
จติวทิยาการเรียนรู้สําหรับ
ครูเพื�อศิษย์



(๓) เด็กทุกคนมีคุณค่า แม้บางคนจะเรียนช้า
(๔) อย่าหลงเสียเงินค่าใช้จ่ายกับเรื�องการเรียนรู้รูปแบบการคิดหรือ
             การรับรู้ (cognitive styles) และทฤษฎพีหุปัญญา (multiple intelligences)
ผมตคีวามต่อว่า เรื�องการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกบัความแตกต่างของศิษย์นี� 
สามารถทําวิจัยจากปฏิบัติการจริงได้อกีมาก เป็นโอกาสที�ครูเพื�อศิษย์จะฝึกฝนทักษะ
ด้านการวจิัยปฏิบัติการของตน ทั�งเพื�ประยุกต์ใช้ในการทํางาน และเพื�อเป็นผลงานเพื�อ
ความเจริญก้าวหน้าของตนเอง  
๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔
http://www.gotoknow.org/blog/thaikm/427716
ช่วยศิษย์ที�เรียนอ่อน
บทที� ๘ เรื�อง How Can I Help Slow Learners? ถือเป็นตอนที�ดี



 ที�สุดเท่าที�อ่านตั�งแต่บทที� ๑ มาถึงบทที� ๘ นี�คําตอบแบบฟันธงคือ ช่วยเอาใจใส่ ให้กําลังใจ ให้ศิษย์ที�
เรียนอ่อนพากเพยีรฝึกฝนตนเอง และครูและวงการศึกษาทั�งมวล (รวมทั�งพ่อแม่)ต้องสร้างกระแส
หรือกระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมคอื กระบวนทัศน์หรือความเชื�อว่าสติปัญญาสร้างได้ด้วยการฝึกฝน
อย่างมานะอดทน และการมี “โค้ช”ที�ดี และพ่อแม่และครูเพื�อศิษย์ก็คือ โค้ชที�ดคีวามฉลาดเป็นทั�งสิ�ง
ที�ติดตัวมาแต่กําเนิด และสิ�งที�สร้างขึ�นใหม่ใส่ตัวด้วยการพากเพยีรฝึกฝน หรืออาจกล่าวว่า “อจัฉริยะ
สร้างได้” นั�นเองแต่สําหรับเด็กบางคน ต้องทาํงานหนัก ฝึกฝนหนักกว่าคนอื�น จึงจะสร้างความ
อัจฉริยะให้แก่ตนเองได้ ครูเพื�อศิษย์มีหน้าที�ช่วยเป็นโค้ชแก่ศิษย์เรียนช้าเหล่านี� และการทําหน้าที�นี� 
ครูจะได้เรียนรู้จิตวทิยาการรับรู้(cognitive psychology) ภาคปฏิบัติอย่างไม่รู้จบเด็กจะต้องเชื�อว่า 
“ความฉลาดอยู่ในมือเรา” ครูต้องช่วยยนืยนัยกตัวอย่างเด็กรุ่นก่อน ๆ ที�สมองด้อยกว่า แต่การเคี�ยว
กรําฝึกฝนตนเองช่วยให้เวลานี�เป็นผู้ใหญ่ที�มีชีวิตที�ประสบความสําเร็จสูงยิ�งครูเพื�อศิษย์ต้องมี
ไวยากรณ์ 



     

