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สอนเพื่อท�ำข้อสอบ หรือ
สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ

“It doesn’t matter what we cover, it matters what you discover.”
Victor Weisskopf, Former Professor of Physics at MIT and CERN Director General (1961- 1966)

ในยุคสมัยที่คะแนนจากการสอบของนักเรียนในการท�ำ

แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น O-NET PAT GAT หรือ PISA เป็นตัวชี้วัด
ส�ำคัญกับการประเมินคุณภาพของครู ผู้บริหารโรงเรียน และ หน่วยงาน
ด้านการศึกษาต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน คือ
การจั ด การสอนแบบบรรยายเพื่ อ พยายามครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ จ ะมี
ในข้อสอบให้ครบ แล้วฝึกฝนให้นักเรียนท�ำข้อสอบ หรือ ที่เรียกด้วยค�ำ
และวลีสั้น ๆ ว่าการ “ติวเข้ม” หรือ “สอนเพื่อท�ำข้อสอบ” ซึ่งผลลัพธ์
ที่ได้ อาจจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในระยะสั้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ สมรรถนะของก�ำลังคนที่เป็นที่ต้องการ
ในสภาพเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น และอนาคต แนวทางดั ง กล่ า วอาจเป็ น
วิธีการที่ไม่สอดคล้องกัน
นิตยสาร สสวท.

ในที่นี้ ผู้เขียนขอเสนอทางเลือก ที่อาจช่วยให้ครู
และผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาได้
พิจารณา เลือกไปใช้ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปญ
ั หาคะแนน
ในการสอบมาตรฐานของนักเรียน โดยไม่ต้องแลก
ด้ ว ยเวลาในชั้ น เรี ย นที่ มี คุ ณ ค่ า นั่ น คื อ แนวทาง
การ “สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ”
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“สอนเพื่อท�ำข้อสอบ” ส่งผลอย่างไรกับนักเรียน
การสอนที่มีการวางเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานไว้
ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วาง
เอาไว้ได้อย่างราบรืน่ และผูส้ อนประเมินความส�ำเร็จได้งา่ ย เป็น
ยุ ท ธวิ ธี ใ นการสอนที่ ดี แต่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การสอนใน
ชั้นเรียน ผู้สอนจะต้องเผชิญกับความสนใจ และความต้องการที่
หลากหลายของผู ้ เรี ย น จึ ง อาจต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ ่ น และ
ปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อตอบสนองความหลากหลายเหล่านั้น
และ ถ้าหากเป้าหมายที่วางเอาไว้เป็นเพียงเพื่อการท�ำคะแนน
จากการสอบได้ดี สิ่งต่าง ๆ ที่การศึกษามุ่งหวังในการบ่มเพาะ
และปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ
แรงบั น ดาลใจ คุ ณ ธรรม และอี ก หลาย ๆ อย่ า ง จะได้ รั บ
ความส�ำคัญน้อยหรือไม่ได้รับความใส่ใจเลย
เมือ่ พิจารณาในแง่มมุ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอน
แล้ว “การสอนเพื่อท�ำข้อสอบ” ส่งผลกับการเรียนในชั้นเรียน
ของนักเรียนดังต่อไปนี้
• การเรียนการสอนในห้อง มีลักษณะที่ครูเป็นศูนย์กลาง
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียน และพยายามครอบคลุมเนือ้ หาให้
ครบตามที่จะมีในข้อสอบ ท�ำให้ สิ่งอื่น ๆ ที่ส�ำคัญกับการเรียนรู้
และการพัฒนานักเรียนได้รับการมองข้าม
• ระหว่างการสอน หากมีค�ำถามจากนักเรียน หรือ มีสิ่งที่
นักเรียนสนใจต้องการอยากรูเ้ พิม่ เติม การสอนเพือ่ มุง่ ท�ำข้อสอบ
จะไม่ยืดหยุ่น หรือ ให้ความส�ำคัญมากนัก ท�ำให้การเรียนรู้ไม่
สร้างเสริมความอยากรู้อยากเห็น การคิดวิเคราะห์วิจารณ์
(critical thinking) และ การคิดที่แตกต่างหลากหลายแนวทาง
(divergent thinking) ของนักเรียน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
• บรรยากาศของการเรียนรูเ้ ป็นไปด้วยความกดดัน และ วิตก
กั ง วล เพราะคะแนนจากการสอบจะส่ ง ผลหลายอย่ า ง
กับนักเรียน นักเรียนจึงรู้สึกกดดันและเกรงว่าจะท�ำผิดพลาด
• ปัญหาและสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในโลกการท�ำงานและการ
ด�ำรงชีวติ จริงในปัจจุบนั และอนาคตอันใกล้ มีความสลับซับซ้อน
ไม่มีค�ำตอบเดียวที่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การสอน
ในลักษณะบรรยาย ผู้เรียนคอยรับฟังโดยไม่มีการอภิปราย ไม่มี
กิจกรรมฝึกฝนการน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง จึงไม่สอดคล้อง
กับการเตรียมนักเรียนให้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริง
• ความรูท้ ไี่ ด้มาจากการถ่ายทอดของผูส้ อน ไม่ใช่การค้นพบ
ด้วยตัวของนักเรียนเอง ท�ำให้ความรู้ที่ได้ไม่คงทน นักเรียนน�ำ
สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ไ ม่ ไ ด้ (Bransford, Brown
& Cocking, 2000)

