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จงละท้ิง
ระบบการเรียนรู้แบบผิด ๆ

เทคนิคเรียนเก่งที่โรงเรียนสอนคุ³มาร้อยละเก้าสิบไม่ถูกต้อง !
ผมพูดแบบน้ีแล้วคุ³รู้สึกอย่างไรครับ คิดว่าผมพูดเกินไปหรือ

เปล่า แต่เร่ืองน้ีจริงแท้แน่นอน ครูบางท่านเปšนมอือาชพีด้านการสอน แต่ 
ไม่ได้เปšนมืออาชีพด้านการเรียน ครูที่ศึกษาเทคนิคเรียนเก่งใหม่ ๆ  และ
น�ามาปฏิบัติน้ันมีอยู่น้อยมาก ผมเคยไปบรรยายที่โรงเรียนในชนบท 
แห่งหน่ึงแล้วรู้สกึแปลกใจ เพราะครูทีน่ั่นเอาแต่สอนเทคนิคเรียนเก่งทีผิ่ด 
หลักวิทยาศาสตร์ โดยไม่นึกเอะใจอะไรเลย ซ�้ายังห้ามนักเรียนใช้ 
สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต พอลองถามดูก็ให้เหตุผลว่า “เพราะท�าให้
นักเรียนไม่มีสมาธิ” แต่เราเห็นชัดอยู่แล้วว่า อุปกร³์อิเล็กทรอนิกส์มี
ข้อดีอื่น ๆ  ที่ใช้ประโยชน์ได้

ครูไม่ยอมใช้อปุกร³์ไฮเทคเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรียน มวัแต่ 
พร�่าสอนเทคนิคที่เสียแรงเปล่า นักเรียนจึงไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร  
จะว่าไป สมัยที่ผมเปšนเด็ก ครูชอบสั่งให้ใช้ดินสอไม้แทนดินสอกด 
แน่นอนว่าครูที่สอนทฤษฎีการเรียนรู้แบบสมัยใหม่ก็มี แต่เปšนส่วนน้อย 
ไม่ว่ายุคสมัยไหน ก็ไม่มีทีท่าว่าครูหลงยุคจะลดน้อยลง

สาเหตุที่ผมเร่ิมศึกษาเทคนิคเรียนเก่งมาจากความคิดต่อ
ต้านครูประเภทน้ี สมัยผมเรียนอยู ่ชั้นมัธยมปลายเคยถามครูว่า  

บทน�า
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“ท�าไมถงึไม่สอนกฎโลปิตาล (L'Hopital's rule) ล่ะครับ” แต่ครูปฏิเสธ 
ท่าเดียวว่า “เพราะไม่ได้ก�าหนดไว้ในหลักสูตรมัธยมปลาย สอนไปก็
ใช้ไม่เปšน” ถ้าใช้กฎโลปิตาลจะหาลิมิตได้ไม่ยาก จึงแก้โจทย์ค�านว³ 
บางข้อได้ง่าย ๆ  การไม่ถ่ายทอดความรู้ทีเ่ปšนประโยชน์แบบน้ี เปรียบได้กบั 
การใช้มือถือปุ่มกดในยุคสมาร์ตโฟน

ในยุคก่อน “การเรียน” เปšนเพียงกระบวนการสะสมความคิดของ
ตัวเองที่มีต่อค�าสอนของคนเก่ง ๆ  ในยุคน้ัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ยุคน้ีที่มีรถยนต์ใช้กันอย่างแพร่หลายก็เหมือนกับว่า เราไม่ต้องคิดค้น 
ล้อรถขึ้นมาใหม่อีกเพราะมีผู้คิดค้นให้แล้ว

ผมผิดหวังกับสิ่งที่ครูสอน จึงตั้งใจว่า “จะสอบให้ได้คะแนนดีกว่า
นักเรียนที่ครูท่านน้ีสอน” ผมจึงใส่ที่อุดหูน่ังเรียนในวิชาของครูท่านน้ี 
พลางท�าตามเทคนิคเรียนเก่งตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าด้วยตัวเอง  
ในที่สุดผมก็เปšนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในรุ่น และเรื่องที่น่ายินดี
ทีส่ดุคือ การเรียนรู้เทคนิคเรียนเก่งทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลกัวทิยาศาสตร์
ช่วยให้ผมรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น 

