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บทที่ 5
ทักษะการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัย
เรียบเรียงโดย อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
ฝุายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาระสาคัญการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็น ปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิต ทั้งในด้านการเรียน การงานและด้านบุคลิกภาพ
อันนามาซึ่งการปรับตัวที่ดี การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งในทางตรงและทางอ้อม การเรียนรู้
บางอย่างเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ แต่การเรียนรู้บางด้านต้องเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้ได้ดีขึ้น จึงนาเสนอสาระสาคัญการเรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐาน
สาคัญดังนี้ 1) ความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัย 2) องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ ในสังคมร่วมสมัย ที่สาคัญ คือ ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ และสภาพการเรียนรู้ ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ สามารถจัดเป็นขั้นตอนที่ง่าย คือ การรับรู้ การบูรณาการความรู้ และการ
ประยุกต์ความรู้ในทางสร้างสรรค์/เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ธรรมชาติของการเรียนรู้ และ
ลักษณะการเรียนรู้ที่ดี 3) หลักการเรียนรู้ เช่น ชนิดของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ หลักการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในสังคมร่วมสมัย 4) เทคนิควิธี
สาคัญในการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ได้
2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้ได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีหลักการและเทคนิควิธีการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตได้
5.1 ความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัย
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมสาคัญที่มนุษย์ทุกคนทาตั้งแต่เกินจนตาย มนุษย์ ทุกคนมีการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะทางกาย ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ภาษา
หลักการและเหตุผล การแก้ปัญหาและตัดสินใจ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสภาพแวดล้อมรอบตนเอง การเรียนรู้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติก รรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาคนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และปรับตัวเข้า
กับสังคมได้
5.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัย
มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา การให้คาจากัดความของการเรียนรู้เป็นสิ่ง
สาคัญ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจตรงกันได้มากขึ้นระหว่างเขียนกับผู้อ่านว่ากาลังอธิบายถึงเรื่องอะไร
ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงคาจากัดความของการเรียนรู้ในการเรียนรู้รายวิชา ศท. 121 การดารงชีวิตใน
สังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน โดยนาคาจากัดความมาจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลาย
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ท่าน เช่น กรมวิชาการ, 2543 : 4 ให้คาจากัดความองการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การ
ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ แนวคิ ด และพฤติก รรมอั น เนื่องมาจากได้รับประสบการณ์ และเป็นการ
ปรั บ เปลี่ ย นไปในทางที่ดี ขึ้น การเรี ยนรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงการตอบสนอง หรือ การ
แสดงออกของพฤติกรรมแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นผลมาจากประสบการณ์ (วรรณี ลิม
อักษร, 2551 : 47 – 48 อ้างถึงในกู้ด (Good, 1959 : 314) และสิริอร วิชชาวุธ อ้างถึงในมาร์ซี
พี ดริสโคล (Marcy p Driscoll, 2000) ให้คาจากัดความของการเรียยรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ คือการ
เปลียนแปลงในพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก
จากความหมายของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น อาจแยกเป็นรายละเอียดของการเรียนรู้ได้
ดังนี้ (Hergenhahn, 1988 : 2)
1. การเรียนรู้เป็นการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
สามารถใช้เครื่ องมือช่ว ยในการสั งเกตหรือตรวจสอบได้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลเรียนรู้แล้ ว จะต้อง
สามารถทาบางสิ่งบางอย่างได้ ซึ่งก่อนการเรียนรู้ไม่สามารถทาได้มาก่อน เช่น คนที่ขับรถยนต์ไม่
เป็นเมื่อไปเรียนรู้มาแล้วก็สามารถขับรถยนต์ได้ เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร หรือ
ค่อนข้างถาวร เช่น บุคคลที่เรียนรู้วิธีการพูดจาสุภาพมาแล้ว ก็จะพูดจาสุภาพกับผู้อื่นทุกครั้งและ
สม่าเสมอ
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู้อาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่จะเกิดขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด ซึ่งไม่ได้เป็นผลมา
จากการเจริญเติมโตตามลาดับขั้น ความเจ็บไข้ ได้ปุวย ความเหนื่อยอ่อน ฤทธิ์ของยาหรือสารเสพ
ติดต่าง ๆ
5. การเสริมแรงมีความสาคัญมากสาหรับการจัดประสบการณ์หรือการฝึกฝน เพื่อให้มีการ
เรียนรู้เกิดขึ้น
สรุป การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรม
ใหม่อย่างถาวร ซึง่ เป็นผลมาจากประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์กับโลกสังคมสมัยใหม่ที่อยู่รอบ ๆ
ตัว ที่ได้มีการฝึกฝนและฝึกหัด ไม่ใช่ผลจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น จากการมีวุฒิภาวะ จากการตอบสนอง
ตามธรรมชาติ จากสัญชาตญาณ จากพิษยาต่าง ๆ จากสารบางชนิด หรือจากอุบัติเหตุ
5.1.2 ความสาคัญของการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
บุคคลมีการเรียนรู้เมื่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นการเรียนรู้มีความสาคัญ
ต่อบุคคลและสังคมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการตามทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่ ทาให้ตาม
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการเปิดใจให้ความสนใจ ติดตามข่าวสารความเป็นไปของโลก
สมัย ใหม่ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการแพทย์ ด้านสภาพแวดล้ อม
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านประชาคมอาเซียน ฯลฯ
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2. ด้านการปรับตัว การเรียนรู้ทาให้ปรับตัวทันกับเวลา เมื่อเปิดใจ สนใจในเรื่อง
อินเทอร์เน็ต เราได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จนเกิดความรู้และคิดวิเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจว่าปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก มีผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคน หากนาสินค้าลง
โฆษณาในอินเทอร์เน็ต สินค้าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
3. ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ ทาให้รู้จักใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสาร เมื่อติดตามข่าวสารให้ทุนการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ จะไม่พลาด
