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ในที่นี้ ผู้เขียนขอเสนอทางเลือก ที่อาจช่วยให้ครู
และผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้
พจิารณา เลอืกไปใช้ในชัน้เรยีนเพือ่แก้ปัญหาคะแนน
ในการสอบมาตรฐานของนักเรียน โดยไม่ต้องแลก
ด้วยเวลาในชั้นเรียนท่ีมีคุณค่า นั่นคือแนวทาง 
การ “สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ”

“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�า
แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น O-NET PAT GAT หรือ PISA เป็นตัวชี้วัด
ส�าคัญกับการประเมินคุณภาพของครู ผู้บริหารโรงเรียน และ หน่วยงาน
ด้านการศึกษาต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน คือ  
การจัดการสอนแบบบรรยายเพ่ือพยายามครอบคลุมเนื้อหาที่จะม ี
ในข้อสอบให้ครบ แล้วฝึกฝนให้นักเรียนท�าข้อสอบ หรือ ที่เรียกด้วยค�า
และวลีสั้น ๆ ว่าการ “ติวเข้ม” หรือ “สอนเพื่อท�าข้อสอบ” ซึ่งผลลัพธ์
ที่ได้ อาจจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในระยะสั้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ สมรรถนะของก�าลังคนที่เป็นที่ต้องการ
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต แนวทางดังกล่าวอาจเป็น 
วิธีการที่ไม่สอดคล้องกัน 
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“สอนเพื่อท�าข้อสอบ” ส่งผลอย่างไรกับนักเรียน

 
“การสอนเพื่อท�าข้อสอบ” ไม่มีประโยชน์เลยหรือ 

การสอนที่มีการวางเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานไว้
ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วาง 
เอาไว้ได้อย่างราบรืน่ และผูส้อนประเมนิความส�าเรจ็ได้ง่าย เป็น
ยุทธวิธีในการสอนที่ดี แต่ระหว่างการด�าเนินการสอนใน 
ชั้นเรียน ผู้สอนจะต้องเผชิญกับความสนใจ และความต้องการที่
หลากหลายของผู ้ เรียน จึงอาจต้องมีความยืดหยุ ่น และ 
ปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อตอบสนองความหลากหลายเหล่านั้น 
และ ถ้าหากเป้าหมายที่วางเอาไว้เป็นเพียงเพื่อการท�าคะแนน
จากการสอบได้ดี สิ่งต่าง ๆ ท่ีการศึกษามุ่งหวังในการบ่มเพาะ
และปลกูฝังให้เกดิกบันกัเรยีน เช่น การพัฒนาบุคลกิภาพ เจตคติ 
แรงบันดาลใจ คุณธรรม และอีกหลาย ๆ อย่าง จะได้รับ 
ความส�าคัญน้อยหรือไม่ได้รับความใส่ใจเลย

เมือ่พจิารณาในแง่มมุต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับการเรียนการสอน
แล้ว “การสอนเพื่อท�าข้อสอบ” ส่งผลกับการเรียนในชั้นเรียน
ของนักเรียนดังต่อไปนี้

• การเรียนการสอนในห้อง มีลักษณะท่ีครูเป็นศูนย์กลาง 
ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบันกัเรียน และพยายามครอบคลุมเนือ้หาให้
ครบตามที่จะมีในข้อสอบ ท�าให้ สิ่งอื่น ๆ ที่ส�าคัญกับการเรียนรู้
และการพัฒนานักเรียนได้รับการมองข้าม 

• ระหว่างการสอน หากมีค�าถามจากนักเรียน หรือ มีสิ่งที่
นักเรยีนสนใจต้องการอยากรูเ้พิม่เตมิ การสอนเพือ่มุ่งท�าข้อสอบ 
จะไม่ยืดหยุ่น หรือ ให้ความส�าคัญมากนัก ท�าให้การเรียนรู้ไม่
สร้างเสริมความอยากรู ้อยากเห็น การคิดวิเคราะห์วิจารณ ์
(critical thinking) และ การคิดที่แตกต่างหลากหลายแนวทาง 
(divergent thinking) ของนักเรียน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์

