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Abstract: 
 Nowadays, teaching and learning methods focus on enhancing 
students to gain knowledge and ability from the curriculum. Common 
teaching and learning methods include lecturing, demonstration and 
learning from practice; a method that allows the students a more obvious 
understanding. Teachers need to be aware of student learning ability and 
help to enhance students to learn from practice. Action learning is a 
process of learning that enables individuals learning together to analyze 
the problems via continuous process of learning and reflection. Action 
learning allows students to simultaneously handle difficult real life     
situations, reflect on their experiences and to propose a plan action to 
solve the problem. The concept of action learning can be applied for 
arranging the teaching and learning method for the learners. This is an ef-
ficiency teaching and learning method because it can transfer the knowl-
edge from theory to practice. Teachers provide the experience learning 
situations to the learners. The learners practice by themselves and then 
reflect and discuss on that situation and how they dealt with it. Action 
learning allows    students to acquire knowledge directly through the skill 
of learning.
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บทคดัย่อ: 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นการเรียนการสอนที่มุ่ง      
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด ซึง่มวีธิกีาร
จดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบการสอน
แบบบรรยาย การสาธติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูผ่้านการปฏบิตัิ    
จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจทีช่ดัเจน ดงันัน้ผูส้อนจงึต้องค�านงึ
ถึงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิการเรยีนรู้ 
จากการปฏบิตัเิป็นการเรยีนรูท้ีแ่ต่ละบคุคลเรยีนรูร่้วมกนัในการวิเคราะห์
ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรยีนรูแ้ละการสะท้อนกลบัอย่างต่อเนือ่ง 
ใช้การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จรงิ และสะท้อนกลบับนประสบการณ์
ของตนเอง เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และน�าแนวทางการแก้ปัญหาที่
ผ่านการพิจารณาแล้วไปปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นรปูแบบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นวิธีการเรียนการสอนที่
สามารถถ่ายโอนความรูจ้ากทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิผูส้อนจะจัดประสบการณ์ 
การเรยีนรูใ้นเรือ่งทีเ่รยีนรู ้ให้ผูเ้รยีนได้ลงไปประสบด้วยตนเอง ผูเ้รยีนมกีาร 
สะท้อนคิดด้วยตนเอง และอภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้ประสบมา ท�าให้
ได้ผลลพัธ์ของการเรยีนรูต้ามมาซึง่กค็อื ความรู ้และทกัษะของการเรยีน
รูน้ัน่เอง

ค�าส�าคัญ: การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิการเรยีนการสอน ประสบการณ์การ
เรยีนรู้
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