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SScchhoooollss  TThhaatt  LLeeaarrnn  
ผูแตง ผูแตง ::  PPeetteerr  MM..  SSeennggee  

แปล ยอ เรียบเรียงแปล ยอ เรียบเรียง  ::  สิทธิกร ภูริยะพันธสิทธิกร ภูริยะพันธ  
  

1. Introduction 
Schools That Learn หรือ โรงเรียนที่เรียนรูได กําลังเปนที่สนใจกันมากขึ้น เนื่องจากยอมรับกนัวา เรา

สามารถบูรณะโรงเรียนขึ้นมาได ทาํใหมพีลังขึ้นได โดยไมตองมีคําสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑตางๆ มา
บังคับใหทํา แตเกิดขึ้นมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู นั่นคือหากทุกคนที่เกี่ยวของกับระบบ
โรงเรียนมีความกระตือรือรน ตระหนกัถงึความสาํคัญ และพัฒนาความสามารถไปดวยกนั ตระหนกัถึงการ
มีสวนรวมรับผลประโยชนในอนาคตของระบบโรงเรียน และการเรียนรูจากกันและกัน ไมมีความคิด
หวาดระแวงซึง่กนัและกนั กจ็ะเกิดผลสําเรจ็ข้ึนได 

เชนเดียวกับองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่สรางความประทบัใจใหกับนักการ
ศึกษาตลอดมา เนื่องจากการยอมรับวาบุคคลสามารถผสมผสานความใฝฝนของตนเอง เขากับการทํางาน
ที่ดีข้ึนไดในระยะยาว และผลจากการใชความพยายามสรางองคกรแหงการเรียนรู แสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน แตที่สําคัญยิ่งก็คือ เกิดการปรับเปลี่ยนใหมหมดทัง้หวัใจเลยทีเดียว 

 
2. แนวความคิดของ Schools That Learn 

2.1. เปนโรงเรยีนหรือองคกรที่ไมใชคําสั่ง (not by command), ไมใชการบังคับ (not by regulation), แต
ทําใหเกิด Learning Orientation 

2.2. Learning Orientation คือ การทีทุ่กคนแสดงความปรารถนา และตระหนักที่จะพฒันาความสามารถ
รวมกัน 

2.3. มี Fifth Discipline เปน guidance 
 
3. The Fifth Discipline 

การไดมาซึ่งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานอยางตอเนื่องนัน้ 
จะเปนผลลพัธอันสําคัญที่ไดมาจากองคกรเรียนรู ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการบรหิารงานในยุคใหม 
ใหเกิดเปนองคกรที่มีความเปนเลิศมีความเกงและสมบรูณแข็งแรงเปยมดวยพลังสมอง (Brain-based) ที่
จะฝาวกิฤต ิ สามารถเผชิญภาวะการแขงขันทุกรูปแบบและมีความไดเปรียบที่ยัง่ยนืตลอดไป แนวคิดใน
การพัฒนาองคกรเรียนรูนี ้ จะครอบคลุมต้ังแตตัวปจเจกบุคคลไปจนถงึตัวองคกรทีจ่ะตองมีเปาหมาย มี
ระบบงานในการพัฒนาตัวผูนํา และสมาชิกทุกคนในองคกรโดยมีการสงเสริมและยกระดับการเรียนรูให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมภายใตพื้นฐานวนิัย 5 ประการที่ทุกคนจะตองศรัทธาและรวมกันถอืปฏิบัติซึ่ง
ไดแก 
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3.1. Personal Mastery : สามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได เพื่อผลสําเร็จที่ดีกวา ตองมุงมัน่ในการ
เรียนรู เกงคดิเกงทาํและตองเรียนรูไปตลอดชีวิต(Lifelong Learning) ตลอดจนตองสรางวิสัยทัศน
สวนตัวและมุงมั่นทีจ่ะสรางสรรคสงเสริมใหเรามีความเพยีรมุมานะและพัฒนาอยูตลอดเวลา 

3.2. Mental Models : มุงเนนเกี่ยวกับการสะทอนความคิด ทัศนคติและการยอมรับ ทัง้ของตนเองและ
เพื่อนรอบขาง จะเปนพื้นฐานของวฒุิภาวะ EQ (Emotional Quotient) ซึ่งสะสมประสบการณต้ังแต
เด็ก ดังนัน้การปรับตัวขององคกรเพื่อใหเกดิการแขงขันจะตองใหทุกคนมีความรูความเขาใจไปในทาง
เดียวกนั และความจาํเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อไมใหเกดิปญหากับองคกรโดยเปนการ
สรางวนิัยใหเกิดการยอมรบัในเหตุและผล ยอมรับในการเปลีย่นแปลงเปดโลกทัศนตอระบบและ
วิธีการใหมๆ 

