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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

กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ: กำรประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
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 การศกึษาพยาบาล เป็นการศกึษาระดบัวชิาชพีที่
มุง่เน้นการผลติพยาบาลให้มคีวามสามารถในการให้บรกิาร
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ดยีิง่ขึน้ การจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัการ
ศกึษาพยาบาล จงึมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูต้าม
เนื้อหาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบการสอนแบบบรรยาย การสาธติ การเรยีน 
แบบใช้การแก้ปัญหา การใช้สถานการณ์จ�าลอง การเรยีนโดย
ใช้บทเรยีนแบบโปรแกรม ฯลฯ ซึง่ล้วนเป็นรปูแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
สามารถท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัสตูร ปัจจุบนัแนวคดิการจดัการ
เรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางนบัว่ามคีวามส�าคญั
เป็นอย่างมาก ผูส้อนต้องค�านงึถงึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญ และพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระท�า 
(Learning by doing) โดยมกีารจดัสภาพการเรยีนการสอน
ทีใ่ห้ผูเ้รียนมบีทบาทหรอืมส่ีวนร่วมอย่างตืน่ตวั ทัง้ทางด้านกาย 
สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม ในกจิกรรมหรอืกระบวนการ
เรยีนรู้ ซึง่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง
สามารถจดัโดยใช้จดุเน้นของการจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตก
ต่างกนั เช่น แบบเน้นผูเ้รยีน แบบเน้นความรูค้วามสามารถ 
แบบเน้นประสบการณ์ แบบเน้นปัญหา แบบเน้นทักษะ
กระบวนการ แบบเน้นบรูณาการ1 เป็นต้น
 การจดัการเรยีนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เนื่องจาก
เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ริม่จากประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมเหน็ได้
ชดัเจนจงึสามารถน�าไปสูก่ารเรยีนรูเ้ชงินามธรรม อนัจะส่งผล
ต่อกระบวนการคดิ การปฏบิตัหิรอืการกระท�าใหม่ๆ ต่อไป1 
ซึง่แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนแบบเน้นประสบการณ์นี้
จะสอดคล้องกบัแนวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิซึง่เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่แต่ละบุคคลเรียนรู้ร่วมกันในการ
วิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการ
สะท้อนกลบัอย่างต่อเนือ่ง โดยการท�างานในสภาพและปัญหาจรงิ 
และสะท้อนกลบับนประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทาง
การแก้ปัญหา และน�าแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านการ
พจิารณาแล้วไปปฏิบตัซิึง่ มาร์ควอร์ต2 (Marquardt) ได้กล่าว

ถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยอยู่บนแนวคิดของเรแวน 
(Revans) ทีเ่ชือ่ว่าไม่มกีารเรยีนรูโ้ดยปราศจากการปฏบิตัิ 
และไม่มกีารปฏบิตัโิดยปราศจากการเรยีนรู ้ การเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัทิ�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
จดัการกบัความยุง่ยากในสถานการณ์จรงิในเวลาเดยีวกนั ซึง่
แนวคดิดงักล่าวสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีน
การสอนให้กบัผูเ้รยีน โดยผูส้อนมกีารจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูใ้นเรือ่งทีเ่รยีนรู ้ ให้ผูเ้รยีนได้ลงไปประสบด้วยตนเอง  
ผูเ้รยีนมกีารสะท้อนคดิ และอภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้
ประสบมาหรอืเกดิขึน้ในสถานการณ์การเรยีนรูน้ัน้ จากนัน้   
ผูเ้รยีนมกีารสร้างความคดิรวบยอดจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 
และน�าแนวคดิทีส่ร้างขึน้มานี ้ ไปทดลองหรอืประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ ผูส้อนและผูเ้รยีนมกีารตดิตามผลการเรยีนรู้ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนั
และกนั เพือ่ขยายขอบเขตของการเรยีนรูต่้อไป1

แนวคดิของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
 ค�าว่า “การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั”ิ (Action learning) 
นัน้ หมายถงึ การเรยีนรูผ่้านการปฏบิตัทิีแ่ต่ละบคุคลเรยีนรู้ 
ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการ
เรียนรู้และการสะท้อนกลับอย่างต่อเน่ือง โดยการท�างาน
บนปัญหาจรงิ และสะท้อนกลบับนประสบการณ์ของตนเอง 
เสนอแนวทางการ แก้ปัญหา และน�าแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตัจิะเป็นการน�าบคุคลมาค้นหาวิธกีารแก้ปัญหาร่วมกนั 
ซึ่งในการด�าเนินการนั้นจะเป็นการพัฒนาทั้งบุคคลและ
องค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาบุคคลและ
องค์กรโดยใช้ประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัทีอ่งค์กรก�าลงัเผชญิอยู่
มาเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการนั่นเอง3

 การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัไิม่สามารถเกดิขึน้ได้โดย
ปราศจากการตั้งค�าถามและการสะท้อนกลับ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติเริ่มต้นจากโปรแกรมความรู้ (ความรู้ที่ใช้ใน
ปัจจบุนั ในหนงัสอื ในจติใจ ความรูข้ององค์กร การบรรยาย ฯลฯ) 
รวมกบักระบวนการของการตัง้ค�าถาม ซึง่จะถามในสิง่ทีย่งั
ไม่รู ้และการสะท้อนกลบั ซึง่รวมถงึการระลกึถงึเรือ่งในอดตี 
การพิจารณาตรึกตรอง ความสมเหตุสมผล และการ
พยายามท�าความเข้าใจ ดังนั้น สมการของการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ2  คือ 
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 การเรยีนรู้ (L)  =  โปรแกรมความรู ้(P) +  การ
ถามค�าถาม (Q) + การสะท้อนกลบั (R)
 Learning = Programmed Instruction + Question + 
Reflection
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงอยู่บนประสบการณ์
และความรูข้องแต่ละบคุคลหรอืกลุม่ โดยการเพิม่ทกัษะการ
สะท้อนกลบั การถามค�าถาม ซ่ึงจะให้ผลลพัธ์คอืความรูใ้หม่ 
ท�าให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการกับ
ความยุง่ยากในสถานการณ์จรงิในเวลาเดียวกัน โดยการซกัถาม 
ความรูท้ีม่อียูแ่ล้วและการสะท้อนการปฏบิตัใินระหว่างและ
หลงัการแก้ปัญหา แต่ละบคุคล ทมี และองค์กรจะเริม่ต้น
เรียนรู้และคิดวิเคราะห์ และสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี การเรียนรู้จากการปฏิบัติยังช่วยพัฒนา
องค์กรในหลายๆ แนวทาง โดยสามารถช่วยปรับปรุง         
การสือ่สาร และทีมงาน และสามารถส่งเสรมิการแบ่งปันการ
เรียนรู้ตลอดทั่วทุกระดับขององค์กร สามารถเพิ่มความ
ตระหนกัในตนเอง (Self-awareness) และความมัน่ใจใน
ตนเอง (Self-confidence) ของผูม้ส่ีวนร่วมเนือ่งจากการ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งใหม่ๆ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ        
อีกท้ังยังช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาทักษะ และความรู้ผ่าน
กระบวนการของการสะท้อนการปฏบิตัทิีใ่ช้ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริง และสามารถอ�านวยความสะดวกในการ
เปลีย่นแปลงองค์กร โดยสนบัสนนุผูม้ส่ีวนร่วมในการพดูคยุ
เกีย่วกบัปัญหาขององค์กรด้วยมมุมองใหม่ๆ 

 ประโยชน์ของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
 การเรียนรู ้จากการปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์
มากมาย การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ�าให้เกดิทกัษะของการ
เรยีนรู้เป็นทีม การแก้ไขปัญหา การฟัง การตดิต่อสือ่สาร และ
กระตุน้ให้เกดิกระบวนการของการเรยีนรูต่้อไปอย่างต่อเนือ่ง 
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติช่วยให้เกิดความร่วมมือ 
วฒันธรรมการเรยีนรูร่้วมกนัในองค์กร ซึง่สมาชกิจะแบ่งปัน
ความเข้าใจกนัอย่างถ่องแท้ นอกจากนีย้งัมปีระโยชน์ในด้าน
ต่างๆ อกี ดงันี ้4

 1. ช่วยในการแก้ไขปัญหาการท�างานทีซ่บัซ้อน และ
ยุ่งยาก ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาจะช่วยสร้าง
ความเชีย่วชาญให้เกดิขึน้แก่ตวัผูป้ฏบิตัด้ิวย

 2. ช่วยสร้างทมีท�างานทีเ่ข้มแขง็ สมาชกิจะร่วมกนั
แก้ไขปัญหาอย่างตรงจดุ และได้ผลลพัธ์ทีคุ่ม้ค่า
 3. เป็นการพฒันาระบบการคดิ การเรยีนรูร่้วมกนั
ของสมาชกิและทมีให้เกดิความคดิเชงิสร้างสรรค์
 4. เป็นการสร้างสายสมัพนัธ์และการตดิต่อสือ่สาร
ทีด่ต่ีอกนั อกีทัง้ยงัมส่ีวนในการสร้างภาวะผูน้�าในองค์กร
 5. ช่วยสร้างวฒันธรรมการท�างานทีต่อบรบักบัการ
เปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างดี
 6. ช่วยในการปรับเปลี่ยนบทบาทของสมาชิก      
ให้เข้าสูบ่ทบาทของการเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการผลกัดนัให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา และแนะน�าเกีย่วกบั
กระบวนการพฒันาได้ 