โอกาสการได้รับทุน
4. ด้านการเลือกรับและปฏิเสธ การเรียนรู้ทาให้รู้จักเลือกรับและปฏิเสธ การรับ
ข้อมูลข่าวสาร ต้องมีวิจารณญาณ สามารถคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองให้ดีในการเลือกรับข้อมูลที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ไว้ และเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
5. ด้านการพัฒนาต่อยอดความรู้ การเรียนรู้ทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้
โดยการทุ่มเทศึกษาเรียนรู้สาขาวิทยาการที่ตนสนใจ หรือเกี่ยวข้องจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อสามารถต่อยอดความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์หรือความรู้ของผู้อื่น เพื่อนามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539 : 39 - 47)
เพราะฉะนั้น การเรียนรู้จึงเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
จั ด เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต เป็ น การเรี ยนรู้ ที่ ยอมรั บสภาพความแตกต่า งของบุ ค คล
สนองตอบต่ อความต้ อ งการและความสนใจของนั กศึ ก ษา ยอมรั บ ในศั ก ยภาพของนั ก ศึก ษาว่ า
นั ก ศึก ษาทุ กคนมี ความสามารถที่จ ะเรี ยนรู้สิ่ ง ต่า ง ๆ ได้ ด้ว ยตนเอง เพื่ อที่ ต นเองสามารถที่ จ ะ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข

5.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่
Lindgren, 1976 : 6 – 7 ได้กาหนดองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้เรียน (The Learner) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของการเรียนรู้ หากจัดการเรียนรู้
ให้ดี แต่ไม่มีผู้เรียนก็จะไม่มีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความแตกต่างด้านเชาวน์ปัญญา
และความสามารถ ความแตกต่างด้านความสนใจ ความแตกต่างระหว่างวัยและเพศ เป็นต้น
2. กระบวนการเรียนรู้ (The Learning Process) หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนในขณะที่กาลังเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยการรับสัมผัส การรับรู้ การซักถาม การคิด
การวิเคราะห์ การร่วมทากิจกรรมต่าง ๆหรือการทดลอง การกระทา/พฤติกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะ
เป็นพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกก็ได้
3. สภาพการเรียนรู้ (The Learning Situation) หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในขณะที่กาลังเรียน เช่น ความหิว ความกลัว ความเครียด ความเหนื่อยอ่อน
ความเงียบหรือเสียงดัง แสงสว่าง ความมืด อุณหภูมิของอากาศ เป็นต้น สภาพการณ์ดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ เพราะทาให้ความตั้งใจ สมาธิ หรือความพร้อมในการ
3
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เรียนรู้ของผู้เรียนแปรเปลี่ยนไปได้ จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถจัดเป็นขั้นตอนอย่าง
ง่าย ดังนี้
1) การรับรู้ การเปิดใจรับข้อมูล บุคคลต้องสนใจ ตั้งใจที่จะรับและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของข้อมูล เห็นคุณค่าความสาคัญของความรู้ก็ถือว่าเป็นผู้ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง มี
ความอุตสาหะ พากเพียร เป็นลักษณะนิสัยมีความถ่อมตนที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น นั้น จะเป็นการเปิด
ใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี การรับรู้เป็นการรับข้อมูล ข้อความรู้จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ คือ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น การอ่านหนังสือ การชมวีดิทัศน์ การทดลองปฏิบัติ การฟังจากผู้อื่น การ
ชิมรส การดมกลิ่น เป็นต้น
2) การบูรณาการความรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองจนเข้าใจ เมื่อเปิดใจ
รับข้อมูลแล้วต้องคิดใคร่ครวญ แยกแยะ วิเคราะห์หาเหตุผลจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือ
นาข้อมูล ข่าวสารความรู้ใหม่ที่ได้รับมาผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือโครงสร้างของความรู้
เดิม เพื่อขยายหรือสร้างความรู้ ใหม่ เช่น การอภิปรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้าง
แผนผังความคิด การเขียนบรรยายหรืออธิบายความรู้ เป็นต้น
3) การนาสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วไปปรับใช้ในเชิงสร้างสรรค์/เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ค่านิยม การนาความรู้มาใช้ในการดารงชีวิต หรือการแก้ปัญหาในการทางาน ซึ่งการปรับใช้ในทาง
สร้างสรรค์ นั้น การเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น เมื่อทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับแล้วนาสิ่งที่รู้และ
เข้าใจมาใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อตนเอง ต่อบุคคลที่รักหรือต่อสังคม ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ค่านิยม จากการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารส่งผลให้เกิดขึ้นภายในใจ คือ การเปลี่ยนแปลง
ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มจากแง่ มุ ม หนึ่ ง สู่ อี ก แง่ มุ ม หนึ่ ง ที่ อ าจจะแตกต่ า งกั น หรื อ เหมื อ นกั น ก็ ไ ด้ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมที่แท้จริง จะต้องสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม
5.2.1 ธรรมชาติของการเรียนรู้
โดยธรรมชาติมนุษย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และเรียนรู้ไป
เรื่อย ๆ จนกระทั้งสิ้นชีวิต ดังจะกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคนเรา การเรียนรู้
บางอย่างเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่การเรียนรู้บางอย่างมีความยากและสลับซับซ้อนมาก จึงเรียนรู้ได้เฉพาะ
บุคคลที่มีความสามารถสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ จึงเสนอแนวคิด
ธรรมชาติของการเรี ย นรู้ ของ ครอนบาค (Cronbach) ที่ได้อธิบายถึงธรรมชาติของการเรียนรู้
ว่าเป็นกระบวนการชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2534 : 85)
1. จุดมุ่งหมายของผู้เรียน (Goal) หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องการหรือสิ่งที่ ผู้เรียน
มุ่งหวัง หากการเรียนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย คือไม่ทราบว่าจะเรียนไปทาไมย่อมจะไม่เกิดผลดีขึ้นได้
2. ความพร้อม (Readiness) เป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรี ยนแต่ล ะคนหมาย
รวมถึงวุฒิภาวะของผู้เรียน คนที่มีความพร้อมจะเรียนได้ดีกว่าทั้ง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
ดังนั้นควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อให้พร้อมที่จะเรียนได้
3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มากระทา
ต่อผู้เรียน เช่น วิธีการเรียนการสอน สถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ การเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เข้าไปมี
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง
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4. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการศึกษาลู่ทางในสถานการณ์ที่
