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การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่ง

อนาคตใหม่ เป็นหนังสือที่ “ครูเพื่อศิษย์” ทุกคนต้องอ่าน เพราะท่านจะได้

ความรู้และเทคนิคช่วยเหลือศิษย์ให้เรียนง่ายและสนุกขึ้น และที่สำาคัญยิ่ง

คอื เรยีนแล้วรู้จรงิ เกดิความสนัทดั และพฒันาไปเป็นคนทีก่ำากบัการเรยีน

รู้ของตนเองได้ ซึ่งจะมีส่วนสร้างอนาคตให้แก่ศิษย์อย่างประมาณค่ามิได้

เมื่อท่านอ่านหนังสือ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ ท่าน

จะเข้าใจปัญหาในการเรียนหลายอย่างของศิษย์ที่ท่านกำาลังเผชิญอยู่ 

และเข้าใจที่มาที่ไปของมัน ปัญหาจะกลายเป็นความท้าทาย ท่านจะได้

รับความสนุกสนานในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคใหม่ที่เรียนรู้จาก

หนังสือ แล้วท่านจะพบว่า ท่านสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้

กลายเป็นนักเรียนที่เรียนอย่างมีชีวิตชีวาและประสบความสำาเร็จในการ

เรียนได้ในที่สุด    

ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ในภาคภาษาอังกฤษในลักษณะที่อ่านแล้ว

วางไม่ลง และคิดว่าครูอาจารย์ไทยควรรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกลไกการเรียน

รูท่ี้สังเคราะห์มาจากผลการวิจยัด้านจติวิทยาการเรียนรู้สมยัใหม่ตามทีน่ำา

เสนอในหนังสอื จงึได้ตคีวามออกเผยแพร่ในบลอ็ก Gotoknow เป็นบนัทกึ

รวม 16 ตอน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ http://www.gotoknow.org/ และต่อมา 

คำ�นิยม
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มูลนิธิสยามกัมมาจลได้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ การเรียนรู ้เกิด

ข้ึนอย่างไร ออกเผยแพร่ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ฟรีที่ 

http://www.scbfoundation.com

ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีที่ผมรู้จักหนังสือเล่มนี้ ผมได้นำาสาระ

จากหนังสือไปพูดในที่ต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้ปรารภกับหลายท่าน

ว่าอยากให้มีการแปลออกเผยแพร่สู่สังคมไทย ผมจึงยินดียิ่งเม่ือทราบ

ว่าสำานักพิมพ์ openworlds กำาลังดำาเนินการแปลหนังสือเล่มนี้ และได้

ปวารณาตัวไว้ว่ายินดีเขียนคำานิยมให้หากต้องการ

หนังสือ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แปลจากต้นฉบับชื่อ How 

Learning Works : 7 Research-Based Principles for Smart Teaching 

ทีผู่เ้ขียนสงัเคราะห์มาจากผลงานวจิยัจำานวนนบัพนัชิน้ สรุปเป็นหลกัการ 

7 ข้อ สำาหรับให้ครูอาจารย์ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ให้ศิษย์เรียน

ได้ผลดี ทำาให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ ช่วยให้ศิษย์เรียนรู้ได้อย่าง

มีขั้นตอน เรียนแล้วรู้จริง และสามารถกำากับการเรียนรู้ของตนเองได้  

ซึ่งจะมีคุณูปการต่อการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต    

แต่ละบทของหนังสือเริ่มด้วยฉากสถานการณ์ 2 สถานการณ์ที่

สะท้อนปัญหาในการเรียนการสอน ตามมาด้วยคำาอธิบายที่อ้างอิงผลการ

วจัิยท่ีเกีย่วข้องจำานวนมาก เพือ่บอกวิธกีารจดัการเรยีนรูข้องครอูาจารย์ที่

จะช่วยให้ศษิย์ไม่เกดิปัญหาอย่างในฉากสถานการณ์ตวัอย่าง และในตอน

ท้ายของแต่ละบทมสีรปุใจความสำาคญัของบทนัน้ ซึง่ช่วยให้ผูอ่้านตดิตาม

สาระสำาคัญได้ง่ายขึ้น ถือได้ว่าเป็นวิธีเขียนหนังสือที่ทำาเรื่องยากให้เข้าใจ

ง่ายได้เป็นอย่างดี  

หลักการ 7 ข้อ เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ได้แก่

1. พึงเอาใจใส่ความรู้เดิมหรือพื้นความรู้ของนักเรียนนักศึกษา

2. การจัดระเบียบความรู้มีผลต่อการเรียนรู้

3. พึงเอาใจใส่แรงจูงใจต่อการเรียน และรู้จักสร้างแรงจูงใจแฝง 

หรอืก็คือการแทรกแรงจงูใจไว้ในกระบวนการสอน (แบบไม่สอน) 
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4. การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนแบบรู้จริง ซึ่งใน

หนังสือเล่มนี้เรียกว่าการพัฒนาความสันทัด 

5. พึงเอาใจใส่การฝึกฝนและการให้ผลป้อนกลับ

6. พึงเอาใจใส่พัฒนาการของนักศึกษาและบรรยากาศของการ 

เรียนรู้

7. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู ้เรียนที่กำากับการเรียนรู ้ของ 

ตนเองได้ 

จากการนำาเรื่องราวในหนังสือนี้ไปบรรยายให้ครูอาจารย์ฟัง  

ผมพบว่าเรื่องราวความรู้และวิธีการในหนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองใหม่สำาหรับ

ครูอาจารย์ไทย การตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่อวงการ

การศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง

ข้อความในหนังสือเล่มนี้มาจากการแปลจากภาคภาษาอังกฤษ 

แตกต่างจากข้อความในหนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งผมตีความ

และเขียนข้ึนแบบสะท้อนความคิดจากการอ่านหนังสือ How Learning 

Works ดังนั้นการอ่านหนังสือสองเล่มนี้จึงให้คุณค่าและสาระแตกต่างกัน 

และทดแทนกันไม่ได้ 

ผมขอขอบคุณคุณวันวิสาข์ เคน ที่ได้ทุ่มเทอุตสาหะแปลหนังสือ

ทีมี่ค่าย่ิงเล่มนี ้และขอบคณุสำานกัพมิพ์ openworlds และทกุฝ่ายทีร่่วมกนั 

สนับสนุนการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่สู่สังคมไทย รวมทั้งขอขอบคุณที่ให้

