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ຄຳນຳ

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	 (ກສນ)	 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການດີວີວີ	 ອິນເຕີເນເຊິນແນວ	
ໄດ້ດ�ເນີນ	 ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄຳູຝຶກຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ	 2015-2017.	 ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້	
ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄຳູຝຶກໃນການສອນຜູ້ໃຫຍ່ສ�ລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	 ໂດຍການນ�ໃຊ	້
ຫຼັກສູດໂກຼບບາລີ.	 ປຶ້ມຄຳູ່ມືນີ້ແມ່ນໝາກຜົນໃນການສັງລວມເອົາບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມ	
ທັງ	5	ຊຸດຜ່ານມາ	ແລະ	ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ	ທີ່ແທດເໝາະເພື່ອປັບປຸງເຕັກນິກ	ແລະ	ທັກສະ	
ຂອງຄຳູຝຶກໃນ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ຄຳູຝຶກ	ກໍຄຳືນັກວິທະຍາກອນອື່ນໆ	ສາມາດ	
ເອົາໄປນ�ໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນໄດ້.		

ປຶ້ມຄຳູ່ມືນີ້ປະກອບມີທັງໝົດ	 7	 ພາກ	 ເຊິ່ງມີທັງພາກທິດສະດີ	 ແລະ	 ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ		
ໃນນັ້ນພາກທີ່	 1	 ແມ່ນໄດ້ນ�ເອົາເນື້ອໃນຂອງສາມລັກສະນະ	 ແລະ	 ຫ້າຫຼັກມູນສຶກສາລາວ	
ເຂົ້າມາເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການສຶກສາຂອງພັກ
ພາກທີ່	1:	3	ລັກສະນະ	ແລະ	5	ຫຼັກມູນ
ພາກທີ່	2:	ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ພາກທີ່	3:	ເຕັກນິກວິທີການສອນຜູ້ໃຫຍ່,	ການສື່ສານ	ແລະ	ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ		
ພາກທີ່	4:	ການສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ	
ພາກທີ່	5:	ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານປະສົບການ
ພາກທີ່	6:	ການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
ພາກທີ່	7:	ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ	

ທ່ານສາມາດເລືອກເຟັ້ນເອົາເນື້ອໃນຈາກແຕ່ລະພາກໄດ້ຕາມຄຳວາມເໝາະສົມ	 ໃນການ	
ເອົາໄປນ�ໃຊ້ໃນການສອນ	ຫຼື	ການຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.

ປຶ້ມຄຳູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່	 ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີ້	
ແມ່ນເປັນການຮຽບຮຽງສະບັບທ�ອິດ	 ອາດຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ	 ບໍ່ທັນຄຳົບຖ້ວນທາງດ້ານ	
ເນື້ອໃນ,	ຄຳ�ສັບ,	ສ�ນວນ	ແລະ	ຄຳວາມໝາຍຫຼາຍປະການ.	ສະນັ້ນ,	ກະລຸນາສົ່ງຄຳ�ເຫັນ	ແລະ		
ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາ	 ທ່ານທັງຫຼາຍ	 ມາຍັງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ອົງການ		
ດີວີວີ	ອິນເຕີເນເຊິນແນວ	ເພື່ອປັບປຸງ	ແກ້ໄຂໃຫ້ສົມບູນຍິ່່ງຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	 ອົງການດີວີວີ	ອິນເຕີເນຊັນແນວ
ໂທ:	021	213980	 ໂທ:	021	315832-3
ແຟັກ:	021	213980	 ແຟັກ:	021	312511
ອີເມວ:	nfelao@yahoo.com	 ອີເມວ:	info@dvv-international.la
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ພາກທີ	1
3	ລັກສະນະ	ແລະ	5	ຫຼັກມູນ





ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 3

ເອກະສານ	 3	 ລັກສະນະ	 ແລະ	 5	 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວສະບັບນີ້	 ເປັນເອກະສານ	
ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການສຶກສາຂອງພັກ	ເຊິ່ງໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນ	ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ		
ແລະ	 ເປັນທິດທາງແບບກວ້າງໆໄວ້ສ�ລັບນ�ໃຊ້	 ເຜີຍແຜ່,	 ເຝິກອົບຮົມ	 ແລະ	 ປະກອບ	
ການສອນ.	ນອກຈາກນັ້ນ	ກໍເປັນເອກະສານອ້າງອີງສ�ລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ,	ຄຳູອາຈານ,		
ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ,	 ນັກຄຳົ້ນຄຳວ້າ	 ແລະ	 ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນ�ໄປພັດທະນາ	
ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກ	ແລະ	ມາດຕະຖານຂອງໂຮງຮຽນ,	ຫຼັກສູດ,	ການຈັດຕັ້ງ	
ການຮຽນການສອນ,	 ການບໍລິຫານຄຳຸ້ມຄຳອງ,	 ການວັດ	 ແລະ	 ປະເມີນຜົນການສຶກສາສ�ລັບ	
ແຕ່ລະຊັ້ນ	ແລະ	ແຕ່ລະສາຍຕໍ່ໄປ.

ໃນການຄຳົ້ນຄຳວ້າຮຽບຮຽງເອກະສານສະບັບນີ້,	ຄຳະນະຮຽບຮຽງໄດ້ອີງໃສ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ	
ຂອງພັກ,	 ກົດໝາຍຂອງລັດ,	 ໄດ້ສຶກສາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ,	 ເອກະສານ	
ກອງປະຊຸມວຽກງານສຶກສາ,	ຍຸດທະສາດການສຶກສາ,	ປະຫວັດການສຶກສາ,	ຫຼັກສູດ,	ວິທີການ	
ສຶກສາ	ແລະ	ອື່ນໆຂອງລາວ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນເອກະສານກ່ຽວກັບ	3	ລັກສະນະ	ແລະ	5	ຫຼັກມູນ	
ການສຶກສາຂອງ	 ລາວທີ່ພິມອອກນັບແຕ່ປີ	 1974	 ເປັນຕົ້ນມາ.	 ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສຶກສາ	
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ເອກະສານຂອງ	ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕື່ມອີກ.

ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຜ່ານການກວດແກ້ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະ	 ໄດ້ປັບປຸງ	
ແກ້ໄຂ	 ໃນດ້ານພື້ນຖານຕາມຄຳວາມເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດຜ່ານດັ່ງກ່າວແລ້ວ.		
ກະຊວງສຶກສາທິການ	 ແລະ	 ກິລາ	 ຫວັງວ່າເອກະສານສະບັບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ	
ການສຶກສາ,	 ຄຳູອາຈານ,	 ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ,	 ນັກຄຳົ້ນຄຳວ້າ,	 ນັກສຶກສາ	 ແລະ	 ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ	
ທັງຫຼາຍເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວທາງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ	 ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,		
ໃນເວລານ�ໃຊ້ຕົວຈິງຖ້າທ່ານພົບເຫັນຈຸດຂາດຕົກບົກພ່ອງກໍຂໍໃຫ້ສົ່ງຄຳວາມຄຳິດເຫັນຂອງ	
ທ່ານໄປຍັງ	 ກະຊວງສຶກສາທິການ	 ແລະ	 ກິລາ	 ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ເອກະສານ		
ສະບັບນີ້ສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ

I.	 ສາມລັກສະນະຂອງການສຶກສາ
ການສຶກສາແມ່ນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຮຽນ-ການສອນ	ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດ,		
ສັງຄຳົມ	 ແລະ	 ການຄຳົ້ນຄຳວ້າທິດສະດີ,	 ພຶດຕິກ�	 ເພື່ອສ້າງຄຳົນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ	
ຮອບດ້ານ,	ມີຄຳຸນສົມບັດສິນທ�ປະຕິວັດ,	ມີຄຳວາມຮູ້	ຄຳວາມສາມາດ,	ມີວິຊາຊີບ,	ມີສຸຂະພາບ		
ພະລານາໄມ,	 ມີຄຳວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ,	 ມີສິລະປະ,	 ມີລະບຽບວິໄນ,	 ມີນໍ້າໃຈຮັກ	
ປະເທດຊາດ,	 ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ	 ເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳວາມຮຽກຮ້ອງ	
ຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ສ້າງສາປະເທດຊາດ	 (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	
ການສຶກສາ,	2007.	ໜ້າ	2).

ການສຶກສາມີບົດບາດສ�ຄຳັນ	 ແລະ	 ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ		
ດັ່ງທ່ານໄກສອນ	 ພົມວິຫານໄດ້ກ່າວວ່າ:	 ການສຶກສາມີຄຳຸນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜ້າຕໍ່ດ້ານຕ່າງໆ	
ຂອງຊີວິດສັງຄຳົມ	 ແລະ	 ກາຍເປັນປັດໄຈສ�ຄຳັນກວ່າໝູ່,	 ມີຄຳຸນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜ້າກວ່າໝູ່ຕໍ່	
ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.	 ຍ້ອນແນວນັ້ນ	 ຫຼາຍປະເທດເມື່ອ	
ວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄຳົມ	 ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງວາງແຜນການຂະຫຍາຍການສຶກສາ	
ໄປພ້ອມໆກັນ	 ແລະ	 ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ	 ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການ	
ລົງທຶນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດî	 (ໄກສອນ	 ພົມວິຫານ,	 1987.	 ຄຳວາມເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ	



4 ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຄຳະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ	 ແລະ	 ສະພາລັດຖະມົນຕີ	 ວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດການສຶກສາ	
ຢູ່ປະເທດເຮົາ	ໄລຍະແຕ່ນີ້ໄປເຖິງປີ	2000.	ໜ້າ	61).

ລັກສະນະຂອງການສຶກສາລາວໝາຍເຖິງຈຸດພິເສດທີ່ເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງການ	
ສຶກສາລາວ	 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລັກສະນະຊາດ,	 ວິທະຍາສາດ-ທັນສະໄໝ	 ແລະ	 ລັກສະນະ	
ມະຫາຊົນ.	 3	 ລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າຍເປັນຫຼັກການ	 ຫຼື	 ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາການ	
ສຶກສາຂອງລາວມາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.

1. ລັກສະນະຊາດ

1. ຄວາມໝາຍ

ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຊາດໝາຍເຖິງ	 ການສຶກສາຕ້ອງແມ່ນຂອງຊາດ	 ແລະ	 ຮັບໃຊ້ຊາດ.		
ການສຶກສາຕ້ອງແມ່ນການສຶກສາຂອງຊາດທີ່ມີເອກະລາດ,ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ	 ແລະ	 ມັນຕ້ອງ	
ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ,	 ນ�ເອົາຄຳວາມສຸກມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ	 ແລະ		
ນ�ເອົາຄຳວາມສີວິໄລ	ຄຳວາມຈະ

ເລີນກ້າວໜ້າມາໃຫ້ປະເທດຊາດ	(ໄກສອນ	ພົມວິຫານ,	1974.	ຊາບຊຶມແນວທາງການສຶກສາ	
ຂອງພັກ,	ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍພາລະກິດການສຶກສາ.	ໜ້າ	39).

2. ຈຸດໝາຍ

ຈຸດໝາຍຂອງການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຊາດແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄົຳນລາວໃຫ້ມີຄຳວາມຮັກຊາດ	
ລາວ,	ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ,	ພູມໃຈໃນກຽດສັກສີ	ແລະ	ຄຳວາມເປັນລາວ,	ມີຄຳວາມສາມັກຄຳ	ີ
ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ,	ເປັນພົນລະເມືອງດີ,	ມີລະດັບການສຶກສາ,	ມີຄຳວາມຮູ້,	ຄຳວາມສາມາດ,		
ມີຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງ,	 ມີວິຊາຊີບ	 ແລະ	 ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ	 ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດ	
ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

3. ລັກສະນະຊາດໃນການສຶກສາ
•	 ການສຶກສາຕ້ອງແມ່ນຂອງຊາດ

1.	 ການສຶກສາແມ່ນພາລະກິດລວມຂອງຊາດ	 ເຊິ່ງລັດຖະບານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	
ທາງດ້ານການກ�ນົດນະໂຍບາຍ,	 ແຜນຍຸດທະສາດ,	 ການລົງທຶນ,	 ການຕິດຕາມ	
ກວດກາ	ແລະ	ການຄຳຸ້ມຄຳອງບໍລິຫານການສຶກສາ.

2.	 ການສຶກສາຕ້ອງຕິດພັນກັບຈຸດໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄຳົມຂອງ	
ປະເທດ,	ຂອງແຕ່ລະ	ຂະແໜງການ	ແລະ	ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;	ຕິດພັນກັບສອງໜ້າ	
ທີ່ຍຸດທະສາດໃນການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາຕ້ອງຕອບສະໜອງຄຳວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ	
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມຂອງຊາດ;	 ສອດຄຳ່ອງກັບຄຳວາມເປັນຈິງຂອງລາວ		
ແລະ	 ຄຳວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ;	 ເປັນການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາແບບ	
ຍືນຍົງ,	 ແນໃສ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄຳວາມທຸກຍາກ	 ແລະ	 ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນ	
ອອກຈາກຄຳວາມດ້ອຍພັດທະນາ	 ແລະ	 ກ້າວໄປເປັນປະເທດກ�ລັງພັດທະນາທີ່ມ	ີ
ພື້ນຖານອຸດສາຫະກ�	 ແລະ	 ທັນສະໄໝ,	 ເປັນປະເທດທີ່ມີກ�ລັງແຮງງານທີ່ມ	ີ
ຄຳຸນນະພາບສູງ.
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3.	 ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄຳົນມີ	
ໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸຳນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບຕາມຈຸດພິເສດຂອງ	
ແຕ່ລະຄຳົນ;	 ໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ	 ອາດຈະເປັນການສຶກສາໃນ	
ໂຮງຮຽນ,	 ນອກໂຮງຮຽນ	 ຫຼື	 ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສລວມທັງການຮຽນຮູ	້
ຕະຫຼອດຊີວິດ,	 ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງສ�ເລັດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ,	 ມີຄຳວາມຮູ	້
ພື້ນຖານທີ່ຈ�ເປັນສ�ລັບການຮຽນຕໍ່	ແລະ	ປະກອບອາຊີບ.

4.	 ໂຮງຮຽນ	ຫຼື	ສະຖານທີ່ການສຶກສາ	ຕ້ອງກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານວັດທະນະທ�	
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ,	ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອຶື້ອອ�ນວຍແກ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ,		
ມີອາຄຳານສະຖານທີ່ທີ່ຄຳົບຊຸດ	ພ້ອມທັງມີເອກະລັກຂອງຊາດ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ,	ລວມທັງ	
ມີຫ້ອງສະໝຸດ,	 ຫ້ອງມູນເຊື້ອ,	 ຫຼັກທຸງ,	 ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ,	 ກິລາພື້ນເມືອງ,		
ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ	ແລະ	ອື່ນໆ.	ການນຸ່ງຖືຂອງຄຳູ	ແລະ	ນັກຮຽນເປັນລະບຽບ	
ຮຽບຮ້ອຍ,	ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄຳອງປະເພນີລາວເຊັ່ນ:	ແມ່ຍິງນຸ່ງສິ້ນ	ເປັນຕົ້ນ.

5.	 ນ�ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາໃນການສຶກສາທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ	 ແລະ	 ທຸກລະດັບ	
ການສຶກສາ.	ສ້າງໃຫ້ຄຳົນລາວມີທັກສະການນ�ໃຊ້ພາສາລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງຄຳ່ອງແຄ້ວ		
ທັງການຟັງ,	 ການເວົ້າ,	 ການອ່ານ	 ແລະ	 ການຂຽນ;	 ມີຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ	້
ພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນລາວ;	 ປົກປັກຮັກສາພາສາລາວໃຫ້ມ	ີ
ຄຳວາມຜ່ອງໃສ	 (ບໍ່ຊອດກະຈາ)	 ແລະ	 ພັດທະນາພາສາລາວໃຫ້ມີຄຳວາມສົມບູນຂຶ້ນ.		
ນອກຈາກນັ້ນກໍສົ່ງເສີມການນ�ໃຊ້ພາສາປາກເວົ້າຂອງຊົນເຜົ່າເປັນສື່ເສີມໃນ	
ການຮຽນ-ການສອນເບື້ອງຕົ້ນ.

6.	 ນ�ໃຊ້ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ	 ສົມທົບກັບຫຼັກສູດ	
ທ້ອງຖິ່ນ.	 ເນື້ອໃນຫຼັກສູດຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ	
ຊາດລາວ,	 ຮຽນຮູ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ພູມປັນຍາຂອງຊາດເຊັ່ນ:	 ພາສາ,		
ວັດທະນະທ�,	 ຮີດຄຳອງປະເພນີອັນດີງາມ,	 ປະຫວັດສາດ,	 ພູມສາດລາວ,	 ມູນເຊື້ອ	
ທາງດ້ານສິລະປະວັນນະຄຳະດີ,	 ຫັດຖະກ�,	 ກິລາ,	 ກະສິກ�	 ແລະ	 ວິຊາຊີບຕ່າງໆ;		
ມູນເຊື້ອແຫ່ງການ	 ຕໍ່ສູ້ອັນພິລະອາດຫານຂອງບັນພະບຸລຸດ;	 ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ	
ເມືອງການປົກຄຳອງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ	 ປະຊາຊົນ,	 ແນວທາງນະໂຍບາຍ	
ຂອງພັກ	ແລະ	ລັດ,	ກົດໝາຍ	ແລະ	ສິນທ�	ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍ	
ມູນເຊື້ອອັນດີເດັ່ນຂອງຊາດລາວ	 ແລະ	 ຄຳົນລາວຄຳື:	 ຄຳົນລາວມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ພິລະ	
ອາດຫານ	ແລະ	ເດັດດ່ຽວບໍ່ຍອມຈ�ນົນ;	ຄຳົນລາວເຜົ່າຕ່າງໆມີຄຳວາມປອງດອງ	ແລະ		
ມີຄຳວາມສາມັກຄຳີເປັນເອກະພາບ,	 ມີຄຳວາມອົດທົນຜ່ານຜ່າຄຳວາມຫຍຸ້ງຍາກ	 ແລະ		
ດຸໝັ່ນໃນການທ�ມາຫາກິນ,	 ມີມູນເຊື້ອ	 ໃນການປະດິດສ້າງທາງດ້ານສິລະປະ	
ວັດທະນະທ�,	 ເປັນຄຳົນຍິ້ມແຍ້ມເບີກບານ,	 ໂອບເອື້ອອາລີ,	 ຊື່ສັດ	 ແລະ	 ກະຕັນຍ	ູ
ຮູ້ບຸນຄຳຸນ.

ນອກຈາກນັ້ນກໍຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຄຳົ້ນຄຳວ້າຮໍ່າຮຽນມູນເຊື້ອ	 ແລະ	 ວັດທະນະທ�ອັນປະເສີດ	
ຂອງຊາດອື່ນ	ເພື່ອຄຳວາມເຂົ້າໃຈກັນ	ແລະ	ການຮ່ວມມືສາກົນ;	ຕ້ານ	ແລະ	ສະກັດກັ້ນ	
ການເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທ�ທີ່ບໍ່ສອດຄຳ່ອງກັບລັກສະນະຊາດ;	ຕ້ານເນື້ອໃນ	ແລະ	ວິທີ	
ການສຶກສາທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມແຕກແຍກຂອງຄຳົນພາຍໃນຊາດ	 ແລະ	 ສ້າງຄຳວາມ	
ຂັດແຍ່ງກັບຊາດອື່ນ.
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7.	 ການອອກແບບໜ້າປົກ,ເນື້ອໃນ	 ແລະ	 ຮູບພາບໃນປຶ້ມແບບຮຽນ	 ຫຼື	 ຕ�ລາຮຽນ		
ຕ້ອງສະແດງເຖິງເອກະລັກຂອງຊາດ.	 ຄຳ�ສັບ,	 ສ�ນວນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ		
ຕ້ອງຮຽບຮຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເປັນຢ່າງດີ,	 ສື່ຄຳວາມໝາຍຊັດເຈນ,	 ເປັນຕົວຢ່າງໃນການ	
ໃຊ້ພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ	 ແລະ	 ສອດຄຳ່ອງກັບວັດທະນະທ�ລາວ.	 ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມ	
ແບບຮຽນຕ້ອງສະແດງອອກເຖິງຄຳວາມສາມັກຄຳີ,	 ຄຳວາມປອງດອງ,	 ຄຳວາມເຄົາລົບ	
ນັບຖື	 ແລະ	 ຄຳວາມສະເໝີພາບຂອງຄຳົນໃນຊາດ,	 ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຄຳວາມທີ່ມີລັກສະນະ	
ຈ�ແນກ	 ຫຼື	 ສຽດສີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.	 ເລື່ອງ,	 ນິທານ,	 ຕົວຢ່າງປະກອບ	 ແລະ		
ຮູບພາບຕ່າງໆ	 ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ	 ຕ້ອງສະແດງເຖິງລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍ	 ມີທັງ	
ສັນຍະລັກທີ່ເປັນອັນລວມຂອງຊາດ	 ແລະ	 ສີສັນຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ	 ພ້ອມທັງ	
ຮັບປະກັນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

8.	 ຈັດກິດຈະກ�ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ,	 ການແຂ່ງຂັນ,	 ຂະບວນການ	 ແລະ		
ນິທັດສະການຕ່າງໆ	 ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຮຽນທາງດ້ານການເມືອງ	
ແນວຄຳິດ,	 ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ,	 ຮັກບ້ານເກີດ	 ເມືອງນອນ	 ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວ	
ກ່ຽວກັບສິລະປະ,	 ວັດທະນະທ�,	 ຮີດຄຳອງປະເພນີ,	 ກິລາ	 ແລະ	 ການປົກປັກຮັກສາ	
ສິ່ງແວດລ້ອມ;	 ຈັດກິດຈະກ�	 ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ	 ແລະ	 ການສະຫຼອງ	
ວັນສ�ຄຳັນ	 ທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ;	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ມີຄຳວາມ	
ກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຳຸນຕໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ,	 ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ,	 ພະນັກງານບ�ນານ,		
ນັກຮົບເກົ່າ	ແລະ	ຜູ້ເສຍອົງຄຳະທີ່ມີຜົນງານຕໍ່ປະເທດຊາດ.

9.	 ສົ່ງເສີມວິທີການຮຽນ-ການສອນ	 ແລະ	 ລະບົບການບໍລິຫານຄຳຸ້ມຄຳອງການສຶກສາ	
ທີ່ສອດຄຳ່ອງກັບ	 ສະພາບຄຳວາມເປັນຈິງຂອງລາວ,	 ມີຄຳວາມເປັນສາກົນ	 ແລະ		
ທັນສະໄໝ.	 ວິທີການສຶກສາອົບຮົມທີ່ເປັນມູນ	 ເຊື້ອໄດ້ແກ່ການເສີມຂະຫຍາຍ	
ລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ	 ແລະ	 ເປັນເຈົ້າການຂອງນັກຮຽນ,ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ	
ການສອນຂອງຄຳູກັບການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ	 ແລະ	 ຮຽນເປັນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນ		
ເພື່ອພັດທະນາຄຳວາມສາມາດ	ແລະ	ຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຮຽນ.	

•	 ການສຶກສາຕ້ອງຮັບໃຊ້ຊາດ

1.	 ການວາງແຜນການສຶກສາຕ້ອງຄຳ�ນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຮຽນ	 ແລະ		
ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດເປັນຫຼັກ;	 ສອດຄຳ່ອງກັບຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ	
ແຮງງານ	 ແລະ	 ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີວຽກເຮັດງານທ�,	 ມີຄຳຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ;		
ຮັບປະກັນຄຳວາມສົມສ່ວນຂອງກ�ລັງແຮງງານໃນສັງຄຳົມ	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ	
ຂອງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວ.

2.	 ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຊາດ	 ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຄຳົນທີ່ເຫັນແກ່ສິດ	
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ,	ມີຄຳວາມເສຍສະລະ,	ມີກຽດສັກສີ,	ມີຄຳວາມກະຕ	ື
ລືລົ້ນ,	ມີຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງ,	ເປັນເຈົ້າການ,	ອາສາສະໝັກ	ແລະ	ມີຄຳວາມຮັບຜິດຊອບ	
ສູງໃນການປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.

3.	 ຄຳູ	 ແລະ	 ບຸກຄຳະລາກອນການສຶກສາຕ້ອງມີຈ�ນວນພຽງພໍທາງດ້ານປະລິມານ		
ແລະ	 ຄຳຸນນະພາບ	 ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຳຸນນະພາບໃຫ້ແກ	່
ພົນລະເມືອງໃນຊາດ.
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4.	 ມີນິຕິກ�,	 ກົນໄກການຄຳຸ້ມຄຳອງບໍລິຫານ	 ແລະ	 ນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄຳ່ອງ	 ແລະ		
ຮັດກຸມ	 ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ	 ແລະ		
ມີປະສິດທິພາບ.

2. ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ

1. ຄວາມໝາຍ

ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ທັນສະໄໝ	 ໝາຍເຖິງການສຶກສາທີ່ອີງໃສ	່
ຫຼັກການ	 ແລະ	 ວິທີການທາງວິທະຍາສາດເພື່ອກ�ນົດນະໂຍບາຍ,	 ຈຸດໝາຍ,	 ເນື້ອໃນ	 ແລະ		
ວິທີການຂອງການສຶກສາ;	 ນ�ໃຊ້ຄຳວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າ	
ໃນການຈັດການສຶກສາ.	ການສຶກສາຕ້ອງມີ	ລັກສະນະວິທະຍາສາດ,	ໝາຍຄຳວາມວ່າເນື້ອໃນ	
ການສອນຕ້ອງເອົາສັດຈະທ�,	 ເອົາວິທະຍາສາດເປັນຫຼັກ,	 ມີວິທີຈັດຕັ້ງ,	 ສຶກສາອັນກ້າວໜ້າ.		
ເນື້ອໃນການສຶກສາຕ້ອງສ່ອງແສງເຖິງໝາກຜົນ	 ແລະ	 ຄຳວາມກ້າວໜ້າ	 ທາງດ້ານ	
ວິທະຍາສາດ,	 ວິທະຍາການອັນທັນສະໄໝຂອງໂລກ,	ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ,		
ມູນເຊື້ອອັນຈົບງາມຂອງຊາດ	 (ໄກສອນ	 ພົມວິຫານ,	 1974.	 ຊາບຊຶມແນວທາງການສຶກສາ	
ຂອງພັກ,	ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍພາລະກິດການສຶກສາ.	ໜ້າ	41).

2. ຈຸດໝາຍ

ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ທັນສະໄໝມີຈຸດໝາຍເພື່ອສຶກສາໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	
ມີຄຳວາມຮູ້,	 ມີຄຳວາມສາມາດ	 ເທົ່າທຽມກັບສາກົນ	 ແລະ	 ມີທັກສະທາງດ້ານຄຳະນິດສາດ,		
ວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດ,	ວິທະຍາສາດສັງຄຳົມ,ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ການສື່ສານ		
(ICT),	 ພາສາຕ່າງປະເທດ,	 ມີວິຊາຊີບ,	 ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	
ລະຫວ່າງຊາດ	 (Education	 for	 International	 Understanding),	 ວຽກງານການ	
ຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ມີຄຳວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ	ເປັນຕົ້ນ;	ຮູ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ-	
ສັງຄຳົມ	 ແລະ	 ຄຳວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີ;	 ກະກຽມກ�ລັງ	
ຄຳົນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ	ແລະ	ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເຂົ້າກັບພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ	ໂດຍເນັ້ນ	
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.	 ສ້າງກ�ລັງແຮງງານທີ່ມ	ີ
ສີມື	 ແລະ	 ວິຊາການທີ່ຊ�ນານງານ;	 ສ້າງຖັນແຖວນັກທຸລະກິດ,	 ນັກຄຳຸ້ມຄຳອງ,	 ຜູ້ຈັດການທີ່	
ສົມຄຳູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ	 ແລະ	 ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ	
ສາກົນ	(ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄຳັ້ງທີ	IX	ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,	2011.ໜ້າ	70).	

3. ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝໃນການສຶກສາ

1.	 ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ທັນສະໄໝຕ້ອງມີຈຸດໝາຍ	
ການສຶກສາທີ່ຈະແຈ້ງ,	 ມີປັດຊະຍາການສຶກສາ	 ຫຼື	 ວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນ,	 ມີແຜນ	
ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການສຶກສາທີ່ສອດຄຳ່ອງ	 ກັບແຜນຍຸດທະສາດ	
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມຂອງຊາດ	 ແລະ	 ຄຳວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງ		
ວິທະຍາສາດ	ແລະ	ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ	ແລະ	ອະນາຄຳົດ.

2.	 ຈັດການສຶກສາຕາມສາມຮູບແບບຄຳື:	 ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ,	 ການສຶກສານອກ	
ໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ.	 ການຈັດການສຶກສາຕ້ອງຍຶດຖ	ື
ຫຼັກການທີ່ວ່າ	 ທຸກຄຳົນມີຄຳວາມສາມາດຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ຕາມ	
ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະຄຳົນ;	 ທຸກຄົຳນມີສິດ	 ແລະ	 ໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາເປັນຕົ້ນ	
ແມ່ນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.
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3.	 ຄຳົ້ນຄຳວ້າ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ້ບົດຮຽນຂອງສາກົນ	 ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການສຶກສາ	 ບົນ	
ພື້ນຖານຄຳວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດລາວ;	 ກ�ນົດເນື້ອໃນ	
ຄຳວາມຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຢ່າງຮອບດ້ານ	 ແລະ	 ສົມສ່ວນຕາມຈຸດໝາຍ	
ຂອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ.	 ການຄຳັດເລືອກເນື້ອໃນ	 ເພື່ອບັນຈຸໃນຫຼັກສູດຕ້ອງຄຳ�ນຶງເຖິງ	
ຄຳວາມສ�ຄຳັນ,	 ຄຳວາມມີປະໂຫຍດ,	 ຄຳວາມສອດຄຳ່ອງ,	 ຄຳວາມຖືກຕ້ອງ,	 ທັນສະໄໝ,	
ເປັນໜ້າສົນໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນຕົວຈິງ.

4.	 ນ�ໃຊ້ວິທີການຮຽນການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີ	ແລະ	ເຕັກນິກ	
ການຮຽນ-ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ.	ວິທີສອນແຕ່ລະວິທີກໍມີທັງຈຸດດີ	ແລະ		
ຂໍ້ຈ�ກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ການເລືອກວິທີສອນຈຶ່ງຄຳວນຄຳ�ນຶງເຖິງຈຸດພິເສດ	
ຂອງວິຊາສອນ,	 ເນື້ອໃນທີ່ຈະສອນ,	 ຄຳວາມຖະໜັດຂອງຄຳູ,	 ຈຸດພິເສດດ້ານສະພາບ	
ແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງຮຽນ	ແລະ	ໂຮງຮຽນ,	ສິ່ງອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ຫືຼ	 ອຸປະກອນ		
ການສອນ	ແລະ	ສໍ່າອາຍຸຂອງຜູ້ຮຽນເປັນຕົ້ນ.	

5.	 ສົ່ງເສີມ	 ແລະ	 ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄຳູສາມາດຈັດສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ		
ບັນຍາກາດທີ່ເອື້ອອ�ນວຍ	 ຕໍ່ການຮຽນການສອນ;	 ນ�ໃຊ້ເອກະສານອ້າງອີງ,	 ສື່,		
ອຸປະກອນຕ່າງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນ;	 ນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງນັບທັງ	
ຈາກສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ,	ອິນເຕີເນັດແລະ	ອື່ນໆເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ.

6.	 ສົ່ງເສີມການອ່ານ	 ແລະ	 ການປະດິດຄຳິດແຕ່ງ	 (ການຂຽນ)	 ຂອງຄຳູອາຈານ	 ແລະ		
ນັກຮຽນນັກສຶກສາ	 ເຊິ່ງຕ້ອງສະແດງອອກໃນພາກທິດສະດີ	 ແລະ	 ພາກປະຕິບັດ	
ຕົວຈິງ.

7.	 ສົ່ງເສີມການຄຳົ້ນຄຳວ້າວິໄຈຂອງຄຳູອາຈານ,	 ນັກຮຽນນັກສຶກສາ	 ແລະ	 ນັກຄຳົ້ນຄຳວ້າ		
ພ້ອມທັງນ�ໃຊ້ຜົນ	 ການຄຳົ້ນຄຳວ້າເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ,	 ການພັດທະນາ	
ການສຶກສາ	ແລະ	ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມໃຫ້ມີຄຳຸນນະພາບດີຂຶ້ນ.

8.	 ຄຳູ,	 ຜູ້ບໍລິຫານ,	 ພະນັກງານສຶກສາ	 ຕ້ອງມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ສາມາດນ�ໃຊ້ສື່	
ເອເລັກໂຕຣນິກ,ຄຳອມພິວເຕີ	 ແລະ	 ອິນເຕີເນັດໄດ້;	 ມີຄຳວາມຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ	
ພາສາໃດໜຶ່ງ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດ	ແລະ	ພາສາອື່ນໆທີ່ຈ�ເປັນໃຊ້ໃນເຂດທີ່ມ	ີ
ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໃກ້ຄຳຽງ.