กาลังเผชิญอยู่เพื่อเข้าไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือการวางแผนการกระทาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดย
พิจารณานาสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นอาจมี
หลายวิธี และอาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปล
ความหมายเป็นสาคัญ
5. ลงมือ ท า (Action) เมื่ อ แปลสถานการณ์ แ ล้ ว ผู้ เ รี ย นจะลงมื อตอบสนอง
สถานการณ์หรือสิ่งเร้าในทันที การกระทานั้นผู้เรียนย่อมจะคาดหวังว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้
ตนเองบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
6. ผลที่ตามมา (Consequence) หลังจากตอบสนองสิ่งเร้าหรือสถานการณ์แล้ว
ผลที่ตามมาคือ อาจจะประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะเกิดความพอใจ ถ้าไม่ประสบผลสาเร็จ
ย่อมไม่พอใจ ผิดหวัง ถ้าประสบผลสาเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทากิจกรรมอย่างเดิมอีก ถ้าไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมายอาจหมดกาลังใจ ท้อแท้ที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมต่อไป
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Contradict) ซึ่งจะกระทาใน 2 ลักษณะ คือ
ปรับปรุงการกระทาของตนใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยย้อนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ์
หรือสิ่งเร้าใหม่ แล้วหาวิธี แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้ อีก
ประการหนึ่ง อาจเลิกไม่ทากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจจะกระทาซ้า ๆ อย่างเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลย
ก็ได้
5.2.2 ประเภทของการเรียนรู้
เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom, 1913: 99) ได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้
(Taxonomy of Learning Domain) ที่ควรพัฒนาบุคคลเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (อ้างถึงใน สิริอร
วิชชาวุธ, ๒๕๕๔ : ๑๓๒-๑๔๕)
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และพัฒนาการ
ทางทักษะด้านเชาวน์ปัญญา (Mental skills ; knowledge) เป็นความสามารถด้านการระลึก
หรือสังเกตจดจาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ ในการเรียนรู้ทางเชาวน์ปัญญามี 6 ลาดับขั้น ดังนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นการจาสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในอดีต เมื่อ
จาได้ก็จะสามารถสังเกตได้และระลึกได้
1.2 ความเข้าใจความ (Comprehension) เป็นความสามารถหรือทักษะ
3 ระดับ คือ (1) การจับใจความและเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความสามารถในการ
อธิบาย ตีความ หรือย่อความ และ (3) สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
1.3 การประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการนาสิ่งที่เคยได้
เรียนรู้ในอดีตมาใช้ใหม่ในสถานการณ์ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ กฎ วิธีการ คาจากัดความ หลักการ
และทฤษฎี
1.4 การวิ เ คราะห์ (Analysis)
เป็ น ความสามารถที่ จ ะแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งที่ตนเรียนเป็นส่วน ๆ ได้ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ และสังเกตรู้ได้ว่ามีหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง การวิเคราะห์ต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหา
และโครงสร้างที่รวมตัวกันเป็นความรู้
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1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถที่จะนาชิ้นส่วนต่าง ๆ
มารวมกันให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ความสามารถในการเขียนเรียงความ สุนทรพจน์
1.6 การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถที่จะประเมินตัดสินใจ
คุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น บทความ นิยาย รายงานวิจัย
2. จิตพิสัยหรือการเรียนรู้ทางอารมณ์ (Affective Domain) เป็นการเรียนรู้
อารมณ์ และเจตคติ (growth in feeling or emotional areas ; attitude) บุคคลจะเรียนรู้
การแสดงอารมณ์ผ่านประสบการณ์ของตนเอง เจตคติ ความสนใจ ความตั้งใจ ความใส่ใจ และ
การให้คุณค่าเป็นสิ่งสาคัญแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์ ซึ่งถูกจัดรูปแบบการเกิดเป็นลาดับ
ขั้นดังนี้
2.1 การรับรู้สึกปรากฎการณ์ (Receiving Phenomena) บุคคลจะต้อง
รับรู้ปรากฎการณ์มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะฟัง ดู หรือสัมผัน เช่น ในขณะที่ผู้อื่นพูด จะฟังผู้อื่น
ด้วยความเคารพ หรือฟังเพื่อจดจา
2.2 การตอบสนองต่อปรากฎการณ์ (Responding to Phenomena)
บุคคลจะมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เช่น
ร่ ว มอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น การน าเสนอผลงาน การตั้ ง ค าถามต่ อ ความคิ ด ใหม่ เพื่ อ จะเข้ า ใจใน
ปรากฎการณ์และรู้กฎการปฏิบัติอย่างปลอดภัย
2.3 การให้คุณค่า (Valuing)
บุคคลจะยึดติดสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า
รูปแบบของพฤติกรรมเริ่มจากการยอมรับจนถึงขั้นผูกพัน คุณค่าที่เกิดขึ้นจะค่อย ๆ รวมตัวกันเป็น
กลุ่มกลายเป็นค่านิยมเฉพาะของตนในภายหลัง
2.4 การจัดระบบ (Organization) บุคคลจะจัดระบบสิ่งนั้นเป็นกลุ่มก้อน
และเรียงลาดับก่อนหลังด้วยการนามาเปรียบเทียบความแตกต่างและความสาคัญต่อตัวเองและสร้าง
ระบบคุณค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา
2.5 ค่านิยมฝังลึกภายใน (Internalizing Values) ระบบค่านิยมเกิดขึ้น
และควบคุมพฤติกรรมของตนเอง บุคคลจะทาพฤติกรรมในสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
จนสามารถทานายได้และกลายเป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้ทักษะทางกาย (manual
or physical skills ; skills) การพัฒนาพิสัยเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 7
ขั้นตอนดังนี้
3.1 การรับรู้ (Perception) ความสามารถที่จะใช้สิ่งชี้แนะจากการรับรู้
และชี้นาให้เกิดกิจกรรมทางการกระทา ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่การได้รับการกระตุ้นทางการรู้สึก
สิ่งชี้นาในการเลือก และการแปลความ
3.2 การตั้งค่า (Set) หรือความพร้อมในการกระทารวมทั้ง 3 ด้าน คือ
ปัญญา กาย และอารมณ์ ซึ่งเตรียมการไว้สาหรับการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ
3.3 การตอบสนองจากตัวชี้แนะ (Guided Response) เป็นขั้นเริ่มต้น
ในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการเลียนแบบและการลองผิดลองถูก พฤติกรรมที่ถูกต้องมาก
ขึ้นจนต้องมีการฝึกฝน
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3.4 กลไก (Mechanism) เป็นขั้นกลางในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน
เมื่อพฤติกรรมการตอบสนองที่ทาต่อสิ่งนั้น ๆ เริ่มชานาญขึ้น ผู้เรียนเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะของตนเอง
ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3.5 พฤติกรรมซับซ้อน (Complex Overt Response) ทักษะทางกาย
ที่มีความซับซ้อนและเคลื่ อนไหวได้ประสานกันอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ถูกต้องและดีกว่าได้ โดย
อัตโนมัติ
3.6 การปรับเปลี่ยน (Adaptation) เป็นขั้นที่มีทักษะชานาญจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนท่าด้วยตนเอง