• บรรยากาศของการเรียนรูเ้ป็นไปด้วยความกดดัน และ วติก
กังวล เพราะคะแนนจากการสอบจะส ่งผลหลายอย ่าง 
กับนักเรียน  นักเรียนจึงรู้สึกกดดันและเกรงว่าจะท�าผิดพลาด 

• ปัญหาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกการท�างานและการ
ด�ารงชีวิตจรงิในปัจจบัุนและอนาคตอนัใกล้ มคีวามสลบัซบัซ้อน 
ไม่มีค�าตอบเดียวที่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การสอน
ในลักษณะบรรยาย ผู้เรียนคอยรับฟังโดยไม่มีการอภิปราย ไม่มี
กิจกรรมฝึกฝนการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง จึงไม่สอดคล้อง
กบัการเตรยีมนกัเรยีนให้สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวิีต
จริง

• ความรูท้ีไ่ด้มาจากการถ่ายทอดของผูส้อน ไม่ใช่การค้นพบ
ด้วยตัวของนักเรียนเอง ท�าให้ความรู้ที่ได้ไม่คงทน นักเรียนน�า 
ส่ิงที่ได ้เรียนรู ้ไปประยุกต์ใช ้ไม ่ได ้ (Bransford, Brown  
& Cocking, 2000)

• ในการสอนท่ีมุ ่งให้นักเรียนจ�าเนื้อหา สูตร ค�าศัพท์  
เพื่อน�าไปใช้สอบ ถ้านักเรียนบางคนที่ไม่มีพื้นฐานเพียงพอ หรือ 
ไม่สนใจในวิชานั้น ๆ อาจเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสามารถส่งผล
กับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และ การไม่เข้าเรียนของ
นักเรียน

• ข้อสอบแบบมีตัวเลือก ส่วนใหญ่จะวัดการเรียนรู ้ได้ 
ในระดับความจ�าและความเข้าใจ ท�าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการเสริม
ศักยภาพการคิดขั้นสูง (higher-order thinking) การฝึกฝน 
ท�าข้อสอบจึงส่งผลต่อความเข้าใจที่ผิวเผินของนักเรียน ไม่ลึกซึ้ง
และไม่คงทน (McTighe, 2004; 2011)

การเรียนรู้จากการท�าข้อสอบ ไม่ได้มีผลเชิงลบไปทั้งหมด 
การเรียนรู้จากการฝึกฝนท�าโจทย์ มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง  
ได้ทบทวนเนือ้หาทีไ่ด้เรยีนไป ได้จดัระบบความคดิและเช่ือมโยง
เนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และได้ท�าความคุ้นเคยกับลักษณะ
ข้อสอบ อกีทัง้ ในการสอนหวัข้อบางหวัข้อ อาจจ�าเป็นต้องมีการ
ให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนท�าโจทย์เพือ่การเสรมิสร้างทกัษะพืน้ฐาน เช่น 
ในวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนจะน�าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาในวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

แต่ทั้งนี้ ถ้า “การสอนเพื่อท�าข้อสอบ” ใช้เวลาในชั้นเรียน
เพื่อมุ่งให้ความรู้ในลักษณะบรรยายและฝึกฝนท�าข้อสอบ เป็น
เวลาส่วนใหญ่ของภาคเรียน หรือ ตลอดภาคเรียน ผู้สอนและ
นักเรียนจะมีแนวโน้มที่จะท�าทุกอย่าง เพื่อการได้ผลคะแนนที่ดี
ขึ้น ไม่ว่าจะแลกด้วยการเรียนรู้ที่น่าเบื่อ ไม่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ หรือ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน และ อาจ
ละเลยส่วนต่าง ๆ  ทีส่�าคญัในการพฒันานกัเรยีน ดังทีไ่ด้กล่าวมา
แล้วข้างต้น ถึงแม้ “การสอนเพ่ือท�าข้อสอบ” อาจจะส่งผลถึง
คะแนนทีเ่พิม่สงูขึน้ของนกัเรยีนในระยะสัน้ แต่ในระยะยาว เม่ือ
นักเรียนที่เข้าไปสู่การเรียนต่อในระดับสูง หรือ เข้าไปสู่ชีวิตการ
ท�างาน อาจจะประสบปัญหาหลายด้าน ท้ังทางด้านพฤติกรรม 
แรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ บุคลิกภาพ ที่
ขาดการใส่ใจให้เกิดการพัฒนาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น 
“การสอนเพือ่ท�าข้อสอบ” จงึควรมกีารพจิารณาให้รอบคอบก่อน 
จะน�ามาใช้ในชั้นเรียน

สอนเพื่อท�ำข้อสอบ หรือ 
สอนก่อน แล้วค่อยท�ำข้อสอบ 



นิตยสาร สสวท.

