชั้น ท�ำความเข้าใจมุมมองของ
ตน และของเพื่อน และเหตุผลที่มุมมองของตนเปลี่ยนหรือไม่
เปลี่ยนหลังจากแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อน
ตัวอย่าง
วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น
ครูใช้เทคนิค “ยืนที่จุดยืน” ช่วยให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจเรื่อง
ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ในมิติของ แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ เกี่ยว
กับการเลี้ยงลูกบุญธรรมโดยคู่สมรสเพศเดียวกัน เริ่มจากครูค้นหาบทความที่
เห็นด้วยหรือสนับสนุน และบทความที่ไม่เห็นด้วย มอบให้ผู้เรียนไปอ่าน
เป็นการบ้าน
ในชัน้ เรียน ครูให้ผเู้ รียนไปยืนทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ใน ๔ จุดตามความเห็น
ด้วย-ไม่เห็นด้วย ต่อข้อความว่า “คู่สมรสที่เป็นเกย์ ควรมีสิทธิตามกฎหมาย
เหมือนกับคู่สมรสต่างเพศ ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม” แล้วให้ผู้เรียนแต่ละ
คนบอกเหตุผลของตน ระหว่างนัน้ ครูเขียนรายการเหตุผลด้านเห็นด้วย และ
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ด้านไม่เห็นด้วยบนกระดาน เมื่อผู้เรียนทุกคนบอกเหตุผลของตนครบแล้ว
ครูเชิญชวนให้ผู้เรียนเปลี่ยนจุดยืนหากความคิดเปลี่ยนไป
หลังจากนั้น ให้ผู้เรียนไปนั่งที่และอภิปรายเหตุผล เพื่อเรียนรู้เชิง
เจตคติและคุณค่าทั้งชั้น และสรุปประเด็นเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีในวิชา
สังคมวิทยา
การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f ให้ผู้เรียนกล่าวสุนทรพจน์ (เป็นรายคน หรือเป็นทีม) สนับสนุน
หรือคัดค้านแนวคิด หรือเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ นสพ.
โดยอาจให้ผู้เรียนจับคู่ให้ feedback แก่ข้อเขียนของกันและกัน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield SD, Preskill S. (๑๙๙๙). Discussion as a way of teaching :
Tools and techniques for democratic classrooms.San Francisco : JosseyBass, pp. ๑๑๗-๑๑๘.
๒๒ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๖๕๙
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๖๑. มีสติอยูกับการเรียน (๑)
บันทึกการเรียน
การเขียนบันทึกใชเวลา ครูจึงตองพยายามอยางมาก
ที่จะแสดงใหผูเรียนเห็นประโยชน ครูตองคิดคําถาม
อยางประณีต และใหเห็นชัดเจนวาเชื่อมโยงกับวิชาที่
เรียน และตองอธิบายคุณคาของการเขียนบันทึก
ใหผูเรียนเขาใจชัดเจน
ในตอนที่ ๖๑ นี้ ได้จาก Chapter 18 ชื่อ Self-Awareness as
Learners และเป็นเรื่องของ SET 41 : Learning Logs
บทที่ ๑๘ ว่าด้วยเรื่องการมีสติอยู่กับการเรียน เป็นเทคนิคที่ช่วยให้
ผู้เรียนไตร่ตรองทบทวนการเรียนของตน เกิดความเข้าใจตนเองในเรื่องการ
เรียน ว่ามีสไตล์การเรียนอย่างไร ชอบ-ไม่ชอบอะไร เข้าใจพัฒนาการในทักษะ
การเรียนรู้ของตน ผมคิดว่า บทนี้เน้นที่ Learning How To Learn หรือการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) นั่นเอง
บทที่ ๑๘ นี้ ประกอบด้วย ๕ เทคนิค คือ SET 41 - 44 จะน�ามา
บันทึก ลปรร. ตอนละ ๑ เทคนิค
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SET 41 : Learning Logs
จุดเน้น : รายบุคคล
ระยะเวลา : หลายคาบ

กิจกรรมหลัก : การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ครูให้ใบงานชุดหนึง่ ให้ผเู้ รียนสะท้อนความคิดเกีย่ วกับการเรียนของ
ตนในหลากหลายรูปแบบตลอดเทอม โดยเขียนเป็นรายงานส่งครู ถือเป็นการ
ท�ำงานในรายวิชา และมีคะแนน
บันทึกการเรียน เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจตนเอง เกี่ยว
กับวิธีเรียน และสไตล์การเรียนรู้ การมีเวลาไตร่ตรองเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับ
การเรียนของตน และเขียนบันทึก ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการเรียนของ
ตน วินิจฉัยข้อเด่นและข้อด้อย ในการเรียนของตน และหาทางแก้ปัญหาการ
เรียนของตน ช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะการเรียน สูก่ ารเป็นผูท้ กี่ ำ� กับดูแลการ
เรียนของตนเองได้ รวมทั้งได้ท�ำความเข้าใจว่า ตนเองได้อยู่ในสภาพที่เรียน
อย่างได้รับความท้าทายเหมาะสมแล้ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียน
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูก�ำหนดประเด็นในบันทึกว่าจะให้บันทึกเรื่องอะไร ต้องการให้
ผู้เรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับทักษะ หรือความรู้ในลักษณะ
ใด แล้วจึงเขียนค�ำสั่ง หรือแนวทางการเขียนบันทึกของผู้เรียน
โดยครูอาจเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชาลงไปก่อน แล้วตั้ง
ค�ำถาม เช่น “ผูเ้ รียน ได้บรรลุเป้าหมายเหล่านีแ้ ค่ไหน” “ผูเ้ รียน
ใช้ยทุ ธศาสตร์ และความพยายามอย่างไรบ้าง เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
นี้” หรืออาจตั้งค�ำถามเกี่ยวกับกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น “ใน
กิจกรรมนี้ ส่วนไหนของกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูม้ ากทีส่ ดุ
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เพราะอะไร” “ส่วนไหนของกิจกรรมที่ผู้เรียนจะท�ำแตกต่างออก
ไปในคราวหน้า เพราะอะไร” “ถ้ามีเวลามากกว่านี้ จะท�ำอะไร
อีก” “สิ่งที่การเรียนวันนี้ ต่อยอดจากความรู้ที่ได้เมื่อวาน คือ
อะไร”  ความเห็นของผม ครูอาจฝึกให้ผเู้ รียนท�ำ BAR และ AAR
เป็น แล้วให้ผู้เรียนเขียนบันทึกแบบ BAR ละ AAR
๒. เขียนใบงาน ทีบ่ อกเป้าหมายของการเขียนบันทึก บอกข้อตกลง
ความถีข่ องการเขียนบันทึก แนวทางเขียนบันทึก และให้ตวั อย่าง
ตัวอย่าง
วิชาสัมมนาส�ำหรับผู้เรียนปี ๑
ครูทสี่ อนวิชานีร้ ว่ มกันหลายคนเห็นพ้องกันว่า ควรใช้เทคนิค “บันทึก
การเรียน” ช่วยให้ผเู้ รียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนมากขึน้ จึงท�ำกระดาษ
ตารางให้ผเู้ รียนแต่ละคนกรอกเป็นรายสัปดาห์ ว่าตนใช้เวลาเท่าไรในการเรียน
แต่ละวิชา เรียนด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ได้รบั เกรดเท่าไรจากการบ้าน เป็นต้น
และผู้เรียนพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อร่วมกันประเมินบันทึก
การเรียน และหาทางช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนดียิ่งขึ้น
วิชาสื่อสารด้วยวาจา
ครูก�ำหนดค�ำถาม ๒๒ ข้อ เพื่อให้ผู้เรียนที่ลงเรียนวิชานี้ตอบตลอด
ภาคการศึกษา หนังสือยกตัวอย่าง ๓ ข้อแรก ดังนี้
f ข้อ ๑ จงก�ำหนดแผนการท�ำงาน ว่าผูเ้ รียนจะท�ำการบ้านข้อไหน
บ้าง ท�ำไมจึงเลือกข้อนั้น ผู้เรียนคิดว่าการเลือกนี้สะท้อนความ
ชอบการเรียนแบบไหน ท�ำไมผู้เรียนจึงคิดว่า ครูควรมีทางเลือก
การบ้านให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนคิดว่าแนวทางเช่นนี้จะมีผลต่อการ
เรียนของผู้เรียนหรือไม่ เพราะอะไร
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f ข้อ ๒ ท�ำไมมหาวิทยาลัยจึงก�ำหนดให้วิชาสื่อสารด้วยวาจาเป็น
วิชาบังคับ ถ้าไม่บังคับผู้เรียนจะลงเรียนไหม ท�ำไมไม่ลง ใน
ภาพรวมผู้เรียนประเมินทักษะด้านการสื่อสารของตนเองเป็น
อย่างไร ให้อ่านหนังสือหน้า … และตั้งเป้าหมาย ๑ อย่าง ที่
ตนเองจะได้จากชั้นเรียนนี้
f ข้อ ๓ เขียนเรื่องราวของตนเอง เรื่องการท�ำงานเป็นทีม ปัจจัย
อะไรที่ท�ำให้ประสบการณ์นี้ได้ผลดี หรือได้ผลไม่ดี เมื่อท�ำงาน
กลุม่ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนมีความรับผิดชอบอย่างไร สมาชิกคน
หนึ่งจะมีทางส่งเสริมให้สมาชิกอีกคนหนึ่งมีความรับผิดชอบได้
อย่างไร
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
 	
ก�ำหนดให้เขียน บล็อก ได้ง่าย โดยครูต้องระวังอย่าก�ำหนดให้เขียน
เรื่องที่ผู้เรียนไม่อยากเปิดเผย การเขียน บล็อก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนมีประโยชน์มาก
การขยายวิธีการหรือประโยชน์

f ให้ผเู้ รียนเขียน “บันทึกสานเสวนา” (Dialogue Journal) ระหว่าง
คูผ่ เู้ รียน ให้คนหนึง่ เขียนบันทึกครึง่ ซ้ายของหน้า คูเ่ สวนาเขียน
เสวนาที่ครึ่งขวา

f แทนทีจ่ ะก�ำหนดค�ำถามให้เขียนตอบ ครูให้รายการประโยคทีค่ รู
เขียนขึ้นต้น ให้ผู้เรียนเขียนเติม เช่น

f วันนี้การเรียนของฉันได้ผลดี (ไม่ได้ผลดี) เพราะ ....

f วันนีฉ้ นั มีปญั หาในการท�ำ .... พรุง่ นีฉ้ นั จะท�ำใหม่ให้ได้ผลดี โดย ...
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f วันนี้ฉันเรียนรู้ได้มาก เพราะ .....

f วันนี้การเรียนของฉันก้าวหน้ามาก เพราะ....

f ส่วนที่ง่ายที่สุดใน ชั้นเรียน / โครงการ / การบ้าน คือ ....

f ฉันต้องการความช่วยเหลือเรือ่ ง ... ดังนัน้ พรุง่ นี้ (หรือคืนนี)้ ฉันจะ....

f วันนี้ฉันภูมิใจตัวเองมาก เพราะ ....

f วันนี้ฉันเปลี่ยนวิธี .... เพราะ ....

f สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเรียนของฉันในวันนี้คือ ....

f วันนี้ฉันใช้เวลาได้ดีมาก เพราะ ....

f ฉันต้องท�ำ .... ให้ดีขึ้นในชั้นเรียนครั้งต่อไป เพราะ ....
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
การเขียนบันทึกใช้เวลา ครูจงึ ต้องพยายามอย่างมาก ทีจ่ ะแสดงให้ผู้
เรียนเห็นประโยชน์ ครูตอ้ งคิดค�ำถามอย่างประณีต และให้เห็นชัดเจนว่าเชือ่ ม
โยงกับวิชาที่เรียน และต้องอธิบายคุณค่าของการเขียนบันทึกให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจน อย่าให้ผู้เรียนคิดว่า เป็นวิธีที่ครูหาทางท�ำให้ผู้เรียนมีงานยุ่ง
ครูต้องเข้าไปอ่านบันทึกอย่างสม�่ำเสมอ และตอบสนอง หรือใช้
ข้อความในบันทึกตอบสนองผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเขียน
บันทึก
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Weimer M. (๒๐๐๒). Learner-centered teaching : Five key changes to
practice. San Francisco : Jossey-Bass, pp. ๒๐๗-๒๐๘.
๒๒ พ.ย. ๕๕

http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๗๐๕
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๖๒. มีสติอยูกับการเรียน (๒)
บันทึกการเรียน
CIQ จะชวยสรางความใสใจ และความเขาใจตนเอง
ในบริบทของการเรียนรู และใหผูเรียนพยายามรวม
สรางบรรยากาศของชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูยิ่งขึ้น
และชวย feedback แกครู ใหเขาใจปจจัยที่มีผลตอ
บรรยากาศการเรียนรู และหาทางสรางบรรยากาศที่ดี
ในตอนที่ ๖๒ นี้ ได้จาก Chapter 18 ชื่อ Self-Awareness as
Learners และเป็นเรื่องของ SET 42 : Critical Incident Questionnaire (CIQ)
SET 42 : Critical Incident Questionnaire (CIQ)
จุดเน้น : รายบุคคล
กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : คาบเดียว หรือ หลายคาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง
ครูจัดท�าแบบสอบถาม ๕ ข้อ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งเสริมหรือขัด
ขวางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนกรอกเป็นระยะๆ โดยแบบสอบถามเป็น
กระดาษ ๒ แผ่นซ้อนกัน เมือ่ เขียนแผ่นหน้า ก็จะมีสา� เนาติดทีแ่ ผ่นหลังด้วย ผู้
เรียนส่งแผ่นหน้าให้ครู ตนเองเก็บแผ่นหลังไว้ เอาไว้เปรียบเทียบความก้าวหน้า
ของตนเอง และเอาไว้ท�าความเข้าใจว่าพฤติกรรมใดของเพื่อนร่วมชั้น หรือ
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ของตนเอง มีผลดี/ผลเสีย ต่อการเรียนของตน
CIQ จะช่วยสร้างความใส่ใจ และความเข้าใจตนเองในบริบทของการ
เรียนรู้ และให้ผู้เรียนพยายามร่วมสร้างบรรยากาศของชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ยิ่งขึ้น และช่วย feedback แก่ครู ให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศ
การเรียนรู้ และหาทางสร้างบรรยากาศที่ดี
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจดั ท�ำแบบฟอร์ม ทีม่ คี ำ� ถามจ�ำนวนหนึง่ และมีทวี่ า่ งให้ผเู้ รียน
กรอกค�ำตอบ เช่น

f ช่วงเวลาใดในสัปดาห์นี้ ในชั้นเรียน หรือตอนท�ำการบ้าน ที่
ผู้เรียนรู้สึกมีสมาธิอยู่กับการเรียนมากที่สุด
f ช่วงเวลาใด ที่ผู้เรียนรู้สึกห่างเหินการเรียนมากที่สุด
f พฤติกรรมใดของคนในชั้น ในสัปดาห์นี้ ที่ช่วยการเรียนของ
ผู้เรียนมากที่สุด
f พฤติกรรมใด ที่ก่อความสับสนในการเรียนมากที่สุด
f สิง่ ทีก่ อ่ ความแปลกใจแก่ผเู้ รียนมากทีส่ ดุ ในสัปดาห์นคี้ อื อะไร
๒. ก�ำหนดว่าจะแจกแบบสอบถามบ่อยแค่ไหน และเตรียมจัดพิมพ์
แบบสอบถามให้เพียงพอ
๓. ก�ำหนดรายละเอียดอืน่ ๆ เช่นจะให้ผเู้ รียนส่งแบบสอบถามทีไ่ หน
เมื่อไร จะให้ผู้เรียนลงชื่อหรือไม่ เป็นต้น
๔. ตอนต้นเทอม อธิบายเป้าหมายของ CIQ แก่ผู้เรียน ย�้ำว่า CIQ
จะช่วยการเรียนของผูเ้ รียนและช่วยให้ครูจดั การชัน้ เรียนให้เหมาะ
ต่อการเรียนของผู้เรียนมากที่สุด รวมทั้งแจ้งรายละเอียดอื่นๆ
๕. ในวันทีก่ ำ� หนด แจกแบบสอบถาม ให้เวลาผูเ้ รียนกรอก เมือ่ เสร็จ
แล้วผู้เรียนแยกกระดาษชิ้นบนเอาไปวางบนโต๊ะครู คว�่ำหน้าลง
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๖. แจ้งผลของสัปดาห์ที่แล้วตอนต้นของสัปดาห์ถัดไป เน้นที่ความ
ก้าวหน้าของผูเ้ รียนในความเข้าใจทักษะการเรียนรู/้ ความสามารถ
ในการเรียนรู้/นิสัยด้านการเรียนรู้ ของตน และเน้นพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา เช่นผู้เรียนที่พูดมากเกินไป ความไม่เอื้อเฟื้อระหว่าง
กัน เป็นต้น
ตัวอย่าง
วิชาจิตวิทยาทั่วไป
เป็นวิชาการศึกษาทัว่ ไป ทีช่ นั้ เรียนใหญ่มาก และครูพบว่าในปีกอ่ นๆ
มีปัญหาในชั้นเรียนมาก ได้แก่ การพูดคุยท�ำเสียงดังระหว่างเวลาเรียน ไป
จนถึงทะเลาะวิวาทหรือมีขอ้ โต้แย้งกันรุนแรงระหว่างการอภิปรายในชัน้ ครูจงึ
เพิ่มค�ำถามลงในแบบสอบถามผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนกรอกในวันแรกของชั้น
เรียน ว่า “ในทัศนะของผู้เรียนบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนเป็น
อย่างไรบ้าง” ได้ค�ำตอบต่อไปนี้ “ตั้งใจฟังการบรรยาย” “อภิปรายกันอย่าง
เข้มข้น” “ผูเ้ รียนเตรียมตัวก่อนเข้าชัน้ เรียน” “เคารพความเห็นทีต่ า่ ง” “ร่วม
กิจกรรม” “ความไว้วางใจระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับครู” เป็นต้น
ในวันต่อมา ครูแจ้งผลของการกรอกแบบสอบถาม และบอกว่าครูเห็น
ด้วยกับความเห็นของผู้เรียน และยินดีร่วมกับผู้เรียนในการสร้างสภาพ
ห้องเรียนที่ผู้เรียนต้องการ แล้วจึงอธิบายว่าครูจะใช้เครื่องมือ CIQ ช่วยการ
ติดตามตรวจสอบผลการสร้างบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องการ
วิชาจุลชีววิทยา
ครูตอ้ งการช่วยให้ผเู้ รียนประเมินพฤติกรรมของตนเองระหว่างฟังการ
บรรยาย ว่าช่วยให้เกิดการเรียนรูท้ ดี่ เี พียงใด จึงใช้ CIQ ทีม่ คี ำ� ถามต่อไปนี้
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๑. ผู้เรียนมีสมาธิอยู่กับการบรรยายแค่ไหนระหว่างการบรรยาย ๒๐
นาที ใจวอกแวกบ้างไหม ดึงความสนใจกลับมาอย่างไร
๒. ผู้เรียนจดบันทึกอย่างไร จดได้ดีไหม
๓. ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เก่าอย่างไร
๔. ผู้เรียนคาดหวังอะไร ในการบรรยายครั้งต่อไป ท�ำไม
๕. ผู้เรียนจะเพิ่มผลการเรียนจากวิชานี้ได้อย่างไร มีค�ำแนะน�ำครู
ให้ปรับปรุงการบรรยายอย่างไร
ในช่วงต้นๆ ของรายวิชา ระหว่างการบรรยาย ครูหยุดบรรยาย และ
ขอให้ผู้เรียนแต่ละคนไตร่ตรองพฤติกรรมของตนเองระหว่างที่ครูบรรยาย ให้
เวลาคิด ๒ นาที แล้วครูแจกแบบสอบถาม CIQ เมื่อผู้เรียนกรอกเสร็จ ก็ให้
ผู ้ เ รี ย นจั บ คู ่ กั บ เพื่ อ นที่ นั่ ง ข้ า งๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการฟังและจดการบรรยาย และการมีสมาธิเพือ่ ให้เรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้
ครูจดั กิจกรรมเช่นนีอ้ กี ๒ ครัง้ คือช่วงกลางเทอม กับช่วงปลายเทอม ในช่วง
ปลายเทอม ครูถามผู้เรียนว่า พฤติกรรมการฟังการบรรยายเปลี่ยนไปหรือไม่
ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนไปอย่างไร
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ถ้า software ของรายวิชามีเครือ่ งมือสอบถามแบบไม่เปิดเผยชือ่ ครู
ควรใช้ให้ผเู้ รียนตอบแบบสอบถาม แล้วน�ำผลมาแจกแจงเป็นการกระจายทาง
สถิติ และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และร่วมกันอภิปรายผล
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
การจัดเวลาให้กรอกแบบสอบถามที่เหมาะสม ที่จะให้ผู้เรียนตั้งใจ
ตอบ มีความส�ำคัญ
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การให้ผู้เรียนกรอกโดยไม่ระบุชื่อ มีความส�ำคัญต่อการได้ค�ำตอบที่
จริงใจ ไม่เกรงใจ แต่การรู้ชื่อผู้เรียนที่กรอก ก็จะช่วยให้ครูประเมินความ
ก้าวหน้าของผู้เรียนได้ ครูต้องการเน้นประโยชน์ส่วนไหนเป็นหลัก ต้อง
พิจารณาเอาเอง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Brookfield SD, Preskill S. (๑๙๙๙). Discussion as a way of teaching :
Tools and techniques for democratic classrooms.San Francisco : JosseyBass, pp. ๔๘-๕๐.
๒๓ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๐๙๘๒๗
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๖๓. มีสติอยูกับการเรียน (๓)