3.7 ต้นฉบับ (Origination) เป็นขั้นที่บุคคลสามารถสร้างทัก ษะการ
เคลื่อนไหวของร่างกายหรือทักษะการคิดจนสามารถสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาได้

5.2.3 ลักษณะการเรียนรู้ที่ดี
1. เกิดจากกระบวนการที่สร้างความเข้าใจ และการให้ความหมายกับสิ่งที่รับรู้มา
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่รู้อยู่ก่อนแล้ว และจะมีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
3. เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
4. ผู้เรียนสามารถกาหนดขั้นตอนการเรียน และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ผู้เรียนมีความชัดเจนในเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียน และเปูาหมาย
ของการเรียนนั้นมีความหมายกับตนเอง
6. มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้กับชีวิตจริง
5.2.4 รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องบุ ค คล มี ค วามหลากหลายและแตกต่ า งกั น ไปตาม
ประสบการณ์และความสามารถพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ การเรียนรู้มีหลายรูปแบบซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ 4 รูปแบบ (สุวิทย์ และอรทัย มูลคา, 2544 : 59 – 66) คือ
1) นักทฤษฎี เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อสิ่งที่เรียนเป็ นส่วนของระบบ รูปแบบ แนวคิด
หรือทฤษฎี วิธีเรียนจะโยงสิ่งที่ตนเองสังเกตหรือเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับทฤษฎี คิดทุกอย่างอย่างเป็น
ระบบ
2) นักวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากกิจกรรมที่ให้ โอกาสและระยะเวลาในการ
ทบทวน ใคร่ครวญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะใช้วิธี การเก็บข้อมูลแล้วพิจารณาอย่างถ่องแท้ก่อนจะ
สรุป
3) นักปฏิบัติ เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับปัญหาหรือ
โอกาสในงาน จะแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และทดลองเพื่อจะดูว่าปฏิบัติได้จริง ชอบอภิปรายและ
แสวงหาวิธีการที่หลากหลาย
4) นักกิจกรรม เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากกิจกรรมที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง
เช่น เกม กิจกรรมกลุ่ม มีการรับรู้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
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5.3 หลักการเรียนรู้
ในยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ เป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคม ส่งผลต่อการปรับตัวให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ
ทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน จึงเป็นตัวแปรสาคัญที่ต้องเกิด
ขึ้น กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ ร่ ว มสมั ยได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ กระแสการเปลี่ ย นแปลงท างสั ง คม
ก่อให้เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิต
ของสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นการมีหลักการเรียนรู้จะส่งผลให้การเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นได้
ตลอดชี วิ ต ที่ บุ ค คลควรพั ฒ นาตนเองในด้ า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติงาน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความอยู่รอดของตนเอง
5.3.1 ชนิดของการเรียนรู้
แบนดูราแยกการเรียรรู้ออกเป็น 2 ชนิด (สิริอร วิชชาวุธ, 2554 : 93 – 99)
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Enactive Learning) การเรียนรู้เงื่อนไขการเสริมแรง
(reinforcement) จากการได้รับรางวัลและการลงโทษด้วยตนเองโดยตรง
2. การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) การเรียนรู้เงื่อนไข
เสริมแรง (reinforcement) จากการได้รับรางวัลและการลงโทษโดยการสังเกตจากตัวแบบ แต่ถ้า
ตัวแบบถูกลงโทษ เขาจะไม่ทาตัวให้เหมือนต้นแบบ การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบนี้จะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าการเรียนแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เรียนจะทาตามตัวแบบที่มี
สถานะทางสังคมสูงมากกว่าตัวแบบที่มีสถานะทางสังคมต่า การเรียนรู้จากการสังเกตมีกระบวนการ
ทางปัญญา 4 ขั้น คือ
1) ช่วงความตั้งใจ(Attention Span) ความตั้งใจจะเป็นตัวกาหนดในการเลือกรับรู้
ถ้าผู้เรียนตั้งใจที่จะรับรู้สิ่งหนึ่ง ผู้เรียนจะรู้ว่าสิ่งนั้นปรากฏ ถ้าผู้เรียนไม่ตั้งใจรับรู้ ผู้เรียนจะไม่รู้ว่ามี
นั้นปรากฏอยู่ในขณะนั้น ฉะนั้น
2) การเก็บ ข้อมูล ไว้เป็นความจา (Retention) เมื่อผู้ เรียนรับรู้เหตุการณ์ว่า
สถานการณ์ใด ใคร ทาอะไร ได้อะไรผู้เรียนจะเก็บข้อสิ่งที่ตนรับรู้ไว้เป็นความจา
3) การทาพฤติกรรม (Motor Reproduction หรือ Behavioral Product)
ผู้เรียนจะมีคาจากัดความของสัญญาลักษณ์ที่แปลจากสิ่งที่ตนเองได้สังเกต แล้วนามาสร้างรูปแบบใน
การกระทาที่เหมาะสมการจะเกิดพฤติกรรมได้
4) แรงจูงใจในการทาพฤติกรรม (Motivation)
ความปรารถนาในการทา
พฤติกรรมของผู้เรียน จะทาให้เขาทาพฤติกรรมที่ได้สังเกตเห็นไว้ ผู้เรียนจะไม่แสดงพฤติกรรมตาม
ต้นแบบทุกพฤติกรรม
5.3.2 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สังคมสมัยใหม่เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ทุกคนจาเป็นต้องมีการ
จัดการความรู้ให้กับตนเอง เพื่อมุ่งสู่องค์การการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ภายในตนเอง
หรือความรู้ที่ได้ รับ จากองค์กรภายนอกมาจัดระบบ เพื่อให้ ตนเองสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
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1. การประเมินความต้องการของตนเอง (Assessing Needs)
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Setting goals)
3. การกาหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ (Specifying learning content) โดย
กาหนดระดับความยากง่าย ชนิดของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น
ค่าใช้จ่าย ความจาเป็นในการเรียนรู้ ฯลฯ
4. การจัดการในการเรียนรู้ วางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยบริ การ
จัดการเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
5. การเลือกวิธีการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
6. การกาหนดวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และทางด้านอารมณ์
7. การกาหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง โดยกาหนดวิธีการรายงาน/บันทึกการ
สะท้อนตนเอง การให้โอกาสได้ฝึกฝนการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
5.3.3 หลักการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ
ในสังคมปัจจุบัน การใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มคนมีความแตกต่างกันไปตามสภาพ
แวดล้อม ตัวอย่างเช่น สังคมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย มีวิถีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ค่อนข้างมี
รูปแบบการใช้ชีวิต อย่างอิสระ และเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงมีการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา
กล่าวคือ การค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด การแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ ชีวิต ดังนั้น ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ที่สาคัญต่ออนาคต เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัย แต่ละคนต้องมี
การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมใหม่ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งวางแผนการเรี ย นรู้ ชี วิ ต จริ ง การใช้ ชี วิ ต ใน
สถาบันการศึกษาที่มีคุณค่า นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมของตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นผู้
เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ สาคัญยิ่งตลอดชีวิตของมนุษย์ การ
เรียนรู้จะทาให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้น ในการศึกษาเล่า
เรียนต้องมีหลักในการพัฒนาตนเองเพื่อประสบความสาเร็จในชีวิตการศึกษา
5.3.3.1 การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อ “ผู้เรียน”
1. รู้ว่าต้องทาอะไร
2. เข้าใจว่าเพราะเหตุใดต้องกระทาสิ่งนั้น
3. รู้ว่าเมื่อไรจะถูกประเมินและประเมินด้วยวิธีใด
4. มีโอกาสเข้าถึงสื่อที่สามารถเข้าใจได้
5. มีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
6. ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากอาจารย์ เพื่อน และผู้เกี่ยวข้อง
7. ทางานตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับตนเอง
8. สนใจในสิ่งที่กาลังทา
9. ทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
10. มีโอกาสทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง
11. มีความเป็นเจ้าของสิ่งที่กาลังทา
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5.3.4 หลักการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในสังคมร่วมสมัย
การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่องจากองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้นมีอยู่ใน
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้คน ผู้รู้ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน สภาพจริง
ในชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม การเมือง หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุ ษย์สร้าง
ขึ้น ในการเรียนรู้ นอกชั้นเรี ยน ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้ส ร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงและการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จากวิถีชีวิตในสังคมเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับ ชีวิต
จริงของผู้เรียน ในขณะเดียวกันทั้งผู้คนที่แตกต่างกันด้วยช่วงวัยหลากหลายมิติเชิงประสบการณ์ย่อม
ทาให้สถานการณ์การเรียนรู้ในระบบสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เป็นเสมือนดจทย์
การฝึกฝนทักษะสาคัญของผู้เรียนทั้งทักษะการคิด ทักษะชีวิต การสื่อสารและเสริมสร้างการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมร่วมแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมต่อไป การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทักษะ/ความรู้ที่แต่แตกต่างกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อันกว้างใหญ่ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในวิถีชีวิต ในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น
1) สถาบัน/ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายประเภท
2) บริเวณและสถานที่ต่าง ๆ ภูมิทัศน์ของสถาบัน ภายนอกสถาบัน แหล่งเรียนรู้
ในสถาบั น เช่ น ห้ อ งสั ม มนา สถานที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ สนามกี ฬ าของสถาบั น ห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องอาหาร หอประชุม เป็นต้น
3) แหล่ งเรี ยนรู้ ในสถาบัน/นอกสถาบัน เช่น วัด ตลาด หอสมุด พิพิธ ภัณฑ์
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ทะเล ภูเขา น้าตก เป็นต้น
4) ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
5) เรื่องราว สถานการณ์ และเหตุการณ์สาคัญ
6) วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันสาคัญทางราชการ
การเรี ย นรู้ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิ ดชอบ สารวจ สื บค้น
รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ น าเสนอแลกเปลี่ ย น และสรุป ข้อ มูล จากการศึ กษาโดยใช้ชุ มชนและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะทาให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ
สัมผัสกับธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัย มีส่วน
ร่ว มในการถ่ายทอดประสบการณ์ห ลากหลายมิติ ร่วมดูแลและร่ว มเรียนรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายจริงต่อผู้เรียน
5.4 เทคนิควิธีสาคัญในการเรียนรู้
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การศึกษาในมหาวิทยาลัย นั้น นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้ว ยตนเองเป็นหลักสาคัญ
การเข้าชั้นเรียนเป็นเพียงการฟังคาชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักศึกษา
จานวนมากยังหวังเพียงพึ่งพาความรู้จากคาบรรยายของอาจารย์เท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วยังไม่พอ เมื่อ
ก้าวเข้ามาเป็ นนั กศึกษา ทุกคนต้องการความสาเร็จในการเรียน แต่มีนักศึกษาจานวนไม่น้อยที่
ประสบความล้มเหลวทางการเรียน ทั้ง ๆ ทีม่ ิได้มสี าเหตุมาจากสติปัญญา นักศึกษาเคยพิจารณา
ทบทวนบ้างหรือไม่ว่า เป็นเพราะเหตุใด หรือ สาเหตุความล้มเหลวในการเรียนมาจากนักศึกษาขาด
การจัดระบบ การวางแผนการเรียน การค้นคว้าหาความรู้ และการวางแผนการเรียนให้ได้ผ ล
ฉะนั้นการที่จะทาให้ตนเองประสบความสาเร็จในด้านการเรียนควรมีเทคนิคหรือกลวิธีในการเรียนที่
เหมาะสม ในที่นี้จะนาเสนอบางส่วน คือ
5.4.1 เทคนิคตารางชีวิต
การเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จ จะต้องมีการจัดทาแผนผังชีวิตให้
การเรียนของตนเองคาดคะเนหรือประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินชีวิต ซึ่งการทาตารางชีวิตเป็น
วิธีการเบื้องต้นที่นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาใช้กาหนดการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตัวอย่างเช่น
การจัดภารกิจการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา
ภารกิจ
เข้าใจ
เข้าถึง
พยายามจัดหาอาหาร เลือกอาหารที่ปลอดภัย
ให้มีสารอาหารครบ 5 ไม่จัดวางอยู่ที่ที่ไม่สะอาด
อาหาร
หมู่ เหมาะสมกับ
ปลอดจากสารพิษต่าง ๆ
ศักยภาพของตนเอง
ค้นหาวิธีการออกกาลัง สถานที่ออกกาลังกายต้อง
ออกกาลัง
กายที่เหมาะสมสภาพ ปลอดภัย ไม่อันตรายต่อ
ของตนเอง
สุขภาพ
วิเคราะห์อารมณ์
ควบคุมอารมณ์ด้วยวิธีการ
อารมณ์
ตนเอง
หยุดนิ่ง ๆ
รู้วิธีการอ่านหนังสือที่ เลือกอ่านหนังสือในที่ที่มี
อ่านหนังสือ
ช่วยพัฒนาตนเอง
อากาศปลอดโปร่ง
ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ที่มา : ภณ ใจสมัคร. ออกแบบเพื่อการเรียนการสอนรายวิชา ศท 121 :

พัฒนา
รู้จักสังเกตอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่
ควรรับประทานอาหาร
ก่อนนอน
เริ่มออกกาลังกายทีละ
น้อยประมาณ 5-15
นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่ม
หากิจกรรมเสริมสร้าง
อารมณ์ให้แจ่มใส
อ่านอย่างตั้งใจ เริ่มจาก
ระยะเวลาน้อยประมาณ
10-15 นาที จึงค่อยเพิ่ม
2553

5.4.2 เทคนิควิธีหัวใจนักปราชญ์ สุ. จิ. ปุ. ลิ.