 องค์ประกอบของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
 การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ จะประกอบไปด้วยองค์
ประกอบทีส่�าคญั2 ดงันี้
 1. ปัญหา การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัสิร้างอยูร่อบๆ 
ปัญหา (โครงการ การแสดงความคดิเหน็ขดัแย้ง ประเดน็ 
หรอืงาน) วธิกีารแก้ปัญหาเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของบคุคล ทมี 
และ/หรอืองค์กร ปัญหาควรมลีกัษณะทีส่�าคัญ คอื เป็นปัญหา
ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรหรอืหน่วยงาน เกีย่วข้องกบัการจดัการ
และความรบัผดิชอบของแต่ละบคุคล และเกีย่วข้องกบัการ
พฒันาของแต่ละบคุคล เช่น คณุภาพ ความสามารถหรอื
พฤตกิรรมทีบ่คุคลค้นหาเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุ ปัญหาจงึควรอยู่
ภายใต้ความรบัผดิชอบของทมี และจดัให้มโีอกาสส�าหรบัการ
เรยีนรู ้การเลอืกปัญหาเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
เพราะบคุคลเรยีนรูไ้ด้ดทีีส่ดุเมือ่เข้าไปปฏบิตัซิึง่จะได้รบัผล
สะท้อนกลบัมา 
 2. กลุม่ แกนหลกัในกลุม่การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
จะประกอบด้วยสมาชกิ 4 – 8 คน ทัง้นีเ้นือ่งจากงานวจิยัชี้
ให้เหน็ว่ากลุม่ทีม่สีมาชกิน้อยกว่า 4 คน จะไม่ท�าให้เกดิความ
แตกต่าง การสร้างสรรค์ และการแสดงความคดิเหน็ทีข่ดัแย้ง
ทีเ่พยีงพอ และกลุม่ทีม่ากกว่า 8 คน จะมคีวามซบัซ้อนเกนิไป 
การสร้างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันจะท�าให้ได้มุมมองที่     
แตกต่างกนัจ�านวนมากและได้รบัมมุมองใหม่ๆ กลุม่ประกอบ
ด้วยบคุคลจากบทบาทและหน่วยงานต่างๆ ข้ึนอยูก่บัชนิดของ
ปัญหา ซ่ึงในบางสถานการณ์กลุม่อาจประกอบด้วยบคุคลทีม่า
จากองค์กรอืน่หรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ ซึง่การน�าบคุคลจากสถาน
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ทีแ่ตกต่างกนัในองค์กรให้มาอยู่ด้วยกนั จะท�าให้ได้รบัแนวคดิ
หรอืมมุมองใหม่ๆ และยงัเป็นการสร้างความผสมผสานของ
องค์กรผ่านการสร้างเครอืข่ายทีไ่ม่เคยมมีาก่อน5

  กลุม่การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิควรมีคณุลกัษณะคอื 
การได้รบัมอบหมายในการแก้ปัญหา  มคีวามสามารถในการ
รบัฟัง การถามค�าถามตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามเตม็ใจในการ
เปิดใจกว้างและเรียนรูจ้ากสมาชกิกลุม่อืน่ มองเหน็คณุค่าของ
บคุคลอืน่และการให้ความนบัถอืแก่บคุคลอืน่ การได้รบัมอบ
หมายในการลงมอืปฏิบตัแิละการได้รบัความส�าเรจ็ และการ
ตระหนกัถงึตนเองและความสามารถของผูอ้ืน่ในการเรยีนรู้
และการพฒันา
 3. กระบวนการถามค�าถามและการสะท้อนกลับ 
โดยเน้นการถามค�าถามทีถ่กูต้องมากกว่าการตอบค�าถามที่
ถกูต้อง การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิะจดัการกบัปัญหาผ่าน
กระบวนการทีร่วมถงึการถามค�าถามในตอนเริม่ต้น การท�า
ปัญหาให้ชดัเจน การสะท้อนกลบัและการก�าหนดวธีิการแก้
ปัญหาที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ การถามค�าถาม 
(Asking Question) จะท�าให้บคุคลได้ครุน่คดิ รบัฟัง และ
คิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้ค�าถามถูกถามใน
ลกัษณะของการสนบัสนนุ ไม่สนันษิฐานเอาเอง ค�าถามแบบ
ช่วยเหลอืจะช่วยท�าให้บคุคลได้คดิอย่างลกึซึง้มากขึน้ 
 การสะท้อนกลบัถือเป็นหวัใจของการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตั ิ การสะท้อนกลบัจะสร้างการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 
สมาชกิกลุม่ฟังอย่างตัง้ใจ และเขยีนประสบการณ์ของผูอ้ืน่
แต่ละคนออกมา และพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติ 
กระบวนการถามค�าถามและการสะท้อนกลบัจะช่วยสนบัสนนุ
สมาชิกในการมองซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นแหล่ง
ทรพัยากรการเรียนรู ้ ในการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ สมาชกิ
ควรจะเปิดใจในการลองใช้แนวทางใหม่ๆ ของการท�าสิง่ต่างๆ 
การทดลอง การสะท้อนกลบับนประสบการณ์ การพจิารณา
ผลลพัธ์ หรือผลของประสบการณ์ และท�าซ�า้วงจรโดยการ
ลองใช้ความรูท้ีไ่ด้รบัใหม่ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
 4. การลงมอืปฏบิติั จากค�ากล่าวทีว่่าไม่มีการเรยีนรู้ 
ทีแ่ท้จรงิโดยปราศจากการปฏบิตั ิบคุคลจะไม่มัน่ใจว่าแนวคดิ
หรือแผนการจะมีประสิทธิภาพจนกระทั่งแนวคิดหรือ
แผนการนัน้จะถกูน�าไปใช้ สมาชกิของกลุม่จะต้องมอี�านาจใน
การปฏิบัติ หรือมีความม่ันใจว่าค�าแนะน�าของสมาชิก        