• ในการสอนที่ มุ ่ ง ให้ นั ก เรี ย นจ� ำ เนื้ อ หา สู ต ร ค� ำ ศั พ ท์
เพื่อน�ำไปใช้สอบ ถ้านักเรียนบางคนที่ไม่มีพื้นฐานเพียงพอ หรือ
ไม่สนใจในวิชานั้น ๆ อาจเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสามารถส่งผล
กับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และ การไม่เข้าเรียนของ
นักเรียน
• ข้ อ สอบแบบมี ตั ว เลื อ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะวั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้
ในระดับความจ�ำและความเข้าใจ ท�ำให้ผู้เรียนไม่ได้รับการเสริม
ศักยภาพการคิดขั้นสูง (higher-order thinking) การฝึกฝน
ท�ำข้อสอบจึงส่งผลต่อความเข้าใจที่ผิวเผินของนักเรียน ไม่ลึกซึ้ง
และไม่คงทน (McTighe, 2004; 2011)

“การสอนเพื่อท�ำข้อสอบ” ไม่มีประโยชน์เลยหรือ
การเรียนรู้จากการท�ำข้อสอบ ไม่ได้มีผลเชิงลบไปทั้งหมด
การเรียนรู้จากการฝึกฝนท�ำโจทย์ มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ได้ทบทวนเนือ้ หาทีไ่ ด้เรียนไป ได้จดั ระบบความคิดและเชือ่ มโยง
เนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และได้ท�ำความคุ้นเคยกับลักษณะ
ข้อสอบ อีกทัง้ ในการสอนหัวข้อบางหัวข้อ อาจจ�ำเป็นต้องมีการ
ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนท�ำโจทย์เพือ่ การเสริมสร้างทักษะพืน้ ฐาน เช่น
ในวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนจะน�ำไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาในวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
แต่ทั้งนี้ ถ้า “การสอนเพื่อท�ำข้อสอบ” ใช้เวลาในชั้นเรียน
เพื่อมุ่งให้ความรู้ในลักษณะบรรยายและฝึกฝนท�ำข้อสอบ เป็น
เวลาส่วนใหญ่ของภาคเรียน หรือ ตลอดภาคเรียน ผู้สอนและ
นักเรียนจะมีแนวโน้มที่จะท�ำทุกอย่าง เพื่อการได้ผลคะแนนที่ดี
ขึ้น ไม่ว่าจะแลกด้วยการเรียนรู้ที่น่าเบื่อ ไม่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ หรือ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน และ อาจ
ละเลยส่วนต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนานักเรียน ดังทีไ่ ด้กล่าวมา
แล้วข้างต้น ถึงแม้ “การสอนเพื่อท�ำข้อสอบ” อาจจะส่งผลถึง
คะแนนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของนักเรียนในระยะสัน้ แต่ในระยะยาว เมือ่
นักเรียนที่เข้าไปสู่การเรียนต่อในระดับสูง หรือ เข้าไปสู่ชีวิตการ
ท�ำงาน อาจจะประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งทางด้านพฤติกรรม
แรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ บุคลิกภาพ ที่
ขาดการใส่ใจให้เกิดการพัฒนาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น
“การสอนเพือ่ ท�ำข้อสอบ” จึงควรมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อน
จะน�ำมาใช้ในชั้นเรียน
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ข้อเสนอ “สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ”
ถึงแม้จะได้รับแรงกดดัน ในการสอนเพื่อให้นักเรียนท�ำ
คะแนนสอบในแบบทดสอบมาตรฐานได้ดี แต่ครูไม่จ�ำเป็นต้อง
แลกการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สนุก น่าสนใจ และสร้างเสริมทักษะ
