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บทคัดยอ 

 
การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซ่ึงมีศักยภาพสูง ผูที่มีทักษะการคิดสามารถแกปญหาและ

เผชิญสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี การคิดจึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากการคิดเปนปจจัยภายในที่มีอิทธิพล
ตอการกระทําและการแสดงออกของบุคคล ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 เนนทักษะการเรียนรู การเรียน
การสอนจึงควรมุงเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะการคิด ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนควรมีแบบแผน และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีหลักการและกระบวนการที่
เหมาะสม โดยผูสอนตองเนนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณ
จริงดวยตนเอง มีการวิพากษ การไตรตรอง การทบทวน การสะทอนคิดออกมา และการอภิปรายรวมกันของ
ผูเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่ไดประสบมารวมถึงมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหาซ่ึงเปนการนําไปสูผลลัพธของการ
เรียนรู ก็คือ ความรูและทักษะการคิด 

  
คําสําคัญ: การเสริมสราง, ทักษะการคิด, การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 
Abstract  

 
Thinking is human brain process with high potential.  People with thinking skills can solve 

problems and deal with various situations. Thinking is very important; due to thinking is an internal 
factor that influences the actions and expressions of the person.  21st century focuses on learning and 
teaching skills that should enhance on empowering learners especially thinking skills. Therefore, the 
teaching and learning styles should be structured and guided in the development of learners' quality and 
principles. The instructors must emphasize and encourage learners to learn from practice.  It is a way 
for students solve their own situations. Critic, consideration, review, reflective thinking and the 
participants' shared discussions including problem analysis what they have experienced which are the 
results of learning are knowledge and thinking skills. 
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บทนํา 
การพัฒนาคนทามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมแหงการเรียนรูนั้น จักตองมีรูปแบบการศึกษาที่ให

ความสําคัญกับการคิดวิเคราะห แยกแยะ และผสมผสานอยางมีเหตุผล ซ่ึงการคิดในรูปแบบนี้จะชวยใหผูคิด
สามารถเขาใจ และแยกแยะสาเหตุของปญหาไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถเชื่อมโยงกับองคความรู มาใช
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 เนนทักษะ
การเรียนรู (Learning Skill) ซ่ึงเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมาก
ขึ้นในปจจุบัน (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21) ทักษะการคิดเปนสมรรถนะหนึ่งของทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผลพิจารณาขอเท็จจริงและประเด็นปญหากอนการ
ตัดสินใจซ่ึงจําเปนตองมีเจตคติในการแสวงหาความรู สามารถจําแนกขอมูล นําความรูมาอนุมานไดตรงตาม
ความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีการนํามาพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี
ทักษะการคิด โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพครูจะตองเปนผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบและสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได  

การคิดเปนเรื่องท่ีสําคัญย่ิงตอการดําเนินชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนการทํางาน การเรียน หรือการ
กระทําใดๆ ในชีวิตประจําวันก็ตาม ตางก็ตองใชการคิดทั้งส้ิน บุคคลที่มีกระบวนการคิดดีมักไดเปรียบในการที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จท้ังในชีวิตสวนตัวและการทํางาน การคิดจึงเปน
สมรรถภาพทางสมองท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาตอชีวิตโดยตรง ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 24 ไดระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ, 2560) ดวยเหตุนี้ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองสรางความสามารถในการคิดที่ถูกตองใหกับคนในสังคมมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานท่ี 4 ดานการคิดเคราะหสังเคราะห สรางสรรค 
และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ยังอยูในระดับท่ีจําเปนตองปรับปรุงพัฒนา (ทิศนา แขมมณี, 2554, หนา 188) 
หลักและแนวทางของครูในการบูรณาการทักษะการคิดในการเรียนการสอนสาระของรายวิชาตางๆ โดยเริ่มจาก 
1) ทําความเขาใจในความหมาย และกระบวนการหรือขั้นตอนของการคิดแตละแบบ 2) วิเคราะหหาทักษะการ
คิดที่เหมาะสมจะบูรณาการกับสาระที่จะสอน 3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหโอกาสผูเรียนไดดําเนินการคิด
ตามกระบวนการของการคิดนั้น ๆ ซ่ึงจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น หากผูเรียนไดรับการเสริมแรงขอมูลปอนกลับ
และความรูเพ่ิมเติมในส่ิงที่ผูเรียนตองการ รวมไปถึงการใหผูเรียนไดฝกคิดบอยๆ ในสถานการณท่ีหลากหลาย
และการสงเสริมใหนําทักษะการคิดที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 4) วัดและประเมินความสามารถทางการคิดไดทั้ง
ทางดานผลสัมฤทธิ์ของการคิด ดานทักษะกระบวนการคิด และดานคุณลักษณะที่เอื้อตอการคิด  