เกียรติผมเขียนคำานิยม ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าต่อสังคมไทย

และขายดีทัดเทียมกันกับหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนังสือขายดีของสำานักพิมพ์นี้ 

    วิจารณ์ พานิช

    ธันวาคม 2556
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ในปี ค.ศ. 1899 วิลเลียม เจมส์ (William James) นักจิตวิทยา

ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ 

ชื่อว่า “คุยกับครู” (Talks to Teachers) โดยเขาพยายามอธิบายว่าจะนำา

วชิาจติวทิยาไปประยกุต์ใช้กบัการศกึษาได้อย่างไร กล่าวคอื นายวลิเลยีม 

เจมส์ พยายามใช้สิง่ทีเ่ขาเรยีกว่า “วทิยาศาสตร์แห่งการทำางานของความ

คิด” มาผลิตสร้างคำาแนะนำาที่ครูอาจารย์สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้จริงใน 

ห้องเรียน ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ประสบความสำาเร็จสักเท่าใด ส่วนใหญ่

เป็นเพราะเหตุผลสองประการคือ (ก) ขาดหลักฐานการวิจัยว่าการเรียนรู ้

ดำาเนินไปอย่างไร (ศาสตร์การเรียน) และ (ข) ขาดหลักการที่ได้จากผล 

การวิจัยว่าจะช่วยให้คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร (ศาสตร์การสอน)

ศาสตร์การเรยีนพฒันาไปมากในช่วง 100 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในช่วงไม่กีท่ศวรรษมานี ้จนในทีส่ดุดเูหมอืนว่าเราจะพฒันาขึน้มา

ได้แล้วทัง้ทฤษฎทีีอ้่างอิงงานวิจยัว่าคนเราเรยีนรูอ้ย่างไร ซึง่นำาไปประยกุต์

ใช้กับการศึกษาได้ (ศาสตร์การเรียน) และชุดหลักการที่อิงหลักฐานว่าจะ

คำ�นำ�

การนำาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้กับการสอนในระดับอุดมศึกษา
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ช่วยให้คนเราเรยีนรูไ้ด้อย่างไร อนัมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารใช้ความคดิ 

(ศาสตร์การสอน) นบัเป็นช่วงเวลาทีน่่าตืน่เต้นโดยแท้หากคณุสนใจดำาเนนิ

ภารกิจต่อจากนายวิลเลียม เจมส์ ให้สำาเร็จ กล่าวคือ การนำาศาสตร์การ

เรียนมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา

หนังสอืเล่มทีคุ่ณกำาลังถอือยูน้ี่ ชือ่ว่า การเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 

ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าล่าสุดของงานที่ดำาเนินสืบเนื่องมาในการนำา

ศาสตร์การเรียนมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอน

ในระดับอุดมศึกษา ผู้เขียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยให้อาจารย์ 

ระดับอุดมศึกษาเข้าใจว่างานวิจัยด้านศาสตร์การเรียนสามารถช่วย

ปรับปรุงการสอนได้อย่างไร หากคุณสนใจว่ามีอะไรที่ศาสตร์การเรียน 

และการสอนจะบอกคุณได้ในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะสำาหรับคุณ 

หนังสือเล่มนี้วางเนื้อหาไปตามหลักการเรียนรู้ 7 ข้อ แต่ละข้อ 

มีคุณค่าอย่างยิ่งและอิงหลักฐานจากงานวิจัยด้านศาสตร์การเรียนและ

ศาสตร์การสอน หลักการต่างๆ ว่าด้วยบทบาทของความรู้เดิมของ

นักศึกษา แรงจูงใจและระดับของพัฒนาการ รวมทั้งโอกาสในการฝึกฝน

ปฏิบัติของนักศึกษา การได้รับผลป้อนกลับ และการหัดเป็นผู้เรียนที่รู้จัก

กำากับตนเอง แต่ละบทมุ่งเน้นหลักการข้อใดข้อหนึ่ง เช่น “ความรู้เดิมของ

นักศึกษาอาจช่วยเสริมส่งหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้” เป็นต้น แต่ละ

บทเริม่ต้นด้วยสถานการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมของการสอนในระดบัอดุมศกึษา 

สถานการณ์ดงักล่าวแสดงตวัอย่างของหลกัการทีบ่ทนัน้ๆ มุง่เน้น เนือ้หา

ของแต่ละบทชี้แจงและอธิบายชัดเจนถึงเหตุผลของหลักการ สรุปผลงาน

วจัิยท่ีเป็นพืน้ฐานและนยัของงานวิจยันัน้ๆ ตลอดจนให้คำาแนะนำาทีเ่ฉพาะ

เจาะจงว่าควรนำาหลักการไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

ขอให้ลองพจิารณาสถานการณ์ต่อไปนี ้สมมตว่ิาคณุสอนรายวชิา

ในสาขาของคุณ โดยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันเน่ืองจากศึกษาและ

ทำางานในสาขานั้นมานานหลายปี แต่คุณย่อมไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้านการ
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สอนผู้อื่นเกี่ยวกับสาขานั้นเป็นแน่ ที่จริงคุณแทบจะไม่เคยผ่านการฝึก

อบรมเรื่องวิธีการสอนเลย กระนั้นงานขั้นพื้นฐานของคุณงานหนึ่งก็เกี่ยว

กับการสอนในระดับอุดมศึกษา คุณได้คิดลีลาการสอนที่เหมาะกับตัวคุณ

ไว้แล้ว แต่ยังสงสัยว่ามีวิธีใดหรือไม่ที่จะนำาหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการสอนมาใช้อ้างอิงสิ่งที่คุณกำาลังทำา ที่กล่าว

มานี้ตรงกับสภาวะของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาหลายท่าน 

หนงัสอืเล่มนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความคิดทีว่่า คณุอยากจะพจิารณา

นำาแนวทางที่อิงกับหลักฐานมาใช้เป็นแนวทางสำาหรับการสอนในระดับ

อุดมศึกษา นั่นคือ คุณอยากจะให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนเป็นการ