42

นิตยสาร สสวท.

42
ข้อเสนอ “สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ” 

ถึงแม้จะได้รับแรงกดดัน ในการสอนเพื่อให้นักเรียนท�า
คะแนนสอบในแบบทดสอบมาตรฐานได้ดี แต่ครูไม่จ�าเป็นต้อง
แลกการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สนุก น่าสนใจ และสร้างเสริมทักษะ 
และ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ส�าคัญให้กับนักเรียน ด้วยการ “สอน
เพือ่ท�าข้อสอบ” ครสูามารถใช้แนวปฏบิตัด้ิานการเรียนการสอน
ที่ดี มีผลวิจัยรองรับ ในการสอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ (ค�าว่า 
“สอน” ที่มีการขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้อ่านทราบว่า 
เป็นค�าที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งจะอธิบายในเนื้อความต่อไป)   
ให้พิจารณาสถานการณ์ในชั้นเรียน 2 สถานการณ์ต่อไปนี้  

ในชัน้เรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ ชัน้ ม.2 ครถูามนกัเรยีนว่า ใน
วันที่มีอากาศร้อนอบอ้าว นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการท�าให้
ทีพ่กัอาศยัอยูไ่ด้อย่างเยน็สบายโดยไม่สิน้เปลอืงพลงังาน หลังจาก
การอภิปรายระหว่างครูกับนักเรียน ครูน�าเข้าสู ่กิจกรรม 
การเรียนรู้เรื่องหลักการถ่ายโอนความร้อน ให้นักเรียนได้ศึกษา
หลักการด้วยการสืบเสาะหาความรู้ กล่าวคือ ได้ต้ังสมมติฐาน 
ทดลอง และ สรุปผลจากข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการถ่ายโอนความร้อนด้วย
ตนเอง จากนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ออกแบบบ้านจ�าลอง
ประหยัดพลังงานที่ท�าให้อากาศภายในเย็นที่สุด ด้วยวัสดุที่ครู
เตรยีมไว้ ภายหลงัการออกแบบ ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ออกมา
น�าเสนอวิธีการออกแบบบ้านของตนเอง รับฟังและโต้ตอบค�า
วิจารณ์จากเพื่อนร ่วมชั้น ก ่อนจะให้นักเรียนได้ทดสอบ
ประสทิธผิลของชิน้งานของกลุม่ สดุท้าย ครนู�าอภปิรายเพ่ือสรปุ
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้ก่อนจะให้นักเรยีนท�าข้อสอบเกีย่วกบัหลักการของ
การถ่ายโอนความร้อน เพื่อประเมินความเข้าใจหลังเรียน โดยมี
การวเิคราะห์ อภปิรายข้อสอบแต่ละข้อร่วมกนั หลงัจากนกัเรยีน
ท�าข้อสอบเสร็จ

ในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ชั้น ม.5 ครูให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และ สมบัติของ
แบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง และเปรียบเทียบ
ข้อมลูกบัสมาชกิในกลุม่ จากน้ัน ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น�าเสนอสิ่งที่ ได ้สืบค ้นมา โดยครู เป ็นผู ้ประเมินความรู ้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาเคมี พลังงาน และ วงจร
ไฟฟ้า จากนั้น ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติม หรือ ให้นักเรียนท�า
กิจกรรมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของแบตเตอรี่ ก่อนจะม ี
การประเมินอีกครั้งด้วยแบบทดสอบย่อยในหัวข้อปฏิกิริยาเคมี  
จากนัน้ ครกูระตุน้ให้นักเรียนอภิปรายด้วยค�าถามว่า “ในอนาคต 
การใช้พลังงานแบตเตอร่ีในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ จะมีแนวโน้ม
เป็นอย่างไร และจะมีผลกระทบกบัแหล่งพลงังานและสิง่แวดล้อม
อย่างไร” ก่อนจะให้นักเรียนบันทึกผลการอภิปราย และคิดวิธี

