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บทที่ บทที่ บทที่ 555   

เชื่อมโยงการเรียนรูและการสอนเชื่อมโยงการเรียนรูและการสอนเชื่อมโยงการเรียนรูและการสอน 

 

 

ฉันไดยิน   และฉันก็ลืม 

ฉันไดเห็น   และฉันจําได 

ฉันไดทํา   และฉันก็เขาใจ 

 

               (สุภาษิตจีน) 

 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ 

 พัฒนาคําจํากัดความของการเรียนรูวาหมายถึงอะไร 

 อธิบายเกณฑ และพฤติกรรมของกระบวนการการเรียนรู 

 อธิบายไดวาทําไม เกณฑของการเรียนรู แตละเกณฑจึงไมสมบูรณในตัวของมันเอง 

 วิเคราะหวาการเรียนรูสรางลักษณะของคริสตชนไดอยางไร? 

 อธิบายสรุปถึงผลที่ไดรับจากการเรียนรู 
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ตอนท่ี 1: ประสบการณ 
 

ณ ที่ตั้งแคมป เปนด่ังบทเรียนที่สําคัญของชีวิต สิ่งซ่ึงครอบครัวของฉันไดเรียนรู และสิ่งน้ันซ่ึงฉันไมได

เรียนรู ทั้งหมดไดมาบรรจบกัน ณ คืนหน่ึงในฤดูรอน ขณะที่ตั้งแคมปอยูที่ ริมแมนํ้าเซนตลอรเรนซ ไกล

ประมาณ 30 ไมลจากมอนทรีอัล ในฐานะแมของเด็กๆ 3 คน (อายุ 13 ป , 9 ปและ 4 ป) และมีประสบการณ

การเปนครูคําสอนประจําชั้นเรียน ฉันคิดอยูเสมอวาตัวฉันเองเปนครูระดับประถมของพวกเขา ฉันมีอีกหลาย

อยางที่ตองเรียนรู 

 คืนน้ันเราเร่ิมตน อยางธรรมดาทั่วไปดวยฮอทด็อกปง เราตั้งแคมปอยูบนหนาผาเหนือแมนํ้า ไมค สามี

ของฉันจะมาสมทบในวันรุงขึ้น เมื่อความมืดเร่ิมมาเยือน ฉันบอกกับตัวเองวา ตองไปอาบนํ้ากอนที่พื้นที่ตั้ง

แคมปจะมืดเกินไป ชางโงเสียจริงๆ ฉันไมไดฟงตัวเอง 

 เมื่อกลับมาจากที่อาบนํ้าในตอนที่ใกลจะมืดไปทั่วบริเวณ ฉันตกลงไปในชองดินลึก 150 ฟุต กลิ้งไปจนดู

เหมือนวาจะเปนนาทีสุดทาย (เปนแคอึดใจเดียว) โชคดีที่ เจนน่ี ลูกสาวคนเล็กของฉันไดเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น 

 ฉันมารูทีหลังวา เจนน่ีรีบออกไปอยางรวดเร็ว สิ่งแรกคือ บอกรอบบี้และทิมมี่ เจนน่ีเขาไปในรถแลวใช

โทรศัพทมือถือโทรแจง 191 

 เปนความโชคดีและนาประหลาดใจ นอกจากนิทาน และบทเรียนแลวฉันไมเคยไดพูดคุยเก่ียวกับ “สิ่งที่

ตองทําในภาวะฉุกเฉิน” กับเจนน่ีเลย เพราะฉันไมตองการทําใหเธอกลัว ในภายหลัง แมของฉันไดถามเจนน่ีวา 

ไปเรียนรูวิธีการโทรแจง191มาจากที่ไหน? “จากการไปทัศนศึกษาที่สถานีดับเพลิงในตอนเตรียมเขาโรงเรียน” 

เธอตอบ 

 ในขณะน้ัน ฉันซ่ึงยังคงไมสามารถเคลื่อนไหวไดอยูใกลกับฝงโคงของแมนํ้า รอบบี้มาถึงฉันเปนคนแรก 

ฉันจําไดเพียงแคตองการใหเขาอุมฉันขึ้น รอบบี้พูดวา “อยูตรงน้ันกอนแม หนวยกูภัยกําลังเดินมา” เมื่อผูตั้ง

แคมปคนอื่นๆเขามาใกล ฉันคิดอยูวา “แนนอน คนพวกน้ีจะตองมาฉุดฉันขึ้นไป และพาฉันออกไปจากที่น่ี” แต

รอบบี้ไมยอมใหใครเขามาแตะตองฉัน 

 ลูกชายของฉัน ผูคลั่งไคลฟุตบอล รูตัววากําลังทําอะไร เขาเคยเห็นผูเลนลมลงและบาดเจ็บ และไมเคยมี

การเคลื่อนยายใดๆจนกวาแพทยจะมาถึง ในภายหลังที่โรงพยาบาล รอบบี้เลาใหฉันฟง เร่ืองผูเลนที่ปลอดภัย

จากการเปนอัมพาต เพราะวาเขารูวิธีปฐมพยาบาลขณะอยูในสนาม 

 ฉันถูกสงไปโรงพยาบาลโดยทางอากาศ ดวยอาการกระดูกซ่ีโครงหัก 3 ซ่ี ปอดร่ัว และบาดแผลถลอกกับ

รอยกระแทกอีกมากมาย ฉันไดรับการชวยชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม เพราะครอบครัวของฉันรับมือกับภาวะ

วิกฤตไดอยางดีทีเดียว 

 ที่โรงพยาบาล ฉันตระหนักวาลูกๆของฉัน ไดเรียนรูวิธีการมากมายที่แตกตางกันไป ฉันปลอดภัยเพราะ

สิ่งที่เจนน่ีไดเรียนรูจากการไปทัศนศึกษา และรอบบี้เรียนรูจากการดูฟุตบอลในโทรทัศน ฉันตองมาคิดดูใหมใน

สิ่งที่ฉันคิดเก่ียวกับการเรียนรู 
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 แลวทิมมี่ ลูกชายอายุ 9 ป ของฉันละ? คนเฝาอุทยาน

การตั้งแคมปผูที่พาเขาไปโรงพยาบาลบอกกับฉันวา พบเขา

หลบซอนอยูในเตนท ฉันไดวาดมโนภาพถึงเขาวา คงโดด

เด่ียวและตกใจ ฉันอยากไปหาเขาและกอดเขาไว ฉันคิดวา

ทิมมี่สามารถบอกถึงที่ฉันรูสึก “ผมปกติดีครับแม” เขาพูด 

ในขณะที่ทุกคนไปหาแมที่แมนํ้า ผมอยูในเตนทและสวด

ภาวนา ผมคิดวาบางทีแมอาจจะตาย แตพระเจาบอกผมวา

แมไมตาย” 

 ลูกคนกลางของฉัน กับการภาวนาในภาวะวิกฤต เขา

ไปเรียนรูมาจากไหน? เราไดภาวนารวมกันบอยๆ ตั้งแตเขา

ยังเล็กๆ แตมีบางสิ่งบางอยางอีก การภาวนาของทิมมี่ไดรับ

การดลใจจากพระจิต พระเจาทรงสอนเขาวาควรทําอะไร 

และทําอยางไร? 

 การบาดเจ็บของฉัน ไดสอนหลายสิ่งหลายอยางใน

ระหวางชวงเดือนที่ฉันพักฟน บทเรียนสําคัญที่สุดที่ฉันเรียนรู

ก็ คือ บทบาทของฉันตอลูกๆ ตองมีมากกวาการเปน

ผูปกครอง หรือเปนครู ฉันตองเปนผูเรียนรูดวยเชนกัน 

 

เร่ืองราวของคุณ 

จากเร่ืองราวที่จบลง ความอยูรอดของแมขึ้นอยูกับบทเรียนที่ลูกๆของเธอไดเรียนรูจากการศึกษาที่ไม

เปนทางการ วิธีการที่หลากหลายที่พวกเขาเรียนรูชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดอันไพศาลสําหรับการศึกษา ใหทาน

ตอบตามคําถามตอไปน้ี 

1. โทรทัศนใหการศึกษาไดอยางไร? บทเรียนที่ไดเปนทางบวก หรือทางลบมากกวากัน? 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

2. อุบัติเหตุที่นากลัวถึงชีวิต ไดกลับมาเปนประสบการณการเรียนรูของแมในเร่ืองน้ี ทานเรียนรูบางสิ่ง

บางอยางที่มีคาไดอยางไร จากสิ่งที่ในตอนแรกเหมือนกับวาเปนประสบการณในทางลบตอทาน? 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

3. ทิมมี่พิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จในการสอนใหรูจักการภาวนาจากแมของเขาดวยการกระทํา ถาทานกําลัง