สูเปาหมาย

ผลการวิจัยดาน Goal Theory บอกวา
ควรกําหนด “เปาหมายการเรียน” (learning goals)
มากกวา
“เปาหมายขีดความสามารถ” (performance goals)
ในตอนที่ ๖๓นี้ ได้จาก Chapter 18 ชื่อ Self-Awareness as
Learners และเป็นเรื่องของ SET 43 : Go for the Goal
SET 43 : Go for the Goal
จุดเน้น : รายบุคคล
กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : คาบเดียว หรือ หลายคาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง
การมีเป้าหมายที่แจ่มชัด ช่วยให้ตั้งใจและพยายามเรียน เทคนิคนี้
ก�าหนดให้ผู้เรียนก�าหนดรายการเป้าหมายการเรียนของตน ในช่วงต้น
เทอม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิ
จดจ่ออยู่กับการเรียน ใช้เวลา ความพยายาม และอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
นั้น
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และช่วยให้ผู้เรียนมีบันทึกไว้ตรวจสอบตนเอง ว่าการเรียนรู้ก้าวหน้า
ไปถึงไหนแล้ว จะบรรลุเป้าทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ หากผูเ้ รียนถูกดึงดูดความสนใจ
ไปทีเ่ รือ่ งอืน่ จะได้มสี ติดงึ ตนเองกลับมาท�ำงานเพือ่ เป้าหมายการเรียนทีต่ นเอง
ก�ำหนดไว้
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูใช้เวลาไตร่ตรองและเขียนเป้าหมายการเรียนรูท้ ตี่ นต้องการให้
ผูเ้ รียนบรรลุ ในรายวิชาทีต่ นสอน เอาไว้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ของผู้เรียน เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินใจว่า ครูจะปรับเป้าหมาย
ของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียนหรือไม่ เพียงไร
๒. ครูตัดสินใจว่า จะใช้เทคนิคนี้ในระดับรายวิชา หรือรายกิจกรรม
หรือจะใช้หลายๆ ครัง้ ในเทอม รวมทัง้ ตัดสินใจวิธตี ดิ ตามความ
ก้าวหน้าโดยครู และโดยผู้เรียนเป็นผู้ติดตาม
๓. เขียนค�ำแนะน�ำแนวทางการเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ ส�ำหรับแจก
ผู้เรียน (ดูที่หัวข้อค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม)
ตัวอย่าง
วิชาสถิติเบื้องต้น
ครูสังเกตว่า ผู้เรียนกลัววิชานี้ และมักตั้งเป้าเรียนเพียงผิวเผินพอให้
สอบได้ มีผลให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้หลักการที่แท้จริงของวิชาสถิติ ที่จะติดตัว
ไปท�ำประโยชน์แก่ชีวิตในภายหน้า
ครูจงึ ด�ำเนินการเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทศั นคติเชิงบวกต่อวิชานี้ และพัฒนา
เป้าหมายของการเรียนเพือ่ การเรียนรูท้ ลี่ กึ ซึง้ โดยในชัว่ โมงแรกของวิชา ครูให้
ผูเ้ รียนจับกลุม่ อภิปรายกันว่า ผูเ้ รียนจะร่วมมือช่วยเหลือกัน ให้บรรลุเป้าหมาย
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การเรียนรู้วิชานี้ได้อย่างไร แล้วให้อภิปรายทั้งชั้น โดยครูตั้งใจฟังและเสนอ
แนะเป็นช่วงๆ ว่าครูจะปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้บรรลุเป้า
หมายนั้นๆ ได้อย่างไรบ้าง
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้ออนไลน์ ได้งา่ ย โดยตอนต้นเทอม ให้ผเู้ รียนแต่ละคนคิดเป้าหมาย
ของตน และเรียงล�ำดับความส�ำคัญไว้ แล้วลงเป้าหมายตัวแรก (หรือตัวที่ ๒)
บนออนไลน์ discussion forum ของวิชา โดยก�ำหนดให้ลงเฉพาะที่ไม่ซ�้ำกับ
ของเพือ่ น และครูกต็ อบสนองรายการเป้าหมายของผูเ้ รียนโดยลงรายการของ
ครู เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เปรียบเทียบ วิธนี จี้ ะช่วยให้ผเู้ รียนได้เข้าใจเป้าหมายของ
วิชา และของตนเอง ได้ชัดขึ้น
ครูอาจใช้เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้เรียนติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ของตนเอง ครูอาจก�ำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนรายการเป้าหมายไว้ แล้ว
เขียนบันทึกจากการท�ำ AAR/reflection การบรรลุเป้าหมาย เป็นระยะๆ
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
f ใช้เทคนิคนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบการบรรลุ “เป้าหมาย
รายทาง” ในการเรียนของตนตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ ว่าตนได้เรียน
มาถูกทาง หรือเพือ่ ให้ครูได้ feedback ช่วยให้ผเู้ รียนทีเ่ ฉไฉ กลับ
มาเดินตรงทาง
f ให้ผู้เรียนจัดเรียงล�ำดับเป้าหมายตามความส�ำคัญ แล้วให้เรียง
ใหม่ตามเกณฑ์อื่น เช่นตามความยาก ตามเวลาที่ต้องใช้เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น
f ให้ผู้เรียนเขียนอธิบายแต่ละเป้าหมาย เพื่อตอบค�ำถามที่ก�ำหนด
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เช่น “ท�ำไมฉันจึงต้องการบรรลุเป้าหมายนี้” “ฉันต้องการการ
สนับสนุนอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ (เช่น คน สิ่งของ สถาน
ที่)”
f ให้ผู้เรียนแตกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยๆ (เป้าหมาย
รายทาง) ที่ผู้เรียนสามารถบรรลุได้ทีละขั้น
f ใช้รว่ มกับเครือ่ งมืออืน่ เช่น “กระดานตัวเลือก” (Choice Boards)
เพื่อหนุนให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง “กระดานตัวเลือก” อาจมี
ลักษณะเป็นตาราง ๓x๓ ที่มีตัวเลือกเป้าหมาย และตัวเลือก
ระดับความลึกซึ้งของการบรรลุเป้าหมาย เช่น การบรรลุความรู้
และทักษะ สังเคราะห์ความเข้าใจ ไปจนถึง สามารถสะท้อนความ
คิดประเด็นส�ำคัญ ผูเ้ รียน คนหนึง่ อาจเลือก (๑) มีหวั ข้อวิจยั ใน
พื้นที่ของท้องถิ่น (เลือก ๑ ใน ๓ พื้นที่) (๒) ท�ำงานวิจัยนี้คน
เดียว, ร่วมกับเพื่อน ๑ คน หรือ เป็นทีม ๓ - ๕ คน (๓) สื่อสาร
ความรู้ที่ได้ โดยเขียนบทความวิจัยตามปกติ สร้างเว็บเพจ หรือ
น�ำเสนอเป็น presentation ในห้องเรียน
จัดให้มีกิจกรรมในตอนท้ายของเทอม เพื่อให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจ
ความส�ำเร็จของตน และเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ตอ้ งการตัวช่วยในการก�ำหนดเป้าหมายการเรียน ครู
อาจช่วยโดยจัดรายการของเป้าหมาย ส�ำหรับเป็นแนวทางในการยกร่างเป้า
หมายการเรียนวิชานัน้ ของตนเอง โดยครูอาจศึกษาจาก TGI (Teaching Goals
Inventory) ซึ่งมีเป้าหมายตัวอย่าง ๕๒ ตัวอย่าง จัดกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม คือ
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(๑) ทักษะการคิดระดับสูง (๒) ทักษะในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการเบือ้ ง
ต้น (๓) ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำเพาะต่อสาขาวิชา (๔) วิชาศิลปะวิทยาศาสตร์
กับคุณค่าทางวิชาการ (๕) การเตรียมตัวสู่ท�ำงานและอาชีพ (๖) การพัฒนา
ตนเอง
แต่หลักการที่แนะน�ำไว้ใน TGI เป็นแนวทางกว้างๆ ต้องเอามาปรับ
ให้เหมาะสมต่อแต่ละรายวิชา (และแต่ละบริบทสังคมของผู้เรียน เช่น
ประเทศไทย - ผมเสนอแนะเอง)
ผลการวิจัยด้าน Goal Theory บอกว่า ควรก�ำหนด “เป้าหมายการ
เรียน” (learning goals) มากกว่า “เป้าหมายขีดความสามารถ” (performance
goals) ผู้เรียนที่มุ่งเรียนเพื่อบรรลุขีดความสามารถ จะมองกิจกรรมการเรียน
เป็นการทดสอบความสามารถของตน เป้าหมายแรกคือเพื่อยกระดับตัวตน
และชื่อเสียงของตนในท่ามกลางเพื่อนๆ และครู ว่าเป็นคนเก่ง ต้องการความ
เป็นคนเก่งเป็นเป้าหมายหลัก จึงหลีกเลี่ยงบทเรียนยากๆ ละทิ้งบทเรียนที่จะ
ท�ำให้ตนเสียฐานะคนเก่ง เข้าไปเน้นการเรียนแบบผิวเผิน ทีจ่ ะท�ำให้ได้ผลเรียน
ดีโดยง่าย
แต่ผเู้ รียนทีเ่ น้นทีผ่ ลการเรียนรู้ จะเน้นทีผ่ ล ความรู้ ทักษะ และ ความ
เข้าใจ ตามเป้าหมายของวิชา ผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบนี้ จะเผชิญอุปสรรค
หรือความยากล�ำบากในการเรียนด้วยความเข้าใจว่า นั่นคือส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ ผู้เรียนกลุ่มนี้จะใช้เทคนิคการเรียนที่ช่วยให้เข้าใจลึก เช่น การเขียน
หรือกล่าวใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง (paraphrasing) ซึง่ จะช่วยเชือ่ มโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม
แนวทางแนะแนวผู้เรียนให้ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนที่ถูกต้อง มีอยู่
ในเอกสารเกี่ยวกับ learning outcome โดยมีลักษณะของเป้าหมายที่ดี ที่
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ถูกต้องดังต่อไปนี้
	f พุ่งเป้าผลการเรียนจากการท�ำกิจกรรม มากกว่าที่ตัวกิจกรรม
f พุ่งเป้าที่ผลการเรียนที่ส�ำคัญ ไม่ใช่ผลเล็กๆ น้อยๆ
f พุ่งเป้าที่ทักษะหรือความสามารถหลักของวิชา
f มีความกว้างพอที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ และจ�ำเพาะ
เพียงพอที่จะให้วัดผลได้
f พุ่งเป้าที่การเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การพัฒนาและถาวร
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Angelo TA, Cross KP. (๑๙๙๓). Classroom assessment techniques. San
Francisco : Jossey-Bass, pp. ๒๙๐-๒๙๔.
๒๖ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๑๗๕
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๖๔. มีสติอยูกับการเรียน (๔)

วิเคราะหผลสอบ

เนื่องจากเทคนิคนี้มีเปาหมาย
เพื่อเตรียมตัวเพิ่มทักษะการสอบของผูเรียน
จึงควรเริ่มใชตั้งแตตอนตนๆ เทอม
จึงจะมีประโยชนตอผูเรียนไดจริง
ในตอนที่ ๖๔ นี้ ได้จาก Chapter 18 ชื่อ Self-Awareness as
Learners และเป็นเรื่องของ SET 44 : Post-test Analysis
SET ๔๔ : Post-test Analysis
จุดเน้น : รายบุคคล
ระยะเวลา : คาบเดียว

กิจกรรมหลัก : การเขียน, การวิเคราะห์
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