จะถกูน�าไปใช้ ดงันัน้สมาชกิของกลุม่ ควรจะมคีวามรบัผดิ
ชอบในการปฏบิตัติามแนวคิดและค�าแนะน�าของกลุม่ การ
ทดสอบแนวคิดในการปฏิบัติจะท�าให้สมาชิกในกลุ่มรู้ว่า
แนวคิดของสมาชกิมปีระสทิธภิาพและน�าไปปฏบิตัไิด้หรอืไม่ 
การเรยีนรูท้ีม่คีณุค่ามากทีส่ดุเกดิขึน้เมือ่ผูม้ส่ีวนร่วมสะท้อน
บนการปฏิบัติของตนเอง ไม่ใช่บนการวางแผนของตนเอง   
การปฏบิตัใินการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัไิม่ใช่การพฒันาการ 
ให้ค�าแนะน�า แต่เป็นการลงมอืปฏบิตัิ6

 5. การให้ค�ามัน่สญัญาในการเรยีนรู ้การเรยีนรูเ้ป็น
สิง่ทีส่�าคัญเท่าๆ กบัการกระท�า การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิะ
เน้นการท�างานให้ส�าเรจ็ และการพฒันาของบคุคลและองค์กร 
ซึง่ผลในระยะยาวคอื การเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัจากสมาชกิกลุม่ และ
ประโยชน์ของการเรยีนรูต้ลอดทัว่ทัง้องค์กร ในการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตับิคุคลจะร่วมกนัใช้เหตผุลมากกว่าการแก้ปัญหา
ในทนัท ีหรอืการจดัการกบัโครงการปัจจบุนั การเรยีนรูท้ีเ่กดิ
ขึน้จากการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิะเป็นคณุค่าทางกลยทุธ์ที่
ยิ่งใหญ่ส�าหรับองค์กรมากกว่ายุทธวิธีการแก้ไขปัญหา         
ในทนัที5

 ในระหว่างกระบวนการของการเรยีนรู ้แต่ละบคุคล
จะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาของ
ตนเอง ทมี และองค์กร มกีารให้เวลาในการพดูคยุเกีย่วกบั
การน�าการเรียนรู้ของบุคคล และการเรียนรู้ของทีมไปใช้
ประโยชน์ในส่วนอืน่ๆ ขององค์กร ซึง่กระบวนการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตั ิ จะท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีม่พีลงั ความส�าคญั และ
การเปลีย่นรปูแบบของการเรยีนรู ้บคุคลเรยีนรูเ้มือ่มกีารลงมอื
ท�า และมกีารเรยีนรูม้ากขึน้เมือ่บคุคลมคีวามรบัผดิชอบมาก
ขึน้ในงานของตนเอง อกีทัง้ความรบัผดิชอบของกลุม่ในการ
ท�างานจะเป็นพลงัและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิให้เพิม่
มากขึน้
 6. วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) บางทเีรยีกว่า    
ผูอ้�านวยความสะดวก อาจเป็นสมาชกิของกลุม่ท�างาน (ทีเ่ป็น
เจ้าของปัญหาทีอ่ภปิราย) หรอืเป็นผูท้ีม่ส่ีวนร่วมจากภายนอก 
(ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจปัญหาหรอืบรบิทองค์กร แต่เป็นเจ้าของ
ทกัษะในการอ�านวยความสะดวก) วทิยากรกระบวนการเป็น
สิง่ทีส่�าคญัมากในการช่วยผูม้ส่ีวนร่วมในการสะท้อนว่าบคุคล
ก�าลังเรียนรู้อะไร และบุคคลจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร         
ในโปรแกรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิวทิยากรกระบวนการ
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จะมบีทบาทเกีย่วกบัการจัดการหลายๆ บทบาท โดยเป็น     
ผู้ประสานงาน (Coordinator) ผู ้กระตุ้น (Catalyst)             
ผูส้งัเกตการณ์ (Observer) ผูส้ร้างบรรยากาศ (Climate setter) 
ผูช่้วยการสือ่สาร (Communicator enabler) และพีเ่ลีย้งใน
การเรียนรู ้(Learning coach) ซ่ึงวทิยากรกระบวนการควร
ได้รับการฝึกอบรมและท�าความเข้าใจว่าการปฏิบัติของ
วิทยากรกระบวนการสามารถช่วยในกระบวนการของการ
เรยีนรู้จากการปฏบิตั ิ รวมถงึทกัษะทีว่ทิยากรกระบวนการ
จ�าเป็นต้องม ี คอืทกัษะการฟัง ความเข้าใจในกระบวนการ
กลุม่ ความสามารถในการจัดให้มกีารให้ข้อมลูย้อนกลบั ความ
เข้าใจพืน้ฐานทฤษฎกีารจดัการ ความเตม็ใจในการเชญิหน้า 
(โอนอ่อนผ่อนโยน) และการให้ข้อมลูย้อนกลบั ความอดทน
ต่อค�าพดูท่ีคลมุเครอื การเปิดใจกว้างและการเปิดเผย ความ
ปรารถนาที่จะเห็นการเรียนรู้ของบุคคลอื่น ความเอาใจใส่ 
ทกัษะในการแทรกแซงเรือ่งเวลา และมคีวามสามารถในการ
ถามค�าถามทีด่เีป็นพเิศษทีท่�าให้บคุคลคดิ และรูส้กึท้าทาย 
และการสนบัสนนุมากกว่าการวจิารณ์