สอนเร่ืองการภาวนาในชั้นเรียน ทานจะตรวจสอบไดอยางไรวาบทเรียนของทานเปนที่เขาใจ  และนําไป

ประยุกตใชได? 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

ผูรับใชที่ไรคา 

 โซเฟย คาวาเลตตี เขียนใน “ความ

เล่ือมใสในศาสนาของเด็ก” แสดงถึงบทบาท

ของครูคําสอนเปนเสมือนผูหน่ึงท่ีรวมมือกับ

พระเจาในการศึกษาของเด็กๆ โดยไดเขียนไว

ตอนหน่ึงวา “ผูใหญท่ีไปประกาศจุดสําคัญ

ท่ีสุดของสารของคริสตชน ตองฟงสารน้ัน

รวมกับเด็กๆ และสังเกตเด็กๆ เพื่อท่ีจะเรียนรู

ความตองการของพวกเขา จะตองเตือนตัวเอง

วาตนเปนเพียงแต “ผูรับใชท่ีไรคา”ของพระวร

สาร หนาท่ีของผูใหญในฐานะคนกลาง  เปน

ส่ิงท่ีจําเปนในการประกาศพระวรสาร อยางไร

ก็ตาม ไมควรตีคาตนสูงเกินไป ครูคําสอน

ประกาศพระวาจาซึ่งไมใชของตน และคอย

สนับสนุนตามความสามารถของเด็ก... ผูใหญ

มักจะตระหนักวา ส่ิงท่ีผูหน่ึงไดใหกับส่ิงท่ี

เด็กๆแสดงเปนเจาของ และการดํารงชีวิต

ไมไดสัดสวนกัน” 
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4. ทําไมจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับครูคําสอนที่จะเขาใจวา คนสามารถเรียนรูไดในหลายหลากวิธีที่แตกตาง? 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

การเรียนรูคืออะไร 

มีการเชื่ออันเปนที่นิยมอยูมากมายกับกระบวนการเรียนรู ใหพิจารณาดูขอสังเกตตอไปน้ี 

 การเรียนรูเกิดขึ้น เพราะรางวัล และการลงโทษ 

 หากบางสิ่งบางอยางไดรับการเรียนรูสักคร้ังหน่ึงแลว สิ่งน้ันจะไดรับการเรียนรูอยูเสมอๆ 

 การเรียนรูเปนผลจาก “การไดรับการบอกกลาว” 

 การเรียนรู เปนขั้นตอนของการสะสมความรู 

 การเรียนรูถายทอดโดยอัตโนมัต ิ

 การเรียนรูอาจจะเจ็บปวด 

 การเรียนรูตองเปนสิ่งที่นายินดี 

แตละมุมมองขางตนน้ีมีขอจํากัด สิ่งที่เกินกวาความเรียบงายไดเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการ

เรียนรูที่สมดุลยถูกลอมรอบในขอบเขตของกิจกรรม 

 ไมมีหนทางที่ถูกหรือผิดในการเรียนรู ในเร่ืองเร่ิมบทเรียน แมไดพบวาลูกๆของตนเรียนรูสิ่งที่จําเปน 

และบทเรียนที่สําคัญจากแหลงตางๆ และในวิธีการที่แตกตางกัน โดยอาศัยการกระทํา พวกเขาไดคนพบวิธีการ

ที่เธอเองยังคงตองเรียนรูดวย 

 ริชารด ไซเซิรด ครูคําสอน และนักประพันธ ไดใหคํานิยามของการเรียนรูวา  

“กระบวนการของการรับรูทางสติปญญาที่เพ่ิมข้ึน หรือความเขาใจลึกซ้ึง ที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ในการที่บุคคล ตัดสินใจ คานิยม หรือกระทําอยางไร ดังนั้นการเรียนรูเปนมากกวาการมาเรียนรูบางสิ่ง

บางอยางธรรมดาๆ การเรียนรูเปนเหตุการณที่ลึกซ้ึง เปนการเปลี่ยนแปลงที่จริงแทในหนทางการ

ดําเนินชีวิตของบุคคล” (จากหนังสือกระบวนการการเรียนรูสําหรับศาสนศึกษา) 

 สําหรับ ริชารดแลว มีความแตกตางระหวางการรู และการเรียนรู ยกตัวอยาง เชน บุคคลทั่วไปรูวาการ

สูบบุหร่ีเปนพิษภัย แตไมไดเรียนรูถึงพิษภัยของมัน จนกระทั่งเขาหรือเธอผูน้ันหยุดสูบบุหร่ี การเรียนรู

เก่ียวของกับทั้งการรูตัว และการเปลี่ยนแปลง 

 โดยทั่วไป คนสวนใหญเรียนรูไดใน 3 กระบวนการ คือ 

1. โดยความรูความเขาใจ โดยอาศัยสิ่งที่คลายคลึงกันกับความรู 

2. โดยความพงึพอใจ โดยอาศัยการจัดรูปแบบของความรูสึก ทีทา การเชื่อของคนๆหน่ึง 

3. โดยพฤติกรรม โดยอาศัยความเขาใจในการกระทําของคนๆหน่ึง 

 

การเรียนรูโดยความรูความเขาใจ 

 คนสวนมากเรียนรูทางความคิด และเน้ือหาสาระ การเรียนรูโดยทางความรูความเขาใจเปนการกระทํา

ของการรวบรวมขอมูล และความคิดเขาสูชีวิตของเรา การเรียนรูโดยทางความรูความเขาใจตามประวัติศาสตร

มีความสําคัญสําหรับการศึกษาทั่วไป และในศาสนศึกษาคาทอลิก วิชาที่มีเน้ือหาสาระดานเทววิทยา 
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 ความรูของธรรมประเพณีของเราเปนสิ่งสําคัญ เพราะคนผูหน่ึงไมสามารถเขาใจธรรมประเพณีคาทอลิก

ได โดยไมมีความคุนเคยแรกกับการสอน บุคคลสําคัญ และเหตุการณที่กอรางความเชื่อ หนังสือดานศาสน

ศึกษาทุกเลมมีเน้ือหาสาระชี้ถึง “อะไร” คือความเชื่อ 

 การเรียนรูโดยทางความรูความเขาใจสามารถนํามาซ่ึงการรับทราบ และความเขาใจที่ลึกซ้ึง ดังตัวอยาง 

เชน คนผูหน่ึงอาจเรียนรูเก่ียวกับหลักศีลธรรม โดยทางการศึกษาถึงมหาบุญลาภ หรือเรียนรูที่จะสวดภาวนาใน

การศึกษาเร่ืองการภาวนา 

 

การเรียนรูโดยความพึงพอใจ 

 ความรูสึกมีบทบาทที่สําคัญในวิธีการเรียนรูของคน

ทั่วไป การเรียนรูโดยความพึงพอใจเปนสิ่งที่ชวยไดเปน

พิเศษในศาสนศึกษา เมื่อความรูสึกที่อยากจะรับรู

เหมือนกับ ความโศกเศรา ความดีใจ สันติสุข ความชื่นชม

ยินดี และความสงบ เปนสวนหน่ึงของวัตถุปะสงคของ

บทเรียน ศาสนาเก่ียวของกับทัศนคติ และคุณคา ไมใช

เพียงแคเหตุผลและตรรกวิทยา ความรูสึกสามารถนํามา

ซ่ึงความแข็งขันในเชิงบวกตอกิจกรรมการเรียนรู ความ

สนุกสนานของสิ่งที่คนหน่ึงเรียนรู เปนประกายที่จุดใหเกิด

ความสนใจตอเน่ือง บอยคร้ังความปรารถนาที่จะเรียนรูมี

ผลที่เหมือนกัน และไมใชความลับอะไรที่ความรูสึกเชิง

บวกของการเปนเจาของ ไดผูกพันคนสวนใหญเขาดวยกัน

ด่ังเชนชุมชนผูมีความเชื่อ 

 

การเรียนรูโดยพฤติกรรม 

 คนสวนใหญเรียนรูไดดีดวยการลงมือปฏิบัติ บอยคร้ังที่การปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรูจากความรูที่ไดรับจาก

กระบวนการเรียนรู เปนการกอใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณ การเรียนรูโดยการปฏิบัติสําคัญเปนพิเศษตอพวก

เราในฐานะคริสตชน ดัวอยางเชน ความยําเกรงไดรับการเรียนรูโดยการปฏิบัติที่เรียบงาย อยางเชน การยอเขา

ในวัด หรือโดยผานทางการประกาศพระวาจาของพระเจาในพิธีกรรมของผูอาน น้ันคือสิ่งที่พวกเราไดทํา ไมใช