เป็นเทคนิคทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการเตรียมสอบ และในการสอบ
เทคนิคนีป้ ระกอบด้วย ๒ ช่วง ช่วงแรกท�าก่อนผูเ้ รียนส่งค�าตอบ ช่วง
หลังท�าหลังจากผู้เรียนได้รับผลการสอบ
ช่วงแรก เมื่อผู้เรียนท�าข้อสอบเสร็จ แต่ยังไม่ส่งค�าตอบ ให้ผู้เรียน
ท�านายผลคะแนน เขียนรายการยุทธศาสตร์การเรียนของตน บอกระดับความ
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พยายามของตน และระบุส่วนที่ยากที่สุด และส่วนที่ง่ายที่สุดในข้อสอบ
กระบวนการในช่วงแรกช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างความพยายามกับผลการเรียน และรูว้ า่ วิธกี ารเรียนแบบไหนทีช่ ว่ ยให้
ตนมีความพร้อมต่อการสอบ
ช่วงที่สอง หลังจากผู้เรียนได้รับผลคะแนนสอบ ให้ผู้เรียนเขียน
บรรยายอารมณ์รสู้ กึ เมือ่ ทราบผลคะแนน เปรียบเทียบคะแนนทีไ่ ด้กบั คะแนน
ทีต่ นคาดหมายไว้ แล้วอ่านข้อสอบทีละข้อ เพือ่ ท�ำความเข้าใจว่าข้อสอบแต่ละ
ข้อต้องการทักษะการคิดระดับไหน (เช่น ความจ�ำ การประยุกต์ การวิเคราะห์)
และข้อสอบมาจากไหน (เช่น จากหนังสือ การบรรยาย การบ้าน)
ช่วงที่สองนี้ ช่วยให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจทักษะการคิดระดับต่างๆ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุง
ตนเองให้ท�ำข้อสอบเก่งขึ้นได้
หลังจากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนสะท้อนความคิดว่า ในการเตรียมสอบครัง้ ต่อ
ไปตนเองจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูเลือกใช้วธิ จี ำ� แนกระดับทักษะทีเ่ หมาะสมต่อรายวิชา เช่นอาจ
ใช้ของ Bloom, ของ Anderson, ของ Fink, ของ Shulman เป็นต้น
๒. ตอนออกข้อสอบ ให้ออกข้อสอบทีม่ งุ่ ทดสอบระดับการเรียนรูค้ รบ
ทุกระดับ และระบุไว้ดว้ ยว่า ข้อนัน้ ทดสอบระดับไหน (เช่น apply,
analyze, evaluate, etc.)  รวมทั้งระบุแหล่งความรู้ (เช่น
หนังสือ การบรรยาย การบ้าน เป็นต้น) ส�ำหรับครูเอาไว้ใช้เอง
เพื่อตรวจสอบกับข้อวิเคราะห์ของผู้เรียน
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๓. ในช่วงที่ผู้เรียนท�ำข้อสอบเสร็จ ด�ำเนินการตามช่วงที่ ๑ ของ
เทคนิค คือมีใบงานให้ผู้เรียนดังต่อไปนี้
หลังจากผู้เรียนท�ำข้อสอบเสร็จ แต่ยังไม่ส่งค�ำตอบ ขอให้ผู้เรียนท�ำ
สิ่งต่อไปนี้
ก. ท�ำนายคะแนนสอบของตน
ข. ให้คะแนนความพยายามในการเรียนวิชานี้ จาก ๑ (ต�่ำสุด) ถึง
๑๐ (สูงสุด)
ค. ระบุรายการยุทธศาสตร์การเรียนที่ผู้เรียนใช้เตรียมสอบ (เช่น
ท่องจ�ำนิยามด้วย flash cards, เขียนโน้ตย่อจากบันทึกจาก
เลกเช่อร์, ท�ำรายการย่อจากหนังสือที่ครูสั่งให้อ่าน, เป็นต้น)
ง. ระบุว่าข้อสอบข้อไหนง่ายที่สุด ข้อไหนยากที่สุด เพราะอะไร
ช่วงที่ ๒ ของเทคนิคด�ำเนินการหลังจากผูเ้ รียนได้รบั ผลคะแนนสอบ
โดยท�ำทันทีในห้องเรียน หรือกลับไปท�ำที่บ้านก็ได้ โดยครูจัดท�ำใบงานที่มี
รายการระดับของการเรียนรู้ และขัน้ ตอนข้างล่าง เมือ่ ผูเ้ รียนท�ำเสร็จก็ให้แนบ
ค�ำตอบใบงานกับกระดาษค�ำตอบข้อสอบส่งครู
ผูเ้ รียน ได้รบั กระดาษค�ำตอบพร้อมคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดด�ำเนิน
การต่อไปนี้
ก. เขียนบอกอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเองต่อคะแนนทีไ่ ด้ (เช่น แปลก
ใจ ผิดหวัง โล่งใจ เป็นต้น)
ข. เปรียบเทียบคะแนนที่ได้ กับที่ท�ำนายไว้
ค. ตรวจสอบข้อสอบแต่ละข้อ และระบุว่าเป็นการสอบระดับใดของ
การเรียนรู้
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ง. ค�ำนวณว่า ในแต่ละระดับของการคิดหรือการเรียนรู้ผู้เรียนท�ำ
ข้อสอบถูกเป็นสัดส่วนเท่าใด
จ. ตรวจสอบที่มาของความรู้ในข้อสอบแต่ละข้อ (เช่น จากหนังสือ
การบรรยายของครู การบ้าน เป็นต้น)
ฉ. ทบทวนตนเองและสะท้อนความคิด ว่าตนเองจะปรับปรุงการ
เตรียมตัวสอบคราวหน้าอย่างไรบ้าง
ช. เสนอแนะว่าครูและเพื่อนผู้เรียนจะช่วยให้ตัวผู้เรียนผู้ตอบใบงาน
พัฒนาความสามารถในการตอบข้อสอบได้อย่างไรบ้าง
ตัวอย่าง
วิชาชีววิทยาเบื้องต้น
ครูสังเกตว่าผู้เรียนถอนการเรียนวิชานี้ และสอบตกกันมาก จึงใช้
เทคนิค “วิเคราะห์ผลสอบ” ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมปรับปรุงการเรียนการ
สอนวิชานี้ ครูได้ใช้เทคนิคนี้ในช่วงการสอบกลางเทอม ๒ ครั้ง และพบว่า
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเตรียมตัวสอบ และการท�ำข้อสอบได้ดีขึ้นมาก
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้ออนไลน์ ได้เหมือนกับในชั้นเรียน face-to-face
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ

f ยุคนี้มีปัญหาผู้เรียนถอนวิชาเรียน หรือสอบตกกันมาก จึงมี
สถาบันการศึกษาที่ใช้เทคนิคนี้กับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้เรียนปี
๑ หรือผู้เรียนที่ติดโปร และพบว่าช่วยทั้งผู้เรียนและครู ในการ
ปรับปรุงการเรียน และการสอน
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f ใช้เทคนิคนี้กับการเรียนแบบโครงงาน หรือในการท�ำการบ้าน
f ครูน่าจะพิจารณาใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาใน
ตอนปลายเทอม เป็นเครื่องประกอบการตัดเกรด
f ให้ผเู้ รียนตัง้ เป้าหลังใช้เทคนิคนี้ ว่าในวิชาต่อไปตนจะตัง้ เป้าหมาย
การเรียนอย่างไร แล้วตรวจสอบว่าผลเป็นอย่างไร คือยุให้ผเู้ รียน
เอาเทคนิคนี้ไปใช้เอง เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนด้วยตนเอง
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
เทคนิคนี้ใช้เวลาและความพยายามของครูมาก
เนือ่ งจากเทคนิคนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ เตรียมตัวเพิม่ ทักษะการสอบของผู้
เรียนจึงควรเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนต้นๆ เทอม จึงจะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนได้จริง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Achacoso MV. (๒๐๐๔). Post-test analysis : A tool for developing
students’ metacognitive awareness and self-regulation. In MV
Achacoso & MD Svinicki (Eds.) Alternative strategies for evaluating
student learning. San Francisco : Jossey-Bass, pp. 115-119.
๒๘ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๓๕๖
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๖๕. ทักษะการเรียน (๑)
แฟมงาน
เปนเทคนิคที่ชวยใหผูเรียนมีสมาธิจดจออยูกับการเรียน
ในชวงการเรียนแบบ face-to-face ในชั้นเรียน
ทําใหผูเรียนตั้งใจฟงการบรรยาย ตั้งใจจดบันทึก
คําบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
รวมทั้งตั้งใจรวมการอภิปรายในกลุมยอย
และฝกคิดอยางลึกตอโจทยของครูที่ใหในชั้นเรียน
เพราะจะตองสรุปลงแฟมงาน
ในตอนที่ ๖๕ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชื่อ Learning and Study
Skills และเป็นเรื่องของ SET 45 : In-class Portfolio
บทที่ ๑๙ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียน ได้แก่ การวางแผน
การเรียน การจดเลกเชอร์ การค้นความรูเ้ พิม่ เติม การเตรียมตัวสอบ การ
ร่วมอภิปรายในชั้น การร่วมท�างานในกลุ่มย่อย เป็นต้น
บทที่ ๑๙ นี้ ประกอบด้วย ๖ เทคนิค คือ SET ๔๕– ๕๐ จะน�ามา
เสนอในบันทึกชุดนี้ตอนละ ๑ เทคนิค
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SET ๔๕ : In-class Portfolio
จุดเน้น : รายบุคคล
ระยะเวลา : หลายคาบ

กิจกรรมหลัก : การจดบันทึก
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่ำ

