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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและทำาความเข้าใจกับ การเรียนรู้ที่เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องความหมาย แนวคิด ที่มาของแนวคิดที่สำาคัญ (2) เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนรู้ประสบความสำาเร็จจัดตามแนวทางการเรียนรู้ที่เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (3) เพื่อให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้
ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ที่เป็นประเด็นทางจิตวิทยาการศึกษาใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาและ 
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่จะมีความสำาคัญมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งบทความนี้ผู้อ่าน 
ใช้วิธีการสังเคราะห์ เอกสารหนังสือและบทความท่ีว่าด้วยการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาแบบใหม่ ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการเรียบเรียง
และสรุปประเด็น โดยในตอนต้นจะนำาเสนอ ความหมายและที่มาของแนวคิดการเรียนรู้แบบนี้ ปัจจัยที่
ทำาให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำาเร็จ แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ประสบกับความสำาเร็จ
ตามแนวคิดนี้ ในตอนกลางของบทความจะนำาเสนอ การสอนของครูที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากที่สุด ต้องพิจารณา 2 ประการที่สำาคัญ คือ (1) ครูต้องเข้าถึงความรู้สึกของนักเรียน สามารถที่จะ
ถา่ยทอดความรูส้กึนัน้ผา่นการพูดและผา่นทางภาษากายทีเ่หมาะสม และ (2) ครจูะตอ้งสอนใหน้กัเรยีน
เกดิการคดิและรูจ้กัวธิกีารตรวจสอบการคิดของตนเอง และในตอนทา้ยของบทความจะนำาเสนอแนวทาง
การจัดการศึกษาในประเทศที่มีการพัฒนาการศึกษาในระดับแถวหน้าของโลก เช่น ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบกับแนวคิด Visible Learning ว่ามีความเหมือนหรือความต่างอย่างไร 
อะไรคือสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ต้องทำาความเข้าใจเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้สำาเร็จ
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Abstract
This article intends to (1) show readers information about visible learning, empha-

size in meaning, idea and theoretical origination. (2) The next intention is about showing 
components of success in performing visible learning. (3) The third one is to provide the 
significant information and clarity about visible learning which is new in recent time. This ar-
ticle aggregated the data from books and involved papers by synthesizing, and also adding 
practical experiences of researcher. The first part will introduce the meaning and origin of 
an idea and following by succeeding factors and techniques. Next part is going to present 
about effective teaching process that consists of two components. (1) The first one is about 
understanding students and appropriate expression of gestures. (2) The second one is about 
enhancing cognitive skill with self-reprove in students. The last part of this paper is focusing 
on presenting effective teaching process of developed country like Finland and South Korea 
as a comparable model for visible learning and model of achievement.
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บทนํา 

 การเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (Visible Learning) ในความหมายกวาง หมายถึง การรูแจง 

หรือในความหมายแคบ หมายถึง การเรียนรูที่มุงเนนการใหความหมายตอสิ่งตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนจากการ

เรียนรูและนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะการกํากับตัวเอง 

การปรับตัวและมีปฏิภาณไหวพริบรูเทาทันตอการเปลีย่นแปลงทางดานตางๆ ในสังคมได การเรียนรูแบบน้ีเปน

ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนระยะเวลายาวนานถึง 

15 ป กับการสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษามากกวา 

50,000 ฉบับทั่วโลก เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่

นําไปสูความสําเร็จทางการเรียนรู 

 แนวคิดวาดวย Visible Learning นําเสนอโดย 

ศาสตราจารย John Hattie ผูเช่ียวชาญดานการศึกษา

จากมหาวิทยาลัย University of Auckland ประเทศ 

New Zealand จากผลการ วิจั ยทางด านการ ศึกษา 

ผลการวิจัยช้ีชัดวาการสอนแบบการสอนโดยใชปญหาเปน

บทนำา
 ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ท่ า ทั น ต่ อ ก า ร

เปลีย่นแปลง (Visible Learning) ในความหมายก
ว้าง หมายถึง การรู้แจ้ง หรือในความหมายแคบ 
หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการให้ความหมาย
ต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และ
นำาไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน การเรียน
รู้ที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะการกำากับตัวเอง 
การปรบัตัวและมีปฏิภาณไหวพรบิรูเ้ทา่ทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในสังคมได้ การเรียน
รู้แบบนี้เป็นข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเป็น
ระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี กับการสังเคราะห์
งานวิจัยทางการศึกษามากกว่า 50,000 ฉบับทั่ว
โลก เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่นำาไปสู่ความ
สำาเร็จทางการเรียนรู้