แตเพียงเราพูดวาเราเชื่อเทาน้ัน อะไรที่เราทําดวยมือ และเทา ในบางคร้ังเปนเคร่ืองบงชี้ของการเติบโตใน

ความเชื่อที่ดีกวาการพูด โดยอาศัยการปฏิบัติกิจแหงความยุติธรรม ความเมตตา และโดยทางจารีตพิธี พระศา

สนจักรนําเราไปสูความรู และปรีชาญาณ 

 พระศาสนจักรทํามากกวาการพูดเมื่อนําประชากรของตน พระศาสนจักรประกอบจารีตอยางไมขาดสาย 

ซ่ึงพวกเราทั้งหมดสามารถมีสวนรวมได เราไมไดแคเพียงไดยินบทเทศนเก่ียวกับสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ : พวกเราได

เฉลิมฉลองสัจธรรม ในวิธีที่สามารถจับตองไดโดยอาศัยจารีตพิธี 

 

บันทึก 

ทานใหคําจํากัดความของการเรียนรูวา

อยางไร? ทานเรียนรูไดดีท่ีสุดอยางไร 
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หยุดสักครู 

 ตรวจสอบคําตอบของ ริชารด ไซเซิรด ที่มีตอ

คําถาม “การเรียนรูคืออะไร?” ใหเสนอตัวอยาง

อื่นๆ ที่ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง รู 

และการเรียนรู 

 เขียนรายการ เกณฑทั้ง 3 ของกระบวนการเรียนรู 

และอธิบายแตละเกณฑอยางสั้นๆ 

 สํ าห รับแตละ เกณฑของการ เ รียน รู  ใหบอก

ประสบการณความเชื่อสวนบุคคล พิสูจนใหเห็นถึง

ชนิดของการเรียนรู 

 

สงเสริมการเรียนรูตนเอง และความรับผิดชอบ 

ครูคําสอนชื่นชอบที่จะเห็นนักเรียนของตนใช

ความสามารถในการเลือกตามคุณธรรมคริสตชน และ

ดําเนินชีวิตตประจําวันดวยสิ่งเหลาน้ัน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ครูคําสอนหวังวานักเรียนของพวกเขาจะสามารถ

เขาใจถึงความหมายของบทพระวรสาร และในความ

สวางของพระวรสารน้ัน ใชวิเคราะหขอเลือกตางๆ ที่

พวกเขาไดรับ และเลือกตามการสอนของคริสตชน ดวย

วิธีน้ีนักเรียนไดพัฒนาลักษณะของคริสตชน  

 

มีหลายวิธีที่ขั้นตอนของศาสนศึกษาพยายามที่จะ

จัดรูปแบบ “ลักษณะคริสตชน” ขึ้นในนักเรียน กุญแจที่

ใชในการพัฒนาลักษณะก็คือ การรับรูตนเอง 

ดวยการรับรูตนเองน้ีบุคคลสามารถ : 

 พิสูจนถึงความเขาใจของสิ่งที่ไดรับการสอน 

 แยกแยะความคิดจากบรรดานานาทางเลือก 

 ทําการเลือกโดยมีพื้นฐานอยูบนสิ่งที่ไดเรียนรู 

 กลาวไดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ไดเรียนรู 

 ประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูในกรณีตางๆ 

 รับผิดชอบตอการกระทําของพวกเขา 

 สนุกสนานกับกระบวนการเรียนรูในบางสวน หรืออื่นๆ 

 โดยการรับรูตนเอง นักเรียนสามารถที่จะรู (ความรูความเขาใจ) รูสึก (ความพึงพอใจ) และดําเนินชีวิต

ซํ้าๆ (พฤติกรรม) ตอสารของคริสตชน 

 

ความเศราโศกของพอ 

 เออรมา บอมเบ็ด ไดเลาเรื่องราว

ของพอท่ีไดโศกเศราอยูกับสนามหญาของ

ทานท่ีถูกรุกรานโดยของเด็กเลน ส่ิงแรกท่ี

เขามาก็คือ กระบะทราย และก็ชุดกายกรรม

สนาม หลังจากน้ันเมื่อสนามไดถูกใชเปนท่ี

จัดแคมปของบรรดาเพื่อนบาน และเปน

สนามบาสเก็ตบอล พอทําไดแครองไห

ออกมาจากใจ “ทําไมฉันถึงไมทําแคใสเมล็ด

หญาลงในชาม แลวต้ังไวใหพวกนกท้ังหลาย 

และพาตัวเองออกจากเรื่องยุงๆ ของการท่ี

จะปลูกมันโดยรอบ?” ภรรยาของทานได

ตอบโดยการย้ิม และพูดวา “แลวมันจะ

กลับมาใหม” 

 ในท่ีสุดก็เหมือนกับท่ีพวกเด็กๆ ทํา

กัน ลูกชายโตขึ้นแลวก็ยายออกไป ตนหญา

งอกงามสมบูรณ และสนามก็สวยงาม แต

ในตอนน้ีส่ิงท่ีบิดากังวลก็ไดเปล่ียนไป ทาน

ถามภรรยาวา “แลวเขาจะกลับมา ใชไหม?” 

“เรื่องราวน้ีไดนําเสนอบทเรียน

อะไร?” 

 “บทเรียนเหลาน้ีประยุกตเขากับ

นักเรียนท่ีทานสอนไดอยางไร?” 
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กระบวนการเรียนรูและความสัมพันธตอการสอน 

 โบราณกลาวไววา “ทานสามารถพามาไปที่แหลงนํ้าได แตทานไมสามารถบังคับมันใหด่ืมได”  นํามา

ประยุกตเขากับศาสนศึกษาไดอยางดี ไมมีใครที่สามารถบังคับบางคนใหเรียนรูบางสิ่ง น่ันคือ เหตุผลวาทําไม

ศิลปะแหงการสอนจึงไดรับการพัฒนา สิ่งที่ครู และครูคําสอนทําก็คือ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่

มุงหวังจะเกิดแกผูเรียน แตอยางไรก็ตามไมใชวาคนหน่ึงจะเรียนรูไดทั้งหมด ขึ้นอยูกับผูเรียน ถาเราเขาใจวานัก

เรียนรูอยางไร เราก็จะมีโอกาสที่ดีกวา 

 ในการชวยพวกเขาใหเรียนรู ครู และครูคําสอนมีบทบาทในการเปนผูควบคุมนอยลง แตเปนผูสงเสริม

มากกวา ผู ซ่ึงกลายเปนผูที่สามารถรวมเอาความรูของวิธีการเรียนรู และพฤติกรรมของนักเรียน เขาสู

ประสบการณการเรียนรูที่เต็มไปดวยความหมาย ครูนํานักเรียนเขาสูบทสนทนาที่เก่ียวกับเร่ืองเรียน จนกระทั่ง

เกิดแนวความคิดใหม บทเรียนไดรับการประยุกตดวยตัวของนักเรียนเอง โดยมีพื้นฐานอยูบนสภาพความจริง 

และความสามารถของพวกเขาเอง 

 

 
 

 

หยุดสักครู 

 อะไรคือบทบาทหนาที่ของครูคําสอนในการเรียนรู? 

 ทําไมทานจึงคิดวา เปนสิ่งสําคัญสําหรับครูผูสอนที่จะตองรูวาการเรียนรูเร่ิมตนอยางไร? ใหอภิปราย

คําตอบของทานตอคําถามเหลาน้ีกับคูของทาน 

เราเรียนรูอยางไร 

 นักบุญโทมัส อะไควนัส กลาวไววา การเรียนรูทุกอยางเกิดขึ้นหลังลักษณะ

ทาทางของผูเรียน น่ันคือ การเรียนรูเกิดขึ้นตามความตองการของผูเรียน ไมใชครูผูสอน 

เปนการจําเปนสําหรับครูผูสอนท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการสองของเขา ใหเขากับวิธีการท่ี

นักเรียนเรียนรูไดดีท่ีสุด น่ันคือ เหตุผลวาทําไม ในการสอนท่ีดี เราจะตองเรียนรูบางส่ิง

บางอยางเกี่ยวกับการเรียนรู จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ 

การเรียนรูเร่ิมตนโดยหนาที่ 3 ประการของสมองคือ 

1. การเขาใจ คือ ความสามารถท่ีจะรับการกระตุนใหตอบรับจากสภาพแวดลอมรอบ

ดาน 

2. ความทรงจํา คือ ความสามารถท่ีจะระลึกถึงประสบการณในอดีต 

3. การเช่ือมโยง คือ ความสามารถซึ่งยินยอมใหเราติดตอสัมพันธระหวางประสบการณ

ในอดีต กับส่ิงเรา และสามารถโยงใหสัมพันธกันกับสถานการณปจจุบัน 
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ขอเท็จจริงบางประการในการเรียนรู 

 เจมส ไมเคิล ลี ไดเขียนส่ิงท่ีพบได 7 ประการ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูไวในหนังสือ “The 

Flow of Religious Instruction” ใหทานพิจารณาดูส่ิงท่ีพบเหลาน้ี ใหสัมพันธกับนักเรียนท่ีทานสอน : 

1. ครอบครัว และภูมิหลัง เปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด และเปนตัวแปรท่ีทรงพลังท่ีมีผลตอ

ความสามารถของบุคคลท่ีจะเรียนรู 

 ครอบครัวมีผลกระทบตอความลาดหลักแหลมในการเรียนของนักเรียนของทานอยางไร? 