ผู้เรียนจัดท�ำบันทึกจากการฟังครูบรรยาย เรียงความตอบโจทย์
ระหว่างเรียนในชัน้ ข้อสรุปจากการอภิปรายทัง้ ชัน้ หรือในกลุม่ ย่อย ข้อสะท้อน
การเรียนรู้ของตน ฯลฯ น�ำมาจัดหมวดหมู่ เข้าแฟ้ม ส่งให้ครูประเมินให้
คะแนน ๒ - ๓ ครั้งต่อเทอม
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนในช่วงการ
เรียนแบบ face-to-face ในชัน้ เรียน ท�ำให้ผเู้ รียนตัง้ ใจฟังการบรรยาย ตัง้ ใจ
จดบันทึกค�ำบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งตั้งใจร่วมการ
อภิปรายในกลุม่ ย่อย และฝึกคิดอย่างลึกต่อโจทย์ของครูทใี่ ห้ในชัน้ เรียน เพราะ
จะต้องสรุปลงแฟ้มงาน
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกท�ำกิจกรรมอีก
หลายอย่าง นอกเหนือจากการฟังค�ำบรรยาย และดูการสาธิต
ท�ำให้ผู้เรียนได้ลงมือท�ำ โดยการบูรณาการความรู้ และประยุกต์
ความรู้ น�ำมาเขียน อภิปราย และแก้ปัญหา
๒. ก�ำหนดองค์ประกอบของแฟ้มงาน (ก�ำหนดส่งงาน รูปแบบ และ
ขนาดของชิ้นงาน เป็นต้น)
๓. ก�ำหนดเกณฑ์ประเมิน และเขียน rubrics ของการให้คะแนน
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๔. ออกแบบหน้าปกของแฟ้มงาน แจกผูเ้ รียน และอธิบายเป้าหมาย
วิธที ำ� งาน และความหมายต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนเข้าใจ
ตัวอย่าง
วิชาจิตวิทยาทั่วไป
ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ face-to-face
ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่การบรรยาย สาธิต กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย การอภิปรายทั้งชั้น ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนในทุกกิจกรรม ครูจึง
ก�ำหนดให้ผเู้ รียนต้องจัดท�ำบันทึกสรุปการบรรยาย และเขียนสะท้อนความคิด
(reflection) และเขียนสรุปแบบอภิปรายผล ต่อกิจกรรมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ จัด
รวบรวมเป็นแฟ้มงานส่งครูตอนกลางเทอมและปลายเทอม
แต่เนื่องจากชั้นเรียนนี้ใหญ่มาก ครูไม่สามารถอ่านแฟ้มงานของผู้
เรียนทุกคนได้ จึงใช้กระบวนการ peer review process ให้ผเู้ รียนจ�ำนวนหนึง่
อ่านและร่วมกันให้คะแนนแฟ้มงานของเพื่อน โดยครูมีแบบฟอร์มและเกณฑ์
ในการให้คะแนนมอบให้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานอุทธรณ์คะแนน
ได้ด้วยหากไม่พอใจคะแนนที่ได้
ครูพบว่า เทคนิคดังกล่าว ช่วยเพิ่มความตั้งใจเรียนของผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียน โดยเฉพาะด้านการจัดการ และ
ด้านการเขียนบันทึก
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
f ครูอาจพิจารณาให้คะแนนเพิ่มหากผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ที่ครูสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ตนยังเข้าใจไม่ชัดเจน
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f เพิ่ มส่ว นที่ผู้เรีย นประเมิน ตนเอง สะท้ อนความคิ ด เรื่ องการ
เรียน หรือให้ feedback แก่ครู
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
ครูควรแนะน�ำวิธีจดบันทึกที่ดีแก่ผู้เรียน อาจโดยการบรรยายสั้นๆ
มีกราฟหรือตารางแสดงโครงสร้างของการบันทึก และในตอนทีค่ รูบรรยายหรือ
น�ำเสนอเรือ่ งใดๆ ก็ควรท�ำอย่างชัดเจนและไม่รบี เร่ง เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
จดบันทึกได้ดี
ตารางให้คะแนน มีตัวอย่างในเคล็ดลับ ๒๕ ของบันทึกนี้ (http://
www.gotoknow.org/posts/๕๐๔๑๕๐)
เนือ่ งจากการอ่านและให้คะแนนแฟ้มงานต้องใช้เวลามาก ครูจงึ ควร
ให้ผู้เรียนอ่านและให้คะแนนกันเอง แบบ peer review ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการอ่านผลงานของเพื่อน และได้ฝึกกระบวนการ peer review
ด้วย โดยครูควรแจ้งผู้เรียนว่าจะใช้วิธีการนี้แต่เนิ่นๆ ตอนต้นเทอม
เนือ่ งจากกระบวนการ peer review มีความอ่อนไหว และผูเ้ รียนบาง
คนอาจรู้สึกไม่สบายใจ ผู้เขียนหนังสือจึงแนะน�ำให้ครูใช้กระบวนการนี้อย่าง
ระมัดระวัง และอย่างมีกระบวนการชัดเจน คือเป็นการประเมินโดยเพื่อน
ผู้เรียนในลักษณะที่มีครูเป็นผู้ก�ำกับกระบวนการ ดังนี้
ในวันส่งแฟ้มงาน จัดเวลาประเมินแบบ peer review ไว้ ๑ ชั่วโมง
โดยท�ำความตกลงว่าจะเป็นการให้คะแนนโดยเพื่อนผู้เรียน ๒ คน แต่หาก
ผู้เรียนคนใดมีเหตุผลที่เหมาะสมจะให้ครูเป็นผู้ให้คะแนนก็ได้ แต่ก็จะไม่ได้
เข้ากระบวนการ peer review ท�ำให้ขาดโอกาสเรียนรูจ้ ากการฝึกประเมินผล
งานของเพื่อน รวมทั้งบอกให้ทราบด้วยว่าผู้เรียนที่ไม่พอใจคะแนนที่ได้ จะมี
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แบบฟอร์มให้อทุ ธรณ์คะแนนของตนต่อครูโดยตรง แต่ถา้ เป็นการอุทธรณ์แบบ
ไร้เหตุผล จะมีการหักคะแนนด้วย โดยมีขั้นตอนของ peer review ดังนี้
๑. ผู้เรียนแต่ละคนเรียงรายงานตามล�ำดับวันเรียน และแนบปก (ซึ่ง
มีแบบฟอร์มส�ำหรับกรอกคะแนนประเมินอยู่ในนั้น) และส่งครู
๒. ครูจดั ผูเ้ รียนเป็นทีม ๒ คน และแจกรายงานให้ทมี ละ ๒ รายงาน
โดยมีวิธีแจกให้รายงานของคนอื่นแก่ทีม เช่น ให้ทีม ๒ คนเป็น
เพศเดียวกัน แล้วแจกรายงานของผู้ชายแก่ทีมเพศหญิง
๓. ครูแนะน�ำให้ ทีมประเมินอ่านรายงานเรียงตามล�ำดับวันเรียน ให้
เวลาทีมประเมินอ่านและให้คะแนนตามแบบฟอร์ม รวมทั้งข้อ
วิพากษ์
๔. ครูเก็บใบประเมินและรายงาน และคืนเจ้าของ ให้อ่านคะแนน
และข้อวิพากษ์ ใครไม่พอใจคะแนนก็ให้กรอกใบทักท้วงหรือ
อุทธรณ์
๕. ครูเก็บใบประเมินและรายงานอีกครั้ง น�ำมาตรวจหาผู้เรียนที่
ทักท้วง และให้คะแนน ส่วนผู้เรียนที่ไม่ทักท้วง ก็สุ่มตรวจ จด
คะแนน แล้วส่งใบประเมินและรายงานคืนเจ้าของ
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Stevens DD, Levi AJ. (๒๐๐๕). Introduction to rubrics : An assessment
tool to save grading time, convey effective feedback, and promote
student learning. Sterling. VA : Stylus.
๒๘ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๓๙๐
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๖๖. ทักษะการเรียน (๒)
ตามลาหาแหลงความรู
เปนการฝกใหผูเรียนคิดถึงสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เรียน มีทักษะในการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง รูแหลงตางๆ ของความรูที่ตองการ
ในตอนที่ ๖๖ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชือ่ Learning and Study Skills
และเป็นเรื่องของ SET 46 : Resource Scavenger Hunt
SET 46 : Resource Scavenger Hunt
จุดเน้น : รายบุคคล
ระยะเวลา : คาบเดียว