กระบวนการซมึซบัเทคนิคเรียนเก่งทีมี่ประสทิธภิาพจะใกล้เคยีงกับ
กระบวนการเรียนรู้กตกิาของเกม เวลาจะเล่นหมากรุก ถ้าคุ³ไม่รู้วธิเีดนิ
หมากกค็งไม่นึกอยากเล่น แต่ถ้ารู้กตกิาแล้วจะวางกลยทุธ์ได้อย่างชัดเจน

หากคุ³เรียนรู้เทคนิคเรียนเก่งด้วยกระบวนการเดยีวกนัน้ี กจ็ะคิด
ได้อย่างเปšนเหตุเปšนผล เช่น ตอนนี้ทบทวนบทเรียนไปก่อน แล้วค่อย
ตั้งใจเรียนวิชาน้ันดีกว่า... จากน้ันการเรียนที่เคยเปšนยาขมจะเหมือน 
การเล่นเกม คุ³จะนึกอยากเรียนเองไม่ต้องให้ใครมาบังคับ

พอมานึกดูอีกที ผมควรขอบค³ุครูท่านนั้น 
โลกแห่งการศึกษาตอนน้ีเต็มไปด้วยเทคนิคเรียนเก่งแบบโบรา³

และไร้ประสิทธิภาพ ถ้าเอาแต่ใช้เทคนิคเหล่านั้น แม้จะทุ่มเทสักแค่ไหน
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ก็เปšนแค่ เทคนิคที่จินตนาการไปเอง ไม่ได้ผลจริง ๆ
สิง่ส�าคญัทีแ่ท้จริงคอื การใช้เทคนิคทีถ่กูต้องตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

และเปลีย่นไปใช้ “เทคนิคเรียนเก่งอย่างอจัฉริยะ” ตัง้แต่วันน้ี จึงจะถือว่า
คุ³ใช้เวลาอันล�้าค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ 
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เทคนิคเรียนเก่ง 7 ข้อที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์

ก่อนจะพดูถงึเทคนิคทีถ่กูต้อง มาดูตวัอย่างเทคนิคเรียนเก่งทีแ่นะน�า
กันทั่วไป แต่ผิดหลักวิทยาศาสตร์กันดีกว่า

เม่ือ ค.ศ. 2013 มหาวทิยาลยัเคนต์สเตต (Kent State University) 
ในสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมวทิยานิพนธ์เกีย่วกบัเทคนิคเรียนเก่งในอดีต 
และคดัเลอืกเทคนิคทีใ่ช้ได้ผลจริง ๆ  ข้อมลูจากการทดลองทีผ่มน�ามาตรวจ
สอบในครั้งนี้มีมากกว่า 200 ข้อมูล ผมลองคัดเลือกเทคนิคพื้นฐานที่ 
คนญี่ปุ่นก็นิยมใช้ เช่น อ่านหนังสือเรียนหลาย ๆ  รอบหรือท�าสรุปย่อ 
จากนั้นตรวจสอบข้อมูลแต่ละอย่างว่าใช้ได้ผลหรือไม่ ผลก็คือ เทคนิค
เรียนเก่ง 7 ข้อ ที่ผมลงความเห็นว่า “ไร้ประสิทธิภาพ” ได้แก่

1  การไฮไลต์หรือขีดเส้นใต้
2  การท่องจ�าพยางค์แรก
3  การสรุปย่อ
4  การอ่านหลายรอบ
5  การเรียนแบบเจาะลึก
6  การเรียนแบบตามสไตล์ตัวเอง
7  การทบทวนก่อนจะลืม

ทั้ง 7 ข้อเปšนเทคนิคที่สอนกันตามสถานศึกษาและโรงเรียน 
กวดวิชาส่วนใหญ่ ซึ่งเทคนิคเรียนเก่งพื้นฐานเหล่าน้ีมีข้อบกพร่อง 
บางอย่าง ผมจะอธิบายให้ฟังทีละข้อว่าท�าไมถึงไม่ควรใช้
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 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 1  

การไฮไลต์หรือขีดเส้นใต้
เทคนิคเรียนเก่งที่ผิดหลักวิทยาศาสตร์ข้อแรกคือ การไฮไลต์หรือ

ขีดเส้นใต้ โดยใช้ปากกาเน้นข้อความหรือปากกาธรรมดาท�าสัญลักษ³์
ตรงส่วนทีค่ดิว่าส�าคัญในหนังสอืเรียนหรือหนังสอืคู่มือ เปšนเทคนิคพืน้ ๆ   
ที่ใคร ๆ  ก็ต้องเคยใช้