9.	 ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມ	 ທີ່ເອື້ອອ�ນວຍຕໍ່ການຮຽນ-ການສອນທັງເດັກ	
ປົກກະຕິ	 ແລະ	 ເດັກທີ່ມີຄຳວາມຕ້ອງການພິເສດເຊັ່ນ:	 ໂຮງຮຽນມີອາຄຳານຮຽນ	 ແລະ		
ຫ້ອງຮຽນທີ່ສະອາດໄດ້ມາດຕະຖານ	 ແລະ	 ພຽງພໍ;	 ມີຫ້ອງການ,	 ຫ້ອງພັກຄຳູ,		
ຫ້ອງປະຊຸມ,	ຫ້ອງສະໝຸດ	ຫຼື	ຫ້ອງອ່ານ	ແລະ	ສາງ;	ມີຫ້ອງທົດລອງ,ຫ້ອງປະຕິບັດງານ,		
ຫ້ອງດົນຕີ,	 ຫ້ອງຄຳອມພິວເຕີ;	 ມີຮົ້ວອ້ອມ,	 ປະຕູ,ປ້າຍບອກຊື່ໂຮງຮຽນ,	 ຫຼັກທຸງ,		
ມີເດີ່ນຫຼິ້ນ,	 ເດີ່ນກິລາ,	 ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ,	 ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ,ສະຖານທີ່ຈອດລົດ,		
ຫໍຂ່າວທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ	 ແລະ	 ມີລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ມີຄຳວາມປອດໄພ		
ຢ່າງຮອບດ້ານ,	ມີຫ້ອງນໍ້າ	ແລະ	ນໍ້າສະອາດ.

10.	 ໂຮງຮຽນມີປຶ້ມແບບຮຽນ,	 ຄຳູ່ມືຄູຳ,	 ເອກະສານ	 ແລະ	 ອຸປະກອນປະກອບ	
ການຮຽນ-ການສອນຢ່າງພຽງພໍ	ແລະ	ຄຳົບຊຸດ.
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11.	 ລັດສົ່ງເສີມການດ�ເນີນງານ	 ແລະ	 ຈັດຕັ້ງແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ:		
ຫ້ອງອ່ານ,	ຫໍສະໝຸດ,	ຫໍພິພິທະພັນ,	ທ້ອງຟ້າຈ�ລອງ,	ສວນສັດ,	ສວນສາທາລະນະ,		
ສວນພຶກສາສາດ,	 ສວນວິທະຍາສາດ,	 ສູນເຕັກໂນໂລຊີ,	 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	 ແລະ		
ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ອື່ນໆ.

12.	 ໂຮງຮຽນມີການບໍລິຫານ	 ແລະ	 ຄຳຸ້ມຄຳອງທີ່ດີ	 ແລະ	 ທັນສະໄໝ;	 ມີລະບົບ	
ການຈັດຕັ້ງທີ່ຄຳົບຊຸດ,	ມີວິໄສທັດ,	ແຜນການ,	ວິທີການ,	ມີຂະບວນການຂອງໂຮງຮຽນ;		
ມີຖານຂໍ້ມູນ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ	 ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.		
ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມີວຸດທິການສຶກສາ,	 ປະສົບການ	 ແລະ	 ທັກສະການບໍລິຫານ	
ການສຶກສາຕາມມາດຕະຖານ;ມີການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນເປັນຢ່າງດີ.

3. ລັກສະນະມະຫາຊົນ
1. ຄວາມໝາຍ

ການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະມະຫາຊົນ	ໝາຍເຖິງການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົຳນ,	ການສືກສາດ�ເນີນໄປ	
ບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມ,	ສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ	ແລະ	ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ	
ປະຊາຊົນ.	 ìການສຶກສາຕ້ອງມີລັກສະນະມະຫາຊົນ,	 ໝາຍຄຳວາມວ່າຕ້ອງເອົາມະຫາຊົນ,		
ກ່ອນອື່ນແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານບັນດາເຜົ່າເປັນເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້	 ແລະ	ກໍຕ້ອງອີງໃສ	່
ມະຫາຊົນເພື່ອສ້າງການສຶກສາ	(ໄກສອນ	ພົມວິຫານ,	1974.	ຊາບຊຶມແນວທາງ	ການສຶກສາ	
ຂອງພັກ,	ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍພາລະກິດການສຶກສາ.	ໜ້າ	42-43).	

2. ຈຸດໝາຍຂອງການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະມະຫາຊົນ

ຈຸດໝາຍຂອງການສຶກສາ	 ແມ່ນຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການ	
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງທົ່ວເຖິງ,ໄດ້ຍົກລະດັບຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ	
ຊີວິດຕາມຄຳວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄຳົນ;	 ສົມທົບການສຶກສາໃນ	 ແລະ	 ນອກໂຮງຮຽນກັບ	
ການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ	 ແລະ	 ສັງຄຳົມ;	 ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ວສັງຄຳົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ	
ພັດທະນາການສຶກສາ	 ແລະ	 ການສຶກສາອົບຮົມຄຳົນຮຸ່ນໃໝ່	 ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ	
ຢ່າງຮອບດ້ານ	ແລະ	ສົມສ່ວນ.

3. ລັກສະນະມະຫາຊົນໃນການສຶກສາ
•	 ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄຳົນ

1.	 ການສຶກສາ	ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກທຸກຄຳົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ	ແລະ	ຮຽນຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່	
ຈ�ແນກຊົນເຜົ່າ,	ເພດ,	ສາສະໜາ	ແລະ	ຖານະທາງສັງຄຳົມ;	ເດັກທີ່ມີຮ່າງກາຍ,	ຈິດໃຈ		
ຫຼື	ສະຕິປັນຍາບໍ່ສົມບູນ	ແລະ	ເດັກທີ່ມີຄຳວາມຕ້ອງການພິເສດ.

2.	 ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄຳົນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຍົກລະດັບຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມ	
ສາມາດ,	ມີອາຊີບ	ແລະ	ມີວຽກເຮັດງານທ�.

3.	 ຄຳຽງຄຳູ່ກັບການນ�ໃຊ້ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ,	ຕ້ອງສົ່ງເສີມການພັດທະນາ	ແລະ	ນ�ໃຊ	້
ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ	 ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;	 ມີ	
ຫຼັກສູດສ�ລັບນັກຮຽນພອນສະຫວັນ	 ແລະ	 ຫຼັກສູດສ�ລັບເດັກທີ່ມີຄຳວາມຕ້ອງການ	
ພິເສດ.
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4.	 ສົ່ງເສີມການກຽມຄຳວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ	 ປ.1	 ໃຫ້ເດັກທຸກຄຳົນໂດຍ	
ສະເພາະແມ່ນເດັກຊົນເຜົ່າ,	 ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ	 ແລະ	 ເດັກທີ່ມີຄຳວາມ	
ຕ້ອງການພິເສດ.

5.	 ຄຳຽງຄຳູ່ກັບການຈັດຕັ້ງການສອນຫ້ອງດ່ຽວ,	 ຕ້ອງສົ່ງເສີມການສອນຫ້ອງຄຳວບໃນ	
ເຂດທຸລະກັນດານ,	 ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ	 ແລະ	 ເຂດຊົນເຜົ່າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ	
ທຸກຄຳົນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນ	ແລະ	ເຂົ້າຮຽນຖືກຕາມເກນອາຍຸ.

6.	 ສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບ,	 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,	 ປະຊາທິປະໄຕ	 ແລະ	 ວັດທະນະທ�	
ຂອງບັນດາເຜົ່າ	ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນຕ່າງໆ.

•	 ການສຶກສາດ�ເນີນໄປບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

1.	 ປຸກລະດົມ	 ແລະ	 ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ,	 ປົກປັກຮັກສາ,		
ຄຳຸ້ມຄຳອງໂຮງຮຽນ	ແລະ	ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄຳູ.

2.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນ	 ແລະ	 ນອກໂຮງຮຽນກັບການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ	 ແລະ		
ສັງຄຳົມ.	 ຄຳອບຄຳົວມີບົດບາດສ�ຄຳັນໃນການສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ໃຫ	້
ກາຍເປັນຄຳົນດີຂອງສັງຄຳົມ	ແລະ	ຄຳອບຄຳົວກໍມີຄຳວາມຮັບຜິດຊອບອັນເປັນຕົ້ນຕໍຕໍ່ການ	
ສຶກສາຂອງເດັກ.	 ໂຮງຮຽນຕ້ອງພົວພັນກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄຳອງນັກຮຽນ	 ເພື່ອເສີມ	
ຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີ	ແລະ	ຕ້ານສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາ	ແລະ		
ການພັດທະນາເດັກ.	ຮີດຄຳອງປະເພນີ,	ຄຳ່ານິຍົມຂອງສັງຄຳົມ,	ສື່ມວນຊົນກໍລ້ວນແຕ່ມ	ີ
ບົດບາດຕໍ່ການປະພຶດປະຕິບັດ	ຂອງເດັກ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ສັງຄຳົມກໍຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ	
ໃນການສຶກສາອົບຮົມເດັກ.

3.	 ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ວສັງຄຳົມເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາ;	 ສ້າງເງື່ອນໄຂ		
ແລະ	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາເຊັ່ນ:		
ການສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ,	 ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອຸປະກອນການຮຽນ-	
ການສອນ,	 ການສ້າງສິ່ງອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ອາຄຳານສະຖານທີ່ໃນໂຮງຮຽນ	
ຂອງລັດ;	 ການສ້າງຕັ້ງ,	 ປັບປຸງ	 ແລະ	 ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເອກະຊົນ	 ແລະ	 ຖືວ່າ	
ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສ�ຄຳັນໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

4.	 ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,	 ຕ່າງປະເທດ	 ແລະ	 ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ	
ລັດຖະບານ	 ເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາໃນດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ,		
ການປັບປຸງຄຳຸນນະພາບ	 ແລະ	 ຄຳວາມສອດຄຳ່ອງ	 ແລະ	 ການຄຳຸ້ມຄຳອງບໍລິຫານ	
ການສຶກສາ.

5.	 ສົ່ງເສີມວຽກງານຄຳົ້ນຄຳວ້າວິໄຈຂອງບຸກຄຳົນ,	ຂອງຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ,	ທຸລະກິດ		
ແລະ	ໜ່ວຍງານ	ວິຊາການຕ່າງໆ;	ນ�ໃຊ້ຜົນການຄຳົ້ນຄຳວ້າຂອງມະຫາຊົນເພື່ອປັບປຸງ		
ແລະ	 ຂະຫຍາຍການສຶກສາ	 ກໍຄຳືເຂົ້າໃນ	 ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມຂອງ	
ປະເທດ	ແລະ	ການປັບປຸງຄຳຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

6.	 ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເພື່ອສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານແນວຄິຳດ	
ການເມືອງ,	 ວິຊາສະເພາະ	 ແລະ	 ວິຊາຊີບ.	 ອົງການຈັດຕັ້ງເຍົາວະຊົນ,	 ຊາວໜຸ່ມ,		
ແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ກ�ມະບານ	 ລ້ວນແຕ່ມີໜ້າທີ່	 ສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ	
ເຄື່ອນໄຫວ	ແລະ	ຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ.
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II.	 ຫ້າຫຼັກມູນການສຶກສາ
ຫຼັກມູນການສຶກສາ	ໝາຍເຖິງຫຼັກການ	ຫຼື	ຈຸດໝາຍພື້ນຖານຂອງການສຶກສາ	ທີ່ແນໃສ່ສ້າງຄຳົນ	
ຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ	 ແລະ	 ສົມສ່ວນທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,	 ຈິດໃຈ		
ແລະ	 ສະຕິປັນຍາ	 (ຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມສາມາດ)	 ໂດຍໃຫ້ສອດຄຳ່ອງກັບການພັດທະນາ	
ເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມຂອງຊາດ	 ຕາມທິດສັງຄຳົມນິຍົມ.	 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ	 ປະກອບ	
ດ້ວຍຄຳຸນສົມບັດສຶກສາ,	ປັນຍາສຶກສາ,	ແຮງງານສຶກສາ,	ພະລະສຶກສາ	ແລະ	ສິລະປະສຶກສາ.

1. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນສົມບັດສຶກສາ

ຄຳຸນສົມບັດໝາຍເຖິງພຶດຕິກ�ທີ່ສະແດງອອກຂອງບຸກຄຳົນ,	ກຸ່ມຄຳົນ	ແລະ	ສັງຄຳົມ;	ນອກຈາກນັ້ນ,		
ໃນຄຳວາມໝາຍແຄບ,	 ຄຳຸນສົມບັດຍັງໝາຍເຖິງຄຳວາມດີ,	 ຄຳວາມປະພຶດດີ,	 ຄຳຸນລັກສະນະ	
ປະຈ�ຕົວ.	 ຄຳຸນສົມບັດ	 ສຶກສາ	 ໝາຍເຖິງການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຄຳົນດີ,	 ປະພຶດດີ,	 ມີ	
ຄຳຸນລັກສະນະຕາມທີ່ຕ້ອງການທັງທາງດ້ານແນວຄຳິດ,	 ທັດສະນະ,	 ຄຳ່ານິຍົມ	 ແລະ	 ພຶດຕິກ�	
ທີ່ສະແດງອອກ.ຄຸຳນສົມບັດສຶກສາມີບົດບາດສ�ຄຳັນໃນການສ້າງພົນລະເມືອງດີໃຫ້ແກ່	
ປະເທດຊາດ	 ເພື່ອໃຫ້ສັງຄຳົມມີຄຳວາມສີວິໄລຍຸຕິທ�,	 ມີຄຳວາມສະຫງົບ	 ປາສະຈາກຄຳວາມ	
ຂັດແຍ່ງ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ.

2. ຈຸດໝາຍຂອງຄຸນສົມບັດສຶກສາ

ຄຳຸນສົມບັດສຶກສາເນັ້ນການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳຸນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1.	 ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ,	ຮັກຊາດລາວ	ແລະ	ພູມໃຈໃນຄຳວາມເປັນລາວ;

2.	 ມີຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ເຫັນຄຳຸນຄຳ່າຂອງວັດທະນະທ�ລາວ;ເຄົາລົບ	ແລະ	ປະພຶດປະຕິບັດ	
ຕາມຮີດຄຳອງປະເພນີ	 ແລະ	 ວັດທະນະທ�ອັນດີງາມຂອງລາວ;	 ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ	
ວັດທະນະທ�ຂອງເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ	 ແລະ	 ວັດທະນະທ�ສາກົນ;ມັກຄຳົ້ນຄຳວ້າ	
ຮໍ່າຮຽນ	ແລະ	ພັດທະນາຕົນເອງ;

3.	 ມີລະບຽບວິໄນ,	 ຕື່ນຕົວປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,	 ມີຈິດໃຈເປັນປະຊາ	
ທິປະໄຕ,	ເຄົາລົບສິດທິຂອງຜູ້ອື່ນ	ແລະ	ມີນໍ້າໃຈລວມໝູ່;

4.	 ມີມາລະຍາດທີ່ດີຕາມກາລະເທສະ,	 ມີເຫດຜົນ,	 ຮູ້ໜ້າທີ່,	 ມີຄຳວາມຮັບຜິດຊອບ,		
ຊື່ສັດ,	ດຸໝັ່ນ,	ປະຢັດ,	ອົດທົນ	ແລະ	ກົງຕໍ່ເວລາ;

5.	 ມີຄຳວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່,	 ມີຄຳວາມເສຍສະລະ,	 ມີຄຳວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຳຸນ,		
ມີມະນຸດສ�ພັນທີ່ດີ,	 ມີຄຳວາມສາມັກຄຳີກັບທຸກຊົນເຜົ່າໃນລາວ	 ແລະ	 ເພື່ອນມິດ	
ໃນໂລກ;	ສາມາດດ�ລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນຢ່າງສະຫງົບສຸກ;

6.	 ມີຄຳວາມກ້າຫານໃນການສະແດງອອກ,	 ມີຄຳວາມຄຳ່ອງແຄ້ວໃນການສື່ສານ,		
ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເໝາະສົມຕາມກາລະເທສະ	 ແລະ	 ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ	
ພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ;

7.	 ມີຄຳ່ານິຍົມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ	ແລະ	ສ້າງຄຳວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ;

8.	 ມີຄຳວາມຕື່ນຕົວໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ	ຮັກສາຄຳວາມສະອາດ.
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3. ເນື້ອໃນຄຸນສົມບັດສຶກສາ

ເນື້ອໃນຄຳຸນສົມບັດສຶກສາປະກອບດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານຄຳຸນສົມບັດສິນທ�	
ປະຕິວັດ,	ຈະລິຍະທ�,	ສິດທິ,	ໜ້າທີ່ພົນລະເມືອງ,	ວັດທະນະທ�,	ຮີດຄຳອງປະເພນີ,	ສາສະໜາ,		
ກົດລະບຽບ,	ກົດໝາຍ,	ການເມືອງ	ແລະ	ການປົກຄຳອງ,	ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ	ແລະ		
ລັດ	 ເປັນຕົ້ນ.	 ເນື້ອໃນຄຳຸນສົມບັດສຶກສາສະແດງອອກຢູ່ໃນວິຊາຮຽນເຊັ່ນ:	 ວິຊາຄຳຸນສົມບັດ	
ສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,	 ວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ	 ແລະ	 ວິຊາ	
ການເມືອງສ�ລັບໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ,	ວິທະຍາໄລ	ແລະ	ມະຫາວິທະຍາໄລ.

ວິຊາຄຳຸນສົມບັດສຶກສາ	 ແມ່ນແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຄຳົນດີຮູ້ຈັກດ�ລົງຊີວິດໃນ	
ສັງຄຳົມຢ່າງມີ	ຄຳວາມສຸກ,	ມີຄຳວາມຮັກ	ແລະ	ມີສະຕິຊາດ,ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ,	ຮັກພໍ່ແມ່,		
ຮັກທ່ານຜູ້ນ�,	 ຜູ້ອາວຸໂສ,	 ຄຳູ,	 ຜູ້ທີ່ມີບຸນຄຳຸນ,ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ,	 ແລະ	 ໝູ່ເພື່ອນ;	 ຮັກການ	
ອອກແຮງງານ,	 ມີຄຳວາມດຸໝັ່ນພາກພຽນ,	 ມີມາລະຍາດ,	 ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ,	 ສັດຊື່ບໍລິສຸດ,		
ມີຄຳວາມສາມັກຄຳີກັບໝູ່ເພື່ອນ,	ນັບຖືຮີດຄຳອງປະເພນີ,	ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,	ຮູ້ປະຕິບັດ	
ລະບຽບກົດໝາຍ,	 ຮູ້ສິດ	 ແລະ	 ພັນທະຂອງຕົນ	 ພ້ອມທັງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.	 ເນື້ອໃນ	
ການຮຽນຕົ້ນຕໍແມ່ນຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ,	 ການຮັກສາເຄື່ອງຮຽນ		
ແລະ	 ເຄື່ອງໃຊ້,	 ການຮັກສາຄຳວາມສະອາດ,	 ຄຳວາມຈົບງາມ,	 ຄຳວາມຮັກແພງໝູ່ເພື່ອນ,		
ຄຳວາມເຄົາລົບນັບຖືຜູ້ອາວຸໂສ,	ທ່ານຜູ້ນ�	ແລະ

ຜູ້ທີ່ມີບຸນຄຳຸນຕໍ່ປະເທດຊາດ;	 ການຊ່ວຍວຽກຄຳອບຄຳົວ,	 ຄຳວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຳຸນພໍ່ແມ່,		
ຄຳູອາຈານ;	 ຄຳວາມກ້າຫານ,	 ຄຳວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ,	 ຄຳວາມເມດຕາ	 ແລະ	 ການເຄົາລົບ	
ສິດທິຂອງຄຳົນອື່ນ,	 ສິດທິເດັກ,	 ສິດທິມະນຸດ,	 ຄຳວາມດຸໝັ່ນໃນການອອກແຮງງານ	 ແລະ		
ການຮຽນ	ເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ	 ເປັນການສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມແນວຄຳິດຄຳຸນສົມບັດແກ່ນັກຮຽນໃຫ້ມ	ີ
ຄຳວາມຮູ້	ທາງດ້ານວັດທະນະທ�,	ຮີດຄຳອງປະເພນີ,	ລະບຽບກົດໝາຍ,	ແນວທາງນະໂຍບາຍ	
ຂອງພັກ-ລັດ,	ຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານປັດຊະຍາ	ແລະ	ເສດຖະສາດການເມືອງ.	ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນ	
ຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບຄຳວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ,	 ການເສຍສະລະສິດຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ	 ເພື່ອສ່ວນ	
ລວມ,	ການນັບຖືຕົນເອງ	ແລະ	ຄຳົນອື່ນ,	ການມີລະບຽບວິໄນ,	ການມີມະນຸດສ�ພັນ,	ການດ�ລົງ		
ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ,	 ຄຳວາມເປັນເຈົ້າການ	 ແລະ	 ປະດິດສ້າງ,	 ການດ�ລົງຊີວິດທີ່ມ	ີ
ຈຸດໝາຍ,	ສິດ	ແລະ	ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ,	ສິດທິມະນຸດ;	ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທ�	
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ,	 ປັດຊະຍາ,	 ເສດຖະສາດ	 ແລະ	 ກົດໝາຍ	 (ລັດຖະ	
ທ�ມະນູນ,	ກົດໝາຍອາຍາ,	ກົດໝາຍແພ່ງ,	ກົດໝາຍຄຳອບຄຳົວ,	ກົດໝາຍແຮງງານ,	ກົດໝາຍ	
ການສຶກສາ,	ກົດໝາຍມູນມໍລະດົກ,	ກົດໝາຍເລືອກຕັ້ງ,	ກົດຈະລາຈອນ	ແລະ	ອື່ນໆ).

4. ວິທີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານຄຸນສົມບັດສຶກສາ

1.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນຄຳຸນສົມບັດສຶກສາໃນວິຊາຮຽນສະເພາະໃນທຸກຊັ້ນທຸກ	
ສາຍເຊັ່ນ:	 ວິຊາຄຳຸນ	 ສົມບັດສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,	 ວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ	
ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ	 ແລະ	 ວິຊາການເມືອງ	 ສ�ລັບໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ,		
ວິທະຍາໄລ	ແລະ	ມະຫາວິທະຍາໄລ;

2.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳຸນສົມບັດຜ່ານວິຊາຮຽນຕ່າງໆ	ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ;

3.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳຸນສົມບັດຜ່ານກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ຂະບວນການຕ່າງໆ;
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4.	 ນ�ໃຊ້ສື່	 ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາເຂົ້າໃນການສຶກສາອົບຮົມຄຳຸນສົມບັດເຊັ່ນ:		
ສື່ສິ່ງພິມ,	ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ,	ອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ,	ອິນເຕີເນັດ	ແລະ	ອື່ນໆ;

5.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳຸນສົມບັດຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ	ແລະ	ສະໂມສອນຕ່າງໆ;

6.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳຸນສົມບັດຜ່ານສື່ສານມວນຊົນເຊັ່ນ:	 ວິທະຍຸ,	 ໂທລະພາບ,		
ໜັງສືພິມ	ແລະ	ວາລະສານ;

7.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,	 ການອົບຮົມ	
ໃນຄຳອບຄຳົວ,	ຊຸມຊົນ	ແລະ	ສັງຄຳົມ.	

2. ປັນຍາສຶກສາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງປັນຍາສຶກສາ

ປັນຍາໝາຍເຖິງ	 ຄຳວາມຮອບຮູ້,	 ຄຳວາມສະຫຼາດທີ່ເກີດຈາກການຮຽນ	 ແລະ	 ການຄຳົ້ນຄຳິດ.		
ປັນຍາສຶກສາ	ໝາຍເຖິງການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	ຄຳວາມສາມາດ,	ຄຳວາມສະຫຼາດ		
ແລະ	ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນ	ສ�ລັບການຮຽນຕໍ່ຂັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ,	ການດ�ລົງຊີວິດ,	ການປະກອບອາຊີບ		
ແລະ	 ການສຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດຊີວິດ	 ໂດຍເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນສ�ຄຳັນ	 ແລະ	 ຖືວ່າທຸກຄຳົນ	
ສາມາດຮຽນ

ຮູ້	 ແລະ	 ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້	 ຕາມຄຳວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄຳົນ.	 ປັນຍາສຶກສາມີບົດບາດ	
ສ�ຄຳັນໃນການສ້າງຄຳົນເກັ່ງໃຫ້ແກ່ສັງຄຳົມ	 ກໍຄຳືປະເທດຊາດ.	 ຄຳົນເກັ່ງເປັນຄຳົນທີ່ມີສະມັດຖະ	
ພາບສູງ	ເຊິ່ງອາດຈະມີຄຳວາມສາມາດດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ,	ມີຄຳວາມສາມາດພິເສດສະເພາະດ້ານ		
ຫຼື	ມີຄຳວາມສາມາດຮອບດ້ານຕາມຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະຄຳົນ.

2. ຈຸດໝາຍຂອງປັນຍາສຶກສາ

ປັນຍາສຶກສາເນັ້ນການພັດທະນາໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	 ຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ທັກສະ	
ອັນຈ�ເປັນດັ່ງນີ້:

1.	 ມີຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ທັກສະພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາລາວ,	ຄຳະນິດສາດ,	ວິທະຍາສາດ	
ທ�ມະຊາດ,	 ວິທະຍາສາດສັງຄຳົມ,	 ພາສາຕ່າງປະເທດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊ	ີ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ການສື່ສານ;

2.	 ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ມີຄຳວາມຮູ້ຮອບຕົວ;

3.	 ມີຄຳວາມຮູ້ອັນເປັນສາກົນ,	 ຮູ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄຳົມ,		
ສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ຄຳວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີ;		
ສາມາດປັບການຄຳິດ,	 ການສະແດງອອກ	 ແລະ	 ປັບວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ແທດເໝາະກັບ	
ສະຖານະການ;	

4.	 ມີຄຳວາມສາມາດໃນການຄຳິດວິເຄາະ,	ສັງເຄາະ,	ອະທິບາຍ,	ວິຈານ,	ຄຳິດເປັນລະບົບ		
ແລະ	ມີຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງ;

5.	 ມີຄຳວາມສາມາດໃນການແກ້ບັນຫາໃນການຮຽນ,	 ໃນວຽກງານ	 ແລະ	 ການດ�ລົງ	
ຊີວິດປະຈ�ວັນ;
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6.	 ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງຕາມຄຳວາມສາມາດຂອງຕົນ,	 ມີທັກສະ	
ຊີວິດ	ແລະ	ທັກສະທາງສັງຄຳົມ;

7.	 ມີຄຳວາມສາມາດນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການດ�ລົງຊີວິດປະຈ�ວັນ,	 ການຮຽນຮູ	້
ດ້ວຍຕົນເອງ,	 ການສຶກສາຕໍ່,	 ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດຊີວິດ,	 ການເຮັດວຽກ		
ແລະ	ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄຳົມ.

8.	 ສາມາດດ�ລົງຊີວິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສັງຄຳົມ	ທີ່ນັບວັນນັບມີການແຂ່ງຂັນສູງ		
ແລະ	 ໃນຍຸກທີ່ມີຄຳວາມທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ	 ແລະ	 ການເຊື່ອມໂຍງ	
ເຂົ້າກັບພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ.

3. ເນື້ອໃນປັນຍາສຶກສາ

ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອພັດທະນາທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງຜູ້ຮຽນແມ່ນມີຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ		
ລວມຢູ່ໃນທຸກວິຊາຮຽນ	ແລະ	ກິດຈະກ�ຕ່າງໆ	ນັບທັງວິຊາສາມັນ,	ວິຊາສະເພາະ	ຫຼື	ວິຊາຊີບ		
ແລະ	 ກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດຕ່າງໆ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາວິຊາສາມັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ	
ເຊັ່ນ:	ພາສາລາວ,	ຄຳະນິດສາດ,	ວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດ,	ວິທະຍາສາດສັງຄຳົມ,	ພາສາຕ່າງ	
ປະເທດ,ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ການສື່ສານ	ແລະ	ວິຊາອື່ນໆ.

ພາສາລາວ	 ແລະ	 ວັນນະຄຳະດີ:	 ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	 ທັກສະ	 ແລະ	 ມີວັດທະນະທ�	
ໃນການໃຊ້ພາສາລາວເພື່ອການສື່ສານ	 ທັງການຟັງ,	 ການເວົ້າ,	 ການອ່ານ	 ແລະ	 ການຂຽນ;		
ພູມໃຈໃນພາສາລາວ	 ແລະ	 ຮັກການອ່ານ;	 ເຂົ້າໃຈຫຼັກໄວຍາກອນລາວ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ້ຢ່າງ	
ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ;	 ເຂົ້າໃຈ,	 ວິເຄາະ,	 ວິຈານວັນນະຄຳະດີລາວ	 ແລະ	 ວັນນະຄຳະດ	ີ
ຕ່າງປະເທດຢ່າງເຫັນຄຳຸນຄຳ່າແລະ	 ນ�ເອົາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ.	 ນອກຈາກນັ້ນ,		
ພາສາລາວຍັງເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍໃນການຮຽນຮູ້ວິຊາອື່ນໆອີກດ້ວຍ.	

ເນື້ອໃນຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາລາວປະກອບດ້ວຍການຟັງ,	ການເວົ້າ,	ອ່ານ,	ການຂຽນ	ແລະ		
ຫຼັກການໃຊ້ພາສາລາວ	(ໄວຍາກອນ);	ສ່ວນເນື້ອໃນທາງດ້ານ

ວັນນະຄຳະດີກໍມີວັນນະຄຳະດີລາວ	ແລະ	ວັນນະຄຳະດີ	ຕ່າງປະເທດ.	ການພັດທະນາທັກສະການ	
ອ່ານຕ້ອງມີທັງການອ່ານອອກສຽງ,	 ອ່ານໃນໃຈ	 ແລະ	 ອ່ານສະແດງ	 ອາລົມຈິດ;	 ໃຫ້ສາມາດ	
ອ່ານຖືກຕ້ອງຄຳ່ອງແຄ້ວ,	 ເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ວິເຄາະວິຈານໄດ້.	 ການພັດທະນາທັກສະການຟັງ		
ແລະ	 ການເວົ້າແນໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີທັກສະໃນການເວົ້າໃນໂອກາດ,	 ສະຖານະການຕ່າງໆຢ່າງ	
ຖືກຕ້ອງ	ຕາມກາລະ,	ເທສະ	ແລະ	ບຸກຄຳົນ	ລວມທັງການເວົ້າທີ່ເປັນທາງການ,	ເຄິ່ງທາງການ		
ແລະ	 ບໍ່ເປັນທາງການ.	 ການພັດທະນາທັກສະການຂຽນຕ້ອງເນັ້ນການຂຽນພາສາລາວໃຫ	້
ງາມ,	 ຂຽນຖືກວິທີ	 ແລະ	 ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ,	 ມີຄຳວາມສາມາດໃນການຂຽນບົດ	
ປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ການຂຽນຈົດໝາຍ	 (ຈົດໝາຍສ່ວນຕົວ,	 ທາງການ),	 ບົດບັນທຶກ,		
ບົດພັນລະນາ,	ບົດລາຍງານ,	ບົດອະທິບາຍ,	ພິສູດ,	ວິຈານ,	ບົດວິເຄາະ,	ບົດຄຳວາມ,	ນິທານ,		
ກາບກອນ,	 ຄຳວາມຄຳິດເຫັນ	 ແລະ	 ອື່ນໆ	 ນັບທັງການຂຽນໂຄງການ,	 ແຜນການ,	 ສະຫຼຸບ	
ຫຍໍ້ເນື້ອຄຳວາມ	ແລະ	ຂະຫຍາຍເນື້ອຄຳວາມ	 ເປັນຕົ້ນ.	ສ່ວນຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານຫຼັກພາສາລາວ		
ຫຼື	 ໄວຍາກອນນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານ	 ແລະ	 ສາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ	
ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບອັກຂະຫຼະວິທີ,	 ວະຈີວິພາກ,	 ວາກະຍະສ�ພັນ	 ແລະ	 ສັນທະກະວີ.		
ນອກຈາກນັ້ນ	 ຜູ້ຮຽນຕ້ອງມີຄຳວາມຮູ້ອັນເປັນພື້ນຖານກ່ຽວກັບປະຫວັດວັນນະຄຳະດີ,		
ບົດປະພັນວັນນະຄຳະດີ	 ແລະ	 ທິດສະດີວັນນະຄຳະດີ;	 ມີຄຳວາມສາມາດໃນການອ່ານ,	 ວິເຄາະ		
ແລະ	ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ.
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ຄຳະນິດສາດ:	 ຄຳະນິດສາດມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຢ່າງຍິ່ງ	 ຕໍ່ການພັດທະນາຄຳວາມຄຳິດຂອງມະນຸດ,		
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຄຳິດສ້າງສັນ,	ຄຳິດຢ່າງມີເຫດຜົນ,	ຄຳິດເປັນລະບົບ,	ມີແບບແຜນ,	ສາມາດ	
ວິເຄາະບັນຫາ	 ຫຼື	 ສະຖານະການໄດ້ຢ່າງຮອບຄຳອບຖີ່ຖ້ວນ;	 ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຳາດຄຳະເນ,		
ວາງແຜນ,	 ຕັດສິນໃຈ,	 ແກ້ບັນຫາແລະ	 ນ�ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�ວັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະ	
ສົມ.	ນອກຈາກນັ້ນ,	ຄຳະນິດສາດຍັງເປັນເຄື່ອງມືສຶກສາທາງດ້ານ	ວິທະຍາສາດ,	ເຕັກໂນໂລຊີ		
ແລະ	ສາຂາວິຊາອື່ນໆ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ຄຳະນິດສາດຈຶ່ງມີປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ	ຕໍ່ການດ�ລົງຊີວິດ,	ຊ່ວຍ	
ພັດທະນາຄຳຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ	ແລະ	ສາມາດດ�ລົງຊີວິດຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ	ຢ່າງມີຄຳວາມສຸກ.	