กิจกรรมหลัก : การอ่าน การเขียน
โอกาสเรียนออนไลน์ : สูง

ผู้เรียน ท�าแบบฝึกหัดค้นหาความรู้ น�ามาประมวล ตามแหล่งที่ครู
ระบุ และค้นเองจาก อินเทอร์เน็ต
เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนคิดถึงสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาทีเ่ รียน มี
ทักษะในการค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รูแ้ หล่งต่างๆ ของความรูท้ ตี่ อ้ งการ
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจัดท�ำรายการสารานุกรม พจนานุกรม วารสาร และเว็บไซต์
(ทั้งที่เป็นของสาขาวิชา สมาคมวิชาชีพ เว็บเพจตามประเด็น
ฯลฯ) ที่ผู้เรียนควรรู้จัก ส�ำหรับค้นคว้าความรู้น�ำมาท�ำการบ้าน
ตามที่ก�ำหนดในการเรียนรายวิชา
๒. หาข้อความรู้หนึ่งประเด็นในแต่ละแหล่ง ที่จะมีประโยชน์ต่อการ
เรียนของผู้เรียน น�ำมาจัดท�ำเป็นค�ำถาม
๓. เขียนค�ำถามต่อเนื่องที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนประมวลความรู้
๔. ก�ำหนดค�ำถามสุดท้าย ที่ให้ผู้เรียนประเมินว่าจะใช้ความรู้จาก
แหล่งใดมาใช้งานที่จ�ำเพาะนั้นๆ
๕. ก�ำหนดใบงานให้ผู้เรียนท�ำ และแจกผู้เรียน
ตัวอย่าง
วิชาประวัติศาสตร์ดนตรี
เป็นวิชาที่เรียนออนไลน์ ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นความรูเ้ พิม่ เติมจากความรูท้ คี่ รูให้ โดยครูกำ� หนดค�ำถามให้ผเู้ รียนตอบ ๒
ค�ำถามต่อแหล่ง เช่น ใน Music History Laboratory ของ The Internet
Public Library (http://www.ipl.org/div/mushist/) ให้คน้ บทสรุป ภาพ และ
ไฟล์เสียง ของตัวอย่างดนตรีตะวันตกยุคต่างๆ และในเว็บไซต์เดียวกัน ใน
ส่วนดนตรียุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ให้ค้นหาดนตีที่เป็นตัวอย่างของ English
madrigal
และค�ำถามที่สอง ให้ผู้เรียนประมวลสารสนเทศจากแหล่งนั้น เช่น
“ผู้ประพันธ์ดนตรีของตัวอย่าง madrigal ใช้ tempo และ texture เพื่อเน้น
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สาระในค�ำกลอนอย่างไร” (ผมไม่เข้าใจศัพท์ดนตรี จึงใช้วิธีทับศัพท์)
หลังจากนั้น ครูจึงให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทั้งหมดบอกว่า เว็บไซต์ใด
เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมากที่สุดอย่างไร เช่น “หากต้องการดู
ดนตรี English madrigal เทียบกับการฟัง แหล่งค้นคว้าแหล่งใดใน ๑๐ แหล่ง
ที่จะให้สารสนเทศนั้นได้ดีที่สุด”
สุดท้าย ครูให้ผู้เรียนค้นหาและระบุ แหล่งสารสนเทศบนเว็บอีก ๓
แหล่ง น�ำมา โพสต์ บน discussion board
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้เหมือนในกรณี face to face
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
f ให้ผเู้ รียนค้นหาแหล่งความรูต้ ามโจทย์ทเี่ พือ่ นผูเ้ รียนก�ำหนด โดย
อาจท�ำงานคนเดียวหรือท�ำเป็นทีมก็ได้ แล้วน�ำไปโพสต์ตอบ
ค�ำถามของเพื่อนผู้เรียน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Watkins R. (๒๐๐๕). ๗๕ eLearning activities : Makingออนไลน์ learning
interactive. San Francisco : Pfeiffer, pp. ๑๔๗-๑๔๙.
๒๙ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๔๘๖
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๖๗. ทักษะการเรียน (๓)
ซอมทดสอบ
เปนเทคนิคฝกใหผูเรียนใชความรูที่ไดเรียน
ในการอภิปรายกับเพื่อน โดยมีคําถามของครูเปนโจทย
กระตุน เนื่องจากครูเฉลยคําตอบทันที และใหโอกาส
ถามหรืออภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น จึงชวยให
ผูเรียน ที่เขาใจผิดไดแกความเขาใจในทันที
ในตอนที่ ๖๖ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชือ่ Learning and Study Skills
และเป็นเรื่องของ SET 47 : Formative Quiz
SET 47 : Formative Quiz
จุดเน้น : รายบุคคล หรือความร่วมมือ กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
ระยะเวลา : คาบเดียว
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า
ครูฉายโจทย์ทดสอบ (ที่คล้ายคลึงกับข้อสอบจริง) บนจอ ให้เวลา
ผู้เรียนคิดค�าตอบคนเดียว แล้วจึงให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๒
คน เป็นกลุ่มย่อย หรือในชั้นเรียน แล้วครูเฉลยค�าตอบ และให้ผู้เรียนถาม
ค�าถาม หรืออภิปรายในชั้น
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เป็นเทคนิคฝึกให้ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียน ในการอภิปรายกับ
เพื่อน โดยมีค�ำถามของครูเป็นโจทย์กระตุ้น เนื่องจากครูเฉลยค�ำตอบทันที
และให้โอกาสถามหรืออภิปรายแลกเปลีย่ นในชัน้ จึงช่วยให้ผเู้ รียนทีเ่ ข้าใจผิด
ได้แก้ความเข้าใจในทันที
เทคนิคนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลในเรื่องการสอบแก่ผู้เรียน
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจัดท�ำรายการค�ำถามที่คล้ายคลึงกับข้อสอบจริง
๒. น�ำค�ำถามมาจัดท�ำเป็น PowerPoint เป็นข้อๆ ตามด้วยเฉลย
เป็นคู่ๆ
๓. ก�ำหนดว่าจะให้ผู้เรียนตอบคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้น
ตอบปากเปล่าหรือเขียนตอบ
๔. อธิบายวิธีการแก่ผู้เรียน และตอบค�ำถาม แล้วจึงฉายค�ำถาม
ขึ้นจอทีละค�ำถาม ให้ผู้เรียนคิดค�ำตอบด้วยตนเอง
๕. ให้ผู้เรียนและเปลี่ยนค�ำตอบกับเพื่อน เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้น
๖. ฉายเฉลยค�ำตอบ ให้ค�ำอธิบายค�ำตอบที่ถูกต้อง และค�ำตอบที่
ผิด และตอบค�ำถามของผู้เรียน ก่อนจะฉายค�ำถามข้อต่อไป
ตัวอย่าง
วิชารังสีเทคนิค เตรียมสอบ สเตท บอร์ด
เป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรรังสี
เทคนิคจบแล้ว ก�ำลังเตรียมสอบ สเตท บอร์ด
ครูจัดข้อสอบ ๑๐ - ๑๕ ข้อแบบเดียวกับข้อสอบจริง ให้ผู้เรียนแต่ละ
คนท�ำ แล้วให้จับกลุ่ม ๕ คน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม จัดท�ำค�ำ
ตอบของกลุม่ แล้วครูเฉลยและตอบค�ำถามหรืออภิปรายในชัน้ ให้ตา่ งทีมตรวจ
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ค�ำตอบและให้คะแนนของทีมอื่น ทีมที่ตอบถูกหมดได้คะแนนเพิ่ม มีการจด
คะแนนเก็บบนกระดานหน้าชั้น
วิชาพีชคณิตเบื้องต้น
ครูแจกกระดาษสี ๓ แผ่น (เขียว เหลือง น�้ำเงิน) แก่ผู้เรียนแต่ละ
คน แล้วฉายค�ำถามขึ้นจอ ให้เวลาผู้เรียนคิดค�ำตอบ แล้วครูฉายค�ำตอบ ๓
ค�ำตอบ ให้ผู้เรียนแต่ละคนโหวตค�ำตอบด้วยกระดาษสี ข้อ ก (เขียว) ข้อ ข
(เหลือง) ข้อ ค (น�้ำเงิน) ครูบันทึกค�ำตอบ
แล้วให้ผู้เรียนจับคู่ และตอบค�ำตอบของคู่ ครูบันทึกค�ำตอบ แล้ว
จึงฉายค�ำตอบที่ถูกต้อง และให้ค�ำอธิบาย พร้อมตอบค�ำถาม
เทคนิคนี้ผู้เรียนชอบมาก เพราะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ
ให้ความมัน่ ใจในการสอบแก่ผเู้ รียน และครูกไ็ ด้รวู้ า่ ผูเ้ รียนเรียนรูเ้ รือ่ งแค่ไหน
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
ใช้ได้ไม่ดีนัก อาจให้ผู้เรียนซ้อมตอบข้อสอบออนไลน์ และผู้เรียนรู้
คะแนนของการซ้อมแต่ละครัง้ ของตน โดยไม่บนั ทึกคะแนนอย่างเป็นทางการ
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
ชนิดของข้อสอบที่เหมาะสมต่อการนี้คือข้อสอบที่ค�ำตอบสั้นๆ หรือ
ข้ อ สอบที่ มี ค� ำ ตอบ ถู ก -ผิ ด หรื อ มี ตั ว เลื อ ก หรื อ กรอกค� ำ ตอบในช่ อ ง
ว่าง ลักษณะของข้อสอบแบบนี้ที่เป็นข้อสอบที่ดีได้แก่
f โจทย์ควรสั้น กระชับ และมีเนื้อหาครบถ้วน ก่อนถึงค�ำตอบตัว
เลือก ประโยคค�ำตอบควรมีนยั ยะเชิงบวก ไม่ใช่เชิงลบหรือปฏิเสธ
f ให้ผู้เรียนเลือกค�ำตอบที่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่ค�ำตอบที่ถูก และ
หลีกเลี่ยงค�ำว่า เสมอ (always), ไม่เคย (never), ทั้งหมด (all),
หรือไม่ใช่ทั้งหมด (none)
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f ค�ำตอบทีเ่ ป็นตัวเลือก (และตัวลวง) ควรสัน้ ทีส่ ดุ และใช้คำ� พืน้ ๆ
หลีกเลี่ยงการให้สัญญาณเทียมต่อค�ำตอบที่ถูกต้อง (เช่น เป็นค�ำ
ตอบที่ยาวที่สุด หรือสั้นที่สุด)
f ใช้ค�ำตอบลวงที่เหมาะสม ที่ผู้เรียนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ เป็นตัว
ลวงที่ต้องใช้ความพยายามแยกแยะ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องส�ำคัญอย่างแท้จริง ควรใช้
ข้อสอบหลายข้อต่อหนึ่งเรื่อง (เช่น ๓ ข้อ ต่อเนื่องกัน) แต่ใช้ถ้อยค�ำที่แตก
ต่างกันในต่างข้อ
สถาบันใดมีเครื่อง “คลิกเก้อร์” ก็จะสะดวกต่อการทดสอบซ้อมนี้
และมีระบบที่วิเคราะห์การกระจายผลค�ำตอบและฉายขึ้นจอได้ทันที ครู
สามารถน�ำผลมาใช้ในการ ลปรร. ว่า คนที่เลือกค�ำตอบแต่ละข้อมีเหตุผล
อย่างไร เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุผลหรือความคิดนั้นๆ มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร
ในกรณีไม่มีระบบ “คลิกเก้อร์” ก็ใช้วิธีแจกกระดาษสีให้ยก และนับ
คะแนนได้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bonwell CC. (๑๙๖๖). Enhancing the lecture : Revitalizing a traditional
format. In TE Sutherland & CC Bonwell. (Eds.),Using active learning in
college classes : A range of options for faculty. San Francisco : JosseyBass, pp. ๓๕-๓๖.
๓๐ พ.ย. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๕๙๓
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๖๘. ทักษะการเรียน (๔)
บัตรโครงเรื่อง
เปนการซอมใหผูเรียนตอบโจทยยากๆ
ที่ตองตอบแบบเขียนตอบเปนเรียงความ
ซึ่งเปนการทดสอบคนละแบบกับขอสอบในตอนที่แลว
นอกจากซอมเขียนคําตอบแลว ใหผูเรียนเขียนโนตยอ
โครงเรื่องของคําตอบของแตละคําถาม ลงบนการดาษ
index card ขนาด ๓x๕ นิ้ว เอาเขาหองสอบได
ในตอนที่ ๖๖ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชื่อ Learning and Study
Skills และเป็นเรื่องของ SET 48 : Crib Cards
SET 48 : Crib Cards
จุดเน้น : รายบุคคล
กิจกรรมหลัก : การเขียน
ระยะเวลา : คาบเดียว หรือหลายคาบ โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า
เป็นการซ้อมให้ผเู้ รียนตอบโจทย์ยากๆ ทีต่ อ้ งตอบแบบเขียนตอบเป็น
เรียงความ ซึ่งเป็นการทดสอบคนละแบบกับข้อสอบในตอนที่แล้ว นอกจาก
ซ้อมเขียนค�าตอบแล้ว ให้ผู้เรียนเขียนโน้ตย่อโครงเรื่องของค�าตอบของแต่ละ
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ค�ำถาม ลงบนการดาษ index card ขนาด ๓X๕ นิ้ว เอาเข้าห้องสอบได้
โจทย์ส�ำหรับซ้อมเหล่านี้ เอามาจากคลังข้อสอบนั่นเอง และบางข้อ
จะเอาไปออกข้อสอบจริงๆ แต่ผู้เรียนจะได้ซ้อมมากข้อกว่าที่ออกข้อสอบ
ในวันสอบ ผูเ้ รียนเอาบัตรโครงเรือ่ งทีต่ นเป็นผูท้ ำ� (ลายมือของตนเอง)
เข้าห้องสอบได้ และส่งบัตรเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมกระดาษค�ำตอบ
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจัดท�ำรายการค�ำถาม ที่ทดสอบการคิดระดับสูง (ประยุกต์
สังเคราะห์ ประเมิน ฯลฯ) ไม่ใช่ทดสอบความจ�ำ
๒. ครูทดลองตอบค�ำถามด้วยตนเอง พร้อมจับเวลา เพื่อจะได้
ประเมินได้ว่าผู้เรียนจะใช้เวลาเท่าไร (ตามปกติ ๒ - ๓ เท่าของ
ครู)
๓. แก้ไขปรับปรุงค�ำถาม และท�ำเช่นเดียวกัน ต่อค�ำถามอื่นๆ
๔. ก�ำหนดแนวทางให้คะแนน แล้วจัดท�ำใบงาน ทีบ่ อกค�ำสัง่ รายการ
ค�ำถาม และตารางให้คะแนน
๕. ครูจัดท�ำบัตรโครงเรื่องตัวอย่าง ที่แสดงสไตล์การเขียนที่มีหลาย
แบบ (เช่น โครงเรือ่ ง รายการหัวข้อหลัก แผนผังความคิด ข้อมูล
สนับสนุนแนวทางหรือข้อโต้แย้ง ฯลฯ)
๖. มอบใบงานตอนต้นเทอม ใบงานประกอบด้วย ค�ำสัง่ ค�ำถาม และ
ตารางให้คะแนน
๗. อธิบายกระบวนการ แนะน�ำวิธีเขียนบัตรโครงเรื่อง และติด
ประกาศตัวอย่างบัตรโครงเรื่องที่ครูเขียน
๘. ในวั น สอบ เก็ บ บั ต รโครงเรื่ อ งทั้ ง หมดพร้ อ มกั บ กระดาษค� ำ
ตอบ บัตรโครงเรื่องของเรื่องที่ไม่ออกข้อสอบก็เก็บด้วย
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ตัวอย่าง
วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น
ครูตอ้ งการให้ผเู้ รียนเรียนรูห้ ลักการทีเ่ ป็นหัวใจของสังคมวิทยา ไม่ใช่
แค่รู้แบบท่องจ�ำ  ครูจึงทดสอบผู้เรียนด้วยข้อสอบที่ตอบแบบเรียงความ ที่ผู้
เรียนต้องคิดอย่างเป็นนามธรรม ไม่เดา และไม่เข้าใจผิด ครูสังเกตเห็นว่าผู้
เรียนต้องใช้เวลานานมาก และท�ำข้อทดสอบไม่ค่อยได้ จึงใช้เทคนิค “ บัตร
โครงเรือ่ ง” ช่วยการเรียนและการเตรียมสอบของผูเ้ รียน และพบว่าได้ผลดีใน
การสอบปลายเทอม
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
หากการสอบเป็นการสอบในห้องสอบที่มีคนคุมสอบ การใช้เทคนิค
นี้ออนไลน์ ท�ำได้ตามที่แนะน�ำไปแล้ว แต่ถ้าสอบแบบออนไลน์ ด้วย เทคนิค
นี้ใช้ไม่ได้
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
f บันทึกเอกสารเตรียมตัวสอบ เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่น่าจะ
ช่วยการเตรียมตัวสอบของผู้เรียน โดยเมื่อเริ่มต้นเทอม ครูแจก
รายการข้อสอบชนิดเรียงความ ทีจ่ ะเลือกส่วนหนึง่ มาเป็นข้อสอบ
กลางเทอม และปลายเทอม ให้ผู้เรียนเขียนเอกสารเตรียมตัว
สอบแยกเป็นตอนๆ แต่ละตอนส�ำหรับหนึ่งข้อสอบ ที่ผู้เรียน
ค่อยๆ เขียนเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของการเรียนโดยการฟัง
การบรรยาย การอ่านต�ำรา และการค้นจาก อินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง และแนวความคิดของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ในวันสอบอาจอนุญาตให้ผู้เรียนเอาบันทึกเข้าห้องสอบได้ และ
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ให้ส่งครูพร้อมกระดาษค�ำตอบ ครูให้คะแนนเพิ่มหากบันทึก
เตรียมตัวสอบท�ำได้ดีมาก
f แทนที่จะใช้บัตรโครงเรื่องกับข้อสอบแบบเรียงความ ใช้กับวิชาที่
ข้อสอบมีลักษณะแก้ปัญหา เช่นคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนเขียนสูตร ทฤษฎี หรือข้อมูลตัวเลข ลง
กระดาษ index card
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
“บั ต รโครงเรื่ อ ง” ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะในการเรี ย น
(metacognitive skills) โดยฝึกการคิดและวางแผนค�ำตอบต่อค�ำถาม ช่วยให้
ผูเ้ รียนฝึกคิดให้ชดั หาหลักฐานมาประกอบ พัฒนาทักษะในการโต้แย้ง พัฒนา
ทักษะในการแสดงจุดยืนของตนในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Bean JC. (๑๙๙๖). Engaging ideas : The professors’ guide to integrating
writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San
Francisco : Jossey-Bass, p. ๑๙๐.
๒ ธ.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๗๒๒
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๖๙. ทักษะการเรียน (๕)
ตารางใหคะแนน จัดทําโดยผูเรียน
เปนเครื่องมือใหผูเรียนเรียนรูคุณสมบัติของผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง และเรียนรูความหมายของ “มาตรฐาน”
และนํามาใชในการทําการบานหรือทําขอสอบ
ในตอนที่ ๖๖ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชื่อ Learning and Study
Skills และเป็นเรื่องของ SET 49 : Student-Generated Rubrics
SET 49 : Student-Generated Rubrics
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : คาบเดียว