แนวคิดว่าด้วย Visible Learning นำา
เสนอโดย ศาสตราจารย์ John Hattie ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of 

Auckland ประเทศ New Zealand จากผลการ
วิจัยทางด้านการศึกษา ผลการวิจัยชี้ชัดว่าการ
สอนแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เรียก
ว่าการสอนแบบ Problem Based Learning 
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(PBL) ประสบความล้มเหลว คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐและ
แคนาดา กำาลังทยอยยกเลิกการสอนด้วยวิธีการ
แบบ PBL การศึกษาในประเทศที่ประสบความ
สำาเร็จทางด้านการศึกษาชั้นนำาของโลก อย่าง 
เกาหลีใต้และฟินแลนด์นั้น ทั้งสองประเทศใช้
ปรัชญาและวิธีการพัฒนานักเรียนในแนวทางที่
แตกต่างกันภายใต้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตก
ต่าง โดยประเทศเกาหลีใต้มุ่งพัฒนาปลูกฝังและ
สร้างความเชื่อให้ผู้เรียนเช่ือว่าการเรียนอย่าง
หนักจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต การเสริมสร้าง
คุณลักษณะมุ่งอนาคต (Future Oriented) ด้วย
ความเชื่อที่ว่า การไม่มีความสุขในระยะสั้นๆ จะ
นำาไปความการมีความสุขในระยะยาวในอนาคต 
(หลักการควบคุมตนเอง: Self Control) เป็นการ
สร้างค่านิยมในระดับชาติ ส่วนประเทศฟินแลนด์
นัน้มุ่งพฒันาคณุลกัษณะการกำากบัตวัเองด้านการ
เรยีน (Self Regulated Learning) ด้วยมคีวามเชือ่
วา่การเรยีนรูท้ีด่นีัน้เกดิขึน้นอกหอ้งเรยีน และนอก
ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เพียงแค่ผู้
เรียนมีการกำากับตัวเองด้านการเรยีนทีดี่ย่อมนำาไป
สูก่ารเรยีนรูท้ีด่ ีประเทศฟนิแลนดจ์งึมชีัว่โมงเรยีน
ที่โรงเรียนน้อยมาก คือ 600 ชั่วโมงต่อปี ในขณะ
ที่ประเทศไทยอยู่ที่ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งถ้าหัน
มามองในประเทศไทยของเราจะพบว่า เรามีค่า
นิยมที่จะให้บุตรหลานเรียนสูงๆ เพื่อไปเป็นเจ้า
คนนายคน (ขา้ราชการ) ไมไ่ด้มุง่ให้คนไปประกอบ
ธุรกิจหรือสร้างฐานะจากความคิดสร้างสรรค์ เรา

มีค่านิยมที่มองคนจากเปลือกภายนอกของความ
สำาเร็จโดยไม่สนใจแหล่งที่มาของความสำาเร็จนั้น 
เรามีค่านิยมทำาได้ตามใจคือไทยแท้ ค่านิยมและ
ความเช่ือในเรื่องของบุญวาสนา ฯลฯ ตลอดจน
การเลี้ยงดูบุตรอย่างผิดวิธี ประคบประหงมจน
เดก็ทีเ่ตบิโดมาไมส่ามารถทำาอะไรใหส้ำาเรจ็ไดด้ว้ย
ตัวเอง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ผู้เขียนมองว่าล้วนเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การเรียนการสอนที่ทำาให้ เ กิด Vis -
ible Learning คือ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน (Hattie. 
2008) โดยมีความเชื่อว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญต่อ
ความสำาเร็จด้านการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา
ของครู การสอนในแนวทางที่เรียกว่า Visible 
Teaching จะมีปัจจัยที่สำาคัญอยู่ 6 ประการที่
จะทำาให้เกิดการเรียนรู้แบบ Visible Learning 
คือ ปัจจัยด้านนักเรียน (Student) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว (Home) ปัจจัยด้านโรงเรียน (School) 
ปัจจัยด้านหลักสูตร (Curricular) ปัจจัยด้านครู 
(Teacher) และกลยุทธ์ในการสอน (Teaching 
Strategies) ซึง่จากการสงัเคราะหง์านวิจยัในระดบั
โลกว่าด้วยการศึกษามากกว่า 50,000 รายการ 
(Hattie. 2015) พบประเด็นที่น่าสนใจ
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หากพิจารณาจากตารางคงไม่แปลก
ใจที่ระบบการศึกษาไทยประสบความล้มเหลว 
เพราะประเทศไทยมีระบบการจัดการศึกษาที่ยัง
คงดำาเนินการอยู่อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
โดยเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็ก Gifted Students 
จัดการเรียนการสอนโดยเอาเด็กที่เก่งไปกองรวม
กัน เรียนแข่งขันกันอย่างไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในขณะที่ประเทศท่ีประสบความสำาเร็จ
ทางการศึกษามุ่งเน้นการคละเด็กเก่ง ปานกลาง 
อ่อนเพ่ือให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า พี่ช่วยน้อง เพื่อน
ช่วยเพื่อน คนเก่งช่วยคนอ่อน ซึ่งในทรรศนะ
ของผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกแห่งความ
เป็นจริง ในสังคมที่จะต้องมีทั้งคนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน อาศัยอยู่ด้วยกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จึงจะทำาให้สังคมดำารงอยู่ต่อไปได้ สังคม
ปกติท่ีนายธนาคารกับคนกวาดถนนล้วนต้อง

