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บทคัดย่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นหนึ่งในทางเลื อกที่เหมาะสมสาหรับการจั ดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะข้ามพิสัยและทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสารและ
ร่วมมือกับผู้อื่น ทักษะด้านการคิดแบบยื ดหยุ่นและคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐานเป็ น การน าเอาปรากฏการณ์ จ ริ ง มาใช้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของการเรียนรู้ ผู้เรียนศึกษาปรากฏการณ์แบบองค์รวมตามสภาพจริงในลักษณะของการบูรณาการ
ข้ามวิชา เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และอยู่ใน
สถานะผู้ ส ร้ างความรู้ ในขณะที่ผู้ ส อนทาหน้าที่ผู้อานวยการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็ น ฐานได้ รั บ ความสนใจอย่ างมากหลั งจากถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ของฟินแลนด์ การที่ฟินแลนด์ตัดสินใจเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้
มีปัจจัยสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของแนวคิดด้านศึกษาที่คานึงถึงการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ จริง
การเรียนรู้แบบร่วมมือ พหุปัญญาของผู้เรียน และการประเมินผลทางเลือกใหม่ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์
ทางการศึกษาของฟินแลนด์ในการให้ความสาคัญกับระบบการศึกษาแบบกระจายอานาจ
คาสาคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, สมรรถนะข้ามพิสัย, ประเทศฟินแลนด์
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Abstract
Phenomenon Based Learning is one of the suitable alternatives for learning
management in order to build transversal competencies and essential skills in the
twenty-first century, for example, interpersonal and communication skills, agile thinking
skills, creative thinking skills, and self-directed learning skills. Phenomenon Based
Learning uses real-world phenomena as the starting point for learning by integrating
interdisciplinary knowledge and subjects together with students’ real-world studying
phenomena in a holistic manner. Phenomenon Based Learning is student-centered that
students are active knowledge creators who learn by doing, while teachers act as
facilitators of learning. Phenomenon Based Learning receives much attention after being
officially announced in the new Finnish National Core Curriculum of Basic Education.
Finland’s decision to adopt this kind of learning management is due to the influence of
educational approaches that focus on learning with hands-on practice, collaborative
learning, multiple intelligences of learners, and alternative assessments. This is a Finnish
educational phenomenon that gives priority to a decentralized educational system.
Keywords: Phenomenon Based Learning, Transversal Competencies, Finland

บทนา
โลกในยุคปัจจุบันแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่ ง เป็ น การปฏิ วั ติ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต มนุ ษ ย์ แ ทบจะทุ ก มิ ติ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เช่ น ข้ อ มู ล มหั ต ( Big Data) อิ น เทอร์ เ น็ ต
แห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things-IoT) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ก่อให้เกิด
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disrupt) การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี้ส่งผลให้พรมแดน
ระหว่ า งโลกจริ ง กั บ โลกเสมื อ นจริ ง อยู่ ใ นสภาวะคลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจนเหมื อ นดั่ งอดี ต เรี ย กได้ ว่ า
เป็นการทลายพรมแดนของสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ดิจิทัล และชีวภาพ (Schwab, 2016) เห็นได้
ชั ด ว่ า สภาพสั ง คมที่ แ ปรเปลี่ ย นไปบวกกั บ ความท้ า ทายจากเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนในหลายภาคส่วน ไม่เว้นแม้กระทั่งภาคการศึกษา รัฐสภายุโรประบุถึง
ความส าคั ญ ของการเร่ ง ปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเร่ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นศตวรรษที่ 21
ว่ า การศึ ก ษาต้ อ งเตรี ย มคนให้ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดเดาได้ ย ากและ
ความคลุมเครือของโลกอนาคต (Lonka, 2015) ในอนาคตอันใกล้นี้ทักษะบางประการอาจกลายมาเป็น
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สิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันของเรามากกว่าอดีต อาทิ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านวิธีคิดแบบยืดหยุ่น
ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น และทั ก ษะด้ า นความเป็ น สากล (Oxford Economics, 2012)
ดังนั้นเราจึงต้องเร่งสร้างคนที่มีลักษณะดังกล่าวผ่านทางการจัดการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาสองประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป และความจาเป็นของ