 
แก้ปัญหาด้วยการท�าโครงงานเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์
ส�าหรับชาร์จแบตเตอร่ีโทรศพัท์เคล่ือนทีด้่วยพลงังานทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยระหว่างการท�าโครงงาน ครูประเมินความ
เข้าใจในเรื่อง พลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และ 
ผลกระทบของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้
จากสมดุบนัทกึการท�าโครงงาน การอภปิรายและตอบค�าถามใน
ชั้นเรียน การตอบค�าถามในใบกิจกรรม และ การน�าเสนอใน 
ช่วงท้ายของการท�าโครงงาน

แนวทางการสอนดังตัวอย่างที่ได้น�าเสนอไปนั้น ครูเป็น 
ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ในชวีติจริง  เปิดโอกาสในการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน
ทุกคนในการอภิปราย คิดตอบค�าถามท่ีใช้ความคิดขั้นสูง  
(higher-order thinking) ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝน
การน�าความรู้มาใช้ออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมชีวีติชวีา อีกทัง้ ครสูามารถสอดแทรกการสร้างเสรมิทกัษะ 
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ ส่ิงส�าคัญอื่น ๆ เข้าใน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืน  ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 
คณุลักษณะเหล่านัน้ภายใต้บริบทของการน�าไปใช้จรงิ พร้อมทัง้ 
สามารถสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับนักเรียนได้
ทราบว่า ทักษะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ นั้น มีความส�าคัญและมี
ประโยชน์กบัการท�างานและการด�ารงชวีติในวนัข้างหน้า ไม่น้อย
กว่าการได้คะแนนสอบสูง

ตวัอย่างสถานการณ์ในการเรยีนการสอนทีไ่ด้น�าเสนอไปนัน้ 
แตกต่างไปจากการที่ครูให้นักเรียนคิดตอบค�าถามที่อยู่ในแบบ
ทดสอบว่า “การผิงไฟเป็นการได้รับความร้อนจากการถ่ายโอน
ความร้อนแบบใด” หรือ “ปฏิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานของ
แบตเตอรี่ มีสมการทางเคมีว่าอย่างไร” 
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มีหลักฐาน หรือ งานวิจัย สนับสนุนแนวทางการ 
“สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ” หรือไม่

 
แนวทางการ “สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ” 
มีลักษณะส�าคัญอะไรบ้าง

โดยสรุปการ “สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ” คือการน�า
แนวปฏบิติัทีม่งีานวจิยัรองรบั และ มกีารพสิจูน์มาแล้วว่า น�าไปใช้
แล้วส่งผลเชงิบวกกบันกัเรยีน ท้ังคะแนนการสอบ พฤตกิรรม ฯลฯ 
ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.ครูมีการประเมินความรู้เดิมของนักเรียน ให้ความส�าคัญ
กับความรู ้เดิมของนักเรียนในการน�ามาวางแผนการเรียน 
การสอน และมกีารประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีนในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างการเรียน (formative assessment) ด้วยวธิทีีห่ลากหลาย 
พร้อมสะท้อนผลการประเมิน (feedback) ให้นักเรียนได้ทราบ
เป็นระยะ ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม ตลอดช่วงระยะเวลาการสอน 

2.ครูเป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ (facilitator) ของนักเรียน  
คอยตัง้ค�าถามทีส่ร้างประเดน็ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ ต้องการ
มส่ีวนร่วมในการอภปิรายและหาค�าตอบ และใช้ค�าถามทีก่ระตุน้
การพัฒนาการคิดขั้นสูง (higher-order thinking) กับนักเรียน 
ตลอดช่วงการเรียนรู้

3.นกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผูค้้นพบความรู้
ด้วยตนเอง มคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของของส่ิงทีไ่ด้เรียนรู ้ยกตวัอย่าง
เช่น ในวชิาวิทยาศาสตร์ จะใช้แนวทางของกระบวนการสบืเสาะ
หาความรู้ (inquiry) 

