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อารัมบท
การปฏิวัติการเรียนรู้ เป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก นับแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น และจะยั ง คงถู ก กล่ า วขวั ญ ถึ ง
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
มนุษยชาติและการพัฒนาองค์การ สู่ความสุข
ความมี อิ ส รภาพ ความเป็ น เลิ ศ ในทุ ก ระดั บ นั บ แต่ ร ะดั บ เล็ ก สุ ด จนถึ ง ระดั บ ที่
ไม่สามารถประมาณได้ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์การ ระดับ
ประเทศ และระดับโลก
ผู้วิจารณ์จึงหยิบยกหนังสือ The Learning Revolution (การปฏิวัติการเรียนรู้
ผู้วิจารณ์แปล) ที่เป็นหนังสือขายดี (a best - seller book) อันถูกแต่งโดยสอง
ปรมาจารย์ชั้นน�ำด้านการปฏิวัติการเรียนรู้ระดับสากลเล่มนี้มาน�ำเสนอให้กับผู้อ่าน
ที่สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกท่าน ได้พิจารณาและลองหามาอ่านกัน แล้วท่านจะพบว่า การ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ท้าทายและน่า
สนุกสนานไปพร้อมๆกัน รวมทัง้ ยังสามารถสร้างอิสรภาพและความสุขให้เกิดขึน้ กับ
ทัง้ ผูส้ อน ผูเ้ รียนรูแ้ ละสังคมของผูเ้ รียนรูไ้ ด้อย่างแท้จริง จะจริงเท็จประการใด ขอให้
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ผู้อ่านทุกท่านร่วมพิสูจน์ไปพร้อมกันกับผู้วิจารณ์ และลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน
กันโดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่เป็นการหลงยุคและคลายความสงสัยว่า เหตุใดหนังสือเล่ม
นี้จึงได้รับความนิยม ขายดี และสามารถท�ำให้คนอ่านเปลี่ยนชีวิตสู่ความมีอิสรภาพ
และความสุขได้หากได้ลองท�ำตาม

บทนำ� (Introduction)

บทที่ 8

การปฏิวัติการเรียนรู้ (The Learning Revolution) ถูกเขียนโดย 2 นักเขียน
ชั้นน�ำของโลก คือ 1) Gordon Dryden (กอร์ดอน ไดรเดน) และ Jeannette Vos
(เจนเน็ท วูส) มีจ�ำนวน 538 หน้า พิมพ์ใน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เป็นหนังสือ
ที่ขายดีมาก มียอดขายประมาณ 9 ล้านเล่มในปี 1999 ได้ถูกแปลเป็นหลายภาษา
และถูกขายในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่ขายได้ 251,000 เล่ม
เพียงวันเดียว และ 7 ล้านเล่มภายใน23สัปดาห์ ฉบับที่แปลเป็นภาษาจีนสามารถ
ขายได้ถึง 10 ล้านเล่มภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ในประเทศสวีเดนสามารถขายได้ถึง
30,000 เล่ม และชาวสวีเดนมากกว่า 25,000 คนเข้าฟังสัมมนาและการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารทีเ่ จนเน็ท วูส บรรยาย ขณะทีใ่ นประเทศนิวซีแลนด์ ตีพมิ พ์ครัง้ ที่ 3 ภายใน
5 เดือนแรกหลังจากหนังสือออกจ�ำหน่าย ในสหรัฐอเมริกาจ�ำหน่ายได้ 2.3 ล้านเล่ม
หลายบริษัททั่วโลกตอบสนองกับข้อความของหนังสือเล่มนี้โดยสั่งซื้อให้พนักงาน
ของบริษัท ท�ำไมปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้บอกอะไรกับผู้อ่าน
ผูส้ นใจสามารถดาวโหลดฉบับค.ศ. 1999 ฉบับเต็มมาอ่านได้ฟรีทางเว็ปไซต์ http://
www.thelearningweb.net/page011.html หนังสือเล่มนีเ้ ป็นมากกว่าหนังสือทีข่ ายดี
ที่สุด ด้วยเป็นหนังสือที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิด ด�ำเนินชีวิต
เรียนรู้ ท�ำงาน สอน และการกระท�ำ นอกจากนี้ผู้แต่งทั้งสองคนได้ท�ำการปรับปรุง
หนังสือปฏิวตั กิ ารเรียนรูล้ า่ สุด ในปี ค.ศ. 2008 ชือ่ ว่า “Unlimited The new learning
revolution and the seven keys to unlock it” (ปฏิวัติการเรียนรู้ใหม่ อย่างไม่จ�ำกัด
และหลักส�ำคัญเจ็ดประการเพื่อการปลดล็อคการเรียนรู้อย่างไม่จ�ำกัด) ผู้สนใจ
สามารถเข้าชมตัวอย่าง 34หน้าแรกของหนังสือฉบับล่าสุดได้ทางเว็ปไซต์ http://
www.thelearningweb.net/unlimited-country.html เช่นเดียวกัน แต่หากประสงค์
จะอ่านฉบับเต็มสามารถสัง่ ซือ้ ได้จากทางเว็ปไซต์ http://www.learning-revolution.
com/#!copy-of-resources/c1buv
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ผู้แต่งการปฎิวัติการเรียนรู้เล่มนี้ ทั้ง 2 ท่าน เป็นปรมาจารย์ทางด้านการปฎิวัติ
การเรียนรู้ชั้นน�ำ และขายดีชั้นยอดระดับโลก ด้วยมีมหาชนสนใจเข้าฟังการสัมมนา
และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีจ่ ดั โดยวิทยากรทัง้ สองท่านนีอ้ ย่างล้นหลาม จัดกีค่ รัง้
ก็ลน้ จัดกีค่ รัง้ ก็เต็ม กอร์ดอน ไดรเดน นักวิจยั นานาชาติจากนิวซีแลนด์ และ ดร.เจนเน็ท
วูส จากแคริฟอร์เนีย ทั้งสอง กล่าวไว้ว่า “โลกต้องการการปฏิวัติการเรียนรู้เพื่อให้
ตรงกับการปฏิวัติในการสื่อสารและเทคโนโลยี” “องค์ประกอบหลักของการปฏิวัติ
มีสองอย่าง คือ การเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์และทันสมัยของ 1) การวิจัยสมอง
กับอ�ำนาจของสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ทันที และ 2) ความรู้” พวกเขาเน้น
นวัตกรรมทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นการปฏิวตั ใิ นการกระท�ำ คือ 1) นักเรียนเรียน
รู้เพื่อพูดภาษาต่างประเทศอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างคล่องแคล่วในแปดสัปดาห์
2)เด็กอายุสามและสี่ปีเรียนรู้ที่จะพูดสามภาษาและอ่าน เขียน สะกด และนับ ได้ดี
ก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้าโรงเรียน 3)เด็กอายุแปดถึงสิบขวบออกแบบโรงเรียนในศตวรรษที่
21 ของตัวเอง – และวาดภาพลงบนซีดีรอมและวิดีโอเทปที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้น
4)เด็กอายุเจ็ดขวบได้รับเกียรตินิยมในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม 5) โรงเรียน
มัธยม อลาสก้าทีซ่ งึ่ นักเรียน เรียนและท�ำงานในบริษทั ต้นแบบไม่พร้อมกันขณะเรียน
ท�ำให้ได้เรียนรู้การส่งออก ภาษาต่างประเทศ สถิติ เทคโนโลยีอาหารและอื่นๆอีก
มากมายที่สัมพันธ์กัน 6)ครูใช้เพลง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาอย่างรวดเร็ว
7) โรงเรียนทีร่ ะบุและให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายของ “พหุปญ
ั ญา” 8) การ
วิจัยล่าสุดในรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการคิด และรูปแบบการท�ำงาน 9) ประเทศ
ทีม่ กี ารใช้จา่ ย 2.5 ล้าน ดอลล่าร์ ในแต่ละโรงเรียนเพือ่ แนะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของโลก และ 10) การวิจยั สมองล่าสุดและวิธกี ารทีแ่ สดงให้เห็นว่าเราแต่ละ
คนใช้เพียงส่วนเล็กๆของศักยภาพสมองเรา
หนังสือ การปฎิวัติการเรียนรู้ ฉบับปี ค.ศ. 1999 ถูกเขียนบนพื้นฐานความเชื่อ
8 ประการ คือ 1 โลกก�ำลังพุง่ ผ่านจุดเปลีย่ นพืน้ ฐานในประวัตศิ าสตร์ 2 พวกเราก�ำลัง
มีชวี ติ อยูผ่ า่ นการปฏิวตั ทิ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงวิธที พี่ วกเราด�ำเนินชีวติ สือ่ สาร คิดและ
ประสบความส�ำเร็จ 3 การปฏิวัตินี้จะก�ำหนดวิธีที่จะท�ำให้พวกเราและลูกหลานของ
พวกเราท�ำงาน หาเลี้ยงชีพ และสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไร 4 เป็นครั้งแรกใน
ประวัตศิ าสตร์เกือบทุกอย่างในขณะนีเ้ ป็นไปได้ 5 อาจจะไม่ได้มากกว่าหนึง่ ในห้าคน
ทีร่ วู้ ธิ ที จี่ ะได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากมรสุมของการเปลีย่ นแปลง – แม้ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว 6 เว้นแต่เราจะพบค�ำตอบ จากโครงสร้างทั้งหมด พบว่า ระดับหัวกะทิ
ที่มีเพียงร้อยละ 20 จะเป็นผู้สร้างรายได้ร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมดของแต่ละ
ประเทศ ขณะระดับยากจนทีส่ ดุ 5 อันดับมีเพียงร้อยละ 2 เท่านัน้ นัน่ คือ สูตรส�ำหรับ