ตัดสินใจที่มีข้อมูลจากหลักฐานงานวิจัยและทฤษฎีที่อิงการวิจัยรองรับ 

ทำาไมเราจึงควรใช้แนวทางที่อิงหลักฐาน? คุณอาจอ้างอิงทางเลือกในการ

สอนของคุณจากสิ่งที่เป็นสมัยนิยม อุดมการณ์ ความคิดเห็น คำาแนะนำา

จากผู้เชี่ยวชาญ หรือนิสัย แต่แนวทางเหล่านี้อาจไม่สมบูรณ์แบบหากว่า

เป้าหมายของคุณคือการเป็นครูที่มีประสิทธิผล ต้องยอมรับว่าคำาแนะนำา

จากผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองอาจมีประโยชน์นำา

มาใช้ช่วยคุณวางแผนการสอนได้ แต่ก็อาจจะยังช่วยได้ไม่สมบูรณ์ เมื่อ

คุณยึดแนวทางทีอ่งิหลักฐาน คณุกส็ามารถเพิม่ฐานความรูข้องคณุได้จาก

การค้นพบว่าอะไรใช้งานได้และใช้ได้อย่างไร  กล่าวโดยสรุปคอื การเข้าใจ

ว่าศาสตร์การเรียนให้อะไรแก่เราได้บ้างในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ระดับ

อุดมศึกษา ย่อมมีประโยชน์กับเรา 

เราควรมองหาความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงการสอนในระดับ

อุดมศึกษาจากที่ไหน? ขอให้พิจารณาทางเลือก 3 ทางที่มักใช้กันทั่วไป

แหล่งที่เป็นวิชาการจนเข้าใจยากเกินไป - คุณอาจจะพยายามทำาความ

เข้าใจบทความวิจัยสาขาการเรียนรู ้และการสอน แต่คุณอาจพบว่า

บทความดังกล่าวน่าเบือ่หน่ายและเข้าใจยาก แนวทางนีย้ากเกนิไปเพราะ

มุ่งเน้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้ให้ความสำาคัญมากนักว่าจะ 

นำาหลักฐานต่างๆ นั้นมาประยุกต์ใช้กับการสอนได้อย่างไร 
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แหล่งที่สาระทางวิชาการอ่อนเกินไป - คุณอาจจะอ่านแนวทางช่วยเหลือ

ตนเองที่ให้คำาแนะนำาที่นำามาปฏิบัติได้สะดวก แต่แนวทางเหล่านี้ก็อาจ

ไม่ได้อิงหลักฐานจากงานวิจัยหรืออิงทฤษฎีที่ได้จากการวิจัย แนวทางนี้

มีหลักวิชาที่อ่อนด้อยเกินไปเพราะมุ่งเน้นการให้คำาแนะนำาเชิงปฏิบัติโดย

ไม่มีหลักฐานหรือทฤษฎีมาสนับสนุนคำาแนะนำาเหล่านั้น 

แหล่งที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสม - คุณสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้ หนังสือ

เล่มน้ีสงัเคราะห์หลักฐานงานวิจยัเชิงประจกัษ์และการวจิยัตามทฤษฎกีาร

เรียนรู้ให้ออกมาเป็นคำาแนะนำาที่ใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อปรับปรุงการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา กล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือการผสาน

หลกัฐานงานวิจยักับคำาแนะนำาทีใ่ช้ปฏบิตัไิด้จริงเข้าด้วยกนั เพือ่ให้เกดิเป็น

แนวทางทีอ่งิหลักฐานในการปรบัปรงุการสอนในระดบัอดุมศกึษา หากคณุ

สนใจว่าศาสตร์การเรยีนมอีะไรทีช่่วยเสรมิส่งการสอนระดบัอดุมศกึษาได้ 

หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะสำาหรับคุณ

คุณควรมองหาอะไรในหนังสือเล่มนี้? ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ 

ผมขอแนะนำาให้คุณดูให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐาน 

4 ประการสำาหรับการประยุกต์ใช้ศาสตร์การเรียนรู้กับการสอนระดับ

อุดมศึกษา 

อิงทฤษฎี - คำาแนะนำานัน้มพีืน้ฐานจากทฤษฎทีีอ่งิงานวจิยัว่าคนเราเรยีนรู ้

อย่างไร 

อิงหลักฐาน - คำาแนะนำานั้นมีหลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์มาสนับสนุน 

โดยงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้ประจักษ์ว่าจะช่วยคนเราให้เรียนรู้ได้อย่างไร 

ตรงประเด็น - คำาแนะนำาระบุนัยที่ชัดเจนและนำาไปใช้ปฏิบัติได้ว่าคุณจะ

ปรับปรุงการสอนได้อย่างไร

ชัดเจน - คำาแนะนำานั้นเข้าใจได้ เป็นรูปธรรม และกระชับรัดกุม
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ขณะที่คุณอ่านเรื่องหลักพื้นฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 ข้อในหนังสือ

เล่มนี้ คุณจะพบคำาแนะนำาที่อิงทฤษฎีการเรียนรู้ อิงหลักฐานการวิจัย 

เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับอุดมศึกษา และเข้าใจง่าย ผู้เขียนมีความรู้ 

และประสบการณ์กว้างขวางในการนำาศาสตร์การเรียนมาประยุกต์ใช้กับ

การสอนในระดับอุดมศึกษา และกรุณาแบ่งปันความรู้ดังกล่าวกับคุณ 

ในหนังสือที่เรียบเรียงไว้อย่างดีและอ่านเข้าใจง่ายเล่มนี้

ผมขอแสดงความยินดีที่คุณสนใจปรับปรุงการสอน และขอ

แนะนำาให้คุณปฏิบัติขั้นตอนสำาคัญเพื่อการนั้นด้วยการอ่านหนังสือเล่มน้ี 

หากคุณต้องการปรับปรุงการสอนของคุณ ก็ย่อมเป็นประโยชน์หากคุณ

เข้าใจเรื่องที่งานวิจัยบ่งช้ีไว้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้และวิธีเสริมส่งการ 

เรียนรู้ ถ้าคุณมีเป้าหมายดังกล่าวมานี้ ผมก็ขอเชิญคุณอ่านคำาแนะนำา

มากมายที่อิงหลักฐานได้จากหนังสือเล่มนี้

   ริชาร์ด อี. แมร์ 

   มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย 

   วิทยาเขตซานตาบาร์บารา
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การเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภารกิจสำาคัญที่เราคงจะไม่สามารถ 

ทำาสำาเร็จได้หากมิได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงาน

หลายคน แม้ว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนที่เป็นผู้สอนสาขาวิชาต่างๆ จาก