ทักษะการคิด เปนความสามารถยอยๆ ในการคิดในลักษณะตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบของ
กระบวนการคิดท่ีสลับซับซอน (สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ, 2560, หนา 1) แบงไดเปน 1) ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
(basic skills) ไดแก ทักษะการส่ือความหมาย เปนทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดเห็นของผูอื่นเขามาเพ่ือ
รับรู ตีความแลว/จดจํา และเม่ือตองการท่ีจะระลึกเพ่ือนํามาเรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอื่น 
โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษาตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ คําพูด ทักษะการส่ือความหมายที่สําคัญ เชน 
การฟง การอาน การรับรู การจดจํา  2) ทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป (core or general 
thinking skills) เปนทักษะที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่
มีความสลับซับซอน ที่คนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนใชในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ เชน การสังเกต การสํารวจ การต้ังคําถาม และ 3) ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดท่ีซับซอน 
(higher order or more complexed thinking skills) เปนทักษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายชั้นและตองอาศัย
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ทักษะการส่ือความหมายและทักษะการคิดท่ีเปนแกนหลายๆ ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูง เชน การ
สรุปความ การใหคําจํากัดความ การวิเคราะห การผสมผสานขอมูล เปนตน  

จะเห็นไดวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซ่ึงมีศักยภาพสูงมาก และเปนสวนท่ีทําให
มนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกอื่น ๆ ผูมีความสามารถในการคิดสูง สามารถแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปได และมี
การพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามย่ิง ๆ ขึ้นไป ผูมีความสามารถในการคิด จึงมักไดรับการยกยองใหเปนผูนํา
ในองคกรหรือกลุมตาง ๆ การคิดมีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากการคิดเปนปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการ
กระทําและการแสดงออกของบุคคลดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการคิดจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของการ
จัดการศึกษาตลอดมา แตจะทําไดมากนอยหรือดีเพียงใด ก็ขึ้นกับความรู ความเขาใจและปจจัยตาง ๆ ที่
เอื้ออํานวย (ทิศนา แขมมณี, 2554, หนา 188)  