     หรือคําพูดที�ให้กาํลงัใจ ให้คุณค่า ต่อความพากเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย แก่ศิษย์
ที�หัวช้าคนฉลาดคือ คนที�เข้าใจความคิดที�ซับซ้อน และสามารถใช้เหตุผล
หลากหลายแบบ มีความสามารถเอาชนะอุปสรรค และสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์นิยามความฉลาดข้างบนนั�น เรียกว่า “ความฉลาดทั�วไป” 
(generalintelligence) โปรดสังเกตว่า ความฉลาดทั�วไปเป็นคนละเรื�องกบั พหุ
ปัญญา (multiple intelligences) ของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์โปรดอย่าเอามาปนกนั
จนก่อความสับสนจากผลการวิจัยจํานวนมากมาย สรุปได้ว่า ความฉลาดแบ่ง
ออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านถ้อยคํา (Verbal Intelligence) กบัด้านคณิตศาสตร์
(Mathematical Intelligence) ที�ไม่สัมพนัธ์กนั ความฉลาดทั�วไป ความฉลาด
ด้านถ้อยคํา และความฉลาดด้านคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กนัดังแสดงใน
แผนผงัข้างล่างคือหากความฉลาดทั�วไปมีจํากดั ความฉลาดอกี ๒ ชนิดกจ็ะ
จํากดัไปด้วย การฝึกฝนความฉลาดทั�วไปจะช่วยให้สามารถยกระดับ



ความฉลาดดา้นถอ้ยคาํ และความฉลาดดา้นคณิตศาสตร์ไดสู้งขึ�นหลกัฐาน
ที�แสดงวา่ความฉลาดทั�วไปของมนุษยเ์ป็นสิ�งที�สร้างไดคื้อ Flynn Effect 
ปัจจยัสาํคญัที�สุดคือ ความเชื�อ ครูตอ้งทาํใหศิ้ษยท์ุกคน ไม่วา่จะเป็นเดก็
หวัเร็วหรือหวัชา้ เชื�อวา่ความฉลาดสร้างไดด้ว้ยความเพียร เด็กที�หวัชา้ก็
เรียนรู้ไดเ้ท่ากบัเด็กหวัไว แต่อาจตอ้งใชค้วามเพียรมากกวา่ และหากรู้จกั
ใชค้วามเพียรสั�งสมความฉลาด ในอนาคตกจ็ะสามารถเรียนรู้สิ�งที�ยากขึ�น
ไดพ้อ ๆ กบัเพื�อน ๆ ที�หวัไวเคลด็ลบัสาํหรับครูเพื�อศิษยคื์อ การใหค้าํชม 
จงอยา่ชมความสามารถ ใหช้มความมานะพยายาม เพื�อทาํใหสิ้�งที�มีคุณค่า
คือ ความมานะพยายาม คือความสาํเร็จที�ไดม้าจากความบากบั�นเอาชนะ
อุปสรรคจงอยา่ชื�นชมความสาํเร็จที�ไดม้าโดยง่ายความยากลาํบากและ
ความลม้เหลวคือ ธรรมชาติส่วนหนึ�งของการเรียนรู้ เป็นส่วนที�มีค่ายิ�ง
ของการเรียนรู้คุณค่าของครูเพื�อศิษยคื์อ จะอยูเ่คียงขา้งและ



     

จงชื�นชมพรแสวงของศิษย์ให้มากกว่าพรสวรรค์
     นี�คอืสิ�งประเสริฐสุด ที�ครูจะพงึให้แก่ศิษย์ที�เรียนอ่อน เพราะในที�สุดเขาไม่ใช่เดก็ที�

เรียนอ่อนอีกต่อไปครูต้องสร้างค่านิยมแก่ศิษย์ว่า ความล้มเหลวไม่ว่าในเรื�องใด ๆ 
รวมทั�งเรื�องการเรียน เป็นเส้นทางหรือถนนไปสู่การเรียนรู้และความสําเร็จ หากเรา
ไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับศิษย์ที�เรียนอ่อนเสมอ ไม่ทอดทิ�ง ไม่
แสดงความท้อถอยที�จะช่วยโค้ชให้ตามสถานการณ์หนังสือเล่มนี�ลงรายละเอยีดมาก 
ถึงขนาดแนะนําให้ครูจดรายการที�ตนขอให้เด็กแต่ละคนทําแบบฝึกหัดที�บ้าน ซึ�ง
หมายความว่า แบบฝึกหัดสําหรับศิษย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันสรุปได้ว่า ครูช่วย
ศิษย์ที�เรียนอ่อนได้โดยแสดงความเชื�อในตัวศิษย์ว่าสามารถเรียนรู้ได้และไม่ใช่แค่
แสดงออกด้วยคําพูด แต่ต้องแสดงออกด้วยการกระทํา แสดงแล้วแสดงอีกจนศิษย์
เชื�อแน่ว่า ความเพยีรคือหนทางสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้ ผลจากการที�ครูช่วยศิษย์
เรียนอ่อนตามแนวทางนี� จะเป็นคุณต่อศิษย์ไปตลอดชีวิต ในลักษณะเปลี�ยนชีวิต
ทีเดียว



