
                                ประสบการณ์การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

         สุภาวด ีเจริญเศรษฐมห* 

ก าเนิดแนวคดิ 

           การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีมานานแลว้ตั้งแต่สมยัพุทธกาล เม่ือคร้ังท่ีเจา้ชายสิทธตั
ถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ใหม่ๆ พระองคไ์ดท้รงปรารภวา่ หลกัธรรมท่ีทรงคน้พบนั้นมีความลึกซ้ึง
และยากท่ีผูค้นจะเขา้ใจได ้แต่เม่ือพระองคไ์ดท้รงใชว้จิารณญาณทบทวน จึงด าริวา่บรรดามนุษยใ์น
โลกน้ีมีสติปัญญาแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น ๔ ระดบั ซ่ึงทรงเปรียบเทียบกบับวั ๔ ประเภท ไดแ้ก่ 

๑. บุคคลท่ีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก  เม่ือไดฟั้งธรรมกส็ามารถรู้ และเขา้ใจในเวลา
อนัรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูพ่น้น ้า เม่ือตอ้งแสงอาทิตยก์เ็บ่งบานทนัที  
           ๒. บุคคลท่ีมีสติปัญญาปานกลาง เม่ือไดฟั้งธรรมแลว้พิจารณาตามและไดรั้บการอบรม
ฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัไม่ชา้ เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูป่ร่ิมน ้าซ่ึงจะ
บานในวนัถดัไป  
           ๓. ท่ีมีสติปัญญานอ้ย  เม่ือไดฟั้งธรรมแลว้พิจารณาตามและไดรั้บการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่
เสมอ มีความขยนัหมัน่เพียรไม่ยอ่ทอ้ มีสติมัน่ประกอยดว้ยศรัทธา ในท่ีสุดกส็ามารถรู้และเขา้ใจได้
ในวนัหน่ึงขา้งหนา้ เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีอยูใ่ตน้ ้ า ซ่ึงจะค่อยๆ โผล่ข้ึนเบ่งบานไดใ้นวนัหน่ึง  
           ๔.พวกท่ีไร้สติปัญญา และยงัเป็นมิจฉาทิฏฐิ แมเ้ม่ือไดฟั้งธรรมกไ็ม่อาจเขา้ใจความหมาย
หรือรู้ตามได ้ทั้งยงัขาดศรัทธา และไร้ความเพียร เปรียบเสมือนดอกบวัท่ีจมอยูก่บัโคลนตม ยงัแต่
จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ข้ึนพน้น ้าเพื่อเบ่งบาน  

ซ่ึงจากพุทธด าริดงักล่าว แสดงวา่ พระพุทธเจา้ไดท้รงใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดย

การจ าแนกประเภทของผูเ้รียนตามระดบัสติปัญญา ดงัปรากฏวา่ ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะทรงสั่งสอน

ผูใ้ด พระองคจ์ะใชพ้ระญาณตรวจสอบระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนอยา่งถ่องแทก่้อนเสมอ โดย

พระองคจ์ะยอมใหมี้การซกัถามปัญหาท่ีสงสัยไดทุ้กปัญหา   

 

*  อาจารย์ประจ าภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์   

 



          ในโลกตะวนัตก แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือ student-centered 
learning เท่าท่ีปรากฏหลกัฐาน พบวา่ มีมาในราวตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๐ (ราว ค.ศ. ๑๙๐๕) ต่อมา 
แนวคิดน้ีไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ Dewey (๑๙๕๖) Rogers (๑๙๘๓) Burnard 
(๑๙๙๙) Edwards (๒๐๐๑) และ O’Sullivan (๒๐๐๓). (จาก http://www.aishe.org/readings/๒๐๐๕-
๑/oneill-mcmahon-Tues_๑๙th_Oct_SCL.html) แนวคิดน้ี มีพื้นฐานจากสภาพปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนแบบเดิมท่ีใหบ้ทบาทครูเป็นผูค้วบคุมการสอนในชั้นเรียนอยา่งเตม็รูปแบบ โดยมีการ
ใชแ้ผนการสอนเป็นแนวทางหลกั ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนโดยครูเป็นศูนยก์ลางหลายกรณีมกั
ก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายแก่ผูเ้รียน ดงัเช่นท่ี Simon (๑๙๙๙) เห็นวา่ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ต่อเม่ือมีความ
พร้อมเท่านั้น จึงจะเกิดกระบวนการพฒันาการเรียนรู้กบัผูเ้รียนได ้ 
 