3.3. Share Vision : มุงเนนเกี่ยวกับการมสีวนรวมทางความคิด เชน Commitment in a group, 
Developing shared images of the future, Live by learning needs a common shared vision 
process และที่สําคัญไดแก Corporate Vision ซึ่งจะเปนจุดมุงหมายรวมกนัของสมาชิกในองคกรที่
จะมุงมัน่ใหไปถึง 

3.4. Team Learning : มุงเนนเกี่ยวกับการทาํงานรวมกนั จิตสํานึกเชนนีจ้ะกอใหเกิดความตองการของ
กลุมคนในองคกรที่จะเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคี
เปนน้าํหนึง่ใจเดียวกนั ขยันคิด ขยันเรียนรู ขยันทําซึง่จะขจัดจุดออนของทมีงานไดเปนอยางด ี

3.5. System Thinking : มนุษยโดยทั่วไป จะม ีSystem Thinking ข้ึนกับการพัฒนาตามอายุทีม่ากขึ้น แต
สามารถใชเครือ่งมือและเทคนิคมาชวยพัฒนา เชน Stock & Flow Diagrams, Prototype and 
Various types of Learning Labs เปนตน System Thinking เปนองคประกอบที่สําคัญยิง่สําหรับ
ทุกองคกรที่จะตองตระหนกัถึงความเปนระบบไวอยูตลอดเวลา จะคิดก็ตองคิดอยางมีระบบ จะ
เปลี่ยนแปลง จะทาํอะไรก็ตองมีระบบ 

 
4. The Industrial Age System of Education : เปรียบระบบการศึกษาในปจจุบันเหมือนกับ

ระบบสายพานการผลิตของยุคอุตสาหกรรม 
จากแนวคิดของนักวทิยาศาสตรในยุคศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีความคิดวาโลกประกอบดวยสวนประกอบ

ตางๆ ที่มีลักษณะแยกสวนออกจากกันได สามารถนาํมาประกอบเขาดวยกนัไดคลายกับสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล พฤติกรรมของอะตอมซึ่งเปรียบไดกับลูกบิลเลียดทีว่ิ่งชนกนัไปมานัน้สามารถที่จะทํานายได 
เชนเดียวกับพฤติกรรมของสิ่งที่ซับซอนขึ้นอันประกอบขึน้ดวยอะตอมจํานวนมากมาย ก็สามารถทํานายได 
ความคิดเชนนีไ้ดกลายเปนพืน้ฐานที่สําคัญของการคนควาทางวทิยาศาสตรมายาวนาน และเชื่อวาเรา
สามารถทํานายและควบคุมโลกไดเชนเดียวกับการควบคุมเครื่องจักรกล ดวยเหตุที่มกีารเปรยีบเทยีบ
จักรวาลเปนเหมือนกับเครือ่งจักรกลนี่เอง จงึมีผูกลาววายุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) ก็คือยุค 
“เครื่องจักรกล” (Machine Age) นัน่เอง 
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นอกจากนัน้แลว ดวยแรงกระตุนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ทําใหนกัอุตสาหกรรมในยคุ
ศตวรรษที่ 19 หันไปจัดรูปแบบโครงสรางองคกรที่มีสายการบังคับบัญชา แยกฝายปฏิบัติการและฝาย
สนับสนนุ และใชแนวการฝกอบรมบุคลากรแบบเดียวกันขึ้นในองคกรตางๆ ดวย ในที่สุดแนวคิดเรื่อง
องคกรที่เปรียบเหมือนเครื่องจักรกล ก็ปรากฏตนแบบของกระบวนการผลิตที่เปนระบบสายพานการผลิต 
(Assembly Line) ซึ่งปรากฏวาการผลิตแบบนี้ทาํใหโรงงานสามารถผลิตสินคาที่เหมือนกนัไดจํานวนมาก
และเร็วกวาระบบอื่นๆ ดวย 

นักการศึกษาในชวงกลางของศตวรรษที ่ 19 จึงหยิบยมืความคิดจากนักอุตสาหกรรม มาใชในการ
ออกแบบการศึกษาระบบใหม ผลกคื็อระบบโรงเรียนในยุคอุตสาหกรรมนั้นมคีวามคลายคลึงกับระบบ
สายพานการผลิตซึ่งเปนสญัลักษณของยุคแหงการเฟองฟูของวงการอุตสาหกรรมนั่นเอง 