 
การเสริมสรางทักษะการคิดผานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 ทักษะการคิด 
 Action Learning: AL คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนวิธีการท่ีมุงเนน “การปฏิบัติจริงกับการ
เรียนรู ตองเกิดควบคูกันไป ถึงจะเปนการเรียนรูอยางแทจริง” การเรียนรูที่ตองปฏิบัติจริง มีการซักถาม 
แลกเปล่ียนความเห็น ประสบการณ ความรู นําไปสูทางออกใหมๆ ที่แตกตาง นําความรูมาคิดใครครวญแลว
แลกเปล่ียนถายทอดแกกัน สรางประโยชนใหกับตน ทีม และองคกร ซ่ึงการเรียนรูนี้เกิดจากความสมัครใจ
ขับเคล่ือนโดยผูเรียนและกลุม (ฐิติ บุญประกอบ, 2560) 
 การคิดจะเกิดขึ้นได จําเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีจําเปนตาง ๆ ไดแก ผูคิด เปนคุณลักษณะท้ัง
ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม รวมท้ังบุคลิกภาพของผูคิด ลวนมีผลตอการคิด ส่ิงเรา 
หรือขอมูล เปนเนื้อหา ท่ีกระตุนใหเกิดการคิด และใชในการคิดการมีขอมูลในการคิดอยางเพียงพอชวยใหการ
คิดมีความรอบคอบขึ้น การรับรูส่ิงเราหรือขอมูลการคิด จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือบุคคลมีการรับรูส่ิงเราหรือขอมูลที่
ผานมา โดยปกติคนเราจะเลือกรับรูส่ิงเราที่มีความหมายตอตน ทําใหการรับรูส่ิงเราของแตละบุคคลแตกตางกัน  
จุดมุงหมายของการคิด จะเริ่มตนจากจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือถูกกระตุน และกระบวนการคิดหรือ
วิธีการคิด หมายถึงกระบวนการทางสมองของบุคคลในการจัดกระทํากับขอมูล หรือส่ิงเราที่รับเขามาทาง
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ซ่ึงสามารถจัดกลุมใหญ ๆ คือ  
 1) กระบวนการคิดท่ีใชในการรับและสงขอมูล/ส่ิงเรา กระบวนการนี้มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับทักษะการส่ือสาร (communicating skills) โดยท่ัวไปถือวาเปนทักษะการคิดพ้ืนฐาน (basic thinking 
skills) ซ่ึงมีทั้งทักษะการรับขอมูลเขา และการสงขอมูลออก  
 2) กระบวนการคิดที่ใชในการจัดกระทํากับขอมูล (thinking process skills) โดยท่ัวไปกระบวนการนี้
จัดกลุมไดเปน 5 กลุม คือ กลุมที่เก่ียวของกับทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ (core thinking skills) หมายถึง
ทักษะที่เปนหลัก ใชเปนฐานในการคิดโดยท่ัว ๆ ไป มีลักษณะไมซับซอนมาก กลุมที่เก่ียวของกับทักษะการคิด
ระดับสูง (higher order thinking skills) หมายถึง ทักษะการคิดท่ีมีความซับซอนมากขึ้น กลุมที่เก่ียวกับ
ลักษณะการคิด หมายถึง ทักษะการคิดท่ีมีลักษณะความเปนนามธรรมสูง จําเปนตองอาศัยการตีความ การ
จํากัดขอบเขต และการนิยามใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น กลุมที่เก่ียวของกับการคิดที่ที่มีลักษณะเปน
กระบวนการ หรือเปนข้ันตอนที่เปนลําดับตอเน่ืองที่จําเปนตองดําเนินการใหครบข้ันตอน เพ่ือใหสามารถ
บรรลุจุดมุงหมายเฉพาะใด ๆ ไดดี ซ่ึงมักเรียกกันโดยท่ัวไปวา “กระบวนการคิด” ไดแก กระบวนการคิดริเริ่ม
สรางสรรค คือ ลําดับขั้นตอนในการดําเนินการคิดเพ่ือใหไดส่ิงใหม  กระบวนการคิดแกปญหา คือ ลําดับขั้นตอน
ในการดําเนินการคิดเพ่ือใหไดแนวทางการแกปญหา และสามารถแกปญหาไดสําเร็จ กระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คือ ลําดับขั้นตอนในการดําเนินการคิดเพ่ือใหไดคําตอบท่ีสมเหตุสมผลนาเชื่อถือ และกลุมที่
เก่ียวของกับการควบคุมและประเมินการรูคิดของตนเอง (meta-cognition) เปนกระบวนการที่ประกอบดวย
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การตระหนักรู ซ่ึงหมายถึง การที่บุคคลตระหนักรู (awareness) ถึง ความคิดของตนเองในการกระทําอยางใด
อยางหนึ่ง และดําเนินการวางแผน (planning) ควบคุมกํากับและตรวจสอบตนเอง (self-regulating or 
monitoring) และประเมินตนเอง (evaluating) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการกระทําของตนเองใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยอาศัยความรูที่ตนส่ังสมไวในกรอบการรูคิดของตน (metacognitive knowledge) 
 3) ผลของการคิด เม่ือดําเนินการคิดจนสําเร็จตามจุดมุงหมายแลว จะเกิดผลของการทักษะการคิดนั้น ๆ 
ซ่ึงจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ผลลัพธของการคิด หมายถึง คําตอบท่ีเปนผลของการคิดเรื่องทักษะการ            
นั้น ๆ ถือเปนการแสดงออกของความสามารถในการคิดของบุคคลนั้น ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ทักษะ
การความชํานาญในการใชทักษะหรือกระบวนการคิดตาง ๆ ในการคิด โดยปกติแลว หากผูคิกมีทักษะ
กระบวนการคิดที่ดี ก็มักจะไดผลของการคิดที่ดีตามมาดวย และคุณลักษณะที่เอื้อตอการคิด ซ่ึงเปนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากทั้งขอ ก และ ข (ทิศนา แขมมณี, 2554, หนา 189-190) 