การปฏิวัติการเรียนรู้ 165
The Learning Revolution

รับประกันความยากจน ความล้มเหลวของโรงเรียน อาชญากรรม ยาเสพติด ความ
สิน้ หวังความรุนแรงและการปะทุสงั คม 7 พวกเราต้องการปฏิวตั แิ บบคูข่ นานในการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ ให้ตรงกับการปฏิวตั สิ ารสนเทศและให้ทกุ คนได้แบ่งปันผลจาก
ยุคของความอุดมสมบูรณ์ที่มีศักยภาพ และ 8 โชคดีที่การปฏิวัติ – การปฏิวัติที่
สามารถช่วยให้เราแต่ละคนเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้น มากขึ้น และดีขึ้น – นอกจากนี้ยัง
รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว โดยหนังสือเล่มนีจ้ ะบอกเล่าเรือ่ งราวดังกล่าวและท�ำหน้าที่
เป็นคูม่ อื การปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้คณ
ุ ใช้การควบคุมอนาคตของคุณด้วยตนเอง ผูเ้ ขียน
ทั้งสองท่านได้พยายามบอกเล่าความเชื่อของพวกเขาให้ผู้อ่านได้รับรู้และรับทราบ
ว่าการเขียนหนังสือของพวกเขานัน้ วางรากฐานจากหลักความเชือ่ ทัง้ แปดนี้ ซึง่ ผูอ้ า่ น
จะได้พบสอดแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของเล่ม

บทสรุปเนื้อหาของหนังสือ

ส่วนที่ 1 บทที่ 1 ในอนาคต บทที่ 2 ทำ�ไมไม่ดีที่สุด บทที่ 3 พบกับ
สมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของคุณ บทที่ 4 แนะนำ�ลงมือทำ�ด้วย
ตัวเอง
ส่วนที่ 2 บทที่ 5 วิธีการคิดเพื่อความคิดที่ดี บทที่ 6 ถูกต้องนับตั้งแต่
เริ่มต้น บทที่ 7 ปีที่สำ�คัญ บทที่ 8 หัวใจความลับของการเรียน
รู้ บทที่ 9 การเรียนรู้จริง: วิธีการที่สนุกและรวดเร็ว
ส่วนที่ 3 บทที่ 10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
บทที่ 11 ทันทีอย่างรวดเร็วที่โรงเรียน บทที่ 12 การแก้ภาวะ
ยอมจำ�นนของออกกลางคัน บทที่ 13 การวางแผนโรงเรียน
ของวันพรุ่งนี้ บทที่ 14 โลกธุรกิจของวันพรุ่งนี้ บทที่ 15 เพียง
แค่ลงมือทำ�!