การน ามาใช้ในระบบการศึกษาไทย 
         ในประเทศไทย ไดมี้การบรรจุแนวคิดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไวใ้นสาระส าคญัของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) ซ่ึงต่อมาไดมี้การตรา
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมาตราท่ีบ่งช้ีถึงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนอยา่งเด่นชดั ไดแ้ก่ มาตรา ๒๒ท่ีวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” และมาตรา ๒๔ (๑) 
“การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ จดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล” 
         ในระยะแรก แนวคิดน้ีไดมี้การต่ืนตวัและน ามาใชใ้นโรงเรียนทัว่ไป ต่อมา ไดมี้การน ามาปรับ
ใชก้บัการจดัการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีปรากฏออกมา กมี็ทั้งดา้นบวก
และดา้นลบ ซ่ึงกเ็ป็นไปตามเง่ือนไขแวดลอ้มต่างๆ มากมาย เช่น ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิา 
ความสามารถของผูส้อน ความพร้อมของผูเ้รียน และสภาพพื้นฐานของสังคมและวฒันธรรม เป็น
ตน้ 
                                ประสบการณ์การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

เดิมทีเดียวในฐานะท่ีเป็นผูส้อนระดบัมหาวทิยาลยั ดิฉนัไม่ค่อยจะเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ีมาก
นกั เพราะเคยเห็นครูในโรงเรียนบางแห่ง ไดใ้ชว้ธีิการน้ี แต่ไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิท่ีดี  อีกทั้งยงัรู้สึก
วา่ นกัการศึกษาไทยผูอ้อกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบน้ี ไม่ไดค้  านึงถึงสภาพ
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พื้นฐานของจารีตของการสอนแบบไทย ท่ีมกัจะก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งศรัทธาและยอมรับฟังผูส้อน
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ เช่น มีความเช่ือวา่ เยาวชนท่ีมีนิสัยวา่นอนสอนง่ายเป็นเยาวชนท่ีดี น่ารักน่าเอน็ดู  
ดงันั้น พ่อแม่จึงมกัจะปลูกฝังลูกใหเ้ป็นคนวา่นอนสอนง่ายกบัผูใ้หญ่ และไม่ใหโ้ตเ้ถียง โดยเฉพาะ
กบัครู ซ่ึงเม่ือปลูกฝังเช่นน้ี การท่ีครูจะน าวธีิการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนมาใช ้เดก็นกัเรียนจะมีอาการ
เกร็ง และไม่ค่อยสนองตอบ ครูจึงไม่อาจด าเนินการต่อไปได ้เพราะเดก็จะไม่ค่อยกลา้แสดงออก 
ลกัษณะเช่นน้ีจะสืบต่อมาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั  เพราะดิฉนักม็กัจะพบนกัศึกษาท่ีไม่ค่อยแสดง
ความคิดเห็น และไม่อยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเท่าท่ีควร 

ดิฉนัเคยถามนกัศึกษาวา่ ตอ้งการท่ีจะใหอ้าจารยส์อนแบบใด มีกิจกรรมประกอบการเรียน
อะไรบา้ง สนใจท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองใด นกัศึกษาส่วนมากจะไม่สามารถแสดงออกหรือเปิดเผยเจตนา
ของตนเองได ้ส่ิงปรากฏชดัคือ นกัศึกษาส่วนมากมกัตอ้งการนัง่ตอนหลงัของหอ้ง แมว้า่ดิฉนัจะไม่
เคยบ่น ดุวา่ ต  าหนิ ติติง หรือใชอ้ารมณ์กต็าม อาจเป็นไปไดว้า่ นกัศึกษาไม่สามารถมองเห็นตวัตนท่ี
แทจ้ริงของตนเอง วา่ตอ้งการกิจกรรมการเรียนอะไร แบบไหนบา้ง  มีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนและ
การท าความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนอะไรบา้ง      
          ดว้ยเหตุน้ี ดิฉนัจึงออกแบบการจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัข้ึนใชเ้ฉพาะของดิฉนัเอง
ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีนกัศึกษาประมาณ ๒๐-๒๕ คน  โดยเร่ิมตน้จาก    