จะเห็นไดวาทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาใหแกผูเรียนนั้นมีจํานวนมากและการคิดทุกระเภท ทุกระดับ
ลวนมีความสําคัญ การคิดขั้นพ้ืนฐานเปนทักษะที่จําเปน และใชมากในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเปนพ้ืนฐานในการ
คิดขั้นสูงขึ้น หากการคิดขั้นพ้ืนฐานไมดีพอ ก็จะเปนอุปสรรคตอการคิดขั้นสูง สวนการคิดขั้นสูง และลักษณะการ
คิดตาง ๆ ก็มีความจําเปนตอการคิดท่ีซับซอนขึ้น หากผูเรียนไดรับการพัฒนา ก็จะสามารถคิด ตัดสินใจและ
กระทําการในเรื่องที่ซับซอนและลึกซ้ึงไดดี สงผลใหเกิดการพัฒนากาวหนาย่ิง ๆ ขึ้นไป  
 ในกระบวนการคิด มีปจจัยหลายดานท่ีสงผลตอกระบวนการคิด ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอทักษะการคิด 
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ไดแก พ้ืนฐานทางครอบครัว (Family Background) ถือเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอ
การพัฒนาทางความคิดนับต้ังแตการเตรียมความพรอมทางดานโภชนาการที่เอื้อตอการพัฒนาการของสมอง ซ่ึง
จะสงผลตอความพรอมที่จะรับรูส่ิงตางๆ นอกจากนี้อิทธิพลในดานสภาพแวดลอมในการเล้ียงดู จะเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความกลาคิด กลาทดลอง ดังนั้นผูเรียนท่ีจะมีความสามารถท่ีจะมีทักษะการคิดไดดี ยอมมาจากฐานท่ี
สําคัญคือ ครอบครัว  พ้ืนฐานความรู (Background of Knowledge) การเรียนท่ีไดมาจากการกล่ันกรองและ
เก็บในรูปความรูตางๆ จะสงผลตอวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ความเชื่อ บุคลิกภาพทางความคิด ตลอดจนแนวทางในการ
แกปญหาตางๆ ประสบการณชีวิต (Experience of Life) ประสบการณตางๆที่บุคคลพบเจอในการดาเนินชีวิต 
ไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ  เปนขอมูลท่ีผลโดยตรง บุคคลที่ มีโอกาสไดเรียนรูโลกกวาง ยอมมี
ประสบการณที่มีความหลากหลายมากกวา ดังนั้นยอมมีขอมูลสาหรับนามาใชในชีวิตจริงไดมากกวา การทํางาน
ของสมอง (Brain Functioning) สมองของแตละคนจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทาใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิด 
และบุคลิกภาพ รวมท้ังศักยภาพในดานตางๆ ที่แตกตางกัน วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของคนเปนอยางมาก จริยธรรม (Morality) ผูมีจริยธรรมสูงยอมมีกรอบใน
การคิด การตัดสินใจ และการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา และดําเนินชีวิตท่ีแตกตาง การประมวลผลทาง
ความคิดยอมมีความแตกตางอยางส้ินเชิงกับผูที่ขาดจริยธรรม การรับรู (Perception) เปนสภาพที่ตอบสนองตอ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดภายใตกลไกลของสมอง จิตใจ ท่ีมีผลกระทบตอวิธีคิดของคนเปนอยางมาก สภาพแวดลอม 
(Environment) เปนตัวกระตุนสําคัญตอการเรียนรู และวิธีการคิด ศักยภาพทางการเรียนรู (Learning 
Potential) ผูเรียนในแตละคนยอมมีศักยภาพในการรับรูและการประมวลผลขอมูลในอัตราท่ีแตกตางกัน ทั้งใน
เรื่องของความรวดเร็วและความลุมลึก สงผลใหแตละคนคิดไมเทากัน คิดไมเหมือนกัน แมจะมีประสบการณท่ี
เหมือนกันก็ตาม ประสาทการรับรู (Sensory Motor) ผูพิการ ไมวาจะเปนหู หรือตา หรือบุคคลที่มีการรับรู
ผิดปกติ ยอมมีวิธีคิดท่ีแตกตางจากบุคคลท่ัวไป ในทางตรงกันขามหากมีประสาทท่ีรับรูฉับไว ก็สามารถรับรู
ขอมูลไดรวดเร็วและละเอียดกวาบุคคลอื่น  
 ปจจัยดังกลาวขางตน มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังนั้นในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
หรือเสริมสรางทักษะการคิดใหกับผูเรียนนั้น ปจจัยตางๆ เหลานี้ตองนํามาวิเคราะหเพ่ือสรางรูปแบบหรือ
กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอการพัฒนาผูเรียน (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560) 
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การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
Michael J. Marquardt ใหความหมาย Action Learning ไววาเปนการเรียนรูในลักษณะกลุมยอยที่มี