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า

ครูให้ตวั อย่างข้อสอบทีด่ เี ยีย่ มแก่ผเู้ รียน ๓ ตัวอย่าง เช่น เรียงความ
รายงานการวิจยั การประพันธ์เพลง ข้อพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์ หรือรายงาน
ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ให้วิเคราะห์
คุณสมบัติของค�าตอบข้อสอบ และจัดท�าแบบฟอร์มตารางให้คะแนน ที่
ประกอบด้วย คุณสมบัติส�าคัญ และสเกลคะแนน แล้วครูจัดให้มีการอภิปราย
ทั้งชั้น เพื่อบรรลุฉันทามติ จัดท�าเป็นตารางให้คะแนนที่จะใช้ในการตรวจ
ข้อสอบ
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เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเรียนรู้คุณสมบัติของผลงานที่มีคุณภาพสูง
และเรียนรู้ความหมายของ “มาตรฐาน”  และน�ำมาใช้ในการท�ำการบ้านหรือ
ท�ำข้อสอบ
ขั้นตอนด�ำเนินการ
๑. ครูจัดท�ำรายการวัตถุประสงค์ของรายวิชา และไตร่ตรองอย่างดี
เพื่อเขียนค�ำถามที่เป็นการบ้าน ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในระดับที่ซับ
ซ้อน
๒. ครูหาตัวอย่างค�ำตอบทีด่ เี ลิศ โดยผูเ้ รียนรุน่ ก่อนๆ ผูเ้ รียนปีสงู ขึน้
ไป หรือผู้เรียนของเพื่อนครู หรือของคนในวิชาชีพนั้นๆ เขียน
บันทึกไว้ว่า ท�ำไมค�ำตอบเหล่านั้นจึงดีเลิศ
๓. ครูจัดท�ำตารางให้คะแนนด้วยตนเอง จดคุณสมบัติส�ำคัญที่นึก
ขึ้นได้ไว้ เอาไว้ใช้ปรับปรุงใบงาน
๔. จัดท�ำใบงาน เป็นแนวทางให้ผู้เรียนเขียนตารางให้คะแนน เช่น
ตัวอย่าง
ให้ผู้เรียนอ่านตัวอย่างค�ำตอบข้อสอบทั้ง ๓ และ
ก. หาคุณลักษณะของค�ำตอบทีด่ ี และเขียนเป็นรายการ ส�ำหรับ
ข้อสอบแต่ละแบบ (เช่น ค�ำตอบระบุหลักคิดทีช่ ดั เจน ค�ำตอบ
อ่านง่าย จัดส่วนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ฯลฯ)
ข. จากรายการทั้งสาม จงเลือกคุณลักษณะร่วม ๕ ประการของ
ค�ำตอบที่ดี ส�ำหรับข้อสอบทั้ง ๓ แบบ
ค. จงระบุคุณลักษณะที่ท�ำให้เป็นค�ำตอบที่ดีเยี่ยม (เช่น ค�ำตอบ
ชัดเจนอ่านง่าย มีขอบเขตจ�ำกัดชัดเจน สังเคราะห์น�ำเสนอ
เป็นแนวคิดของตนเอง เป็นต้น)
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๕. ถ่ายส�ำเนาใบงานให้มีจ�ำนวนเพียงพอต่อจ�ำนวนกลุ่มของผู้เรียน
๖. แจ้งผูเ้ รียนว่า ครูจะมอบตัวอย่างค�ำตอบข้อสอบแบบเขียนตอบที่
ดีทสี่ ดุ ทีค่ รูพบ ให้ทมี ผูเ้ รียนอ่านและค้นหาคุณลักษณะของค�ำตอบ
ข้อสอบที่ดี
๗. แจกใบงาน อธิบาย และตอบค�ำถาม
๘. ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๔ - ๖ คน และแจกตัวอย่างค�ำตอบยอด
เยี่ยม แนะให้ผู้เรียนแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม เช่น เป็นผู้จดบันทึก,
ผู้รายงาน, วิทยากรกระบวนการ เป็นต้น
๙. ผู้เรียนจัดท�ำตารางประเมินผลอย่างง่ายๆ
๑๐.ให้แต่ละกลุ่มรายงานต่อชั้น ใช้กระดานหน้าชั้นเขียนประเด็น
ส�ำคัญ และต่อด้วยการอภิปรายทั้งชั้นว่าคุณลักษณะส�ำคัญของ
ค�ำตอบที่ดีคืออะไรบ้าง
๑๑. ครูใช้เรือ่ งราวจากการอภิปรายในชัน้ เรียน จัดท�ำตารางให้คะแนน
ทีค่ รูจะใช้ให้คะแนนค�ำตอบของผูเ้ รียน หรือรวบรวมค�ำตอบของ
ผูเ้ รียนทุกกลุม่ เอาไปจัดท�ำตารางให้คะแนนทีค่ รูจะใช้ในภายหลัง
ตัวอย่าง
วิชาหลักการของการตลาด
ในโครงงานสุดท้ายของรายวิชา ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ให้เลือก
พัฒนายุทธศาสตร์การตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ดูสมจริง จึง
ก�ำหนดให้แต่ละทีมน�ำเสนอแผนยุทธศาสตร์การตลาดแก่ชั้น โดยสมมติว่า
เป็นการน�ำเสนอต่อผู้จัดการธุรกิจกลุ่มหนึ่ง
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เพือ่ ให้ผเู้ รียนเรียนรูว้ ธิ นี ำ� เสนอทีด่ ี ครูจงึ ใช้เทคนิค “ตารางให้คะแนน
จัดท�ำโดยผู้เรียน” ช่วย โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๕ คน ให้ดูวิดีทัศน์การน�ำ
เสนอที่ดี ของผู้เรียนรุ่นก่อนๆ ๓ เรื่อง ให้กลุ่มบันทึกคุณสมบัติของการน�ำ
เสนอที่ดี แล้วอภิปรายกลุ่ม หาคุณสมบัติที่เห็นพ้องกัน เช่น “สบตาผู้ฟัง”
“น�ำเสนอค�ำขึ้นต้นชัดเจน ท�ำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อเรื่องที่ตามมาเข้าใจง่าย”
“เสียงดัง ฟังชัด จังหวะและจุดเน้นดี” ครูเขียนข้อสรุปขึ้นกระดาน จัดเป็น
หมวดหมู่ และแจ้งต่อผูเ้ รียนว่า จะน�ำไปท�ำเป็นตารางให้คะแนน ให้ผเู้ รียนใช้
ในการให้คะแนนน�ำเสนอของเพื่อน
การประยุกต์ใช้ออนไลน์
เทคนิคนี้ได้ผลดีเมื่อผู้เรียนได้สังเกตตัวอย่าง แล้วบันทึกคุณสมบัติที่
ดี ดังนั้น หากจะใช้ออนไลน์ ก็ต้องให้ดูตัวอย่างแล้วอภิปรายคุณสมบัติที่ดี
ของตัวอย่างทันทีในออนไลน์ discussion group ท�ำเช่นนี้กับตัวอย่าง ๓
ตัวอย่าง แล้วรวบรวมคุณสมบัตทิ ดี่ เี อามาจัดหมวดหมูท่ ำ� เป็นตารางให้คะแนน
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
แทนที่จะให้ดู ๓ ตัวอย่างที่ดีเลิศ ให้ดูตัวอย่างที่มีคุณภาพ ๓ ระดับ
คือ พอใช้ ดี และดีเลิศ ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่าง
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Stevens DD, Levi A. (๒๐๐๕). Introduction to rubrics : An assessment
tool to save grading time, convey effective feedback, and promote
student learning. Sterling , VA : Stylus.
๒ ธ.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๗๖๙
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๗๐. ทักษะการเรียน (๖)
ฟง ๓ คน
เทคนิคนี้เปนการฝกใหผูเรียนคุนเคยกับการเรียน
จากการอภิปรายกลุมยอย คือใหมีทักษะในการฟง
และมีทักษะในการพูด
ในตอนที่ ๗๐ นี้ ได้จาก Chapter 19 ชื่อ Learning and Study
Skills และเป็นเรื่องของ SET 50 : Triad Listening
SET 50 : Triad Listening
จุดเน้น : ความร่วมมือ
ระยะเวลา : คาบเดียว