และ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ส�ำคัญให้กับนักเรียน ด้วยการ “สอน
เพือ่ ท�ำข้อสอบ” ครูสามารถใช้แนวปฏิบตั ดิ า้ นการเรียนการสอน
ที่ดี มีผลวิจัยรองรับ ในการสอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ (ค�ำว่า
“สอน” ที่มีการขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้อ่านทราบว่า
เป็นค�ำที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งจะอธิบายในเนื้อความต่อไป)
ให้พิจารณาสถานการณ์ในชั้นเรียน 2 สถานการณ์ต่อไปนี้
ในชัน้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ม.2 ครูถามนักเรียนว่า ใน
วันที่มีอากาศร้อนอบอ้าว นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท�ำให้
ทีพ่ กั อาศัยอยูไ่ ด้อย่างเย็นสบายโดยไม่สนิ้ เปลืองพลังงาน หลังจาก
การอภิ ป รายระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น ครู น� ำ เข้ า สู ่ กิ จ กรรม
การเรียนรู้เรื่องหลักการถ่ายโอนความร้อน ให้นักเรียนได้ศึกษา
หลักการด้วยการสืบเสาะหาความรู้ กล่าวคือ ได้ตั้งสมมติฐาน
ทดลอง และ สรุปผลจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการถ่ายโอนความร้อนด้วย
ตนเอง จากนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ออกแบบบ้านจ�ำลอง
ประหยัดพลังงานที่ท�ำให้อากาศภายในเย็นที่สุด ด้วยวัสดุที่ครู
เตรียมไว้ ภายหลังการออกแบบ ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ออกมา
น�ำเสนอวิธีการออกแบบบ้านของตนเอง รับฟังและโต้ตอบค�ำ
วิ จ ารณ์ จ ากเพื่ อ นร่ ว มชั้ น ก่ อ นจะให้ นั ก เรี ย นได้ ท ดสอบ
ประสิทธิผลของชิน้ งานของกลุม่ สุดท้าย ครูนำ� อภิปรายเพือ่ สรุป
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ก่อนจะให้นกั เรียนท�ำข้อสอบเกีย่ วกับหลักการของ
การถ่ายโอนความร้อน เพื่อประเมินความเข้าใจหลังเรียน โดยมี
การวิเคราะห์ อภิปรายข้อสอบแต่ละข้อร่วมกัน หลังจากนักเรียน
ท�ำข้อสอบเสร็จ
ในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ชั้น ม.5 ครูให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และ สมบัติของ
แบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง และเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับสมาชิกในกลุม่ จากนัน้ ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ออกมา
น� ำ เสนอสิ่ ง ที่ ไ ด้ สื บ ค้ น มา โดยครู เ ป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ความรู ้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมี พลังงาน และ วงจร
ไฟฟ้า จากนั้น ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติม หรือ ให้นักเรียนท�ำ
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานของแบตเตอรี่ ก่ อ นจะมี
การประเมินอีกครั้งด้วยแบบทดสอบย่อยในหัวข้อปฏิกิริยาเคมี
จากนัน้ ครูกระตุน้ ให้นกั เรียนอภิปรายด้วยค�ำถามว่า “ในอนาคต
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ จะมีแนวโน้ม
เป็นอย่างไร และจะมีผลกระทบกับแหล่งพลังงานและสิง่ แวดล้อม
อย่างไร” ก่อนจะให้นักเรียนบันทึกผลการอภิปราย และคิดวิธี
นิตยสาร สสวท.