ເນື້ອໃນການຮຽນຄຳະນິດສາດ	 ເນັ້ນຄຳວາມຮູ້,	 ທັກສະ	 ແລະ	 ຂະບວນການທາງຄຳະນິດສາດ	
ເພື່ອນ�ໄປໃຊ້ໃນການແກ້ບັນຫາ,	 ການດ�ລົງຊີວິດ,	 ການສຶກສາຕໍ່;	 ພັດທະນາການຄຳິດ	
ຢ່າງເປັນລະບົບ,	ຄຳວາມມີເຫດຜົນ	ແລະ	ຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງດັ່ງນີ້:	ຈ�ນວນ	ແລະ	ການຄຳ�ນວນ		
ຮຽນຮູ້ແນວຄຳວາມຄຳິດກ່ຽວກັບຈ�ນວນ,	ລະບົບຈ�ນວນຈິງ,	ຄຳຸນລັກສະນະກ່ຽວກັບຈ�ນວນຈິງ,		
ການຄຳ�ນວນຂອງຈ�ນວນ,	ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ,	ເປີເຊັນ,	ການແກ້ໂຈດບັນຫາກ່ຽວກັບຈ�ນວນ		
ແລະ	ການນ�ໃຊ້ຈ�ນວນເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ;	ເລຂາຄຳະນິດ	ຮຽນຮູ້	ຮູບເລຂາຄຳະນິດ	ແລະ		
ຄຳຸນລັກສະນະຂອງມັນໃນໜ້າພຽງ	(ສອງມິຕິ),	ກາງຫາວ	(ສາມມິຕິ),	ການສ້າງຮູບ	ໂດຍຜ່ານ	
ການຜັນປ່ຽນທາງເລຂາຄຳະນິດ	(ການເຄິ່ງຄຳື,	ການຫຍໍ້,	ຂະຫຍາຍ,	ການຍ້າຍ,	ຂະໜານ	ແລະ		
ການໝູນຮອບ),	ເວັກເຕີ,	ເລຂາວິເຄາະໃນໜ້າພຽງ	ແລະ	ກາງຫາວ,	ບາລີຊັງ	ແລະ	ໜ້າຕັດຈວຍ	
ເປັນຕົ້ນ;	ການວັດແທກ	ຮຽນຮູ້ຄຳວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄຳວາມຍາວ,	ເນື້ອທີ່,	ມວນສານ,	ບໍລິມາດ,		
ອຸນຫະພູມ,	 ທະນະບັດ	 ແລະ	 ເວລາ,	 ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ,	 ລະບົບຫົວໜ່ວຍວັດແທກສາກົນ		
(ISU),	ການພົວພັນໄຕມຸມມິຕິ,	ການແກ້ໂຈດບັນຫາກ່ຽວກັບການວັດແທກ	ແລະ	ການເລືອກ	
ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ເໝາະສົມໃນສະຖານະການຈິງ;	 ພຶດຊະຄຳະນິດ	 ຮຽນຮູ້ການພົວພັນ		
ແລະ	ຕ�ລາ,	ຕ�ລາພື້ນຖານ,	ເສັ້ນສະແດງແລະ	ການນ�ໃຊ້,	ກຸ່ມ	ແລະ	ການຄຳ�ນວນຂອງກຸ່ມ,		
ສົມຜົນ	 ແລະ	 ອະສົມຜົນ,ລະບົບສົມຜົນ	 ແລະ	 ລະບົບອະສົມຜົນ,	 ອັນດັບຈ�ນວນ,	 ເຊຣີ,		
ຕ�ລາປີ້ນຄຳືນ,	ຜົນຕ�ລາ,	ເຄົ້າຕ�ລາ,	ສັງຄຳະນິດ,	ສົມຜົນຈຸນລະຄຳະນິດ,	ມາຕຣິດ,	ຕົວກ�ນົດ		
(Determinant)	 ແລະ	 ຈ�ນວນສົນ;	 ສະຖິຕິ	 ແລະ	 ການກະຕວງ	 ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ	
ກັບການເກັບກ�ຂໍ້ມູນ,	 ການນ�	 ສະເໜີຂໍ້ມູນ,	 ການວິເຄາະ	 ແລະ	 ແປຄຳວາມໝາຍຂໍ້ມູນ,		
ຄຳວາມໝາຍ	 ແລະ	 ການຊອກຄຳ່າສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນເຊັ່ນ:	 ຄຳ່າສະເລ່ຍ(Mean),	 ຄຳ່າຖານນິຍົມ		
(Median),	 ຄຳ່າມັດທະຍະຖານ	 (Mode)	 ແລະ	 ຄຳ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ	 (Standard		
Deviation);	 ການນັບ,	 ການຊອກຄຳ່າກະຕວງ,	 ການແຈກຢາຍ	 ຄຳ່າກະຕວງ,	 ການເລືອກ	
ຕົວຢ່າງ,	 ການປະເມີນຄຳ່າ,	 ການທົດສອບສົມມຸດຖານ,	 ການວິເຄາະຣີເກຣຊັນ	 ແລະ	 ສະຫະ	
ການພົວພັນ;	 ການນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖິຕິ	 ແລະ	 ກະຕວງໃນການອະທິບາຍເຫດການ	
ຕ່າງໆ	ແລະການຕັດສິນໃຈໃນການດ�ລົງຊີວິດເປັນຕົ້ນ.

ວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດ	 ວິທະຍາສາດມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຢ່າງຍິ່ງໃນສັງຄຳົມຂອງໂລກປັດຈຸບັນ		
ແລະ	 ອະນາຄົຳດ	 ເພາະວິທະຍາສາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງທຸກໆຄຳົນ	 ແລະ		
ທຸກສາຂາອາຊີບ	 ຕະຫຼອດ	 ເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ,	 ເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້	 ທີ່ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	
ໃນຊີວິດ	 ແລະ	 ວຽກງານລ້ວນແຕ່ມີຜົນມາຈາກຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ຫົວຄຳິດ	
ປະດິດສ້າງ.	 ການຮຽນວິທະຍາສາດແມ່ນເນັ້ນການນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ	 ແລະ		
ຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດໄປໃຊ້ໃນການສຶກສາຄຳົ້ນຄຳວ້າຫາຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ແກ້ບັນຫາ	
ຢ່າງເປັນລະບົບ,	 ການຄຳິດວິເຄາະ,	 ຄຳິດປະດິດສ້າງ	 ແລະ	 ການຄຳິດຢ່າງມີເຫດຜົນໃນຊີວິດ	
ຕົວຈິງ.	 ວິຊາວິທະຍາສາດໃນສາມັນສຶກສາປະກອບດ້ວຍວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ	 (ສ�ລັບ	
ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ),	 ວິຊາວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດ	 (ສ�ລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ),		
ຟີຊິກສາດ,	ເຄມີສາດ	ແລະ	ວິຊາຊີວະວິທະຍາ(ສ�ລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ).
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ຟີຊິກສາດ:	 ເປັນວິຊາທີ່ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄຳຸນລັກສະນະຂອງຟີຊິກ,	ຫຼັກການ	ແລະ		
ທິດສະດີ	ທີ່ສ�ຄຳັນທາງຟີຊິກ,	ຂະບວນການຄຳົ້ນຄຳວ້າ,	ທັກສະ	ແລະ	ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ		
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	 ສາມາດນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ໄປນ�ໃຊ້ໃນການແກ້ບັນຫາໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ.		
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງຟີຊິກສາດລວມມີໄຟຟ້າ,	ແສງ,	ສຽງ,	ຄຳວາມແຮງ,	ຄຳວາມດັນ,	ຄຳວາມຮ້ອນ,		
ແຮງງານ,	ພະລັງງານ,	ການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ	ແລະ	ລະບົບສຸລິຍະ	ເປັນຕົ້ນ.	ຕົວຢ່າງ:	ໄຟຟ້າ,		
ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າບັນຈຸ,	ບໍ່ໄຟຟ້າ,	ກະແສໄຟຟ້າ,	ໄຟຟ້າກົງ,	ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ,		
ໄຟຟ້າສະຫຼັບ,	 ໄຟຟ້າສະຖິດ	 ແລະ	 ກະແສໄຟຟ້າໃນສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ	 (ກະແສໄຟຟ້າ		
ໃນໂລຫະ,	 ຄຳວາມຮ້ອນ,	 ໃນແກັສ,	 ໃນອາກາດ,ໃນສູນຍາກາດ...);	 ແສງ:	 ບໍ່ຂອງແສງ,		
ລັດສະໝີ	 ແສງ,	 ເລົາແສງ,	 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແສງ,	 ການສະທ້ອນຂອງແສງ,	 ຄຳື້ນແສງ,		
ແສງເລຂາຄຳະນິດ	 ເປັນຕົ້ນ;	ສຽງ:	ບໍ່ຂອງສຽງ,	ລັກສະນະ,	ຄຳວາມຖີ່,	ຄຳວາມເຂັ້ມ,	ຄຳວາມໄວ,		
ຄຳວາມດັງ,ຄຳຸນນະພາບສຽງ,	 ຄຳຸນປະໂຫຍດຂອງສຽງ,	 ສຽງຜ່ານສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ		
(ຜ່ານວດັຖຸແຂງ,	ແຫຼວ,	ອາກາດ),	ການສະທ້ອນສຽງ,	ຄຳື້ນສຽງ	ແລະ	ມົນລະພິດທາງສຽງເປັນຕົ້ນ.

ເຄມີສາດ:	 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງເຄມີສາດລວມມີ	 ນໍ້າ,	 ອາກາດ,	 ວັດຖຸ	 ແລະ	 ທາດ,	 ອາໂຕມ,		
ອາຊິດ,	 ບາເຊີ,	 ເກືອ,	 ອົງຄຳະທາດ,	 ອະນົງຄຳະທາດ,	 ພັນທະເຄມີ,	 ທາດລະລາຍ,		
ກົດເກນທາງເຄມີ,	 ສູດເຄມີ,	 ສົມຜົນເຄມີ,	 ຕາຕະລາງທາດມູນເຄມີ,	 ເຄມີອຸດສາຫະກ�,		
ເຄມີອາຫານ	ແລະ	ຜະລິດຕະພັນ,	ທາດກ�ມັນຕະພາບລັງສີແລະ	ມົນລະພິດ	ເປັນຕົ້ນ.

ຊີວະວິທະຍາ	 ເປັນວິຊາໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສ�ຄຳັນໃນການດ�ລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ	 ເຊິ່ງ	
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ພ້ອມທັງເປັນວິທະຍາສາດພື້ນຖານໃຫ	້
ແກ່ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ:	ກະສິກ�,	ອຸດສາຫະກ�,	ສາທາລະນະສຸກ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ;		
ພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້	 ຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີ		
ເພື່ອນ�ໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ	ແລະ	ການສຶກສາຕໍ່	ຫຼື	ປະກອບອາຊີບ.

ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງຊີວະວິທະຍາລວມມີ	 ໂລກ	 ແລະ	 ດິນ,	 ພືດ,	 ສັດ,	 ລະບົບນິເວດ,		
ການປ່ຽນແປງຂອງ	 ໜ້າໂລກ,	 ຊັບພະຍາກອນໃນດິນ,	 ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຄຳົນ,		
ອາຫານ,	 ການສືບພັນ	 ແລະ	 ພັດທະນາການຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ,	 ພະຍາດ	 ແລະ		
ການປ້ອງກັນພະຍາດ	ເປັນຕົ້ນ.

ວິທະຍາສາດສັງຄຳົມ	ປະກອບດ້ວຍວິຊາປະຫວັດສາດ	ແລະ	ວິຊາພູມສາດ.

ວິຊາພູມສາດ	 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມເຂົ້າໃຈກົດເກນພື້ນຖານກ່ຽວກັບໜ່ວຍໂລກ,		
ທະວີບ	ແລະ	ມະຫາສະໝຸດຕ່າງໆ;	ມະນຸດ	ແລະ	ເຂດດ�ລົງຊີວິດ:ປະຊາກອນ,	ເສດຖະກິດ,		
ວັດທະນະທ�	 ແລະ	 ສັງຄຳົມຂອງລາວ,	 ຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊຽນ	 ແລະ	 ໃນໂລກທັງໃນ	
ອະດີດກໍຄຳືປັດຈຸບັນ;ເຂົ້າໃຈສາຍກ່ຽວພັນເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນລະຫວ່າງສັງຄຳົມມະນຸດ	 ແລະ		
ສິ່ງແວດລ້ອມ;	 ນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ໄປໃຊ້	 ໃນການຄຳົ້ນຄຳິດ,	 ວິເຄາະ,	 ວິໄຈ	 ແລະ	 ແກ້ບັນຫາ	
ທາງທ�ມະຊາດ	ແລະ

ສັງຄຳົມໃນຊີວິດປະຈ�ວັນໄດ້,	 ສາມາດຕັດສິນໃຈ	 ແລະ	 ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄຳ່ອງກັບ	
ກົດເກນແຫ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ	ທ�ມະຊາດ	ແລະ	ສັງຄຳົມ;	ປູກຝັງຈິດສ�ນຶກໃຫ້ຜູ້ຮຽນມ	ີ
ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ,	 ຮັກທ້ອງຖິ່ນ,	 ມີຄຳວາມສາມັກຄຳີ,ຮູ້ຄຳຸນຄຳ່າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງທ�ມະຊາດ		
ແລະ	 ສັງຄຳົມ,	 ປະກອບສ່ວນໃນການອະນຸລັກ,	 ປົກປັກຮັກສາ,	 ຄຳຸ້ມຄຳອງ	 ແລະ	 ເສີມສ້າງ	
ສິລະປະວັດທະນະທ�	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຄຳອບຄຳົວ,	 ຊຸມຊົນ,	 ສັງຄຳົມ	 ແລະ	ປະເທດຊາດ	
ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.
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ເນື້ອໃນຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານພູມສາດທີ່ນັກຮຽນສາມັນຈະໄດ້ຮຽນ	 ລວມມີໜ່ວຍໂລກ,	 ແຜນທີ່,		
ແຜນຜັງ;	 ພູມສາດທ�ມະຊາດທົ່ວໄປ,	 ບາງປາກົດການທ�ມະຊາດ	 ແລະ	 ຜົນສະທ້ອນ	
ຂອງມັນທີ່ມີຕໍ່ໂລກ;	 ມະນຸດ	 ແລະ	 ເຂດດ�ລົງຊີວິດ,ປະຊາກອນ,	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ		
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;	 ພູມສາດທະວີບຕ່າງໆ(ເອີຣົບ,	 ອາຊີ,	 ອາເມຣິກາ,	 ອາຟຣິກກາ		
ແລະ	 ໂອເຊອານີ);	 ພູມສາດບາງປະເທດໃນໂລກ;	 ພູມສາດບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ	 ແລະ		
ພູມສາດລາວ	(ພູມສາດທ�ມະຊາດ,	ພູມສາດສັງຄຳົມ	ແລະ	ພູມສາດເສດຖະກິດ).

ວິຊາປະຫວັດສາດ	 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ	 ໃນ	
ປະຫວັດສາດ	 ຂອງມວນມະນຸດ;	 ຮັບຮູ້ເຫດການຕ່າງໆໃນໂລກທີ່ມີການພົວພັນເຖິງ	
ປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວເຮົາ;	 ເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນໃນສັງຄຳົມມະນຸດ,	 ສາມາດວິເຄາະ	
ເຫດການປະຫວັດສາດ,	 ບຸກຄຳົນໃນປະຫວັດສາດແລະ	 ຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນ;	 ສາມາດ	
ນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ	 ປະຈ�ວັນ,	 ເລືອກ	
ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ	 ແລະ	 ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ;	 ປູກຝັງນໍ້າໃຈ	
ຮັກຊາດ,	ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ	ແລະ	ມີຄຳວາມສາມັກຄຳີກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ເນື້ອໃນຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານປະຫວັດສາດທີ່ນັກຮຽນສາມັນຈະໄດ້ຮຽນ	 ລວມມີປະຫວັດສາດ	
ໂລກສະໄໝບູຮານ	(ການກ�ເນີດມະນຸດ,	ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄຳົມ	ແລະ	ຊົນຊັ້ນ,	ແຫຼ່ງ	
ອະລິຍະທ�ຕ່າງໆ),	 ປະຫວັດສາດໂລກສະໄໝກາງ	 (ການກ�ເນີດ	 ແລະ	 ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ	
ລະບອບສັກດິນາ),	 ປະຫວັດສາດໂລກສະໄໝໃໝ່	 (ການປະຕິວັດນາຍທຶນໃນເອີຣົບ	 ແລະ		
ອາເມຣິກາ,	 ການລ່າເມືອງຂຶ້ນຂອງບັນດາຈັກກະພັດໃນໂລກ)	 ແລະ	 ປະຫວັດສາດໂລກ	
ສະໄໝປັດຈຸບັນ	(ສົງຄຳາມໂລກຄຳັ້ງທີ	1,	ທີ	2	ແລະ	ສະພາບການຂອງໂລກພາຍຫຼັງສົງຄຳາມ);

ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝບູຮານ	 (ບັນດາຮ່ອງຮອຍບູຮານຄຳະດີ	 ແລະ	 ບັນດາເມືອງບູຮານ),		
ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝກາງ	 (ການທ້ອນໂຮມອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ,	 ການຕົກເປັນ	
ຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງສັກດິນາສະຫຍາມ),	 ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝໃໝ່	 (ການຮຸກຮານ	 ແລະ		
ຍຶດຄຳອງຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ	 ຝຣັ່ງ,	 ອາເມຣິກາ,	 ການສະຖາປະນາ	 ສ.ປ.ປ	 ລາວ)	 ແລະ		
ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝປັດຈຸບັນ	 (ການປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ສ້າງສາປະເທດຊາດນັບແຕ່ປີ		
1975	ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ).

ພາສາຕ່າງປະເທດ:	 ໃນໂລກປັດຈຸບັນ	 ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດມີຄຳວາມສ�ຄຳັນ	 ແລະ		
ຈ�ເປັນຢ່າງຍິ່ງ	 ເພາະພາສາຕ່າງປະເທດເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ,	 ການສຶກສາຫາ	
ຄຳວາມຮູ້,	 ການປະກອບອາຊີບ,	ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,	ການສ້າງຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	
ກ່ຽວກັບວັດທະນະທ�,	 ຮີດຄຳອງປະເພນີ,	 ເສດຖະກິດ,	 ການເມືອງ,	 ການປົກຄຳອງ	 ແລະ		
ອື່ນໆຂອງປະເທດຕ່າງໆ.	ການຮຽນ-ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ	ສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-	
ການສອນຫຼາຍພາສາ,	ແຕ່ໃນນັ້ນ	ພາສາອັງກິດເປັນວິຊາບັງຄຳັບທີ່ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນ	
ສຶກສາທຸກຄຳົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນ;	 ສ່ວນພາສາຕ່າງປະເທດອື່ນໆ	 ເຊັ່ນ:	 ພາສາຝຣັ່ງ,	 ພາສາ	
ຫວຽດນາມ,	 ພາສາຈີນ,	 ພາສາຍີ່ປຸ່ນ,	 ພາສາຣັດເຊຍ	 ແລະ	 ພາສາອື່ນໆໃຫ້ເລືອກຮຽນຕາມ	
ຄຳວາມເໝາະສົມ	 ແລະ	 ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.	 ການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນ	
ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະການນ�ໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃນການສື່ສານ,		
ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ນ�ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບ.

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ແລະ	ການສື່ສານ	(ໄອຊີທີ/ICT):	ຊ່ວຍພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ຮູ້ທັນ	
ການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ	 ແລະ	 ສາມາດນ�ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄອຊີທີມານ�ໃຊ້ໃນການ	
ເຮັດວຽກງານ	ແລະ	ນ�ໃຊ້	ໃນຊີວິດປະຈ�ວັນຢ່າງປະດິດສ້າງ.	ວິຊາໄອຊີທີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	
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ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການເຮັດວຽກ	 ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຄຳອມພິວເຕີ,	 ຮູ້ກ່ຽວກັບຊອບແວ,		
ຮາດແວ;	 ການຕິດຕັ້ງ,ການປະກອບຄຳອມພິວເຕີ,	 ການຕິດຕັ້ງລະບົບປະຕິບັດການ,ເຄືອຂ່າຍ	
ຄຳອມພິວເຕີ,	 ການສື່ສານ,	 ອິນເຕີເນັດ	 ແລະ	 ການນ�ໃຊ້ລະບົບ	 ປະຕິບັດການ;		
ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ,	 ເວີດ,	 ເອັກແຊລ,	 ພາວເວີພອຍ,	 ຕາຕະລາງ,	 ແຜນວາດ,		
ລະບົບຂໍ້ມູນ,	 ການຮັກສາຄຳວາມປອດໄພໃນຄຳອມພິວເຕີ	 ແລະ	 ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍ	
ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີ;	ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ	ແລະ	ຄຳົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ,	ການນ�ໃຊ	້
ຄຳອມພິວເຕີວິເຄາະຂໍ້ມູນ,	 ການສ້າງສື່	 ນ�ສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍ	 ການນ�ໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ		
ເປັນຕົ້ນ.

4. ວິທີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານປັນຍາສຶກສາ

1.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບປັນຍາສຶກສາເປັນລາຍວິຊາຕ່າໆ;

2.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນທິດສະດີ	ໄປຄຳຽງຄຳູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ;

3.	 ສົມທົບການສອນຂອງຄຳູກັບການຮຽນເປັນກຸ່ມ	 ແລະ	 ການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ	
ຂອງນັກຮຽນ;	

4.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ພັດທະນາການຄຳິດ	ແລະ	ໄດ້ລົງມ	ື
ປະຕິບັດຕົວຈິງ;

5.	 ນ�ໃຊ້ຮູບແບບ	ແລະ	ວິທີສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ລວມທັງວິທີສອນທີ່ນ�ໃຊ້ໄດ້ຮັບຜົນດ	ີ
ຜ່ານມາ	ແລະ	ວິທີສອນໃໝ່ທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ;

6.	 ນ�ໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນຫຼາຍຢ່າງໄປຄຳຽງຄຳູ່ກັບປຶ້ມແບບຮຽນເຊັ່ນ:	 ປຶ້ມ	
ບົດເຝິກຫັດ,	 ປຶ້ມອ່ານເພີ່ມ,	 ເອກະສານອ້າງອີງ,	 ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ	 ແລະ	
ອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ;

7.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນຫ້ອງຮຽນກັບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດ;

8.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງໄກຜ່ານວິທະຍຸ,	ໂທລະພາບ	ແລະ	ອິນເຕີເນັດ;

9.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	ແລະ	ນອກໂຮງຮຽນກັບການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ,		
ຊຸມຊົນ	ແລະ	ສັງຄຳົມ.

3. ແຮງງານສຶກສາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງແຮງງານສຶກສາ

ແຮງງານໝາຍເຖິງການເຮັດວຽກດ້ວຍກ�ລັງກາຍ.	 ແຮງງານຍັງໝາຍເຖິງຄຳວາມສາມາດທາງ	
ດ້ານຮ່າງກາຍ,	 ມັນສະໝອງ	 ສະຕິປັນຍາ,	 ຄຳວາມຊ�ນານງານຂອງຄຳົນî.	 ແຮງງານສຶກສາ		
ໝາຍເຖິງການສຶກສາທີ່ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	 ຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ທັກສະໃນການ	
ອອກແຮງງານເຊິ່ງເປັນການອອກແຮງງານທີ່ມີເຕັກນິກວິທະຍາການ,	 ມີການຈັດຕັ້ງ	 ແລະ		
ມີສະມັດຖະພາບສູງ;	 ສ້າງສີມືແຮງງານ	 ໂດຍການສະໜອງ	 ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ	
ຂັ້ນພື້ນຖານ	 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ	 ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຝິກມາກ່ອນ	 ເພື່ອສ້າງຄຳວາມສາມາດ	 ໃນການ	
ອອກແຮງງານ;	 ພັດທະນາສີມືແຮງງານ	 ໂດຍການຍົກລະດັບວິຊາຊີບແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີ		
ສີມືແຮງງານມາກ່ອນແລ້ວໃຫ້ມີຄຳວາມຊ�ນານງານເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳວາມຕ້ອງການຂອງ	
ຕະຫຼາດແຮງງານ	ໃນແຕ່ລະໄລຍະ	(ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ,	2006.	ໜ້າ	1-2).
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ແຮງງານສຶກສາມີບົດບາດສ�ຄຳັນໃນການຊ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາ	
ສະເພາະ	 ແລະ	 ວິຊາຊີບ,	 ມີຄຳວາມສາມາດສົມທົບລະຫວ່າງການອອກແຮງງານດ້ວຍມັນ	
ສະໝອງກັບການອອກແຮງງານດ້ວຍກ�ລັງກາຍຫຼື	 ດ້ວຍຕີນມື,	 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຊ່ວຍ	
ຕົນເອງໃນການດ�ລົງຊີວິດ,	 ມີການຜະລິດ,	 ມີລາຍຮັບ	 ແລະ	 ຊ່ວຍພັດທະນາສັງຄຳົມ	
ກໍຄຳືປະເທດຊາດ.

2. ຈຸດໝາຍຂອງແຮງງານສຶກສາ

ແຮງງານສຶກສາເນັ້ນການພັດທະນາໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	 ຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ທັກສະອັນ	
ຈ�ເປັນດັ່ງນີ້:

1.	 ມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະໃນການປະກອບອາຊີບ	 ແລະ	 ການດ�ລົງຊີວິດ	
ຢ່າງມີຄຳວາມສຸກ;

2.	 ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະ,	 ວິຊາຊີບພື້ນຖານ	 ຫຼື	 ມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກທີ່	
ຕົນຮັບຜິດຊອບ;	 ມີຄຳວາມຮູ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ	
ຄຳອບຄຳົວ	ຫຼື	ທ້ອງຖິ່ນ;

3.	 ມີທັກສະທີ່ຈ�ເປັນ	 ແລະ	 ມີປະສົບການໃນການປະກອບອາຊີບທີ່ເໝາະສົມກັບ	
ຄຳວາມຖະໜັດຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມສາມາດຂອງຕົນ;

4.	 ມີທັກສະໃນການສື່ສານ,	ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ,ທັກສະການຈັດການ,	ການແກ	້
ບັນຫາ,	ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານ	ແລະ	ທັກສະການສະແຫວງຫາຄຳວາມຮູ້;

5.	 ມີຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງ,	 ສາມາດນ�ໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີທີ່	
ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການອອກແຮງງານເພື່ອພັດທະນາອາຊີບ	ແລະ	ປັບປຸງຄຳຸນນະພາບ	
ຊີວິດ;

6.	 ມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ມີຄຳວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ,	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,	 ຕິດຕາມ		
ແລະ	ປະເມີນຜົນການອອກແຮງງານເພື່ອຜະລິດ	ຫຼື	ວຽກງານ;

7.	 ມີຄຳຸນສົມບັດ,	 ທັດສະນະ	 ແລະ	 ຄຳ່ານິຍົມທີ່ດີຕໍ່ການອອກແຮງງານ	 ແລະ		
ຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ;

8.	 ມີຄຳວາມດຸໝັ່ນໃນການອອກແຮງງານ,	ປະຢັດ	ແລະ	ປະກອບອາຊີບທີ່ສຸຈະລິດ;

9.	 ມີຄຳ່ານິຍົມເປັນຜູ້ຜະລິດ	 ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້;	 ນ�ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ	
ທ�ມະຊາດຢ່າງກຸ້ມຄຳ່າ	ແລະ	ຖືກວິທີ;

10.		ຮູ້ຈັກທ�ການຜະລິດ,	ຮູ້ນ�ໃຊ້	ແລະ	ປົກປັກຮັກສາຜົນຜະລິດ,ຮູ້ຈັກຄຳຸນຄຳ່າ	ແລະ		
ຮັກຫອມຜົນຜະລິດ	ແລະ	ຜູ້ອອກແຮງງານ;

11.	ຮູ້ນ�ໃຊ້,	ຮູ້ດັດແປງ	ແລະ	ຮູ້ປົກປັກຮັກສາເຄື່ອງມືການອອກແຮງງນ.

3. ເນື້ອໃນແຮງງານສຶກສາ

ເນື້ອໃນແຮງງານສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນລວມຢູ່ໃນວິຊາຮຽນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນວິຊາ		
ເຕັກໂນໂລຊີ	 ຫຼື	 ພື້ນຖານວິຊາຊີບ.	 ເຕັກໂນໂລຊີໃນພື້ນຖານວິຊາຊີບໝາຍເຖິງຄຳວາມຄຳິດ,		
ພູມປັນຍາ,	ເຕັກນິກ,	ຂະບວນການເຮັດວຽກ,ເຄື່ອງມືແລະ	ວັດສະດຸອຸປະກອນ	ເຊິ່ງເມື່ອນ�ໃຊ	້
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ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ	 ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຳຸນນະພາບ,	 ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ,	 ປະຢັດເວລາ	 ແລະ		
ປະຢັດແຮງງານ.	 ວິຊາພື້ນຖານວິຊາຊີບມີຈຸດປະສົງພັດທະນາ	 ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມ	
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີ	 ຕາມລາຍວິຊາເຊັ່ນ:	 ການເຮືອນ,	 ກະສິກ�,		
ການຊ່າງ	 (ຊ່າງໄຟຟ້າ,	 ຊ່າງໄມ້,	 ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ,	 ຊ່າງໂລຫະ,	 ຊ່າງລົດຍົນ)	 ແລະ		
ວິຊາທຸລະກິດ	ເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາການເຮືອນ:	 ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະໃນການທ�ຄຳວາມສະອາດ	 ແລະ	 ປົກປັກຮັກສາ	
ທີ່ຢູ່ອາໄສ,	 ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ;	 ການປຸງແຕ່ງອາຫານ,ການບໍລິການ,ການຕັດຫຍິບ,	 ການຖັກແສ່ວ;		
ການປະດິດເຄື່ອງຫຼິ້ນ,	ເຄື່ອງໃຊ້	ແລະ	ເຄື່ອງປະດັບ	ເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາກະສິກ�:	ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້ພື້ນຖານ	ແລະ	ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກຝັງ	ແລະ		
ລ້ຽງສັດ	ເຊັ່ນ:	ການປູກ	ແລະ	ຂະຫຍາຍພັນໄມ້ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ,ການປູກເຂົ້າ,	ຜັກ,	ເຫັດ	ແລະ		
ການປູກຕົ້ນໄມ້ກິນ	 ໝາກຊະນິດຕ່າງໆ;	 ການລ້ຽງສັດປີກ,	 ໝູ,	 ກົບ,	 ປາ,	 ງົວ,	 ຄຳວາຍ	 ແລະ		
ອື່ນໆ.

ວິຊາການຊ່າງ:	 ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້ພື້ນຖານ	 ແລະ	 ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນກ່ຽວກັບຊ່າງໄຟຟ້າ,	 ຊ່າງກໍ່ສ້າງ	
ເຄຫະສະຖານ	 (ຊ່າງໄມ້,	 ຊ່າງກໍ່),	 ຊ່າງໂລຫະ,	 ຊ່າງສ້ອມແປງລົດ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ	
ທຸລະກິດ.	

ນອກຈາກນັ້ນ,	 ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ	 ຍັງມີກິດຈະກ�ແນະນ�ວິຊາຊີບເຊິ່ງເປັນກິດຈະກ�	
ນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ	ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆຕື່ມອີກ.