๑.  ส ารวจขอ้มูลประวติันกัศึกษา โดยการพดูคุยซกัถามขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นรายบุคคล โดย
เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีเปิดเผยในชั้นเรียนได ้ใหน้กัศึกษาทุกคนไดเ้ปิดเผย เช่น ถามเก่ียวกบั ภูมิล าเนา
เดิม ครอบครัว พี่นอ้ง เพื่อน โรงเรียนเดิม การท างาน กิจกรรมหรือส่ิงท่ีสนใจ ความคาดหวงัใน
อนาคต และประสบการณ์ชีวติดา้นต่างๆ    

๒. เม่ือถามนกัศึกษาครบทุกคนแลว้ กน็ าขอ้มูลของทุกคนมาบูรณาการเป็นขอ้มูลกลางใน
การก าหนดแนวทางการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

๓. ก าหนดกติกาของการเรียนการสอนในชั้นเรียนข้ึนมา แลว้ใหทุ้กคนออกความเห็น แกไ้ข
ปรับเปล่ียน จนไดข้อ้สรุปเป็นท่ีพอใจของผูเ้รียนส่วนใหญ่แลว้ จึงใหล้งมติ เง่ือนไขผลสรุปออกมา 
จากนั้นจึงน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจกัการเรียนการสอนตามท่ีคนส่วนใหญ่เห็นพอ้ง เพื่อก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน วธีิการคน้ควา้ การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา การ
ทบทวน และการพฒันาองคค์วามรู้   
          ดิฉนัโชคดีท่ีไดมี้โอกาสเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิตในสาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมี
เน้ือหาบางวชิาท่ีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ (knowledge management) ดิฉนัจึงน าความรู้ความเขา้ใจ



เก่ียวกบัการสร้างความรู้ดงักล่าวมาปรับใชใ้นการจดัการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนได ้โดยเฉพาะหลกัการ
การสร้างความรู้ ท่ีเรียกวา่ SECI ของ Nonaka and Takeuchi ซ่ึง มีกระบวนการ ๔ ลกัษณะ ไดแ้ก่  

 ๑) การสร้างความรู้โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคล 
(socialization)  

 ๒) การสร้างความรู้โดยการถ่ายโอนความรู้จากตวับุคคลไปสู่ความรู้ชดัแจง้(externalization)  

 ๓) การสร้างความรู้โดยการรวบรวมความรู้ท่ีชดัแจง้มาต่อยอดความรู้เดิม (combination)  

 ๔) การสร้างความรู้โดยการน าความรู้จากการปฏิบติัมาสร้างเป็นความรู้ในตวัผูป้ฏิบติั  
(internalization)  

 
ผลสัมฤทธ์ิและข้อจ ากดัของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
จากประสบการการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดิฉนัพบวา่มีทั้งส่วนท่ีเป็น

ผลสัมฤทธ์ิและ ขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนการสอนโดยวธีิน้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ผลสัมฤทธ์ิของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
           จากประสบการการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดิฉนัพบวา่มีผลสัมฤทธ์ิ
หลายประการ ดงัน้ีคือ  

๑. นกัศึกษามีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มไดดี้ข้ึน และมีความรับผดิชอบในการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