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหนังสือการปฎิวัติการเรียนรู้
(สรุปโดยผู้วิจารณ์)

บทที่ 8

โครงสร้าง หนังสือ

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 15 บท (ไม่นับรวมค�ำน�ำ และบทน�ำ)
มี 3 ส่วนส�ำคัญ ส่วนที่ 1 จะเป็น บทที่ 1 – 4 ส่วนที่ 2 จะเป็นบทที่ 5 – 9 และส่วนที่ 3
จะเป็นบทที่ 10 -15 โดยทางผู้เขียนไม่ได้มีการตั้งชื่อแต่ละส่วนเป็นการเฉพาะ
เจาะจงแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 1
บทที่ 1 ในอนาคต อธิบายถึง 16 แนวโน้มส�ำคัญที่จะรูปร่างโลกของวันพรุ่งนี้
เนื้อหาในบทนี้ ผู้เขียนพยายามที่จะถ่ายทอดภาพของโลกในอนาคตแก่ผู้อ่านใน
แง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และก่อให้เกิดการปฏิวัติการเรียนรู้ที่
แตกต่างจากโลกในอดีตและปัจจุบันที่เป็นอยู่ในยุคนี้ (1999) โดยเป็นการมองบน
รากฐานของการจินตนาการและการประยุกต์สารสนเทศต่างๆทีม่ แี ละเข้าถึงได้ เพือ่
ให้ผอู้ า่ นได้เพลิน และจินตนาการตามไปกับผูเ้ ขียน ไม่วา่ จะเป็นในมุมของการทีเ่ ป็น
ยุคของการสื่อสารโต้ตอบแบบทันที โลกไร้พรมแดนทางเศรษฐกิจ โลกเดียวทาง
เศรษฐกิจ การค้าทางอินเตอร์เน็ตและการเรียนรู้สังคมบริการใหม่ การควบรวมกัน
ของบริษทั ขนาดใหญ่และเล็ก การเปลีย่ นแปลงรูปร่างของการท�ำงาน สตรีในการเป็น
ผู้น�ำ ชาตินิยมทางวัฒนธรรม การเติบโตชนชั้นสามัญ ยุคความชราของประชากร
องค์กรความร่วมมือ ชัยชนะของแต่ละบุคคล ผลของโลกอนาคตทีผ่ เู้ ขียนได้มองภาพ
ไว้เป็นแนวทางส�ำคัญที่ผู้เขียนจะเชื่อมโยงไปสู่การปฎิวัติการเรียนรู้ของโลกอนาคต
ที่แตกต่างจากโลกในอดีตและปัจจุบันที่ถูกถ่ายทอดในบทต่อๆไป ด้วยได้มองว่า
การปฎิวัติก�ำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อ่านและเปลี่ยนแปลงโลกของผู้อ่าน เป็น
ยุคอนาคตแห่งการไร้ขดี จ�ำกัด ในยุคทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างเป็นไปได้ โลกของเด็กๆ จะเป็น
จริงก่อนใครอื่น อนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะเข้าใจแนวคิดใหม่
สร้างทางเลือกใหม่และเรียนรู้และปรับตัวตลอดชีวิต ประเทศที่ร�่ำรวยก็จะเปลี่ยน
ผ่านจากสังคมอุตสาหกรรมสูย่ คุ สารสนเทศ เป็นยุคทีศ่ กั ยภาพของสมองมนุษย์ ความ
รู้และการสร้างสรรค์จะด�ำเนินต่อไปแทนที่เครื่องจักรและอาคารที่เป็นทุนหลักทาง
สังคม ขณะทีป่ ระเทศยากจนมีโอกาสอย่างมากทีจ่ ะตรวจสอบประวัตศิ าสตร์ กระโดด
ข้ามยุคอุตสาหกรรมและตรงเข้าสู่ยุคใหม่ของเครือข่ายอัจฉริยะ จะบรรลุนวัตกรรม
การศึกษาได้ต้องท�ำให้มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในวิธีการใหม่ของการศึกษาและการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและการศึกษาส่วนมากทีผ่ า่ นมาขึน้ อยูก่ บั แนวคิดพืน้ ฐานง่ายๆ เสมอ
บทที่ 2 ท�ำไมไม่ดีที่สุด อธิบาย 13 ขั้นตอนที่ต้องการส�ำหรับระบบการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 โดยในบทนี้ผู้เขียนพยายามอธิบายขั้นตอนส�ำคัญ 13 ขั้นตอนที่จะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูส่ งั คมการเรียนรูใ้ หม่ ผูเ้ ขียน
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เริ่มต้นด้วยการให้ผู้อ่านลองจินตนาการสังคมศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนทุกคนมี
คอมพิวเตอร์ Laptop เป็นของตนเอง ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้งทีวีในตัวราคา
เพียง 300 ดอลล่าร์หรือต�ำ่ กว่านัน้ ทุกบ้านและนักเรียนทุกคนเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ทุกคนเกือบทุกอายุเข้าถึงครูทดี่ ที สี่ ดุ ของโลกในทุกวิชา สามารถเลือกสุม่ เข้าห้องสมุด
ชัน้ น�ำของโลกได้จากทุกที่ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และหอศิลป์มกี ารโต้ตอบสองทาง
การเชื่อมต่อกับคนอื่นรอบโลกถือเป็นเรื่องปกติ เกมอิเล็กทรอนิคส์ถูกออกแบบมา
เพือ่ ช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ เพือ่ ความสนุกสนาน โรงเรียนเป็นงานสังสรรค์ทดี่ ที สี่ ดุ
ในเมืองและเป็นฐานซึง่ ส�ำรวจโลกกว้างของประสบการณ์และความรู้ ครูมคี ณ
ุ ค่าและ
มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรูท้ ใี่ หม่ของวิชาเฉพาะ ห้องเรียน คือ โลกทัง้ โลก ต�ำรา
ทีส่ ร้างเป็นเกมการเรียนรูม้ ลั ติมเี ดียทีม่ กี ารโต้ตอบสองทางและด�ำเนินการผลิตโดย
ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญผูซ้ งึ่ ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ชอื่ ดังทีผ่ ลิตโปรแกรมรายการทีวมี อื อาชีพ
และผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์ ครูทั้งหมดมีทักษะผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่ซึ่งพวก
เขาแสดงดังพี่เลี้ยงเช่นเดียวกับที่มีในโค้ชนักกีฬาที่ดี ทุกคนสามารถวางแผนการ
เรียนการสอนของเขาและเธอได้เองในทุกๆอายุ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรการ
เรียนรู้และความรู้ได้ตามต้องการ เร็วและง่าย ผู้ที่ลาออกจากโรงเรียนทุกคนพัฒนา
สมรรถนะสู งยิ่ งขึ้ น กว่าก่อ นหน้านี้ในพื้นฐานการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความรู้ทั่วไป ที่ถูกเรียกขานเป็นพื้นฐาน