จากแนวคิดการเรียนรูของโรงเรียนในยุคอุตสาหกรรม ทาํใหเกิดความเชื่อพืน้ฐานเกีย่วกับการเรียนรู
ของยุคอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ 
4.1. เด็กยังมีความบกพรอง และโรงเรียนมีหนาที่เขาไปแกไขความบกพรองดังกลาว  ทัศนะเชนนี ้ เด็ก

จะถูกควบคุมโดยพอแม และครู แทนทีจ่ะเปนการควบคุมตนเอง ทาํใหเด็กไมสามารถพฒันาตนเอง
ไดตามที่ตองการ 

4.2. การเรียนรูเกิดขึ้นในสมอง ไมใชเกิดขึ้นในรางกายทั้งหมด  ความคดิเชนนี ้ไมถกูตอง เนื่องจากการ
พัฒนาการทางความคิดของคนเราเกีย่วของกับความรูทางรางกายพอๆ กับความรูทางจิต (body & 
mind knowledge) การเรียนรูจึงไมอาจแยกออกจากการกระทําได เมื่อไปคิดเพียงวาการเรยีนรู
เกิดขึ้นเฉพาะที่หวัเทานั้น ก็เทากบัวาเราปฏิเสธหลายสิ่งหลายอยางทีท่ําใหเราเปนมนุษย 

4.3. ทุกคนควรเรียนรูในลักษณะเดียวกนั  ครูตองตกอยูในกระบวนการจัดการศึกษาที่กาํหนดไวเปน
มาตรฐาน และเด็กที่มีความแตกตางกนั กถ็ูกบงัคับใหเรียนในลกัษณะที่ไมไดนําไปสูการพฒันา
ศักยภาพของเขาไดอยางเตม็ที ่

4.4. การเรียนรูเกิดขึ้นในหองเรียน ไมใชในโลกอันกวางใหญ  ในปจจุบันยงัยึดถือวา โรงเรียนเปน
ศูนยกลางของกระบวนการเรยีนรู แตการเรียนรูที่แทจริงนัน้ เกิดขึ้นในชวีิตประจําวนัและผลกระทบใน
ระยะยาวของการเรียนรูใหมๆ  นั้น ข้ึนอยูกบัความสัมพนัธที่มีตอโลกแวดลอมตัวเรานีเ่อง 

4.5. มีเด็กฉลาดและเด็กโง  เปนความเชื่อทีฝ่งลึกอยูในสังคม แตที่จริงแลว มนุษยทุกคนเกิดมาพรอม
กับความสามารถพิเศษเฉพาะทาง ข้ึนอยูกับแตละชมุชนที่จะใชความสามารถในการพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทางนี้ข้ึนมาใหได 

 
5. เงื่อนไขที่จะทําใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษา 

Peter Senge เชื่อวาความตั้งใจที่จะปฏิรูปการศึกษากนัมามากมายนั้น มพีื้นฐานมาจากการมองเหน็
ขอจํากัดของแนวคิดของยุคอุตสาหกรรมนั่นเอง ยิ่งกวานัน้นวัตกรรมพื้นฐานในระดับสถาบันนั้นตองใช
เวลานับเปนศตวรรษเลยทีเดียว 
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ผูเชี่ยวชาญหลายคนไดพฒันาทฤษฎทีี่วานวัตกรรมระดบัพื้นฐานที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ นัน้ 
เกิดจากการประกอบเทคโนโลยีสวนตางๆ เขาดวยกัน มนัจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีนวัตกรรมที่เปน
สวนประกอบใหมๆ หลายสวนพัฒนาขึ้นมากอน แลวถูกนาํมาประกอบเขาดวยกนั ซึ่งกอใหเกดิความคิด
ใหมๆ และมีแนวการปฏิบัติที่สนับสนนุการใชงานในวงกวางไดดวย ปจจบัุนไดมีเงื่อนไขที่สนับสนนุใหเกดิ
นวัตกรรมทางการศึกษา มีดังนี ้
5.1. มีสัญญาณเตือนวาแนวความคิดของระบบอุตสาหกรรมที่ฝงรากอยูในระบบโรงเรยีนเริ่มจะแตกสลาย

แลว สังเกตจากความกดดนัอยางใหญหลวงตอนกัเรียน ครู ผูบริหาร และพอแมนั้นเปนอาการหนึง่
ของการลมสลายของโรงเรียนในยุคอุตสาหกรรม 

5.2. ลักษณะครอบครัวและโครงสรางของชุมชนอันเปนพื้นฐานรองรับโรงเรียนแบบเดิมไดเปลี่ยนแปลงไป 
กลุมผูปกครองมีภาระรับผิดชอบทางอาชพีของตนมากขึ้น โรงเรียนจึงตองแสดงบทบาทในฐานะผู
เลี้ยงดูเด็กๆ และชวยลดภาระความกดดันของพอแมมากกวาที่จะเนนไปที่วิชาการเทานั้น 