 ๒. นกัศึกษาส่วนใหญ่กลา้แสดงออกมากข้ึน โดยดูจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การซกัถาม และการอภิปรายในชั้นเรียน ท าใหป้ระเดน็เน้ือหาวชิาท่ีเรียนไดรั้บการขยาย
ความ และวเิคราะห์อยา่งกวา้งขวาง  เช่น ประเดน็ท่ีวา่ “ ปัญหาในสังคมไทยท่ีมาจากความบกพร่อง
ดา้นศีลธรรม สามารถน าเอาหลกัคิดจากวรรณกรรมท่ีท่านไดเ้รียนไปบูรณาการเพื่อการแกปั้ญหาได้
อยา่งไร”   นกัศึกษาบางคนเสนอวา่  ควรใหมี้การร้ือฟ้ืนการเรียนการสอนท่ีใหท่้องบทอาขยาน   
บางคนกเ็สนอวา่ ควรมีการแกปั้ญหาโดยเร่ิมจากระบบครอบครัวเป็นพื้นฐาน เป็นตน้  



๓. นกัศึกษามีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้มากข้ึน ทั้งโดยการสืบคน้จาก
หอ้งสมุด และอินเตอร์เน็ต   

๔. นกัศึกษามีความมัน่ใจในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน แทนท่ีจะตอ้งน าปัญหา
มาซกัถามอาจารย ์และยงัมีการน าขอ้มูลความรู้มาสนทนาแลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียน จนท าใหเ้กิด
ประเดน็อภิปรายในชั้นเรียน ซ่ึงบางคร้ังท าใหเ้กิดการสร้างขอ้สรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่  
 
ข้อจ ากดัในการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
         จาก ประสบการณ์การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีเคยใช ้ดิฉนัพบวา่ นกัศึกษาของดิฉนัมี
ขอ้จ ากดัต่อวธีิการเรียนวิธีน้ีหลายประการ ไดแ้ก่  

๑. ความรู้พื้นฐานดั้งเดิมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงดิฉนัพบวา่ นกัศึกษามาจากโรงเรียนต่างๆ กนั และ
มีพื้นความรู้เดิม ไม่เท่ากนั จึงท าใหก้ารสร้างแบบเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าไดค่้อนขา้งยาก 
กวา่จะบูรณาการเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ได ้บางคร้ังกใ็ชเ้วลาหลายสัปดาห์   

๒. นกัศึกษาท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุและเวน้ช่วงการเรียนไปนาน ซ่ึงในวยัเดก็ไม่เคยผา่นการเรียน
โดยใชว้ธีิการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมาก่อน ท าใหป้รับตวัเขา้กบัวธีิการเรียนการสอนแบบน้ีได ้ 

๓. นกัศึกษาท่ีมาจากต่างจงัหวดัท่ีอยูค่นละภูมิภาค เช่น  เชียงราย สงขลา อุบลราชธานี 
ระยอง ราชบุรี ซ่ึงมีวฒันธรรมทอ้งถ่ินแตกต่างกนั มกัจะเกิดปัญหาในการปรับตวัใหก้ลมกลืนกนั 
กวา่จะปรับเขา้กนัไดก้ต็อ้งใชเ้วลานาน ท าใหก้ารด าเนินการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นไป
อยา่งไม่ค่อยราบร่ืนนกั  

๔. มีนกัศึกษาจ านวนหน่ึงไม่ชอบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากเป็น
นกัศึกษาท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากนกั จึงมกัปฏิเสธ และไม่ยอมเขา้เรียนอีกเลย 
จนถึงชัว่โมงสุดทา้ย หรือเขา้ชั้นเรียนไม่สม ่าเสมอ ท าใหน้กัศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถติดตามเน้ือหา
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

๕. นกัศึกษามกัจะไม่ค่อยเคารพกติกา โดยเฉพาะก าหนดการส่งงาน การน าเสนอผล
การศึกษา  ดงัปรากฏวา่ นกัศึกษาจะขอเล่ือนเวลาอยูบ่่อยคร้ัง อนัแสดงถึงความไม่รับผดิชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่าท่ีควร 

 
 
 

 



จุดอ่อนของผู้สอนทีค่วรระวงั 
 

           การจดัการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น ดิฉนัเห็นวา่มีขอ้ควรระวงัดงัน้ี 