การเตรี ย มตั ว ก่ อ นเรี ย น นั้ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งทราบว่ า ชั่ ว โมงนั้ น จะเรี ย นอะไร
มีเอกสาร ตารา หรือหนังสือที่อาจารย์สั่งให้ไปเตรียมอ่านมาก่อนหรือไม่ และวิธีการปฏิบัติตนในชั้น
เรียน เพื่อให้ประสบความสาเร็จสูงสุดในการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน แนวทางที่ดีคือ การปฏิบัติ
ตามหลัก “หัวใจนักปราชญ์” ประกอบด้วย
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สุ คือ สุตะ แปลว่า ฟัง (รวมทั้งอ่านด้วย) ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การ
ฟังเป็นข้อสาคัญ คนที่จะเป็นปราชญ์ได้ก็ต้องได้ฟังมามาก ซึ่งเรียกว่า พหูสูต คือ ผู้ฟังมาก อ่าน
มาก ผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์จะต้องฟังมากและอ่านมาก ฟังให้เข้าใจข้อความ ส่วนการอ่าน ในการ
เรียนจะต้องอ่านคู่ไปกับการฟัง ยิ่งเรียนสูงขึ้นยิ่งใช้การอ่านมากขึ้น และจะต้องใช้การคิดมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งการฟังที่ดีมีหลักสาคัญ คือ
1. ฟังให้ต รงตามความมุ่งหมาย โดยทั่วไปแล้ ว หลักการฟังมีความมุ่งหมาย
หลัก 3 ประการ 1) ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 2) ฟังเพื่อ
ความรู้ ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 3) ฟังเพื่อให้ได้คติ
ชีวิตหรือความจรรโลงใจ ได้แก่ การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุมและวิจารณญาณเพื่อเชิดชู
จิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น
2. ฟังโดยมีความพร้อม ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และความพร้อมทาง
สติปัญญา เช่น การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ ไม่เหนื่อย การมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
อย่างเพียงพอ
3. ฟังโดยมีสมาธิ ฟังด้วยความตั้งใจมั่น จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง ไม่ปล่อยจิตใจให้
ล่องลอยไปที่อื่น
4. ฟั ง ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น การฟั ง ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น จะท าให้ ผู้ ฟั ง
มองเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าจึงสนใจเรื่องที่ตนจะฟัง
5. ฟังโดยไม่อคติ ฟังโดยการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น
ส่วนการฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ เป็นวิธีการฟังโดยมีจุดประสงค์พิเศษ ก่อนจะเข้า
ฟังคาบรรยายหรือเรียนบทเรียนใหม่ นักศึกษาสามารถเตรียมตัวด้วยการอ่านล่วงหน้า เช่น อ่านบท
ที่เกี่ยวข้องในตาราเรีย นอย่างคร่ าว ๆ หรือพูดคุยกับคนที่เคยเรียนวิช านั้ นมาก่อน จากนั้นเขียน
คาถามสาคัญๆ ที่นักศึกษาต้องการหาคาตอบ ในชั้นเรียนพยายามค้นหาคาตอบสาหรับคาถามนั้น ๆ
เวลาฟังพยายามค้นหาแบบแผนของการบรรยายหรือของบทเรียนนั้นให้พบ
สรุป นักศึกษาควรใช้เทคนิคการฟังแบบพินิจพิเคราะห์เพื่อสร้างความสนใจในเรื่องที่
ฟัง ด้วยการใส่ใจและพยายามตอบคาถามที่ได้เตรียมไว้แล้ว ตั้งคาถามในสิ่งที่ได้ยิน เช่น เรื่องนี้
สาคัญหรือไม่ การฟังพยายามตั้งใจฟังและจับใจความประเด็นหลักที่สาคัญ ๆ ทบทวนสิ่งที่ได้ยินด้วย
การอ่านบันทึกคาบรรยายภายในวันเดียวกันกับการอ่านหรือฟังบรรยายบทเรียนนั้น
จิ คือ จินตะ แปลว่า จินตนาการ ซึ่งหมายความว่า เมื่อฟังหรืออ่านแล้วต้อง
คิดตาม รู้จักไตร่ตรอง คิดใช้เหตุผลวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดจิตนาการ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ปุ คือ ปุจฉา แปลว่า การถาม ต้องพยายามหาความรู้ในการถามเมื่อฟังหรือ
อ่าน ถ้าไม่เข้าใจก็ค้นคว้าหาความเข้าใจ ถ้ายังไม่เข้าใจต้องสอบถามผู้ที่เรามั่นใจว่าเขารู้ เมื่อได้ฟัง
หรือได้อ่านเรื่องต่าง ๆ มาแล้วควรเอาข้อความนั้นมาคิดตรึกตรองดู เมื่อเห็นว่าอย่างไรที่ไม่แน่ใจ
จึงเอาข้อความนั้นมาถามดู เพื่อต้องการความรู้จริง ไม่ใช่ถามเพื่อขัดคอ
ลิ คือ ลิขิต แปลว่า การเขียน บันทึกข้อที่ควรรู้ และ ควรจาไว้ การเขียนมี
ความสาคัญมาก เพราะเป็นการแสดงผลของการฟัง การอ่าน เมื่อจดบันทึกแล้วก็ขยายเป็นการ
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พิมพ์ การทาฐานข้อมูล ก็สามารถนาไปรวม ศึกษา วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ให้เป็นผลงานที่มี
ประโยชน์ได้
5.4.3 เทคนิคการจดบันทึก/การจดโน้ต
การจดโน้ตช่วยให้
นักศึกษารู้ว่าเข้าใจเรื่องนั้ นจริงๆ หรือไม่ หากไม่
เข้าใจ ก็สามารถถามอาจารย์ได้ นอกจากนั้นยัง
ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ บ รรจุ ข้ อ มู ล ในสมองในที่ ที่
เหมาะสมตั้งแต่แรก วิธีการจดโน้ตมีหลายวิธี เช่น
การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ม าตรฐานแทนค าต่ า ง ๆ เช่ น
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์นั้น ๆ การ
ใช้อักษรย่ อ ซึ่งมีความหมายเป็ น มาตรฐาน การ
สร้างสัญลักษณ์หรือคาย่อของตนเอง นอกจากนี้ยัง
มีรูปแบบการจดโน้ตเพื่อช่วยจา ดังนี้
1. แผนภูมิต้นไม้ เหมาะสาหรับ
ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากมายหลายชั้น และแบ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจน
2. แผนผังทางความคิด Mind Map คือเทคนิคการจดบันทึกเป็นการเรียบเรียง
ข้อมูล และการจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติการทางานของสมอง โดยมีการใช้งานสมองสองซีก