ทว่า นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เรียกการไฮไลต์หรือขีดเส้นใต้ว่า  
“ความรู้สกึเบาใจชัว่คราว” เพราะการไฮไลต์หรือขดีเส้นใต้½ังสิง่ทีอ่ยากจ�า 
ไว้ในสมองไม่ได้ เม่ือมนุษย์เหน็ส่วนทีไ่ฮไลต์ สมองจะตดัสนิโดยอตัโนมตัิ
ว่าน่ีคอืประเดน็ส�าคัญ และรู้สกึเบาใจเพราะคดิว่าได้ตรวจสอบส่วนส�าคัญ
แล้ว แต่ปัญหาคือ แค่ลากไฮไลต์สมองก็พึงพอใจแล้ว เพราะสมองแค่ 
คดัแยกข้อมูลส�าคัญ ไม่ได้คิดถึงขัน้ทีว่่าเน้ือหาส่วนน้ีมค่ีาควรจดจ�า เน้ือหา
ที่เรียนจึงไม่เข้าหัว

นอกจากนี้ ไฮไลต์ยังมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือ สมองไม่รับรู้ว่าเปšน
ความรู้ทีใ่ช้ได้ เน่ืองจากเพ่งความสนใจแค่ข้อมูลบางส่วน เช่น ถ้าเราไฮไลต์
ตรงข้อมูลทีว่่า “ได้ส่งทตูไปยังราชวงศ์สยุทีจี่น เมือ่ ค.ศ. 600” สมองของ 
คุ³จะสนใจแค่ปีศักราชกับศัพท์ประวัติศาสตร์ แต่สิ่งที่ส�าคัญจริง ๆ  คือ
การจับสาระส�าคัญว่า ญี่ปุ่นสมัยนั้นมีสภาพแวดล้อมแบบไหน และท�าไม
ถงึต้องส่งทตูไปยงัราชวงศ์สยุทีจี่น กลายเปšนว่าสมองกลบัสนใจแต่ไฮไลต์ 
จงึจับภาพรวมของข้อมูลได้ยาก แม้จะท�าข้อสอบปรนัยซึ่งเน้นการท่องจ�า
ได้ แต่พอเปšนข้อสอบอัตนัย ในหัวจะมีแต่ข้อมูลที่ใช้ท�าข้อสอบไม่ได้
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 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 2    

การท่องจ�าพยางค์แรก
ใคร ๆ  ก็คงจะเคยใช้เทคนิคการท่องจ�าพยางค์แรกมาบ้าง ซึ่งช่วย

ให้จ�าง่ายและเปšนประโยชน์ต่อการสอบ เช่น ตารางธาตุที่คุ³คุ้นเคยใน
วิชาเคมี ถ้าคุ³½ังการท่องจ�าพยางค์แรกไว้ในสมองเยอะ ๆ  ก็คงไม่ลืม
ชื่อธาตุ เช่น ไฮฮีลิเบโบคาร์ไนออกฟลูนี...* (ไฮโดรเจน ฮีเลียม ลิเทียม 
เบริลเลียม โบรอน คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน นีออน...) 
แต่น่ีเปšนเพยีงเทคนิคช่วยจ�าแต่ไม่ช่วยซมึซบัความรู้และน�าไปประยกุต์ใช้
เปšนเทคนิคเรียนเก่งได้เลย

เวลาค³ุท�าข้อสอบเร่ืองตารางธาต ุแล้วน่ังไล่ไปทลีะตวัว่า “ไฮฮลีเิบ 
โบคาร์ไนออกฟลูนี...จนครบทั้งตารางธาตุ” อย่างไรก็ต้องเจอค�าตอบ 
แต่ไม่อาจรู้ได้ว่า การเรียงล�าดับธาตุตามแนวตั้งและแนวนอนในตาราง
ธาตุมีความหมายอย่างไร ถ้าข้อสอบถามว่าธาตุหมู่ 1** มีสมบัติอย่างไร  
การท่อง “ไฮฮีลิเบ...” ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้

การท่องจ�าพยางค์แรกท่ีไม่มข้ีอมูลอ่ืนนอกจากล�าดับไม่ท�าให้เราเข้าใจ
ถ่องแท้ และกลายเปšนความทรงจ�าไร้ประโยชน์ในที่สุด ที่คุ³ควรท่องจ�า
ก็คือ ตารางธาตุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ เช่น ลิเทียมเปšนธาตุหมู่ 
1 ซึ่งอยู่ซ้ายสุดของตารางธาตุ ท�าปฏิกิริยาว่องไว มีความเปšนโลหะสูง