ว่าคือ ความรู้ทางวัฒนธรรม มีสามวิชาส�ำคัญที่ถูกสอนและเรียนรู้ที่โรงเรียน คือ วิธี
เรียนรู้ การเรียนรูว้ ธิ คี ดิ และการเรียนรูท้ จี่ ะกลายเป็นผูจ้ ดั การอนาคตของตัวเองด้วย
ตัวเอง โรงเรียนถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางทรัพยากรและสังคม
การเรียนรู้ หลักสูตรเบือ้ งต้นนับพันเผยแพร่ทเี่ ดสก์ทอปพร้อมใช้งานผ่านทางเวิลด์
ไวด์เว็บเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก พร้อมทั้งมีการโค้ชอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์
ทรัพยากรสังคมท้องถิ่น หนึ่งวันถึงหกสัปดาห์เป็นพื้นฐานขึ้นอยู่กับชุมชน แต่ละ
โรงเรียนมีฟาร์ม ป่าไม้ สวน โรงเพาะฟักปลา สถานีวทิ ยุ หนังสือพิมพ์และอุตสาหกรรม
น�ำร่องของตนเอง ที่ซึ่งนักเรียนสามารถทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนในภาคปฏิบตั ิ
ทุกคนเป็นครูเช่นเดียวกับเป็นนักเรียน ระบบการศึกษาแบบเดิมล้าหลัง การจะบรรลุ
ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก ต้องกระท�ำ 13 สิ่งที่เป็นอิสระต่อกันและเชื่อมโยง
กันไปพร้อมกัน ผ่านความเรียบง่าย สนุกและมีประสิทธิภาพเพียงแค่รวู้ า่ สิง่ ทีค่ วรได้
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รับการสอนที่โรงเรียนคืออะไร เป็นที่น่าทึ่งว่า ผู้เขียนสามารถจินตนาการโลกใน
อนาคตได้ดั่งกับพบเจอด้วยตนเองหรือเห็นภาพด้วยตาตนเอง(ผู้วิจารณ์กล่าว)
บทที่ 3 พบกับสมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของคุณ อธิบายว่าคุณเป็นเจ้าของ
คอมพิวเตอร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลก ด้วยการอธิบายความน่าทึง่ ของสมอง
การท�ำงานของสมอง ความสามารถและศักยภาพของสมอง รวมทัง้ แนวทางการเรียน
รู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมอง ผู้เขียนได้เสนอแนะว่า พวกเราทุกคน
สามารถเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดได้ เมื่อพวกเราเชื่อมโยงความสามารถชั้นเลิศ
ของสมองของพวกเราทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกัน ซึง่ คุณลักษณะทีห่ ลากหลายเหล่านัน้
มีสามคุณลักษณะของสมองที่ส�ำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ คือ 1 วิธีการที่คุณจัด
เก็บและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2 วิธีการที่คุณสามารถ
ใช้สมองในการแก้ปัญหา และ 3 วิธีการที่คุณสามารถใช้สมองเพื่อสร้าง ความคิด
ใหม่ๆ สองข้อแรกเป็นการใช้ความสามารถพิเศษของสมองเพื่อรับรู้รูปแบบและ
ความสัมพันธ์ ส่วนข้อสามเป็นการเรียนรู้วิธีการแตกรูปแบบเหล่านั้น วิธีการรวม
สารสนเทศอีกครัง้ ในหนทางใหม่ ผูเ้ ขียนกล่าวว่า การเรียนรูท้ จี่ ะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
และมีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนแรกที่มีต่อการพัฒนาความสามารถที่
ไม่ได้ใช้ของสมองของคุณ ขั้นตอนที่สอง คือ การเรียนรู้ที่จะใช้จิตใต้ส�ำนึกของคุณ
ผ่านการเตรียมพร้อมที่ผ่อนคลาย เพื่อสามารถซึมซับสารสนเทศได้มากขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฟังเพลงผ่อนคลายเพื่อการเร่งการเรียนรู้ ท�ำทีละอย่าง
สมองต้องการพลังงานจากอาหารที่บริโภค ผลไม้และผักสดเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
สมอง อาหารทีด่ แี ละอากาศเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อสมอง อาหารส�ำหรับร่างกายและอาหาร
ส�ำหรับสมองและออกซิเจน
บทที่ 4 แนะน�ำลงมือท�ำด้วยตัวเอง อธิบาย 20 ขั้นตอนในการเรียนรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างอย่างเร็วมากยิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น โดยได้บอกวิธีการที่จะให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้เร็ว ดีและง่ายผ่านการท�ำสิง่ ต่างๆเหล่านีด้ ว้ ยตัวของผูเ้ รียนรูเ้ อง เริม่ ต้นด้วย
บทเรียนจากการเล่นกีฬา กล้าฝัน ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและก�ำหนดเส้นตาย
ได้ที่ปรึกษาที่กระตือรือร้น เร็ว เริ่มจากภาพใหญ่ก่อน ถามผู้รู้ ค้นหาหลักการส�ำคัญ
ค้นหาหนังสือสามเล่มที่ดีที่สุดที่เขียนโดยผู้ปฎิบัติที่ประสบความส�ำเร็จ ทวนซ�้ำ
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การเรียนรู้วิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างด้วยรูปภาพและเสียง เรียนรู้
ด้วยการท�ำ วาดแผนทีค่ วามคิดแทนทีบ่ นั ทึกเชิงเส้น หาหนทางง่ายๆทีก่ อบกูอ้ ะไรที่
คุณเรียนรู้ เรียนรู้ศิลปะของการรับรู้ความผ่อนคลาย ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ทบทวน
และสะท้อนให้เห็น ใช้เครื่องมือการเชื่อมโยง เช่นหมุดหน่วยความจ�ำ สนุกและเล่น
เกม สอนคนอืน่ ลงเรียนหลักสูตรเร่งการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้นำ� ไปปฏิบตั เิ พือ่ การ
ปฎิวัติการเรียนรู้ของตนเองสู่การเพิ่มศักยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับตนด้วย
ตนเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและดียิ่งขึ้นใน
มุมมองผู้เขียน หากผู้เรียนรู้ รูแ้ ล้วลงมือท�ำทันที
ส่วนที่ 2
บทที่ 5 วิธกี ารคิดเพือ่ ความคิดทีด่ ี โปรแกรมใหม่เพือ่ สอนตัวคุณด้วยตัวเอง
และสอนนักเรียนของคุณคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่ก�ำหนด คือ การรวมใหม่ของ