ການສ້າງ	ແລະ	ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ�ເນີນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການເຊັ່ນ:	ການຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ,		
ສູນເຝິກ	 ອົບຮົມ	 ແລະ	 ພັດທະນາສີມືແຮງງານ,	 ການເຝິກຢູ່ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ,	 ການໄປ	
ທັດສະນະສຶກສາ,	 ການຖອດ	 ຖອນບົດຮຽນແລະ	 ກິດຈະກ�ອື່ນໆກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມສີມ	ື
ແຮງງານ.

ໃນສູນເຝິກອົບຮົມ,	 ເນື້ອໃນແຮງງານສຶກສາເລັ່ງໃສ່ໃນການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ,		
ວິຊາຊີບ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທຸລະກິດເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະຊີວິດ	 ແລະ		
ຄຳຸນນະພາບຊີວິດ.

ໃນໂຮງຮຽນເຕັກນິກ,	 ວິຊາຊີບ	 ແລະ	 ການສຶກສາຊັ້ນສູງ,	 ເນື້ອໃນແຮງງານສຶກສາ	 ເລັ່ງໃສ	່
ຕອບສະໜອງຄຳວາມຕ້ອງການກ�ລັງແຮງງານທີ່ມີຄຳຸນນະພາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ		
ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດ,	 ກະສິກ�,	 ປ່າໄມ້,	 ການຄຳ້າ,	 ອຸດສາຫະກ�,	 ໂຍທາ,		
ການທ່ອງທ່ຽວການບໍລິການ	ແລະ	ອື່ນໆ.	

4. ວິທີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານແຮງງານສຶກສາ

1.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ	 ກ່ຽວກັບແຮງງານສຶກສາໃນວິຊາຮຽນສະເພາະເຊັ່ນ:		
ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ	 ແລະ	 ພື້ນຖານວິຊາຊີບໃນສາມັນສຶກສາ,	 ວິຊາເຕັກນິກ	 ແລະ		
ວິຊາຊີບສ�ລັບອາຊີວະສຶກສາ	ແລະ	ການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2.	 ສຶກສາອົບຮົມນໍ້າໃຈຮັກການອອກແຮງງານຜ່ານວິຊາຮຽນຕ່າງໆໃນທຸກຊັ້ນ,		
ທຸກສາຍ;	ຜ່ານກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ຂະບວນການຕ່າງໆ;

3.	 ສົມທົບການຮຽນທິດສະດີກັບການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ,	 ໃນນັ້ນໃຫ້ເນັ້ນ	
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະ;
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4.	 ນ�ໃຊ້ສື່	 ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບແຮງງານ	
ສຶກສາເຊັ່ນ:	 ສື່ສິ່ງພິມ,	 ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ,	 ເຄື່ອງມື,	 ອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ,		
ອິນເຕີເນັດ	ແລະ	ອື່ນໆ;

5.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ນອກໂຮງຮຽນກັບການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ		
ແລະ	ຊຸມຊົນ;

6.	 ຈັດຕັ້ງການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດ,ໂຮງຈັກໂຮງງານ		
ແລະ	ບໍລິສັດຕ່າງໆ;

7.	 ຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົຳມເພື່ອສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນກ�ລັງ	
ແຮງງານທີ່ມຄຳຸນນະພາບ.

4. ພະລະສຶກສາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງພະລະສຶກສາ

ພະລະໝາຍເຖິງກ�ລັງ,	 ເຫື່ອແຮງ.	 ພະລະສຶກສາ	 ໝາຍເຖິງການສຶກສາໃນທາງ	
ອອກກ�ລັງກາຍ	ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍ	ແລະ	ສຸຂະພາບແຂງແຮງ.	ພະລະສຶກສາມຸ່ງເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	
ໃຊ້ກິດຈະກ�ການເຄື່ອນໄຫວ,	 ການອອກກ�ລັງກາຍ,	 ການຫຼິ້ນເກມ	 (ແບບຫຼິ້ນຕ່າງໆ)	 ແລະ		
ການຫຼິ້ນກິລາເປັນເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາດ້ານຮ່າງກາຍ,	 ຈິດໃຈ,	 ອາລົມ,	 ສັງຄຳົມ	 ແລະ		
ສະຕິປັນຍາໃຫ້ສົມບູນ.	

ສຸຂະສຶກສາແມ່ນການສຶກສາ	 ກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງສຸຂະພາບພະລານາໄມ,	 ການປ້ອງກັນ	
ບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ	 ແລະ	 ການຮັກສາໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີ.	 ສຸຂະສຶກສາຈະເນັ້ນ	
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້,	 ຄຳ່ານິຍົມ,	 ພຶດຕິກ�	 ແລະ	 ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ		
ເພື່ອໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ	ແລະ	ມີພັດທະນາການສົມກັບໄວອາຍຸ.	ຄົຳນທີ່ມີສຸຂະພາບກາຍ	ແລະ		
ຈິດໃຈດີຍ່ອມຈະມີຄຳວາມສຸກ,	 ມີຄຳວາມສາມາດຮຽນ,	 ອອກແຮງງານ	 ຫຼື	 ປະຕິບັດໜ້າທີ່	
ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

2. ຈຸດໝາຍຂອງພະລະສຶກສາ

ພະລະສຶກສາເນັ້ນການພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນ,	 ມີສຸຂະພາບ	
ພະລານາໄມສົມບູນດັ່ງນີ້:

1.	 ເຂົ້າໃຈກົດເກນທ�ມະຊາດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ	 ແລະ	 ພັດທະນາການ	
ຂອງມະນຸດ;

2.	 ມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະກ່ຽວກັບການເຝິກແອບ,ການອອກກ�ລັງກາຍ,	 ການຫຼິ້ນ	
ເກມ	(ແບບຫຼິ້ນ)	ແລະ	ການຫຼິ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆ;

3.	 ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ	(ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ),	ມີທັກສະ	ແລະ	ມີພຶດຕິກ�ທີ່	
ຖືກຕ້ອງໃນການດ�ລົງຊີວິດ;

4.	 ມີຄຳວາມຮູ້ດ້ານຫຼັກການ	 ແລະ	 ວິທີການກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກອາຫານ,		
ການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ	ແລະ	ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ;

5.	 ຮູ້ດູແລຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ	ແລະ	ມີບຸກຄຳະລິກກະພາບທີ່ດີສະເໝີ;
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6.	 ຮັກການອອກກ�ລັງກາຍ	 ແລະ	 ການຫຼິ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆ;ເຝິກແອບຮ່າງກາຍ	
ເປັນປະຈ�ຢ່າງ	ສະໝໍ່າສະເໝີ,	ມີລະບຽບວິໄນ,	ເຄົາລົບກົດ,ກະຕິກາ,	ເຄົາລົບສິດທິ,		
ມີນໍ້າໃຈນັກກິລາ,	ນໍ້າໃຈແຂ່ງຂັນ	ແລະ	ນິຍົມການຫຼິ້ນ	ຫຼື	ການຊົມກິລາ;	

7.	 ເສີມສ້າງສຸຂະພາບ,	ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ	ແລະ	ການປ້ອງກັນພະຍາດ;

8.	 ປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ຫຼີກເວັ້ນປັດໄຈສ່ຽງ,	 ພຶດຕິກ�ສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ,	 ອຸບັດຕິເຫດ,		
ການໃຊ້ຢາ,	ສານເສບຕິດ	ແລະ	ຄຳວາມຮຸນແຮງ.

3. ເນື້ອໃນພະລະສຶກສາ

ພະລະສຶກສາ:	 ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະລະສຶກສາຕົ້ນຕໍແມ່ນການຫັດກາຍະບໍລິຫານ,		
ເກມ	(ແບບຫຼິ້ນ),	ກາຍະກ�	(ກາຍະກ�ເສລີ,	ປີ້ນຂວໍ້າປີ້ນຫງາຍ,	ຕີລັງກາ,	ຄຳານຄຳູ່,	ຄຳານຄຳີກ...),		
ແລ່ນ	ແລະ	ລານ	(ເຕັ້ນສູງ,	ເຕັ້ນຍາວ,ການແກວ່ງ,	ການຊັດຫຼາວ,	ການແລ່ນ...).

ກິລາ:	 ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກິລາລວມມີການຫຼິ້ນບານເຕະ,	 ບານສົ່ງ,	 ກະຕໍ້,	 ປິງປ໋ອງ		
ແລະ	 ອື່ນໆ.	 ນອກນັ້ນຍັງມີການຫຼິ້ນກິລາພື້ນເມືອງເຊັ່ນ:	 ຍິງໜ້າ,	 ສັບໝາກຂ່າງ...		
ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະ	ທ້ອງຖິ່ນ.

ສຸຂະສຶກສາ:	ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະສຶກສາ	ແມ່ນສອດແຊກຢູ່ໃນວິຊາໂລກອອ້ມຕົວ	
ເຮົາສ�ລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,	 ວິຊາວິທະຍາສາດທ�ມະຊາດສ�ລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ	
ຕົ້ນ	 ແລະ	 ວິຊາຊີວະວິທະຍາສ�ລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.	 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນ	
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຄຳົນ,	 ການຮັກສາສຸຂະພາບ,	 ການປ້ອງກັນພະຍາດ	 ແລະ		
ສິ່ງເສບຕິດ;	 ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ,	 ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ	 ແລະ	 ການປະຖົມ	
ພະຍາບານເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄຳວາມສະຫງົບ:	 ເປັນວິຊາຮຽນໜຶ່ງທີ່ຈັດການຮຽນການສອນ	
ນັບແຕ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຂຶ້ນໄປ	ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ,		
ທິດສະດີ	 ແລະ	ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການນ�ໃຊ້ອາວຸດ	 ແລະ	 ຍຸດທະວິທີຂັ້ນພື້ນຖານ	
ທາງດ້ານການປ້ອງກັນຕົວມີສະຕິລະວັງຕົວ	ແລະ	ກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ຊາດ.	 ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ	້
ຕົ້ນຕໍແມ່ນລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄຳວາມສະຫງົບ,	 ລະບຽບ	
ຮູບແຖວພື້ນຖານ,	ສິລະປະຍຸດ	(ທິດສະດີ,	ວິທີການນ�ໃຊ້ປືນ	ແລະ	ລະເບີດ)	ແລະ	ຍຸດທະວິທ	ີ
ເຄື່ອນຍ້າຍໃນສະໜາມເປັນຕົ້ນ.

4. ວິທີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານພະລະສຶກສາ

1.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບພະລະສຶກສາໃນວິຊາຮຽນສະເພາະເຊັ່ນ:		
ພະລະສຶກສາ,	ກິລາ,	ສຸຂະສຶກສາ	ເປັນຕົ້ນ;

2.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະສຶກສາຜ່ານວິຊາຮຽນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;		
ຜ່ານກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ຂະບວນການຕ່າງໆ;

3.	 ສົມທົບການຮຽນທິດສະດີກັບການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ,	 ໃນນັ້ນໃຫ້ເນັ້ນ	
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະ;

4.	 ນ�ໃຊ້ສື່	 ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ,	 ການເຝິກແອບ	
ພະລະສຶກສາ	 ແລະ	 ກິລາເຊັ່ນ:	 ສື່ສິ່ງພິມ,	 ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ,	 ອຸປະກອນກິລາ		
ຊະນິດຕ່າງໆ,	ອິນເຕີເນັດ	ແລະ	ອື່ນໆ;
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5.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນກັບການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ	ແລະ	ຊຸມຊົນ;

6.	 ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ	ແລະ	ການໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ;

7.	 ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ.

5. ສິລະປະສຶກສາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງສິລະປະສຶກສາ

ສິລະປະ	ມີຫຼາຍຄຳວາມໝາຍຄຳື:	ໝາຍເຖິງສີມື,	ສີມືທາງການຊ່າງ,	ການປະດັບ,	ການເຮັດໃຫ	້
ວິຈິດພິດສະດານຕ່າງໆ;	 ຄຳວາມງົດງາມ,	 ຄຳວາມອ່ອນໂຍນ,	 ຄຳວາມພາກພຽນປານີດ;		
ການສະແດງອອກອາລົມສະເທືອນໃຈໃຫ້ເຫັນປະຈັກ;	 ຫັດຖະກ�,	 ວິຈິດສິນ	 ເປັນຕົ້ນ.		
ສິລະປະສຶກສາ	 ໝາຍເຖິງການຮຽນສິລະປະໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະ	
ກ່ຽວກັບສິລະປະກ�	 ແລະ	 ສິລະປະດົນຕີ;	 ຮັກຄຳວາມສວຍງາມ,	 ມີຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ,		
ມີຄຳວາມຄຳິດລິເລີ່ມ,	 ຈິນຕະນາການ	 ແລະ	 ມີຄຳວາມຄຳິດສ້າງສັນງານສິລະປະ;	 ເຫັນຄຳຸນຄຳ່າ	
ທາງສິລະປະ	ແລະ	ນ�ໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ.

2. ຈຸດໝາຍຂອງສິລະປະສຶກສາ

ສິລະປະສຶກສາເນັ້ນການພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນດັ່ງນີ້:

1.	 ມີຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານດົນຕີ,	 ເຫັນຄຳຸນຄຳ່າຂອງດົນຕີ,	 ມັກຊົມ,	 ມັກຟັງດ້ວຍຄຳວາມ	
ຊື່ນຊົມ	ແລະ	ສາມາດໝູນໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ທາງດົນຕີເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ;

2.	 ມີຄຳວາມຮູ້,	 ເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ສະແດງອອກທາງນາດຕະສິນເຊັ່ນ:	 ການຟ້ອນລ�ວົງ	
ລາວມາດຕະຖານ	ແລະ	ການເຕັ້ນລ�ແບບສາກົນຢ່າງຄຳ່ອງແຄ້ວ;

3.	 ມີຄຳວາມຮູ້,	 ຈິນຕະນາການ	 ແລະ	 ມີຫົວຄຳິດປະດິດສ້າງທາງດ້ານສິລະປະກ�;		
ສາມາດນ�ໃຊ້ສິລະປະກ�ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ	 ແລະ	 ວຽກງານເຊັ່ນ:	 ການ	
ອອກແບບ,	ການແຕ້ມ	ແລະ	ການຕົກແຕ່ງປະດັບປະດາ,	ການຮັກສາຄຳວາມສະອາດ,		
ຄຳວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ	ແລະ	ຄຳວາມມັກຄຳວາມສວຍຄຳວາມງາມເປັນຕົ້ນ;

4.	 ເຂົ້າໃຈຄຳວາມສ�ພັນລະຫວ່າງສິລະປະ	 (ດົນຕີ,ນາດຕະສິນ,ສິລະປະກ�),		
ປະຫວັດສາດ	ແລະ	ວັດທະນະທ�;

5.	 ສາມາດວິເຄາະ,	 ວິຈານຄຳຸນຄຳ່າຂອງງານສິລະປະ	 (ດົນຕີ,	 ນາດຕະສິນ	 ແລະ		
ສິລະປະກ�);

6.	 ເຫັນຄຳຸນຄຳ່າຂອງສິລະປະ	 (ດົນຕີ,	 ນາດຕະສິນ	 ແລະ	 ສິລະປະກ�)		
ທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ�,	ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ,	ພູມປັນຍາຂອງຊາດລາວ		
ແລະ	ສາກົນ.

3.  ເນື້ອໃນສິລະປະສຶກສາ

ສິລະປະດົນຕີ:	 ເນື້ອໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດົນຕີປະກອບດ້ວຍທິດສະດີດົນຕີ,	 ການຮ້ອງເພງ	
ຂັບ,	 ລ�,	 ປະຫວັດນັກປະພັນເພງ,	 ການຫຼິ້ນເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ,	 ເຄື່ອງດົນຕີສາກົນ		
ແລະ	ການສະແດງລະຄຳອນ.
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ນາດຕະສິນ:	 ການຟ້ອນລ�ວົງລາວມາດຕະຖານ,	 ການຟ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ,	 ການຟ້ອນຕາມ	
ບົດຟ້ອນຕ່າງໆ	ແລະ	ການເຕັ້ນລ�ແບບສາກົນ.

ຫັດຖະກ�:	 ການຈັກສານ,	 ການປະດິດເຄື່ອງຫຼິ້ນ,	 ເຄື່ອງໃຊ້,ເຄື່ອງປະດັບ	 ສິລະປະກ�:		
ການແຕ້ມຮູບ,	ການແກະສະຫຼັກ,	ການປັ້ນ,	ການອອກແບບ,	ຕົກແຕ່ງ,	ປະດັບປະດາ...

4. ວິທີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານສິລະປະສຶກສາ

1.	 ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບສິລະປະສຶກສາໃນວິຊາຮຽນສະເພາະເຊັ່ນ:		
ສິລະປະດົນຕີ	ສິລະປະກ�,	ຫັດຖະກ�	ແລະ	ອື່ນໆ;

2.	 ສຶກສາອົບຮົມຄຳວາມຮູ້ທາງດ້ານສິລະປະຜ່ານວິຊາຮຽນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;		
ຜ່ານກິດຈະກ�ນອກຫຼັກສູດ	ແລະ	ຂະບວນການຕ່າງໆ;

3.	 ສົມທົບການຮຽນທິດສະດີກັບການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ,	 ໃນນັ້ນໃຫ້ເນັ້ນພາກ	
ປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະ;

4.	 ນ�ໃຊ້ສື່	 ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ	 ແລະ	 ເຝິກແອບ	
ສິລະປະເຊັ່ນ:	 ສື່ສິ່ງພິມ,	 ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ,	 ເຄື່ອງດົນຕີ,	 ອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ,		
ອິນເຕີເນັດ	ແລະ	ອື່ນໆ;

5.	 ສົມທົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ນອກໂຮງຮຽນກັບການສຶກສາໃນຄຳອບຄຳົວ	
ແລະ	ຊຸມຊົນ;

6.	 ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ	ແລະ	ການໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ;

7.	 ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ	ເປັນຕົ້ນ.
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I.	 ຄຳວາມຮູ້ພື້ນຖານ	ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	

1. ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ວິວັດທະນາການສັງຄຳົມມະນຸດ	 ນັບແຕ່ອະດີດຮອດປະຈຸບັນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່	
ຍາວນານ	ແລະ	ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ	ແລະ	ສັງຄຳົມເກີດການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ.

ອົງການການສຶກສາ	ວິທະຍາສາດ	ແລະ	ວັດທະນະທ�	ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ	(UNESCO)		
ມີບົດບາດສ�ຄຳັນໃນການສົ່ງເສີມ	ແລະ	ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນ�ເອົາແນວຄຳວາມຄຳິດການສຶກສາ	
ຕະຫຼອດຊີວິດ	 ໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນປະເທດຕ່າງໆ	 ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນຄຳັ້ງທ�ອິດຢູ່ໃນການ	
ປະຊຸມນາໆຊາດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່	 (World	 Education	 on	 Adult	 Education)	 ໃນ	
ປີ	1960	ທີ່ເມືອງມົງເຕຼອານ	ປະເທດການາດາ.	

ແນວຄຳິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	 ເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງການຮຽນຮູ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນ	
ເມື່ອປະມານ	 30	 ປີກ່ວາຜ່ານມາ	 ພາຍໃຕ້ຄຳວາມພະຍາຍາມຂອງ	 OECD	 (Organization		
for	 Economic	 Cooperation	 and	 Development,	 UNESCO	 ແລະ	 ສະພາຢຸໂຣບ		
(Council	of	Europe).

ນັບແຕ່ນັ້ນມາຄຳວາມຄຳວາມຄຳິດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ມີຄຳວາມສ�ຄັຳນເພີ່ມຫຼາຍ	
ຂຶ້ນ	 ຕໍ່ມາອຸຍແນດສະໂກໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນວຄິຳດ	 ແລະ	 ຂໍ້ສະເໜແີນະກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດ	
ຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກນ�ໄປກ�ນົດແນວທາງທີ່ເໝາະສົມສ�ລັບປະເທດຂອງ	
ຕົນຕໍ່ໄປ.

ໃນປີ	 1972	 ອຸຍແນດສະໂກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່	 ຄຳັ້ງທີ່	 17	 ໂດຍໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານ	
ຂອງຄຳະນະກ�ມາທິການລະຫວ່າງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາການຮຽນຮູ້	ກ່ຽວກັບການຮຽນ	
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	ໃນຫົວຂໍ້	 “ການຮຽນຮູ້ເພື່ອເຮັດເປັນ”	 (Learning	 to	be)	ແລະ	 ເອກະສານ	
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ	 ຊຶ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບ	 “ນັບແຕ່ເກີດ	
ຈົນເຖິງສິ້ນລົມຫາຍໃຈ”	ຫຼື	 “ແຕ່ຢູ່ອູ່ຮອດມື້ຢູ່ໂລງສົບ”	 (from	cradle	 to	grave).	ການຮຽນ	
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ລວມເອົາການຮຽນຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ,	ການຮຽນຮູບແບບນອກໂຮງຮຽນ		
ແລະ	 ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສໂດຍເລັ່ງໃສ່ສາມດ້ານຄຳື:	 ດ້ານຄຳວາມຮູ້,	 ທັກສະວິຊາຊີບ		
ແລະ	 ດ້ານຄຳວາມສາມາດເພື່ອເພີ່ມການມີວຽກເຮັດງານທ�,	 ການພັດທະນາຕົນເອງ,		
ກິດຈະກ�ດ້ານປະຊາກອນ	ແລະ	ລວມທັງການພັດທະນາທາງສັງຄຳົມ.

2. ຄວາມໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	 ຫຼື	 ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ	 ເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ມີການປະສົມ	
ປະສານກັນທັງສອງມິຕິຄຳື:	 ມິຕິແນວຕັ້ງ	 ເປັນມິຕິທີ່ເຫັນວ່າບຸກຄຳົນຄຳວນໄດ້ຮັບການສຶກສາທຸກ	
ຊ່ວງເວລາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາ.	 ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ເປັນພຽງຊ່ວງໜຶ່ງຂອງຊີວິດເທົ່າ	
ນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຄຳວບຄຳຸມຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຊີວິດທັງໝົດໄດ້	 ຊ່ວງຊີວິດທີ່ຍາວນານທີ່	
ສຸດຂອງບຸກຄຳົນຄຳືຫຼັງຈົບຈາກໂຮງຮຽນໄປແລ້ວ.

ສ່ວນມິຕິແນວນອນ	 ເປັນມິຕິທີ່ເຫັນວ່າການສຶກສາກັບຊີວິດເປັນສິ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ,	 ການ	
ສຶກສາ	 ແລະ	 ການຮຽນຮູ້ຈະປະສານກັນສ່ວນທັງໃນໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ອື່ນໆ		
ໂດຍມີທັງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ,	 ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ການສຶກສາຕາມ	
ອັດທະຍາໄສ.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	 ໝາຍເຖິງກິດຈະກ�ຮຽນຮູ້ທັງໝົດຂອງແຕ່ລະບຸກຄຳົນແຕ່ເກີດຈົນ	
ເຖິງຕາຍທີ່ເກີດຈາກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ,	ການສຶກສານອກ	
ໂຮງຮຽນ	ແລະ	ການສຶກສາຕາມອັດຕະຍາໄສ	ທີ່ມີຮູບແບບຫຼາກຫຼາຍ	ແລະ	ມີຄຳວາມຕໍ່ເນື່ອງ	
ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອພັດທະນາບຸກຄຳົນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ທັກສະໃນການ	
ຮຽນຮູ້ຕະຫອດຊີວິດທີ່ຍືນຍົງ	 ພ້ອມທີ່ຈະດ�ລົງຊີວິດ,	 ປະກອບອາຊີບ	 ແລະ	 ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າ	
ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄຳົມ,	 ເທັກໂນໂລຊີ	 ແລະ		
ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ສັງສີ	 (2016)	 ໄດ້ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນການສຶກສາທຸກປະເພດ	
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມະນຸດຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຕາຍ,	 ເປັນການສຶກສາເພື່ອແນໃສ	່
ພັດທະນາບຸກຄຳົນໃຫ້ມີຄຳວາມສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຄຳວາມປ່ຽນແປງໃນທຸກໄລຍະຊີວິດຂອງ	
ບຸກຄຳົນ	 ແລະ	 ພັດທະນາຕໍ່ເນື່ອງກາຍເປັນສັກກະຍາພາບຂອງແຕ່ລະບຸກຄຳົນໂດຍອາໄສການ	
ສຶກສາທຸກປະເພດຄຳື:	 ການສຶກສາແບບໃນລະບົບໂຮງຮຽນ,	 ການສຶກສາແບບນອກລະບົບ	
ໂຮງຮຽນ,	 ການທັງການສຶກສາແບບບໍ່ເປັນທາງການ	 ແລະ	 ການສຶກສາແບບຕາມ	
ອັດທະຍາໄສຈາກທຸກໆແຫຼ່ງຄຳວາມຮູ້ໃນຊຸມຊົນ	ແລະ	ສັງຄຳົມ	ແລະ	ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່		
ແລະ	ບໍ່ຈ�ກັດເວລາ.

3. ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ໃນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາ	 ແລະ	 ແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານສັງຄຳົມເສດຖະກິດ	 ອັນຄຳຽງຄຳູ່ໄປກັບ	
ການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສັງຄຳົມ	ແລະ	ເທັກໂນໂລຢີ,	ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບ	
ການຂະຫຍາຍກ�ລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ	 ພ້ອມນີ້ການພັດທະນາບຸກຄຳົນ	 ຫຼື		
ກ�ລັງແຮງງານກໍ່ເປັນສ່ວນສ�ຄັຳນທີ່ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ພວກເຂົາເກີດມີການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອ	
ມີຄຳວາມຮູ້,	 ຄຳວາມສາມາດ,	 ທັກສະວິຊາຊີບແລະທັດສະນະຄຳະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ກັບການດ�ລົງ	
ຊີວິດ.	 ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນການຮຽນຮູ້ວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງແລະປັບປ່ຽນບຸກຄຳົນ	
ເກີດມີຄຳວາມຮູ້ພຽງພໍ	 ຫຼື	 ເປັນການກຽມຕົນເອງໃຫ້ສາມາດປັບຕົວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ	
ໃໝ່ໃນທຸກສະພາບການຂອງທຸກຊ່ວງເວລາຕະຫຼອດຊີວິດ.	 ນອກນີ້	 ມັນຍັງຊ່ວຍເປີດໂອກາດ	
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ	
ຄຳວາມເປັນຈິງຂອງອາຊີບການງານໃນປະຈຸບັນ,	 ເພີ່ມໂອກາດການຮຽນຮູ້ຢ່າງສະເໝີພາບ		
ແລະ	 ເທົ່າທຽບກັນໃນທຸກຊ່ວງຂອງຊີວິດຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຕາຍ	 ເພາະບໍ່ມີບຸກຄຳົນໃດທີ່ເກີດມາ	
ປາສະຈາກການຮຽນຮູ້	(Non	Formal	Education	Development	Center	,	2017).	

ໃນສັງຄຳົມແຫ່ງການພັດທະນາ	 ແລະ	 ການແຂ່ງຂັນກັບເວລາເຮັດໃຫ້ຄຳວາມສ�ພັນກັນໃນ	
ສັງຄຳົມກໍ່ຄຳືໃນສະຖາບັນຄຳອບຄຳົວຫຼຸດລົງ,	 ຕ່າງຄຳົນຕ່າງບໍ່ມີເວລາໃຫ້ເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນ,	 ຂາດ	
ການອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	ກັນ,	 ມີການຍາດແຍ່ງຊິງດີຊິງເດັ່ນກັນໃນສັງຄຳົມອັນໄດ້ນ�	
ໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເອົາໂຕລອດ	 ແລະ	 ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.	 ການຮຽນຮູ	້
ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນການບູລະນາການການຮຽນຮູ້ກັບຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ	 ແລະ	 ຕໍ່ເນື່ອງ,		
ເພິ່ງພາຕົນເອງ,	 ນ�ຕົນເອງໄດ້ໃນການຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ສາມາດນ�ມາໝູນໃຊ້ກັບຊີວິດຈິງຈົນ	
ເກີດການພັດທະນາຄຳຸນນະພາບຊີວິດຕົນເອງ	 ເຊິ່ງຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງສັງຄຳົມແຫ່ງ	
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງຍືນຍົງ	.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 

ມີພຽງແຕ ່54% 
ຂອງເດັກນ້ອຍທງັໝົດທີ່
ໄດ້ມໂີອກາດ ໄດ້ຮັບ 
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ບຸກຄົນ
ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນ

ແລະ ມີວຽກງານທີ່ດີ

ສັງຄົມ
ນໍາໄປສູ່ຄວາມສະງົບສຸກ,

ມີພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບໍ່ໜຸ່ມເກີນໄປ, ບໍ່ເຖົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮຽນ

ຊາວໜຸ່ມ 126 ລ້ານຄົນ 
ແມ່ນກືກໜັງສື
ມີພຽງ 1 ໃນ 4 ປະເທດ 
ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມ 
ຕ້ອງການໃຫຊ້າວໜຸ່ມໄດ້ 
ຮັບໂອກາດໃນການຮຽນ 
ອີກຄັ້ງ

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ກືກໜັງສືມີ 
781 ລ້ານຄົນ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ 
ແມ່ນ ບໍ່ເຖິງ 3%  
ທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານ 
ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

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

ມີຫຼາຍຫົນທາງແຫ່ງການຮຽນຮູ້......................... ..........................

ຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດ 
ທີ່ການປະຕິຮູບລະບົບ 
ການສຶກສາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນຮັບ 
ໃນການຮຽນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ 
ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເວລາ, 
ສະຖານທີ່ ແລະ 
ວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

ຫຼາຍກວ່າ 95 ປະເທດ 
ໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ໄອຊີທີ ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຕແປ 
ສຳຄັນສຳລັບການຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້

ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້.......................... ........................

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: UNESCO Institute for Statistics (UIS), Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) 
Credit: http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/lifelong-learning

ປະມານ 23% 
ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນ 
ມັດທະຍົມສຶກສາ 
ຕອນປາຍທີ່ເຂົ້າ 
ສຶກສາທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ 
ອາຊີວະສຶກສາ

ເສດຖະກິດ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕ

ທີ່ຍຶນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ
ຂອງເສດຖະກດິ

$

$

$

$

$

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

UNESCO	 (2015)	 ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຕໍ່ການພັດທະນາຄຳວາມຮູ້,		
ທັກສະ,	ຄຳວາມສາມາດຂອງບຸກຄຳົນ	ເຊິ່ງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນການຮຽນທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນ	
ສຸດ	 ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດກວ້າງດ້ານແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ເປັນທັກສະພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ	 ມັນຍັງ	
ເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄຳົນມີຄຳວາມຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ	 ຫຼື	 ສະເພາະຕາມບໍລິບົດ	 ແລະ	 ທັກສະ	
ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ມີແລ້ວ	 ແລະ	 ມີທັກສະທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມີຜົນຕໍ່ການພັດທະນາຍືນຍົງ		
ແລະ	ໝັ້ນຄຳົງຂອງປະເທດ.
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4. ເປົ້າໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີ	 ເປົ້າໝາຍເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄຳົນສາມາດ	ເຂົ້າເຖິງການຮຽນ	
ຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄຳົນນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດມື້ຕາຍ,	 ເຊິ່ງເປັນການຮຽນຮູ້	 ທີ່ຕິດພັນກັບວິຖ	ີ
ການດ�ລົງຊີວິດຕົວຈິງຂອງມະນຸດເພື່ອພັດທະນາຄຳົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,	ຈິດໃຈ	ແລະ	ສະຕ	ິ
ປັນຍາໃຫ້ມີຄຳຸນສົມບັດ,	 ສິນທ�ປະຕິວັດແລະຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມສາມາດ	 ທີ່ເປັນພື້ນຖານພຽງພໍຕໍ່	
ການດ�ລົງຊີວິດລວມເຖິງ	 ການປະກອບອາຊີບແລະທັກສະໃນການຄຳິດວິເຄາະເພື່ອແກ້ໄຂ	
ບັນຫາຕາມສົມຄຳວນ.	 ນັ້ນຄຳືການຮຽນຮູ້ຂອງຄຳົນຕ້ອງເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ພັດທະນາຕົນເອງໄດ	້
ຕະຫຼອດຊີວິດ	ຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຕາຍ	ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ	4	ເສົາຫຼັກ	(UNESCO,	n.d)	ຄຳື:	

• ເສົາທີ່ 1 ການຮຽນຮູ້ເພື່ອຮູ້ໂດຍຜູ້ຮຽນຕ້ອງຮູ້ວິຖີທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໄປ (Learning to Know):  
ເປັນການຮຽນຮູ້ເພື່ອພັດທະນາຄຳວາມຈື່ຈ�,	 ຈິນຕະນາການ	 ແລະ	 ວິທີຄຳິດແບບວິເຄາະຢ່າງ	
ພາວະວິໄສ	ແລະ	ອັດຕະວິໄສ;

• ເສົາທີ່ 2 ການຮຽນຮູ້ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ (Learning to Do):	ເປັນການຮຽນຮູ້ຢ່າງເຖິງຖອງ	
ແລະ	ສາມາດນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນນັ້ນໄປສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ	ແລະ	ສັງຄຳົມ	
ໄດ້.	ຜູ້ຮຽນຕ້ອງມີຄຳວາມພ້ອມ,	ກ້າແກ້ໄຂ	ແລະ	ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆໄດ້;

• ເສົາທີ່ 3 ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງເປັນສຸກ (Learning to Live 
Together):	 ເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ເຂົ້າໃຈເລີ່ມຈາກຕົນເອງໄປຫາການ	
ເຂົ້າໃຈຜູ້ອື່ນ	ຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດ,	 ເຄົາລົບຄຳຸນຄຳ່າ	ແລະ	ວັດທະນະທ�ຂອງຜູ້ອື່ນ	ໂດຍມີຄຳວາມເຂົ້າ	
ໃຈໃນຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ.