 ขัน้ตอนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
 พืน้ฐานของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัเิป็นเกลยีวที่
มีการเปลีย่นแปลงจากการปฏบิตัใินตอนเริม่ต้นไปสูก่ารเรยีนรู้ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อน มีการก�าหนด
ปัญหา สร้างระบบการเรยีนรูด้้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ 
มีการจดัการกบัความขดัแย้งและความตงึเครยีด การปรบัใน
ขั้นตอนต่างๆ ของกลุ ่มเพ่ือให้เกิดการเรียนรู ้มากที่สุด           
ซึง่จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงการเรยีนรูต้ามมา และน�าไป
สูก่ารเตรยีมพร้อมส�าหรบัการปฏบิตัแิละการเรยีนรูต่้อไปใน
อนาคต ซึง่ขัน้ตอนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิจะประกอบไป
ด้วย 5 ขัน้ตอน7 ดงันี้ 
 1. ก�าหนดสถานการณ์ของปัญหา โดยเป็นปัญหา
ที่เป็นประเด็นจริงในองค์กร  ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข      
ซึง่เกดิขึน้ในกรอบของเวลาจรงิ ต้องมคีวามเป็นไปได้ และอยู่
ภายใต้ความรบัผดิชอบของกลุม่ ในขัน้ตอนนีส้มาชกิกลุม่จะ
ร่วมกนัในการน�าเสนอ คดัเลอืก และสรปุประเดน็สถานการณ์
ของปัญหาทีต้่องการแก้ไข โดยเลอืกประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั
และจ�าเป็นมากทีส่ดุมาปฏบิตัก่ิอน
 2. การถามค�าถามและการสะท้อนการเรยีนรู ้เพือ่

ท�าความเข้าใจกบัประเดน็ปัญหาให้ชดัเจนยิง่ขึน้ และมกีาร
สะท้อนคดิอย่างวเิคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดตี เพือ่ค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ และช่วย
ในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏบิตั ิในขัน้ตอนนีส้มาชกิ
กลุม่จะใช้วิธกีารตัง้ค�าถามถงึประสบการณ์ในอดตีทีแ่ต่ละคน
เคยปฏบิตัมิา ปัญหาหรอือปุสรรคทีพ่บ วธิกีารแก้ปัญหาทีใ่ช้ 
โดยเน้นการถามค�าถามทีถ่กูต้อง ตรงประเดน็ เน้นสะท้อน
สิ่งที่กลุ่มยังไม่รู้ ในขณะเดียวกันค�าตอบที่ได้รับก็จะท�าให้
สมาชกิได้สะท้อนคิดถงึเหตกุารณ์ในอดตีทีเ่กีย่วกบัประเดน็
ปัญหานัน้และช่วยกนัน�าเสนอ เพือ่ให้เกดิมมุมองใหม่  ๆและ
น�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนดวธิกีารปฏบิตัต่ิอไป
 3. การวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา ในขัน้ตอนนี้
สมาชกิกลุม่จะร่วมกนัเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบ 
ของแต่ละแนวทาง และอปุสรรคหลกัของการด�าเนนิการ ผ่าน
การอภปิรายกลุม่ และการเรยีนรูจ้ากกนัและกนั และมกีาร
ตดัสนิใจเลอืกหาข้อตกลง ข้อสรปุ หรอืหาทางแก้ปัญหาทีม่ี
การตกลงร่วมกนัเพือ่ให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาทีม่คีวามเป็น
ไปได้ พร้อมกบัวางแผนเพือ่น�าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏบิตัิ 
 4. การน�าวิธกีารแก้ไขปัญหาไปปฏบิตั ิในข้ันตอนน้ี 
สมาชิกกลุ่มจะน�าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จรงิ ซึง่จะมกีารบนัทกึข้อมลูทีไ่ด้รบั ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและความส�าเร็จที่ได้รับในขณะที่ทดลอง
ปฏิบัติ เพื่อจะได้น�าข้อมูลที่ค้นพบมาใช้ในการปรับปรุง
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 5. การประเมนิผล โดยประเมนิผลทีไ่ด้รบัภายหลงั
จากการน�าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏบิตั ิและน�ามาปรบัปรงุ
แก้ไข เพือ่เสนอแนะแนวทางแก้ไขทีด่ทีีส่ดุต่อไป ในขัน้ตอน
นีส้มาชกิกลุม่จะอภปิรายสรปุผลร่วมกนัถงึความส�าเรจ็ ความ
ล้มเหลว ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง
กระบวนการ และน�าข้อสรปุทีไ่ด้มาท�าการปรบัปรงุแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้มคีวามถกูต้องและสมบรูณ์มากทีส่ดุ

 การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
 การประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
ควรได้รบัการประเมนิอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผูท้ีท่�าหน้าทีป่ระเมนิ
อาจมาจากสมาชกิ (Members) จากผูอ้�านวยความสะดวก 
(Facilitators) และจากผูเ้สนอ (Presenters) ซึง่จะเป็นการ
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ประเมนิว่าการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีด่�าเนนิอยูภ่ายในองค์กรนัน้ 
มีข้อดอีย่างไร และจ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงอะไรบ้างเพือ่
ให้เหมาะสมกบับริบทองค์กร และในการประเมนินัน้ควรมี
การประเมนิคณุภาพของค�าถามทีใ่ช้ คณุภาพของการฟังและ
การสะท้อนกลบัของสมาชกิในกลุม่ คณุภาพของกรอบปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาโดยเป็นปัญหาที่แท้จริงและส�าคัญต่อ
บคุคลและองค์กรหรือไม่ มีการสร้างวธีิการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย 
และพจิารณาถงึผลกระทบของวธีิการแก้ปัญหานัน้ๆ หรอืไม่ 
คุณภาพของขั้นตอนการปฏิบัติมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
คณุภาพของการเรียนรูแ้ละวฒันธรรมการเรยีนรูว่้าสามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้กบัองค์กรได้อย่างไร คณุภาพของผูอ้�านวย
ความสะดวก การประเมนิการแก้ไขปัญหาและความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา การประเมินทีมและทักษะทีมในด้าน
ประสทิธภิาพและการอ�านวยความสะดวกในการท�างานและ
การเรยีนรู้ 2 
 แต่อย่างไรกต็าม การประเมนิดงักล่าวจะเป็นการ
ประเมนิการเรียนรู้ขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่ในกระบวนการ
ของการเรียนรูน้ัน้ ควรมกีารประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้การ
ประเมนิการปฏิบตั/ิการท�างาน และการประเมนิผลผลติ8 ดงันี้
 1. การประเมนิกระบวนการเรยีนรู ้(Process of 
Learning) ในการประเมนิกระบวนการเรยีนรูท้ีบ่คุคลใช้นัน้ 
จะต้องดกูารพฒันาของกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นระยะๆ จึงต้อง
มกีารประเมนิผลเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพของบคุคลในการ
ใช้กระบวนการเรียนรู ้ เช่น ต้องการประเมนิการท�างานของ
กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องสามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินบทบาทของหัวหน้า 
สมาชิกในกลุ่มในการร่วมกันท�างานเป็นทีม และประเมิน
กระบวนการท�างานของกลุม่ คอืในด้านการวางแผนและการ
ปฏบิตังิานตามแผน โดยมกีารประเมนิผลเป็นระยะๆ รวมทัง้
การประเมนิผลงานทีไ่ด้ จากนัน้จึงน�าผลการประเมนิไปใช้
เป็นแนวทางปรบัปรงุแก้ไขต่อไป
 2. การประเมินการปฏบิติั/การท�างาน (Performance) 
สามารถประเมนิในสิง่ต่อไปนีค้อื ประเมนิการใช้เหตผุล เช่น
กระบวนการแก้ปัญหาหรอืทดลองเพือ่หาค�าตอบ ประเมนิ
ทกัษะและสมรรถนะ เช่น ทกัษะการท�างานเป็นทมี ทกัษะ
การท�าโครงงาน ทักษะการน�าเสนอ เจตคติ และความพึง
พอใจ 