พึ่งพาอาศัยกัน การศึกษาที่เน้นการให้การบ้าน  
ท่ีไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะท่ี
เรียกว่า Metacognitive Strategies นอกจากนี้
โรงเรียนในบ้านเรายังมีจำานวนนักเรียนต่อห้อง
มากเกินไป ขนาดที่เหมาะสมสำาหรับการจัดการ
เรียนการสอนคือ 30 คนต่อห้อง บางโรงเรียนที่
ผู้เขียนไปสังเกตการณ์เรียนการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า บางห้องมากกว่า 
50 คนต่อห้อง โรงเรียนจำาเป็นต้องจัดห้องเรียน
โดยให้โต๊ะนักเรียนแถวหน้าอยู่ชิดกระดานด้าน
หน้าทำาให้ครูผู้สอนเหลือพื้นที่สำาหรับการสอน
น้อยมาก การมีหลักสูตรพิเศษต่างๆ มากมายที่
ไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Extra curricular 
Programs) ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นแต่ 
Web-based Learning เสมอืนว่ามนัคอืเทคโนโลยี
ที่เป็นสูตรสำาเร็จของการเรียนการสอน วิธีการ
ดำาเนนิการตา่งๆ แบบนีจ้งึทำาใหก้ารเรยีนการสอน

ต�ร�งที่ 1 แสดงค่า Effect Size (E.S.) ของตัวแปรต่างๆ ที่ทำาให้การเรียนการสอนประสบความสำาเร็จ
หรือประสบความล้มเหลว

ก�รเรียนก�รสอนที่ประสบคว�มล้มเหลว ก�รเรียนก�รสอนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้น E.S. วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้น E.S.

Gifted Students
Homework
Use of Calculator
Teacher Verbal Ability
Class Size
Extra curricular Programs
Web-based Learning
Gender
Teacher Subject Matter Knowledge
Changing School Calendar / Timetable
Student Control Over Learning
Open vs. Traditional Learning Spaces
Retention
Television

0.30
0.29
0.27
0.22
0.21
0.19
0.18
0.12
0.09
0.09
0.04
0.01
-0.13
-0.18

Piagetian Programs
Self Report Grades / Expectation
Classroom Discussion
Intervention for Learning
Feedback
Teacher – Students Relationship
Teacher Credibility
Metacognitive Strategies
Study Skill
Teaching Strategies
Peer Tutoring
Phonics Instruction
Pre-Term Birth Weight
Classroom Management
Parental Involvement

1.44
1.28
0.82
0.77
0.75
0.72
0.72
0.69
0.63
0.62
0.55
0.54
0.53
0.52
0.49
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 หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดขางตน จะพบวาประเด็นสําคัญที่ถือวาเปนหัวใจของการเรียนการสอน

ที่จะมีประสิทธิภาพน้ันคือ การมุงเนนสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งในแนวคิดของการเรียนรูที่เทา

ทันตอการเปลี่ยนแปลง (Visible Learning) ถือวาสําคัญที่สุด (Hattie.2013) ซึ่งเช่ือมโยงกับประเด็นทีส่ําคัญๆ 

5 ประการ โดยบทบาทของครูผูสอนน้ันจะตองมุงเนนการสอนใหเกิดกระบวนการคิดที่สําคัญใหได (Socratic 