กิจกรรมหลัก : การอภิปราย
โอกาสเรียนออนไลน์ : ต�่า

เทคนิคนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนจากการอภิปราย
กลุ่มย่อย คือให้มีทักษะในการฟัง และมีทักษะในการพูด
ขั้นตอนด�ำเนินกำร
๑. ครูใช้เวลาบอกผูเ้ รียนว่า ทักษะในการสือ่ สารส�าคัญต่อการเรียนรู้
วิชานั้นอย่างไร
๒. เขียนใบงาน บอกบทบาทและขั้นตอนในกิจกรรม
๓. แจกใบงาน และอธิบายบทบาทและขั้นตอน
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๔. จัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๓ คน ให้ผลัดกันแสดงบท “ผู้พูด” “ผู้
ฟังอย่างสะท้อนความคิด” (reflective listener) และ “ผู้เป็น
กรรมการ”
๕. ครูบอกค�ำสั่ง
๖. ผู้พูดพูดตามค�ำสั่ง
๗. ผู้ฟัง พูดสื่อสาระที่ได้จากผู้พูดในถ้อยค�ำใหม่
๘. กรรมการสังเกตกระบวนการที่เกิดขึ้น
๙. หมุนเวียนบทบาทกันในกลุ่ม โดยครูบอกค�ำสั่งใหม่
ตัวอย่าง
วิชาการสื่อสาร/การพูด ข้ามวัฒนธรรม
เป็นวิชาที่เรียนพลวัตของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ครูใช้เทคนิค
“ฟัง ๓ คน” ให้ผเู้ รียนท�ำความเข้าใจหลักการของแต่ละวัฒนธรรม สไตล์ของ
ภาษามุมมองของแต่ละชาติพนั ธุ์ และภาพลักษณ์ทางสังคม ทีส่ ง่ เสริมหรือขัด
ขวางการสื่อสารทั้งทางภาษาพูด และการสื่อสารผ่านท่าทาง ในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช้ออนไลน์ ท�ำไม่ได้
การขยายหรือปรับปรุงวิธีการ
เตรียมผู้เรียนเข้าสู่ทักษะนี้ โดยให้อ่านและอภิปรายหลักการการ
สือ่ สารอย่างได้ผลดี ศึกษาผลของอารมณ์ รวมทัง้ การตอบสนองของผูฟ้ งั ทีม่ ี
ผลต่อการพูดของผู้พูด ตัวอย่างของการพูดโดยใช้การกระตุ้นอารมณ์ของผู้
ฟัง
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f สัง่ การ / เรียกร้อง  “เราต้องพยายามต่อไป” “คุณต้องหยุด….”
f ชักชวน / โต้แย้ง  “คุณตระหนักไหมว่า ....” “ความเป็นจริงคือ ….”
f ต�ำหนิ / ไม่เห็นด้วย “คุณไม่ได้คดิ ไตร่ตรองเรือ่ งนีอ้ ย่างรอบคอบ”
f ให้ความมั่นใจ / เห็นใจ “ไม่ต้องห่วง” “คุณจะสบายใจขึ้น”
f ตีความ / วินจิ ฉัย  “สืง่ ทีค่ ณุ ต้องการคือ ...” “ปัญหาของคุณคือ …”
f ล้อเลียน / เสียดสี  “คุณดูข่าวบ้างหรือเปล่า” “คุณยายของผม
ก็คิดอย่างนี้” (ล้อเลียนว่าโบราณคร�่ำครึ)
ผูเ้ รียนบางคนอาจไม่ศรัทธาเทคนิคนี้ และแสดงท่าทีวา่ ตนไม่มคี วาม
จ�ำเป็นต้องฝึกทักษะการสื่อสาร  ครูอาจป้องกันโดยบอกผู้เรียนให้เข้าใจ
“พฤติกรรมหนีปญั หา” (flight behavior) เพือ่ หลีกเลีย่ งจากสถานการณ์ทตี่ น
ไม่ต้องการเผชิญ ท�ำให้ตนเองขาดโอกาสในการเรียนรู้ พฤติกรรมนี้มี ๑๒
ประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ “พฤติกรรมหนีปัญหา” ๔ ประเภท
๑. ความเบื่ อ หน่ า ย คนที่ เ บื่ อ รู ้ สึ ก ว่ า ตนตกเป็ น เหยื่ อ ของ
สถานการณ์ แต่จริงๆ แล้วเป็นคนทีด่ ถู กู ตัวเอง ไม่กล้าริเริม่ ยอม
เป็นผู้ถูกกระท�ำ คนเช่นนี้เป็นภาระของผู้อื่น เป็นคนที่ไม่ร่วมมือ
หรือเป็นคนรบกวนสมาธิของผูอ้ นื่ คือในทีส่ ดุ คนอืน่ จะสังเกตเห็น
และต้องหาทางจัดการ ซึ่งจริงๆ แล้ว คนที่เบื่อหน่ายควรต้องรับ
ผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง
	
๒. คนทีไ่ ม่ตอ้ งการฝึกทักษะ  อ้างว่าตนมีทกั ษะนัน้ แล้ว จริงๆ แล้ว
คนเราทุกคนควรตรวจสอบทักษะของตนเองนานๆ ครัง้ และควร
เสริมทักษะที่ไม่ค่อยได้ใช้นั้นเป็นครั้งคราว
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๓. อารมณ์ขัน เป็นดาบสองคม คือในด้านบวก อาจใช้ลดความ
ตึงเครียด แต่ในด้านลบอาจใช้เป็นเครือ่ งมือหนีปญั หา จริงๆ แล้ว
การมีความตึงเครียดในระดับหนึง่ ไม่ใช่เรือ่ งเสียหาย กลับจะเป็น
ตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้วยซ�้ำ
๔. การมุ่งร้าย เป็นอาการของความรุนแรง เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
และท�ำความเข้าใจ เพราะการมุ่งร้ายอาจเป็นอาการของสิ่งอื่นที่
ร้ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Luotto JA, Stoll EL. (๑๙๙๖). Communication skills for collaborative
learning. Dubuque, IA : Kendall/Hunt, pp. ๓๕-๓๙.
๓ ธ.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๘๘๔
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71. ARR
ผมลงแรงไปกับการตีความเขียนบันทึก
จากหนังสือเลมนี้มาก ดวยความเชื่อวา
จะเปนประโยชนตอครู/อาจารย ในภาคปฏิบัติ
ใหเห็นวาเรื่องปญหาตางๆ ที่ตัวผูเรียนที่เราบนกันนั้น
ครูชวยไดทั้งสิ้น ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ที่ครูจัดใหแกศิษย ไดทั้งสิ้น รวมทั้งปญหา
ผูเรียน ไมตั้งใจเรียน ไมมีแรงบันดาลใจใดๆ
ตอความสําเร็จในการเรียน ไมมีความเพียรพยายาม
เหลานี้คือความทาทาย ที่ครูจะไดคิดคนทดลองหา
เทคนิคใหศิษยประสบผลสําเร็จในการเรียนรู
ในตอนที่ ๗๑ นี้ เป็นการสะท้อนความคิดในภาพรวม หรือการท�า
AAR หลังอ่านและท�าบันทึกสรุปความและตีความหนังสือเล่มนี้ทีละบท
ผมตีความว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิชาการประเภท Scholarship
of Learning และ Scholarship of Instruction เป็นหนังสือที่เชื่อมโยงทฤษฎี
ด้านการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ เป็นคูม่ อื ให้ครูมเี ทคนิคดึงดูดความสนใจของศิษย์
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อยู่กับการเรียน และเป็นคู่มือให้ครูมีวิธีการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์
ครู/อาจารย์ ที่มีลูกศิษย์ที่ไม่ตั้งใจเรียน หรือเรียนอ่อน ควรอ่าน
หนังสือเล่มนี้ และหยิบเอาเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมได้โจทย์วิจัยประเภท translational /
implementation research ด้านการจัดการเรียนรู้มากมาย ท�ำให้เห็นโอกาส
ท�ำงานวิชาการประเภท Scholarship of Instruction ในบริบทไทย ทั้งผู้ที่สอน
ในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และในสาขาอื่นๆ
และเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้ที่เป็นครู/อาจารย์สอน จะสามารถ
คิดประดิษฐ์วธิ กี ารดึงดูดความสนใจในรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ผเู้ รียน รวมทัง้ วิธี
ฝึกฝนทักษะการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่มใี นหนังสือเล่มนี้ หรือทีต่ อ้ งการ
ในบริบทของผูเ้ รียนไทย ผมเชือ่ ว่าการสร้างสรรค์แนวนีม้ ไี ด้ไม่มขี อบเขตจ�ำกัด
เป็นพื้นที่ของการสร้างสรรค์ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆ
โจทย์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนไทย เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมบอกตัวเองว่า อาจถือว่าเป็นหนังสือภาค
ปฏิบตั ิ ส�ำหรับ 21st Century Teacher ก็ได้ คือหากจะให้ศษิ ย์ได้ 21stCentury
Skills ครูต้องจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ตามความเหมาะสม
ผมประทับใจว่า หากครูใช้เทคนิคต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ ก็เท่ากับว่า
ครูไม่มีอะไรที่ปิดบังจากศิษย์เลย ไม่มีการเก็บเรื่องบางเรื่องไว้เป็นความลับ
ส�ำหรับให้ครูเป็นเบี้ยบน และศิษย์เป็นเบี้ยล่าง ตรงกับหลักการของการวัด
และประเมินผลใน 21st Century Learning ที่ระบุว่า การสอบต้องไม่เป็น
ความลับ
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ผมลงแรงไปกับการตีความเขียนบันทึกจากหนังสือเล่มนี้มาก ด้วย
ความเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์ต่อครู/อาจารย์ ในภาคปฏิบัติ ให้เห็นว่าเรื่อง
ปัญหาต่างๆ ที่ตัวผู้เรียนที่เราบ่นกันนั้น ครูช่วยได้ทั้งสิ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ที่ครูจัดให้แก่ศิษย์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งปัญหาผู้เรียนไม่ตั้งใจ
เรียน ไม่มีแรงบันดาลใจใดๆ ต่อความส�าเร็จในการเรียน ไม่มีความเพียร
พยายาม เหล่านี้คือความท้าทาย ที่ครูจะได้คิดค้นทดลองหาเทคนิคให้ศิษย์
ประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้
๔ ธ.ค. ๕๕
http://www.gotoknow.org/posts/๕๑๐๙๙๐
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บันทึกชุดนี้ ได้จากการถอดความ ตีความ และสะท้อนความคิด   
จากการอ่านหนังสือ Student Engagement Techniques : A Handbook
for College Faculty เขียนโดย ศาสตราจารย์ Elizabeth F. Barkley
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