องค์ประกอบเดิม ผ่าน 12 ขัน้ ตอน ทีผ่ เู้ ขียนพยายามถ่ายทอด ระบบหนทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อความคิดสร้างสรรค์ เริ่มต้นด้วยการก�ำหนดปัญหาของคุณ ก�ำหนด
ทางออกที่ดีของคุณและเห็นภาพมัน รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด แบ่งรูปแบบ
ออกไปข้างนอกสนามของคุณ ลองชุดต่างๆ ของการรวมใหม่ขององค์ประกอบเดิม
ใช้ความรู้สึกของคุณทั้งหมด ปิด ปล่อยให้ตกผลึก ใช้เพลงและธรรมชาติเพื่อความ
ผ่อนคลาย ใส่ใจ ปรากฏผล ตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้ได้เสนออีกทางเลือกหนึ่ง
คือ วิธวี สิ ยั ทัศน์และพันธกิจ ทีข่ นั้ ตอนกระบวนการเป็นเช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหา
แต่จุดเริ่มต้นไม่ได้เริ่มด้วยปัญหา เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ซึ่งความฝันที่
ส�ำคัญทุกอย่างเป็นไปได้ในขณะนี้ กระบวนการเหล่านี้จะช่วยผู้อ่านได้ความคิดที่ดี
ออกมา
บทที่ 6 ถูกต้องนับตัง้ แต่เริม่ ต้น อธิบายคูม่ อื ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการผลิตทารก
ทีด่ กี ว่า ทีส่ ดใสกว่า ผูเ้ ขียนได้บอกเล่าการพัฒนาการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ได้ทารกคุณภาพ
ต้องสร้างพัฒนาการตัง้ แต่อยูใ่ นท้องและช่วง 5 ปีแรกหลังคลอด งดพฤติกรรมเสีย่ ง
ของแม่ เช่น การสูบบุหรี่ เป็นต้น แล้วเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
พัฒนาการทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของทารกแรกเกิด เพลงและอารมณ์ที่
เบิกบาน เมื่อคลอดมาแล้วควรสร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจต่อเนื่องด้วย
โปรแกรมทีเ่ หมาะสม
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บทที่ 7 ปีที่ส�ำคัญ อธิบายวิธีการประเทืองปัญญาของเด็กของคุณตั้งแต่แรก
เกิดถึงสิบขวบ ด้วยการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือท�ำด้วยตนเองอันเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่สุด เขาเรียนรู้ที่จะรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูล เขาเรียนรู้ที่จะเดินไปด้วย
การเดิน เขาเรียนรู้ที่จะพูดคุยด้วยการพูดคุย เรียนรู้ด้วยการเล่นและส�ำรวจ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก เปลี่ยนการเล่นเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ และท�ำให้แน่ใจว่าการเรียนรู้โดยมากคือความสนุก ท�ำให้
ผู้เขียนได้อธิบายถึงวิธีที่จะช่วยในการประเทืองปัญญาของเด็ก เริ่มจากความส�ำคัญ
ของการเคลื่อนทีละขั้นตอน ใช้สามัญส�ำนึกของคุณ สร้างในประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใช้
โลกทัง้ โลกเป็นห้องเรียนของคุณ ศิลปะทีย่ งิ่ ใหญ่ของการสือ่ สาร เรียนรูท้ จ่ี ะอ่านควร
จะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พ่อแม่เป็นครูคน
แรก พ่อแม่ในศูนย์กอ่ นวัยเรียน ด�ำเนินการต่อวิธกี ารทีส่ นุกสนานเดียวกันทีโ่ รงเรียน
บทที่ 8 หัวใจความลับของการเรียนรู้ อธิบายวิธโี ปรแกรมเพือ่ ความส�ำเร็จใน
การศึกษาและในธุรกิจ ผูเ้ ขียนกล่าวว่า คุณเป็นอะไรทีค่ ณ
ุ คิด เราเป็นอะไรทีเ่ ราคิด
ทุกการเห็นคุณค่าในตนเองจะต้องมีพนื้ มัน่ ในความส�ำเร็จในเชิงบวกและความส�ำเร็จ
อย่างที่แท้จริง คือเหตุผลในความเห็นคุณค่าในตนเอง ที่คุณมีเพื่อให้บรรลุสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง เพือ่ ให้บรรลุเต็มศักยภาพ “การรูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง” ไม่เพียงพอ
คุณจะต้องมีพื้นความรู้สึกของคุณในสิ่งที่คุณสามารถท�ำได้ดีด้วย แม้ว่าบ่อยครั้งเรา
กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวัง การเชื่อมั่นมั่นใจในคุณค่าของตนเองและรู้สึกดีกับ
ตนเองจะเป็นหัวใจส�ำคัญของการส�ำเร็จทัง้ ในการศึกษาและในธุรกิจ ดังเช่นที่ บริษทั
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก General Electric ใช้งบประมาณ 800 ล้านดอลล่าร์ต่อปีใน
โปรแกรมการศึกษาและอบรมที่หลากหลายของบริษัท เมื่อถาม CEO Jack Welch
ว่าในอีก 20 ปี GE จะเป็นอะไร เขาตอบว่า “ฉันหวังว่ามันจะเป็นสถาบันการเรียนรู้
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” คุณเป็นดังที่คุณคิดผู้เขียนกล่าวไว้ ภาพตัวเองของเราน่าจะ
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพิจารณาว่าเราเป็นผูเ้ รียนรูท้ ดี่ ี – หรือตรงไปตรงมา ว่าเรา
มีดีที่สิ่งอื่นใด เป็นหัวใจความลับส�ำคัญของการเรียนรู้
บทที่ 9 การเรียนรู้จริง: วิธีการที่สนุกและรวดเร็ว อธิบาย ป้ายบอกทาง
ศตวรรษใหม่สำ� หรับครูและนักฝึกอบรมของวันพรุง่ นี้ ผูเ้ ขียนกล่าวว่า ครูและนักฝึก
อบรมผู้ชาญฉลาดรอบๆ โลกในปัจจุบันก�ำลังเตรียมตัวส�ำหรับความท้าทายของ
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ศตวรรษที่ 21 และพวกเขาก�ำลังท�ำมันอย่างเรียบง่าย โดยรวมบทเรียนจากโรงเรียน
อนุบาล การวิจัยสมอง การแสดงธุรกิจ การโฆษณา โทรทัศน์ เพลง การเต้นร�ำ
ภาพยนตร์ การกีฬา ศิลปะและมัลติมเี ดียอิเล็กทรอนิกส์ ทีท่ ำ� ผ่านกระบวนการเรียน
รูท้ สี่ นุกสนาน ผูเ้ ขียนกล่าวว่าผลจากการวิจัยของพวกเขารอบโลกและการปฏิบตั ใิ น