ทักษะสมัยใหม่ จะพบว่า หัวใจของการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันควรอยู่ที่การสร้างคนให้มีสมรรถนะ
ข้ามพิสัย (Transversal Competencies) และพร้อมที่จะเผชิญกับความผันผวนของโลกอนาคตการจะ
สร้างคนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลายวิธีบทความนี้จึงมุ่งนาเสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon
Based Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผู้สอนที่จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัยของผู้เรียน
เนื้ อ หาภายในบทความประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นส าคั ญ ในส่ ว นแรกจะเป็ น การอธิ บ ายความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ วิธีในการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และวิธีการประยุกต์ใช้
การจั ดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็ น ฐานในส่ วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้
ในประเทศฟินแลนด์ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และในส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อเสนอแนะ
จากมุมมองของผู้เขียน

การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
1. ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon-Based Learning เป็นการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และเน้นการศึกษาปรากฏการณ์เป็นองค์รวมแบบบูรณาการข้ามวิชา
สาหรับความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานนั้น นักวิชาการได้ทาการศึกษาและได้ให้
นิยามของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไว้ต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปความได้ดังนี้
พงศธร มหาวิจิตร (2560) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ว่าเป็น
การเรี ย นรู้ ในกลุ่ มพหุ วิทยาการแบบ Topical Learning (Topic-Based Learning) และ Thematic
Learning (Theme-Based Learning) ที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นเรื่องแบบองค์รวม
มากกว่าจะแยกเป็นรายวิชา เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน
อรพรรณ บุตรกตัญญู (2561) อธิบายการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานว่า เป็นการนา
ปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ นาไปสู่การสารวจด้วย
มุมมองที่หลากหลายในเชิงสหวิทยาการของปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยใช้เทคนิควิธีการ และเครื่องมือ
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ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนจากการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างวิชาภายใต้
บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง
กิร์สติ โลนกา (2563) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เป็นการเรียนแบบ
องค์รวมซึ่งมีพื้นฐานจากความคิดว่า นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างทางออกใหม่ ๆ และ
ผสมผสานความรู้จากวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ความรู้ที่โรงเรียนต้องเชื่อมโยงกับ
ปัญหาในชีวิตจริง ปรากฏการณ์ซึ่งกาหนดโดยผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ และปรากฏการณ์นั้น
ควรไปไกลเกินขอบเขตสาขาวิชาเดียว
Silander (2015) ระบุ ว่ า การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐานเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ น าเอา
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ โดยนาปรากฏการณ์มาศึกษาแบบ
องค์รวมในบริบทที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลและทักษะที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์จะถูกพิจารณาจากมุมมองที่
หลากหลายบนพื้นฐานของการบูรณาการข้ามวิชา
Daehler & Folsom (2016) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นการสอนที่
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นท าความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ผ่ า นการใช้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด รวบยอด
และการฝึกปฏิบัติจริง ข้ อมูลและทักษะใหม่ที่ผู้เรียนได้รับจะถูกใช้ประกอบการศึกษาปรากฏการณ์
ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบนี้ ข้ อ มู ล ใหม่ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ จะมี คุ ณ ค่ า ในทั น ที ผู้ เ รี ย นจะเกิ ด ความเข้ า ใจ
อย่างลึกซึ้ง กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากแนวความคิดของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สรุปความหมายของการเรียนรู้
โดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐานได้ ว่ า หมายถึ ง การน าเอาปรากฏการณ์ จ ริ ง มาใช้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
การเรี ย นรู้ โดยศึ ก ษาปรากฏการณ์ ต ามสภาพจริ ง (Authentic phenomena) แบบองค์ ร วมผ่ า น
การบูรณาการข้ามวิชา ทาให้ข้อมูลและทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ (topic)