ความสนใจรวมกัน ในประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะเปนปญหาที่ยุงยากซับซอน และมีผลกระทบทั้ง
กลุมและองคกร โดยนําประเด็นปญหานั้นมาเขาสูกระบวนการแกปญหาเพ่ือคนหาและพัฒนาแนวทางแกปญหา
รวมกัน และนําแนวทางท่ีไดไปลงมือปฏิบัติการ แกไขปญหาจริง โดย Action Learning มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน คือการเรียนรูที่มีการนําปญหาในการทํางานมาเปนโจทย
ในการเรียนรู อีกทั้งมีการคิดหาวิธีในการแกปญหาหรือพัฒนางานซ่ึงจะเปนประโยชนทั้งผูเรยีนเองและตอองคกร 
2) เปนการเรียนรูโดยการแลกเปล่ียนประสบการณกับผูอื่น คือ การเรียนที่ตองมีการประชุมระดมสมองเพ่ือหา
วิธีการที่ดีและเหมาะสมในการดําเนินการ เนื่องจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงานยอยที่มีสมาชิกจํานวนหนึ่ง
ที่ตองมีการทํางานรวมกัน และ 3) เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงาน วิจารณและแนะนํา คือ การเรียนรูที่ตองมี
การเสนอแนะและใหขอคิดเห็นเม่ือมีการดําเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จ
ของดําเนินการ (คนึงนิจ อนุโรจน, 2013, หนา 56) 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการนําคนท่ีมีทักษะ และประสบการณท่ีแตกตางกันมารวมกลุมเขา
ดวยกัน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเผชิญอยูขณะปฏิบัติงานจริง โดยผูเรียนจะเปนทั้งผูเรียน และผูสอนในเวลาเดียวกัน 
โดยผูเรียนคนไหนมีความถนัดในการเรียนเรื่องใดก็ทําหนาที่สอนในเรื่องนั้นๆ จากนั้นจะเขาไปปฏิบัติจริง และมี
การพบปะกันเปนระยะๆ เพ่ือประเมินผลความกาวหนา จนสรุปไดวา เกิดทักษะในการทํางานกันเปนอยางดี 
และสามารถแกปญหาของการเรียนการสอนไดในท่ีสุด ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนการเรียนรูขณะ
ทํางาน ทํางานไปดวยเรียนรูไปดวยโดยใชปญหาจริงจากสถานการณจริงในสภาพชีวิตที่ เปนจริง เปน
กระบวนการกลุมมารวมกันสะทอนความคิดเห็น เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น (ภานุมาส มหาทรัพยสกุล, 2555, 
หนา 51) 
 กระบวนการการเรียนรูจากการปฏิบัติจากการบรรยายของปเตอร คอวีเลียว (Peter Cauwelier) ใน
งาน Productivity Talk 2013 ไวดังนี้ 1) การกําหนดปญหาที่เกิดขึ้น ตองเปนปญหาที่ซับซอน มีความยาก และ
สรางผลกระทบอยางมากถาไมไดรับการแกไข เปนปญหาท่ีสามารถแกไขได ไมใชปญหาโลกแตก 2) การ
รวมกลุมเพ่ือชวยกันแกปญหา กลุมควรประกอบดวย 4-8 คน เพ่ือชวยกันเสนอความคิดในการแกปญหาใน
มุมมองของแตละคนที่แตกตางกัน 3) ต้ังคําถามเพ่ือทําความเขาใจในปญหานั้นอยางถองแท เพ่ือหาทางแกไขได
ถูกตอง คําถามถือวาเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติ  4) การลงมือปฏิบัติตามแนวทางท่ีคิดวาดี
ท่ีสุดมีความเปนไปไดมากท่ีสุด 5) ตองการเรียนรูในระหวางทางของการปฏิบัติ คือ เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงในการทํางานดวยการนําปญหามาเปนโจทยและใหสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันคิดหาวิธี
แกปญหา เปนการเรียนรูดวยการแลกเปล่ียนประสบการณของสมาชิกทุกคนในกลุม สมาชิกรวมกันระดม
ความคิดเพ่ือหาวิธี การแกปญหาหรือวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และเปนการเรียนรูจากการที่เปดโอกาสใหสมาชิก
ทุกคนในกลุมเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติ และ 6) มีการโคชซ่ึงอาจดําเนินการโดยบุคคลภายในองคการ
หรือบุคคลภายนอกองคการก็ได ทําหนาที่กระตุนใหสมาชิกในกลุมต้ังคําถามและชวยคั่นเวลาการประชุมเพ่ือให
ทุกคนหยุดคิดวาไดเรียนรูอะไรไปบาง (สําเริง บุญเรืองรัตน, 2560, หนา 57-59) 