............................................................................................................................................................................ 

2. สิ่งแวดลอม  ท่ีซึ่งบุคคลพัฒนา เจริญวัย และปฏิบัติตอกัน เปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการนําไปสูการ

เรียนรู 

 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอนักเรียนท่ีทานสอนอยางไร? 

............................................................................................................................................................................ 

3. คนสวนใหญเรียนรูไดดีท่ีสุดดวย ประสบการณตรง การเรียนรูมาจากส่ิงท่ีมีความหมายท่ีย่ิงใหญ 

เมื่อทานเปนคนหน่ึงท่ีมีความตองการและปรารถนาท่ีจะแสดงถึงส่ิงท่ีทานไดเรียนรูมา 

 ใหยกตัวอยางวาทานเรียนรูไดดีท่ีสุด โดยผานประสบการณตรงไดอยางไร? 

............................................................................................................................................................................ 

4. สิ่งที่มีความหมายของการเรียนรูเปนสัดสวนโดยตรงตอการบรรลุผลของการเรียนรู 

 อธิบายวา ใครท่ีจะใหความสนใจมากกวาในการเรียนรูทักษะใหมๆ ในระหวางผูปกครองท่ีเปนโสด

ท่ีตองการหางาน หรือนักเรียนท่ีตองเรียนตามหลักสูตรกําหนด? 

............................................................................................................................................................................ 

5. ชนิดของ แรงเสริม ท่ีใหตอประสบการณเฉพาะเปนตัวกําหนดท่ีทรงพลังในการกําหนดวา

ประสบการณไดรับการเรียนรู หรือถูกลืมเลือนไป 

 ระลึกถึงบทเรียนท่ีไดเรียนตอนเปนเด็ก บทเรียนน้ีไดรับแรงเสริมอยางไร จากสมาชิกในครอบครัว 

ผูใหญ คนอ่ืนๆ หรือเพื่อนรุนเดียวกันอยางไร? แรงเสริมสําคัญอยางไร ในแงของการจดจําของ

ทาน? 

............................................................................................................................................................................ 

6. ตองการประสบผลสําเร็จ สําหรับแตละคนเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู 

 ทานคิดวาความตองการท่ีจะประสบผลสําเร็จของแตละบุคคลเปนธรรมชาติสําคัญดั้งเดิม หรือมี

พื้นฐานอยูบนความคาดหวังท่ีผูอ่ืนมีตองเราหรือไม? 

............................................................................................................................................................................ 

7. ความรูสึก เปนตัวแปรท่ีทรงพลังท้ังในดานเน้ือหา และในขั้นตอนของการเรียนรู 

 ความรูสึกอะไรบางท่ีนักเรียนของทานอาจจะมีตอเน้ือหาของบทเรียน? ทานจะสามารถสราง

บทเรียนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความรูสึกเหลาน้ันไดอยางไร? 

...................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางของพระเยซูเจา 

 “พระองคทรงลุกขึ้นจากโตะ ทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว ทรงเอา

ผาเช็ดตัวคาดสะเอว แลวทรงเทนํ้าลงในอาง เร่ิมลางเทาบรรดาศิษย และ

เอาผาที่คาดสะเอวเช็ดให” (ยน.13:4-5) 

 ในตอนที่พระองคทรงลางเทาสานุศิษย เปนการสอน หรือเปนวิธี

ปฏิบัติของพระเยซูเจาเอง ที่มีผลตอความสําเร็จในการสอนของพระองค? 

 เมื่อครูผูสอนมีความออนไหวตอประสบการณของผูเรียน สิ่งที่สอนก็

จะไดรับการจดจํา และยึดถือไว สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงตรัส

วา “คนรุนเดียวกัน ฟงเพื่อปรารถนาที่จะเปนพยานมากกวาที่จะเปนครู ถา

เขาฟงครู น่ันก็เพราะวาพวกเขาเปนพยาน” (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน) 

 

พระบัญญัติใหม 

 

“ในเมื่อเรา ซึ่งเปนท้ังองค

พระผู เปนเจ า และพระ

อาจารยยังลางเทาใหทาน 

ทานก็ตองลางเทากันและ

กันดวย” (ยน.13:14) 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

 

การนําเกณฑทั้ง 3 ของการเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชน 

 การทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหดีเลิศน้ัน เปนการดีอยางยิ่งที่จะทําสิ่ง

น้ันเพียงสิ่งเดียว พนักงานพิมพดีดผูยอดเยี่ยมเปนคนสําคัญตอการ

ทําหนาที่ขององคการที่ซับซอนใหเปนไปโดยราบร่ืน พนักงานพนสีมี

ความสําคัญยิ่งตอรานซอมตัวถังรถยนต เชนเดียวกับนักไวโอลิน

สําคัญตอวงออเคสตรา  

 โชคไมดีที่ในกรณีศึกษาของศาสนศึกษา การทําแคเพียงสิ่ง

เดียวใหดีเลิศอาจจะไมเพียงพอ ทานอาจจะเปนผูกระตุนที่ดีเลิศของ

นักเรียนของทาน ในขณะที่ครูคําสอนทานอื่นอาจจะมีความชํานาญ

ในคําสอนดานความเชื่อ มีความสามารถทําใหนักเรียนแสดง

บทบาทตามสารของบทเรียน เราเพียงลําพังคนเดียวทําใหสมบูรณ

ไมได 

เกณฑของการเรียนรูโดยความรูความเขาใจ โดยตัวของมันเองไมสามารถเปนสิ่งประกันอะไรไดเลย 

คนสวนใหญกระทําดวยความรูสึกของพวกเขา (ความพึงพอใจ) ในสิ่งที่พวกเขารู วัยผูใหญตอนตนด้ินรนที่จะทํา

สิ่งน้ันตามที่พวกเขาคาดการณถึงความรับผิดชอบ ตอชีวิตความเชื่อของพวกเขาเอง ผูใหญบางคนพัฒนา

คําถามเก่ียวกับความเชื่อที่พวกเขาไดรับมาเปนเวลาหลายป คนสวนใหญมีความรับผิดชอบที่จะดําเนินชีวิต 

(พฤติกรรม) ดวยสิ่งที่พวกเขารูและเชื่อ โดยการใหคําจํากัดความ ความเชื่อคือการดํารงชีวิต ไมใชความเขาใจ

เพียงนอยนิด 

 ในลักษณะที่คลายคลึงกัน เกณฑของการเรียนรูโดยความพึงพอใจ ไมสามารถเปนสิ่งประกันอะไรได

เลยโดยตัวของมันเอง ลําพังเพียงความรูสึกไมสามารถที่จะคํ้าจุนพฤติกรรมของคริสตชนได หากปราศจาก

พื้นฐานทางสติปญญาที่ชวยสนับสนุน ตราบใดที่บุคคลรูสึกดีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามคานิยมคริสตชน เขาก็

อาจจะไมประสบกับความยุงยาก แตเมื่อความพอใจ หรือการยืนยันถูกแทนที่ดวยความรูสึกเบื่อหนาย ไม

สมหวัง หรือความบาดหมาง บอยคร้ังที่แรงกระตุนของคนหน่ึงจะสิ้นสุดลงได 

 การมีความรูสึกที่ ดีกับบางสิ่ง ไมจําเปนที่จะตองหมายถึงวาบุคคลมีความเขาใจความหมายของ

กระบวนการความรูความเขาใจ ตัวอยางเชน สามารถจดจําไดถึงประสบการณของการเปนเจาของ (ความพึง

พอใจ) ตอชุมชนความเชื่อจะไมมีผลกระทบจนกวาจะเขาใจ (ความรูความเขาใจ) วาอะไรที่ชุมชนน้ันเปน และ

อะไรที่เชื่อ หรือประสบการณจะมีผลกระทบก็ตอเมื่อบุคคลจะมีโอกาสไดมีสวนรวมอยางแทจริง (พฤติกรรม) 