หรือประเด็นเรื่อง (theme) มีคุณค่าต่อผู้เรียนในทันที เพราะผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2. ความสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้
เรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านการศึกษาปรากฏการณ์แบบองค์รวมในลักษณะการบูรณาการความรู้ข้ามวิชา
การเรียนรู้ที่อาศัยความร่วมมือเช่นนี้ก่อให้เกิดผลดีอย่างชัดเจนในสองมิติ ได้แก่ มิติผู้สอน และมิติผู้เรียน
ในมิติของผู้สอน การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานให้อิสระผู้สอนในการออกแบบการ
จั ดการเรี ย นรู้ เป็ น อย่ างมาก ผู้ ส อนสามารถเลื อกปรากฏการณ์ห รือประเด็นต่าง ๆ จากบริบทและ
สภาพแวดล้อมรอบตัว อาจเลือกเป็นประเพณี วัฒนธรรม หรือความสนใจของท้องถิ่นมาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อเนื่องให้การจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตประจาวัน
ของผู้เรียนนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเลือกใช้หลักการจัดการรู้ที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student–
Centered Instruction) อย่างหลากหลายมาประกอบกัน เช่น การใช้กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry

418

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.3 No.3 (September-December 2021)

Learning) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การใช้โครงการ (Project Learning)
และการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) (Silander, 2015; Zhukov, 2015) ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
ในมิติของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่ซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเข้า
กับความรู้เดิมของตน การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในสถานะของ
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Creators) ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจาความรู้ได้ดีในระยะยาว และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเนื่องจากปรากฏการณ์ที่นามาศึกษามีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานก่อให้เกิดการถ่ายโอน
ทั ก ษะอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ (Natural transfer) เพราะเป็ น การเรี ย นรู้ แ บบหยั่ ง ลึ ก (Anchored
Learning) (Silander, 2015; พงศธร มหาวิ จิ ต ร, 2560) ผู้ เ รี ย นสามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชั้นเรียนไปปรับใช้กับสภาพแวดล้อมภายนอก และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถนาปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์ที่กาลังเกิดนอกห้องเรียนกลับมาศึกษาในชั้นเรียนได้เช่นเดียวกัน
3. องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
การจะนาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไปใช้จัดการเรียนรู้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน โดยในภาพรวมนั้น
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีจุดเด่นอยู่ที่การศึกษาปรากฏการณ์แบบองค์รวมตามสภาพที่
เป็นจริงเป็นการเรียนรู้เชิงรุกที่มีลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากการศึกษาพบว่า นักวิชาการได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไว้ดังต่อไปนี้
Silander (2015) ได้กล่ าวถึง ลั กษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานว่า
ประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) ความเป็นองค์รวม (Holisticity) เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการไม่
แบ่งเป็นรายวิชา 2) สภาพจริง (Authenticity) วิธีการ เครื่องมือ และวัสดุจาเป็นมีความสอดคล้ องกับ
โลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง 3) บริ บ ท (Contextuality) เรี ย นรู้ จ ากบริ บ ทที่ เ ป็ นจริง 4) การเรี ย นรู้ แบบ
สืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Inquiry) ผู้เรียนลงมือค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง
เกิดการทางานร่วมกันของผู้เรียน และ 5) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เน้นการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้” และต่อยอดสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Silander, 2015; อรพรรณ บุตรกตัญญู, 2561; ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ และคณะ, 2563)
Tissington (2019) อธิ บ าย ลั ก ษณะส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐาน
(Key Features of Phenomenon Based Learning) ทั้ ง หมด 5 ประการ ได้ แ ก่ ประการแรก
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐาน มี ลั ก ษณะของศาสตร์ ก ารสอนแบบคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(A Constructivist Pedagogy) เนื่องจากมีการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student Centered) มีลักษณะ
ของการเรี ย นรู้ เ ชิง รุ ก (Active Learning) มีความคล้ า ยคลึ ง กับ การเรี ยนรู้ โ ดยใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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(Project-based learning) และการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ( Problem-based learning)
และมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เชิงสังคม (Social constructivism) ประการที่ส อง
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐานมี ลั ก ษณะเป็ น โมดู ล การเรี ย นรู้ แ บบพหุ วิ ท ยาการ
(Multidisciplinary Learning Modules) ผู้เรียนต้องอาศัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากหลากหลาย
สาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหา ประการที่สาม การเรีย นรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะของการมุ่ง
ค ว า ม ส น ใ จ ไ ป ยั ง ส ภ า พ ข อ ง โ ล ก แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ( Real-World Focus/Authenticity)
เป็นการนาปรากฏการณ์ ประเด็น หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงมาศึกษา ประการที่สี่
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ โดยผู้เรียน (Student Led) ผู้เรียนระบุปัญหา
เสนอแนวทางแก้ ไ ข และศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และ ประการสุ ด ท้ า ย การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะของการวิจัยและการค้นพบ (Research and Discovery) ผู้เรียนได้
ลงมือค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้ อสรุปโดยการใช้วิธีนิรนัย (Deductive inquiry)
หรือ วิธีอุปนัย (Inductive inquiry) (Tissington, 2019)
Fields (2019) เสนอจุดร่วมพื้นฐาน (Common Denominators) ของโครงงานแบบเรีย นรู้
ผ่ า นปรากฏการณ์ (Phenomenon-based Project) ไว้ 7 ประการ ได้ แ ก่ 1) ข้ า มวิ ช า (Crosscurricular) มี ลั ก ษณะของการใช้ อ งค์ ค วามรู้ จ ากหลากหลายสาขาวิ ช ามาประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น
2) หลากหลายวัฒนธรรม (Multi-cultural) มีลักษณะของการเรียนรู้จากบริบทวัฒนธรรมต่าง ๆ และ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภูมิหลังของผู้เรียน 3) มุมมองจากทั่วโลก (Global perspective) มีการศึกษา
ในแง่มุมต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือชั้นเรียน 4) ร่วมมือ (Collaborative) เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางการทาโครงงานกลุ่ม ครูและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student-Centered) ผู้เรียนลงมือค้นคว้า
หาคาตอบ ประเมินผล และนาเสนอข้อค้นพบด้วยตนเอง 6) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
มีกระบวนการในการทาโครงงานคล้ายกับการทาวิจัยขนาดย่อม ผู้ เรียนต้องรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ
และสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และ 7) บางสิ่ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว (Personal) สิ่ ง ที่ น ามาศึ ก ษามั ก มี
ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
ผู้เสนอ
มุมมองที่
เสนอ

Silander (2015)
Tissington (2019)
ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้ ลักษณะสาคัญของการ
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เรียนรูโ้ ดยใช้ปรากฏการณ์
5 ประการ
เป็นฐาน (Key Features of
Phenomenon Based
Learning) 5 ประการ

Fields (2019)
จุดร่วมพื้นฐาน (Common
Denominators) ของโครงงาน
แบบเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์
(Phenomenon-based Project)
7 ประการ
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Silander (2015)
1. ความเป็นองค์รวม
(Holisticity)
2. สภาพจริง
(Authenticity)
3. บริบท (Contextuality)
4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Inquiry)
5. กระบวนการเรียนรู้
(Learning Process)

Tissington (2019)
1. ศาสตร์การสอนแบบ
คอนสตรัคติวิสต์ (A
Constructivist Pedagogy)
2. โมดูลการเรียนรู้แบบ
พหุวิทยาการ
(Multidisciplinary
Learning Modules)
3. สภาพของโลกแห่งความ
เป็นจริง(Real-World
Focus/Authenticity)
4. การเรียนรู้โดยผู้เรียน
(Student Led)
5. การวิจัยและการค้นพบ
(Research and
Discovery)

Fields (2019)
1. ข้ามวิชา (Cross-curricular)
2. หลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural)
3. มุมมองจากทั่วโลก (Global
perspective)
4. ร่วมมือ (Collaborative)
5. ผู้เรียนเป็นสาคัญ (StudentCentered)
6. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical
Thinking)
7. บางสิ่งที่เป็นส่วนตัว
(Personal)

จากตารางที่ 1 สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐานตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษานั้นมีทั้งมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่ก็เพียง
พอที่จะเรียบเรียงหลักการสาคัญได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานควรมีองค์ประกอบหลัก
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นองค์รวม คือ มีการศึกษาปรากฏการณ์อย่างเป็นองค์รวมแบบบูรณาการข้าม
วิชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของโมดูลการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ หรือโครงงานเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์
แบบข้ามสาระวิชา