    ฝึกฝนตนเอง
    บทที� ๙ เรื�อง What About My Mind?  เป็นคําแนะนําว่าด้วยการ
 พฒันาตนเองของครูผมเขียนเล่าถอดความหนงัสือเล่มนี� ต่อเนื�องมาถึงบทนี�แลว้ คิดวา่
บทนี�ยิ�งมีความสาํคญัขึ�นไปอีก เพราะเป็นความรู้เกี�ยวกบัเคลด็ลบัในการฝึกฝนตนเอง
เพื�อเป็นครูเพื�อศิษยอ์ยา่งทรงพลงัที�สุดเนื�องจากการทาํหนา้ที�ครูเป็นทกัษะดา้นการ
เรียนรู้ (CognitiveSkills) ครูจึงตอ้งฝึกฝนตนเองดว้ยแนวคิดและวิธีการที�ใชใ้นการทาํ
หนา้ที�ครูเพื�อศิษย ์ที�กล่าวแลว้ทั�งหมด รวมถึงบทนี�และต่อไปดว้ยครูที�ดี ตอ้งเรียนรู้
เคี�ยวกรําฝึกฝนตนเองยิ�งกวา่ศิษย ์จึงจะเป็นครูที�ดีได ้ตอ้งไม่ใช่แค่เอาใจใส่และรักศิษย ์
แต่ตอ้งศึกษาฝึกฝนหาวิธีการเป็น“โคช้” หรือ “คุณอาํนวย” (facilitator) ของการเรียนรู้
ของศิษยที์�ดีหรือเหมาะสมยิ�ง ๆ ขึ�นไป โดยตอ้ตระหนกัวา่ ในโลกยคุใหม่ เดก็และ
สังคมเปลี�ยน ทฤษฎีการเรียนรู้



 

• เก่า ๆ บางทฤษฎล้ีาหลงัหรือใช้ไม่ได้ผล ครูจึงต้องเรียนรู้ ทดลองใช้ทฤษฎใีหม่ ๆ    
ที�มีการวิจัยพฒันาขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง จากความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยา
(neuroscience) และจิตวิทยาการรับรู้ (cognitive psychology) นั�นคอื ครูต้องเป็น
“นักเรียน” ยิ�งกว่าตัวนักเรียนที�ครูสอนเป้าหมายคือ การเรียนรู้อย่างลกึทั�งของครู
และนักเรียน ต้องไม่ใช่การเรียนรู้อย่างตื�น หรือผวิเผนิ ซึ�งมองในมุมหนึ�งการสอน
เด็กให้หยุดอยู่แค่การเรียนรู้อย่างตื�น เท่ากบัเป็นการทาํร้ายศิษย์ เพราะเป็นการสร้าง
นิสัยให้เป็นคนผวิเผนิไปตลอดชีวิตการสอนหรือการทําหน้าที�ครู เป็นกจิกรรมที�
เรียกร้องพลงัในส่วน“ความจําใช้งาน” (Working Memory) เป็นอย่างมาก นั�นคือ 
ในส่วนกล่องสีเขียวของแผนผังที�เราคุ้นเคยหากมองผังข้างบนเป็นกระบวนการ
สอนของครู ส่วนที�ครูต้องใช้พลังสมองมากและทําให้เหน็ดเหนื�อยคือ ส่วนกล่องสี
เขียว ที�สมองของครูจะต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกนัคอื มีสมาธิจดจ่ออยู่กบั
สภาพในห้องเรียน นําเอาสิ�งที�รับรู้มาเป็นข้อมูลประกอบการคิด ร่วมกบัการดึงเอา
ความรู้ในความจํา