ในชุมชนความเชื่อน้ัน 

 เกณฑของการเรียนรูโดยพฤติกรรม ก็ยังคงไมสามารถเปนสิ่งประกันโดยตัวของมันเอง คนสวนมากจะ

ไมยอมกระทําตอเน่ือง เมื่อพวกเขาไมเขาใจความหมาย (ความรูความเขาใจ) หรือเห็นคุณคาของการกระทําน้ัน 

เหตุผลหน่ึงสําหรับการมีเพศสัมพันธกองการแตงงานในหมูวัยรุนคาทอลิกและผูใหญก็เพราะวา พวกเขาขาด

 

พระศาสนจักรสอนวา 

ตาม  “คํ า สอนของพระศาสนจั ก ร

คาทอลิก” เพื่อใหไดรับความสําเร็จใน

การเปล่ียนแปลงของสังคม จําเปนท่ี

จะตองดึงดูดดานจิตใจ และศีลธรรมของ

มนุษย และตอความตองการการกลับใจ

ภายในของทุกคน การกลับใจเปนส่ิงทา

ทายพวกเราในการคนหาความบริสุทธิ์

อันปราศจากมลทินจากบาป และปฏิบัติ

ตามบรรทัดฐานของความยุติธรรม และ

เพื่อความดีย่ิงขึ้นแทนการขัดขวางส่ิงน้ัน 
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ความเขาใจที่ดีพอในเร่ืองทางเพศของมนุษย คาทอลิกสวนมากรูถึงการสอนพระศาสนจักรเก่ียวกับกิจกรรมทาง

เพศนอกขอบขายของการแตงงาน (พฤติกรรม) แตสวนมากก็ยังคงลมเหลวในความเขาใจ (ความรูความเขาใจ) 

อยางกระจางชัดถึงคุณคาของการดําเนินชีวิตตามที่พระศาสนจักรแนะนําตักเตือน และตามที่ไดกลาวแลว

ขางตน ถาคนหน่ึงไมมีความรูสึกที่ดีกับบางสิ่งบางอยางก็เปนการยากยิ่งที่จะทําสิ่งน้ันตอไป 

 อีกตัวอยางในจุดน้ีก็คือ การที่บุคคลทองจําบทภาวนา โดยปราศจากการมีประสบการณในการภาวนา 

(ความพึงพอใจ) หรือปราศจากการเขาใจถึงความหมายของคริสตศาสนา (ความรูความเขาใจ) พฤติกรรมเชนน้ีก็

สามารถที่จะเปนสิ่งซ่ึงปราศจากความหมาย คนหนุนสาวจะพบวาเปนการยากที่จะแสดงความเคารพในพระศา

สนจักร จนกวาเขาจะเขาในตอเหตุผลของการแสดงความเคารพน้ัน 

 ขอแตกตางที่ ริชารด ไรเชิรด ไดสรุปไวถึงความสัมพันธระหวางเกณฑของการเรียนรูเหลาน้ี “การรูเปน

การรับทราบทางสติปญญาจากขอมูล การเรียนรูคือการรวบรวมเอาขอมูลน้ันเขาสูแบบแผนทางพฤติกรรม การ

ใชขอมูลเพื่อจูงใจ และกําหนดรูปแบบการตัดสินใจ และการกระทํา” (จาก กระบวนการเรียนรูสําหรับศาสน

ศึกษา) 

 

หยุดสักครู 

 คิดถึงเวลาที่ความรูสึกของทานไมเอื้อตอความเชื่อของทาน อะไรคือผลของความแตกตางน้ี? 

 สิ่งใดตอไปน้ีที่มีแรงจูงใจมากที่สุดตอศีลธรรม และการปฏิบัติทางศาสนกิจของทาน? 

  นิสัยประจํา (กระทําซํ้าบอยๆ) ความเชื่อ หรือความรูสึก? 

 

การเช่ือมโยงการเรียนรูกับการสอน 

 การเรียนรูทั้งหมดเร่ิมตนตามความสามารถของผูเรียนไมใชครูผูสอน ดังน้ันจึงจําเปนใหผลของการเรียนรู

ถูกตองโดยการเปลี่ยนแปลงบางอยางในพฤติกรรมของผูเรียน สําหรับครูคําสอนแลว สิ่งน้ันหมายความวา 

จําเปนที่จะตองมีความชัดเจนในสิ่งที่ตั้งใจใหเรียนรู เพื่อที่จะเห็นไดในพฤติกรรม หรือการแสดงออกของ

นักเรียน 

 ผลของการเรียนรูเหลาน้ี จําเปนที่จะตองกําหนด ในตอนเร่ิมตนของบทเรียน ในแตละขอบขายของทั้ง 3 

ขอบเขตน้ี : ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม ผลของการเรียนรูไดถูกกําหนดในลักษณะที่วา 

อะไรที่นักเรียนจะไดรู รูสึกและกระทําเพื่อแสดงวาพวกเขาไดเรียนรูแนวความเห็น ไมเพียงพอที่ครูคําสอนจะ

เขียนรายการงายๆ วาจะใสอะไรไวในบทเรียน สิ่งน้ีเปนความลมเหลว ไมมีครูคําสอนคนใดสอนเพื่อประโยชน

ของตนเอง ครูคําสอนทุกคนตั้งใจที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ในการดําเนินชีวิตของนักเรียนของพวกเขา 

วิธีเดียวที่จะบอกวาน่ีเปนการสอนที่มีคุณภาพหรือไมก็ตอเมื่อการเรียนรูไดเร่ิมขึ้น การเรียนรูสามารถที่จะถูก

กําหนดไดเพียงแคดวยการสังเกตผลของการเรียนรูที่ครูคําสอนสรางขึ้น โรเบิรต มาเจอร ไดเขียนวา 

วัตถุประสงคการเรียนรู ควรจะเปนเคร่ืองวัดกอนการกําหนดความสําเร็จ 

 “มีความเจาะจงเพียงพอที่จะกําหนดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถทําได และสามารถ

รูไดอยางไรวา ผูเรียนสามารถที่จะทําสิ่งน้ัน วิธีการของวัตถุประสงค คือ การแสดงออกที่ไดรับการคาดหวังของ

ผูเรียน” (จาก “เคร่ืองบงชี้จุดมุงหมายการสอน”) 
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หยุดสักครู 

 ลองมองดูแผนการสอนของทาน ติดปายแผนดวยการสงเสริมการสอนที่เปน : ความรูความเขาใจ 

ความพึงพอใจ หรือพฤติกรรม ถาทานทําเปนกลุม ใหสรุป และแบงปนรายการของทาน 

 ตามการวิเคราะหของทาน สวนใดของการเรียนในแผนการสอนของทานที่เปนจุดแข็ง? สวนใดที่

ตองการการพัฒนามากที่สุด? ทานสามารถทําอะไรเพื่อที่จะทําใหสวนน้ีแข็งขึ้น? 

 

กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

 ในขณะที่วัตถุประสงคของบทเรียนทั้งหมด สําหรับระดับอายุที่ทานสอน ผูอํานวยการโครงการเปน

ผูสรางขึ้นอยูเสมอ ครูคําสอนจําเปนตองเรียนรูวัตถุประสงคที่กําหนดอยางชัดเจนถึงการแสดงออก และ

พฤติกรรมของนักเรียนในแตละชั้นเรียน 

 หลายคร้ังที่วัตถุประสงคของบทเรียน ไดถูกเขียนในลักษณะของสิ่งที่ครูคําสอนตั้งใจจะทําใหสําเร็จลง 

ไมใชลักษณะของผลการเรียนรูที่ตั้งใจจะใหนักเรียนไดรับ ถาทานไมรูวาคาดหวังอะไรจากนักเรียนของทาน

หลังจากบทเรียน ทานจะรูไดอยางไรวา พวกเขาไดเรียนรูในสิ่งที่ทานสอน? 