กลาวโดยสรุป ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญ มีอยูวาผูเรียนรูไดรับความรูผานการ
ลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและฝกหัดจากงานที่ทํามากกวาการสอนแบบด้ังเดิม คือการสอนแบบบรรยาย โดยมีการ
เรียนรู (Learning) ผานโปรแกรม (Programming) การต้ังคําถาม (Questioning) และการสะทอนกลับ 
(Reflection) (สําเริง บุญเรืองรัตน, 2560) 
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วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติจริง 
พ้ืนฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเกลียวที่มีการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบัติในตอนเริ่มตนไปสู

การเรียนรู ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณท่ีเกิดขึ้นมากอน มีการกําหนดปญหา สรางระบบการเรียนรูดวยการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอื่นมีการจัดการกับความขัดแยงและความตึงเครียด การปรับในขั้นตอนตางๆ ของกลุม
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรูตามมา และนําไปสูการเตรียมพรอม
สําหรับการปฏิบัติและการเรียนรูตอไปในอนาคต ซ่ึงขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ จะประกอบไปดวย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ (Vorawan Vanicharoenchai, 2010, p. 41) 
 1) กําหนดสถานการณของปญหา โดยเปนปญหาท่ีเปนประเด็นจริงในองคกร ท่ีจําเปนตองไดรับการ
แกไขซ่ึงเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ตองมีความเปนไปได และอยูภายใตความรับผิดชอบของกลุม ในขั้นตอนนี้
สมาชิกกลุมจะรวมกันในการนําเสนอ คัดเลือก และสรุปประเด็นสถานการณของปญหาท่ีตองการแกไข โดย
เลือกประเด็นที่มีความสําคัญและจําเปนมากที่สุดมาปฏิบัติกอน 
 2) การถามคําถามและการสะทอนการเรียนรู เพ่ือทําความเขาใจกับประเด็นปญหาใหชัดเจนย่ิงขึ้น 
และมีการสะทอนคิดอยางวิเคราะหผานประสบการณในอดีต เพ่ือคนหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ และชวยในการคนหาแนวทางใหมของการปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะใชวิธีการต้ังคําถามถึง
ประสบการณในอดีตท่ีแตละคนเคยปฏิบัติมา ปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบ วิธีการแกปญหาท่ีใชโดยเนนการถาม
คําถามที่ถูกตอง ตรงประเด็น เนนสะทอนส่ิงที่กลุมยังไมรู ในขณะเดียวกันคําตอบท่ีไดรับก็จะทําใหสมาชิกได
สะทอนคิดถึงเหตุการณในอดีตท่ีเกี่ยวกับประเด็นปญหานั้นและชวยกันนําเสนอ เพ่ือใหเกิดมุมมองใหมๆ และ
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการปฏิบัติตอไป 
 3) การวางแผนแนวทางแกไขปญหา ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะรวมกันเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
ผลกระทบของแตละแนวทาง และอุปสรรคหลักของการดําเนินการ ผานการอภิปรายกลุม และการเรียนรูจาก
กันและกัน และมีการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกันเพ่ือใหไดแนว
ทางแกไขปญหาที่มีความเปนไปได พรอมกับวางแผนเพ่ือนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ 
 4) การนําวิธีการแกไขปญหาไปปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะนําแนวทางแกไขปญหาท่ีไดไป
ปฏิบัติในสถานการณจริง ซ่ึงจะมีการบันทึกขอมูลที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและความสําเร็จที่ไดรับใน
ขณะที่ทดลองปฏิบัติ เพ่ือจะไดนําขอมูลที่คนพบมาใชในการปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาตอไป 
 5) การประเมินผล โดยประเมินผลที่ไดรับภายหลังจากการนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ และนํามา
ปรับปรุงแกไข เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขท่ีดีท่ีสุดตอไป ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุมจะอภิปรายสรุปผลรวมกันถึง
ความสําเร็จ ความลมเหลว ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ และนําขอสรุปท่ีไดมาทํา
การปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาใหมีความถูกตองและสมบูรณมากที่สุด 