๑.   ผูส้อนตอ้งแสวงหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อจะไดมี้องคค์วามรู้ไปแนะแนวทางศึกษา
เบ้ืองตน้ใหแ้ก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้น มิฉะนั้น นกัศึกษาหรือผูเ้รียนอาจจะพฒันาคน้ควา้ขอ้มูล
ความรู้ไดไ้ม่ตรงกบัขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนด  บางคร้ังอาจท าใหน้กัศึกษาไม่เช่ือถือในภูมิความรู้
ของผูส้อนกเ็ป็นได ้ ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งมีความต่ืนตวัในการขวนขวายและคน้ควา้ขอ้มูลความรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อรักษาความน่าเช่ือถือทางวชิาการไว ้อยา่งไรกดี็ ดิฉนัมกัจะใชต้วัขอบเขตเน้ือหา 
โดยสังเขป(ไม่ตายตวั) เป็นแผนท่ีน าทางการแสวงหาความรู้ของนกัศึกษาและผูส้อน เพื่อมิใหอ้อก 
นอกกรอบมากเกินไป แต่กรอบท่ีเสนอกต็อ้งระวงัไม่ใหค้บัแคบจนกลายเป็นความรู้แบบ “กบใน
กะลา”  

๒.  ผูส้อนปล่อยปละละเลยในเร่ืองกฎเกณฑแ์ละกติกาของชั้นเรียน  
ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการจดัการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในระดบัมหาวทิยาลยันั้น ดิฉนัเห็น

วา่ ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  คือกฎเกณฑแ์ละกติกาของชั้นเรียน  ซ่ึงดิฉนัใชว้ธีิการ
เนน้ใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั ไม่ยอมใหน้กัศึกษาใชว้ธีิการต่อรองในส่ิงท่ีนอกเหนือกฎเกณฑแ์ละ
กติกาท่ีไดต้กลงกนัไว ้  

ประสบการณ์การแก้ไขข้อจ ากดัการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

๑. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานดั้งเดิมท่ีแตกต่างกนั ประสบการณ์ในการแกไ้ขของดิฉนั
คือ การแนะน าใหน้กัศึกษาอ่านหนงัสือประกอบเพิ่มเติม และแนะน าใหน้กัศึกษารู้จกัสืบคน้ขอ้มูล
เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

๒. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบันกัศึกษาท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุและเวน้ช่วงการเรียนไปนานซ่ึงในวยัเดก็ไม่
เคยผา่นการเรียนโดยใชว้ิธีการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมาก่อน ประสบการณ์ในการแกไ้ขของดิฉนัคือ 

พยามสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งนกัศึกษาต่างวยั เช่น ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่ม
อายไุดมี้การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่กนัและกนั เป็นตน้  

๓. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบันกัศึกษาท่ีมาจากต่างจงัหวดัท่ีอยูค่นละภูมิภาค ซ่ึงมีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
แตกต่างกนั มกัจะเกิดปัญหาในการปรับตวัใหก้ลมกลืนกนั  ประสบการณ์ในการแกไ้ข ของดิฉนัคือ 



จดัใหมี้การเสวนาแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นวฒันธรรมทั้งส่วนท่ีแตกต่างกนัและคลา้ยคลึงกนัเพื่อน าเอา
ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนดา้นวฒันธรรมของผูเ้รียน ซ่ึง
จะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนโดยวธีิน้ีมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี  

๔. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัมีนกัศึกษาจ านวนหน่ึงไม่ชอบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เน่ืองจากเป็นนกัศึกษาท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากนกั ประสบการณ์ในการแกไ้ข ของ
ดิฉนัคือ ก าหนดรายละเอียดเน้ือหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียนกลุ่มน้ี เพื่อกระตุน้
ใหเ้กิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้มากยิง่ข้ึน  

๕. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบันกัศึกษามกัจะไม่ค่อยเคารพกติกา โดยเฉพาะก าหนดการส่งงาน การ

น าเสนอผลการศึกษา   พยายามปลูกฝังแนะน าใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของการเป็นผูเ้คารพ

กติกาของกลุ่ม โดยช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บและผลเสียท่ีไม่เคารพกติกา เช่น ในกรณีท่ี

นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหท้ างานกลุ่ม และมีนกัศึกษาบางคนท่ีขาดความรับผดิชอบ ท าใหส้มาชิก

ในกลุ่มไดรั้บผลกระทบไปดว้ย   
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