ถ้าเปšนข้อสอบยุคก่อน เทคนิคเรียนเก่งแบบเน้นการท่องจ�าก็คงจะ
ใช้ได้ผล แต่สมยัน้ีข้อสอบทีว่ดัความจ�าอย่างเดยีวมีน้อยลง ถ้าท่องจ�าแต่
พยางค์แรก ก็จะมีแต่ข้อมูลผิวเผิน และน�าไปประยุกต์ตอบในข้อสอบ 
ไม่ได้

* เปšนการท่องจ�าธาตุในตารางธาตุไล่ตามเลขอะตอม

** แถวแนวตั้งของธาตุที่มีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน
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ในการท�างานหรือชวีติประจ�าวนัย่อมมปัีญหาให้แก้หลากหลายเช่นกนั  
คุ³จะจัดการปัญหาตรงหน้าไม่ได้ หากไม่รู้ลึกถึงต้นตอของปัญหาน้ัน
ว่าเชื่อมโยงกับเร่ืองอะไร ถ้าแค่จ�ารายการเพื่อซื้อของหรืองานง่าย ๆ   
จบไว การท่องจ�าพยางค์แรกก็อาจเพยีงพอ แต่ถ้าจ�าไปทัง้ทีไ่ม่เข้าใจบริบท
ก็ถือว่าคุ³จ�าข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์

 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 3   การสรุปย่อ
เทคนิคนี้ก็นิยมใช้ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนกวดวิชาเช่นกัน เช่น  

สรุปความเปšนมาของประวัติศาสตร์ที่เรียนหน่ึงหน้ากระดาษ หรือสรุป 
สูตรค³ิตศาสตร์ เน่ืองจากเปšนเทคนิคที่ใคร ๆ  ก็ใช้กัน ถึงจะห้าม 
ไม่ให้ใช้กค็งอดใจไม่ได้ แต่จริง ๆ  แล้ว กำรสรุปย่อให้มีประสทิธภิำพน้ัน 
ค่อนข้ำงยำก ถ้าพดูให้เหน็ภาพคือ การสรุปย่อทีดี่ควรท�าตามขัน้ตอนต่อไปน้ี

  เข้ำใจควำมเป็นมำของข้อมูลทั้งหมด
  จับประเด็นส�ำคัญ
  น�ำประเด็นส�ำคัญมำเรียบเรียงใหม่เป็นข้อมูลสั้น ๆ  

ครูบางท่านชอบสั่งมาง่าย ๆ  ว่า “ให้สรุปย่อมาส่งครูซิ” แต่กว่าจะ
สรุปย่อออกมาได้ต้องเรียบเรียงข้อมูลปริมา³มาก สมองของคุ³ต้อง
ท�างานหนัก จึงไม่ใช่ง่าย ๆ  เลย ถงึขัน้ทีด่ร.จอห์น ดนัลอสก ี(Dr. John 
Dunlosky) นักจิตวทิยาการศึกษาทีม่ชีือ่เสยีงฟันธงว่า “แม้แต่นักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็ต้อง½ƒกอยู่นานกว่าจะสรุปย่อเก่ง”  
พูดง่าย ๆ  คือ ค³ุต้องเรียนเก่งหรือช�านาญอยู่แล้วถึงสรุปย่อเก่ง เท่ากับ
ว่า การสรุปย่อไม่ใช่เทคนิคที่ท�าให้กลายเปšนคนเรียนเก่ง โรงเรียนส่วน
ใหญ่มักจะสอนให้นักเรียนดึงค�าส�าคัญออกมาแล้วจดใส่สมุด แต่เม่ือ
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คุ³น�าค�าส�าคัญต่าง ๆ  มาเรียงกันโดยไม่เข้าใจที่มาของข้อมูลทั้งหมด 
ก็จะสรุปย่อไม่ได้

สิ่งที่ครูท่านน้ันสอนอาจเปšนการสร้างภาระให้นักเรียน ดังน้ันหาก
คุ³หวังจะเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คงต้องบอกว่า การสรุปย่อเปšน
เทคนิคเรียนเก่งที่มีอัตราความส�าเร็จต�่าและเปลืองแรงโดยใช้เหตุ และ
ที่ส�าคัญที่สุด จะสรุปย่อให้ดีต้องอาศัยกลวิธีเล็กน้อย ซึ่งผมจะอธิบาย
ใน Unit 02 ครับ