พร้อมกัน คือสมองซีกขวาที่ใช้เพื่อการคิดสร้างสรรค์และจิตนาการส่วนสมองซีกซ้ายใช้เพื่อการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นข้อมูลหรือคิดเป็นระบบ การจดบันทึกมีลักษณะเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา
ออกไปเรื่อยๆ ทาให้สมองได้คิดและจินตนาการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการจาและฟื้นความจา หรือการ
เรียกข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง จะทาได้ง่ายและมีความถูกต้องแม่นยากว่าการใช้เทคนิคจดบันทึก
แบบเดิม เพราะฉะนั้น การนาแผนผังความคิดมาใช้จะทาให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจาวันและ
ชีวิตการทางาน เช่น การวางแผนงาน การบันทึกช่วยจา การสรุปบทเรียนแผนผังความคิด เหมาะ
สาหรับเนื้อหาที่กระจายออกไปกว้าง ๆ ถ้าต้องการแสดงลาดับของหัวข้อที่อ่านหรือฟัง สามารถทา
ได้โดยการใส่หมายเลขไว้ที่หัวข้อต่าง ๆ
3. แบบโครงเรื่อง เป็นการจดประเด็นและหัวข้อสาคัญต่าง ๆ โดยใช้สานวนภาษา
ของตนเอง แล้วจัดกลุ่มเรียงลาดับหัวข้อนั้น วิธีนี้จะทาให้เข้าใจเรื่องอย่างแท้จริง เพราะต้องแยกว่า
ข้อไหนเป็นประเด็นสาคัญก่อนจึงสามารถเขียนสรุปประเด็นได้
4. แบบการลาดับเวลา เหมาะสาหรับการจดโน้ตในวิชาที่เป็นเรื่องของพัฒนาการ
ต่าง ๆ หรือภูมิหลัง ของเรื่องที่กาลังศึกษา ลาดับเวลาจะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นอย่างมี
เหตุผลและต่อเนื่อง
5.4.4 การจับประเด็น
หลั กการจั บ ประเด็น ต้องอาศั ยการฟังและดูเ พื่อจับประเด็นและสรุปความนั้ น
ออกมา สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะเบื้องต้น และหัวใจของการจับประเด็น คือ การฝึกหัดตั้งคาถามกับ
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ตนเองทุกครั้งที่อ่านหนังสือ หรือเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ คาถามที่สาคัญ ได้แก่ คาถามว่า “อะไร
คือประเด็ นสาคัญของเรื่ องนี้ ” หรือ “หัวใจของเรื่องอยู่ที่ ใ ด” หรือ “คนเขียนหนังสือเรื่องนี้
ต้องการจะบอกอะไร” หรือ “สาระสาคัญของเรื่องอยู่ที่ใด” เป็นต้น ในการฝึกฝนการจับประเด็น
ให้แม่นยายิ่งขึ้น ควรจะเรียนรู้วิธีการทาความเข้าใจและจดจาเนื้อหาให้คล่องแคล่วเสียก่อนหรือจะ
ฝึกไปพร้อม ๆ กันก็ได้ พอจับประเด็นแล้ว ก็ให้จดโน้ตย่อประเด็นนั้นให้ เป็นข้อความสั้น ๆ เก็บไว้
ทบทวน แค่ดูโน้ตย่อเพียงประโยคเดียว ความจาก็จะทาหน้าที่ขยาย แตกตัวออกเป็นความเข้าใจ
เนื้อหาได้ ดังนั้น การจับประเด็น จะต้องฟังเรื่องให้ดีให้ครบถ้วน จดบันทึกสาระสาคัญ รีบถามหาก
ไม่เข้าใจเนื้อหา ตรวจสอบความเข้าใจโดยการลองสรุปเรื่ องราวดูก่อน ต้องมีความรู้เดิมและช่างคิด
พิจารณา และอาศัยสื่อช่วยจดจา เช่น บัตรคา หรือ Mind mapping ข้างต้น
5.4.5 เทคนิคการอ่านแบบ SQ 3 R
ทักษะการอ่านนั้นเป็นทักษะที่จาเป็นกับเรามาก เพราะสื่อในการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของเอกสาร ดังนั้นเทคนิคในการอ่านเพื่อศึกษาเล่าเรียนมีหลายวิธี แต่วิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก และเป็นวิธีการ
อ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ วิธีอ่านแบบ “สูตร SQ 3 R” ประกอบด้วย
S = Survey การสารวจ คือ การอ่านแบบสารวจเป็นการอ่านผ่าน ๆ อย่าง
รวดเร็วว่าต้องเรียนอะไร โดยการกวาดสายตาไปยังหัวข้อ สรุปประเด็นสาคัญ ดูหัวเรื่องบท หัวข้อ
ใหญ่ และหัวข้อย่อย คาสรุปใต้ภาพ แผนภูมิ แผนที่ ตรวจดูคาถามท้ายบท และอื่น ๆ อย่าง
คร่าว ๆ
Q = Question การตั้งคาถาม ได้แก่การนาหัวข้อย่อยต่าง ๆ มาทาเป็น
คาถาม เช่น การเติมคาว่า “ทาไม?” “อย่างไร” หรือเมื่อนักศึกษาสารวจหนังสือในเบื้องแรกโดย
การดูอย่างรวดเร็ว คาถามที่เกิดขึ้นเป็นคาถามที่มี ลักษณะทั่ว ๆ ไป เช่น ฉันจะเชื่ อตาราเล่ มนี้
ได้มากน้อยแค่ไหน คาถามที่ปรากฏในหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นคาถามที่ได้มาจากคาถามของผู้เขียน
ท้ายบท และคาถามในโปรแกรมการเรียน เป็นคาถามที่ผู้เขียนตั้งคาถามในรูปแบบต่างกัน คาถามมี
จุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านตอบคาถามซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นเกิด
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ดี
R 1 = Read การอ่าน อ่านช้า ๆ เพื่อค้นหาคาตอบให้แก่คาถามต่าง ๆ ที่
นักศึกษาตั้งไว้ ซึ่งในการอ่านหนังสือนักศึกษาต้องพยายามทาสิ่งต่าง ๆ คือ แสวงหาความคิดหลัก
ดูว่า “อะไรคือความคิดหลั ก ” ในทุกระดับของหนังสื อ การพิจารณาการวางแผนการเขียน ถ้า
นักศึกษาพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าผู้เขียนได้วางแผนการ เขียนหนังสือเป็นระดับต่าง ๆ เช่น
ระดับที่ 1 ชื่อเรื่อง ระดับที่ 2 ความคิดหลักในบทต่าง ๆ ระดับที่ 3 ความคิดหลักระดับตอน
ระดับที่ 4 ความคิดหลักระดับย่อหน้า
R 2 = Recall การจาได้ ในการอ่านหนังสือแล้วจาได้นั้นผู้อ่า นพยายามระลึก
ถึงสิ่งที่ต นอ่านไปอย่างสม่าเสมอ เพราะการระลึ กถึงเรื่องที่อ่านผ่ านไปจะพัฒนาการเรียนรู้ได้ถึง
3 ประการ คือ การอ่านกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ เพราะนักศึกษาจะต้องทาการระลึกเรื่องที่อ่าน
ผ่านไป การระลึกเรื่องที่อ่านไป ทาให้เกิดการแก้ไขความจาหรือความเข้าใจที่ไม่ สมบูรณ์ และการ
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อ่านจะทาให้จับประเด็นหลักได้ นักศึกษาต้องพยายามระลึกถึงประเด็นหลักเหล่านั้น และสรุปด้วย