Teaching) และมุงสรางกรอบการพิจารณาตัวเองแบบกาวหนา (Growth Mindset) ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน

ใหได ทั้งน้ีตัวครูเองก็จะตองมีกรอบการพิจารณาตัวเองแบบกาวหนาเชนเดียวกัน ในสวนของผูบริหาร

การศึกษาหรือผูอํานวยการโรงเรียนตองยกเลิกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหองพิเศษ (Gifted 

Classroom) เพราะการเรยีนการสอนแบบน้ีทําใหเด็กนักเรยีนขาดการชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะธรรมชาติ

ของเด็กที่เรียนเกงยอมอยากมีผลการเรียนในระดับแถวหนาซึ่งยอมเปนไปไมไดในหองที่คนเกงทั้งโรงเรียนมา

รวมกัน วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหองพิเศษจึงกลายเปนสิ่งที่ลาสมัยและทําลายโครงสรางทางสังคมที่

ควรจะมีในเด็กและสงผลเสียตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 กรอบการพิจารณาตัวเอง (Mindset) หมายถึง ความคิดของบุคคลที่ใชเพื่อการพิจารณาตัดสิน

เกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องความสามารถของตนเอง โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กรอบการพิจารณาตัวเอง

ของครูส่งผลต่อไปยังความล้มเหลวของนักเรียนที่
เรียนวิชาต่างๆ มากมาย สุดท้ายได้ผลลัพธ์ความ
อ่อนด้อยทางสติปัญญาและการคิด

การสังเคราะห์ในระดับโลก
ความจริงที่พบในการเรียนการสอนก็

คือเกือบทุกอย่างที่ครูทำาเพ่ือการเรียนการสอน
ที่ประสบความสำาเร็จ แต่คำาถามก็คือว่าอะไร
คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นแต่เพียงอย่าง
เดียว มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันความมั่นใจ
ได้ว่านักเรียนจะได้รับความคุ้มค่าสำาหรับการลง
ทะเบียนเรียนในโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งปี (Fisher,  
Frey and Hattie, 2516) เราจะจัดการเรียน
การสอนอย่างไรให้ประสบกับความสำาเร็จ หาก
พิจารณาจากข้อค้นพบท่ีได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัยระดับโลกข้างต้น พบว่า การเรียนการ
สอนที่เน้นการอภิปรายในชั้นเรียน (Classroom  
Discussion) ซ่ึงจะสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน (Teacher 
–Students Relationship) ในประเด็นเรื่อง
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนน้ี ข้อสังเกต
ของผู้เขยีนพบวา่นิสติจะเรยีนได้ดีในวชิาทีอ่าจารย์
ผู้สอนให้ความเป็นกันเองและสนิทสนมมากกว่า
กลุ่มที่เรียนวิชาเดียวกันแต่อาจารย์ผู้สอนมีความ
เป็นส่วนตัวสูง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ ไว้วางใจ (Hattie, 
2013: 16–26) ที่จะนำาไปสู่เรื่องของการเรียน
การสอนที่ครูสามารถที่จะเติมเต็มคุณลักษณะ
ตา่งๆ ลงในการเรยีนการสอนได้ (Intervention for 
Learning) และการให้ขอ้มลูย้อนกลบั (Feedback)  
กลวธิทีางอภปิญัญา (Metacognitive Strategies) 
ก็จะเกิดขึ้นตามมาในที่สุด

ข้อเสนอของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา 
(ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา, 2558) เสนอว่าการ
พัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงควรจะ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบตา่งๆ ทีเ่ชือ่มโยงถงึกนั 
ตามกรอบแนวคิด