 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 4   การอ่านหลายรอบ
นี่เปšนเทคนิคที่ชอบใช้กัน คืออ่านหนังสือเล่มเดิมหลายรอบ และ

มีหนังสือแนะน�าเทคนิคบางเล่มฟันธงว่า เพียงอ่านต�าราวันละ 30 นาที 
ความรู้จะเข้าหัวอย่างง่ายดาย แต่ลืมนึกไปว่าอ่านหลายรอบก็จะใช้เวลา
ทบทวนบทเรียนนานขึ้นไปด้วย เทคนิคน้ีดูดี เหมือนจะใช้ได้ผล แต่
พอใช้จริงกลับไม่มีอะไรรับประกันความส�าเร็จได้ คนทั่วไปมักจะคิดว่า
อ่านหลายรอบดกีว่าไม่อ่านเลย แต่ทีจ่ริงน่ีไม่คุม้กบัเวลาทีเ่สยีไปหรอกครับ 

เหตผุลทีก่ารอ่านหลายรอบไร้ประสทิธภิาพ เพราะเปšนเทคนิคเรียน
เก่งแบบตั้งรับ (Passive learning) นั่นเองครับ เมื่อคุ³อ่านต�ารา
หลายรอบ ข้อมูลจะผ่านตาหลายครั้ง และรู้สึกว่าได้เรียนรู้จริง ๆ  แต่แค่ 
น้ีจะไม่เกิดข้อสงสัยต่าง ๆ  เช่น ท�าไมวิธีแก้โจทย์น้ีต่างกับวิธีที่เห็นใน
หนังสือเล่มอื่น หรือท�าไมการลอบสังหารมกุฎราชกุมารจึงเปšนจุดเริ่มต้น
ของสงครามโลกครั้งที่ 1

สมองของมนุษย์จะไม่เปิดรับข้อมูลที่ตัวเองไม่สนใจ หลายคนคง
เคยพบว่า พออ่านไปเร่ือย ๆ  ข้อมลูทีเ่พิม่ขึน้ตามจ�านวนหน้ากระดาษกลบั 
ไม่เข้าหวั วิธป้ีองกนัคือ ต้องสงสยัข้อความทีอ่ยูต่รงหน้าเสมอ เช่น คนทีอ่่าน
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ความเรียงวชิาประวตัศิาสตร์ อย่างเช่น “ชาวโปรตเุกสล่องเรือมาตดิ½่ังทีเ่กาะ
ทาเนงาชมิะเมือ่ ค.ศ. 1543” แล้วเกดิแรงจูงใจในการเรียนทนัทคีงจะมีไม่มาก 
เพราะเปšนการเข้าถงึเน้ือหาแบบตัง้รับ แต่ถ้าเปลีย่นเปšนข้อสงสยัเชิงค�าถามว่า 
“ชาวยุโรปคนแรกทีม่าประเทศญีปุ่น่เปšนคนชาตไิหน” ค³ุจะคดิหาค�าตอบ
ทนัท ีเพราะสามารถดงึความสนใจของสมองให้ไปหาข้อมูลได้ เพราะไม่ได้
ตัง้รับอย่างเดียว ถ้าคุ³สงสยัในเทคนิคเรียนเก่งของตวัเอง ให้ลองคิดเล่น ๆ   
ว่า เทคนิคที่ค³ุใช้เปšนแบบตั้งรับหรือเปล่า เท่านี้ก็พอจะแยกแยะได้ว่า
เปšนการเรียนรู้ที่ดีหรือไม่

 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 5   การเรียนแบบเจาะลึก
เทคนิคที่ 5 คือ กำรเรียนแบบเจำะลึก ซึ่งเปšนเทคนิคมุ่งมั่นกับ

การเรียนวิชาเดียวหรือเร่ืองเดียวเปšนเวลาหลายชั่วโมง เช่น เรียนเร่ือง 
Present perfect tense อย่างเดียวจากทั้งหมด 12 tenses หรือ
ถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องเวกเตอร์ ก็อ่านแต่เรื่องเวกเตอร์ โรงเรียนกวดวิชา
มกัเน้นเรียนแบบเจาะลกึเช่นน้ี แต่ผมขอบอกว่าไร้ประสิทิธภิาพ ถึงจะอัด
ความรู้เฉพาะเรือ่ง และมีข้อมลูมากมายรองรบัอย่างชดัเจน แต่กจ็�าไม่ได้
เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จะลืมข้อมูลไปกว่าครึ่ง งานวิจัยในช่วงหลายปีมา
นี้ระบุว่า สมองของมนุษย์สลับโหมดตามสถานการ³์ระหว่าง 2 โหมดนี้