คาพูดของตนเอง
R 3 = Reviews การทบทวน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการจาสิ่งที่อ่าน
ไปแล้ว ถ้านักศึกษาสามารถจาทุกสิ่งทุกอย่างที่อ่านผ่านไปได้หมดสิ้น และถูกต้อง ฉะนั้นการทบทวน
อีกครั้งหนึ่งจะทาให้นักศึกษามั่นใจในเรื่องที่อ่าน การทบทวนนักศึกษาต้องปฏิบัติ 4 ขั้นตอนข้างต้น
อีกครั้งหนึ่ง คือ สารวจโครงสร้างของบท ตอน ย่อหน้า หัวเรื่อง ระดับต่าง ๆ
5.4.6 เทคนิคการจา
สาระสาคัญของการจา คือ การเชื่อมต่อระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้อยู่ใน
โครงสร้างเดียวกันที่มีอยู่แล้ว เทคนิคการจาจะต้องมีความเข้าใจก่อนจึงจะสามารถทาให้การจานั้นมี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน เทคนิคการจาจึงไม่ใช่การท่องจา
เทคนิคการจาเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนมีหลายวิธี เช่น
1. เป็นคากลอน
2. จาจังหวะทานองเพลง หรือการแบ่งกลุ่มเนื้อหา
3. การสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
4. อักษรซ้า
5. ชุดคา การสร้างคาใหม่จากอักษรตัวแรกและเรียงเป็นกลุ่มให้จาง่าย
6. การใช้อักษรมาสร้างเป็นคาแล้วผูกเรื่อง เช่น ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5.4.7 การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ แก่นักศึกษา โดยจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในหลากหลายรู ปแบบ ทั้งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา การเรียนรู้จาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปได้ทุกมุมโลกเพื่อขยาย
โอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้เพิ่มขึ้น จึงเห็นได้ว่ารูปแบบการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมิได้
เน้นการเรียนรู้จากภายในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ทั้งภายในชั้น
เรียนและภายนอกชั้นเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ ด้านกีฬาหรือการส่งเสิรมสุขภาพ ด้านบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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ซึ่ ง กิ จ กรรมทั้ ง 5 ด้ า น นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
http://www.kbu.ac.th และ http://qa.kbu.ac.th การเข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษาขอหลักฐาน
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาสามารถขอใบรั บ รอง
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ ที่ฝุายกิจการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยา
เขตพัฒนาการ

สรุปท้ายบท
การเรียนรู้ เป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับชีวิต เพราะการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการปรับตัวได้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้เกิดปัญญาอันเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มากขึ้น นาไปสู่ชีวิตที่ประสบความสาเร็จ ของบุคคล และนาไปสู่ความอยู่รอดอย่างสร้างสรรค์ของ
มนุษยชาติ ฉะนั้นหลักการเรียนรู้ นักศึกษาต้องเป็นผู้ควบคุมตนเอง รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และเรียนด้วยแรงจูงใจของตนเอง เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้กับงาน โดยมีความสาเร็จ คือ
รางวัล เป็นสิ่งจูงใจที่ประเมินคุณค่าด้วยตนเอง และไม่เพียงแต่จะเรียนรู้ด้านวิชาการและทักษะ ยัง
สามารถพัฒนาจิตใจตนเองและผู้อื่นด้วย ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการศึกษาที่
นักศึกษาต้องเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการในการ
เรียน การกาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหล่งวิทยาการ และ
การประเมินผลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษามีหลักการ มีเทคนิคการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ที่
ถู ก ต้ อ ง จะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ในทุ ก ๆ ด้ า น ซึ่ ง เป็ น ความ
ปรารถนาของทุ ก คน ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งพั ฒ นาตนเองโดยเป็ น ผู้ ที่ ใ ส่ ใ จในการเรี ย นรู้ อ ยู่
ตลอดเวลา ผลที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้น
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัย
1. โปรดให้ความหมายของการเรียนรู้ตามที่นักศึกษาเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างการเรียนรู้ที่ได้เ รียนรู้มา
3 ตัวอย่าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในสังคมร่วมสมัยมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. สภาพการณ์ที่ทาให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มากที่สุด คือสภาพการณ์ใด และสภาพการณ์นั้น
นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง โปรดยกตัวอย่างมา 5 ตัวอย่าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. นักศึกษาคิดว่าองค์ประกอบของการเรียนรู้ในข้อใดสาคัญที่สุด เพราะอะไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

5. นั ก ศึ ก ษามี ห ลั ก ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นการเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งไรบ้ า ง โปรด
ยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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