 3. การประเมินผลผลิต (Product) สามารถ
ประเมนิในสิง่ต่อไปนีค้อื ผลการเรยีนรู ้(ความรูเ้ชงิวชิาการ) 
และผลิตผล (ผลงานต่างๆ ที่สามารถนับเป็นชิ้นได้ เช่น 
รายงาน ชิน้งานลกัษณะต่างๆ เป็นต้น) 

 การประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน
 แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติส่วนใหญ่จะถูก
น�าเข้ามาใช้ในการพฒันาองค์กร โดยเป็นกระบวนการเรยีนรู้ 
ของสมาชิกในองค์กร อันจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาวแก่บคุคล ทมี และองค์กร 
โดยเริ่มต ้นจากภายในหน ่วยงาน เพื่ อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�างานขององค์กร สมาชิกในองค์กร   
ได้เรียนรู้จากงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับประเด็น
ที่สมาชิกเห็นว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา น�าแนวทาง         
แก้ปัญหานั้นไปทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง สิ่งเหล่านี้
ท�าให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมที่ทรงพลังข้ึน4 
ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มมีการน�าแนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตัไิปประยกุต์ใช้กบังานด้านการศกึษาและการฝึกอบรม
 ในทางการศกึษา ได้มกีารน�าแนวคดิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัมิาประยกุต์ใช้ในการพฒันาด้านการเรยีนการสอน 
ดงัเช่น ไฮดารแิละกาลวนิ9 (Heidari and Galvin) ได้ศกึษา
การรบัรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัแิละอทิธพิลทีม่ต่ีอ
การเรียนรู้และการฝึกอบรมในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ซึ่ง
นกัศกึษาพยาบาลส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ากลุม่การเรยีนรูจ้าก
การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการฝึกอบรมของ     
ผูเ้รยีน จะช่วยให้มสีภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูเ้รยีน 
ในการแบ่งปันความรูส้กึเกีย่วกบัประเดน็ในทางปฏบิตัแิละ
พฒันาความมัน่ใจในการสะท้อนบนการปฏบิตั ิอกีทัง้ยงัเป็น
กลไกในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และ      
วรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั และทพิา ต่อสกลุแก้ว10 ได้น�า
แนวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัมิาใช้กบัการเรยีนการสอน
ของนกัศกึษาพยาบาลเพือ่พฒันาทกัษะการสบืค้นข้อมลู พบ
ว่า นักศึกษาพยาบาลทีเ่รยีนโดยใช้แนวคิดการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติมีคะแนนทักษะในการสืบค้นข้อมูลหลังเรียนสูงกว่า
นกัศกึษาพยาบาลกลุม่ทีเ่รยีนตามปกต ิทัง้นีเ้นือ่งจากผูเ้รยีน
ได้มกีารเรยีนรูร่้วมกนัในการก�าหนดค�าส�าคญัทีจ่ะใช้ในการ
สบืค้น และหาข้อสรปุของกลุม่ รวมทัง้การเข้าไปแลกเปลีย่น
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เรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ ซ่ึงกระบวนการนี้จะเป็นการดึงเอา
ประสบการณ์ ความรู้ และความคดิเหน็ของผูเ้รยีนแต่ละคน
มาช่วยในการสร้างความรูใ้หม่ และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลจริง ท�าให้     
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ธิกีารก�าหนดค�าส�าคญัทีห่ลากหลายทีจ่ะใช้
ในการสืบค้นข้อมูล และน�าค�าส�าคัญที่ก�าหนดขึ้นมาไปใช้
สบืค้นจากฐานข้อมลู ซึง่น�าไปสูก่ารได้มาของผลลพัธ์ของการ
สืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งผลที่ตามมาคือ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มขึ้น
 ในด้านการฝึกอบรบนัน้ ก็มีการน�าแนวคดิการเรยีนรู้ 
จากการปฏบิตัมิาประยกุต์ใช้ในการฝึกอบรม ดงัเช่น ประจวบ 
แหลมหลกั11 ได้น�าแนวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัมิาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส ่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) โดยพบว่า อสม.มคีวามรู้
เรือ่งโรคความดนัโลหติสงู มทีกัษะในการคดักรอง และดแูล 
ผูป่้วย และสามารถคดักรองกลุม่เสีย่งในเขตรบัผดิชอบสงูกว่า
ก่อนการอบรม และวรวรรณ วาณชิย์เจรญิชยั7 ได้น�าแนวคดิ
การเรยีนรู้จากการปฏบิตัมิาใช้ในการพฒันาระบบการสร้าง
ความรู้ส�าหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดย
อาจารย์พยาบาลมกีารใช้วธิกีารตัง้ค�าถาม ถามประสบการณ์
ในอดตีท่ีอาจารย์แต่ละคนเคยปฏบิตัมิา ปัญหาหรอือปุสรรค
ที่พบ วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้และมีการสะท้อนความคิดบน     