ระยะยาวมาใช้ ความจําในระยะยาวสําหรับการทําหน้าที�สอนสาระวิชา        ระยะยาวมาใช้ ความจําในระยะยาวสําหรับการทําหน้าที�สอนสาระวิชา 
และ (๓) ความรู้เชิงความรู้ทั�ว ๆ ไปครูที�มีความรู้เชิงสาระวิชามากจะทาํให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ�งนักเรียนชั�นมัธยม และโดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนั�นความรู้ด้านการสอนวชิานั�น ๆ กม็ี
ความสําคัญ เช่น ครูที�จะสอนวิชาฟิสิกส์ได้ดีนอกจากรู้สาระวิชาฟิสิกส์อย่างดี
แล้ว ต้องเรียนรู้วชิาการสอนฟิสิกส์ (Physics Teaching) หรือ การสอน
วทิยาศาสตร์ (ScienceTeaching) ด้วย และเป็นที�รู้กนัว่า ครูที�มีความรู้มาก      
มีเกร็ดความรู้กว้างขวางจะสอนสนุก ดึงดูดความสนใจ และความศรัทธาจาก
นักเรียนได้ดคีรูจึงต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เพื�อขยายขีดความสามารถตาม
ผงัข้างบน คือ ความสามารถในการสังเกต เกบ็เอาบรรยากาศหรือเหตุการณ์ใน
ห้องเรียนนํามาใช้ในการจัดการสอน ความสามารถในการใช้พื�นที� “ความจําใช้
งาน”   ของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําหน้าที�ครูและการสะสม 
“ความจําระยะยาว” สําหรับการทําหน้าที�ครูไว้ใช้งานนี�คือ สาระสําคัญที�สุด
ของบทนี� เพราะศัตรู



 ร้ายของการเป็นครูคือทาํงานตามความเคยชินหรือความชาํนาญ ไม่มีความคิด
หรือความตั�งใจที�จะเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้เพิ�มพนูขีดความ สามารถตามผงั
ขา้งบน เน้นคําว่า “ฝึกฝน” การฝึกฝนที�จะไดผ้ลดีต่อการปรับปรุงตนเอง ตอ้ง
มีผลตอบรับหรือผลลพัธ์ที�สะทอ้นกลบัมา (feedback) ใหเ้ห็น และครูกไ็ดรั้บ
ผลสะทอ้นนั�นจากศิษยอ์ยูแ่ลว้ในชีวิตการทาํงาน แต่ไม่เพียงพอ ครูยงัตอ้งการ
การสะทอ้นกลบัที�เป็นระบบยิ�งกวา่นั�น และผลสะทอ้นกลบั (feedback) ที�หา
ไดง่้ายที�สุด คือ จากเพื�อนครูดว้ยกนั ศ. วิลลิงแฮม จึงแนะนาํใหค้รูหา “บั�ดดี�” 
สาํหรับการสะทอ้นผลซึ�งกนัและกนั วิธีการสะทอ้นผลกลบั(feedback) ที�จะ
ช่วยปรับปรุงซึ� งกนัและกนัตามที� ศ. วิลลิงแฮม แนะนาํนี� มีความละเอียดอ่อน
มาก จะขอยกไปกล่าวในบทต่อไปหลกัสาํคญัคือ ครูที�ดีตอ้งเรียนรู้เคี�ยวกรํา
ฝึกฝนตนเองตลอดชีวิตการเป็นครู และเรียนรู้จากการปฏิบติัหนา้ที�ครู ดว้ย
หลกั ๓ ประการคือ(๑) มีความตั�งใจอยา่งแรงกลา้ที�จะพฒันาการทาํหนา้ที�ครู