2. สภาพจริง คือ เรียนรู้ตามสภาพของโลกแห่งความเป็นจริง โดยการนาเอาปรากฏการณ์
ที่ส อดคล้ องกับ โลกแห่ งความเป็ น จริ งมาศึกษา ซึ่งปรากฏการณ์ที่เลื อกอาจอิงกับบริบทสั งคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่สนใจ และอาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภูมิ
หลังและชีวิตประจาวันของผู้เรียน
3. กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การวิ จั ย ขนาดย่ อ ม คื อ ในการศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งตั้ ง ค าถาม คิ ด วิ เ คราะห์ แยกแยะ และสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
4. ผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ ผู้เรียนเป็นผู้นาตนเองในการเรียนรู้ มีบทบาทเชิงรุกในการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่ต นสนใจ เรี ย นรู้ ร่ ว มกับ ผู้ อื่น ในรู ปแบบของการร่ว มมื อ และแบ่งปันประสบการณ์
การเรียนรู้
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4. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ผู้สอนสามารถ
ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า การจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้มีขั้นตอนอย่างไร สอดคล้องกับคาอธิบายของ กิร์สติ โลนกา (2563, น. 330) ที่ว่า
“ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในการดาเนินโครงงานแบบเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ ” ดังนั้นในที่นี้
จึงขอนาเสนอขั้นตอนในการนาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ตามที่ Daehler and Folsom (2016) ได้ระบุไว้ ได้แก่
1. เลื อ กปรากฏการณ์ ที่ น่ า สนใจ (Select an interesting phenomenon) ร่ ว มกั น
ระดมสมองหาปรากฏการณ์ที่จ ะน ามาศึ กษา ปรากฏการณ์ควรน่าสนใจและมีความสอดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์และระดับชั้นของผู้เรียน
2. วิเคราะห์คุณค่าของบทเรียนที่มีอยู่ (Analyze the utility of your existing lessons)
ผู้สอนต้องตั้งคาถามกับตนเองว่า ผู้เรียนได้อะไรจากกิจกรรม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสามารถเชื่อมโยง
กับปรากฏการณ์ได้หรือไม่
3. วางล าดั บ กิ จ กรรม (Plan a sequence of activities) อาจเริ่ ม ต้ น จากการสั ง เกต
ปรากฏการณ์ร่วมกัน ตามด้วยการอภิปราย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองแนวคิดหรือถามคาถาม
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นระบุ สิ่ ง ที่ ต นอยากเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปรากฏการณ์ ดึ ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม และปิดท้ายด้วยการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมทั้งหมด
4. วางแผนการตรวจสอบความเข้ า ใจของผู้ เ รี ย น (Make a plan for how you will
know students have made sense of the phenomenon) อาจให้ผู้เรียนเขียนบรรยาย นาเสนอ
ปากเปล่า ทาสไลด์หรือโปสเตอร์ เพื่อให้ทราบถึง ความเข้าใจของผู้เรียน (Daehler & Folsom, 2016;
พงศธร มหาวิจิตร, 2560; ตะวัน ไชยวรรณ และกุลธิดา นุกูลธรรม, 2564)
อาจกล่าวได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานนั้น ผู้สอนสามารถปรับแต่ง
วิธีการจัดการเรีย นรู้ ได้ตามความเหมาะสม ขอเพียงแค่คานึงถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โ ดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน และใช้ปรากฏการณ์เป็นจุดเริ่มต้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว
5. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานผู้สอนอาจใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของตน หรืออาจทดลองใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Teaching
strategies for PhBL) ตามที่ นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาTissington (2019)ได้ เ สนอไว้ 4 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. เริ่ มต้น จากปรากฏการณ์ ไม่ใช่วิช า (Start with a Phenomenon, not a Subject)
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสารวจปรากฏการณ์บางอย่าง เน้นการสารวจใน
ภาพรวมโดยที่ไม่มุ่งความสนใจไปที่วิชาใดวิชาหนึ่ง
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2. ต่อยอดจากความสงสัยใคร่รู้ของผู้เรียน (Build on Students’ Curiosity) เริ่มต้นด้วย
การสอบถามความสนใจของผู้เรียน อนุญาตให้ ผู้เรียนเสนอหัวข้อหรือปรากฏการณ์ตามความสนใจของ
ตน
3. ใช้ประเด็นในท้องถิ่น (Embrace Local Issues) เลือกประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจใน
พื้นที่ โดยอาจเลือกจากประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งในกระบวนการระบุประเด็นเพื่อศึกษานี้
สามารถหาข้ อ มู ล ได้ จ ากหลายแหล่ ง เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น การสอบถามผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
และภาคเอกชนในพื้นที่ และอาจใช้การจัดการเรียนรู้แบบทัศนศึกษาในท้องถิ่นควบคู่กันไป
4. ใช้ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น (Embrace Current Affairs) ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ห รื อ
สถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมกาลังให้ความสนใจและเป็นที่นิยม ตัวอย่างเช่น หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เกิดขึ้น อาจน าเอาสถานการณ์ไปใช้เป็น ปรากฏการณ์เพื่อการศึกษาในชั้นเรียน ภายใต้หั ว ข้อใหญ่
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6. วิธีการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานในชั้นเรียน
วิธีการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานในชั้นเรียนอาจแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของศาสตร์หรือสาระวิชาผู้สอนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ประยุ กต์ใช้การจั ดการเรี ย นรู้ ในลั กษณะนี้ โดยเบื้องต้น ผู้ ส อนสามารถทาได้ด้ว ยการใช้ “โครงงาน
แบบเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ หรือ Phenomenon-based Project”(Fields, 2019)ซึ่งประกอบด้วย
5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การตั้งคาถาม (Enquiry Question) เริ่มต้นจากการตั้งคาถามแบบ What if? จะเกิด
อะไรขึ้นถ้า...? คาถามลักษณะนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้จินตนาการและเกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ จัดว่า
เป็นคาถามที่กระตุ้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill)
2. การใช้บทเรียนขนาดเล็ก (Mini-lessons) ผ่านวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)
โดยนาเสนออะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน อาจเป็นกิจกรรมสั้น ๆ เพื่อปูพื้นฐานไปยัง
เนื้อหาหลัก เช่น นาเสนอความหมายของศัพท์เฉพาะทาง ความคิดรวบยอด หรือคาจากัดความสั้น ๆ
ในขั้นนี้ต้องทาให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมั่นใจว่าผู้เรียนมีความพร้อมแล้ วให้
ตามด้วยการสอนแบบตรง (Direct Teaching) คือ สอนในส่วนของเนื้อหา ใจความหลักของบทเรียน
ปิดท้ายด้วยการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) เช่น การถามคาถามอย่างง่าย
เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน
3. การค้ น คว้ า หาข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งมี แ บบแผนและการเรีย นรู้ร่ ว มกั น (Research and
Collaborative work) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และศึ ก ษาด้ ว ยตนเองผ่ า นกระบวนการ
แบบกลุ่ม
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4. การนาเสนอผลการค้นคว้าสู่สาธารณะ (Public Presentation) ให้ผู้เรียนนาเสนอข้อมูล
และข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาสู่สาธารณะอาจมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
5. การสะท้ อ นการเรี ย นรู้ (Reflection on Learning) ให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสทบทวนและ
สะท้อนการเรี ย นรู้ ของตนเอง โดยในขั้นนี้ผู้สอนอาจถามคาถามสั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ เรียนสารวจ
ทบทวน และประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
จากการศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ วิ ธี ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เทคนิ ค
การจั ดการเรี ย นรู้ และวิธีการประยุ กต์ใช้การจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน จะพบว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานที่ชัดเจนขึ้น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ส่วนต่อไปของบทความจึงมุ่ งศึกษาการจัดการเรียนรู้ของประเทศฟินแลนด์ที่นา
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมาใช้กับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

กรณีศึกษา: ประเทศฟินแลนด์กับการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
1. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานกับการศึกษาของประเทศฟินแลนด์
ฟินแลนด์จัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟินแลนด์กลับตัดสินใจปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหญ่ ฟินแลนด์เล็งเห็นว่าปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชามาผสานกัน (Symeonidis & Schwarz, 2016; กิร์สติ โลนกา,
2563) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ ในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมแบบใหม่
กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นความเป็นองค์รวมให้มากขึ้น (กิร์สติ โลนกา, 2563) เห็นได้ชัดว่า
หลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ของฟินแลนด์พยายามตอบโจทย์ที่ท้าทายนี้ด้วยนาเสนอการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความเป็นองค์รวมที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon-based
Learning โดยในการปฏิรูปการศึกษาครั้งสาคัญของฟินแลนด์นี้การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
ถูกนามาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ โดยได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานฉบั บ ใหม่ ข องฟิ น แลนด์ ในลั ก ษณะโมดู ลการเรี ย นรู้
แบบพหุ วิ ท ยาการ (Multidisciplinary learning modules) เป็ น การเรี ย นรู้ ป รากฏการณ์ จ ริ ง
(Authentic phenomena) แบบองค์รวมข้ามขอบเขตสาขาวิช า ผู้ เรียนจะศึกษาปรากฎการณ์ จ ริ ง