• ເສົາທີ່ 4 ການຮຽນຮູ້ເພື່ອຊີວິດເພື່ອການມີຊີວິດທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ (Learning to Be):  
ເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ	 ຮໍ່າຮຽນຈົນມີຄຳວາມຮູ້ຄຳວາມສາມາດ		
ແລະ	ທັກສະພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ສັງຄຳົມ.	

5. ທັກສະຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ທັກສະການຄິດ (Thinking skills)	ປະກອບດ້ວຍ	4	ທັກສະຍ່ອຍ:	1)	ທັກສະການຄຳິດແບບ	
ວິເຄາະ,	 ສັງເຄາະ	 ແລະ	 ການຄິຳດແບບວິພາກ,	 2)	 ທັກສະການຄຳິດລິເລີ່ມ	 ແລະ	 ສ້າງສັນ,		
3)	ທັກສະການຄຳິດຄຳ�ນວນ	ແລະ	4)	ທັກສະການຄຳິດແກ້ບັນຫາ.

ທັກສະການຮຽນຮູ້ (Learning skills)	ປະກອບດ້ວຍ	4	ທັກສະຍ່ອຍ:	1)	ທັກສະການຮູ້ຂໍ້ມູນ	
ຂ່າວສານ,	 2)	 ທັກສະການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການນ�ຕົນເອງ,	 3)	 ທັກສະການເຮັດວຽກເປັນທີມ		
ແລະ	ການມີມະນຸດສ�ພັນ	ແລະ	4)	ທັກສະການສຶກສາຄຳົ້ນຄຳ້ວາວິໄຈ.

ທັກສະດ້ານເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (Information technology & 
Communication skills)	 ປະກອບດ້ວຍ	 2	 ທັກສະຍ່ອຍ:	 1)	 ທັກສະເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ	
ຂ່າວສານ	ແລະ	2)	ທັກສະການສື່ສານ.
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6. ຮູບແບບ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການຮຽນຮູ້ແບບໃນໂຮງຮຽນ	 ແມ່ນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນ	
ໂຮງຮຽນປົກກະຕິ,	 ມີການກ�ກົດເວລາຮຽນ	 ແລະ	 ມີເນື້ອໃນຫຼັກສູດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ	
ມາດຕະຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.	 ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນປະກອບດ້ວຍ	 ການສຶກສາ	
ກ່ອນໄວຮຽນ	 (ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ	 ແລະ	 ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ)	 ສາມັນສຶກສາ	 (ປະຖົມສຶກສາ,		
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ	 ແລະ	 ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ),	 ອາຊີວະສຶກສາ	 (ເຕັກນິກ	
ວິຊາຊີບ	 ແລະ	 ການຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບ)	 ແລະ	 ການສຶກສາຊັ້ນສູງ	 (ວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ,		
ອະນຸປະລິນຍາ	ຈົນເຖິງ	ປະລິນຍາເອກ).

ການຮຽນຮູ້ແບບນອກໂຮງຮຽນ	 ແມ່ນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ	 ທີ່ມີເນື້ອໃນຫຼັກສູດ	 ແລະ		
ຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆຄືຳກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ຕ່າງແຕ່ວທີິການຈດັການຮຽນ-ການສອນ,	 ເວລາ,		
ຮູບການ	 ຕາມເງື່ອນໄຂຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ຄຳວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຮຽນ,	 ການຮຽນໜັງສືຕ້ອງ	
ຄຳວບຄຳູກັ່ບການຝຶກອົບຮມົວຊິາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.	ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະກອບດ້ວຍ	ການ	
ລົບລ້າງຄຳວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື,	 ການບ�ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ	 ແລະ	 ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ	
ຂັ້ນພື້ນຖານ.	 ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ	 ການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນມີຮູບແບບດັ່ງນີ້	 ການ	
ຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບປະຈ�ທີ່,	 ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບເຄື່ອນທີ່	 ແລະ		
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບທາງໄກ.

ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ	 ແມ່ນການຮຽນທີ່ໄດ້ກ�ນົດເອົາຜົນຂອງກິດຈະວັດປະຈ�ວັນ	
ໃນຊີວິດຂອງຄຳອບຄຳົວ,	 ວຽກງານ	 ຫຼື	 ເວລາຫວ່າງ.	 ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສມີເນື້ອໃນ	
ກວ້າງຂວາງ	 ແລະ	 ບໍ່ຈ�ກັດຂອບເຂດ	 ທັງແມ່ນການຮຽນ,	 ການຄຳົ້ນຄຳ້ວາດ້ວຍຕົນເອງ	 ດ້ວຍ	
ຫຼາຍວິທີ	ລວມທັງຜ່ານສື່ຕ່າງໆ	ຊຶ່ງບໍ່ຈ�ກັດເວລາ,	ເນື້ອໃນ	ແລະ	ສະຖານທີ່ຮຽນ.	ພົນລະເມືອງ	
ທຸກຄຳົນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ.	 (ກະຊວງສຶກສາທິການ		
ແລະ	ກິລາ,	2015)

ບາດກ້າວຂອງການປ່ຽນແປງນັບມື້ນັບໄວຂື້ນ

ການຄາດຫວັງຊີວິດຂອງຄົນນັບມື້ນັບຍືນ
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7. ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເພື່ອພັດທະນາຄຳົນໃຫ້ມີຄຳວາມຮູ້,	ທັກສະ	ແລະ	ປະສົບການ	ສາມາດປັບຕົວກັບສັງຄຳົມທີ່ປ່ຽນ	
ແປງຢູ່ຕະຫຼອດ	 ການຮຽນຮູ້ມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຫຼາຍຂຶ້ນ	 ເພາະປັດຈຸບັນການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ	
ຢ່າງໄວວາ	 ແລະ	 ຊັບຊ້ອນ,	 ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ທີ່ຮຽນໃນໄວເດັກມາໃຊ້		
ດັ່ງນັ້ນ	ປັດໄຈສ�ຄຳັນໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີດັ່ງນີ້:

ຄຳວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ	 ແລະ	 ເຕັກໂນໂລຊີ	 ເຮັດໃຫ້ວິຖີຊີວິດປ່ຽນແປງໄປ		
ຄຳວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄຳົນຕ້ອງການຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໆ	 ເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ	
ເໝາະສົມ	 ນອກຈາກນັ້ນຄຳວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເຮັດໃຫ້ເກີດການໂອນຖ່າຍ	
ຂໍ້ມູນຄຳວາມຮູ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກ,	 ເມື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງສະດວກວອ່ງໄວ	 ຈຶ່ງເຮັດ	
ໃຫ້ການເກີດການຄຳົ້ນຄຳວ້າຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໆ	 ແລະ	 ເປັນປັດໄຈທີ່ສ�ຄຳັນໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ	
ຊີວິດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳົນເຮົາຮັບຄຳວາມຮູ້ໃໝ່	ແລະ	ທັນສະໄໝຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ຄຳວາມປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ອາຊີບການງານ	 ເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດມ	ີ
ການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຮຸນແຮງ	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງ	 ເພື່ອຫຼຸດ	
ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ	 ແລະ	 ສາມາດດ�ເນີນການຕໍ່ໄດ້	 ສະນັ້ນ	 ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ	 ຈຶ່ງຖືກ	
ນ�ມາໃຊ້ໃນທຸລະກິດ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ຄຳົນຈຶ່ງຈ�ເປັນຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງ	ໃຫ້ມີຄຳວາມສາມາດ	
ເພີ່ມຂຶ້ນ	 ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ	 ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄຳົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ	 ເພື່ອ	
ພັດທະນາ	ແລະ	ເພີ່ມຄຳຸນຄຳ່າໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.	

ການຈ�ກັດຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ	 ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນມີລະບົບລະບຽບ	 ແລະ		
ຫຼັກການຕາຍຕົວ	 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຳົນບາງກຸ່ມເສຍໂອກາດຮຽນໃນການເຂົ້າລະບົບໂຮງຮຽນໃນ	
ໄວເດັກ,	 ເຊິ່ງຄຳົນເຫຼົ່ານີ້	 ຄຳວນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາ	 ເຖິງວ່າອາຍຸຈະຜ່ານໄວຮຽນ	
ໄປແລ້ວກໍ່ຕາມ	ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄຳົນມີໂອກາດທາງການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ	ແລະ	ສະເໝີພາບກັນ.	
(ຈິນຕະນາ	ສູດຈານັນ,	2011)

II.	 ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່

1. ຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບທິດສະດີການຮຽນຮູ້ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນ	 ເວົ້າໄດ້ວ່າເລີ່ມມີການສຶກສາຄຳົ້ນຄຳວ້າ	 ແລະ	ພັດທະນາ	
ການມາຈາກແນວຄຳວາມຄຳິດດັ້ງເດີມຂອງ	 ເອັດເວີດເອວ	 ທໍໄດ	 (Edward	 L.	 Thorndike.	
1982)	 ຈາກການຂຽນກ່ຽວກັບ	 “ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່”	 ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດການສຶກສາກຽ່ວກັບ	
ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍກົງ	 ພຽງແຕ່ສຶກສາກ່ຽວກັບ	 ຄຳວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້	 ໂດຍ	
ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້	ເຊິ່ງມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຫຼາຍ.	

ຫຼັງສົງຄຳາມໂລກຄຳັ້ງທີ	 II	 	 ມີນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຈ�ນວນຫຼາຍ	ໄດ້ຄຳົ້ນຄຳວ້າ	ແລະ	ກໍ່ໃຫ້ເກີດ	
ພະຍານຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດເພີ່ມເຕີມວ່າ	 ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ຄຳົ້ນ	
ພົບວ່າຂະບວນການກ່ຽວກັບ	ຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມສາມາດແມ່ນມີຄຳວາມແຕກຕ່າງຈາກ	
ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ.	 ນອກຈາກວິທີການທາງວິທະຍາສາດແລ້ວ	 ຍັງມີແນວຄຳວາມຄຳິດ	
ທາງດ້ານສິນລະປະ	 ໃນການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງເປັນການຄຳົ້ນຫາວິທີໃນການຮັບຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໆ	 ແລະ		
ການວິເຄາະຄຳວາມສ�ຄຳັນຂອງປະສົບການ	 ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະກ່ຽວພັນວ່າ	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີການ	
ຮຽນຮູ້ແບບໃດ	 (How	 adult	 Learn	 )	 ເລັນເດີແມນ	 (Edward	C.	 Linderman)	 ໄດ້ຂຽນ		
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ໜັງສືຊື່ທີ່ມີຊື່ວ່າ	 “ຄຳວາມໝາຍຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່”	 ແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງເລັນເດີແມນ		
(Edward	 C.	 Linderman)	 ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຂ້ອນຂາງຫຼາຍຈາກນັກປັດສະຍາການສຶກສາ		
ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ	ຄຳື	ຈອນ	ດິວອີ	 (John	Dewey)	ໂດຍເນັ້ນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່	ແມ່ນ	
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສະຖານະການຕ່າງຫຼາຍກວ່າເລີ່ມຈາກເນື້ອຫາວິຊາ	 ຊຶ່ງວິທີການສອນໂດຍ	
ທົ່ວໄປແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄຳູ	 ແລະ	 ເນື້ອຫາວິຊາເປັນອັນດັບທ�ອິດ	 ແລະ	 ນັກຮຽນເປັນ	
ອັນດັບສອງ.	 ໃນການຮຽນແບບເກົ່ານັ້ນຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງປັບຕົວເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບຫຼັກສູດ	 ແຕ	່
ໃນການສຶກສາ	ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼັກສູດຄຳວນສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມຕ້ອງການຂອງ	
ຜູ້ຮຽນ,	ຜູ້ຮຽນຈະເຫັນວ່າຕົວເອງມີສະຖານະການສະເພາະເຊິ່ງກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການງານ,	ຊີວິດ	
ຄຳອບຄຳົວ	 ແລະ	 ຊີວິດໃນຊຸມຊົນ	 ສະຖານະການຕ່າງໆນີ້	 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ປັບຕົວ	 ແລະ		
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຄຳວນເລີ່ມຈາກຈຸດນີ້	 ສ່ວນດ້ານຕ�ລາ	 ແລະ	 ວິທີສິດສອນ	 ຖືວ່າມີບົດບາດ	
ຮອງລົງມາ.	ແຫ່ຼງຄຳວາມຮູທ້ີ່ມີຄຸຳນຄ່ຳາສູງສຸດໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ	່ຄືຳປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນເອງ		
ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ	ປະສົບການນັ້ນຄຳືຕ�ລາທີ່ມີຊີວິດຈິດໃຈສ�ລັບນັກສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

2. ຄວາມໝາຍຂອງທິດສະດີການຮຽນຮູ້ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່
ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່ໝາຍເຖິງ	 ວິທີການ	 ແລະ	 ຫລັກການທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາ	
ສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່	 ເປັນວິທະຍາສາດຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຕະຫຼອດ	
ຊີວິດຂອງຜູ້ໃຫຍ່.	 ຊຶ່ງມັນເປັນຮູບແບບທາງທິດສະດີ	 ແລະ	 ພາກປະຕິບັດສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່	
ອີງໃສ່ແນວຄຳວາມຄຳິດມະນຸດໂດຍກົງ.

ທ່ານ	Melcolm	Knowles	ໂນເລັດສ໌	(Knowles,	1980)	ໄດ້ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍຂອງທິດສະດ	ີ
ການຮຽນຮູ້ສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່ໄວ້ວ່າ	 ມັນແມ່ນສາດ	 ແລະ	 ສິນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເກີດການ	
ຮຽນຮູ້	 ເຊິ່ງປະກອບມີ	 1)	 ມະໂນທັດຂອງຜູ້ຮຽນ	 (self-concept)	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີລັກສະນະ	
ເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ	 ແລະ	 ຈິດໃຈ	 ມີວຸດທິພາວະສູງ	 ແລະ	 ເປັນຕົວຂອງຕົວ	 ເອງ.		
2)	 ປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນ	 (Experience)	 ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄຳຸນວຸດທິ	 ມີປະສົບການກວ້າງຂວາງທີ່	
ຈະເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອັນມີຄຳ່າຂອງການຮຽນຮູ້ພ້ອມດຽວກັນ	ກໍ່ຈະມີພື້ນຖານເປີດກວ້າງ	
ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ.	3)	ຄຳວາມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນ	(Readiness)	ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄຳວາມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນ	
ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງນັ້ນຈ�ເປັນຕໍ່ບົດບາດ	ແລະ	ສະຖານະພາບທາງສັງຄຳົມຂອງຕົນ	4)	ແນວທາງ	
ການຮຽນຮູ້	(Orientation	to	learning)	ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຖືເອົາບັນຫາ	ເປັນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ	້
ໂດຍຕ້ອງການເອົາຄຳວາມຮູ້ນ�ໄປໃຊ້ທັນທີ.

3. ພື້ນຖານທິດສະດີການຮຽນຮູ້ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່
1. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ

ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນໄດ້ດີຖ້າຫາກວ່າຫົວຂໍ້ການຮຽນກົງກັບຄຳວາມຕ້ອງການ	ແລະ	ຄຳວາມ	
ສົນໃຈໃນ	 ປະສົບການຜ່ານມາຂອງຕົນຊຶ່ງມັນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມເພິ່ງພໍ່ໃຈໂດຍ	
ສະເພາະການຈັດກິດຈະກ�ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເກີດການຮຽນຮູ້ຕ້ອງໃຫ້ກົງກັບຄຳວາມ	
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

2. ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫຍ່
ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະໄດ້ຜົນດີຖ້າຫາກຖືເອົາຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເປັນ	
ໃຈກາງໃນການຮຽນການສອນ	ດັ່ງນັ້ນການຈັດການຮຽນການສອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ	
ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄຳວນຈະຖືເອົາສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຜູ້ໃຫຍ່	
ເປັນຫຼັກ	ບໍ່ແມ່ນເນື້ອຫາວິຊາ.
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3. ການວິເຄາະປະສົບການ 
ເນື່ອງຈາກວ່າປະສົບການເປັນແຫລ່ງການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄຳວາມສ�ຄັຳນສ�ລັບຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ຄືຳ	
ການວິເຄາະປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄຳົນຢ່າງລະອຽດວ່າມີສ່ວນໃດຂອງ	
ປະສົບການທີ່ຈະເອົາມາໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນແລ້ວຈຶ່ງຫາທາງນ�ມາໃຊ້ໃຫ້	
ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ.

4. ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການເປັນຜູ້ນຳຕົນເອງ.
ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນເລິກຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກໍຄຳື	ການເປັນຜູ້ນ�ຕົນເອງໄດ້	ສະນັ້ນ		
ບົດບາດຂອງຄຳູ	 ຄຳວນຢູ່ໃນຂະບວນການຄຳົ້ນຫາຄຳ�ຕອບຮ່ວມກັບຜູ້ຮຽນຫລາຍກວ່າ	
ການເຮດັໜາ້ທີ່ສົ່ງຜ່ານຄຳວາມຮູ	້ແລ້ວເຮດັໜາ້ທີ່ປະເມີນຜົນວາ່ພວກເຂົາຮຽນໄດ້ຫືຼບໍ່.

5. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ
ຄຳວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງບຸກຄຳົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະບຸກຄຳົນເມື່ອ	
ອາຍຸເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ	 ເພາະສະນັ້ນການສອນຜູ້ໃຫຍ່ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມໃນດ້ານຮູບ	
ແບບຂອງການຮຽນການສອນ.

4. ສີລະປະ ແລະ ວິທະຍາສາດ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ ເກີດການ 
 ຮຽນຮູ້ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ມະໂນທັດຂອງຜູ້ຮຽນ (Self–concept) ຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີລັກສະນະທີ່ເຕີບໂຕທາງ	
ຮ່າງກາຍ	ແລະ	ຈິດໃຈ	ມີວຸດທິພາວະສູງ,	ມະໂນທັດຕໍ່ຕົນເອງ,	ຈະພັດທະນາຈາກການ	
ເພິ່ງພາຜູ້ອື່ນ	ໄປເປັນການນ�ພາຕົນເອງ	ແລະ	ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ.

2. ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (Experience) ຜູ້ໃຫຍ່ມີວຸດທິພາວະຫຼາຍຂຶ້ນ,	 ມີ	
ປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຈະເປັນແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນອັນມີຄຳ່າຂອງການຮຽນຮູ້,		
ຂະນະດຽວກັນກໍຈະມີພື້ນຖານເປີດກວ້າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.

3. ຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນ (Readiness) ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄຳວາມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນ	ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າ	
ສິ່ງນັ້ນ	ຈ�ເປັນຕໍ່ບົດບາດ	ແລະ	ສະຖານະພາບທາງສັງຄຳົມຂອງຕົນ.

4. ແນວທາງການຮຽນຮູ້ (Orientation to learning) 
ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຍຶດບັນຫາເປັນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ້,	ເຊິ່ງນ�ຄຳວາມຮູ້ໄປໃຊ້ທັນທີ.

ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີຄຳວາມໝາຍທາງທິດສະດີ	 ແລະ	 ທາງການປະຕິບັດຕົວຈິງ	 ໃນ	
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.	ເບິ່ງບັນຫາທາງທິດສະດີ:	ແມ່ນຈະມີແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງການຮຽນ	
ຮູ້ຂອງແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງມະນຸດຊາດກ່ຽວກັບການຮໍ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ,	 ຊີ້ນ�ດ້ວຍຕົນເອງ,		
ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ,	 ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ	 ແລະ	 ທັງຊີ້ນ�	 ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ແມ່ນ	
ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນນັກສຶກສາແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຕະຫຼອດ

5. ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່
1. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ (Need to know): ຄຳວາມຈ�ເປັນທີ່ຕ້ອງການຢາກ	
ຮຽນ	ເພາະວ່າຜູ້ໃຫ່ຍຕ້ອງຮູ້ເຫດຜົນ.

2. ປະສົບການ (Experience):	ແມ່ນບົນພື້ນຖານປະສົບການ	ນັບທັງຂໍ້ຜິດພາດ	ເຊິ່ງ	
ມັນຈະຕອບສະໜອງໄດ້.
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3. ແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ (Self-concept):	 ຜູ້ໃຫ່ຍມີຄຳວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ	
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ	ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການວາງແຜນ	ແລະ	ການປະເມີນຜົນ.

4. ມີຄວາມພ້ອມ (Readiness):	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຕົນເອງ	
ສາມາດນ�ໄປໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງໄດ້.

5. ທິດທາງ (Orientation):	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນຮູ້ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ	 ຫຼາຍກວ່າ		
ຮຽນເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເນື້ອໃນ.

6. ຄວາມຈູງໃຈພາຍໃນຕົວ (motivation):	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄຳວາມຈູງໃຈທີ່	
ມາຈາກຕົນເອງຫຼາຍກວ່າ	ທີ່ມາຈາກພາຍນອກ.

ສະນັ້ນທັງ	6	ອົງປະກອບ	ແມ່ນສາມາດນ�ໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຳົ້ນຄຳິດ,	ການວິເຄາະ,	ການຈັດ	
ການເຝິກອົບຮົມ,	ການຈັດການຫຼັກສູດ	ຫຼື	ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ	ແລະ	ບຸກຄຳົນ.

6. ຈຸດພິເສດການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່
ແມ່ນບົນພື້ນຖານຄຳວາມເຂົ້າໃຈ,	 ການຈັດຕັ້ງ,	 ການສັງລວມຄຳວາມຮູ້	 ຫຼາຍກວ່າຄຳວາມຈື່ຈ�		
ເຊິ່ງປະກອບມີ	7	ກົດເກນ	ຫຼັກການຄຳື:	

1. ຈຳເປັນຕ້ອງການຮຽນຮູ້ (ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນໄດ້ດີ	ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກຮຽນ	
ດ້ວຍຕົນເອງ	 ແລະ	 ເຂົາເຈົ້າມີຄຳວາມຈິງໃຈ	 ທີ່ຈະພັດທະນາທັກສະ	 ຫຼື	 ຄຳວາມຮູ້ທາງ	
ວິທະຍາສາດໃດໜຶ່ງ)

2. ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນສະເພາະແຕ່ເວລາຢາກຮຽນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງການຮຽນ 
ເທົ່ານັ້ນ.	 ສະນັ້ນ,	 ການຮຽນແມ່ນຈະຢູ່ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດຕົວຈິງ	 ວ່າສິ່ງນີ້ຈະ	
ສາມາດຊ່ວຍເຮົາໄດ້ພຽງໃດ,	ໂດຍ	ມີບົດຮຽນທີ່ເກາະກ່າຍກັນ	ແລະ	ຕ້ອງສອດຄຳ່ອງກັບ	
ເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາທີ່ຕັ້ງໄວ້?

3. ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ	(ທັງເຮັດທັງຮຽນ)

4. ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ,	 ຜູ້ໃຫຍ່	 ຈະມີການຕັ້ງບັນຫາ		
ໃນການຮຽນຮູ້	 ມີການຕັ້ງຄຳ�ຖາມ	 ແລະ	 ໃຫ້ຄຳ�ຕອບ	 ແລ້ວຈະພາໃຫ້ການຮຽນມີການ	
ພາກພຽນກວ່າ,	ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ	ແລະ	ໜັກແໜ້ນກວ່າ.

5. ປະສົບການມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍຄ່ຳື:	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີປະສົບການ	
ຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມເຊິ່ງຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຳວາມເປັນໜ້າເຊື່ອຖື	 (ຖ້າວ່າຄຳວາມຮູ້ກ່ອນ	
ບໍ່ຊັດເຈນ,	ບໍ່ຄຳົບຖ້ວນ	ຫຼື	ມີພຽງແຕ່ຜິວເຜີນເທົ່ານັ້ນ	ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ແກ່ການສົ່ງຄຳວາມຮູ	້
ທີ່ຜິດພາດໄດ້)

6. ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນດີກວ່າໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫຼັກສູດ. ສ່ວນໄວໜຸ່ມມັກຈະ 
ຮຽນຕາມຫຼັກສູດ.	 ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນດ້ວຍຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ	
ເຂົາ,	ດ້ວຍຄຳ່ານິຍົມທີ່ເຂົາຕ້ອງການ	ແລະ	ສອດຄຳ່ອງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາຢາກບັນລຸ.

ສະນັ້ນ,	 ວິທີການທີ່ມີຜົນສ�ເລັດຫຼາຍ	 ແມ່ນການເຊີນຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍ	
ໃນສິ່ງແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍ,	ໃນສະຖານະການທີ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນ.

7. ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການການຊີ້ນຳ ແລະ ການພິຈາລະນາ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ເຂົາໃນ 
ຖານະທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເທົ່າທຽມກັນໃນຂະບວນການຄຳື:	ການຊີ້ນ�	ແລະ	ການພິຈາລະນາ		
(ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ,	 ຂ່າວສານ	 ທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງເຂົາ,	 ເຂົາບໍ່	
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ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນສອນເຂົາໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດຢູ່,	 ແຕ່ເຂົາຕ້ອງການປະເມີນຕົນເອງວ່າ	
ອັນໃດສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ	 ແລະ	 ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້,	 ເຂົາຕ້ອງການເລືອກວິທີອີງໃສ	່
ຄຳວາມຈ�ເປັນຄຳວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ	ແລະ	ບົດບາດການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນສັງຄຳົມ		
ແມ່ນຮັບຮູ້ວ່າອັນນີ້ແມ່ນບົດບາດຂອງເຂົາ).

7. ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ :

ແມ່ນມີພື້ນຖານມາຈາກບຸກຄຳົນຈ�ນວນໜຶ່ງ	 ເຊິ່ງມີແບບວິທີການຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,	 ແຕ	່
ສາມາດຈັດໃຫ້ເປັນແບບຮຽນຄຳືກັນ,	 ເຊິ່ງແຕ່ລະຄຳົນມີທ່າອ່ຽງ	 ແລະ	 ຄຳວາມມັກໄປຕາມແຕ່ລະ	
ແບບ	 ເຊິ່ງມີຜູ້ກ�ນົດວ່າ:	 ເປັນເອກະລັກຂອງການຮຽນ	 ແລະ	 ຈະມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານ	
ສະລິລະສາດທີ່ຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດ	 ເຊິ່ງຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກໃຊ້ປະຕິສ�ພັດ	 ແລະ	 ໂຕ້ຕອບກັບ	
ສິ່ງແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້	(Malcolm	Knowles).

• ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຮຽນຮູ້ດ້ວຍ: 
1.	 ການເບິ່ງ	(Visual)
2.	 ການຟັງ	(Auditory)
3.	 ການສ�ຜັດ	(Kinesthetic)

ເຊິ່ງເວລາສອນຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຕ້ອງພະຍາຍາມໃຊ້ທັງສາມຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ.

•	 ຂໍ້ຄຳວນຄຳ�ນຶງເຖິງການສອນຜູ້ໃຫຍ່.
1.	 ການຄຳົ້ນຄຳິດ
2.	 ການຕ�ນິວິຈານ
3.	 ການວິເຄາະທາງດ້ານປະຫວັດສາດ.

8. ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສູງສຸດແມ່ນ:
1.	 ຄຳວາມໝາຍສ່ວນບຸກຄຳົນ.
2.	 ສະຖານະການທາງດ້ານບໍລິບົດ	(ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນໆ).
3.	 ແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຕົນເອງ.	 (ແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ສະສົມໄວ້ສ�ລັບບຸກຄຳົນ	 ຕໍ່ກັບຄຳວາມ	

ເຊື່ອຖື,	ປະສົບການ,	ຄຳ່ານິຍົມ	ແລະ	ຄຳວາມຮູ້.)
4.	 ແບບວິທີຮັບຄຳວາມຮູ້ສຶກ	 (ແມ່ນໄດ້ແກ່ອິນຊີທັງ	 5	 ຄຳື:	 ການສ�ຜັດທາງຜິວໜັງ,	 ກິ່ນ,		

ຣົດ,	ການເບິ່ງເຫັນ	ແລະ	ການໄດ້ຍິນ)
5.	 ຂະບວນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:	ແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການຮຽນ	(ໂດຍມີແບບເສັ້ນຊື່,		

ມີແບບສັງລວມ,	ມີແບບສ່ຽງໂຊກ,	ມີແບບໂລຊິກ,	ມີແບບຮູບປະທ�	ໂດຍອີງໃສ່ຄຳວາມ	
ເປັນຈິງ,	 ອີງໃສ່ເວລາ.	 ແບບສິລະປິນ	 ແຕກຕ່າງກັບ	 ແບບສະຫຸຼບຫຍໍ້	 ແລະ	 ມີແບບ	
ປະກົດການຕົວຈິງ	ແລະ	ມີຮູບແບບປະທ�).

6.	 ວິທີການໃຫ້ຄຳ�ຕອບການຕອບໂຕ້	

ຂະບວນການ	
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ເນັ້ນປະສົບການ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສອດຄ່ຳອງກັບ	
ຄຳວາມຕ້ອງການ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການຮຽນຮູ້ທີ່ດີ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
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9. ລັກສະນະການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່
1. ຜູ້ໃຫ່ຍຕ້ອງການຮູ້ເຫດຜົນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນຮູ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຂົາຕ້ອງ 
ການຈະຮຽນຮູ້, ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຫ່ຍຮູ້ວ່າ	 ຕົນເອງມີຄຳວາມຮັບຜິດຊອບ	 ຕໍ່ຜົນຂອງການ	
ຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງໄດ້ກ່ອນ.	 ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມັກຕ້ອງການຈະຮູ້ວ່າ	 ເພາະ	
ເຫດຜົນໃດ	 ຫຼື	 ຍ້ອນຫຍັງເຂົາຈິ່ງຈ�ເປັນຈະຕ້ອງການຮຽນຮູ້,	 ເຂົາຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ	
ອັນໃດ?	ແລະ	ຈະສູນເສຍປະໂຫຍດອັນໃດຖ້າບໍ່ໄດ້ຮຽນ?

2. ລັກສະນະການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່:	ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊີ້ນ�ຕົນເອງ	ຫຼາຍກວ່າຈະ	
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊີ້ນ�,	 ການສອນຜູ້ໃຫຍ່ຄຳວນເປັນແບບແນະແນວຫຼາຍກວ່າ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ບົດບາດ	
ຂອງຜູ້ສອນຄຳວນຈະເປັນການເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ	(Facilitator)	ຫຼາຍກວ່າ.

3. ບົດບາດປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນ:	ປະສົບການເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄຳວາມແຕກ	
ຕ່າງຈາກບຸກຄຳົນ.	 ດັ້ງນັ້ນ,	 ການຈັດກິດຈະກ�ຄຳວນຄຳ�ນຶງເຖິງ	 ດ້ານຄຳວາມແຕກຕ່າງ	
ລະຫວ່າງບຸກຄຳົນດ້ວຍ,	ຄຳວນໃຊ້ເທັກນິກຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ	ທີ່ເນັ້ນການຮຽນຮູ້ໂດຍອາໄສ	
ປະສົບການ	 (Experiential	 Techniques)	 ເຊັ່ນ:	 ການອະທິບາຍກຸ່ມກິດຈະກ�ການ	
ແກ້ໄຂບັນຫາກໍລະນີສຶກສາເປັນຕົ້ນ.