โรงเรียน วิทยาลัยและธุรกิจ หลักสูตรการศึกษาและการอบรมที่ดีทั้งหมดเกี่ยวข้อง
กับหลักการส�ำคัญ 6 ประการ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกๆอายุ คุณจะเรียนรู้ได้เร็ว
รวดเร็ว และง่าย ถ้าหากว่าทั้งหมดนี้ถูกจัดโดยครูผู้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วม (Involver)
-ไม่ใช่ผบู้ รรยาย (Lecturer)- ผูซ้ งึ่ แสดงดัง่ เป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก ประสานปัจจัย
ทั้งหก คือ 1 การเรียนรู้ที่ดีที่สุด “ของรัฐ” 2 หลักสู่การน�ำเสนอที่ดี 3 คิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ประสงค์และเก็บทรงจ�ำลึกๆ 4 ลงมือสู่การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม 5 การน�ำไปใช้
จริง และ6 ตรวจสอบ ประเมินและเฉลิมฉลอง
ส่วนที่ 3
บทที่ 10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง อธิบายวิธีการ
ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของตัวคุณเองและการใช้พหุปัญญาของคุณ บทนี้ผู้เขียน
บอกว่า ทุกคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมเฉพาะส�ำหรับแต่ละคน ค้นหามันให้
พบแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ ความฉลาดมีหลายทาง เขาได้เสนอวิธีการที่จะค้นหา
รูปแบบการเรียนรู้ของตัวคุณเองให้พบ คือ การเริ่มต้นด้วยการก�ำหนดรูปแบบการ
เรียนรู้ของตัวคุณ ต่อด้วยวิธีการที่คุณได้รับสารสนเทศ วิธีการที่คุณจัดการและ
ประมวลสารสนเทศ เงื่อนไขที่กระทบความสามารถในการเรียนรู้ของคุณ ความ
ต้องการทางกายภาพและชีวภาพทีก่ ระทบการเรียนรู้ วิธกี ารก�ำหนดรูปแบบการเรียน
รูท้ ชี่ นื่ ชอบของนักเรียน รูปแบบการท�ำงานทีเ่ ฉพาะเจาะจงของคุณ สีช่ นิดของรูปแบบ
การคิด คือ การเรียงล�ำดับแบบไม่ตอ่ เนือ่ ง การเรียงล�ำดับแบบสุม่ บทคัดย่อแบบสุม่
บทคัดย่อแบบเรียงล�ำดับ และจบด้วยการประยุกต์สำ� หรับโรงเรียนและปัจเจกบุคคล
บทที่ 11 ทันทีอย่างรวดเร็วที่โรงเรียน อธิบายโปรแกรมทันทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของโลกและท�ำไมโปรแกรมเหล่านีจ้ งึ ท�ำงาน ผูเ้ ขียนกล่าวว่าทุกคนสามารถเรียนรูใ้ น
หนทางของเขาและเธอ และหนทางเหล่านั้นก็มีจ�ำนวนมากและหลากหลาย โดยได้
เสนอสองหลักการส�ำคัญ คือ การเชือ่ มต่อระหว่างจิตใจกับร่างกาย และการเชือ่ มต่อ
ระหว่างจิตใจกับสมอง พร้อมยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวอย่างเฉพาะ
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เจาะจง (Specialized kinesiology) 2 ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญของรูปแบบการเรียนรูจ้ ำ� นวนมาก
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬา ตัวแบบ Doman-Palmer-NiklassonHartigan ชุดกิจวัตรเพลง เริ่มต้นด้วยการกลิ้งที่อ่อนโยนและความสมดุล แล้วขยับ
ขึ้นไปออกก�ำลังกาย แกว่งมือใน ‘เครื่องเล่นจังเกิ้ลยิม’ หรือ ‘บาร์ลิง 3’ วิธีลูกบอล/
สติก๊ /นก ส�ำหรับสอนการอ่าน ทีบ่ รรลุผลยิง่ ใหญ่เพิม่ ขึน้ ทัง้ ความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนและความภาคภูมใิ จในตนเองของผูเ้ รียน ไม่เพียงแต่ผเู้ รียนจะเรียนรูก้ าร
อ่านเรื่องราวขั้นสูงอย่างเข้าใจเท่านั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ที่
ไม่คาดคิดด้วย ขณะที่เรียนรู้การอ่าน เขาเรียนรู้การคิดและเมื่อเขาเรียนรู้การคิด
พฤติกรรมเขาและลักษณะเขาก็เปลีย่ น แม้นกั เรียนปัญญาอ่อนมากทีส่ ดุ ก็ได้รบั การ
เรียนรู้และก้าวหน้าเร็ว การเขียนกลับเพื่อปัญหาการเขียนกระจกเงา ส�ำหรับเด็กวัย
เรียนที่ยังคงมีปัญหาในตัวอักษรที่แตกต่างเช่น b และd p และ q โปรแกรมการอ่าน
สี่นาที “สิ่งที่คุณสามารถท�ำได้ในสี่นาที? โปรแกรมเทปช่วยการอ่าน ค�ำศัพท์ส�ำคัญ
ส่วนบุคคล และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายที่ผู้เขียนได้ยกมาเป็นตัวอย่างไว้
บทที่ 12 การแก้ภาวะยอมจ�ำนนของออกกลางคัน อธิบายวิธีที่จะได้รับ
“ระดับสูง” ในการศึกษาและไม่ได้ตดิ ยาเสพติด แก๊งค์และเป็นอาชญากรรม ฝ่านการ
ใช้บทเรียนสามัญส�ำนึกจากธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก วิธีการที่จับใจอารมณ์เยาวชน
เทคนิคการสอนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลทั้งหมดจะ
ถูกจัดเตรียม โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างในภาคปฏิบัติจากหลากหลายกรณี คือ การ
บูรณาการการศึกษาโดยใช้โลก คือ ห้องเรียน หลักสูตรหกสัปดาห์สร้างความส�ำเร็จ
ทีละขัน้ SuperCamp น�ำทัง้ หมดรวมเข้าด้วยกัน และรวมทัง้ หมดในโปรแกรม 10 วัน
จาก 7 a.m. ถึง 10:30 p.m ที่ผู้เขียนมองว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อแนะน�ำทุก
โรงเรียนมัธยมของปี เพื่อ”การเรียนรู้จริง” อันรวมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การอ่านเร็ว ทักษะอบรมความทรงจ�ำและการทดสอบใน
การเรียนรู้สู่บริบทการเรียนรู้ หลักสูตรทักษะชีวิตหรือการเจริญเติบโตส่วนบุคคล
รวมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางกายภาพ ค่านิยม และความสามารถในการสื่อสาร
กับเพือ่ นร่วมงานและครอบครัว ทัง้ หลักสูตรเชิงวิชาการและหลักสูตรทักษะชีวติ หรือ
การเจริญเติบโตส่วนบุคคล ถูกฝังตัวอยู่ในดนตรี การเล่น และอารมณ์
2
3