ด้ ว ยตนเอง ผ่ า นทางการตั้ ง ค าถาม ก ารลงมื อ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การฝึ ก ปฏิ บั ติ การสรุ ป ผล
และการประเมิ น ผล ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะนี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะข้ า มพิ สั ย
(Transversal competencies) ของผู้ เ รี ย นให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Silander, 2015; Symeonidis & Schwarz,
2016; พงศธร มหาวิจิตร, 2561)
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เมื่อพิจารณาถึงการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานในมิติของ ความหมาย องค์ประกอบ
และวิธีการจัดการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ จะพบว่า
ระบบการศึกษาของฟินแลนด์มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการนาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะตัวหรือธรรมชาติบางอย่าง
ของระบบการศึกษาฟินแลนด์ ในที่นี้จึงขอเสนอมุมมองที่ว่า การที่การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐานมีบทบาทสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศฟินแลนด์นั้น น่าจะเกิดจาก
ปัจจัยสาคัญหลายประการประกอบกัน ปัจจัยดังกล่าวนี้ ได้แก่ 1) อิทธิพลจากแนวคิดด้านศึกษาของ
ต่างประเทศ 2) วิสั ย ทัศน์ ด้านการศึ ก ษาของฟิ นแลนด์ และ 3) ลั กษณะเฉพาะของการศึ ก ษาของ
ฟินแลนด์
ประการแรก ในส่วนของอิทธิพลจากแนวคิดด้านศึกษาของต่างประเทศ เป็นที่ น่าสังเกตว่า
การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลการวิจัยและนวัตกรรมของต่างชาติ ดังที่
ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก (2559) ระบุไว้ว่า มีแนวคิด 5 ประการจากสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทต่อการศึกษาของ
ฟินแลนด์ ได้แก่ 1) ปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ ในประเด็นการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยนักเรียน
ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการเรียนรู้ของตนเอง 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ กล่าวคือ หลักสูตร
แห่งชาติปี 1994 กาหนดให้โรงเรียนออกแบบหลักสูตรของตนเอง โดยให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) 3) พหุปัญญา (Multiple Intelligences)
นโยบายการศึ ก ษาของฟิ น แลนด์ ยึ ด ถื อ หลั ก การที่ ว่ า เด็ ก ทุ ก คนมี ค วามฉลาดในเรื่ อ งที่ ต่ า งกั น ไป
4) การประเมินผลในชั้นเรียนด้วยทางเลือกใหม่ ๆ ระบบการศึกษาของประเทศอาศัยการตรวจตราของ
ท้องถิ่น ครูเป็นผู้สร้างเกณฑ์ในการวัดผลขึ้นมาเอง โดยการประเมินจะคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
ผสานกับการใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio
assessment) การประเมินภาคปฏิบัติ (performance assessment) เป็นต้น และ 5) การชี้แนะแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนในการพัฒนาวิชาชีพ โดยครูจะช่วยกันสะท้อนแนวปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เรียนรู้ร่วมกัน
ประการที่ส อง ในส่วนของวิสัย ทัศน์ด้านการศึกษาของฟินแลนด์ ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก (2559)
ได้ ก ล่ า วถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นการศึ ก ษา 4 ประการของประเทศฟิ น แลนด์ใ นทศวรรษข้ า งหน้ า ได้ แ ก่
1) การสอนหนังสือในชั้นเรียนจะน้อยลงเน้นการทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเวลาศึกษาสิ่งที่
ตนเองสนใจ 2) การเรียนรู้จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นมีการใช้
แผนการเรียนรู้รายบุคคลดึงเนื้อหามาจากหลักสูตรมาตรฐานให้น้อยลง 3) มุ่งเน้นสร้างทักษะทางสังคม
เช่น ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและภาวะผู้นา 4) เป้าหมายของการศึกษา คือ การค้นหาพรสวรรค์ ของ
ผู้เรียน ซึ่งแนวคิดเรื่องการค้นหาจุดแข็งของผู้เรียนและการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนี้นั้น สอดคล้องกับ
มุมมองของ กิร์สติ โลนกา (2563) ที่ว่า การรู้จักจุดแข็งและกลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางด้านการคิด และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีสติ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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ประการสุดท้าย การที่การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา
ของประเทศฟินแลนด์นั้น น่าจะเป็นเพราะสังคมฟินแลนด์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ (Trust)
ซึ่งสะท้อนผ่านทางการจัดการศึกษาของประเทศในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสองประการ คือ
ระบบการศึ ก ษาแบบกระจายอ านาจ และกรอบแนวคิ ด ด้ า นหลั ก สู ต รระดั บ ชาติ ข องฟิ น แลนด์
(Finland's National Curriculum Framework) ที่มีลักษณะแบบหลวม ๆ กล่าวคือ ในส่วนของระบบ
การศึกษาแบบกระจายอานาจ ฟินแลนด์ให้อิสระโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพและ
สถานการณ์ท้องถิ่น รัฐบาลทาหน้าที่สนับสนุนทางการเงิน และจัดเตรียมกรอบการชี้แนะ (Guiding