5.3. การขยายตัวอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีส่ือสาร ที่ทาํใหเด็กๆ สามารถติดตามขาวสารความรูตางๆ ได
ไมแพครูและผูปกครอง 

5.4. ในโลกของการทํางานปจจุบันและในอนาคต นายจางจะเนนไปที่แรงงานที่มทีักษะในการฟงและการ
ส่ือสาร ทักษะในการเรียนรูรวมกัน มีความยืดหยุน และเชื่อมโยงถงึกนัทัว่โลก (Interdependent, 
Dynamic and Global) 

 
6. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดหองเรียนแหงการเรียนรู 

หองเรียนนับไดวาเปนหนวยปฏิบัติการที่เราจะมีโอกาสสรางประสบการณเกี่ยวกับความมุงมัน่ และ
ความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูอ่ืนไดโดยตรง และเปนไปไดอยางรวดเร็ว ส่ิงทีสํ่าคัญจึงอยูทีว่าจะทาํ
อยางไรใหหองเรียนสามารถจุดประกายและเกาะเกีย่วกบัความรักในการเรียนรูของทกุคันไดอยางยัง่ยนื 
6.1. การออกแบบหองเรียนแหงการเรียนรู 

6.1.1. Step I : จินตนาการวาเรากาํลงัสอนในหองเรียน โดยมีความรูสึกวาอิสระแตสามารถควบคุม
ได (Freedom & Control) พรอมถามตัวเองดังตอไปนี ้
6.1.1.1. ผูเรียนทาํอะไรบางในแตละวนั 
6.1.1.2. โครงสรางการบริหาร หรือแนวทางปฏิบัติงานใดบาง ที่จะชวยสนบัสนุนใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในส่ิงที่เขาเลือกและลงมือปฏิบัติ 
6.1.1.3. กิจกรรมการเรยีนการสอนเปนอยางไร 
6.1.1.4. ใครเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน 
6.1.1.5. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ อยางไรภายในหองเรียน 
6.1.1.6. ขอมูลขาวสารเรื่องใดที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณการเรียนรูของตนเอง 

ใหเขียนคาํตอบของคําถามแตละขอไว เพือ่จะไดนําไปใชในขั้นตอนตอไป 
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6.1.2. Step II : สรางคํานยิาม ดวยการทําใจใหสบาย แลวลองพิจารณาประโยคทีน่ักการศึกษาได
เคยใหไว เหลานี ้
6.1.2.1. สติปญญาในดานตางๆ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงขึ้นกวาการอานออก เขยีนได 

และคิดเลขเบื้องตนได ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่ เปนความสามารถ
ที่จะนําไปสูความสําเร็จไดอยางแทจริง 

6.1.2.2. ผูเรียนลงมือศึกษาปญหาทีท่าทายและมคีวามสนใจจริงๆ คนหาความรูและทักษะที่
จําเปนตองใชเพื่อนาํไปแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวนัน้ 

6.1.2.3. ผูเรียนมีอํานาจควบคุมการกําหนดเปาหมาย เนื้อหา รูปแบบ และความเร็วในการ
เรียนรูของตนเองพอเพียง 

6.1.2.4. ผูเรียนใสใจตอการแกปญหาตางๆ แทนทีจ่ะไปสนใจเนือ้หาวิชาที่แบงออกเปนเรื่องๆ 
ซึ่งไมมีสาระและเหตุผลที่แทจริง และเปนการแยกสวนแบบแข็งตวั ไมอาจนํามา
ประสานกันได 

6.1.2.5. ผูเรียนมิไดเดนิตามวิสัยทัศนแหงความสาํเร็จอันยิง่ใหญแนวทางเดียว ส่ิงทาทายที่
แทจริงอยูที่การสรางสิ่งใหมๆ  ข้ึนมาไดจากทรพัยากรที่มีอยูและใชจินตนาการที่
สรางสรรคของตนเอง 

6.1.2.6. เราตระหนกัวาคําตอบทีย่ังใชไมไดในบริบทหนึ่งเปนคาํตอบที่อาจใชไดในบริบทอื่นๆ 
ใหลองฟงคําถามจากผูเรียนดู ซึ่งเรามักจะพบวามนัแฝงไวดวยความคิดสรางสรรค
และการคนพบสิ่งใหมๆ 