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดข้างต้น 
จะพบว่าประเด็นสำาคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของการ
เรียนการสอนที่จะมีประสิทธิภาพนั้นคือ การมุ่ง
เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งใน
แนวคดิของการเรยีนรูท้ีเ่ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
(Visible Learning) ถือว่าสำาคัญที่สุด (Hattie, 
2013) ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีสำาคัญๆ 5 
ประการ โดยบทบาทของครูผู้สอนนั้นจะต้องมุ่ง
เน้นการสอนให้เกิดกระบวนการคิดที่สำาคัญให้
ได้ (Socratic Teaching) และมุ่งสร้างกรอบการ
พิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) 
ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนให้ได้ ทั้งนี้ตัวครูเองก็จะ
ต้องมีกรอบการพิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้าเช่น
เดียวกัน ในส่วนของผู้บริหารการศึกษาหรือผู้
อำานวยการโรงเรยีนตอ้งยกเลกิวธิกีารจดัการเรยีน
การสอนแบบห้องพิเศษ (Gifted Classroom) 
เพราะการเรียนการสอนแบบนี้ทำาให้เด็กนักเรียน
ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะธรรมชาติ
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ของเด็กที่เรียนเก่งย่อมอยากมีผลการเรียนใน
ระดับแถวหน้าซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ในห้องที่คนเก่ง
ท้ังโรงเรยีนมารวมกนั วธิกีารจดัการเรยีนการสอน
แบบหอ้งพเิศษจงึกลายเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัและทำาลาย
โครงสรา้งทางสงัคมทีค่วรจะมใีนเด็กและสง่ผลเสยี
ตอ่ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอนโดย
รวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กรอบการพิจารณาตัวเอง (Mindset) 
หมายถึง ความคดิของบคุคลทีใ่ช้เพ่ือการพิจารณา
ตดัสินเกีย่วกบัคณุสมบตัใินเรือ่งความสามารถของ
ตนเอง โดยแบ่งออกเปน็ 2 ลกัษณะ คือ กรอบการ
พิจารณาตัวเองแบบคงที่ (Fixed Mindset) และ
กรอบการพิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้า (Growth 
Mindset) (Dweck, 2006: 6-14) เป็นตัวแปร
ทางจติวทิยาตวัแปรหนึง่ทีม่คีวามสำาคัญกบับคุคล 
เป็นเรื่องใหม่ในวงการจิตวิทยา ซึ่งการศึกษาทาง
จิตวิทยาบางครั้งมีความยุ่งยากอย่างหนึ่งก็คือ 
เราไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งที่เรากำาลังศึกษาอยู่น้ีว่ามัน
คืออะไร เนื่องจากมันเป็นเรื่องของจิตใจ จับต้อง
ไม่ได้ เป็นนามธรรม เราจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ
ได้อย่างไรให้เขามองเห็นภาพตรงกันกับเราว่าสิ่ง
ท่ีเราพูดถึงมันคืออะไร อย่างเช่น Mindset ที่มี
ความก้ำากึ่งกันระหว่างความคิดและความเชื่อ นัก
วิชาการไทยส่วนใหญ่มองว่าเป็นกรอบความคิด 
ในทรรศนะของผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเสียทีเดียว
นัก เน่ืองจากกรอบการคิดคนมักจะนึกถึงภาพ
ในเชิงทฤษฎีมาก่อนเป็นหลักในการพิจารณาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ไม่ใช่การพิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนนำา
ไปสู่การตัดสินใจประเมินตัวเอง นักวิชาการบาง
ส่วนมองว่ามันคือกรอบความเช่ือซึ่งก็ไม่ถูกต้อง
เสียทีเดียวเนื่องจากว่า Mindset เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการคิด การตัดสินใจและเจตคติต่อ
ตัวเอง ซึ่งความเช่ือก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของ
องค์ประกอบด้านความรู้สึกในตัวเจตคติเองซึ่งมี
สามองค์ประกอบใหญ่ ดังน้ันการใช้คำาว่ากรอบ

ความเชื่อจึงไม่ถูกต้องและสร้างปัญหาในการวัด
ตามมา เพราะความเช่ือของคนตีค่าคะแนนออก
มาไม่ได้ ผมก็พยายามหาทางออกให้กับคำาว่า 
Mindset อยู่เหมือนกัน เลยขอเสนอคำาว่า “กรอบ
การพิจารณาตัวเอง” ซึ่งน่าจะมีความตรงในตัว
เองมากกว่า เพราะคำาว่ากรอบการพิจารณาตัว
เองจะเป็นส่วนผสมระหว่างความคิด การตัดสิน
ใจและเจตคติต่อตัวเองอยู่ในตัว อาจจะฟังดูแตก
ต่างจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ ที่พูดถึงไปแล้วข้าง
ต้น แต่ก็อาศัยเหตุผล และสติปัญญาอันน้อยนิดที่
มอียูอ่ธบิายตามเนือ้หาของตัวแปรอยา่งใครค่รวญ
และระมัดระวัง ดังที่ได้นำาเสนอไปแล้วข้างต้นเป็น
ตวัชว่ยในการตคีวามหมายและการอธบิายตวัแปร
นี้ ก่อนนำาไปสู่การวิจัย และการพัฒนาต่อไป