 ตอไปน้ี คือขอแตกตางของ 2 สิ่งน้ี 

 วัตถุประสงคของครูคําสอน ไดถูกเขียนในลักษณะที่วาอะไรที่ครูคําสอนหวังจะใหครอบคลุมอยูใน

บทเรียน ตัวอยางเชน “เราจะสํารวจถึงพัฒนาการของศีลลางบาปในชวงแรกของพระศาสนจักร” 

 วัตถุประสงคของนักเรียน ไดถูกเขียนในลักษณะของผลของการเรียนรูที่นักเรียนสามารถพิสูจนถึง

ขอสรุปของบทเรียน ตัวอยางเชน “นักเรียนจะสามารถติดตามพัฒนาการของศีลศักด์ิสิทธ์ิในพระศาสนจักร

ชวงแรก โดยอางถึง 3 ตัวอยางของการปฏิบัติจากกิจการอัครสาวก” 

 โรเบิรต มาเจอร อธิบายถึงความสับสนพื้นๆ ในการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เปนความลมเหลวใน

การแบงแยก ระหวางพฤติกรรม และนามธรรม พฤติกรรมคือ การกระทําใดๆ ที่ทานตองการใหบางคนทํา 

นามธรรมเปนการกําหนด หรือสภาพซ่ึงทานอาจจะตองการใหบางคนเปน โดยเฉพาะในศาสนศึกษา บอยคร้ัง

ที่วัตถุประสงคของการเรียนถูกเขียนในลักษณะของนามธรรม ครูคําสอนและผูอํานวยการ พูดถึง “การสราง

ชุมชน การเพิ่มพูนความเชื่อของคนหน่ึง และกลายมาเปนบุคคลแหงการภาวนา” การสรุปน้ีตองไดรับการ

เปลี่ยนแปลงมาสูสิ่งที่กําหนดชัดเจนถึงการแสดงออกหรือผลที่ไดรับของนักเรียน ดังตัวอยางเชน “นักเรียนจะ

เรียนรูถึงความสําคัญของชุมชนแหงความเชื่อ โดยการเขารวมในพิธีการคืนดีของครอบครัวในวันที่ 11  

กุมภาพันธ” 
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หยุดสักครู 

 เขียน และแบงปนวัตถุประสงคการเรียนแบบนามธรรมหน่ึงอยาง 

 เขียน และแบงปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของนักเรียน หน่ึงอยาง 

 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผลของการเรียนรูมีสวนรางรูปแบบบทเรียนของทานอยางไร? 

 

ผลของการเรียนรูในแตละขอบเขต 

 ผลที่ไดรับจากการเรียนรูสามารถถูกกําหนดขอบเขต ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 

เบนจามิน บลูม เขียนไวใน “Taxonomy of Educational Objectives” บอกรายการของระดับการเรียนรูที่

หลากหลายภายใตแตละขอบเขต โดยแตละขอบเขต แตละระดับมีความซับซอนเพิ่มขึ้น ผลที่ไดจากการเรียนรู

อาจจะถูกกําหนดโดยครูคําสอนในแตละระดับ ตัวอยางเชน ขอบเขตความรูความเขาใจ ระดับใหญๆ ของบลูม 

มีดังน้ี 

 ความรู ความทรงจําในสารที่เรียนรูเมื่อคร้ังกอนๆ ผลที่ไดรับจากการเรียนรู รวมถึงการที่นักเรียนใหคํา

จํากัดความ พรรณา หรือระบุลักษณะสําคัญตางๆ 

 ความเขาใจ ความสามารถที่จะรับความหมายของสาร นักเรียนอธิบาย สรุป หรือยกตัวอยางเพื่อแสดง

ถึงความเขาใจ 

 การประยุกต ความสามารถในการใชสิ่งที่ไดเรียนรูในสถานการณใหมอยางมั่นคง นักเรียนสามารถ 

คํานวณ สาธิต คาดการณ หรือแกไข 

 การวิเคราะห ความสามารถในการยอยสิ่งที่เห็น ไปสูสวนประกอบของมัน นักเรียนแสดงความเขาใจทั้ง

เน้ือหา และรูปโครงสรางของสิ่งที่เห็น 

นามธรรมกับพฤติกรรม 

 ดร.ทอม วอลเตอร บันทึกถึงความแตกตางระหวาง วัตถุประสงคดานคําสอนสําหรับเด็กช้ัน ป.6 โดยการ

กําหนดในลัษกษณะของนามธรรม กับการกําหนดใหลักษณะของพฤติกรรม เขาประหลาดใจ “ทําไมทุกคนถึงเห็น

ดวยกับวัตถุประสงคทางพฤติกรรมเหลาน้ี? ทานคิดอยางไร?  

นามธรรม        พฤติกรรม 

− ความซาบซึ้งของบทเพลงประกอบพิธีกรรม - รองเพลงเกรโกเรียนประจําวันในขณะอาบนํ้า 

− มีความสนใจตอคนจน    - ทํางานของอาสาสมัครสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง 

บริจาคเงินชวยคนจน 

− ชีวิตการภาวนาท่ีเขมแข็ง    - ทองจําบทภาวนาเชา จัดเวลารําพึงวันละ 10 นาที 

 

ฝกเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมบนบรรทัดดานลางน้ี โดยใชแบบตอไปน้ี  

“ในตอนจบของ…………………………… , นักเรียนจะสามารถ 

............................................................................................................................................................................................................. 
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 การสังเคราะห ความสามารถในการรวมสวนตางๆเขามาเปนรูปใหมทั้งหมด ผลที่ไดจากการเรียนรูใน

ระดับน้ีมุงเนน พฤติกรรมที่สรางสรรค และอาจจะอธิบายในลักษณะของ เชน การประดิษฐ การวางแผน การ

แกไขปรับปรุง หรือการเขียน 

 การประเมินคา ความสามารถที่จะตัดสินใจ (โดยตั้งอยูบนเกณฑที่แนนอน) คุณคาของสิ่งที่เห็นสําหรับ

จุดมุงหมายที่ให น่ีเปนระดับความรูความเขาใจ ขั้นสูงสุด เพราะวา ประกอบไปดวยสวนของระดับอื่นๆ 

ทั้งหมด นักเรียนสามารถที่จะประเมินคา แยกแยะ บอกเหตุผล บอกความหมาย หรือสรุปได 

 สําหรับขอบเขตความพึงพอใจ ระดับตางๆ คือ การรับ การตอบสนอง การตีคา การจัดองคกร และ

การแสดงลักษณะโดยซับซอนของคุณคา อีกคร้ังหน่ึงที่ผลของการเรียนรู ถูกกําหนดในลักษณะของ

พฤติกรรมของนักเรียนที่ไดตั้งใจ และเพิ่มความซับซอนจากระดับหน่ึงสูอีกระดับหน่ึง 

 มาเจอร ชอบที่จะแสดงภาษิตจากเร่ือง “อลิสในดินแดนมหัศจรรย” “ถาทานไมแนใจวาทานกําลังจะไป

ไหน ทานอาจจะตองจบลง ณ ที่ใดที่หน่ึง” หรือตามที่ทัลมุด กลาววา “ถนนสายใดก็ตามเปนถนนสายที่ถูกตอง 

ถาทานไมรูวากําลังจะไปไหน” สําหรับความตองการของนักเรียนที่จะไดรับผลจากการเรียนรูที่ปรารถนา คือ

ครูผูสอนมีความเขาใจชัดเจนวา อะไรคือผลที่ไดรับของการเรียนรูที่ไดจากแตละขั้นตอนบทเรียน น่ันหมายถึง

การเขียนวัตถุประสงคของบทเรียน ตองเขียนเปนวัตถุประสงคที่วัดพฤติกรรมนักเรียนที่สังเกตไดหลังจาก

บทเรียน  

 

หยุดสักครู 

 บอกถึงผลที่ไดรับจากการเรียนรูหน่ึงอยางหรือมากกวาที่ทานตองการจะไดรับในระหวาง 2-3 

สัปดาหถัดไป ผลเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ถาถูกเขียนไวสําหรับทั้งป? 

 บอกถึงผลที่ไดรับจากการเรียนรูที่ทานปรารถนาจากชั้นเรียนของทานสําหรับสัปดาหหนาในแตละ

ขอบขายเหลาน้ี : ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

การสรางความสําคัญกอนหลัง 

 วัตถุประสงคของบทเรียน? ผลที่ไดรับจากการสอน? ในชวงเวลาน้ีทานอาจรูสึกวาทานเปนสวนหน่ึงของ

แนวตลกที่เปนกิจวัตร ของเอ็มบ็อรต และคอลเตลโล “ใครเปนคนแรก” เปนการงายที่ถูกทําใหสับสนตามหลัก

วิชาทางการศึกษา และภาษาคําสอน ไมมีขอแตกตางใดๆเลยในการที่ทานจะเรียกสิ่งเหลาน้ีวาผลที่ไดรับจาก

การเรียนรู สิ่งที่สําคัญก็คือ ทานสามารถที่จะชี้ชัดถึงสิ่งที่ทานหวังจะทําใหสําเร็จ  เมื่อทานรูอยางน้ันทานก็

สามารถตัดสินใจในวิธีการอันมีประสิทธิภาพ 

 ในสวนที่เหลือของบทน้ีจะนําเสนอถึง โอกาสที่จะฝกการกําหนด และเขียนผลที่ไดโดยมีศูนยกลางอยูที่

นักเรียนอยางชัดเจน เมื่อทานมีทักษะและจําขอบงชี้ผลเหลาน้ีได ทานจะสังเกตถึงพัฒนาการที่แนนอนใน