           (๒) หาผลลพัธ์ที�สะทอ้นกลบัมา (feedback) เพื�อทบทวนไตร่ตรอง
(reflection) การจดัการเรียนรู้ของตนเอง อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงการทาํ
หนา้ที�ครูอยา่งสมํ�าเสมอต่อเนื�อง (๓) ลงมือปรับปรุงตนเองโดยยดึหลกั ๓ 
ประการนี�  มีวิธีดาํเนินการมากมาย หนงัสือเล่มนี�แนะนาํ  ๑ วิธี คือหาโคช้ที�
ช่วยแนะนาํ และทาํหนา้ที�สะทอ้นผลใหเ้ห็น วา่ตนทาํงานสอนอยา่งไร 
คลา้ย ๆ ช่วยเป็นกระจกส่องให ้เราจะไดรู้้จกัตวัเอง รู้จุดที�จะตอ้งแกไ้ขการ
สอนของตนเอง และวิธีไดโ้คช้อยา่งง่ายที�สุดคือ เพื�อนครูดว้ยกนัเองที�
ตอ้งการฝึกฝนพฒันาตนเองดว้ย จบัคู่เป็น “บั�ดดี�” ทาํหนา้ที�ผลดักนัสะทอ้น
ผลกลบั หรือจะจบักลุ่มกนัหลาย ๆ คนกไ็ด ้หากทาํไดเ้พื�อนที�เป็นบั�ดดี�  ควร
สอนในระดบัชั�นเดียวกนั และมีความเชื�อถือไวเ้นื�อเชื�อใจกนั รวมทั�งมีความ
ปรารถนาแรงกลา้ที�จะปรับปรุงการสอนของตนเองเช่นเดียวกนันอกจาก
มีบั�ดดี�แลว้ หนงัสือยงัแนะนาํใหบ้นัทึกวีดิทศัน์



บรรยากาศและเหตุการณ์ในหอ้งเรียนไว ้เอาไวดู้ร่วมกนักบับดัดี�  และช่วยกนับอก
สิ�งที�เห็น ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการสอน ในบา้นเราการบนัทึกวีดิทศัน์
เหตุการณ์ในหอ้งเรียนไม่น่าจะเป็นเรื�องที�จะตอ้งบอกผูป้กครองแต่ใน
สหรัฐอเมริกาเขาแนะนาํใหมี้หนงัสือผา่นครูใหญ่ไปแจง้ผูป้กครองวา่บนัทึกไวเ้พื�อ
ประโยชน์ดา้นการปรับปรุงการสอนเท่านั�น ไม่นาํไปใชเ้พื�อการอื�น และใชเ้สร็จ
แลว้จะลบทิ�งเมื�อไดว้ีดิทศัน์มาแลว้ หนงัสือแนะนาํใหค้รูดูคนเดียวก่อน และอยา่
เพิ�งคน้หาส่วนที�จะตอ้งปรับปรุง ใหส้ังเกตภาพรวมก่อนวา่ มีส่วนใดบา้งที�ตน
แปลกใจ ไม่คิดวา่จะเห็น ส่วนนี�จะมีเสมอเพราะระหวา่งที�สอน ครูมกัจะพุง่ความ
สนใจ (Working Memory) ไปที�บางจุดเท่านั�น ไม่สามารถมองเห็นสิ�งที�เกิดขึ�นใน
หอ้งเรียนทั�งหมดไดก้ารฝึกดูวีดิทศัน์การสอนของตนเอง และของผูอื้�นที�มีใหดู้ใน
อินเทอร์เน็ตเป็นขั�นตอนแรกของการใชว้ีดิทศัน์เป็นตวัช่วยใหเ้ห็นผลสะทอ้นกลบั
(feedback) เพื�อปรับปรุงการสอนของตน ในสหรัฐอเมริกา มีเวบ็ไซตใ์หบ้ริการวีดิ
ทศัน์นี�  ดูไดที้�



www.videoclassroom.org และwww.learner.orgครูควรฝึกดูเพื�อให้เกิด “ทกัษะการ
สังเกตอยา่งสร้างสรรค”์ (Constructive Observation) และ “การวิพากษอ์ยา่ง
สร้างสรรค”์ (Constructive Commenting) โดยฝึกดวูิดีทศันนี์�อยา่งแตกต่างไปจาก
การดูโทรทศัน์ตามปกติเพื�อความบนัเทิง แต่คราวนี�ดูเพื�อหาผลสะทอ้นกลบั จึง
ตอ้งมีเป้าหมายของการดูอยา่งชดัเจน วา่ตอ้งการหาอะไรจากวีดิทศัน์ เช่น เพื�อดู
การจดัการหอ้งเรียน (Classroom Management) ดูบรรยากาศเชิงอารมณ์ใน
หอ้งเรียนหลงัจากดูคนเดียวจน “ดูเป็น” แลว้ จึงดู ๒ คนกบับั�ดดี�  ผลดักนัฝึก
วิพากษอ์ยา่งสร้างสรรค ์และอยา่งเคารพต่อวิดีทศันก์ารสอนของคนอื�นจนคิดวา่
พร้อมแลว้ที�จะดวูิดีทศัน์การสอนของตนเอง พร้อมกบับั�ดดี�  แลว้ผลดักนัวิพากษ์
หนงัสือเล่มนี�แนะนาํวิธีทาํหนา้ที�สะทอ้นผลกลบั (feedback) อยา่งระมดัระวงั ไม่
ล่วงลํ�าแตะตอ้งอตัตา (อีโก)้ ของเพื�อน การสะทอ้นผลกลบันั�น ใหย้ดึหลกั ๓ อยา่ง 
๑. เป็นคาํวิพากษที์�ให้กาํลงัใจ (Supportive) ไม่สร้างความรู้สึกวา่ถูกกดดนั ซึ� ง
ไม่ไดห้มายความวา่มี



แต่คาํชมอยา่งหลอก ๆ ส่วนที�ชมกต็อ้งแสดงความจริงใจและเป็นความจริง ที�สาํคญั
คือ ไม่ใช่เป็นการจบัผิด แต่เป็นการสะทอ้นภาพที�มีทั�งภาพบวกและภาพลบ และตอ้ง
เอาใจใส่ทั�งสาระนํ�าเสียง และสีหนา้ท่าทางของการวิพากษ ์๒. บอกพฤติกรรมที�เห็น 
ไม่ใช่บอกคาํวินิจฉยัของตนเอง เช่น ไม่ใช่บอกวา่ “ห้องเรียนสับสนอลหม่าน” แต่
บอกวา่ “สังเกตเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยฟังสิ�งที�ครูพูด”

๓. บอกสิ�งที�เพื�อนบั�ดดี�แสดงความตอ้งการใหส้ะทอ้นผลกลบั เท่านั�นแมจ้ะเห็นส่วนอื�นที�
เป็นขอ้เรียนรู้ของตน แต่เพื�อนบั�ดดี�ไม่ไดข้อใหบ้อก กไ็ม่ตอ้งบอก เป็นการแสดง
ความเคารพต่ออตัตาหรือความเป็นส่วนตวัของเพื�อน ประเด็นสาํคญัที�เพื�อนบั�ดดี�ยงั
ไม่ไดข้อใหส้ะทอ้นผลกลบันี�  จะโผล่ขึ�นมาเองในการดูวิดีทศัน์เพื�อสะทอ้นภาพ ซึ�ง
กนัและกนัในคราวต่อ ๆ ไปการผลดักนัสะทอ้นภาพนี�  เพื�อช่วยใหแ้ต่ครูคู่บั�ดดี�ละคน
สามารถทบทวนไตร่ตรองการสอนของตนไดลึ้กขึ�น กา้วขา้มขอ้จาํกดัที�ตวัเองมอง
ตวัเองไดไ้ม่ทั�ว หรือมีอคติดา้นบวก หรือเขา้ขา้งตนเองมากเกินไปแมจ้ะใชว้ิธีบนัทึก
วดิีทศัน์เอามาดูภายหลงักย็งัมีขอ้จาํกดั จึงตอ้งหาบั�ดดี� มาช่วยชี�

 