หลากหลายสถาบันจะพบว่าหลักการเหล่าน้ีมีประโยชน์และให้กำาลังใจว่า

เราควรจัดพิมพ์เผยแพร่ แต่อาจารย์ริชาร์ด แมร์ คือผู้ที่ได้ชมเรานำาเสนอ

เรื่องหลักการเรียนรู้ของเรา แล้วโน้มน้าวจนเราเชื่อม่ันว่าควรแบ่งปัน 

ความรู้นี้กับชุมชนทางการศึกษาในวงกว้าง อาจารย์คงไม่นึกว่าการให้

กำาลังใจของอาจารย์จะทำาให้ตัวอาจารย์เองต้องทำางานมากข้ึน! เรารู้สึก

ปลาบปล้ืมและขอบคณุอาจารย์รชิาร์ดทีก่รณุาเขยีนคำานำาให้หนงัสอืเล่มนี้ 

เราเป็นหนี้บุญคุณ จูดี้ บรูกส์ นักออกแบบกราฟิกผู้เก่งกาจของ

เราเป็นอย่างยิ่ง ที่อดทนโดยไม่หงุดหงิดกับการขัดเกลาถ้อยคำาอย่างไม่รู้

จบสิ้นของเรา ตั้งใจฟังเราอย่างดี และตั้งคำาถามที่แสดงถึงความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้ง เพื่อจะช่วยเรานำาเสนอความคิดออกมาเป็นภาพ ดังที่ปรากฏ

ในภาพประกอบต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ จูดี้ เราขอคารวะ! นอกจากนี้

กิตติกรรมประก�ศ
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เรายังไม่รู้ว่าจะแสดงความขอบคุณอย่างไรจึงจะสมกับการทำางานของ  

ฮิลลารี แฟร็งกลิน นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ช่วยเราอ่านทุกๆ บท

ด้วยความแม่นยำาและภูมิปัญญาอันเป็นคุณสมบัติประจำาตัว ฮิลลารีได้ 

ให้ผลป้อนกลบัทีม่คีณุค่ายิง่ ทำาให้เราต้องตระหนกัและแก้ไข “จดุบอดของ

ผูเ้ชีย่วชาญ” ของตวัเราเอง  เอมี ่เคน เข้ามาร่วมกลุม่ของเราในช่วงปลาย 

ของขัน้ตอนการเขยีน กระนัน้เราก็นกึไม่ออกเลยว่าก่อนหน้านัน้เราทำางาน

กนัมาได้อย่างไรโดยไม่มเีอมีร่่วมทมี ความเหน็ทีเ่ป่ียมไปด้วยความครุน่คดิ

ใคร่ครวญของเอมีต่่อบทต่างๆ ในหนงัสอื ช่วยเพิม่มุมมองใหม่ๆ ทีข่าดเสยี 

มิได้ เป็นรอยประทับอย่างไม่ลบเลือนอยู่ในผลงานที่ผลิตสำาเร็จออกมา 

ชิ้นนี้ เรายังโชคดีอย่างยิ่งยวดที่ตลอดช่วงระยะแรกของการวางแผนและ

การเขียนหนังสือเล่มนี้ เราได้รับความช่วยเหลือจากอดีตเพื่อนร่วมงาน

ของเราคอื แอนน์ เฟย์ ความสามารถของแอนน์ในการจดจำาและการเข้าถงึ 

งานศึกษาวิจัยทุกช้ินที่เธอเคยอ่านเป็นเรื่องน่าทึ่งอย่างยิ่ง นอกจากนี ้

ลิซ่า ริตเทอร์ บรรณาธิการ “ภายใน” ของเรา ได้ใช้มาตรฐานที่เข้มงวด

และความอดทนในการตรวจแก้ต้นฉบับ จึงทำาให้เรามีเวลาทบทวนแก้ไข

ต้นฉบับอย่างไม่รู้จบ เราขอขอบคุณเธอสำาหรับผลงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เรายังรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานผู้มีช่ือเสียงโดดเด่น

หลายคน ทั้งจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ ผู้ยินดีสละเวลาจากภาระงานที่รัดตัว

เพื่ออ่านและให้ผลป้อนกลับด้วยความคิดอย่างลุ่มลึกสำาหรับบทต่างๆ ใน

หนังสือ เพื่อนร่วมงานเหล่านี้ ได้แก่ วินเซนต์ แอลีเวน, ไรอัน เบเคอร์,  

รีเบ็กกา ฟรีแลนด์, สก็อตต์ ค็อฟแมน, เอ็ดมันด์ โกะ, เค็น โคดิงเงอร์, 

นอร์มา หมิง, แม็ตต์ เวลเล็ตต์, อีโด โรลล์ และ คริสเตียน ชุนน์ 

สุดท้ายนี้ เราคงจะไม่ได้ลงมือทำางานนี้แต่แรก หากว่ามิใช่เพราะ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจำานวนรวมหลายพันคนที่เราได้

ทำางานด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราขอยกย่องพวกคุณที่อุทิศตน

อย่างต่อเน่ืองให้แก่นักศึกษา มีนำ้าใจแบ่งปันเร่ืองราวและประสบการณ์
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ของตนเองกับเรา เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับรายวิชาที่พวกคุณสอนให้เราได้รู้  

ตลอดจนไตร่ตรองใคร่ครวญและปรับปรุงการปฏิบัติงานสอนของตน  

เรายังคงเรยีนรูแ้ละได้รบัประโยชน์จากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพวกคณุ 

และเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้สิ่งที่มีประโยชน์บ้างเป็นการตอบแทน



บทนำ�
:

การเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องการเรียนรู้
เข้ากับการปฏิบัติงานสอน
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การเรียนรู ้เป็นผลมาจากสิ่งที่นักศึกษาท�าและคิดเท่านั้น  

ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ก้าวหน้าไปได้ 

ก็โดยการมีอิทธิพลต่อสิ่งที่นักศึกษาท�าเพื่อเรียนรู้ 

 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน1 (Herbert A. Simon) 
หน่ึงในผู ้ก่อต้ังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ปริชาน (Cognitive  

Science) ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย 

(ถึงแก่กรรมแล้ว) ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน 

ดงัทีข้่อความข้างต้นนีช้ี้แนะให้เหน็ การสนทนาใดๆ เกีย่วกบัการ

สอนอย่างมปีระสทิธผิลจะต้องเริม่ต้นด้วยการพจิารณาว่านกัศกึษาเรยีนรู้

ได้อย่างไร กระนัน้ผูส้อนทีต้่องการสำารวจศกึษากลไกและเงือ่นไขทีส่่งเสริม

การเรียนรู้ของนักศึกษา ก็อาจจะลังเลระหว่างทรัพยากรสองชนิด นั่นคือ

บทความวิจัยที่มีการอภิปรายทางวิชาการในเรื่องการเรียนรู้ หรือหนังสือ

และเว็บไซต์ที่ให้ยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมสำาหรับการออกแบบรายวิชา

และการสอนในชั้นเรียน เอกสารชนิดแรกมุ่งเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ แต่
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ก็มักจะเป็นเรื่องทางเทคนิค เข้าใจยาก และไม่ระบุชัดถึงการประยุกต์ใช้

ในชั้นเรียน ในขณะที่เอกสารชนิดที่สองเขียนด้วยสำานวนภาษาที่เข้าใจ

ไม่ยาก แต่ก็มักไม่ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจชัดเจนว่ายุทธศาสตร์นั้นๆ ส่งเสริม

การเรียนได้ด้วยเหตุใด (หรือแม้แต่ส่งเสริมได้จริงหรือไม่) เอกสารทั้งสอง

ชนิดต่างก็ไม่ได้ให้สิง่ทีผู่ส้อนต้องการอย่างยิง่ นัน่คอืแบบอย่างการเรียนรู้

ของนกัศกึษาทีช่่วยให้ผูส้อนสามารถตดัสนิใจเร่ืองการสอนได้อย่างสมเหตุ

สมผล กล่าวอีกอย่างกค็อื ผูส้อนต้องเป็นสะพานเชือ่มระหว่างงานวจิยักบั

การปฏิบัติ และระหว่างการสอนกับการเรียนรู้

เราเขยีนหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่เป็นสะพานดงักล่าว หนงัสอืเล่มนีเ้กดิ

จากประสบการณ์ 29 ปีในการปรกึษาหารอืเรือ่งเกีย่วกบัการสอนและการ

เรยีนรูกั้บบรรดาเพือ่นร่วมงานทีม่หาวทิยาลัย ในการปรึกษาหารือเหล่านี้  

เราได้พบปัญหาจำานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำาและครอบคลุมสาขา

วิชาต่างๆ รายวิชาประเภทต่างๆ และระดับทักษะต่างๆ ของนักศึกษา 

ปัญหาเหล่านีห้ลายประการทำาให้เราต้องตัง้คำาถามขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการ 

เรียนรู้ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น ทำาไมนักศึกษาจึงไม่สามารถประยุกต์

ใช้สิ่งที่ตนได้เรียนรู้ไปแล้วได้? ทำาไมนักศึกษาจึงยึดติดอย่างเหนียวแน่น

กับแนวคิดที่ผิดพลาด? ทำาไมนักศึกษาจึงไม่ใส่ใจมากกว่านี้กับการเรียน

เนื้อหาที่ผู้สอนเห็นว่าน่าสนใจมาก? ทำาไมนักศึกษาจึงอ้างว่ารู้มากกว่าที่

ตนรู้จริงๆ? ทำาไมนักศึกษาจึงยังใช้ยุทธศาสตร์การเรียนที่ไร้ประสิทธิผล

อยู่อย่างเดิมต่อไปเช่นนั้น? 

ในขณะทีเ่ราทำางานร่วมกบัคณาจารย์เพือ่สำารวจทีม่าของปัญหา

เหล่าน้ี เราก็หันไปศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ และจากงานวิจัย

ดังกล่าวเราก็ได้กลั่นกรองหลักการออกมาได้เจ็ดประการ แต่ละประการ

สรปุถงึลกัษณะสำาคญัในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา หลกัการเหล่านีไ้ด้กลาย

เป็นพ้ืนฐานสำาหรับการทำางานของเรา เราไม่เพียงแต่พบว่าหลักการ 

ดังกล่าวจำาเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการสอนของเราเองและการปรึกษาหารือ

กบัคณาจารย์ในทมี แต่เมือ่เราพดูคุยและทำางานกบัคณาจารย์นบัพนัๆ คน
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จากทั่วโลก เรายังพบด้วยว่าหลักการดังกล่าวนำาไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชา  

ทุกประเภทของสถาบันการศึกษา และทุกวัฒนธรรม จากลาติน 

อเมรกิาไปจนถงึเอเชีย เราพบจากประสบการณ์ว่า หลกัการเหล่านีช่้วยให้ 

ผู้สอนเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สอน (ก) 

เห็นว่า ท�าไม แนวทางการสอนบางอย่างจงึสนบัสนนุหรือไม่สนบัสนนุการ

เรียนรู้ของนักศึกษา (ข) สร้างหรือปรับปรุงแนวทางและยุทธศาสตร์การ

สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึ้น และ (ค) ถ่ายโอนและประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้กับ

รายวิชาใหม่ๆ ต่อไป

ในหนังสือเล่มนี้ เราขอนำาเสนอหลักการเรียนรู้เหล่านี้ พร้อมกับ

อภิปรายถึงงานวิจัยที่สนับสนุนหลักการดังกล่าว ผลกระทบที่หลักการ 

ดังกล่าวมีต่อการสอน และชุดยุทธศาสตร์การสอนที่มุ่งเป้าหมายไปที่ 

หลักการแต่ละข้อ ก่อนจะสรุปชุดหลักการทั้งหมดและอภิปรายถึง

คุณลักษณะที่หลักการเหล่านี้มีร่วมกัน ตลอดจนแนะนำาวิธีใช้หนังสือ 

เล่มน้ีบางวิธี เราจะเริ่มด้วยการอภิปรายว่าเราหมายความว่าอย่างไร 

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้

ก�รเรียนรู้คืออะไร?

หลักการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักการชุดใด ย่อมผูกอยู่กับนิยาม

ของการเรียน ในหนังสือเล่มนี้เรานิยามการเรียนรู้ว่าเป็น กระบวนการ 

ที่นำาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ 

และช่วยเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานและการ 

เรยีนรูใ้นอนาคต (ดัดแปลงมาจาก Mayer, 2002) คำานยิามนีม้อีงค์ประกอบ

ที่สำาคัญ 3 ประการคือ

1. การเรียนรู้เป็น กระบวนการ ไม่ใช่ผลผลิต อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากกระบวนการนี้เกิดขึ้นในความคิด เราจึงกล่าวว่ามี
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กระบวนการนีเ้กดิขึน้แล้วได้โดยอาศยัการอ้างองิจากผลผลติ

หรือผลงานของนักศึกษาเท่านั้น 

2. การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลง ความรู้ ความเชื่อ 

พฤติกรรม หรือทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยๆ เกิดขึ้น  

ไม่ได้เกิดขึ้นช่ัวครู่ช่ัวยาม แต่มีผลกระทบที่คงอยู่ยาวนาน 

ต่อวิธีคิดและการกระทำาของนักศึกษา 

3. การเรยีนรูไ้ม่ใช่เรือ่งทีผู่ใ้ดมากระทำา ต่อ นกัศกึษา แต่เป็นเร่ือง

ทีนั่กศึกษากระทำาต่อตนเอง เป็นผลโดยตรงจากวธิทีีน่กัศกึษา

ตคีวามและตอบสนองต่อ ประสบการณ์ ของตน ทัง้ในอดตีและ

ในปัจจุบัน ไม่ว่านักศึกษาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 

หลักก�รเรียนรู้

หลักการเรียนรู้เจ็ดประการของเรามาจากมุมมองเชิงพัฒนาการ

และเชิงองค์รวม กล่าวอีกอย่างก็คือ เราเริ่มต้นจากการรับรู้ว่า (ก) การ

เรียนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต้องเผชิญกระบวนการพัฒนาด้านอื่นๆ 

ในชีวิตของนักศึกษา และ (ข) นักศึกษาไม่ได้มาเข้าห้องเรียนของเรา

พร้อมด้วยทักษะ ความรู้ และความสามารถต่างๆ เท่าน้ัน หากแต่ยังมี

ประสบการณ์ทางสงัคมและทางอารมณ์ตดิมาด้วย ซึง่ประสบการณ์เหล่านี้ 

มีอิทธิพลต่อค่านิยมของนักศึกษา ทัศนะต่อตนเองและผู้อื่น และความ

ใส่ใจที่มีต่อการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ในส่วนที่สอดคล้องกับมุมมอง

แบบองค์รวมนี ้ผูอ่้านควรเข้าใจว่าแม้เราจะกล่าวถงึหลกัการทลีะหลกัการ

เพ่ือเน้นประเดน็อนัจำาเพาะเจาะจงต่างๆ เกีย่วกบัการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

กระน้ันทุกหลักการก็ส่งผลต่อการเรียนในสถานการณ์จริงและทำาหน้าที่

อย่างไม่แยกจากกัน 

ในย่อหน้าต่อไปนี้ เราสรุปหลักการทั้งเจ็ดที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

ในบทต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้เอาไว้อย่างสั้น ๆ 
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ความรู้เดิมของนักศึกษาอาจช่วยเสริมส่งหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

นกัศกึษาเข้ามาเรยีนวชิาของเราพร้อมกบัความรู้ ความเชือ่ และ

ทัศนคติที่ได้รับมาจากวิชาอ่ืนๆ และจากชีวิตประจำาวัน เมื่อนักศึกษา

นำาความรู้นี้มาใช้ในห้องเรียนของเรา ความรู้เหล่านี้ก็ส่งอิทธิพลต่อวิธีที่

นักศึกษากรองและตีความสิ่งที่กำาลังเรียนรู้ ถ้าความรู้เดิมของนักศึกษา

แน่นและถูกต้อง และนำามาใช้งานในเวลาที่เหมาะสม ความรู้เดิมเหล่านี้ก็

จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำาหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อความรู้เดิมเฉื่อยงาน ไม่เพียงพอสำาหรับใช้ทำางาน และนำามาใช้งาน

อย่างไม่เหมาะสมหรอืไม่ถกูต้อง กอ็าจแทรกแซงหรือเป็นอปุสรรคต่อการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ได้

วิธีที่นักศึกษาจัดระเบียบความรู้มีอิทธิพลต่อการเรียน 

และการนำาความรู้ไปใช้ 

นักศึกษามักเช่ือมโยงความรู้ในแต่ละเร่ืองเข้าด้วยกันโดย

ธรรมชาติ เมื่อการเชื่อมโยงดังกล่าวทำาให้เกิดโครงสร้างความรู้ที่จัด

ระเบียบอย่างถูกต้องแม่นยำาและมีความหมาย นักศึกษาก็จะสามารถ

ดึงความรู้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในทางตรงกันข้าม เมื่อเช่ือมโยงความรู้ไว้อย่างไม่ถูกต้องแม่นยำาหรือ 

แบบสุ่มๆ นักศึกษาก็อาจจะไม่สามารถดึงความรู้มาใช้อย่างเหมาะสมได้ 
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แรงจูงใจของนักศึกษากระตุ้นให้เกิด ชี้นำา และเกื้อหนุน 

การกระทำาเพื่อเรียนรู้ 

เม่ือเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาและมีอิสระมากขึ้นว่าจะศึกษา

เรียนรู้อะไร เมื่อใด และอย่างไร แรงจูงใจก็จะมีบทบาทสำาคัญในการชี้นำา

ทศิทาง ความเข้มข้น ความไม่ลดละ และคุณภาพของพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาพบคุณค่าของเป้าหมายหรือกิจกรรมการ

เรียนรู้ คาดว่าตนจะบรรลุผลการเรียนได้สำาเร็จตามที่ปรารถนา และรับรู้

ว่าสภาพแวดล้อมเกื้อหนุน นักศึกษาก็มักมีแรงจูงใจอย่างมากให้เรียนรู้

เพื่อพัฒนาความสันทัด นักศึกษาต้องมีทักษะประกอบ  

ต้องหัดบูรณาการทักษะดังกล่าว  

และรู้ว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมา

นักศึกษาจะต้องพัฒนาไม่เพียงแต่ทักษะประกอบและความรู้ที่

จำาเป็นในการทำางานทีซ่บัซ้อนเท่านัน้ หากแต่ยงัต้องฝึกการผสานรวมและ

บรูณาการทกัษะประกอบและความรูด้งักล่าวเพือ่พฒันาความคล่องแคล่ว

และความเป็นอัตโนมัติให้มากยิ่งขึ้นด้วย ในท้ายที่สุด นักศึกษาก็จะต้อง

เรียนรู้ว่าควรประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปนั้นอย่างไรและ

เมื่อใด ในฐานะที่เป็นผู้สอน เรื่องสำาคัญคือเราต้องพัฒนาความสำานึกรู้ถึง

องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวของความสันทัด เพื่อจะได้ช่วยให้นักศึกษา

ของเราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
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การเรียนรู้ต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนที่มุ่งเป้าหมาย