4. ແນວໂນ້ມນ້າວໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່:	ການຮຽນຮູ້ມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່	ຊີວິດປະຈ�ວັນ	
ຫຼື	 ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍກວ່ານັ້ນຄຳື:	 ເຂົາຈະສົນໃຈຫາກຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກງານ	
ຂອງເຂົາດີຂຶ້ນ	 ຫຼື	 ຊ່ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຊີວິດປະຈ�ວັນ,	 ການຈັດການສູນຫຼັກສູດ	
ຄຳວນອາໄສສະຖານະການຕ່າງໆອອ້ມຮອບຕົວເຂົາ	 (ເອກະສານສາລະຫຼັກການ	 ແລະ		
ແນວຄຳິດປະກອບການດ�ເນີນ	ກສນ	ຄຳ�ພີ	ກສນ	).

5. ບັນຍາກາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່:	 ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີກວ່າໃນບັນຍາກາດທີ່	
ມີການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຕ່າງໆທາງກາຍະພາບເຊັ່ນ:	 ການຈັດແສງສະຫວ່າງ	
ອຸນຫະພູມທີ່ພໍເໝາະ,	 ການຈັດທີ່ນັ່ງທີ່ອ�ນວຍການຈັດກິດຈະກ�ຮ່ວມກັນ	 ແລະ	 ມີ	
ບັນຍາກາດຂອງການຍອມຮັບໃນຄຳວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານແນວຄຳວາມຄຳິດ	 ແລະ		
ປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະບຸກຄຳົນມີຄຳວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນ,		
ມີອິດສະຫຼະພາບໃນການສະແດງອອກເປັນກັນເອງ

ຈາກລັກສະນະ ແລະ ທຳມະຊາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: 
1.	 ຄຳວນພິຈາລະນາ	ແລະ	ໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນກັບແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນ.	(Motivation	

to	learn)
2.	 ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູ້.	(Learning	Environment)
3.	 ຄຳວນຄຳ�ນຶງເຖິງຄຳວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະບຸກຄຳົນ.	(Learning	Style)
4.	 ຕ້ອງຄຳ�ນຶງເຖິງຄຳວາມຮູ້ສຶກເດີມ	ແລະ	ປະສົບການ	(Experience)
5.	 ຄຳວນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການເບິ່ງແຍງ	 ແລະ	 ການໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນກັບເນື້ອໃນ		

ແລະ	ກິດຈະກ�ໃນການຮຽນຮູ້	(Learning	Content	and	Activities)
6.	 ໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສອດຄຳ່ອງກັບຄຳວາມເປັນຈິງ	 (Realistic	

Problems)
7.	 ຕ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທັງໃນດ້ານສະຕິປັນຍາ,	ເອກະສານສາລະ	

ຫຼັກການ	ແລະ	ແນວຄຳິດປະກອບການດ�ເນີນງານ	(ຄຳ�ພີ	ກສນ	:	113)	ທາງດ້ານ	
ຮ່າງກາຍໃນການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່.

8.	 ຄຳວນໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍໂດຍສະເພາະການຮຽນຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ.
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9.	 ໃຫ້ໂອກາດໃນການຝຶກປະຕິບັດຈົນເກີດຜົນດີຫຼືການນ�ໄປປະຍຸກໃຊ້ໄດ້.
10.	 ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ສະແດງສັກກະຍະພາບ	 ໃນການຮຽນຮູ້ຈົນກະທັງໃຫ້ເຈົາໄດ້ເບິ່ງເຫັນ	

ຄຳວາມກ້າວໜ້າວ່າສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້.
11.	 ບຸກຄຳົນຈະເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຳວາມຮູ້ທີ່ເກີດຈາກຕົນເອງຫຼາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ.
12.	 ບຸກຄຳົນຈະຍອມຮັບແນວຄຳວາມຄຳິດ	ແລະ	ພຶດຕິກ�ໃໝ່	ເມື່ອບຸກຄຳົນນັ້ນຍອມຮັບວ່າ	

ເປັນສະມາຊິກຂອງສັງຄຳົມ.

ອີງຕາມທິດສະດີຂອງ	Knowles	ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີກໍ່ຕໍ່ເມືອມີແຮງຈູງໃຈຢູ່	6	ຢ່າງເຊັ່ນ:

• ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ ້Need to know: ຜູ້ໃຫຍຕ້່ອງການທີ່ຈະຮູເ້ຫດຜົນ	ທີ່ຈະຮຽນຮູ	້
ສິ່ງໃດໜຶ່ງ.

• ພື້ນຖານ Foundation:	ປະສົບການ	(ລວມທັງປະສົບການທີ່ຜິດພາດ)	ໃຫ້ພື້ນຖານໃນ	
ການເຮັດກິດຈະກ�ໃນການຮຽນ.

• ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ Self-concept:	 ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ	
ການຕັດສິນຂອງຕົນໂດຍສະເພາະເມື່ອເວົ້າເຖິງການສຶກສາ;	 ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ	
ວາງແຜນ	ແລະ	ການປະເມີນການຮຽນຂອງເຂົາ	ເຈົ້າເອງ.

• ຄວາມພ້ອມ Readiness:	ຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີຄຳວາມສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງມີຜົນທັນທີ່ທັນໃດ	
ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ	ກໍ່ຄຳືຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ເນັ້ນຄວາມເປັນຈິງ Orientation:	ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນແມ່ນຈະເນັ້ນບັນຫາຫຼາຍວ່າເນື້ອໃນຂອງ	
ບົດຮຽນ.	

• ແຮງຈູງໃຈ Motivation: ຜູ້ໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນຕໍ່ແຮງຈູງໃຈພາຍໃນ	 ຫຼາຍກວ່າ	
ແຮງຈູງໃຈພາຍນອກ.

ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ
Andragogy	and	Pedagogy

ທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	 ແມ່ນຮູບແບບທີ່ມີລະບຽບວິໄນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດສະດີ		
ແລະ	 ການປະຕິບັດຂອງລະບົບການສຶກສາ;	 ເຊິ່ງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ	 ການຮຽນ	 ການ	
ປະຕິບັດ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການສອນທີ່ດີ	ແລະ	ມີປະສິດທິພາບ.

ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ	່ການເຂົ້າໃຈທິດສະດີນີ້ແມ່ນມີ	ສອງຫັຼກການ:

•	 ການທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດ	 (=ທິດສະດີ)	 ແລະ	 ການສະໜັບສະ	
ໜູນ	 (=ການປະຕິບັດ)	 ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	 ແລະ	 ການຮຽນຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.		
ໃນທາງທິດສະດີຂອງ	 Malcolm	 Knowles,	 ມີທິດສະດີ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດ	 ທີ່	
ສະເພາະ,	ໂດຍອີງໃສ່ແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຄຳົນ,	ຄຳວາມເປັນເຈົ້າການ,	ແລະ	ອິດສະຫຼະ	
ໃນການຮຽນ	ເຊິ່ງຄູຳອາຈານຈະມີ	ບົດບາດເປັນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ.້
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ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ:
ຫຼັງຈາກສິ້້ນສຸດການຮຽນພາກນີ້	ນັກສ�ມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ

•	 ວົງຈອນຂອງການຝຶກອົບຮົມ

•	 ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການສອນຕ່າງ

•	 ເຂົ້າໃຈການກ�ນົດຈຸດປະສົງໃນຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ	 ສາມາດເລືອກເຟັ້ນວິທີການຝຶກອົບຮົມ	
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ໃຫຄ້ຳ�ຫນັ	ຫຼື	
ຄຳ�ຕ�ໜຕິຊິມົ	ທີ່ທນັ	
ການໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ

ສຸມໃສ່ຄຳວາມ	
ຕ້ອງການໃນການ	

ຢາກຮູ	້
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເຊື່ອມຕໍ່ການຮຽນ	
ໃຫ້ເຂົ້າກັບຄຳວາມຮູ	້
ກັບປະສົບການທີ່ມີ

ສຸມໃສ່ການຮຽນ	
ທີ່ສອດຄຳອ່ງ	ແລະ	
ສາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້

ສ້າງຂຶ້ນຈາກແຮງຈງູ	
ໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ

ນ�ໃຊ້ເຕັກນິກ	
ການສອນ	ໃນຫຼາຍໆ	

ຮບູແບບ

ສ້າງສະພາບ	
ແວດລ້ອມ	

ການຮຽນຮູແ້ບບ	
ເປັນກັນເອງ

ຈດັໃຫ້ມີກິດຈະກ�ທີ່	
ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈງິ

ການສອນ 
ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່

	ຮູບສັງລວມກອບແນວຄຳວາມຄຳິດການສອນຜູ້ໃຫຍ່

I.	 ຄຳວາມໝາຍສັບ
ວິທີການສອນ:	ແມ່ນວິທີການທີ່ຈະນ�ສະເໜີເນື້ອໃນ	ຫຼື	ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນເພື່ອໃຫ້	ເກີດການຮຽນຮູ້		
ຊຶ່ງວິທີການສອນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:	ບັນລະບາຍ,	ການສະແດງ	ບົດບາດສົມມຸດ,	ກໍລະນີສຶກສາ,		
ສົນທະນາກຸ່ມ	ແລະ	ອື່ນໆ.

ອຸປະກອນ:	 ແມ່ນອຸປະກອນ	 ຫືຼ	 ສື່	 ທີ່ນ�ໃຊ້ເຂົ້າໃນເວລາຈດັການຮຽນ-ການສອນ	 ຫືຼ	 ເວລາທີ່	
ເຮາົນ�ໃຊ້ວທີິການສອນ	 ນັ້ນເອງ	 ຕົວຢ່າງ:	 ສະໄລ,	 ໂປດສເຕີ	 ນ�ໃຊ້ໃນເວລາບັນລະຍາຍ,		
ຟີມວດີິໂອສັ້ນ	ນ�ໃຊ້ໃນເວລາສົນທະນາກຸ່ມ	ແລະ	ອື່ນໆ.

ເຕັກນິກການສອນ:	 ແມ່ນຄຳວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການນ�ໃຊ້ວິທີການສອນ	 ຕົວຢ່າງ:	 ວິທີການ	
ສົນທະນາກຸ່ມ	ສາມາດຈັດໃຫ້ມີການລະດົມສະໝອງ,	ການສົນທະນາກຸ່ມໃຫຍ່	ແລະ	ອື່ນໆ.
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II.	 ຈຸດປະສົງຂອງວິທີການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິທີການສອນຈະເນັ້ນຈຸດປະສົງ	 3	ຢ່າງຄຳື:	 ສ້າງຄຳວາມຮູ້,	 ສ້າງທັກສະ	ແລະ		
ສ້າງທັດສະນະຄຳະຕິ	ຫຼື	ຈິດສ�ນຶກ

1. ວິທີການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້

ສ�ລັບວິທີການສອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແກ່	 ການບັນລະຍາຍ	 ບໍ່ວ່າຈະເປັນການບັນຍາຍ	 ທີ່ມີພາບ	 ຫຼື		
ບໍ່ມີພາບປະກອບກໍ່ຕາມ	ເຊັ່ນ:	ສະໄລ,	ໂປສເຕີ,	ແບບຈ�ລອງ,	ແລະ	ອື່ນໆ.	ການໄປທັດສະນະ	
ສຶກສາ	 ແລະ	 ການສາທິດ	 ກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໄດ້	 ເມື່ອຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໄດ້ໜຶ່ງ.	ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງ	ໂດຍຜ່ານການອ່ານ	ແລະ	ຄຳົ້ນຄຳວ້າ	
ຈາກເອກະສານ	 ຫຼື	 ບົດຮຽນທີ່ໃຫ້ກໍກໍ່ໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້	 ໂດຍສະເພາະ	 ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມ	
ເປົ້າໝາຍທີ່ຮຽນມີຄຳວາມຮູ້ໃນການອ່ານ-ການຂຽນຂ້ອນຂ້າງສູງ.	 ສະໄລ	 ຫຼື	 ຟີມວິດີໂອ	 ເພື່ອ	
ການສຶກສາກໍສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໃດໜຶ່ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ວິທີການສອນເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດທັກສະ

ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຮຽນເຮັດອັນໃດອັນໜຶ່ງໃໝ່	ແມ່ນການລົງມືເຮັດດ້ວຍຕົວ	ຂອງເຮົາເອງ.		
ດັ່ງນັ້ນ,	 ການຝຶກປະຕິບັດຈິ່ງມີຄຳວາມສ�ຄຳັນສ�ລັບການພັດທະນາທັກສະໃນທຸກໆວິຊາ.	 ຊຶ່ງ	
ເຮົາສາມາດ	ສາທິດເຮັດໃຫ້ເຂົາເບິ່ງວ່າເຮັດແນວໃດ	ດ້ວຍບຸກຄຳົນທີ່ມີຄຳວາມຊ�ນານກວ່າ.	ຖ້າ	
ວ່ານັກສ�ມະນາກອນໄດ້ຝຶກງານຕົວຈິງ	 ກັບຜູ້ທີ່ມີຄຳວາມຊ�ນານໃນດ້ານນັ້ນຍິ່ງຈະເປັນການ	
ຂັດເກົາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະ	ແລະ	ຄຳວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.

3. ວິທີການສອນເພື່ອໃຫ້ເກີດທັດສະນະຄະຕິ / ຈິດສຳນຶກ

ມີວິທີການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນໃຈ	 ແລະ	 ກະຕືລືລົ້ນໃນການ	 ຮຽນຮູ້ໃນ	
ລະດັບຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ	ປະສົບການ	ຜ່ານມາ	ແລະ	ປັດຈຸບັນ.

ໃນຈ�ນວນເຫຼົ່ານີ້ມີ	 ການຫຼີ້ນບົດບາດສົມມຸດ	 ເມື່ອນ�ເອົາເຫດການໃນອາດີດມາ	 ສ້າງເປັນ	
ເລື່ອງ.	 ການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ສ�ພັດກັບປະສົບການ	 ແລະ	 ແນວ	
ຄຳວາມຄຳິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ແລະ	ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.	ກໍລະນີສຶກສາ		
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກການຂຽນ,	ການເລົ່າ	ຫຼື	ຜ່ານຮູບພາບ	ຫຼື	ບົດເພງ	ມັນໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຮົາ	
ໄດ້ທົບທວນຄຳືນເຖິງປະສົບການຂອງຄຳົນອື່ນ	 ແລະ	 ຮຽນຮູ້ຈາກພວກເຂົາຜ່ານການວິເຄາະ.		
ການຈ�ລອງເຫດການ	ແມ່ນການຝຶກປະຕິບັດທີ່ມີແຜນການ	ແລະ	ເກມ	ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ	້
ສຶກທີ່ວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳວາມໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້.	

III.	ເງື່ອນໄຂໃນການເລືອກວິທີການສອນ
ວິທີການສອນປັດຈຸບັນ	ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ	ແລະ		
ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ການຄຳັດເລືອກຄຳວນຄຳັດ	
ເລືອກວິທີການສອນໃຫ້ມີຄຳວາມເໝາະສົມກັບຊຸດຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ	 ຫົວຂໍ້ແຕ່ລະຄຳັ້ງ.	 ສິ່ງດັ່ງ	
ກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພວກເຮົາຄຳວນຄຳ�ນຶງໃນເວລາເລືອກວິທີການສອນ:

4. ການຮຽນຂອງເຮົາມີຈຸດປະສົງເນັ້ນໃຫ້ເກີດຫຍັງ?

ພວກເຮົາພຽງຕ້ອງການແຕ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນບໍ	ຫຼື	ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ເກີດ	ການປ່ຽນແປງ	
ທາງດ້ານຄຳວາມຮູ້ສຶກ?	 ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮຽນກ່ຽວກັບຄຳວາມຈິງໃນບົດຮຽນໃດໜຶ່ງບໍ?		
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ຫຼືວ່າຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເກີດທັກສະໃນການທີ່ຊອກຫາຄຳວາມຈິງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ?	ສິ່ງ	
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຂອບເຂດເນື້ອໃນຂອງເຮົາທີ່ຕ້ອງການເນັ້ນໜັກ	 ບວກ	
ກັບຄຳວາມຮູ້	 ທັກສະ	 ຫຼື	 ຈິດສ�ນຶກ/ທັດສະນະຄຳະຕິ	 ຈິ່ງຈະສາມາດເລືອກວິທີການສອນທີ່	
ເໝາະສົມໄດ້.

5. ຜູ້ຮຽນຂອງເຮົາແມ່ນໃຜ?

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນກຸ່ມຄຳົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານຄຳ້າຍຄຳືກັນຫຼືບໍ່?	ມີຄຳວາມແຕກຕ່າງ	ທາງດ້ານອາຍຸ		
ແລະ	ປະສົບການບໍ?	ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່	ຫາກບໍ່ຮູ້ໜັງສື	ຫຼື	ຮູ້ໜັງສືຂັ້ນຕົ້ນ,	ວິທີການທີ່	
ສອນຍິ່ງໄດ້ມີຄຳວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາເລືອກເຕັກນິກການສອນ	 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກ	
ຄຳົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.	 ຖ້າຜູ້ຮຽນຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ	 ຫຼື	 ບໍ່ມີຄຳວາມຄຳຸ້ນເຄີຍກັນຄຳູຝຶກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີ		
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກິດຈະກ�ຮ່ວມກັນ.	 ສ�ລັບຜູ້ຮຽນທີ່ບໍ່ເຄີຍຜ່ານລະບົບການຮຽນ		
ແບບສາມັນ	ການນັ່ງຟັງບັນລະຍາຍເປັນເວລາດົນແມ່ນມີຄຳວາມລ�ບາກສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ.

6. ພວກເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນ

ການຝຶກອົບຮົມຄຳວນເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ	 ເພື່ອເປັນອັນຢັ້ງຢືນສິ່ງ	
ທີ່ເຂົາປະສົບຜົນສ�ເລັດໃນອາດີດ	 ເພື່ອເປັນການສົນທະນາບັນຫາທີ່ຄຳ້າຍຄຳືກັນ	 ແລະ		
ສັງເຄາະເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ໂດຍອິງໃສ່ແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ຜ່ານມາ.	 ເຮົາຕ້ອງຄຳ�ນຶງສະເໝີວ່າວິທ	ີ
ການສອນທີ່ແທດເໝາະທີ່ພວກເຮົາເລືອກ	ຈະເປັນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

7. ມັນໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້

ສ�ລັບການຮຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບ,	 ການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ	 ແລະ	 ການສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ	
ແມ່ນມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຫຼາຍ.	ວິທີການສອນທີ່ຖືກເລືອກຄຳວນໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ,	ການຮຽນຜ່ານການ	
ລົງມືປະຕິບັດ,	 ການຮຽນນັ້ນຕ້ອງທ້າທາຍຜູ້ຮຽນໃນການສ້າງຈິນນະນາການ	 ແລະ	 ສິ່ງໃໝ່.		
ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຄຳວນໃຫ້ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ	 ແລະ	 ໜ້າຈື່ຈ�	 ອິງຕາມຄຳວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ	
ຕ້ອງໄດ້ຖືກນ�ໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຕື່ນຕົວຕະຫຼອດເວລາ	ແລະ	ຖືກກະຕຸ້ນຕະຫຼອດເວລາ.	

8. ມັນໄດ້ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທັງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອັນລວມ

ການເລືອກວິທີການສອນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນປະຕິບັດໄປຕາມແນວທາງ	ແລະ	ພື້ນຖານຄຳວາມ	
ສາມາດຂອງເຂົາເອງ	 ໂດຍບໍ່ຄຳວນລະເລີຍອັນໃດອັນໜຶ່ງ.	 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນວິທີການສອນຄຳວນ	
ທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຄຳົນ	 ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນໄດ້ຮຽນຮູ	້
ຮ່ວມກັນ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ນັ້ນເປັນຮູບປະທ�ຂອງທຸກຄຳົນໃນກຸ່ມ.	ຖ້າຜູ້ຮຽນບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ	
ມາກ່ອນ	ວິທີການທີ່ເລືອກໃຊ້ຄຳວນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳ່ານິຍົມຂອງຄຳວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ	ແລະ	ກັນ		
ແລະ	ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເປີດອົກເປີດໃຈຕໍ່ກັນພາຍໃນກຸ່ມ.

9. ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະມັດຖະພາບທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຄູຝຶກ/ຜູ້ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ

ຄຳູຝຶກແຕ່ລະຄຳົນອາດຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ນ�ໃຊ້ທຸກໆວິທີການສອນ.	 ການຂາດປະສົບການ	 ແລະ		
ຄຳວາມໝັ້ນໃຈ	 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການນ�ໃຊ້ວິທີການແຕ່ລະວິທີຫຼຸດລົງ.	 ການ	
ກະກຽມຢ່າງຮອບຄຳອບໃນຂະນະທີ່ອອກແບບວິທີການສອນ	 ແລະ	 ການຍົກລະດັບຄຳວາມຮູ	້
ຄຳວາມສາມາດ	ແລະ	ທັກສະຂອງຄຳູຝຶກຜ່ານການປະຕິບັດ	ແລະ	ທົບທວນຄຳືນເປັນປະຈ�ແມ່ນ	
ມີຄຳວາມສ�ຄຳັນ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
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IV.	ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ

ດ�ເນີນການປະເມີນ		
ຄຳວາມຕ້ອງການ		
ໃນການຝຶກອົບຮມົ

ອອກແບບ		
ການຝຶກອົບຮມົ

ປະເມີນການ	
ຝຶກອົບຮມົ

ວງົຈອນການ	
ຝຶກອົບຮມົ

ດ�ເນີນການ	
ຝຶກອົບຮມົ

ຮູບສະແດງວົງຈອນ	(ຂັ້ນຕອນ)	ໃນການຝຶກອົບຮົມ

ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ:	 ແມ່ນບາດກ້າວທ�ອິດໃນຂະບວນການຝຶກ	
ອົບຮົມ	ມັນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ	ແລະ	ອອກແບບໂຄງການໃນການເສີມສ້າງຂີດ	
ຄຳວາມສາມາດຂອງບຸກຄຳະລາກອນ	 ພ້ອມນັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາວິເຄາະຄຳວາມຕ້ອງ	
ການ,	 ຄຳວາມຄຳາດຫວັງລວມທັງບັນຫາ	 ແລະ	 ສາເຫດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ	
ອົບຮົມ	 ພວກເຮົາຄຳວນຈັດບູລິມະສິດຄຳວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນອີງຕາມຄຳວາມຮີບດ່ວນ	 ແລະ		
ຄຳວາມສ�ຄຳັນ	 ແລະ	 ຄຳວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງແກ່ຄຳວາມຕ້ອງການໂດຍອີງໃສ່		
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ.	 ຜົນຂອງຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມນັ້ນຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ	່
ການກ�ນົດຄຳວາມຮູ້,	ທັກສະ	ແລະ	ສະມັດຖະພາບອັນຈ�ເປັນຂອງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຜູ	້
ເຂົ້າອົບຮົມນ�ຄຳວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ	 ແລະ		
ປະສິດທິຜົນເພື່ອ:	

•	 ຮັບປະກັນວ່າການຝຶກອົບຮົມຕອບສະໜອງຕາມຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ

•	 ເພື່ອກວດສອບສົມມຸດຕິຖານຂອງເຮົາ	 ຕໍ່ກັບຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ,		
ຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	ແລະ	ທັດສະນະຄຳະຕິຕໍ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•	 ນ�ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຄຳຸ້ມຄຳ່າ	(ເວລາ,	ຄຳົນ,	ສະຖານທີ່,	ອຸປະກອນ	ຕ່າງໆ)
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ລະດັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ຮຽນມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການ	 ໃນການຝຶກອົບຮົມ	 ໂດຍນ�ໃຊ້ເຄື່ອງມື		
ແລະ	ວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການ	
ແບບເປັນທາງການ	
ຈດັການສ�ພາດ,		
ເກັບກ�ຂໍ້ມູນ

ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການ	
ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຈາກການ	
ສັງເກດສະພາບຕົວຈງິ.		
ສອບຖາມຄົຳນອ້ອມຂ້າງ

ເລີ່ມຈາກຄຳວາມຄິຳດ	
ຂອງບຸກຄົຳນ,	ອົງກອນ,	
ນະໂຍບາຍຂອງອົງກອນ

ໂດຍລວມແລ້ວການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນ	ມີ	3	ວິທີການ	ຄຳື:
1.	ການໃຊ້ແບບສອບຖາມ
2.	ການສ�ພາດ
3.	ການສັງເກດການ

ແບບສອບຖາມ:
ເຄື່ອງມືນີ້ຈະສາມາດຮວບຮວມ	
ຄຳວາມຮູຄ້ຳວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າ	
ຮບັການອົບຮມົ	ຊຶ່ງຕ້ອງການຢາກ	
ພັດທະນາ	ຫືຼ	ປັງປຸງ	
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ການສ�ພາດ:
ແມ່ນເຄື່ອງມືປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການວເິຄາະຄຳວາມ	
ຕ້ອງການ	ຫືຼ	ບັນຫາຂອງຜູ້ເຂົ້າອົບຮມົ.	(ວທີິນີ້ເປັນວທີິທີ່ດີ	ແລະ		
ໄດ້ຮບັຜົນໃນການວເິຄາະ	ຊ່ອງຫ່ວາງລະຫ່ວາງຄຳວາມສາມາດ		
ໃນປະຈບັຸນ	ແລະ	ສະມັດຕະພາບທີ່ຕ້ອງການຂອງ	
ບຸກຄຳະລາກອນ	ໃນການປະຕິບັດໜາ້ທີ່	ແລະ	ບົດບາດຂອງຕົນ	
ຕາມວຽກງານທີ່ໄດ້ຮບັມອບໝາຍ)

ການສັງເກດການ:	
ການສັງເກດການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮບັ	
ການຝຶກອົບຮມົເປັນວທີິການທີ່ດີ	ເພື່ອກ�ນົດ	
ຄຳວາມຕ້ອງການ	ໃນການຝຶກອົບຮມົ

V.	 ວິທີການສອນ-ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຫຍ່

1. ຄວາມໝາຍຂອງວິທີສອນ

ວິທີການສອນ:	ແມ່ນວິທີການທີ່ຈະນ�ສະເໜີເນື້ອໃນ	ຫຼື	ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນເພື່ອໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້		
ຊຶ່ງວິທີການສອນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:	 ບັນລະບາຍ,	 ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	 ກໍລະນີສຶກສາ,		
ສົນທະນາກຸ່ມ	ແລະ	ອື່ນໆສະຫຼຸບແລ້ວ	ວິທີສິດສອນໝາຍເຖິງຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ຜູ້ສອນໃຊ	້
ໃນການຈັດກິດຈະກ�ການຮຽນ	-	ການສອນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກ�	
ນົດໄວ້.
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2. ວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

ທິສະນາ	ແຂມມະນີ	(2560)	ໄດ້ເວົ້າເຖິງ	14	ວິທີສອນແບບຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການບັນລະຍາຍ (Lecture)

ວິທີສອນແບບບັນຍາຍແມ່ນການອະທິບາຍເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆຫືຼເຫດການຄຳວາມເປັນມາ	
ຂອງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຮວມທັງຊີ້ແຈງສະແດງເຫດຜົນຕະຫຼອດຈົນຮອດການສະເໜີຂໍ້ມູນຄຳວາມ	
ຄຳິດເຫັນຫຼືຖະແຫຼງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ	ຊຶ່ງເປັນການເວົ້າທີ່ມີແຕ່ຄຳູເວົ້າພຽງຄຳົນດຽວ,	 ເປັນຜູ້ເລົ່າ,		
ຊີ້ແຈງ,	 ອະທິບາຍກ່າວປາໄສໃຫ້ໂອວາດ,	 ການສູນທອນພົດແລະສະແດງປາຖະກະຖາໃນ	
ທາງວິຊາການ.	ການບັນຍາຍເປັນວິທີທີ່ສະດວກທີ່ສຸດເຮັດໄດ້ເກືອບທຸກໂອກາດແລະສາມາດ	
ໃຊ້ເວລາຍາວນານຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງເວລາສັ້ນທີ່ສຸດພຽງ	 2	 ນາທີກໍບັນຍາຍໄດ້	 ເຖິງແມ່ນ	
ວ່າການສອນແບບບັນຍາຍຈະນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນປະສົບຜົນສ�ເລັດສະເໝີໄປ.

• ການບັນຍາຍສົ່ງຄວາມຮູ້:	ສິ່ງທີ່ຄຳວນຄຳ�ນຶງໃນການເວົ້າມີດັ່ງນີ້:
1.	 ຄຳວາມຊັດເຈນ:	ຜູ້ເວົ້າຄຳວນອະທິບາຍຂໍ້ເທັດຈິງຕ່າງໆຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
2.	 ການບັນຍາຍໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຜູ້ເວົ້າຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກຂະຫຍາຍຄຳວາມເພື່ອຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈ	
ແລະສາມາດຄຳິດເຊື່ອມຕໍ່ປະສົບການເດີມໄດ້.
3.	 ການສ້າງພາບໃນໃຈ:	 ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນນາມມະທ�ຜູ້ເວົ້າຄຳວນຍົກຕົວ	
ຢ່າງມາປຽບທຽບສະແດງຂໍ້ມູນຕົວເລກຫືຼສະຖິຕິຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງນຶກເຫັນ	
ພາບໃນໃຈຢ່າງຊັດເຈນ	ແລະ	ມີຄຳວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຜູ້ເວົ້າເວົ້າເຖິງ.

• ການຈັດການຮຽນ - ການສອນແບບບັນຍາຍນີ້:	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຜ່ອນຄຳາຍອາລົມ	
ຄຳວາມຕຶງຄຳຽດຈາກສິ່ງພາຍນອກແລະພາຍໃນ,	 ທັງສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກໃຫ້ກາຍເປັນ	
ບັນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ	ແລະ	ທັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຳວາມສົນໃຈຕໍ່ບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.

• ວິທີໃຊ້ແບບບັນຍາຍມີດັ່ງນີ້:
1.	 ຄຳູຕ້ອງກະກຽມບົດຮຽນໄວ້ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນຫ້ອງສອນ
2.	 ຄຳູຕ້ອງກ�ໄດ້ເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ຈະນ�ໄປສອນນັ້ນໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ	 (	 ສື່ການຮຽນ-
ການສອນທີ່ກ່ຽວພັນກັບບົດຮຽນ)
3.	 ເມື່ອບັນຍາຍຈົບລົງຄູຳຕັ້ງຄຳ�ຖາມບັນຫາທີ່ສ�ຄຳັນຂອງບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຕອບແລ້ວຄູຳ
ຈຶ່ງສະຫຼຸບບົດຮຽນ.

• ຂໍ້ດີ:
1.	 ຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດເວລາ	ແລະ	ສອນໄດ້ໄວ
2.	 ບໍ່ໄດ້ຈ�ກັດຈ�ນວນຜູ້ຮຽນຫຼືຜູ້ຟັງ
3.	 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ
4.	 ສົ່ງເສີມທັກສະໃນການຫຍໍ້	ແລະ	ຈົດບັນທຶກເນື້ອໃນ

• ຂໍ້ຈຳກັດ:
1.	 ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍ	ຜູ້ຟັງເສຍຄຳວາມສົນໃຈຖ້າຫາກນັ່ງຟັງດົນເກີນໄປ.
2.	 ນັກຮຽນຈ�ນວນໜື່ງອາດຈະຕິດຕາມການບັນຍາຍບໍ່ທັນອາດຈະເກີດຄຳວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ	
ແລະເກີດຄຳວາມເບື່ອໜ່າຍ.
3.	 ໂອກາດການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງຂອງນັກຮຽນມີໜ້ອຍ.

2. ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການສາທິດ (Demonstration)
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3. ວິທີການສອນ

1. ຄວາມໝາຍຂອງວິທີການສອນ

ROY	KILLEN	(2013)	ແລະ	ທິສະນາ	ແຂມມະນີ	(2560)	ໄດ້ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍວ່າວິທີສອນ		
ແມ່ນວິທີການທີ່ຈະນ�ສະເໜີເນື້ອໃນ	 ຫຼື	 ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນເພື່ອໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້	 ຊຶ່ງວິທີການ	
ສອນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:	ບັນລະບາຍ,	ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	ກໍລະນີສຶກສາ,	ສົນທະນາກຸ່ມ		
ແລະ	 ອື່ນໆສະຫຼຸບແລ້ວ	 ວິທີສິດສອນໝາຍເຖິງຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ຜູ້ສອນໃຊ້ໃນການຈັດ	
ກິດຈະກ�ການຮຽນ	-	ການສອນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກ�ນົດໄວ້.