6.1.2.7. ผูเรียนไดเขาไปสัมผัส (อาจดวยการใชคอมพิวเตอร) กับความคิดที่ลึกซึ้งที่สุด
บางอยางของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศิลปะการสรางแบบจําลองที่ตองใช
สติปญญาดวย 

6.1.2.8. ผูเรียนทกุคนไดรับการปฏิบัติดังเชนผูที่มคีวามสามารถพิเศษ เนื่องจากเรามองหา
ความสามารถพิเศษของเด็กแตละคนและใหการยอมรับเชนนัน้ 

ใหนาํขอความขางตน ไปเพิม่เติมในคําตอบ Step I จะทาํใหภาพหองเรียนแหงการเรียนรูมคีวาม
ชัดเจนยิง่ขึ้น 

6.1.3. Step III : พิจารณาคําตอบที่ไดเขียนไวจาก Step I พรอมทั้งประโยคที่ไดเพิ่มเติมจาก Step II 
แลวดูวามีขอความใดในประโยค ที่รูสึกขดัแยง เมื่อไดอานคําถามตอไปนี ้
6.1.3.1. ผลสืบเนื่องที่ไดจากการกระทําจะเปนประโยชนอะไรไดบาง 
6.1.3.2. ผูเรียนไดประโยชนอะไรบาง 
6.1.3.3. ตัวทานเองจะไดประโยชนอะไรบาง 
6.1.3.4. มีความแตกตางจากหองเรียนที่สอนอยูเปนปกติตรงไหนบาง 
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6.1.4. Step IV : จัดอันดับแลวเลือก 5 อันดับแรก ที่คิดวาจะเปนตัวแทนของหองเรียนแหงการ
เรียนรูสําหรับตัวเราเอง (เลอืก 5 อันดับ เพราะเปนจาํนวนทีม่ากพอสําหรับมองภาพไดกวาง 
แตก็เล็กพอทีจ่ะสามารถเกบ็ลักษณะทั้งหมดนัน้ไวภายในจิตใจได) 

6.1.5. Step V : คิดตอไปวาจะทําอยางไรใหไปถงึวิสัยทัศนนั้นได 
6.1.6. Step VI : ถามตนเองวาอะไรคืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกบัวิธีการดําเนนิงานใน Step V 
6.1.7. Step VII : กําหนดตัววัดที่ชดัเจน 
6.1.8. Step VIII : ทดลองใชรูปแบบหองเรียนที่ไดออกแบบไว 

 
7. Seeing the Learner : การมองเห็นคุณคาของผูเรียน 

ผลการวิจยัทางสรีรวิทยา ระบบการคิด และพัฒนาการของมนุษยในปจจุบัน ชวยชี้ใหเห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นวาแตละบุคคลมีความสามารถในดานตางๆ แตกตางกนั เราจงึไมอาจนําบุคคลมาเปรียบเทียบกนั
บนมาตรฐานการวัดอยางใดอยางหนึง่ เชน IQ ไดอยางยุติธรรมและเที่ยงตรง จากมุมมองเชนนี้เอง ส่ิงที่
สําคัญยิ่ง คือการมองใหเห็นคุณคาของผูเรียนทุกคนและปฏิบัติตอเขาอยางผูทีมี่ศักดิ์ศรี ดวยวิธกีาร
ตอไปนี้ 
7.1. ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมคีาในหองเรียน ดวยการใหความสาํคัญ ยกยองผูเรียน 
7.2. หากผูเรียนมีปญหาความนอยเนื้อตํ่าใจ กรณีที่เพื่อนๆ ไมเห็นคุณคา ใหแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ 

(ประมาณกลุมละ 3 คน) แลวทาํกิจกรรมที่เรียกวา “ขจัดความลับของผูเรียน” ดังตอไปนี้ 
7.2.1. พูดคุยกับผูเรียนในกลุมยอย แลวใหผูเรียนสะทอนความคิดที่เกี่ยวกับทักษะและ

ความสามารถตางๆแลวจูงใหเขาประเดน็ที่วาแตละคนมีความสามารถในดานตางๆ แตกตาง
กัน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาดวยตนเอง 

7.2.2. อาจแนะนําสติปญญา 8 ดาน เพื่อใหผูเรียนคนหาวาตนเองฉลาดในดานใด 
7.2.2.1. ฉลาดเรื่องการใชภาษา (Word smart) เชน การเขียน การแตงบทประพันธ และการ

เลาเรื่อง 
7.2.2.2. ฉลาดเรื่องคิดเปนเหตุเปนผล (Logic smart) เชน ทกัษะดานการแกปญหา การสรุป

เหตุผลและอางอิงที่มาได 
7.2.2.3. ฉลาดดานรูปภาพและรูปทรง (Picture smart) เชน การวาดภาพ การระบายสี และ