แก้ปัญหาด้วยการท�ำโครงงานเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์
ส�ำหรับชาร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นทีด่ ว้ ยพลังงานทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยระหว่างการท�ำโครงงาน ครูประเมินความ
เข้าใจในเรื่อง พลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และ
ผลกระทบของมนุษย์ตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้
จากสมุดบันทึกการท�ำโครงงาน การอภิปรายและตอบค�ำถามใน
ชั้นเรียน การตอบค�ำถามในใบกิจกรรม และ การน�ำเสนอใน
ช่วงท้ายของการท�ำโครงงาน
ตัวอย่างสถานการณ์ในการเรียนการสอนทีไ่ ด้นำ� เสนอไปนัน้
แตกต่างไปจากการที่ครูให้นักเรียนคิดตอบค�ำถามที่อยู่ในแบบ
ทดสอบว่า “การผิงไฟเป็นการได้รับความร้อนจากการถ่ายโอน
ความร้ อ นแบบใด” หรื อ “ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ ใ ห้ พ ลั ง งานของ
แบตเตอรี่ มีสมการทางเคมีว่าอย่างไร”

แนวทางการสอนดังตัวอย่างที่ได้น�ำเสนอไปนั้น ครูเป็น
ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ในชีวติ จริง เปิดโอกาสในการมีสว่ นร่วมของนักเรียน
ทุ ก คนในการอภิ ป ราย คิ ด ตอบค� ำ ถามที่ ใช้ ค วามคิ ด ขั้ น สู ง
(higher-order thinking) ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝน
การน�ำความรู้มาใช้ออกแบบเพื่อแก้ปัญหา และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีชวี ติ ชีวา อีกทัง้ ครูสามารถสอดแทรกการสร้างเสริมทักษะ
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ สิ่งส�ำคัญอื่น ๆ เข้าใน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืน ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
คุณลักษณะเหล่านัน้ ภายใต้บริบทของการน�ำไปใช้จริง พร้อมทัง้
สามารถสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับนักเรียนได้
ทราบว่า ทักษะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ นั้น มีความส�ำคัญและมี
ประโยชน์กบั การท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ในวันข้างหน้า ไม่นอ้ ย
กว่าการได้คะแนนสอบสูง
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มีหลักฐาน หรือ งานวิจัย สนับสนุนแนวทางการ
“สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ” หรือไม่

แนวทางการ “สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ”
มีลักษณะส�ำคัญอะไรบ้าง