และผลป้อนกลับที่มุ่งเป้าหมาย

การเรียนรู้และสมรรถนะจะได้รับการส่งเสริมอย่างดีที่สุดเมื่อ

นกัศกึษาใส่ใจเข้าร่วมในการฝึกฝนปฏบิตัทิีเ่น้นจดุมุง่หมายหรอืเน้นเกณฑ์

อันจำาเพาะเจาะจง และเป็นการฝึกฝนที่ตั้งเป้าไว้ ณ ระดับความท้าทายที่

เหมาะสม รวมทั้งมีปริมาณและความถี่เพียงพอที่จะทำาให้นักศึกษาบรรลุ

ผลได้ตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ การฝึกฝนปฏิบัติจะต้องควบคู่ไปกับ 

ผลป้อนกลับที่สื่อสารแจ้งชัดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ตามที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์เป้าหมายจำาเพาะ อีกทั้งผลป้อนกลับนั้นต้องให้

ข้อมูลทีจ่ะช่วยให้นกัศกึษาพฒันาก้าวหน้าไปบรรลผุลตามเกณฑ์ดงักล่าว 

ตลอดจนต้องให้ผลป้อนกลับดังกล่าวแก่นักศึกษาอย่างทันการณ์และมี

ความถี่อันเหมาะสมที่จะทำาให้ผลป้อนกลับดังกล่าวเกิดประโยชน์ 

พัฒนาการระดับปัจจุบันของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศ 

ทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญาของรายวิชา  

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

นกัศกึษาไม่เพยีงมเีชาวน์ปัญญา แต่ยงัมสีงัคมและมอีารมณ์ด้วย 

และนักศึกษายังคงอยู่ในช่วงกำาลังพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ทาง

สงัคม และทางอารมณ์ แม้เราจะไม่สามารถควบคมุกระบวนการพฒันาได้  

แต่เราก็สามารถหล่อหลอมลักษณะในด้านต่างๆ ของห้องเรียนให้ 

เอื้ออำานวยต่อพัฒนาการของนักศึกษาได้ ทั้งลักษณะทางด้านปัญญา  

ด้านสงัคม ด้านอารมณ์ ตลอดจนลักษณะทางด้านกายภาพของห้องเรยีน 
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ที่จริงงานศึกษาวิจัยมากมายหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศที่ผู้สอน

สร้างขึ้นมีนัยอันส่งผลต่อนักศึกษา บรรยากาศที่ไม่ดีอาจเป็นอุปสรรคต่อ

การเรยีนรูแ้ละสมรรถนะ แต่บรรยากาศทีด่สีามารถกระตุน้การเรียนรู้ของ

นักศึกษาได้ 

 

เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่กำากับตนเองได้ นักศึกษาต้องรู้จักประเมินความ

ต้องการของงาน ประเมินความรู้และทักษะของตนเอง วางแผนแนวทาง 

ตรวจสอบความก้าวหน้า และปรับยุทธศาสตร์ของตนไปตามที่จำาเป็น 

 

ผู้เรียนอาจใช้กระบวนการต่างๆ เชิงอภิปริชาน (metacognitive 

processes) ในการกำากับควบคุมการเรียนรู้ของตน กล่าวคือ ประเมิน

งานที่จะทำาหรือกำาลังทำา ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง วางแผน

แนวทางของตน ประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆ และใคร่ครวญทบทวนว่า

แนวทางที่ตนเลือกใช้น้ันใช้งานได้ดีมากน้อยเพียงใด แต่น่าเสียดายที่

ตามธรรมชาติแล้วนักศึกษามักไม่รู้จักใช้กระบวนการเหล่านี้ได้เอง เมื่อ

นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการใช้กระบวนการเหล่านี้แล้ว ก็จะเกิดนิสัย

ทางปัญญาท่ีไม่เพยีงแต่ปรบัปรงุสมรรถนะให้ดขีึน้เท่านัน้ แต่ยงัทำาให้เป็น

ผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นด้วย 

อะไรทำ�ให้หลักก�รเหล่�นี้ทรงพลัง? 

จุดแข็งที่สำาคัญของหลักการทั้งเจ็ดเหล่านี้คือ ได้มาจากผลการ

วิจัย โดยอาศัยเอกสารการศึกษาวิจัยในด้านปริชานศาสตร์ พัฒนาการ 

จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา วิชาการศึกษา และงานศึกษาเร่ือง 

ความหลากหลาย ตลอดจนงานวิจยัทีม่ไิด้มุง่เป้าหมายแต่เพยีงเฉพาะการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงระดับประถม

และมัธยมศกึษาด้วย แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะไม่ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่าง 
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ครบถ้วน อีกทั้งการสรุปย่องานวิจัยใดๆ ก็จำาเป็นต้องลดความซับซ้อน

ต่างๆ ลงเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่เราก็เชื่อว่าการอภิปรายของเราเรื่อง

การวิจัยที่เป็นพ้ืนฐานของหลักการแต่ละข้อนั้นล้วนไม่ผิดเพี้ยนไปจาก

เนือ้หาทางวชิาการและได้อธบิายคณุลกัษณะต่างๆ อนัเป็นทีเ่หน็พ้องกนั

โดยทั่วไปของการเรียนรู้ อันที่จริงหลักการของเราหลายหลักการก็มีแนว

ที่ตรงกันกับหลักการต่างๆ ที่ผู้อื่นได้ตีกรอบไว้ (Pittsburgh Science of 

Learning Center, 2009; American Psychological Society, 2008) เรา

เชือ่ว่าความตรงแนวกนันีช่้วยยนืยนัถงึความสำาคญัของหลกัการดงักล่าว 

หลักการเหล่านี้ไม่เพียงอิงผลงานวิจัย แต่เรายังได้ให้เพื่อน 

ร่วมงานของเรานำาไปใช้มาหลายปี และเราได้พบว่าหลักการดังกล่าว

• ไม่ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาใด: หลักการเหล่านี้ใช้ได้ข้ามสาขาวิชา 

ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีววิทยา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ หรือ

วิชาเก่ียวกับหุน่ยนต์ ปัจจยัพืน้ฐานทีส่่งผลกระทบต่อการเรียน

รู้ของนักศึกษานั้นไม่ขึ้นกับความแตกต่างทางสาขาวิชา

• ไม่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์: หลกัการเหล่านีใ้ช้ได้กบัการศกึษา