วิธีการเพื่อการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Visible Learning) ครูผู้สอนจะจัดการเรียน
การสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความหมายสิ่งต่างๆ และ
สามารถให้นิยามต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ผู้สอนจะ
ต้องเสริมสร้างคุณลักษณะการกำากับตัวเอง (Self  
Regulation) ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนให้ได้เพราะ
สิ่งนี้จะนำาไปสู่การปรับตัว การมีปฏิภาณไหว
พริบทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ใน
สังคมได้ในที่สุด สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู
กับนักเรียนท่ีเป็นหัวใจของการเรียนการสอน
แบบนี้จะเกิดข้ึนได้นั้น บุคลิกภาพของครูเป็น
ปัจจัยที่สำาคัญ ครูที่ ดีจะต้องทำาให้นักเรียน
เกิดความไว้วางใจ (Hattie, 2013: 26–35) 
บุคลิกภาพในความหมายของแนวคิดนี้คือ การ
สื่อสารและการแสดงออกของครูต่อนักเรียน
ไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพของครูโดยตรง เช่น ครู
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ที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดเผย กล้าหาญ  
โผงผาง ก็สามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
นักเรียนได้ผ่านวิธีการพูดคุย การส่ือสาร การให้
ความเป็นกันเอง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนิท
สนม ไว้วางใจ ทำาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อครู ต่อวิชา
เรียนในที่สุด นอกจากนี้ความไว้วางใจจะเป็นช่อง
ทางที่จะทำาให้ครูค่อยๆ ใช้หลักการต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของการกำากับตัวเองให้เกิด
ขึ้นในนักเรียนได้

การเรียนรู้แบบนี้ ผู้เรียนจะต้องมีการ
สำารวจความบกพร่องของตนเองก่อน เพื่อให้ 
ทราบว่า ตัวเองมีข้อบกพร่องในเรื่องที่จะเรียน
อย่างไร ก่อนที่จะทำาความเข้าใจหรือเรียนรู้ใน
เร่ืองนั้นๆ ผู้เรียนจะต้องกำากับตัวเองในเรื่องของ
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
(ส่วนใหญ่) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมาย
ของสิ่งที่เรียนอย่างลึกซึ้ง และนำาไปสู่การแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียนซึ่งจะนำาไปสู่ปรับตัวและรู้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี

ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียน จินตนาการ
ถึงความล้มเหลวแล้วเปลี่ยนความกลัวความล้ม
เหลวมาเป็นพลังผลักดันในการทำาสิ่งที่อยู่ตรง
หน้าให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตของตัวเราเองและคน
ท่ีตัวเองรัก ผู้สอนจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี
เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่เกิดการเรียน
รู้ร่วมกัน เน้นการอภิปรายในห้องเรียนให้มาก 
และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในขณะเดียวกัน 
หัวใจของ Visible Learning ก็คือการเน้นที่
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียนที่จะนำาไป
สูค่วามไวว้างใจสง่ผลตอ่การจดัการเรียนการสอน
ท่ีมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด สมัพันธภาพทีจ่ะทำาให้
เกดิความไวว้างใจไมใ่ช่เรือ่งยากแตก่ไ็มใ่ช่เรือ่งง่าย
ในคราวเดียวกัน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ครูต้อง
ให้ความสำาคญั ครตูอ้งพูดคยุกบันกัเรยีนอยา่งตรง

ไปตรงมา ชัดเจน เปิดเผย และพูดความจริงอย่าง
มเีหตผุล เดก็นกัเรยีนในยคุสมยัใหมต่อ้งการความ
ชัดเจน ตรง สั้น กระชับได้ใจความ ครูต้องแสดง
คุณลักษณะต่างๆ กับนักเรียนอย่างสม่ำาเสมอ คง
เส้นคงวาในบุคลิกภาพของตนเอง มีความเป็นก
ลาง ยุติธรรมและจริยธรรมต่อนักเรียนทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ครูต้องสื่อสารกับนักเรียนด้วยมโน
ทัศน์เดียวกันกับนักเรียน (พูดภาษาเดียวกัน) ครู
ตอ้งเปน็ผูส้นบัสนุนนกัเรยีนทีดี่ ใหค้ำาปรกึษา และ
คอยปกป้องนักเรียนในสถานการณ์บางประการ 
ครูต้องเป็นบุคคลที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ปฏิเสธเมื่อนักเรียนขอความช่วยเหลือ และให้
เวลากับนักเรียนอย่างเพียงพอ พฤติกรรมของครู
ทั้งหมดนี้จะนำาไปสู่ความไว้วางใจที่นักเรียนมีต่อ
ครูซึ่งจะเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ครูได้สั่งสอน
นักเรียนในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

การสอนของครูจะมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากที่สุด มีสิ่งที่ควรพิจารณา 2 
ประการที่สำาคัญ คือ (1) ครูต้องเข้าถึงความรู้สึก
ของนักเรียน สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนั้น
ผ่านการพูดและผ่านทางภาษากายที่เหมาะสม 
และ (2) ครูจะต้องสอนให้นักเรียนเกิดการคิด
และรู้จักวิธีการตรวจสอบการคิดของตนเอง ครู
จะต้องสอนให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ความคิดกับเนื้อหาที่เรียน ผ่านวิธีการต่างๆ ที่ใช้
ในการกระตุ้นการคิด โดยสิ่งที่สำาคัญคือครูต้อง
เสนอประเด็นคำาถามเพื่อกระตุ้นและฝึกฝนการ
คิด วิธีการคิด การวิเคราะห์ ในมุมมองต่างๆ เพื่อ
ให้นักเรียนเกิดการคิดและความเข้าใจอย่างลึก
ซึ้งไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้เนื้อหาอย่างผิวเผิน ดัง
นั้นในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจะต้องได้
รบัการฝึกฝนการตัง้คำาถามเพือ่กระตุน้การคดิของ
นกัเรียน เชน่เดยีวกันกับจติแพทย์ หรือนกัจติวิทยา 
ท่ีถูกฝึกให้ตั้งคำาถามกับคนไข้จำานวนมาก เพื่อ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบ
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คนไขใ้นทางการแพทย์ นกัวชิาการอย่าง ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง (2558) ได้เสนอทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับครูในอนาคต (C-Teacher) ไว้ว่าจะต้องมี
คณุสมบัติ 8 ประการคือ (1) Content ความรู้และ
ทักษะในเรื่องท่ีสอนเป็นอย่างดี (2) Computer 
(ICT) Integration ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน (3)  
Constructionist เขา้ใจแนวคดิทีว่า่ ผูเ้รยีนสามารถ
สรา้งองคค์วามรู้ไดด้้วยตวัเอง โดยเช่ือมโยงความรู ้
เ ดิมที่มีอ ยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ (4) Connectivity จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
ผู้เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
ต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถาน
ศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
(5) Collaboration การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียน
กับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน (6)  
Communication ทักษะการสื่อสาร ทั้งการ
บรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ และ
การนำาเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (7) Creativity สร้างสรรค์กิจกรรม
การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว และ (8) Caring 
ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน รัก ห่วงใยอย่าง
จริงใจต่อนักเรียน

การประเมินการเรียนรู้แบบ Visible 
Learning จะไม่ได้ประเมินที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนอยา่งเดยีว แตจ่ะประเมนิจาก ความพยายาม
ของเด็ก วิธีการของเด็ก และความไม่ย่อท้อ ความ
อดทนของเดก็ เชน่เดียวกบัการเสรมิแรงใหก้บัเด็ก
จะต้องเสริมแรงท่ีความพยายามของเด็ก วิธีการ

ของเด็ก และความไม่ย่อท้อ (ความอดทน) ของ
เด็กที่มีต่อผลงานที่เด็กทำามากกว่าการประเมิน
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว การ
ประเมินในแนวทางนี้คือ จะต้องทำาให้ครูทราบ
เกี่ยวกับตัวนักเรียนว่า นักเรียนชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไร มีความถนัดในเรื่องอะไร ไม่ถนัดในเรื่องใด 
ตลอดจนจุดเด่น จุดอ่อนของนักเรียนในการเรียน
รู้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาตัวนักเรียนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การประเมินของครูจะต้องทำาให้ครู
มองเห็นกลวิธีทางอภิปัญญา (Metacognitive  
Strategies) ของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง กลวิธี
ทางอภิปัญญา (Metacognitive Strategies)  
หมายถึง วิธีการที่ เกี่ยวข้องกับความรู้ความ
สามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้น โดยผู้เรียนรับรู้ว่า 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 
และกฎเกณฑ์การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย
อะไรบ้าง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินตนเอง
ได้ตลอดเวลาว่า ในกระบวนการเรียนรู้ตนเองได้
เรียนรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องอะไรและยังไม่รู้ใน
เรื่องอะไร

แนวคิดของการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ใหม่ถอดด้าม 
สำาหรับการพัฒนาการศึกษา แต่เป็นการนำาเสนอ 
แนวทางในการพัฒนาท่ีจะทำาให้บุคคลเรียนรู้และ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาในอนาคต หากเราพิจารณา
แนวทางการจัดการศึกษาในประเทศท่ีมีการ
พัฒนาการศึกษาในระดับแถวหน้าของโลก เช่น 
ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐ ฯลฯ ก็จะพบว่า
ประเทศเหล่านี้ล้วนมีวิธีการจัดการศึกษาที่เป็น
ไปตามแนวทางของการเรียนรู้แบบนี้ค่อนข้าง
มากเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศนี้มีการจัดการศึกษาที่น่าสนใจโดย  
ไม่เน้นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อ
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ให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากท่ีสุดภาย
ใต้ความเช่ือที่ว่าครอบครัวสามารถให้ทั้งความรู้ 
ความรัก การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) 
ให้เด็กได้ดีกว่าโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาที่
ฟินแลนด์ จะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เพราะ
เขาเชื่อว่าเด็กวัยน้ีควรจะมีเวลาทำาในกิจกรรมที่
ตัวเองสนใจมากกว่า โรงเรียนในฟินแลนด์จะรับ
นกัเรยีนหอ้งหนึง่ไมเ่กนิ 20 คน ด้วยแนวคดิวา่การ
เรียนเป็นการการพัฒนาบุคคลไม่ใช่การแข่งขัน 
ไม่มีการให้เกรดเฉลี่ยแต่เน้นสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าการจัดอันดับนักเรียน 
โรงเรียนจะใช้การจ้างผู้อำานวยการมาบริหารภาย
ใต้การดูแลของคณะกรรมการโรงเรียนถ้าไม่มีผล
งานก็ไม่จ้างต่อ ส่วนเกาหลีใต้ การจัดการศึกษา
ในทุกระดับจะเน้น เนื้อหาวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและวชิาเลอืก นกัเรยีนเกาหลใีตท้กุระดับ
จะมีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เต็มไปหมด ไม่ว่า
จะเปน็ พพิธิภณัฑ ์หมูบ้่านพืน้เมอืง สวนสมนุไพร 
สวนสนุก บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม 
กลายเป็นแหลง่เรยีนรูท้ีเ่ปดิตอ้นรับนกัเรยีนตลอด
เวลา การจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดของการ
พฒันาการควบคมุตนเอง ความคิดสรา้งสรรค์ และ
ทกัษะการใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ืน่ โรงเรยีนในเกาหลีใต้
จะรับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 35 คนต่อครู 2 คน 
การสอนมลีกัษณะของการจดักจิกรรมทีม่คีรแูละผู้
ชว่ยครทูีเ่ข้าไปช่วยกนัจดักจิกรรมภายในหอ้งเรยีน 

เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

บทสรุปของการเรียนรู้
การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(Visible Learning) เป็นความพยายามประการ
หนึ่ งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้ดีขึ้น โดยชี้ ให้ เห็น
ประเด็นที่โดดเด่น ประเด็นที่บกพร่อง จากผล
การวิจัยในระดับโลก รายละเอียดของแนวทาง
การจัดการศึกษาตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้แบบน้ีมี
ความน่าสนใจหลายประการที่นักการศึกษา ครู 
อาจารย์ ในประเทศไทยควรใหค้วามสนใจและหนั
มาวางแนวทางการพฒันาการศกึษาตามแนวทางนี้
อย่างจริงจัง เพื่อให้ผลที่เกิดข้ึนนั้นส่งไปยังเด็กๆ 
เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ที่ยังคงใช้การเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาตนเอง อนัจะสง่ผลต่อการประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป อย่างไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับการ
ศึกษาแนวคิดใหม่ๆ ยังคงเกิดข้ึนและวิวัฒนาการ
เชิงสร้างสรรค์มากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นบุคลากรทางการ
ศึกษาจำาเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตัว
เองอยูต่ลอดเวลา เพือ่ใหผ้ลของการพฒันาตนเอง
นั้นส่งผลต่อ นักเรียน ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อ
วงการศึกษาในระดับกว้างต่อไป
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