ค�าตอบท่ีได้รับและการย้อนคดิถงึเหตกุารณ์ในอดตีทีเ่กีย่วกบั
ประเดน็ปัญหานัน้  และช่วยกนัน�าเสนอ  เพือ่ให้เกดิมมุมอง
ใหม่ๆ  และน�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนดวธิกีารจดัการ
เรยีนการสอนในขัน้ต่อไป ซึง่ผลทีต่ามมาคอืช่วยส่งเสรมิให้
อาจารย์พยาบาลมคีณุลกัษณะของการเรยีนรูเ้ป็นทมีเพิม่มากขึน้ 
และท�าให้เกดิผลผลติความรู ้(องค์ความรู)้ ขึน้มา
 ดงันัน้ การน�าแนวคดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัมิา
ประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็นรปูแบบการเรยีนการสอน 
ทีมี่ประสทิธภิาพเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นวธีิการเรยีนการ
สอนที่สามารถถ่ายโอนความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรปูธรรมอย่างแท้จรงิ โดยสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ได้ดงันี้ คอื 
 1. ผูส้อนจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีน
ได้เกดิการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยผูส้อนจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่เรียน ซ่ึงจะสามารถช่วยให้      
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนท�าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง และค้นพบการเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่จะช่วย
ให้การเรยีนรูน้ัน้มคีวามหมายต่อผูเ้รยีน1 ผูเ้รยีนจะค้นพบสิง่ที่ 
เป็นปัญหาในกระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง และจะน�าปัญหา
นัน้มาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั
 2. ผูเ้รยีนท�ากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั โดย
แบ่งกลุ ่มผู ้เรียนออกเป็นกลุ ่มย่อย และให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการถามค�าถามและการสะท้อนการเรียนรู้ในกลุ่ม
ผู้เรียน และมผีูส้อนท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรกระบวนการ คอย
ให้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนจะตัง้ค�าถามเกีย่วกบัสิง่ที่
ได้ประสบมา หรือเกิดข้ึนในสถานการณ์ของการเรียนรู้น้ัน     
มีการสะท้อนความคิด เพ่ือพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์
หาความเป็นเหตเุป็นผล ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจใน
สถานการณ์ของการเรยีนรูน้ัน้ๆ เพิม่มากขึน้
 3. ผูเ้รยีนวางแผนแนวทางการเรยีนรู ้ซึง่ในขัน้ตอนนี้ 
ผูเ้รยีนจะมกีารสร้างความคดิรวบยอดจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบั 
โดยผูเ้รยีนจะมกีารอภปิรายร่วมกนัเพือ่เสนอแนะแนวทางการ
เรยีนรูต้ามประสบการณ์ทีไ่ด้รบั และสรปุเป็นแนวทางการ
เรยีนรูส้�าหรบัน�าไปใช้ในทางปฏบิตัต่ิอไป
 4. ผู ้ เรียนน�าแนวทางการเรียนรู ้ ไปปฏิบัติ             
โดย ผูเ้รยีนจะน�าแนวทางทีไ่ด้จากการเรยีนรูร่้วมกนัไปปฏบิตัิ
ในสถานการณ์จรงิ หรอือาจน�าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ๆ และมกีารบนัทกึถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ของการ
ทดลองปฏบิตัิ
 5. ผูส้อนและผูเ้รยีนมกีารตดิตามผลการเรยีนรู ้โดย
เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แลกเปลีย่นผลการเรยีนรูร่้วมกนั เพือ่
น�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไข และเสนอแนะแนวทางการเรยีนรู้
ทีด่ทีีส่ดุตามความเหมาะสมต่อไป และผูส้อนจะมกีารวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยอาจใช้การประเมนิผลก
ระบวนการเรยีนรู ้การประเมนิการปฏบิตั/ิการท�างาน และ
การประเมนิผลผลติ

บทสรปุ
 จะเหน็ได้ว่าการประยกุต์ใช้แนวคดิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัใินการเรยีนการสอนนัน้ จะเป็นการน�าผูเ้รยีนทีม่ี
แนวคดิและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัมารวมกลุม่กนั เพือ่
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เรยีนรู้วธิกีารแก้ปัญหาการเรยีนการสอนทีก่�าลงัเผชญิอยู่ โดย
ผู้เรียนในกลุ่มจะมีบทบาทเป็นผู้เรียนและผู้สอนในเวลา
เดยีวกนั และครผููส้อนจะมหีน้าทีค่อยให้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้รยีน 
ซึง่จะน�าไปสูก่ารวางแผนแนวทางการเรยีนรู ้การน�าแนวทาง

การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ท�าให้ได้ผลลพัธ์ของการเรยีนรูต้ามมาซึง่กคื็อ ความรู ้ และ
ทกัษะของการเรยีนรูน้ัน่เอง 
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