  โหมดจดจ่อ (Focused mode) สภำวะสนใจข้อมูลตรงหน้ำ
อย่ำงลึกซึ้ง

  โหมดผ่อนคลำย (Diffuse mode) สภำวะผ่อนคลำยและ
ควำมคิดกวำ้งไกล
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คงไม่ต้องบอกว่า โหมดที่ใช้ในการเรียนแบบเจาะลึกคือ โหมด
จดจ่อ ในช่วงเวลานี้ สมองของคุ³พร้อมจะคิดเรื่องต่าง ๆ  และท�างาน
เตม็ทีเ่พือ่จะท�าความเข้าใจข้อมูลตรงหน้า แต่โหมดจดจ่อเพยีงอย่างเดียว 
ไม่ได้ท�าให้คุ³ซึมซับข้อมูลที่แท้จริงได้

ถ้าคุ³ใช้โหมดจดจ่อ จะเข้าใจแต่ข้อมูลเฉพาะเจาะจง เช่น  
แก้โจทย์ค³ิตศาสตร์เก่ียวกับความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence 
relation) ได้ แต่ถ้าไม่สลบัโหมด จะไม่สามารถต่อยอดข้อมูลเปšน “ถ้าใช้ 
ความสมัพนัธ์เวยีนเกดิกบัสมการเชงิฟังก์ชนัล่ะ” เช่นเดยีวกบัการอ่านประโยค  
“This is a pen.” ได้ แต่น�าความรู้น้ีไปใช้สนทนากบัเจ้าของภาษาไม่ได้  
ดงัน้ัน ต้องใช้โหมดผ่อนคลายเชือ่มโยงข้อมูลต่าง ๆ  ในหวัและสร้างไอเดีย
ใหม่ เพือ่ให้ความคดิกว้างไกลออกนอกกรอบวชิาต่าง ๆ  เช่น ค³ติศาสตร์ 
หรือภาษาอังกฤษดังตัวอย่าง คุ³อาจเคยคิดวิธีแก้โจทย์ที่คิดไม่ออกขึ้น
มาได้ข³ะอาบน�้านั่นเพราะร่างกายผ่อนคลาย และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  
ในสมองได้นั่นเอง

สมองต้องการการพักผ่อนที่เหมาะสมเพื่อซึมซับข้อมูลที่ใช้ได้  
ถ้าคุ³เรียนด้วยโหมดจดจ่ออย่างเดียว คุ³จะน�าโจทย์ไปประยุกต์ใช้
ไม่ได้ครับ

 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 6    

การเรียนตามสไตล์ตัวเอง
เปšนเทคนิคปรับเปลีย่นวธิเีรียนรู้ตามรสนิยมหรือความสามารถส่วนตวั  

เช่น ถ้าอ่านคล่อง ก็เรียนโดยเน้นการอ่าน หรือถ้าชอบเรียนจาก 
การฟังกใ็ช้หนังสอืเสยีง (Audiobook) เทคนิคการเรียนตามสไตล์ตวัเอง 
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ได้รับความนิยมแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและยโุรป ระยะหลงัญีปุ่น่กน็�า
เทคนิคนี้มาใช้กันมากขึ้น แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ เมื่อไม่นาน
มานี้มหาวิทยาลัยอินดิแอนา (Indiana University) ได้ท�าการส�ารวจ
ข้อมูลจากนักศึกษาหลายล้านคน และรายงานว่า นักศึกษาที่เรียนตาม
สไตล์ตัวเองคะแนนสอบไม่ได้ดีขึ้นเลย ส่วนนักศึกษาที่สอบได้คะแนนดี
มกัจะใช้เทคนิคเรียนเก่งอย่างใดอย่างหน่ึง นักศกึษาทีผ่ลการเรียนดเีด่น
จะไม่ทุม่เทกบัเทคนิคเรียนเก่งทีไ่ร้ประโยชน์ และเรียนตามหลกัการเดียว
เทา่นัน้ การเรยีนตามสไตลต์วัเองจงึไม่ใช่เรือ่งฉลาดนกั เทคนคิเรยีนเก่ง
ที่ได้ผลจริง ๆ  ต้องใช้ได้ผลกับทุกคนครับ