คุณภาพของบทเรียนของทาน และในการตอบสนองของนักเรียนของทาน 

 เหนือสิ่งอื่นใด อยางมุงที่จะจับประเด็นการตั้งวัตถุประสงค ซ่ึงจะทําใหทานสูญเสียการเชื่อมโยงกับสัจ

ธรรมเดิมที่วา ทําไมทานจึงเปนครูคําสอน ตามที่ครูคําสอน ไอรีน เมอนฟ กลาวไววา 

 “บางเวลาพวกเราเสียเวลาไปมากกับการวางแผนการสอน พวกเราลืมความสําคัญของความศักด์ิสิทธ์ิ 

ความศักด์ิสิทธ์ิไมสามารถกําหนดไดโดยแผนการสอน ชุดของวัตถุประสงค หรือเปาหมายความศักด์ิสิทธ์ิน้ีคือ 

การที่พระเจาไดเขามาสูชีวิตของเรา ตามที่พระคัมถีรกลาวไววา “ในพริบตาเดียวแลว เราทั้งหลายจะถูก

เปลี่ยนแปลงใหม” (เทียบ 1คร.15:52) 

 แผนการสอนไมสามารถทําใหเกิดความศักด์ิสิทธ์ิ แตทวาสามารถทําใหชั้นเรียนของทานมุงเขาสูวิชามาก

ขึ้น และน้ันทําใหนักเรียนของทานเปดมากขึ้นที่จะรับพระเจาเขาสูชีวิตของพวกเขา ใชกิจการตอไปน้ีเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะของทาน 

 

การตั้งวัตถุประสงค 

 ไมวาทานอยูในโรงเรียน หรือศาสนศึกษาของวัด เปนการฉลาดที่จะจํากัดจํานวนของวัตถุประสงคของ

การเรียนรูที่ตองการในแตละหลักสูตร โดยทั่วไปความรู ความเขาใจ เหมาะสําหรับใชในโรงเรียน ตั้งแตโครงการ

นอกโรงเรียนมีนอยลง 

 ดร.โทมัส พี วอลเตอร เนนถึงความจําเปนสําหรับการมีสวนรวมของวัดอยางเต็มที่ ในการกําหนด

วัตถุประสงคการเรียนรูที่แทจริงสําหรับวัด โครงการศาสนศึกษานอกโรงเรียนของเด็กอนุบาล - ม.6 ทานไดให

คําแนะนําดังตอไปน้ี 

1. บงช้ีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนระดับ อะไรที่นักเรียนควรรู (ความรูความเขาใจ) ทีทาอะไรที่นักเรียน

พึงมี (ความพึงพอใจ) และพวกเขาควรกระทําอยางไร (พฤติกรรม) ตําราเรียนและแนวทางของสังฆมณฑล

ควรจะนํามาใช เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของแตละระดับ 

2. มีการวิจารณวัตถุประสงค แตละวัตถุประสงคของแตละระดับ ควรจะได รับการลงความเห็นจาก

ผูอํานวยการ หรือครูใหญ ควรจัดใหมีการพิจารณาเพื่อรับประกันวา วัตถุประสงคไดถูกเขียนในลักษณะที่

เปนภาคปฏิบัติและเปนไปได 
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3. ใน 1 ป เลือก 3 หรือ 4 วัตถุประสงคสําหรับแตละระดับ ในการจบหลักสูตรนักเรียนทั้งหมดที่จะทําแต

ละพฤติกรรม ของ 3 หรือ 4 พฤติกรรมเหลาน้ีได 

 ในโรงเรียนที่มีเวลา มีโอกาสที่จะดําเนินการอยางตอเน่ืองไดมากกวา การถูกควบคุมเวลา บทเรียนเปน

โอกาสที่จะพัฒนาและกําหนดวัตถุประสงคไดมากกวา 3-4 วัตถุประสงค มีวัตถุประสงคกระบวนการเรียนรูมาก 

ก็จะเปนประโยชน แตกระน้ันก็ตาม วัตถุประสงคในการจัดที่โรงเรียนจะตองคงไวซ่ึงความเปนไปได และควรที่

จะเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถประเมินไดจากพฤติกรรมการสังเกตในสวนของความพึงพอใจ 

และพฤติกรรมก็ไมควรที่จะถูกละเลย 

 สิ่งที่มักจะทําใหครูคําสอนลมเหลวก็คือ เมื่อนักเรียนมาถึงระดับตอไปของการสอนโดยไมมีการเรียนรูขั้น 

“พื้นฐาน” หรือสิ่งที่จําเปนตอพวกเขาในการเขามีสวนรวมอยางแข็งขันในระดับตอไปของการพัฒนาการของ

พวกเขา แมวาการทบทวนจะเปนสิ่งจําเปนอยูเสมอ ผลที่ไดรับจากการเรียนรูที่เหมาะกับอายุ และพัฒนาการ

สามารถไปไดอีกยาวไกลในการชวยเหลือนักเรียนใหเรียนรูในสิ่งที่พวกเขาตองการรู 

 ในการพัฒนาวัตถุประสงคของทาน ใหมุงไปที่ความเหมาะสมเฉพาะระดับชั้น และน่ันเปนสิ่งสําคัญถา

นักเรียนสามารถตอเน่ืองกระบวนการเรียนรูที่กําลังดําเนินไป สิ่งที่นักเรียนของทานเรียนรูในปจจุบันน้ี จะ

พัฒนาไดเต็มที่มากกวาในชั้นเรียนตอไปอยางไร? น่ันคือความหมายของ “พัฒนาการ” พวกเขาผานกาลเวลาสู

ความรูไดเต็มที่กวา 

 ถานักเรียนเรียนรูในสิ่งที่พวกเขาตองการจะเรียนรูในชั้นเรียนของทาน พวกเขาจะมีพื้นฐานที่แข็งแกรง

สําหรับการดําเนินชีวิตคริสตชนตลอดไป ถาทานทําใหวัตถุประสงคของนักเรียนของทานสําเร็จลง ทานจะไมมี

เหตุผลใดๆ ที่จะไปเปนหวงนักเรียนของทาน วาอะไรที่พวกเขาจําเปนตองรูเพื่อดําเนินชีวิตคริสตชน ถา

วัตถุประสงคการเรียนรูของทานเหมาะสม นักเรียนของทานจะรูวาอะไรที่พวกเขาจําเปนตองรูในเวลาน้ี ครูคํา

สอนคนอื่นๆ และตัวผูเรียนนเองจะมีความรับผิดชอบตอการอบรม และการศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง 

 

 

หยุดสักครู 

 แผนการสอนของทานไดคํานึงถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอยางไร? 

 อะไรที่ทานทําใหรูสึกเครียดในการสอนของทาน “สอนทุกสิ่งที่เขาตองการ” และไมไดอยูใน

วัตถุประสงคของบทเรียน? 

 เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสําหรับชั้นเรียนตอไป ประเมินวัตถุประสงคเหลาน้ันในรูปของความ

เหมาะสมทางอายุ และจะเตรียมนักเรียนอยางไรสําหรับการเรียนรูในอนาคต 

 

พฤติกรรม - วัตถุประสงคพ้ืนฐานการเรียนรู 

 ดร.วอลเตอร ไดเขียนวา “หัวเร่ืองของวัตถุประสงคการเรียนรูทําใหนักศาสนศึกษาหลายคนโกรธ” ทําไม

ละ? ตามที่ ดร.วอลเตอร กลาว สิ่งน้ันปดก้ันความเชื่อที่เติบโตในการเชื่อ ไมสามารถหรือไมอาจจะลดลงสู

วัตถุประสงคที่สามารถสังเกตได ความกลัวในการตั้งวัตถุประสงค นักเรียนกลายเปนวัตถุมากกวาที่จะเปน

มนุษย และน่ันดวยเหตุหน่ึง ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เราไดบังคับพระจิตเจาใหออกจากกระบวนการ 
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 อยางไรก็ตาม น่ันเปนแคเพียงการสรางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ที่ครูคําสอนสามารถทําใหเกิดความ

แตกตางทางพฤติกรรมในชีวิตของนักเรียน และน่ันเปนการประเมินคา และปรับปรุงงานการสอนของพวกเขา 

วอลเตอร เขียนไววา “ผูอํานวยการ และครูคําสอน พวกเขาไดสํานึกถึงความคาดหวังวา สิ่งที่เกิดขึ้นในระหวาง

ชั้นเรียนของพวกเขาที่ทําใหเกิดความแตกตางเฉพาะขึ้นในชั้นเรียนหรือไม หนทางเดียวที่จะรูถึงความแตกตาง