แปลโดย คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.เข้าถึงได้จาก http://dict.longdo.com/search/KINESIOLOGY
คือ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
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บทที่ 8

บทที่ 13 การวางแผนโรงเรียนของวันพรุ่งนี้ อธิบาย 12 ขั้นตอนที่จะปฎิรูป
ระบบการศึกษาของประเทศ คือ การเริ่มต้นที่โรงเรียน 1 โรงเรียนเป็นตลอดชีวิต
เป็นศูนย์กลางทรัพยากรชุมชนตลอดปี 2 ถามผู้บริโภค 3 รับประกันความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค 4 ตอบสนองทุกเชาว์ปัญญาและรูปแบบการเรียนรู้ ในห้องเรียนผ่าน
การแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ช่วยเด็กพัฒนาความสามารถในทุกด้าน นักเรียน
ทุกคนจะกลายเป็นครู 5 ใช้เทคนิคการสอนที่ดีที่สุดของโลก ผ่านบุคลากรส�ำคัญคือ
ครูผอู้ ำ� นวยความสะดวก และเน้นให้ความส�ำคัญในการฝึกอบรมครูและการฝึกอบรม
ใหม่ซำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง หากจะเปลีย่ นแปลงโรงเรียน เริม่ ด้วยการอบรมครูกอ่ น 6 ลงทุน
ในทรัพยากรหลักของคุณ คือ ครู ผ่านการฝึกอบรมครูของวันพรุง่ นี้ 7 ให้ทุกคนเป็น
ครูเช่นเดียวกับเป็นนักเรียน ทุกนักเรียน ทุกครอบครัว ทุกคุณครู ถูกกระตุ้นให้
กลายเป็นผู้เรียนรู้(learner) ไม่ใช่ครู(teacher) อีกต่อไป 8 วางแผนหลักสูตรสี่ส่วน
คือ 1 หลักสูตรการเจริญเติบโตส่วนบุคคล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในตนเอง ทักษะการ
สื่อสารและจูงใจ และทักษะความสัมพันธ์ 2 หลักสูตรทักษะชีวิตรวมการบริหาร
ตนเอง การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนชีวิต และการปรับแผนเศรษฐกิจ
การบริหารความขัดแย้งและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หลักสูตรการเรียนรูผ้ า่ นการ
เรียนรูแ้ ละการเรียนรูผ้ า่ นการคิด เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างสนุกสนาน รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 4 หลักสูตรเนือ้ หา ผ่านการบูรณาการด้วยรูปแบบ แม้วา่ ทัง้ หมด
สัมพันธ์กัน 9 เปลี่ยนระบบการประเมิน 10 ใช้เทคโนโลยีของพรุ่งนี้ 11 ใช้ชุมชน
ทั้งหมดเป็นทรัพยากร และ12 ส�ำหรับทุกคน: สิทธิที่จะเลือก
บทที่ 14 โลกธุรกิจของวันพรุ่งนี้ อธิบายโอกาสการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับ
“องค์การแห่งการเรียนรู้”โอกาสมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ โอกาสธุรกิจเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว การขายบริการและการฝึกอบรมเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณ บริษัทเป็นเช่น
องค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นดั่งธุรกิจร่วมทุน
ทที่ 15 เพียงแค่ลงมือท�ำ! อธิบายวิธีการที่ประเทศใดๆ สามารถน�ำไปสู่การ
ปฏิวัติการเรียนรู้และเพื่อให้คุณสามารถ เช่น ตัวแบบศูนย์กลางภาวะผู้น�ำสิงคโปร์
ตัวแบบการกระจายอ�ำนาจนิวซีแลนด์ ตัวแบบสวีเดน ตัวแบบที่ได้รับการรับรอง
ตัวแบบการเป็นผูน้ ำ� องค์การ ตัวแบบให้มนั ออกไป ตัวแบบการขายทางอินเตอร์เน็ต
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ตัวแบบมัลติมีเดีย ครู ธุรกิจ ตัวแบบมูลนิธิ ตัวแบบการประชุมนานาชาติ ตัวแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวแบบ “คลัสเตอร์” ตัวแบบกลับสู่รากของจีน คิดค้นตัว
แบบของคุณเอง