2. ວິທີສອນແບບຕ່າງໆ

ທິສະນາ	ແຂມມະນີ	(2560)	ໄດ້ເວົ້າເຖິງ	14	ວິທີສອນສ�ລັບຄຳູມືອາຊີບດັ່ງນີ້:
1.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການບັນລະຍາຍ	(Lecture)
2.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການສາທິດ	(Demonstration)
3.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການທົດລອງ	(Experiment)
4.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການນິລະໄນ	(Deduction)
5.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການອຸປະໄນ	(Induction)
6.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການໄປທັດນສຶກສາ	(Field	Trip)
7.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການສົນທະນາກຸ່ມ	(Small	Group	Discussion)
8.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການສະແດງລະຄຳອນ	(Dramatization)
9.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	(Role	Playing)
10.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ກໍລະນີຕົວຢ່າງ	(Case)
11.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ເກມ	(Game)
12.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ສະຖານະການຈ�ລອງ	(Simulation)
13.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ສູນການຮຽນ	(Learning	Center)
14.	 ວິທີສອນໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນແບບໂປຣແກຣມ	(Programmed	Instruction)

4. ວິທີການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

1. ຄວາມໝາຍຂອງວິທີການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ວີທີການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນ	 ການສອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດການຮຽນຮູ້ທີ່ສົມບູນ	
ແບບ	 ເຊິ່ງໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນນັ້ນ	 ຜູ້ສອນ	 ແລະຜູ້ຮຽນແມ່ນຈະຕ້ອງມີຄຳວາມ	
ສ�ພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ	 ລວມທັງພຶດຕິກ�ທີ່ຜູ້ສອນສະແດງອອກຕໍ່ຜູ້ຮຽນ	 ໃນຂະບວນການຈັດ	
ການຮຽນ-ການສອນ	 ອັນທີ່ເປັນປັດໄຈສ�ຄຳັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ	
(ROY	KILLEN	(2013).

Dunkin	 and	Biddle	 (1974),	Peterson	 and	Walbing	 (1979),	Wittrock	 (1986),	
Good	and	Brophy	(1991),	Marzano	(2003)	and	Hattie	(2009)	ໄດ້ເວົ້າວ່າບໍ່ມີວິທ	ີ
ການສອນໃດທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້ຕະຫຼອດ	ແລະ	ເໝາະກັບຜູ້ຮຽນທຸກຄຳົນ	ເຫດຜົນຫຼັກໆແມ່ນ	
ຍ້ອນວ່າຂະບວນການຮຽນ	 -	 ການສອນແມ່ນມີຄຳວາມຊັບຊ້ອນເຊິ່ງອາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ	
ຫຼາຍໆປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
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2. ປັດໄຈຫຼັກໃນການພິຈາລະນາໃນການຈັດການສອນ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີວິທີການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ	 ແມ່ນຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ	 4	 ປັດໄຈພື້ນຖານ	
ເຫຼົ່ານີ້:

1.	 ລັກສະນະເນື້ອໃນວິຊາ	(The	nature	of	subject	matter)
2.	 ລັກສະນະຂອງຜູ້ຮຽນ	(The	characteristics	of	the	students)
3.	 ຄຳວາມພະຍາຍາມຂອງຄຳູທີ່ຈະກະຕຸ້ນຜູ້ຮຽນ	 (The	 type	 of	 learning	 you	 are	
trying	to	encourage)
4.	 ບໍລິບົດການຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ບົດບາດຂອງຄຳູ	 (The	 learning	 context	 and	 your	
own	characteristics	as	a	teacher)

2.	ການຈັດການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນລະບົບຄຳືການດ�ເນີນການຮຽນການສອນໃຫ້ເປັນໄປ	
ຕາມລ�ດັບຂັ້ນຕອນຂອງຮູບແບບການຮຽນການສອນທີ່ໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	ໂດຍດ�ເນີນ	
ການດັ່ງນີ້:

-	ການວາງແຜນການສອນ	(Planning	and	organizing	instruction)

ການວາງແຜນການສອນແມ່ນການກຽມການ,	 ການວາງແຜນຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້	 ແລະ		
ກິດຈະກ�ການສອນຂອງແຕ່ລະວິຊາ	 ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ,	 ແຕ່ລະມື້,	 ແຕ່ລະອາທິດເປັນຕົ້ນ.		
ເຊິ່ງວ່າການວາງແຜນການສອນລ່ວງໜ້າ	 ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກ�ທີ່ຄຳູກ�ນົດໃນແຕ່ລະ	
ວິຊາ	 ແມ່ນຄຳອບຄຳຸມຈຸດປະສົງຂອງເນື້ອໃນຫຼັກສູດໃນແຕ່ລະໄລຍະ,	 ພາກຮຽນ	 ແລະ	 ແຕ່ລະ	
ສົກຮຽນ.

-	ອົງປະກອບພື້ນຖານໃນການວາງແຜນການສອນ
1.	 ຄຳູ່ມືການສອນ	(Focus	of	Instruction/	Instruction	Guides)
2.	 ການແບ່ງເວລາ	(Time	Allocation)
3.	 ຄຳວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຄຳູ	(Teacher	Expectation)
4.	 ການວາງແຜນການສອນ	(Planning	for	Instruction)
5.	 ວິທີການຮັບມືກັບນັກຮຽນທີ່ມີຄຳວາມສ່ຽງ	(Teachers	of	At-Risk	Students)
6.	 ວິທີການຮັບມືກັບນັກຮຽນທີ່ມີຄຳວາມສາມາດ	 ແລະ	 ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງ	
(Teachers	of	High-Ability	Student)
•	 Qualities	of	Effective	Teachers,	2nd	Edition
•	 by	James	H.	Stronge	(2007)

3. ຄຸນລັກສະນະຂອງຄູທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນເກີດຈາກຄຳູທີ່ມີຄຳວາມຊ່ຽວຊານ	ຫຼາຍກວ່າ	ຄຳູທີ່ມີປະສົບການ		
ແຕ່ກໍປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ວ່າ	 ປະສົບການແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນຄຳືນ	 ແລະ	 ການປັບປຸງ	
ຍຸດທະສາດ	 ແລະ	 ເທັກນິກການສອນ.	 ສະນັ້ນ,	 ຄຳຸນລັກສະນະຂອງຄຳູທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ອງ	
ປະກອບມີຄຳື

•	 ຄຳວາມຮູ້	(knowledgeable)	
•	 ຄຳວາມກະຕືລືລົ້ນ	(Enthusiastic)
•	 ຄຳວາມໝັ້ນໃຈ	(Confident)
•	 ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ	(Optimistic)
•	 ມີທັກສະໃນການສື່ສານ	(Effective	communication)
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•	 ມຸ່ງໝັ້ນ	(Committed)
•	 ຄຳວາມເມດຕາ	(Compassionate)
•	 ຄຳວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ	(Curious)
•	 ຄຳວາມອົດທົນ	ແລະ	ຄຳວາມທຸ່ນທ່ຽງ	(Patient	and	persistent)
•	 ຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນ	ແລະ	ໃຫ້ການຮ່ວມມື	(Willing	to	share	and	collaborate)
•	 ມີໄຫວພິບ	ແລະ	ສ້າງສັນ	(Resourceful	and	inventive)
•	 ເປັນລະບົບ	(Well	organized)
•	 ມີຈັນຍາບັນ	(Ethical)
•	 ການພິຈາລະນາທົບທວນຄຳືນການສອນຜ່ານມາ	(Reflective)

ບາງວິທີການຝຶກອົບຮົມທີ່ສ�ຄຳັນທີ່ນ�ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ	 ໄດ້	
ອະທິບາຍໄວ້ລຸ່ມນີ້.	ນອກເໜືອຈາກຂະບວນການນ�ໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນຕົວຈິງແລ້ວ	ກໍ່ຍັງໄດ້ລະບ	ຸ
ຈຸດດີ	ແລະ	ຈຸດອ່ອນຂອງແຕ່ລະວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•	 ການບັນຍາຍ

•	 ການສາທິດເຮັດຕົວຈິງ

•	 ການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ

•	 ກໍລະນີສຶກສາ

•	 ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ

•	 ການຈ�ລອງເຫດການ

•	 ການໃຊ້ວິດີໂອ
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ການບັນຍາຍ

ການອ່ານ

ການຟັງຈາກເຄື່ອງສຽງ

ເບິ່ງການສາທິດ

ການສົນທະນາ

ການທົດລອງດ້ວຍຕົນເອງ

ການສອນຄຳົນອື່ນ

ເຕັກນິກການສອນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຳຸນນະພາບການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ

ກິດຈະກ�ທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການຝຶກອົບຮົມອື່ນໆກໍໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ເຊັ່ນ	 ການໃຊ້ອຸປະກອນ	
ການອ່ານ,	ການສາທິດ,	ການຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່,	ແຜ່ນສາຍ,	ຮູບເງົາ,	ຮູບພາບ,	ແຜ່ນພາບ,	ເກມ		
ແລະ	 ກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ.	 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ	 ກໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບ	 ແລະ		
ການສ້າງຄຳ�ຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການ.

ການບັນລະຍາຍ

ວິທີການບັນລະຍາຍ	 ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການນ�ສະເໜີຂໍ້ມູນ	 ຫຼື	 ສະເໜີແນວຄຳວາມຄຳິດໃໝ່ໆໃຫ	້
ກຸ່ມຜູ້ຮຽນ.	ການບັນລະຍາຍ	ທີ່ລະອຽດ,	ມີຂັ້ນຕອນ	ແລະ	ສະເໜີຢ່າງດີກໍຈະປະທັບໃຈຜູ້ຮຽນ	
ຮູ້.	ແຕ່ວ່າການບັນລະຍາຍນັ້ນຜູ້ຮຽນ	ຮຽນຮູ້ໄດ້ໜ້ອຍ.

ນອກນີ້	 ຍັງເປັນການສື່ສານທາງດຽວ,	 ສຽງດຽວ	 ແລະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມກະຕືລືລົ້ນ.	 ແຕ່ກໍບໍ່	
ສະເໝີໄປ.	ການບັນລະຍາຍ	ເປັນວິທີການທີ່ດີອັນໜຶ່ງໃນກອບຄຳວາມຄຳິດ	ຂອງການຝຶກອົບຮົມ	
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.	 ປະເດັນສ�ຄັຳນແມ່ນຈະເຮັດແນວໃດ	 ເພື່ອໃຫ້ມັນໜ້າສົນໃຈ	 ແລະ	 ມີ	
ສ່ວນຮ່ວມ.
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ຮູບສະແດງການບັນລະຍາຍແບບເກົ່າ

ຄວນຈະໃຊ້ວິທີການການບັນລະຍາຍແບບໃດ?

ວິທີການບັນລະຍາຍ	 ນ�ໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄຳວາມຮູ້ບົນພື້ນຖານອົງຄຳວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນດັ່ງນັ້ນ		
ໃນເວລາເລີ່ມບັນລະຍາຍ	 ສິ່ງສ�ຄຳັນແມ່ນຄຳວນບັນລະຍາຍຢູ່ລະດັບດຽວກັນກັບຜູ້ຮຽນຮູ້.		
ສາມາດຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການຕັ້ງຄຳ�ຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະ	 ບໍ່ເລີ່ມ	 ການບັນລະຍາຍທັນທີ.		
ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 ຄຳູຝຶກ	 ກໍ່ຕ້ອງ	 ພະຍາຍາມຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິບົດ	 ຂອງຂໍ້ມູນໂດຍການໃຊ້ຕົວຢ່າງ	 ແລະ		
ສະແດງພາບປະກອບຕ່າງໆຂອງເນື້ອໃນ	ຂອງການບັນລະຍາຍ.
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ການໃຊ້ວິທີການບັນລະຍາຍ
•	 ເພື່ອຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນ	ແລະ	ແນວຄຳວາມຄຳິດໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້;
•	 ປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນຕ້ອງຕັ້ງຢູ່	ແລະ	ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອບທິດສະດີ	ໃດໜຶ່ງ;
•	 ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນໃຫ້ຊອກຄຳົ້ນເພິ່ມເຕີມ;
•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານໂດຍຜ່ານຜູ້ຊ່ຽວຊານ;

ການບັນລະຍາຍ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວນໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ  
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີການ ສົນທະນາຫຼາຍກວ່າມີແຕ່ນັ່ງຟັງ

ການບັນລະຍາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ

•	 ກະກຽມຢ່າງດີ	ແລະ	ທ�ຄຳວາມຄຳຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ;

•	 ກ�ນົດ	ແລະ	ກະກຽມເຄື່ອງມືຊ່ວຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເດັນທີ່ຕ້ອງການສະເໜີ;

•	 ອາດຈະໃຊ້ແຜ່ນສາຍສະໄລ້	 ພາວເວີ້ພ້ອຍ	 ໂດຍກ�ນົດແຕ່ປະເດັນຫຼັກໃນແຜ່ນ	 ສະໄລ້		
ແລະ	ສິ່ງສ�ຄຳັນແມ່ນຕ້ອງອະທິບາຍເພິ່ມປະເດັນຕ່າງໆ	ໃນເວລາບັນລະຍາຍ;	

•	 ກຽມກະດານຂາວ	ຫຼື	ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່	ແລະ	ບິກເຟິດໄວ້ເພື່ອຈົດກ່າຍປະເດັນ	ສ�ຄຳັນ;

•	 ສະເໜີຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້	ແລະ	ຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຜູ້ຮຽນຮູ້;

•	 ຈັດລຽງລ�ດັບຂໍ້ມູນຢ່າງມີເຫດຜົນ,	ມີລ�ດັບຂັ້ນ,	ມີລະບົບ	ແລະ	ບົນພື້ນຖານ	ຂອງຂໍ້ມູນ		
ຜ່ານມາ;

•	 ຖາມເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າຜູ້ຮຽນຮູ້ຕິດຕາມ	ຫຼືບໍ່;

•	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຖາມ;

•	 ຮັກສາການກວາດສາຍຕາກັບຜູ້ຮຽນເພື່ອປະເມີນວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມ	 ຫຼືບໍ່	 ສົນໃຈ	 ຫຼື		
ໜ້າເບື່ອ;

•	 ຮັກສາເວລາ	 ບໍ່ໃຫ້ເກີນກ�ນົດ	 ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄຳວາມວ່າຕ້ອງປະຖິ້ມເນື້ອໃນທີ່	 ສ�ຄຳັນຍ້ອນ	
ເວລາ;

•	 ຈັດຕັ່ງນັ່ງໃຫ້ທຸກຄຳົນໄດ້ເຫັນເຄື່ອງຊ່ວຍປະຈັກຕາທົ່ວເຖິງກັນ	 ແລະ	 ໄດ້ຍິນເທົ່າໆກັນ.		
ນ�ໃຊ້	ການຈັດແບບວົງມົນ	ແລະ	ຖ້າມີຫຼາຍຄຳົນກໍ່ໃຫ້ຈັດ	ເປັນວົງມົນສອງແຖວກໍ່ໄດ້;

•	 ມີສະຕິຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ	ແລະ	ການສະແດງສີໜ້າຂອງຕົນ;

•	 ເວົ້າໃຫ້ຈະແຈ້ງ,	ແຮງ	ແລະ	ໃຊ້ພາສາສື່ສານທີ່ງ່າຍດາຍ;

•	 ຫຼີກລ່ຽງການກ�ນົດລາຍລະອຽດ	ແຕ່ພະຍາຍາມສ້າງແຮງກະຕຸ້ນ;

•	 ຖ້າມີຄຳູຝຶກຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄຳົນ	ອີກຄົຳນໜຶ່ງສາມາດປ່ຽນແທນກັນ	ຫຼື	ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ		
ຊ່ວຍກໍ່ໄດ້.
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ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ສາມາດນ�ສະເໜຂີໍ້ມູນຄຳວາມຈງິ	ແລະ	
ແນວຄຳວາມຄິຳດໃນເວລາສັ້ນ;
-	ມີຊັບພະຍາກອນບຸກຄຳນົຫຼາກຫຼາຍ,	ມີຄຳວາມຮູ	້
ແລະ	ມີມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສ້າງ	
ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຮຽນຮູໄ້ດ້ດີ;
-	ສາມາດໃຊ້ກັບຜູ້ຮຽນທີ່ກືກພາສາ;	ສາມາດໃຊ້	
ອຸປະກອນຊ່ວຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ເນື້ອໃນ	
ເຊັ່ນ	ແຜ່ນສາຍ,	ຕາຕະລາງ,	ແຜ່ນພາບ;
-	ສາມາດຮບັຮອງເອົາຜູ້ຮຽນຈ�ນວນຫຼາຍໄດ້.

-	ເປັນການເບິ່ງຈາກມຸມມອງຂອງຜູ້ບັນລະຍາຍ	
ຝ່າຍດຽວ;
-	ບໍ່ຄ່ຳອຍມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການສ�ພັນກັນ	
ໃນຫຼາຍກໍລະນີ;
-	ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຖືກຊັກຈງູໄປກັບຄຳວາມເປັນຜູ້ນ�	
ແລະ	ລັກສະນະຂອງຜູ້ເວົ້າຫຼາຍກວາ່ວເິຄາະ	
ສິ່ງທີ່ເຂົາເວົ້າ;
-	ທຸກບາດກ້າວແມ່ນຄຳຝຶູກກ�ນົດເອງ.
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ອຸປະກອນການອ່ານ

ອຸປະກອນການອ່ານແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈ�ໃນການຝຶກອົບຮມົໃນຮບູແບບປຶ້ມ	 ຫືຼ	 ເອກະສານ	
ແຈກຢາຍ.	ມີປະເດັນສ�ຄຳນັທີ່ຕ້ອງ	ໄດ້ຄຳ�ນຶງເວລາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ອຸປະກອນການອ່ານສາມາດຈັດໃນໝວດສ�ຄຳັນ	 ແລະ	 ບົດຮຽນເສີມໄດ້.	 ແຕ່ຕ້ອງຈັດໝວດ	
ຢ່າງລະອຽດຍ້ອນວ່າຫຼາຍເທື່ອມັກມີຄຳວາມຜິດພາດທີ່ສົ່ງມອບອຸປະກອນ	 ການອ່ານຈ�ນວນ	
ຫຼາຍ	ແລະ	ຜູ້ຮຽນກໍ່ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ	ຫຼື	ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍ.

ອຸປະກອນການອ່ານທີ່ສ�ຄຳັນຕ້ອງແຈກຢາຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ	 ໃນລະຫວ່າງການຝຶກ	
ອົບຮົມ	 ເຊັ່ນໃນຂະນະທີ່ຫົວຂໍ້ກ�ລັງຖືກຕັ້ງຄຳ�ຖາມເພື່ອຫາຄຳ�ຕອບ	 ແລະ	 ຕ້ອງສະເພາະ	
ເຈາະຈົງ	 ແລະ	 ນ�ສະເໜີໃນຮູບແບບພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.	 ໃນເວລາທີ່ກ�ລັງດ�ເນີນໄປ	
ແຕ່ລະບົດນັ້ນ	 ເຮົາຄຳວນນ�ສະເໜີໃນຮູບແບບງ່າຍດາຍ	 ເພາະຕົ້ນສະບັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ	
ໃນຮູບແບບວິຊາການ.	ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນບົດອ່ານທີ່ກິນເວລາຍາວ	ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານ	
ເມື່ອຍອ່ານໄດ້.

ຕ້ອງກ�ນົດເວລາອ່ານທຸກໆຄຳັ້ງ.	 ພວກເຮົາບໍ່ຄຳວນປ່ອຍເວລາທີ່ກ�ນົດໄວ້ສ�ລັບການອ່ານ		
ແລະ	 ຄຳິດເອງວ່າຜູ້ຮຽນຈະອ່ານເອງນອກເວລາຝຶກອົບຮົມ.	 ຖ້າຫົວຂໍ້ມີ	 ຄຳວາມສ�ຄຳັນ	 ເວລາ	
ໃນການອ່ານຄຳວນ	 ຈັດສັນເຂົ້າໃນຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ.	 ບໍ່ຄຳວນຄຳາດການວ່າຜູ້ຮຽນຈະ	
ເຂົ້າໃຈບົດອ່ານເພາະວ່າເຂົາໄດ້ອ່ານແລ້ວ	 ຖ້າເປັນ	 ໄປໄດ້	 ໃຊ້ເວລາ	 ບາງສ່ວນເພື່ອໃຫ້ເຂົາ	
ເຈົ້າສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ອ່ານ	ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ການຝຶກຫັດຕົວຈິງ

ການຝຶກຊ້ອມ	ແລະ	ການຝຶກຫັດຕົວຈິງແມ່ນວິທີທີ່ສ�ຄຳັນທີ່ສຸດສ�ລັບການຝຶກອົບຮົມ.	ຄຳວາມ	
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຢ່າງແມ່ນ	ການຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນສະພາບ	ທີ່ມີການຄຳວບຄຳຸມ	ໃນຂະນະທີ່	
ການຝຶກຫັດຕົວຈິງແມ່ນການປະຕິບັດໃນສະພາບຊີວິດຈິງ	ແລະ	ໃຊ້ເວລາພໍສົມຄຳວນ.	ຄຳວາມ	
ສ�ຄຳັນຂອງວິທີການທັງສອງແມ່ນຜູ້ຮຽນ	 ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກຄຳູຝືກ	 ແລະ	 ໄດ້ຮັບຄຳ�	
ແນະນ�.	 ທັງສອງວິທີສາມາດໃຊ້ກັບທຸກໆທັກສະ.	 ໃນການຝຶກອົບຮົມ	 ການນ�ໃຊ້ວິທີການ	
ຝຶກຊ້ອມສາມາດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັນງ່າຍກວ່າ	 ໃນຂະນະທີ່ການຝຶກຫັດຕົວຈິງ	 ອາດຈະໃຊ້ໃນ	
ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຄຳົບວົງຈອນ.

ການສາທິດ

ການສາທິດໝາຍເຖິງວິທີການທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ມີໂອກາດສັງເກດເບິ່ງຂະບວນການທີ່	 ເຂົາຕ້ອງ	
ການຮຽນຮູ້.	ອາດຈະເປັນຮູບແບບຜ່ານການເຮັດໃຫ້ເຊື່ອ	ຫຼື	ຕົວແບບ.	ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ມີປະ	
ໂຫຍດໃນການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃຫ້ງ່າຍດາຍ	ຍ້ອນວ່າ	 ການເຫັນ	 ແລະ	 ເຂົ້າໃຈ		
ນັ້ນງ່າຍກວ່າການໄດ້ຍິນ	ແລະ	ເຂົ້າໃຈ.	ຜູ້ຮຽນ	ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈະຖາມກ່ຽວກັບ	
ສິ່ງທີ່ເຫັນ.	ການສາທິດເຮັດໃນ	ສະພາບ	ທີ່ມີການຄຳວບຄຳຸມຄຳືກັນກັບຫ້ອງແລັບ,	ສູນຝຶກອົບຮົມ,		
ສວນສາທິດ	 ໆລໆ.	 ຕົວຢ່າງ	 ການສາທິດບໍ່ແກັສຊີວະພາບ	 ຫຼື	 ວິດຖ່າຍໂດຍຜ່ານແບບຢ່າງ,			
ການສາທິດການສ�ພາດໂດຍຄຳູຝຶກ	 ໆລໆ,	 ການສາທິດການຊ່ວຍເກີດລູກຂອງໝໍຕ�ແຍ	
ພື້ນບ້ານໂດຍຜ່ານຕົວແບບ	ໆລໆ.

ເອກະສານການອ່ານສາມາດແຈກຍາຍໃຫ້ຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ	 ເພື່ອໃຫ	້
ເຂົາເຈົ້າຈົດຈໍ່ໃນການຟັງ	 ຫຼືເຮັດກິດຈະກ�.	 ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ	 ພາດເນື້ອໃນ	
ທີ່ສ�ຄຳັນ.	
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ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ
ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ	 ໝາຍເຖິງການສາທິດໃນສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ	 ແລະ	 ມີຈິງ.		
ຕົວຢ່າງຂອງການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມມີຄຳື:	 ພາຜູ້ຮຽນໄປຢາມສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ	 ໃນຫົວຂໍ້	
ການປູກຜັກຊີວະພາບ	 ຫຼື	 ພາລົງບ້ານຊຸມຊົນໃນຫົວຂໍ້ການ	 ປະເມີນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ		
(PRA)	ຫຼື	ພາຊາວບ້ານໃນລະດັບຊຸມຊົນໄປ	ຫ້ອງການເພື່ອຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິການ	
ລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.	 ສິ່ງສ�ຄຳັນຂອງການຢຽມຢາມພາກສະໜາມແມ່ນການສັງເກດການ,	 ການ	
ຕັ້ງຄຳ�ຖາມ	 ແລະ	 ການສ້າງຄຳວາມເຂົ້າໃຈ.	 ຜູ້ຮຽນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີກິດຈະກ�	
ຮ່ວມໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມ	 ຄຳູຝຶກຕ້ອງບໍ່ລືມທີ່ຈະກະກຽມພື້ນທີ່ຢ່າງດີກ່ອນພາຜູ້ຮຽນລົງຢ້ຽມ	
ຢາມ.	 ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳ�ແນະນ�ລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະ	
ຕ້ອງສັງເກດ,	ມາລະຍາດ	ແລະ	ທ�ນຽມປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບນັບຖື.

ແຜ່ນສາຍພາບ, ຮູບເງົາ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ
ແຜ່ນສາຍພາບ	ແລະ	ຮູບເງົາຖືກນ�ໃຊ້ຫຼາຍໃນການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອສື່ຄຳວາມຮູ້		
ຫຼື	 ຂໍ້ມູນ	 ແຕ່ກໍຕ່າງຈາກການບັນລະຍາຍທີ່ໃຊ້ແຜ່ນສາຍພາບ	 ຫຼື	 ຮູບເງົາໂດຍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ	
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການບັນລະຍາຍເທົ່ານັ້ນ.	 ມັນອາດຈະໃຊ້ເປັນສື່ກາງໃນການສົ່ງຖ່າຍ	
ຂໍ້ມູນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າກ່ອນ	ໃຊ້ແຜ່ນສາຍພາບ	ຫຼື	ຮູບເງົາ	ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບ	
ຄຳ�ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ	 ສິ່ງທີ່ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນ	 ແລະ	 ສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງຈົດບັນທຶກໄວ້.	 ສ�ລັບ	
ແຜ່ນສາຍພາບ	 ອາດຈະຕ້ອງກະກຽມຄຳ�ຄຳິດຄຳ�ເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຄຳ�ເຫັນທີ່ໄດ້		
ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນ.	

ຈຸດດີຂອງການໃຊ້ຮູບເງົາ	ແລະແຜ່ນສາຍພາບແມ່ນການເອົາສະພາບຕົວຈິງ	ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ	
ເຖິງໄດ້ມາສຶກສາໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ	 ແຕ່ຈຸດອ່ອນແມ່ນຜູ້ຮຽນບໍ່ສາມາດສື່ສານຕອບກັບໄດ້.		
ວິທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງການສື່ສານໃນວິທີນີ້ກໍ່ແມ່ນການຢຸດສາຍເປັນໄລຍະໆ	 ແລະ	 ຖາມ	
ຄຳວາມຄຳິດເຫັນ	 ຂອງຜູ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	 ຫຼື	 ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສັງເກດ,	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຖາມ	
ຄຳ�ຖາມ	 ໆລໆ.	 ໃນດ້ານໜຶ່ງ	 ບໍ່ຄຳ່ອຍມີໃຜນ�ໃຊ້ວິທີນີ້	 ແລະ	 ຄຳູຝຶກກໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ຮຽນເບິ່ງຝ່າຍ	
ດຽວ.	 ຮູບເງົາ	 ແລະ	 ແຜ່ນສາຍພາບອາດຈະໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມທັກສະ	 ເພາະມັນສະແດງ	
ໃຫ້ເຫັນການກະທ�ຕົວຈິງຂອງທັກສະແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

ໃນປັດຈຸບັນ	ພາບເຄື່ອນໄຫວກໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືສື່ສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ນ�ໃຊ້ຢ່າງມີ	ປະສິດທິພາບ		
ມັນມີພະລັງ	 ແລະ	 ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ.	 ການໃຊ້ຄຳລິບກ່ຽວກັບຂໍ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນ	
ຕ່າງໆ	ລວມທັງ	ຂໍ້ຄຳວາມທາງສັງຄົຳມກໍ່ນ�ໃຊ້ພາບເຄື່ອນ	ໄຫວເປັນສື່ກາງ.	ເພື່ອທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	
ດີຂຶ້ນ	ນີ້ແມ່ນບົດອ້າງອີງ:	(https://www.youtube.com/watch?v=XrlLtpcYu1Y)	

ການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ
ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ	 ເພາະວ່າການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍໃຊ້ປະສົບການຂອງຜູ	້
ຮຽນໂດຍກົງ.	ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້	ຜູ້ຮຽນແບ່ງເປັນກຸ່ມ	5	ຫາ	6	ຄຳົນ	ແລະ	ໄດ້ຮັບຄຳ�ຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ກັບຫົວຂໍ້	ເພື່ອປຶກສາຫາລື	ໂດຍໃຊ້ປະສົບການ	ທັດສະນະຄຳະຕິ	ແລະ	ຄຳຸນຄຳ່າຂອງຜູ້ຮຽນເອງ		
ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ້ໃໝ່.	ການສົນທະນາບໍ່ສາມາດເຮັດແບບສົມມຸດ	ຫຼື	ຄຳຸມເຄືອໄດ້	ຖ້າຫາກ	
ວ່າເຮັດເພື່ອ	 ຄຳັດເລືອກແບບໂຄງສ້າງປະສົບການ.	 ສ�ຄຳັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າການສົນທະນາ		
ບໍ່ແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດ	ແລະ	ວົງຈອນທັງໝົດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄຳົບເຊັ່ນ	ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍຕ້ອງນ�ສະເໜ	ີ
ຜົນຂອງການສົນທະນາກັບກຸ່ມ	 ໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ການນ�ສະເໜີຂອງຕົນເອງແບບມີຫຼັກການ	
ໃນການເຮັດວຽກ.	ບາງເທື່ອກໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ບໍ່ລວມເອົາການນ�ສະເໜີຜົນ	ແລະ	ການສະຫຼຸບ	
ລວມຂອງການສົນທະນາ.
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ຂັ້ນຕອນ

•	 ແນະນ�ກຸ່ມໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ,	ເວລາສະເພາະ	ແລະ	ຮູບແບບ	ການນ�ສະເໜີ;

•	 ແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ;

•	 ແຕ່ລະກຸ່ມ	ອາດຈະໃຫ້ວຽກຕ່າງກັນ	ແຕ່ຕ້ອງແບ່ງກຸ່ມອອກຈາກກັນກ່ອນ;

•	 ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາກັນ	 (ແລກປ່ຽນ	ແລະ	ວິເຄາະ)	ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ພາຍໃນເວລາ	
ທີ່ກ�ນົດໃຫ້;

•	 ໃຫ້ທຸກກຸ່ມມາໂຮມເຂົ້າກັນຄຳືນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່;

•	 ໃຫ້ໜຶ່ງ	ຫຼື	ສອງຄຳົນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມນ�ສະເໜີຜົນຂອງການສົນທະນາໃຫ້ກຸ່ມໃຫຍ່ຟັງ;

•	 ເພິ່ມປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄຳົບຖ້ວນ	 ແລະ	 ໃຊ້ການນ�ສະເໜີຂອງກຸ່ມສັງລວມ	
ເປັນກອບທິດສະດີໃດໜຶ່ງ.

ການນຳໃຊ້

ວິທີການນີ້ສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ	ແລະ	ປະສົບການ.

ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ເຮດັໃຫ້ຜູ້ຮຽນຄຳວບຄຳມຸບາດກ້າວຂອງເນື້ອໃນ	
ແລະ	ຂໍ້ເນັ້ນໜກັ.
-	ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສະແດງອອກ
-	ໃຫ້ຜູ້ຮຽນກວດກາຄືຳນຄຳວາມຮູ	້ແລະ	ທັກສະ	
ຂອງຕົນເອງ
-	ໃຫ້ຜູ້ຮຽນອະທິບາຍ,	ທົບທວນຄຳນື	ແລະ	ກ�ນົດ	
ປະສົບການ
-	ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄຳວາມຮູສຶ້ກເປັນເຈົ້າການໃນກຸ່ມ.	
ມີພະລັງຂຶ້ນພາຍຫັຼງຜູ້ຮຽນຮບັຮູຄ້ຳວາມສາມາດ		
ຂອງຕົນເອງ	ໃນການຄຳດິວພິາກ	ແລະ	ປ່ຽນແປງ	
ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.