เชี่ยวชาญทางดานการประกอบสิ่งตางๆ เขาดวยกนั รูวาสิ่งตางๆ ทํางานไดอยางไร 
แยกสวนออกจากกนัไดอยางไร และนาํมารวมกันไดอยางไร 

7.2.2.4. ฉลาดดานรางกาย (Body smart) เชน การเลนกีฬา เตนรํา การแสดง และการ
เคลื่อนไหวตางๆ 

7.2.2.5. ฉลาดดานดนตรี (Music smart) 



 7/10

7.2.2.6. ฉลาดดานธรรมชาติ (Nature smart) เชน ความสามารถดานสภาพแวดลอมรอบตัว 
เร่ืองพืชและสตัว 

7.2.2.7. ฉลาดดานมนษุยสัมพนัธ (People smart) เชน ความสามารถแปลความหมาย
ทางดานอารมณและความหมายของคนอืน่ๆ ได รวมทัง้ทาํนายสิง่ทีบุ่คคลนั้นจะทาํ
ตอไปไดดวย 

7.2.2.8. ฉลาดดานตนเอง (Self smart) เชน เขาใจตนเอง มีความคิดในระดับลึก และ
สะทอนความคิดของตนเองออกมาไดเปนอยางด ี

7.2.3. จินตนาการในเรื่องสติปญญา โดยใหผูเรียนพิจารณาคณุสมบัติของตนเองวาตรงกับความ
ฉลาดดานใดบาง พรอมทั้งใหยกตัวอยางประกอบ 

7.2.4. สะทอนความคิดของตนเอง โดยใหผูเรียนเขียนคําตอบของคําถามแตละขอตอไปนี้ 
7.2.4.1. สติปญญาดานใดที่ตนเองมมีากที่สุด เรียง 3 อันดับ พรอมทั้งยกตัวอยางเหตุการณ

จริงประกอบ 
7.2.4.2. ถาหากตองการทําใหสติปญญาสองดานดข้ึีน จะเลือกสติปญญาดานใด เพราะเหตุ

ใด 
7.2.4.3. สมาชิกในครอบครัวมีสติปญญาสูงทางดานใด (ใหคิดถงึอาชพี งานอดิเรก) พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 
7.2.4.4. เพราะเหตุใดคนเราจงึมิไดมสีติปญญาทุกดานสูงไปเสยีทั้งหมด 
7.2.4.5. หองเรียนตองทําอยางไรจึงจะชวยใหตนเองพัฒนาสติปญญาทุกดานใหดีข้ึนได 
7.2.4.6. ถามีคนสนับสนุนความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่งดวยการสงเขาไปเรียน

เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญดานนัน้โดยตรง ทําใหผูเรียนมคีวามสามารถลึกไปทางดาน
นั้นยิ่งขึ้น ผูเรียนมีความเหน็อยางไรเกี่ยวกับเร่ืองนี ้

7.3. คนหาวิธกีารเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน 
7.4. พูดในส่ิงที่ดี และใหกาํลังใจกับผูเรียน 

 
8. การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน  

วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียน คือ การเขาไปสังเกตผูเรียนอยาง
ใกลชิด จริงจัง ในขณะที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเหตุการณที่เปนปญหาในชีวิตจริงซึ่งเกิดขึ้นในแตละวนั 
เนื่องจากเขาจะแสดงพัฒนาการทางสติปญญาของตนเองเสมอ 

จากผลการวิจยัของนกัการศกึษาเรื่องความคิดสรางสรรคและสติปญญา พบวามลัีกษณะพฒันาการ
ทางสติปญญาซึ่ง Facilitator สามารถสงัเกตและบนัทกึไวไดอยางนอย 14 ประการ ดังนี ้
8.1. มีความมุงมัน่และอดทน  ผูเรียนทีม่ีความอดทนจะสามารถใชวิธีการหลายๆ อยางทีจ่ะนาํไปสู

การแกปญหาได 
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8.2. ไตรตรองกอนลงมือทาํงาน  เมื่อผูเรียนมพีัฒนาการทางสติปญญามากขึน้ ก็จะใสใจพิจารณา
ทางเลือกหลายๆ ทาง และคิดถึงผลสืบเนื่องของการตัดสินใจไปตามทางเลือกตางๆ เหลานั้น 