การ “สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ” ไม่ใช่เป็นการสอนเพือ่
เน้นการท�ำคะแนนสอบได้ดี แต่เป็นการสอนเพื่อความเข้าใจที่
ลึกซึ้ง เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อการเรียนรู้ว่าตนเอง
เรียนรู้อย่างไร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของทักษะการคิด เพื่อสร้าง
เสริมทักษะการน�ำความรู้ไปใช้ ฯลฯ ก่อนจะมีการให้นักเรียน
ฝึกฝนท�ำข้อสอบ ซึ่งได้มีตัวอย่างและงานวิจัยหลายงานวิจัยได้
พบว่า การสอนด้วยแนวทางดังกล่าว ช่วยให้นักเรียนท�ำคะแนน
การสอบของแบบทดสอบมาตรฐานได้ดีด้วยในที่นี้ จะขอน�ำ
เสนองานวิจัย 2 งานวิจัย ดังต่อไปนี้
- งานวิ จั ย ของที ม นั ก วิ จั ย จาก University of Iowa
(Taylor, Therrien, Kaldenberg, Watt, Chanlen & Hand,
2012; Chanlen, 2013) ได้ท�ำการศึกษาผลคะแนนการสอบ
มาตรฐานของนักเรียนทีเ่ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ยแนวทางการสอน
ที่เรียกว่า Science Writing Heuristic (SWH) ซึ่งเป็นแนวทาง
การสอนที่ เน้ น การอภิ ป รายโต้ แ ย้ ง (argument)
ภายใต้บริบทการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) และเน้น
การส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั ตัง้ ค�ำถาม (question) สร้างค�ำอธิบาย
เพื่อตอบค�ำถาม (claim) หาหลักฐานมาสนับสนุน (evidence)
และได้สะท้อนความเข้าใจด้วยการเขียน โดยผลการวิจัยได้
พบว่า กลุม่ นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยวิธกี าร SWH สามารถท�ำคะแนน
การสอบแบบทดสอบมาตรฐานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่
ได้เรียนรู้ด้วยแนวทาง SWH ตั้งแต่ระดับประถมสามารถท�ำ
คะแนนสอบได้ดกี ว่ากลุม่ ทีเ่ ริม่ เรียนรูด้ ว้ ยแนวทาง SWH ในระดับ
มัธยมปลาย นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า นักเรียนที่มีพื้นฐาน
ไม่ดี สามารถท�ำคะแนนการสอบเพิ่มขึ้นได้มาก ซึ่งช่วยลด
ช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ (achievement gap) ได้เป็นอย่างดี
- ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ทีมนักวิจัยด้านการศึกษาของ
University of Chicago: Chicago Consortium on School
Research (Newmann,Bryk & Nagaoka,2001) ได้ทำ� การวิจยั
เพื่อตอบค�ำถามที่ว่า “ผลคะแนนจากการสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานของนักเรียนจะเป็นอย่างไร ถ้าครูมอบหมายงานทีต่ อ้ งใช้
ความคิดขั้นสูง (higher-order thinking) และเน้นการสื่อสาร
สิ่งที่ได้เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากกิจกรรมที่มีแนวทางดังกล่าวใน
ชั้นเรียน สามารถท�ำคะแนนในการสอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ได้มากกว่าคะแนนเฉลีย่ (ของนักเรียนทัง้ ประเทศ) 20 เปอร์เซ็นต์
ในขณะทีน่ กั เรียนทีม่ โี อกาสเรียนรูจ้ ากกิจกรรมดังกล่าวบ้างเป็น
บางครั้ง ท�ำคะแนนได้ต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

โดยสรุปการ “สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ” คือการน�ำ
แนวปฏิบตั ทิ มี่ งี านวิจยั รองรับ และ มีการพิสจู น์มาแล้วว่า น�ำไปใช้
แล้วส่งผลเชิงบวกกับนักเรียน ทัง้ คะแนนการสอบ พฤติกรรม ฯลฯ
ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญ 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.ครูมีการประเมินความรู้เดิมของนักเรียน ให้ความส�ำคัญ
กั บ ความรู ้ เ ดิ ม ของนั ก เรี ย นในการน� ำ มาวางแผนการเรี ย น
การสอน และมีการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ
ระหว่างการเรียน (formative assessment) ด้วยวิธที หี่ ลากหลาย
พร้อมสะท้อนผลการประเมิน (feedback) ให้นักเรียนได้ทราบ
เป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม ตลอดช่วงระยะเวลาการสอน
2.ครูเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ (facilitator) ของนักเรียน
คอยตัง้ ค�ำถามทีส่ ร้างประเด็นให้นกั เรียนเกิดความสนใจ ต้องการ
มีสว่ นร่วมในการอภิปรายและหาค�ำตอบ และใช้คำ� ถามทีก่ ระตุน้
การพัฒนาการคิดขั้นสูง (higher-order thinking) กับนักเรียน
ตลอดช่วงการเรียนรู้
3.นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผูค้ น้ พบความรู้
ด้วยตนเอง มีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของของสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ยกตัวอย่าง
เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ จะใช้แนวทางของกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (inquiry)
4.นักเรียนได้ฝกึ ฝนการน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้
แก้ปัญหาที่ท้าทาย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน และมีลักษณะ
เหมือนสถานการณ์ในชีวติ จริง (authentic) โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกับความรู้และทักษะในสาขาวิชาอื่น ๆ
5.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น การน�ำเสนอ การวาดผังมโนทัศน์การเขียน
ในใบกิจกรรม และให้นักเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ แนวคิดของตนเอง และแนวคิดของเพื่อนร่วมชั้น ผ่าน
การถาม-ตอบ และ การอภิปรายในชั้นเรียน
6.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ ไม่มีการเน้น
ตัดสินผล แพ้ ชนะ เพื่อมอบรางวัล หรือคัดเลือก ที่สร้าง
บรรยากาศของความวิตกกังวล หรือ เกรงกลัวในการท�ำผิดพลาด
(non-threatening environment)
7 . ค รู ใ ห ้ นั ก เรี ย น ท� ำ แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง ก า ร เรี ย น
เพื่อประเมินความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด (summative
assessment) และฝึกฝนการท�ำข้อสอบที่มีลักษณะเหมือน
ข้อสอบในแบบทดสอบมาตรฐาน ก่อนจะมีการวิเคราะห์และ
อภิปรายร่วมกัน เกีย่ วกับข้อสอบแต่ละข้อ หลังจากทีน่ กั เรียนได้
ท�ำข้อสอบเสร็จ
ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558