ดังนั้น การนําแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติมาประยุกตใชในการเรียนการสอน จึงเปนรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางย่ิง เนื่องจากเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถถายโอนความรูจาก
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง โดยสามารถนําไปประยุกตใชไดดังนี้ คือ (Vorawan 
Vanicharoenchai, 2010, p. 43) 
 1) ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน ซ่ึงจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจน
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และคนพบการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ
ผูเรียน ผูเรียนจะคนพบส่ิงที่เปนปญหาในกระบวนการเรียนรูของตนเอง และจะนําปญหานั้นมาแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน 
 2) ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย และใหผูเรียนใช
กระบวนการถามคําถามและการสะทอนการเรียนรูในกลุมผูเรียน และมีผูสอนทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ 
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คอยใหคําแนะนําแกผูเรียน โดยผูเรียนจะต้ังคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่ไดประสบมา หรือเกิดขึ้นในสถานการณของการ
เรียนรูนั้นมีการสะทอนความคิด เพ่ือพิจารณาไตรตรอง วิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผล ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมี
ความเขาใจในสถานการณของการเรียนรูนั้นๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 3) ผูเรียนวางแผนแนวทางการเรียนรู ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะมีการสรางความคิดรวบยอดจาก
ประสบการณที่ไดรับโดยผูเรียนจะมีการอภิปรายรวมกันเพ่ือเสนอแนะแนวทางการเรียนรูตามประสบการณที่
ไดรับ และสรุปเปนแนวทางการเรียนรูสําหรับนําไปใชในทางปฏิบัติตอไป 
 4) ผูเรียนนําแนวทางการเรียนรูไปปฏิบัติโดย ผูเรียนจะนําแนวทางที่ไดจากการเรียนรูรวมกันไปปฏิบัติ
ในสถานการณจริง หรืออาจนําไปประยุกตใชในสถานการณใหมๆ และมีการบันทึกถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในสถานการณ
ของการทดลองปฏิบัติ 
 5) ผูสอนและผูเรียนมีการติดตามผลการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนผลการเรียนรู
รวมกัน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไข และเสนอแนะแนวทางการเรียนรูที่ดีที่สุดตามความเหมาะสมตอไป และ
ผูสอนจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยอาจใชการประเมินผลกระบวนการเรียนรู การ
ประเมินการปฏิบัติ/การทํางาน และการประเมินผลผลิต 

จะเห็นไดวา แนวคิด Action Learning นี้ เปนแนวคิดท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูของทีมไดอยางมีประสิทธิผล เพราะไมใชการเรียนรูเฉพาะในสวนแนวคิด ทฤษฎี เพียงอยางเดียวเทานั้น 
แตยังเปนการนําประเด็นปญหาของผูเรียนหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาเขาสูกระบวนการขบคิด วิเคราะห และ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ ซ่ึงประโยชนท่ีไดโดยตรง คือ ทีมหรือผูเรียนที่เรียนรูตามกระบวนการ Action 
Learning จะมีความรูความเขาใจในประเด็นปญหาและกระบวนการแกปญหานั้น ๆ ไดอยางลึกซ้ึง และเปน
รูปธรรมขึ้น (คนึงนิจ อนุโรจน, 2013, 58) 

กลาวโดยสรุป การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้นเปนการเรียนรูจากการเผชิญปญหาจริง ใชการถามเพ่ือ
สรางความรู แสวงหาคําตอบเพ่ือตอบคําถาม จากการปฏิบัติในสถานการณจริง เกิดการวิพากษ ไตรตรอง 
ทบทวน สะทอนความคิดออกมา และเปนการรวมกันคิดของผูเรียนดวยกัน โดยขั้นตอนของการเรียนรูจากการ
ปฏิบัตินั้นจะเนน และใหความสําคัญกับตัวผูเรียนในการไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหา และการใช
คําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดไตรตรอง และวิเคราะหในแตละขั้นตอน นําไปสูการแกปญหาดวยการลงมือ
ปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนตางๆมากมายจากนักวิชาการหลายทาน แตสวนใหญนั้นขั้นตอนของการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติเริ่มจากกระบวนการกลุม จากนั้นรวมกันศึกษาวาจะศึกษาปญหาใด และรวมกันปฏิบัติแกปญหาใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางแผนเอาไว  

 
ผลการเสริมสรางทักษะการคิดผานการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนมากมาย การเรียนรูจากการปฏิบัติทําใหเกิดทักษะของ