8.3. ฟงผูอ่ืนดวยความเขาใจและเหน็อกเห็นใจ  นักจิตวิทยาเชื่อวา ความสามารถในการฟงผูอ่ืน เห็น
อกเหน็ใจและเขาใจความคดิของผูอ่ืน นับไดวาเปนการแสดงออกถึงพัฒนาการทางสตปิญญา
ระดับสูง ตัวบงชี้ของพฤติกรรมการฟงผูอ่ืนไดแก สามารถที่จะพูดซ้ําขอความที่เปนความเห็นของผูอ่ืน
ได แสดงความเหน็ใจออกทางคําพูดและทาทาง และแสดงออกซึ่งแนวคิด อารมณ และปญหาของ
ผูอ่ืนได 

8.4. มีความยืดหยุนในการคิด  เมื่อผูเรียนมีความยืดหยุนในการคิดมากขึ้น เขาจะสามารถรบัฟง 
พิจารณาเหตผุลของคนอื่นได 

8.5. การตระหนักรูในความคิดของตนเอง  พฤติกรรมทีแ่สดงออกมาไดคือ ผูเรียนมกัจะพูดวา “ฉันมี
สมมติฐานวา...” หรือ “ทฤษฎีของฉันมีอยูวา...” หรือ “โดยสรุปแลว...” หรือ “เมื่อฉันเปรียบเทยีบ
ความคิดในแงมุมตางๆ แลว...” 

8.6. มีความพยายามในการทาํสิง่ตางๆ ใหถกูตอง แมนยํา  ใหทดสอบพฤติกรรมดวยคําถามที่วา 
“ทานไดตรวจสอบงานทีท่ําสําเร็จมาแลวหรือยัง” ถาเขามีความสนใจที่จะสะทอนความคิดเกี่ยวกับ
ความถกูตองของผลงาน กจ็ะใชเวลาสําหรับการตรวจสอบผลงาน และมีความใสใจในความถูกตอง
แมนยํามากขึ้น 

8.7. มีความสามารถในการตั้งคําถามและการนาํเสนอคําถาม  รูจักหาปญหามาขบคิดแกไข สราง
คําถามและหาคําตอบดวยตนเอง ในฐานะที่เปน Facilitator ควรชวยผูเรียนพฒันาดวยคําถามชวน
คิดที่วา “ทานรูไดอยางไรวาสิ่งนัน้ถูกตอง” หรือ “ถาเรื่องนีถู้กตองแลวจะเกิดอะไรตอไป” หรือ “ทาน
คิดวาจะเกิดอะไรขึ้น ถา...” 

8.8. ใชความรูและประสบการณเดิม  สามารถนาํสิ่งที่เรียนรูแลวมาใชในการทํางานชิ้นใหม โดยการ
สังเกตผูเรียน วามกีารเปรียบเทียบและอางอิงไปถงึประสบการณที่ผานมาในอดีต 

8.9. ฉลาดในการคิด คิดแปลกใหม หรือมีความคิดสรางสรรค  ผูเรียนทีม่ีความคิดสรางสรรคจะ
พยายามแสวงหาวิธีแกปญหาที่แตกตางไปจากเดิม ตรวจสอบความเปนไปไดใหมๆ มองจากหลาย
แงมุม มักจะคิดวาเมื่อตนเองแสดงบทบาทตางไปจากเดิมแลวอะไรจะเกิดขึ้น จะยอมเสี่ยงและขจัด
ส่ิงที่เปนขอจํากัดของตนเอง 

8.10. มีความถูกตองแมนยําในการใชภาษาแสดงความคิด  ผูเรียนสามารถบอกเกณฑสําหรับการ
ตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการพดูถึงเหตุผลวาเพราะเหตุใดสิ่งหนึ่งจงึดีกวาอีกสิ่งหนึง่ 

8.11. รวบรวมขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสทกุทาง  ผูเรียนทีม่ีพัฒนาการทีสู่งขึ้นจะสามารถใช
สติปญญาในลกัษณะทีเ่ปนการแกปญหาดวยการใชประสาทสมัผัสทัง้หลาย เชน ดําเนนิการสังเกต 
เก็บรวบรวมขอมูล ทดลอง กําหนดตัวแปรตางๆ วิเคราะหเจาะลึก สัมภาษณ วาดภาพประกอบ หรือ
การสรางแบบจําลอง เปนตน 
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8.12. แสดงการมีอารมณขัน  ผูเรียนที่มีสติปญญาจะมคีวามสามารถในการับรูสถานการณอยางใด
อยางหนึ่งจากมุมมองใหมๆ และมักเต็มไปดวยอารมณร่ืนเริง ใหคุณคาของการมีอารมณขัน และ
ซาบซึ้งตออารมณขันของผูอ่ืน และมองเหน็อารมณขันแฝงอยูในเหตุการณตางๆ ไดเสมอ 