44

บรรณานุกรม
Bransford, J., Brown, A. & Cocking, R. (Eds). (2000).

How people learn: Brain, mind, experience,
and school. Washington, DC: National Research

บทสรุป
ในโลกปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ผูค้ นทัว่ โลก
มีการเชื่อมต่อถึงกัน และ สามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณมหาศาล
ได้อย่างง่ายดาย ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั จึงมีความซับซ้อน ไม่มี
ค�ำตอบเดียวทีแ่ น่นอน และ เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา สมรรถนะ
ทีจ่ ะน�ำมาใช้แก้ปญ
ั หาและเผชิญกับความท้าทายในการด�ำรงชีวติ
และการท�ำงาน จึงเป็นสมรรถนะที่ต่างจากโลกในยุคที่เน้น
การผลิตแบบอุตสาหกรรม แนวทางการสอนทีม่ งุ่ เน้นครอบคลุม
เนื้ อหาให้ ไ ด้ มากด้วยวิธีก ารถ่ายทอดจากผู้ส อนเพื่ อ การน� ำ
ไปฝึกฝนในการท�ำข้อสอบทีม่ คี ำ� ตอบเพียงข้อเดียว เปรียบเสมือน
การผลิตคนในลักษณะสายพานในโรงงาน ที่อาจสามารถเพิ่ม
คะแนนการสอบได้ ใ นระยะสั้ น แต่ อ าจสร้ า งนั ก เรี ย นที่ มี
ความรู้มาก แต่รู้เพียงผิวเผิน และอาจไม่สามารถน�ำสิ่งที่ได้เรียน
รู้ไปใช้ในชีวิตจริงในโลกปัจจุบันได้
การสอนด้วยแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี าม 7 ลักษณะทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
ก่อน แล้วจึงให้นักเรียนท�ำข้อสอบ เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้เขียน
ได้น�ำเสนอให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ส�ำหรับการน�ำ
ไปใช้แก้ปัญหาผลคะแนนการสอบแบบทดสอบมาตรฐานของ
นักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
และ สมรรถนะทีส่ ำ� คัญ ทีส่ อดคล้องกับโลกการท�ำงานในปัจจุบนั
และอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ ผู้เขียนเองไม่สนับสนุนแนวคิดที่ให้
น�ำแนวทางดังกล่าวไปใช้สอนในทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา หรือ
ทุกวิชา เพราะเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสานแนวทาง
การสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบท
ของชั้นเรียน โรงเรียน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ครูต้องใช้วิจารณญาณ
ในการเลือกสรรแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับนักเรียนในชั้นเรียน
ของตน เพือ่ ทีว่ า่ นักเรียนทีจ่ ะเติบโตขึน้ มาวันข้างหน้า จะไม่เพียง
แต่เป็นผู้มีความรู้มาก แต่รู้ลึก รู้วิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับกลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารทีม่ ปี ริมาณมหาศาล และ สามารถน�ำความรูม้ าแก้ปญ
ั หา
ทีซ่ บั ซ้อนในชีวติ จริงได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีสำ� นึกในหน้าทีข่ อง
ความเป็นพลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเข็มทิศน�ำทาง
นิตยสาร สสวท.
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