บทที่ 8

บทวิเคราะห์เนื้อหาและภาพรวมหนังสือ
ภาษาที่
ผู้แต่งใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ประโยคไม่สลับซับซ้อน ใช้ค�ำศัพท์ที่
ไม่ได้ยากเกินไปส�ำหรับผูอ้ า่ นและผูร้ กั การเรียนรูท้ ง้ั หลาย ด�ำเนินเรือ่ งและร้อยเรียง
อย่างสนุกสนาน มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ และปฏิบัติตามได้ในแต่ละขั้นตอน
แนวทางการเขียนของผู้แต่ง วิธีการน�ำเสนอ และการจัดล�ำดับของเรื่อง
เนื้อหาทั้งหมดมี 15 บท แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยเนื้อหาในแต่ละบทจะมีรูปแบบ
การจัดวางและน�ำเสนอที่เหมือนกันคือ ผู้แต่งจะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้อยากรู้
และอยากเข้าไปอ่านเนื้อหาภายในบท ด้วยย่อหน้าส�ำคัญที่รุกเร้าผู้อ่านและผู้เรียนรู้
ทุกคนให้อยากเข้ามาอ่านรายละเอียด และลงมือท�ำตามวิธีการที่ผู้เขียนได้เสนอไว้
เพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ด้วยได้แสดงให้เห็นถึงว่ามีผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าวจนประสบ
ความส�ำเร็จแล้วมีจ�ำนวนมากและมีใครบ้างที่ได้ลองน�ำไปใช้
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
อ่านง่ายช่วยปรับทัศนคติและมุมมองผู้อ่านใหม่ว่าการปฎิวัติการเรียนรู้ไม่ใช่
เรื่องยาก หากคิดเป็น ดูเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น ย่อมท�ำเป็น ปรับเปลี่ยนเป็นไม่ต้อง
ลอกผู ้ อื่ น สร้ า งแบบฉบั บ เฉพาะตั ว ของตนด้ ว ยตนเอง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล องค์การ หรือประเทศ ตัวแบบของตนเองต้องเริ่มจากตัวเองด้วย
ตนเองก่อน ด้วยการวางแผนให้ดี แล้วลงมือท�ำพร้อมปรับเปลีย่ น ยืดหยุน่ ผ่อนคลาย
สนุกสนานก็เท่านั้นเอง
บทสรุป
การปฎิวตั กิ ารเรียนรูต้ อ้ งลงมือท�ำจึงจะส�ำเร็จ เริม่ จากตนเองท�ำด้วยตนเองก่อน
ผ่านวิธกี ารคิดส�ำหรับความคิดทีด่ แี ล้วลงมือท�ำอย่างเป็นสุข สนุกสนาน เรียนรูต้ ลอด
เวลา ตลอดชีวิต เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่น ผ่านรูปแบบและแนวทางเฉพาะตน ที่
ด�ำเนินการอ�ำนวยความสะดวกโดยครูมืออาชีพและแรงสนับสนุนที่พรั่งพร้อมจาก
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ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดชีวติ ผูเ้ ขียนได้มกี ารยืนยันว่าเทคนิคต่างๆทีน่ ำ� เสนอมีผนู้ ำ�
ไปใช้แล้วประสบผลส�ำเร็จจริงผ่านงานวิจัยต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านแล้ว
ว่าจะทดลองท�ำตามหรือไม่ ด้วยไม่ลองย่อมไม่รู้ ไม่ดูย่อมไม่เห็น ไม่ท�ำย่อมไม่เป็น
เพียงแค่ลงมือท�ำอย่างชาญฉลาด เริ่มต้นด้วยลองหามาอ่านและลองท�ำตามดู อ่าน
ไม่ยากเลือกอ่านได้จากที่สนใจหรือชอบก่อนได้ง่าย จะอ่านแบบออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ก็ได้ตามสะดวก อ่านแล้วเห็นดีจะเผยแพร่ต่อก็ยิ่งมีประโยชน์เป็นวงกว้าง
ขึ้น อาจกลายเป็นคู่มือ เครื่องมือ และ คัมภีร์บอกทางที่ส�ำคัญในการช่วยชี้แนะ
แนะแนวทาง และชี้ทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกระดับเพื่อใช้ใน
การปฎิวตั กิ ารเรียนรูข้ องตนเองและผูอ้ นื่ ทุกท่านก�ำหนดอนาคตตน อนาคตองค์การ
อนาคตโลก ด้วยตนเอง อนาคตอันสดใสอยู่ในก�ำมือของทุกคน ส�ำหรับ

บทที่ 8