8.13. มีความอยากรูอยากเหน็  ผูเรียนทีม่ีสติปญญา นอกจากจะมทีักษะในการใชความคิดแลว ยงั
สนุกกับการแกปญหาจากคนอื่นๆ และหาทางแกไขดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยไมตองมีใครคอย
ชวยเหลือ ผูเรียนจะมองโลกดวยความฉงนสงสยัและเปดรับส่ิงตางๆ ได 

8.14. มีความคิดในการรวมมือและอยูรวมกับคนอ่ืนอยางฉลาด  รับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืน หาฉนัทามต ิ
ใสใจความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงความเปนผูนาํ รูวธิีการสนับสนนุความพยายามของกลุม เปนตน 

 
9. Assessment as Learning : ใชการประเมินผลใหเปนเรื่องของการเรียนรู 

ถาหากเราใสใจเร่ืองการพัฒนาความสามารถของผูเรียนแลว ก็ควรจะออกแบบการวัดผลในลักษณะ
ที่ชวยทาํใหผูเรียนตระหนักถึงความกาวหนาของตนเองได และการแปลผลการวัดก็ควรเปนไปในลักษณะ
ที่ชวยจุดประกายใหสะทอนความคิดและแนะนําแนวทางที่จะพฒันาตอไปดวย 

คุณภาพของการวัดผลเพื่อสงเสริมการเรียนรู จะตองวดัผลแลวแปลผลใหชวนจดจํา ซึ่งมีส่ิงทีต่อง
พิจารณา ดังนี ้
9.1. กระทาํในชวงเวลาที่พอเหมาะ  ผูเรียนมกัจะตองการวัดผลและไดรับผลปอนกลับในทันทีทนัใด 

ถาหากผลปอนกลับลาชา จะทําใหผูเรียนหนัไปจดจออยูกับงานใหมเสียมากกวาที่จะใสใจกับงานที่
ทําผานมาแลว ยิ่งผูเรียนอยูใกลชิดกับข้ันตอนการแสดงผลการเรียนรูมากเทาใด ผลปอนกลับก็จะมี
ความหมายมากขึ้น 

9.2. มีความซื่อตรง  กติกาเบื้องตน คือ การทาํใหผูเรียนถือเอาผลการประเมินเปนเรื่องสําคัญที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง แตการประเมนิผลที่ซือ่ตรงจะทาํใหเกิดความรูสึกขัดแยงในตนเอง
และเกิดความรูสึกวาตนเองจําเปนจะตองปรับตัว ผูเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จในการประเมินควร
ไดรับการพูดคุย และพิจารณาวาผูเรียนตองการอะไร วธิีการเรียนรูใดที่เหมาะกับเขา เชน ตองการสื่อ
ที่งายขึ้นเพื่อจะไดทําความเขาใจไดโดยงาย เปนตน 

9.3. มีการสะทอนความคิด (Reflection) 
9.3.1. การจัดการตนเอง (Self-management)  ผูเรียนสามารถวางแผนและจัดการการเรียนรู

ของตนเองอยางไร กาํหนดเปาหมายของตนเองอยางไร และกําหนดผลสําเร็จที่คาดวาจะไป
ถึงตลอดชวงเวลาของการเรยีนรูไดอยางไร 

9.3.2. การประเมนิตนเอง (Self-evaluation)  ผูเรียนสามารถประเมินและวิพากษวิจารณผลงาน
ของตนเองไดอยางไร วิพากษวิจารณผลงานของเพื่อนๆ อยางไร และสะทอนความคิด
เกี่ยวกับความแตกตางของการรับรูอยางไร 
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9.3.3. การปรับปรุงตนเอง (Self-adaptation)  ผูเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทาํงานของ
ตนเองไดอยางไร ทั้งนี้ โดยอาศัยผลปอนกลับที่ไดรับ ผูเรียนควรจะไดรับการเตรียมตัว
อยางไร จงึจะสามารถเรยีนรูไดดีที่สุด 

9.4. มีการแนะแนวเชิงสรางสรรค  Facilitator ควรเปลี่ยนกรอบความคิดจากการมองดูเฉพาะ
ขอบกพรองไปสูการมองเหน็แงมุมที่ผูเรียนมีความเขมแขง็ และเนนในสิ่งที่ควรทาํตอไปเพื่อพัฒนา
ความสามารถใหสูงขึ้น 

9.5. มีจุดเนน  Facilitator ควรพิจารณาจดุเนนในเรื่องการวัดผลอยางระมัดระวัง เชน ถาตองการเนน
ไปที่การปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ก็ควรเนนไปทีก่ารวัดผลเรื่องนี้เปนสําคัญ 
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