ที่ตั้งใจใหเกิดขึ้น ก็คือ ตองวิจัยจากพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ถาไมมีความแตกตางที่สามารถสังเกตไดใน

ผูเรียน หรือถาความแตกตางที่ถูกสังเกตไมใชสิ่งที่ตั้งใจ น่ัคือปญหา” (จาก “พวกเรากําลังไปไหน? กรณีศึกษา

ของวัตถุประสงคการเรียนรูในศาสนศึกษา”) 

 แผนการสอนในหนังสือตําราทางศาสนาบอยคร้ัง

เร่ิมตนดวย วัตถุประสงคที่เขียนในแบบของพฤติกรรมของ

ครู วิธีหน่ึงที่ครูคําสอนใชในการเร่ิมเขียนวัตถุประสงคการ

เรียนรู โดยมีพื้นฐานบนการแสดงออกสําหรับนักเรียนคือ 

การแปลสิ่งเหลาน้ันไปสูพฤติกรรมของนักเรียน และ

กําหนดผลที่ไดจากการเรียนรู พิจารณาตัวอยางตอไปน้ี 

แลวนึกถึงความแตกตางระหวางนามธรรม และพฤติกรรม 

 

ระดับช้ัน 1 

 วัตถุประสงคของครู : ใหนักเรียนรูสึกถึงสิ่งที่เปน

ความหมายของการมีชีวิตใหม 

พฤติกรรมของนักเรียน : นักเรียนจะสามารถ

ยกตัวอยาง เชน ไขที่กําลังฟกตัวและดอกไมที่กําลังบาน 

น่ันคือประสบการณ “ชีวิตใหม” ในองคพระเยซูเจา 

 

 

ระดับช้ัน 3 

 วัตถุประสงคของครู : เร่ิมตนดวยการสังเกตและเขาใจความหมาย 

 พฤติกรรมของนักเรียน : นักเรียนสามารถกําหนด และบอกถึงความแตกตางระหวางสิ่งบงชี้ที่บอก

พวกเราวาใหทําอะไร เคร่ืองหมายที่ใหขอมูล สิ่งบงชี้ที่แทนบางสิ่งบางอยาง และสิ่งบงชี้ที่บอกวาเรารูสึก

อยางไร 

 

ระดับช้ัน 6 

 วัตถุประสงคของครู : ทาทายนักเรียนใหติดตามพระเยซูเจาในทุกๆวันของชีวิต 

 พฤติกรรมของนักเรียน : นักเรียนสามารถเขียนรายการ และอธิบายขั้นตอนการตัดสินใจงายๆ ที่อยู

ในมหาบุญลาภ 

 

 

บันทึก 

ท่ีวัตถุประสงคการเรียนรูอะไรท่ีควรจะมี

ในศาสนศึกษา 
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 ในขณะที่โดยทั่วไป ความไมเห็นดวยเพียงเล็กนอยในเขตวัดที่เกินจากวัตถุประสงคการสอนแบบ

นามธรรม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสามารถนําไปสูการอภิปรายที่เผ็ดรอน แตกระน้ันก็ตาม วอลเตอร สรุปได

วา “เปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดสิ่งที่ผูเรียนควรรู รูสึก เชื่อ หรือสามารถที่จะกระทําเหมือนกับผลของโครงการ 

และระบุการปฏิบัติที่จะบงชี้ถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้น” 

 

หยุดสักครู 

 “มันเปนเพียงการตั้งวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ครูคําสอนสามารถทําใหเกิดความแตกตางทาง

พฤติกรรมในชีวิตของนักเรียน” ขอความน้ีมีความหมายอะไรกับทาน? 

 อธิบายถึงความแตกตางระหวางวัตถุประสงคของครู และพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดตั้งใจไว 

 

ขอบเขตและผลที่ไดจากการเรียนรู 

 ตามการชี้นําของ วอลเตอร โครงการศาสนศึกษาของวัดควรจะจํากัดวัตถุประสงคของการเรียนรู 3 หรือ 

4 วัตถุประสงคตอระดับชั้น ตอป “กระบวนการน้ีสามารถใหผลในความเปนจริง และโครงการศาสนศึกษาที่

เกิดผล ถากระบวนการน้ีตอเน่ืองไปถึง ระดับชั้นที่ 8 นักเรียนทั้งหมดจะบรรลุถึงผลที่ผานการคัดเลือกอยางเอา

ใจใส จํานวน 27 ผลดวยกัน” (จาก”พวกเรากําลังจะไปไหน?”) 

 ตามคําแนะนําของ วอลเตอร ใหทานเขียนตัวอยางของผลที่ไดจากการเรียนรูโดยความรูความเขาใจ 

ความพึงพอใจ และพฤติกรรม อยางละ 2 ตัวอยาง สําหรับระดับชั้นที่สอน ผลที่ไดรับเหลาน้ีจะสามารถชวย

นักเรียนใหเติบโตเขาสูความเชื่อที่รอนรนของผูใหญไดอยางไร 

ระดับชั้น........................................................ 

ความรูความเขาใจ 

 วัตถุประสงคที่ 1 : ………………………………………………………………………………………… 

 วัตถุประสงคที่ 2 : ………………………………………………………………………………………… 

ความพึงพอใจ 

 วัตถุประสงคที่ 1 : ………………………………………………………………………………………… 

 วัตถุประสงคที่ 2 : ………………………………………………………………………………………… 

 

พฤติกรรม 

 วัตถุประสงคที่ 1 : ………………………………………………………………………………………… 

 วัตถุประสงคที่ 2 : ………………………………………………………………………………………… 

 

เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของทานเอง 

 อานจุดมุงหมายของครูผูสอนแบบนามธรรมที่นํามาจากระดับชั้นตางๆ ใหเขียนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมของนักเรียนของทานขึ้นมาใหม ที่ซ่ึงทานสามารถสังเกตไดดวยพฤติกรรมของนักเรียน ใหทํา

วัตถุประสงคการแสดงออกตามระดับชั้นที่เหมาะสม 
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ระดับช้ัน 1 

 วัตถุประสงคของครู: สงเสริมนักเรียนใหทําคํามั่นสัญญาบางประการเก่ียวกับการชวยเหลือกันและกัน 

 พฤติกรรมของนักเรียน 

 ............................................................................................................................................................. 

ระดับช้ัน 3 

วัตถุประสงคของครู: ชวยใหนักเรียนแบงปนสารแหงความชื่นชมยินดีแหงอาณาจักรของพระเจา 

 พฤติกรรมของนักเรียน 

 ............................................................................................................................................................. 

ระดับช้ัน 5 

วัตถุประสงคของครู: นําทางนักเรียนใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของความรูสึกขอบคุณตามทาที

ของคริสตชน 

 พฤติกรรมของนักเรียน 

  

ระดับช้ัน 8 

วัตถุประสงคของครู: ชื่นชมพรสวรรค และความสามารถพิเศษของนักเรียนแตละคน 

 พฤติกรรมของนักเรียน 

............................................................................................................................................................. 

 

คํากิริยาแสดงอาการ 

คํากิริยาแสดงอาการเหลาน้ี ทานสามารถนําไปใชในการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของนักเรียน หรือทานอาจจะเพิ่มเติมคํา

บางคําเขาไปในรายการ 

ยอมรับ สมบูรณ คนพบ เขียนรายการ แสดง 

เห็นดวย สนับสนุน เสร็จ ท่ีต้ัง วางแผน 

ยินยอม รวมมือ ใหอภัย ทํา พิสูจน 

วิเคราะห ระบายสี ชวย เคล่ือนไหว ทอง 

ตอบ เตนรํา บงช้ี ต้ังช่ือ พูด 

โตเถียง ไมเห็นดวย แสดงใหเห็น จัดต้ัง พูด 

เลือก อภิปราย เขารวม โครงราง ใช 

ส่ือสาร วาด เก็บรักษา มีสวนรวม เขียน 

  

บทภาวนาตอบรับ 

 ในบทพระวรสารของนักบุญลูกา ไดกลาวถึงการภาวนาของพระเยซูเจาบอยๆ อานพระวรสารบทน้ี ให

รําพึงตามการภาวนาของพระเยซูเจา และพระองคทรงเปลี่ยนการภาวนาสูการกระทําอยางไร : ลก. 6:12-16 ; 

ลก. 9:28-36 ; ลก. 11:1-4  

 

บันทึก 



 -94- 

คําภาวนาเปนสวนหน่ึงของแผนการสอน การสอน และปฏิกิริยารวมกับนักเรียนของทานอยางไร? ให

เขียนวา ทานสามารถถายทอดการภาวนาของทานใหเขาสูการกระทําไดอยางไร? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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