Framework) ว่าแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรเป็นอย่างไร ในส่วนของกรอบแนวคิดด้าน
หลักสูตรระดับชาติของฟินแลนด์ ครูชาวฟินแลนด์มีอิสระในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างมาก สามารถ
ปรับการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเองได้ทาให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความ
ต้องการของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี (Sahlberg, 2015; กิร์สติ โลนกา, 2563)
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศฟิ น แลนด์ ต้ อ งทบทวนแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ของประเทศตน ทั้งนี้การที่ฟินแลนด์นาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมาเป็น
ใช้นั้น นับว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ท้าทายของยุคปัจจุบัน และเหมาะสมกับธรรมชาติด้านการศึกษาของ
ฟินแลนด์อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์กรณีการจัดการเรียนรู้ของประเทศฟินแลนด์จะเห็นว่า หากเราจะ
นาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมาปรับใช้กับบริบทประเทศไทยสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในมิติต่าง ๆ ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
จะสามารถเข้ากันกับธรรมชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยได้แค่ไหน

ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สอน
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะเด่นหลายประการที่เหมาะสมกับการนามาใช้
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ในลักษณะนี้ยังคงมีข้อจากัดอยู่ ดังนั้นผู้สอนจึงควร
พิจารณาเบื้องต้นถึงข้อจากัดเหล่านี้ก่อนที่จะนาการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไปประยุกต์ใช้
ในชั้นเรียน ในที่นี้จึงขอนาเสนอประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งสิ้น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเลือกปรากฎการณ์ในบางกรณีอาจเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เนื่องจากจุดเริ่มต้นคือความสนใจ
และความสงสัยของผู้เรียน ในบางครั้งผู้เรียนอาจไม่สามารถเลื อกหัวข้อได้ ผู้สอนอาจต้องตัดสิ นใจ
กาหนดหัวข้อหรือปรากฏการณ์ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ในส่วนของนิยามคาว่า “ปรากฏการณ์” ยังไม่มี
เกณฑ์ที่แน่ชัดในการระบุว่าขอบเขตของปรากฏการณ์ควรกว้างแค่ไหน
2. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานอาจสร้างความกดดันให้กับผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานมีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนใช้คาถามกระตุ้นผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อ
หรือปรากฏการณ์ และผู้เรียนเป็นผู้นาการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนกดดัน สูญเสียความมั่นใจ หรือเกิดความท้อใจได้
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3. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชา ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้สอนหลายสาขาวิชาในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจุดนี้เองอาจเกิด
อุปสรรคขึ้นหากผู้สอนไม่สามารถปรับตัวได้

สรุป
บริ บ ททางสั งคมปั จ จุ บั น ต้องการคนที่มีส มรรถนะข้ ามพิสั ย มีทักษะในการร่ว มมือกับ ผู้ อื่ น
มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาอันสลับซับซ้อน
การจะปลูกฝังทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านระบบการศึกษาสามารถทาได้ผ่านทางการปรับการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนโดยผู้สอน การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon Based Learning
จัดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการนาไปใช้เพื่อสร้างสมรรถนะดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุก ให้คุณค่ากับความแตกต่างระหว่างบุคคล การศึกษาปรากฏการณ์
แบบองค์ร วมในลั กษณะของการบูร ณาการข้ามวิชาส่งผลให้ผู้ เรียนต้องฝึกการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
จากการศึกษาเกี่ย วกับ แนวคิดเรื่ องการเรียนรู้โ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานพบองค์ความรู้
ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป รากฏการณ์ เ ป็ น ฐานเป็ น การศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ตามสภาพจริงแบบองค์รวมในลักษณะการบูรณาการความรู้ข้ามวิชาผู้เรียนอยู่ในสถานะ
ของผู้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง ในขณะที่ ผู้ ส อนอยู่ ใ นสถานะของผู้ อ านวยการเรี ย นรู้ ใ นระหว่ า ง
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานผู้เรียนจะเกิดการตกผลึกทางความคิด อันจะนาไปสู่
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ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตนศึกษาผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะจดจาความรู้ได้ดีในระยะยาวเนื่องจากเป็น
การเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการถ่ายโอนทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะข้ามพิสัย
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