การเรียนรูเปนทีม การแกไขปญหา การฟง การติดตอส่ือสาร และกระตุนใหเกิด กระบวนการของการเรียนรู
ตอไปอยางตอเนื่อง กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติชวยใหเกิดความรวมมือวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันใน
องคกร ซ่ึงสมาชิกจะแบงปนความเขาใจกันอยางถองแท นอกจากนี้ยังมีประโยชนในดานตางๆ อีก ดังนี้                    
(Vorawan Vanicharoenchai, 2010, p. 39, ฐิติ บุญประกอบ, 2560 และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2560) 
 1) ชวยในการแกไขปญหาการทํางานท่ีซับซอน และยุงยาก ซ่ึงการเรียนรูรวมกันในการแกปญหาจะ
ชวยสรางความเชี่ยวชาญใหเกิดขึ้นแกตัวผูปฏิบัติดวย 
 2) ชวยสรางทีมทํางานที่เขมแข็ง สมาชิกจะรวมกันแกไขปญหาอยางตรงจุด และไดผลลัพธที่คุมคา 
 3) เปนการพัฒนาระบบการคิด การเรียนรูรวมกันของสมาชิกและทีมใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรค 
 4) เปนการสรางสายสัมพันธและการติดตอส่ือสารที่ดีตอกัน  
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 5) ชวยสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตอบรับกับการเปล่ียนแปลงไดเปนอยางดี 
 6) ชวยในการปรับเปล่ียนบทบาทของสมาชิกใหเขาสูบทบาทของการเปนผูมีสวนรวมในการผลักดันให
เกิดการเปล่ียนแปลง เปนผูใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาได 
 7) ชวยใหสามารถเรียนรูและจัดการกับสถานการณในการทํางานจริงได  
 8) สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและการส่ือสารในทีม  
 9) เกิดการเรียนรูรวมกัน ถายโอนทักษะและประสบการณที่เปนประโยชน และกัน 
 10) ดึงศักยภาพของผูเรียนที่มีอยูอยางไมจํากัดมาใชเกิดประโยชนทั้งตองาน เพ่ือรวมงาน 
 11) สามารถถอดแบบเรียน (Lesson Learned) เกิดโอกาสไปใชตอยอดและขยายผลตอไปได 

ดังนั้นการเสริมสรางทักษะการคิดของผูเรียนผานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จะทําใหผูเรียนสามารถ
คิด ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางรูเทาทัน สอดคลองกับ
ความจริง มีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอื่น เพราะเปนการสอนท่ีมีการสรางสายสัมพันธและการติดตอส่ือสารท่ีดี
ระหวางศิษยและครู ศิษยกับศิษย การที่ผูเรียนไดคิด ไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ผานการลงมือปฏิบัติจริง บน
พ้ืนฐานการคิดอยางแยบคาย จนเกิดการพัฒนาปญญา จึงสะทอนใหเห็นวาผูเรียนที่ผานการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง จะเปนผูคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน บนพ้ืนฐานของความจริง ความดีและเอื้ออาทรระหวางกัน 
อันเปนคุณลักษณะของวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สรางสรรค นําสูการพัฒนามนุษยใหมีคุณลักษณะแหงความ
สมบูรณพรอมอยางแทจริงได  

 
บทสรุป 

สภาพปจจุบันของการเรียนการสอน จะเปนการเรียนการสอนที่ มุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบ
การสอนแบบบรรยาย การสาธิต โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรูผานการปฏิบัติจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความ
เขาใจที่ชัดเจน ดังนั้นผูสอนจึงตองคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่แตละบุคคลเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหปญหาผานกระบวนการของ
การเรียนรูและการสะทอนกลับอยางตอเนื่องใชการแกปญหาจากสถานการณจริง และสะทอนกลับบน
ประสบการณของตนเอง เสนอแนวทางการแกปญหา และนําแนวทางการแกปญหาท่ีผานการพิจารณาแลวไป
ปฏิบัติ ซ่ึงแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงจัดไดวาเปนรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถถายโอนความรูจากทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติ ผูสอนจะจัดประสบการณการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรู ใหผูเรียนไดลงไปประสบดวยตนเอง ผูเรียนมี
การสะทอนคิดดวยตนเอง และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับส่ิงที่ไดประสบมา ทําใหไดผลลัพธของการเรียนรูตามมา
ซ่ึงก็คือ ความรู และทักษะของการเรียนรู การพัฒนาทักษะการคิดจึงจําเปนตองมีรูปแบบการจัดการเรียนรูอยาง
มีแบบแผน และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางมีหลักการและกระบวนการที่เหมาะสม  
 
วาที่รอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 
Email: bonus5481@gmail.com 
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