4.นักเรยีนได้ฝึกฝนการน�าความรูแ้ละทักษะทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปใช้
แก้ปัญหาที่ท้าทาย เก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน และมีลักษณะ
เหมอืนสถานการณ์ในชวีติจรงิ (authentic) โดยมกีารบรูณาการ
ร่วมกับความรู้และทักษะในสาขาวิชาอื่น ๆ 

5.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู ้ด้วย 
วธิกีารท่ีหลากหลาย เช่น การน�าเสนอ การวาดผงัมโนทศัน์การเขียน
ในใบกิจกรรม และให้นักเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ แนวคิดของตนเอง และแนวคิดของเพื่อนร่วมช้ัน ผ่าน 
การถาม-ตอบ และ การอภิปรายในชั้นเรียน 

6.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู ้ ไม่มีการเน้น 
ตัดสินผล แพ้ ชนะ เพื่อมอบรางวัล หรือคัดเลือก ที่สร้าง
บรรยากาศของความวติกกงัวล หรอื เกรงกลวัในการท�าผดิพลาด 
(non-threatening environment) 

7 . ค รู ใ ห ้ นั ก เ รี ย น ท� า แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง ก า ร เรี ย น  
เพ่ือประเมินความเข้าใจในส่ิงที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด (summative 
assessment) และฝึกฝนการท�าข้อสอบที่มีลักษณะเหมือน
ข้อสอบในแบบทดสอบมาตรฐาน ก่อนจะมีการวิเคราะห์และ
อภปิรายร่วมกนั เก่ียวกบัข้อสอบแต่ละข้อ หลงัจากทีน่กัเรยีนได้
ท�าข้อสอบเสร็จ

การ “สอนก่อน แล้วค่อยท�าข้อสอบ” ไม่ใช่เป็นการสอนเพือ่
เน้นการท�าคะแนนสอบได้ดี แต่เป็นการสอนเพื่อความเข้าใจที่ 
ลึกซึ้ง เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อการเรียนรู้ว่าตนเอง
เรียนรู้อย่างไร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของทักษะการคิด เพื่อสร้าง
เสริมทักษะการน�าความรู้ไปใช้ ฯลฯ ก่อนจะมีการให้นักเรียน
ฝึกฝนท�าข้อสอบ ซ่ึงได้มีตัวอย่างและงานวิจัยหลายงานวิจัยได้
พบว่า การสอนด้วยแนวทางดังกล่าว ช่วยให้นักเรียนท�าคะแนน
การสอบของแบบทดสอบมาตรฐานได้ดีด้วยในท่ีนี้ จะขอน�า 
เสนองานวิจัย 2 งานวิจัย ดังต่อไปนี้

- งานวิจัยของทีมนักวิจัยจาก University of Iowa  
(Taylor, Therrien, Kaldenberg, Watt, Chanlen & Hand, 
2012; Chanlen, 2013) ได้ท�าการศึกษาผลคะแนนการสอบ
มาตรฐานของนกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตร์ด้วยแนวทางการสอน
ที่เรียกว่า Science Writing Heuristic (SWH) ซึ่งเป็นแนวทาง
การสอนที่  เน ้ นการอภิปราย โต ้ แย ้ ง  ( a r gument )  
ภายใต้บรบิทการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้(inquiry) และเน้น
การส่งเสรมิให้นักเรยีนรูจ้กัตัง้ค�าถาม (question) สร้างค�าอธบิาย
เพื่อตอบค�าถาม (claim) หาหลักฐานมาสนับสนุน (evidence) 
และได้สะท้อนความเข้าใจด้วยการเขียน โดยผลการวิจัยได้ 
พบว่า กลุม่นกัเรยีนท่ีเรยีนรูด้้วยวิธกีาร SWH สามารถท�าคะแนน
การสอบแบบทดสอบมาตรฐานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่
ได้เรียนรู้ด้วยแนวทาง SWH ตั้งแต่ระดับประถมสามารถท�า
คะแนนสอบได้ดกีว่ากลุม่ทีเ่ริม่เรยีนรูด้้วยแนวทาง SWH ในระดบั
มัธยมปลาย นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า นักเรียนที่มีพื้นฐาน 
ไม่ดี สามารถท�าคะแนนการสอบเพิ่มขึ้นได้มาก ซึ่งช่วยลด 
ช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ (achievement gap) ได้เป็นอย่างดี

- ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ทีมนักวิจัยด้านการศึกษาของ 
University of Chicago: Chicago Consortium on School 
Research (Newmann,Bryk & Nagaoka,2001) ได้ท�าการวจิยั
เพื่อตอบค�าถามที่ว่า “ผลคะแนนจากการสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานของนกัเรยีนจะเป็นอย่างไร ถ้าครมูอบหมายงานทีต้่องใช้
ความคิดขั้นสูง (higher-order thinking) และเน้นการสื่อสาร 
สิ่งที่ได้เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากกิจกรรมที่มีแนวทางดังกล่าวใน 
ชั้นเรียน สามารถท�าคะแนนในการสอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ได้มากกว่าคะแนนเฉลีย่ (ของนกัเรยีนทัง้ประเทศ) 20 เปอร์เซน็ต์ 
ในขณะทีน่กัเรยีนทีม่โีอกาสเรยีนรูจ้ากกจิกรรมดงักล่าวบ้างเป็น
บางครั้ง ท�าคะแนนได้ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
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ในโลกปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนท่ัวโลก
มีการเชื่อมต่อถึงกัน และ สามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณมหาศาล
ได้อย่างง่ายดาย ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุนจงึมคีวามซบัซ้อน ไม่มี
ค�าตอบเดยีวท่ีแน่นอน และ เปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา สมรรถนะ
ทีจ่ะน�ามาใช้แก้ปัญหาและเผชญิกบัความท้าทายในการด�ารงชีวติ
และการท�างาน จึงเป็นสมรรถนะที่ต่างจากโลกในยุคที่เน้น 
การผลติแบบอุตสาหกรรม แนวทางการสอนทีมุ่ง่เน้นครอบคลมุ
เน้ือหาให้ได้มากด้วยวิธีการถ่ายทอดจากผู ้สอนเพ่ือการน�า 
ไปฝึกฝนในการท�าข้อสอบทีม่คี�าตอบเพยีงข้อเดียว เปรียบเสมอืน
การผลิตคนในลักษณะสายพานในโรงงาน ที่อาจสามารถเพ่ิม
คะแนนการสอบได้ในระยะสั้น แต่อาจสร้างนักเรียนท่ีม ี
ความรู้มาก แต่รู้เพียงผิวเผิน และอาจไม่สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียน
รู้ไปใช้ในชีวิตจริงในโลกปัจจุบันได้ 

การสอนด้วยแนวปฏบัิติทีด่ตีาม 7 ลกัษณะทีก่ล่าวไว้ข้างต้น
ก่อน แล้วจึงให้นักเรียนท�าข้อสอบ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีผู้เขียน 
ได้น�าเสนอให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ส�าหรับการน�า 
ไปใช้แก้ปัญหาผลคะแนนการสอบแบบทดสอบมาตรฐานของ
นักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ 
และ สมรรถนะทีส่�าคญั ท่ีสอดคล้องกบัโลกการท�างานในปัจจุบนั
และอนาคตอันใกล้ ท้ังนี้ ผู้เขียนเองไม่สนับสนุนแนวคิดที่ให ้
น�าแนวทางดังกล่าวไปใช้สอนในทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา หรือ  
ทุกวิชา เพราะเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสานแนวทาง 
การสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบท
ของชั้นเรียน โรงเรียน และปัจจัยอื่น ๆ   ที่ครูต้องใช้วิจารณญาณ 
ในการเลือกสรรแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับนักเรียนในชั้นเรียน
ของตน เพือ่ทีว่่า นกัเรยีนท่ีจะเตบิโตขึน้มาวนัข้างหน้า จะไม่เพยีง
แต่เป็นผู้มีความรู้มาก แต่รู้ลึก รู้วิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ส�าหรับกลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารทีม่ปีริมาณมหาศาล และ สามารถน�าความรู้มาแก้ปัญหา
ทีซ่บัซ้อนในชวีติจรงิได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมสี�านกึในหน้าท่ีของ
ความเป็นพลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเข็มทิศน�าทาง
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