 เทคนิคเรียนเก่งไร้ประสิทธิภำพ 7   การทบทวนก่อนจะลืม
จริงอยู่ที่การทบทวนคือเส้นทางเรียนลัด ถ้าไม่ทบทวนซ�้า ๆ  เรา

ไม่มีทาง½ังความรู้ไว้ในสมองไม่ให้ลืมได้ เร่ืองน้ีเปšนข้อเท็จจริงที่ได้รับ
การพิสูจน์มาแล้วหลายคร้ังในการทดลองทางจิตวิทยา และคงไม่มีข้อ
พิสูจน์ใดมาลบล้างได้ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคือ ช่วงเวลาใด
ที่ควรลงมือทบทวน สมัยเด็ก คุ³เคยได้ยินครูสอนว่า “จงทบทวนสิ่งที่
เรียนไปวันนี้ก่อนจะลืม” ได้ไหมครับ ฟังดูเหมือนจะเปšนทฤษฎีที่ถูกต้อง 
แต่เปšนค�าแนะน�าที่วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับ

ในสหรัฐอเมริกาได้ท�าการทดลองเร่ืองช่วงเวลาที่ควรทบทวน 
บทเรียน เพือ่พสิจูน์ว่าทบทวนเวลาไหนจะได้ผลดีทีส่ดุ ผลการทดลองมีดังน้ี

  นักเรียนที่ทบทวนบทเรียนก่อนจะลืมท�ำคะแนนสอบปลำยภำค
ได้แย่ที่สุด
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  นักเรียนที่ท�ำคะแนนสอบได้ดี คือนักเรียนที่ทบทวนบทเรียน
ตอนที่ลืมไปแล้ว

ค�าแนะน�าที่ว่าต้องทบทวนก่อนจะลืมเปšนสิ่งที่ผิดโดยสิ้นเชิง จริง ๆ   
แล้วที่ถูกต้องคือ ทบทวนตอนที่ลืมไปแล้ว ซึ่งเกิดมาจากกลไกความจ�า  
ในกระบวนการวิวัฒนาการ สมองของเราจะควบคุมร่างกายไม่ให้ใช้
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ายังไม่ถึงก�าหนดจะไม่นึกอยากท�างาน 
และสาเหตุที่ไม่ยอมออกก�าลังกายให้เปšนนิสัยเพราะสมองรักสบาย  
ดังนั้น ถ้าค³ุทบทวนก่อนที่จะลืม สมองจะคิดว่า “นี่เปšนข้อมูลที่รู้แล้ว 
ไม่ต้องจ�ากไ็ด้...” ส่งผลให้สิง่ทีท่บทวนไม่½ังแน่นในสมอง เสยีเวลาไปโดย
เปล่าประโยชน์ ในกร³ีทบทวนตอนที่ลืมไปแล้ว ปฏิกิริยาของสมองคือ

“พยายามนึกข้อมูลนี้ให้ออก เพราะเปšนสิ่งส�าคัญ ต้องจ�าไว้ให้ดี” 
การพยายามจะนึกเปšนสิ่งที่กระตุ้นสมอง น�าไปสู่การ½ังความทรงจ�า

ค³ุคงได้เหน็เทคนิคเรียนเก่งผิดหลกัวทิยาศาสตร์แล้วนะครับ คงมี
บางคนสงัเกตเหน็ความไม่ถกูต้องของเทคนิคเรียนเก่งทีต่วัเองปฏบิตั ิและ
รู้สึกหมดก�าลังใจ แต่สบายใจได้เลยครับ วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเทคนิค
เรียนเก่งที่ได้ผลจริงแล้ว ถ้าค³ุจับประเด็นส�าคัญได้ ก็ไม่ต้องกลุ้มใจที่
ว่าตัวเองเปšนคนหัวไม่ดี เรียนไปก็ไม่เห็นผล หากเข้าใจกลไกการเรียนรู้ 
ไม่ว่าใครกป็ระสบผลส�าเร็จได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เพราะเทคนิคเรียนเก่ง
ตามหลกัวทิยาศาสตร์เปรียบเสมอืนหน้าต่างทีท่กุคนเปิดออกได้น่ันเองครับ