ทุกระดับและการสอนทุกสถานการณ์ กล่าวอีกอย่างก็คือ ถึง

แม้ว่านยัทางการสอนของหลกัการใดจะแตกต่างไปบ้างสำาหรบั

นกัศกึษาช้ันปีทีห่นึง่ขณะเรยีนในห้องปฏบิตักิารเมือ่เทยีบกบั 

นักศึกษาปริญญาโทขณะเรียนในห้องสตูดิโอ แต่หลักการ 

เหล่านี้ก็ยังคงใช้ได้ 

• ไม่ขึน้อยูก่บัวัฒนธรรม: แม้ว่าการวจิยัทีเ่ราระบไุว้นัน้ส่วนใหญ่

จะดำาเนินการในโลกตะวันตก คณาจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมงาน

ของเราในประเทศอืน่ๆ กส็ะท้อนความคดิเหน็ตรงกบัหลกัการ

เหล่านี้ โดยพบว่าหลักการเหล่าน้ีใช้ได้กับวิชาและนักเรียนที่

ตนสอน อย่างไรก็ดี เมื่อออกแบบและสอนรายวิชาของตน  

ผู้สอนก็พึงระลึกเป็นสำาคัญว่าวัฒนธรรมย่อมมีและสามารถ 

จะมีอิทธิพลต่อวิธีการประยุกต์ใช้หลักการทั้งเจ็ดข้อนี้
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กลุ่มผู้อ่�นเป้�หม�ย

 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าใจมากขึ้นว่า

นกัศกึษาเรยีนรูไ้ด้อย่างไร และสนใจจะนำาข้อมลูดงักล่าวไปใช้ปรบัปรงุการ

สอน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำากัดเฉพาะแต่เพียง) คณาจารย์ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ผู้พัฒนาคณาจารย์ ผู้ออกแบบการสอน และบรรณารักษ์ 

อีกทั้งยังรวมถึงนักการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาด้วย นอกจาก

นี้หลักการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ยังมีคุณค่าสำาหรับครูอาจารย์ไม่ว่าจะ

มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด เพราะหลักการดังกล่าวสามารถช่วยผู้

ที่เพิ่งเป็นอาจารย์และยังขาดประสบการณ์ให้เข้าใจองค์ประกอบของการ

ออกแบบรายวิชาและหลักการสอนในช้ันเรยีน ทัง้ยงัสามารถช่วยอาจารย์ผู้

มปีระสบการณ์ให้แก้ไขปัญหาต่างๆ หรอืปรบัใช้ยทุธศาสตร์ทีมี่ประสทิธผิล

เพื่อให้เหมาะกับรายวิชาใหม่หรือเหมาะกับนักศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่ม 

หลักการเหล่านี้ยังสามารถช่วยอาจารย์ที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงและ

มีประสบการณ์ให้ใคร่ครวญทบทวนว่าอะไรทำาให้แนวทางและวธิกีารทีต่น

ใช้นั้นมีประสิทธิผล สุดท้ายนี้ หลักการเหล่านี้ยังสามารถทำาให้คณาจารย์

ช่วยสนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศึกษาได้ดขีึน้โดยไม่ต้องพึง่พาผูเ้ชีย่วชาญ

จากภายนอก (ซึง่นบัว่าเป็นประโยชน์ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่สำาหรับคณะต่างๆ 

ในวิทยาเขตที่ไม่มีศูนย์การเรียนการสอน) 

วิธีอ่�นหนังสือเล่มนี้

แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเรียน

การสอนท่ีเราหวังว่าผู้อ่านจะรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่คุ ้นเคย แม้ว่า

อาจารย์ในเรื่องเล่าต่างๆ ดังกล่าวจะเปฺ็นบุคคลสมมติ แต่เรื่องราวที่เกิด

ขึน้นัน้เป็นเรือ่งจรงิ แสดงให้เหน็ถงึปัญหาหลากหลายประการทีเ่กดิข้ึนจริง

ตามที่เราได้พบมาในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ปรึกษาหารือกับคณาจารย์
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ต่างๆ เราได้วิเคราะห์เรื่องเล่าเหล่านี้เพื่อระบุปัญหาหลักหรือประเด็น

หลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เรื่องราวเหล่านี้เพื่อแนะนำาหลักการเรียนรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ดังกล่าว จากนั้นเราก็อภิปรายหลักการที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องนั้นๆ สุดท้ายเราจะให้กลยุทธศาสตร์ต่างๆ 

ชุดหนึ่งเพื่อช่วยผู้สอนออกแบบการสอนโดยคำานึงถึงหลักการนั้นๆ 

เนื่องจากหลักการเหล่านี้ผสานรวมกันส่งอิทธิพลต่อการเรียนรู้  

จึงไม่มีหลักการใดตั้งอยู่โดดๆ ตามลำาพัง ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถอ่าน

เน้ือหาแต่ละบทเรยีงตามลำาดบัใดกไ็ด้ ยิง่กว่านัน้ หนงัสอืเล่มนีย้งัสามารถ

ใช้อ่านควบคู่ไปกับการเข้าดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีทั้งยุทธศาสตร์ การ

ประยกุต์ใช้ เนือ้หาตวัอย่าง และทรพัยากรต่างๆ เพิม่เตมิ ทีอ่ยูอ่นิเทอร์เนต็

ของเว็บไซต์ (URL) คือ http://www.cmu.edu/teaching 

หม�ยเหตุ
1. เฮิร์บ ไซมอน เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และดำารง

ตำาแหน่งทั้งในภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ขณะสอนที่คาร์เนกี

เมลลอน ท่านมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการบริหารอุตสาหกรรม 

(Graduate School of Industrial Administration ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Tepper School of 

Business เมื่อปี ค.ศ. 2004) ภาควิชาจิตวิทยา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ

วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์เฮิร์บเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชา

จิตวิทยาการใช้ความคิดและปัญญาประดิษฐ์ และได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 

1986 ศาสตราจารย์เฮิร์บเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์เอเบอร์ลีเพ่ือความ 

เป็นเลศิทางการสอนอยูเ่ป็นเวลาหลายปี (จนถงึแก่กรรม) กล่าวกันว่าท่านมกัจะอ้างคำาพูดนี้ 

ของ เอลเลียตต์ ดันแลป สมิท (Elliott Dunlap Smith) อดีตประธานมหาวิทยาลัยคาร์เนกี

เมลลอนอยู่บ่อยๆ 