-	ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ;
-	ມັນຮຽກຮອ້ງການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢ່າງ	
ກະຕືລືລົ້ນໂດຍຄູຳຝຶກເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຕັ້ງໃຈ	
ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ.
-	ມີຄຳວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສະມາຊິກບາງທ່ານ	
ມີຄຳວາມຄິຳດຂອງຕົນເອງ	ແລະ	ຄຳອບງ�ແນວຄິຳດ	
ຂອງຄົຳນອື່ນ	ຫືຼ	ມີຄຳວາມທີ່ອາດຈະບໍ່ເຮດັ	
ຕາມຂັ້ນຕອນ
-	ສະມາຊິກອາດຈະບໍ່ເອົາຈງິເອົາຈງັ	ແລະ	ມັນມີ	
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸຳນນະພາບຂອງການສົນທະນາ.
-	ຕ້ອງການສະຖານທີ່ກວາ້ງກວາ່ການຈດັການ	
ບັນລະຍາຍ.
-	ໃນກຸ່ມປະສົມ	ຜູ້ຍິງອາດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮວ່ມ	
ເທົ່າທີ່ຄຳວນ.
-	ມີຄຳວາມລ�ບາກໃນການຕິດຕາມຂະບວນການ	
ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.
-	ຄຳຝືູກຕ້ອງມີທັກສະສະເພາະດ້ານເພື່ອ	
ດ�ເນີນການ,	ສົ່ງຖ່ານຂໍ້ມູນ	ແລະ	ສະຫຸຼບ	
ສັງລວມການສົນທະນາ

ຕົວຢ່າງວິທີການໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ: ເຕັກນິກວົງແຫວນສອງຊັ້ນ

ກຸ່ມນ້ອຍປະມານ	6	-	8	ຄຳົນ	ນັ່ງອ້ອມເປັນວົງມົນ	(ວົງໃນ)	ຢູ່ກາງຫ້ອງ.	ກຸ່ມອື່ນໆ	ໃຫ້ນັ່ງອ້ອມຮອບ	
(ວົງນອກ)	ເພື່ອສັງເກດຂັ້ນຕອນ.	ກຸ່ມທີ່ຢູ່ວົງໃນໃຫ້ສົນທະນາຫົວຂໍ້ທີ່ມອບໃຫ້.
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ຄຳແນະນຳສະເພາະກຸ່ມຢູ່ວົງໃນ:

•	 ທຸກໆຄຳົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳ�ເຫັນຢ່າງໜ້ອຍຄຳົນລະໜຶ່ງຄຳັ້ງ;

•	 ໃນເວລາທີ່ມີຄຳົນກ�ລັງເວົ້າຢູ່,	ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົບກວນ;	ຂັດຈັງຫວະ

•	 ການສົນທະນາຄຳວນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ກ�ລັງປຶກສາຫາລືກັນຢູ່;

•	 ກຸ່ມສາມາດຕັດສິນໃຈເລືອກຜູ້ດ�ເນີນການສົນທະນາ	 ຫຼື	 ປ່ອຍໃຫ້ເກີດມີຜູ້ນ�ພາຍໃນກຸ່ມ	
ເອງ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບກຸ່ມຢູ່ວົງນອກ:

•	 ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີ;

•	 ບັນທຶກເທົ່າທີ່ຈ�ເປັນ;

•	 ສັງເກດເບິ່ງ	(ການສື່ສານທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຳ�ເວົ້າໃນກຸ່ມ)

•	 ໃຜເປັນຜູ້ນ�ພາ;

•	 ມີການເກີດຂຶ້ນຂອງຜູ້ນ�ພາບໍ່?

•	 ກຸ່ມດ�ເນີນຕາມຫົວຂໍ້ບໍ່?

ຫຼັງຈາກຮອບທ�ອິດຈົບແລ້ວ	ໃຫ້ປະກອບຄຳ�ເຫັນກ່ຽວກັບກຸ່ມທີ່ຢູ່ວົງໃນກ່ຽວກັບຂະບວນການ	
ອີງໃສ່	ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ແຕ່ລະຄຳົນມີໂອກາດໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່?

•	 ມີໃຜເປັນຜູ້ຄຳວບຄຳຸມການສົນທະນາບໍ່?

•	 ກຸ່ມບັນລຸຈຸດປະສົງບໍ່?

ຫຼັງຈາກການປະກອບຄຳ�ເຫັນ	 ໃຫ້ສັບປ່ຽນຕ�ແໜ່ງກັນ	 ໝາຍຄຳວາມວ່າ	 ໃຫ້ກຸ່ມໃນ	 ນັ່ງຢູ	່
ກຸ່ມນອກ	ແລະ	ໃຫ້ກຸ່ມນອກເຂົ້າມາເປັນກຸ່ມໃນ	ເພື່ອສົນທະນາຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ລົມກັນກ່ອນໜ້ານີ້.
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ຮູບ/ແຜ່ນພາບ
ຮູບ	ແລະ	ແຜ່ນພາບ,	ຂັ້ນຕອນ,	ການນ�ໃຊ້,	 ຈຸດດີ	 ແລະ	ຈຸດອ່ອນ	 ເກືອບວ່າຄຳືກັນກັບຫົວຂໍ້	
ຂ້າງເທິງນີ້	 ເຊິ່ງເຫດຜົນທີ່ແຍກເປັນຫົວຂໍ້ຕ່າງຫາກກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນເປັນສື່ການສອນທີ່ສ�ຄຳັນ	
ເພື່ອນ�ໃຊ້ກັບກຸ່ມຄຳົນບໍ່ຮູ້ໜັງສື	 ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ	 ໃຊ້ເປັນຮູບ	
ດຽວ	 ຫຼື	 ຫຼາຍໆຮູບລຽງລ�ດັບເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ.	 ບົດເລື່ອງໜຶ່ງອາດຈະເອົາຮູບແທນກໍ່ໄດ້	 ຫຼື		
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ສ້າງເລື່ອງເລົ່າເອງໂດຍ	ການແຕ້ມຮູບເອງ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ວິທີການນ�ໃຊ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບ	
ຈຸດປະສົງ.

ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ
ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈ�ໃນການຝຶກອົບຮົມ	 ແມ່ນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	 ເຊິ່ງໃຊ້ໃນ	
ຫຼາຍຮູບແບບຄຳື:

A. ກຸ່ມຍ່ອຍສາມາດສະແດງບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການໃດໜຶ່ງໂດຍ	 ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	
ອື່ນໆ	ຕິດຕາມການສະແດງບົດບາດສົມມຸດດັ່ງກ່າວ	ແລະ	ສົນທະນາກັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.	ການນ�	
ໃຊ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດແບບນີ້	 ຄຳ້າຍຄຳືກັນກັບການສາທິດທີ່ມີການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານ	
ການສັງເກດເບິ່ງ	 ເຊິ່ງຄຳູຝຶກສາມາດສະແດງ	 ເອງກໍໄດ້	 ຫຼື	 ມີຄຳົນນອກ	 ຫຼື	 ຜູ້ຮຽນເອງ	 ເປັນຜູ	້
ສະແດງ	ໂດຍອາດຈະມີ	ຫຼື	ບໍ່ມີ	ຄຳູຝຶກຮ່ວມກໍໄດ້.

B. ວິທີອີກອັນໜຶ່ງ	 ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້	
ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.	ການສະແດງຂອງຄູຳຝຶກ	ຫຼື	ນັກສະແດງ	ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສົນທະນາແລກປ່ຽນ		
ກ່ຽວກັບບັນຫາ	ແລະ	ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	ວິທີນີ້	ການສົນທະນາກຸ່ມມີຄຳວາມສ�ຄຳັນ	ໂດຍ	
ໃຫ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	 ເປັນພຽງຕົວກະຕຸ້ນ	 ຫຼື	 ຕົວສ້າງປະເດັນຂອງການສົນທະນາ		
ເຊິ່ງວ່າ	ວິທີການນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ	ເສັ້ນສະແດງ,	ຄຳລິບວີດີໂອ	ໆລໆ.

C. ໃນບາງສະຖານະການ	ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດກໍ່ໄດ້ນ�ໃຊ້ເພື່ອສ້າງທັກສະ.	ຕົວຢ່າງ		
ຜູ້ສິດສອນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມກ່ຽວກັບວິທີການຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນທີ່ເປັນ	
ຜູ້ໃຫຍ່	ໂດຍການສ້າງບົດບາດສົມມຸດຫຼາຍໆ	ບົດບາດ.	ປະເດັນໃຫຍ່ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ	
ຝຶກຝົນ	ແລະ	ໄດ້ຮັບຄຳ�ຕ�ນິຕິຊົມຈາກຜູ້ຮຽນ	ແລະ	ຄຳູຝຶກຫຼັງການຝຶກຊ້ອມ.

D. ວິທີທີ	 4,	 ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດແມ່ນການສະແດງຄຳືນປະສົບການໃນອາດີດ.	 ໃນ	
ກໍລະນີນີ້	ຜູ້ຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງສິ່ງທີ່ລຶ້ງເຄີຍ	ແລະ	ເກີດຂຶ້ນໃນອາດີດ.	ຕົວຢ່າງ,	ກຸ່ມແມ	່
ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ	 25	 ຄຳົນ	 ສາມາດແບ່ງເປັນ	 5	 ກຸ່ມຍ່ອຍ	 ເພື່ອກະກຽມການສະແດງ	
ບົດບາດສົມມຸດວ່າເປັນເມຍໃນຄຳອບຄຳົວໃດໜຶ່ງ.	 ຍ້ອນວ່າຜູ້ຮຽນແລກປ່ຽນປະສົບການນ�ກັນ		
ແລະ	ທຸກຄຳົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງ	ການຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ	ທັງການກະກຽມ		
ແລະ	ການສະແດງ.

ວິທີການນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີ	ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ຜູ້ຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການ	ແລະ	ປະສົບການດັ່ງກ່າວ	
ກໍຫວນຄຳືນໄດ້ຍາກຍ້ອນຄຳວາມຮູ້ສຶກທີ່ທັບຖົມມັນໄວ້.	 ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ການທວນ	
ຄຳືນເຫດການໃນອາດີດມັນບໍ່ສະເໝີກັນໃນກຸ່ມຜູ້ຮຽນເອງ.	 ການນ�ໃຊ້ການສະແດງ	 ແລະ		
ບົດບາດສົມມຸດ	 ເປັນການປັບໃຊ້ສະເພາະບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບຄຳວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ		
ແລະ	 ທັດສະນະຄຳະຕິຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮຽນ.	 ນີ້ກໍແມ່ນຄຳວາມໝາຍຂອງການສະແດງ	
ບົດບາດສົມມຸດ	 ທີ່ເປັນວິທີໜຶ່ງຂອງການສ້າງປະສົບການທີ່ກ�ນົດໄວ.້	 ສາມວິທີກ່ອນໜ້ານີ້	
ບໍ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນການສ້າງປະສົບການທີ່ກ�ນົດໄວ້.
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ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ	 ການເລືອກຮູບແບບການນ�ໃຊ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	 ຂຶ້ນກັບ	
ວາລະການຮຽນ,	ກຸ່ມຜູ້ຮຽນ	ແລະ	ຄຳວາມສາມາດຂອງຄຳູຝຶກ	ແຕ່ທີ່ສ�ຄຳັນຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າ	ປະເພດ	
ທີ່ສີ່ທີ່ໄດ້	 ກ່າວມານັ້ນ	 ເປັນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	 ແລະ	 ການສ້າງປະສົບການທີ່ໄດ	້
ກ�ນົດໄວ້	 ບົ່ງບອກເຖິງການຮຽນຮູ້ຈາກການສະແດງປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ	 ເຊິ່ງສາມາດເປັນ	
ວິທີການທີ່ມີພະລັງ	ຖ້າຫາກວ່າ	ຈຸດສຸມຄຳວາມໃສ່ໃຈການຮຽນຮູ້	ເພື່ອການປູກຈິດສ�ນຶກ.

ແນ່ນອນ	 ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດວິທີໃດກໍຕາມ	 ການສົນທະນາ	 ຂອງຜູ	້
ສະແດງ	ຫຼືຜູ້ສັງເກດການຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກນັ້ນ.	ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຄຳວນ	ອີງຕາມຮອບວຽນ	
ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການທີ່ໄດ້	 ແລະ	 ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ອະທິບາຍກ່ອນໜ້ານີ້.		
ສິ່ງສ�ຄຳັນແມ່ນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຮຽນຫັຼງຈາກການສະແດງບົດບາດ	
ສົມມຸດເພື່ອອອກຈາກບົດບາດການສະແດງ.	 ການສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນຕ້ອງເນັ້ນໜັກການດຶງ	
ການຮຽນຮູ້ອອກມາຈາກການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ.

ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າການສ້າງຄຳວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງຜ່ານການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ	 ເກີດຂຶ້ນຜ່ານ	
ບາດກ້າວຕັ້ງແຕ່	 ການກະກຽມ,	 ການສົ່ງຖ່າຍຄຳວາມຮູ້,	 ການສົນທະນາ,	 ການປະຕິບັດ	 ແລະ		
ການວິເຄາະ	ດ້ວຍການຕີລາຄຳາລວມຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງກັບຊີວິດ.

ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດພະລັງ
-	ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮຽນ	ແລະ	ຖືກກີດກັ້ນໄດ້	
ສະແດງຄຳວາມຮູສຶ້ກ.
-	ງ່າຍດາຍ	ແລະ	ປະຢັດ
-	ເນັ້ນໜກັສະເພາະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈງິ
-	ສະເໜບັີນຫາຊັບຊ້ອນແບບງ່າຍດາຍ	ແລະ	
ກະທັດຫັດ
-	ບໍ່ຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນຫຼາຍ

-	ອາດກາຍເປັນການບັນເທິງທີ່ເຮດັໃຫ້ເສຍ	
ຈດຸປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້
-	ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມອາດຕິດໃນການສະແດງຈນົລືມ	
ຈດຸປະສົງຫັຼກໃນເວລາວເິຄາະ
-	ການສະແດງອາດຈະຈບົໃນຕົວ	ແລະ	
ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມອາດສະແດງເກີນບົດບາດ	ຫືຼ	
ບໍ່ຖືກບົດບາດ
-	ຜູ້ສັງເກດການຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈງ້	ຫືຼ	ບໍ່	
ການສົນທະນາຫັຼງການສັງເກດການຈະບໍ່ໄດ້ຮບັ	
ຜົນດີ

ການຈຳລອງເຫດການ

ເມື່ອຜູ້ຮຽນຕ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄຳ�ນຶງເຖິງມາກ່ອນ,	 ເມື່ອສະພາບການມີຂໍ້	
ກ່ຽວພັນກັນຊັບຊ້ອນ	 ເຊິ່ງບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດ້ວຍການສ້າງປະສົບການ	 ພວກເຮົາຈະ	
ນ�ໃຊ້ການຈ�ລອງເກດການ.	 ການຈ�ລອງເຫດການ	 ເປັນວິທີການສ້າງປະສົບການປັດຈຸບັນ	
ທີ່ແບ່ງໂດຍຜູ້ຮຽນທຸກຄຳົນ	 ໂດຍການກ�ນົດ	 ບົດບາດທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມແຕ່ລະຄຳົນ		
ແລະ	 ສະແດງຕາມບົດບາດທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.	 ສະແດງຈົນກວ່າຈະເກີດຄຳວາມຮູ້ສຶກຕອບ	
ສະໜອງ	 ແຕ່ຜູ້ສະແດງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສົມບົດບາດ.	 ແຕ່ການຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍປາດສະຈາກ	
ຄຳວາມສ່ຽງ	ເຊິ່ງສະຖານະການແມ່ນການສະແດງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຳວາມເຊື່ອ.

ຄຳວາມໝາຍຕົ້ນສະບັບຂອງວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກການຝຶກນັກຂັບເຮືອບິນ	 ເພາະການ	
ເຮັດຕົວຈິງມັນສ່ຽງເກີນໄປ.	 ຄຳວາມຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ສາມາດຮັບປະກັນ	
ສະພາບອາກາດ	ແລະ	ຄຳວາມກົດດັນຕົວຈິງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຫ້ອງຈ�ລອງການບິນ	ແລະ	ນັກບິນ	
ຮຽນທີ່ຈະບິນໃນນັ້ນ.
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ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ວິທີຈ�ລອງເຫດການເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ຜົນດີ	 ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ	
ກະກຽມທີ່ລະອຽດ	 ແລະ	 ຕ້ອງປະເມີນຄຳວາມສາມາດຂອງຜູ້ຝຶກຢ່າງດີ.	 ການເລືອກວິທີການນີ້		
ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ	ຕ້ອງຄຳ�ນຶງເຖິງພື້ນຖານ	ແລະ	ລະດັບຄຳວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ	ເຊິ່ງ	
ບໍ່ຄຳວນຈ�ລອງສິ່ງທີ່ໃກ້ຄຳຽງກັບຊີວິດຈິງຂອງ	 ເຂົາເຈົ້າເກີນໄປ	 ຢ້ານວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດ	
ຈັດການກັບອາລົມຈິດຂອງຕົນເອງຫຼັງຈາກການຈ�ລອງເຫດການ.

ຂັ້ນຕອນ 

ກ່ອນການຈຳລອງ

•	 ກ�ນົດຈຸດປະສົງ	ແລະ	ອອກແບບ	ຫຼື	ເລືອກການຈ�ລອງເຫດການທີ່ເໝາະສົມ.

•	 ສ້າງແຜນການສື່ຄຳວາມຮູ້ລະອຽດ	 ແລະມີກອບຄຳວາມຄຳິດທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ.	 ສ້າງໂຄງຮ່າງ	
ຂອງແຕ່ລະບົດບາດຢ່າງລະອຽດ	 ແລະ	 ມີລາຍລະອຽດຂອງບົດບາດ	 ແລະ	 ລະບຽບ/	
ວິທີການ.	 ກ�ນົດບົດບາດໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນ	 ແລະ	 ໃຫ້ທຸກຄຳົນໄດ້ມີບົດບາດ	 ເພາະວ່າການ	
ຈ�ລອງຈະບໍ່ມີຜູ້ສັງເກດການ.

•	 ກ�ນົດສະຖານະການ	 ແລະ	 ເຫດການທີ່ຕົວລະຄຳອນຈະເຂົ້າຮ່ວມ	 ເຊິ່ງອາດມີຫຼາຍ	
ສະຖານະການ/ເຫດການ.

•	 ກ�ນົດສະຖານທີ່ຈ�ລອງເຫດການ	 ເຊິ່ງຕ້ອງເປັນສະຖານທີ່ໆ	 ໃກ້ຄຳຽງກັບຄຳວາມເປັນຈິງ	
ທີ່ສຸດ.

•	 ຮັກສາເຄື່ອງມືການສະແດງທີ່ຈ�ເປັນໄວ້ເພື່ອບົດບາດທີ່ຕ່າງກັນໃຫ້ພ້ອມສະເໝີ.

ຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງ

•	 ກ�ນົດບົດບາດ	ແລະ	ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບົດບາດໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນ

•	 ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງກ່າວ	 ຄຳວນບອກເຖິງປະເພດຄຳົນທີ່ຈະເປັນ	 ແລະ	 ປະຫວັດ	
ຄຳວາມເປັນມາສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຕົວລະຄຳອນ.

•	 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາບົດບາດຂອງຕົນເອງ	ແລະ	ໃຫ້ສວມບົດບາດໃຫ້ໄດ້.

•	 ບໍ່ຄຳວນໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນຮູ້ບົດບາດຂອງກັນ	ແລະກັນ.

•	 ກ�ນົດໃຫ້ມີສື່ກາງຂອງແຕ່ລະບົດບາດເຊັ່ນ	ປ້າຍຊື່.

•	 ອະທິບາຍຫຍໍ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບສະຖານະການ	 ແລະ	 ໃຫ້ເລີ່ມສະແດງຕາມຄຳວາມ	
ຮັບຮູ້	ບົດບາດຂອງໃຜລາວ.

•	 ຢຸດການຈ�ລອງເມື່ອຮອດເວລາເໝາະສົມ	 ຫຼື	 ພາກສ່ວນທີ່ສ�ຄັຳນໝົດແລ້ວ	 ຫຼື	 ມັນບໍ່ຢູ	່
ໃນການຄຳວບຄຳຸມ.

ຫຼັງຈາກການຈຳລອງ

•	 ໃຫ້ເວລາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອອອກຈາກບົດບາດຂອງເຂົາ.

•	 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແບ່ງປັນຄຳວາມຮູ້ສຶກ	 ໂດຍໃຫ້ເປັນຄຳ�ຖາມທີ່ຖາມກົງໄປກົງມາ	 ເຊັ່ນ		
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການຈ�ລອງ,	ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດ	ໆລໆ.

•	 ບັນທຶກຄຳ�ຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າ	(ໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່).

•	 ພະຍາຍາມປຽບທຽບກັບຊີວິດຈິງໃນເວລາວິເຄາະຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ມູນ

•	 ຈັດລຽງຄຳວາມຮູ້ສຶກເປັນໝວດ	ໃຫ້ປະເດັນທີ່ຈ�ເປັນ	ແລະ	ສະຫຼຸບ.

•	
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

-	ເປີດໃຫ້ຊອກຄຳົ້ນສະພາບການຕົວຈງິ,	
ຂະບວນການ	ແລະ	ພຶດຕິກ�ທາງສັງຄົຳມ	
ໃນຮບູແບບທີ່ບໍ່ເຮດັໃຫ້ເກີດຄຳວາມຢ້ານ.
-	ເປີດໃຫ້ສຶກສາຂະບວນການທາງສັງຄົຳມ	
ທີ່ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ.
-	ທຸກຢ່າງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຳວບຄຳມຸຂອງຜູ້ຮຽນເອງ
-	ມັນກ່ຽວກັບກິດຈະກ�	ທີ່ສາມາດມີສ່ວນຮວ່ມ	
ໄດ້ທຸກຄຳນົ.

-	ມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຕ້ອງຮວ່ມມື	ແລະ	
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຕ່າງໆ.
-	ເປັນວທີິການທີ່ຫຍຸງ້ຍາກ	ແລະ	ຮຽກຮອ້ງ	
ໃຫ້ມີທັກສະ	ແລະ	ປະສົບການໃນການດ�ເນີນ.
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ເຄື່ອງມືການຮຽນ 

ເຄື່ອງມືການຮຽນແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງປະສົບການຢ່າງໜຶ່ງໂດຍຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບເອກະສານທີ່ບອກ	
ວິທີການ	 ແລະ	 ຊຸດຄຳ�ຖາມແບບປາລະໄນ	 ຫຼື	 ໃຫ້ຕອບໂດຍຫຍໍ້.	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດແບບ	
ສອບຖາມດັ່ງກາ່ວຄຳນົດຽວ	ຫຼ	ືເປນັກຸມ່ກໍ່ໄດ້.	ໃນຕອນທາ້ຍ	ໄດອ້ະທິບາຍວິທກີານກວດຄຳ�ຕອບ,		
ໃຫ້ຄຳະແນນ	ແລະ	ລວມຄຳະແນນ	ພ້ອມທັງມີຄຳ�ອະທິບາຍຂອງຄຳະແນນທີ່ໄດ້ຮັບ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຮຽນເອງ	 ແຕ່ກໍ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ຮຽນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທ	ີ
ການໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວເຂົາເອງ.	 ດັ່ງນັ້ນ	 ໃນກໍລະນີຂອງວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຜ່ານ	
ປະສົບການ,	 ຂັ້ນຕອນການເຮັດ,	 ຂະບວນການ,	 ການສ້າງພາບລວມ	 ແລະ	 ການປະຍຸກໃຊ້		
ກໍ່ແມ່ນບຸກຄຳົນເປັນຜູ້ເຮັດ	ໂດຍແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະທ່ານ	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທັງໝົດ.

ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ເປັນວທີິທີ່ໄດ້ຮບັຜົນດີສ�ລັບການຮຽນຮູ	້
ກ່ຽວກັບຕົນເອງ	ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ	
ດ້ວຍຕົນເອງ	ຢ່າງເປັນລະບົບ,	ທົບທວນ	ແລະ		
ໃນກໍລະນີ	ການປະກອບຄຳ�ເຫັນຕ່າງໆ.
-	ຜູ້ຮຽນບໍ່ຮູສຶ້ກຖືກກົດດັນ	ຫືຼ	ຖືກບັງຄັຳບຈາກ		
ພາຍນອກ.
-	ການຮຽນເກີດຂຶ້ນຕາມຄຳວາມສາມາດຂອງ	
ຜູ້ຮຽນເອງ	ໂດຍອີງໃສ່ຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ		
ທ່າແຮງ	ຂອງໃຜລາວ.

-	ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກຸ່ມທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້.
-	ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ສັດຊື່	ແລະ	ຄຳວາມສົນໃຈຢ່າງ	
ແທ້ຈງິຂອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ	ເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນທີ່	
ມີຄຳວາມໝາຍ.
-	ໃຊ້ໄດ້ດີກັບຄົຳນທີ່ມີຄຳວາມສາມາດຮຽນຮູ	້	
ໃນລະດັບນາມມະທ�.
-	ການອອກແບບເຄື່ອງມືມີຄຳວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ.

ເກມການຮຽນຮູ້
ເກມການຮຽນຮູ້	ແມ່ນວິທີການຕ່າງໆ	ທີ່ມ່ວນຊື່ນ	ແລະ	ມີກິດຈະກ�ທີ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ	ຮ່ວມທຸກຄຳົນເຮັດ		
ເຊິ່ງອາດເບິ່ງຄຳືວ່າບໍ່ສ�ຄຳັນຫຍັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.	 ການຫຼິ້ນກໍມີກົດລະບຽບ	 ແລະ	 ກະຕິກາ	 ແລະ		
ອາດຈະບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ.	ເກມສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເພື່ອສື່ສານຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ຂະບວນການຕ່າງໆ		
ທີ່ເປັນກິດຈະກ�ປະຈ�ວັນ	ແລະ	ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນເກມທີ່ກ�ລັງດ�ເນີນຢູ່ເຊັ່ນ	ເກມເຊື່ອໃຈ,		
ເກມຄຳວາມ	ເປັນຜູ້ນ�	ໆລໆ.	ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນເກມແລ້ວ	ສິ່ງສ�ຄຳັນແມ່ນການທົບທວນຄຳວາມຮູ້ສຶກ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອະທິບາຍ	ແລະ	ສັງລວມໃຫ້ເປັນອັນດຽວກັນ.

ການນຳໃຊ້

•	 ເພື່ອອະທິບາຍຂັ້ນຕອນຂອງກຸ່ມ

•	 ເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາເຊັ່ນ	ຄຳວາມເຊື່ອໝັ້ນ,	ຄຳວາມສ�ພັນທາງສັງຄຳົມ	ໆລໆ.
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ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ມີຊີວດິຊີວາ,	ມ່ວນ	ແລະ	ມີສ່ວນຮວ່ມຈາກ	
ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທຸກຄົຳນ.
-	ບັນຫາທີ່ຫຍຸງ້ຍາກສັບສົນ	ສາມາດອະທິບາຍ		
ແບບງ່າຍດາຍໄດ້.
-	ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ	ໄດ້ຮບັປະສົບການກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້		
ທີ່ກ�ລັງພິຈາລະນາ	ໃນເວລາຝຶກອົບຮມົ		
(ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວາ່	ປະສົບການ	
“ປັດຈບັຸນທັນການ”).

-	ການຊອກ	ຫືຼ	ອອກແບບເກມທີ່ເໝາະສົມ	
ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເຮດັໄດ້ງ່າຍ
-	ເກມຕ້ອງມີລັກສະນະຕອບຮບັກັນ,	ມີຕົວເລືອກ	
ຕ່າງໆ	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນການສັ່ງການ	(ຄືຳກັນກັບເກມ
ລູກໆໝາກອີເຕ໋ົາທີ່ມີພຽງຂໍ້ຄຳວາມຢູ່ແຕ່ລະແຈ)		
-	ຈດຸເນັ້ນໜກັຂອງເກມຕ້ອງຈະແຈງ້	ຫືຼ	ການ	
ສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນຈະສັບສົນ	ເພາະເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນ	
ຄຳວາມມ່ວນຊື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູຫ້ຍງັ

ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍ 

ກິດຈະກ�ສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍ,	 ຕົວກະຕຸ້ນ	 ຫຼື	 ຕົວເພີ່ມພະລັງ	 ບໍ່ແມ່ນວິທີການ	 ຮຽນຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງ		
ແຕ່ເປັນກິດຈະກ�ທີ່ໃຫ້ເປົ້າໝາຍເປັນໄປຕາມຊື່	 ຂອງມັນເອງ.	 ພວກມັນເປັນກິດຈະກ�ທີ່ບໍ່ມ	ີ
ໄພ,	 ມ່ວນ	 ແລະ	 ບາງຄຳັ້ງກໍ່ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ	 ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ	
ການຮຽນຮູ້ທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນເຮັດ

ກິດຈະກ�ຮວ່ມກັນມີຄຳວາມຮູສຶ້ກເປັນກຸ່ມ	ເປັນກ້ອນ	ໆ ລໆ.	ເກມ,	ເພງ,	ກິດຈະກ�ທາງກາຍະພາບ		
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ	 ເຊິ່ງພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແນະນ�ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັນ		
ປັບສະພາບການຝຶກອົບຮົມ	ຈ�ກັດຄຳວາມ	ເບື່ອໜ່າຍ,	ຈາກບໍລິບົດໜຶ່ງເປັນບໍລິບົດໃໝ່	ໆລໆ.

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກໃນວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການ

ຄຳູຝຶກມີຫຼາຍບົດບາດ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮັບຜິດຊອບໃນເວລາທີ່ໃຊ້ວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຜ່ານ	
ປະສົບການ.

1. ການເລືອກວິທີທີ່ເໝາະສົມ:	ເມື່ອມີຄຳວາມເປັນໄດ້ວ່າ	ກຸ່ມຜູ້ຮຽນມີປະສົບການ	ໃນຕົວເອງ	
ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ	 ແລະ	 ບໍ່ລັງເລທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການດັ່ງກ່າວກໍເປັນອັນເໝາະສົມທີ່	
ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ.	 ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າກຸ່ມຜູ້ຮຽນທີ່ມີປະສົບການທີ່	
ເໝາະສົມ	 ບໍ່ຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການແບ່ງປັນ	 ປະສົບການ	 ຄຳວນໃຊ້ປະສົບການຂອງຜູ້ອື່ນ	
ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.	ຖ້າປະສົບການ	ຫຼື	ຄຳວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕ້ອງການສ້າງມີຢູ່ໃນສະພາບ	
ສັງຄຳົມທີ່ຊັບຊ້ອນ	ໃຫ້ໃຊ້ການສົມມຸດ	ຫຼື	ຖ້າບໍ່ຊັບຊ້ອນເກີນໄປ	ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເກມແທນ	ໆລໆ.

2.	 ການກະກຽມ:	 ເມື່ອໄດ້ວິທີການທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ	 ເຊັ່ນ	 ກໍລະນີສຶກສາ,	 ບົດບາດສົມມຸດ		
ໆລໆ	ຄຳູຝຶກຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນໃຫ້ພ້ອມ.	ໃນກໍລະນີ	ຕ້ອງໃຊ້ຮູບພາບ	ອາດຕ້ອງແຕ້ມຮູບ	
ພາບໄວ້,	 ສ�ລັບບົດບາດສົມມຸດ	 ອາດຈະກຽມຫົວເລື່ອງ/ຫົວຂໍ້	 ສ�ລັບຂຽນບົດເລື່ອງ,	 ສ�ລັບ	
ກໍລະນີສຶກສາ	ອາດຈະຫາກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ	ແລະ	ກຽມສ�ເນົາໄວ້ຫຼາຍໆສະບັບ,	ໆລໆ.

3.	 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບກິດຈະກ�:	 ກິດຈະກ�ທີ່ພ້ອມແລ້ວເຊັ່ນ	 ສິ່ງທີ່ກຸ່ມຕ້ອງເອົາມາແບ່ງປັນ,		
ສັງເກດ,	ສົນທະນາ,	ຕີກອບ	ແລະ	ວິເຄາະ	ຕ້ອງຈະແຈ້ງສ�ລັບທຸກກຸ່ມ.	ກໍລະນີກຸ່ມທີ່ອ່ານອອກ	
ຂຽນໄດ້	ສາມາດອະທິບາຍດ້ວຍການຂຽນໃສ່	ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່	ຫຼື	ກະດານ.	ຂັ້ນຕອນການບັນທຶກ		
ແລະ	ລາຍງານຈະຕ້ອງຊັດເຈນ	ແລະ	ຕ້ອງກ�ນົດເວລາແນ່ນອນ.

4. ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ:	 ບາງເທື່ອຈ�ເປັນຕ້ອງແບ່ງກຸ່ມໃຫ່ຍອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ	 ເພື່ອໃຫ	້
ການວິເຄາະ	 ແລະ	 ແບ່ງປັນມີປະສິດທິພາບ	 ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່	 ໂດຍກົງຂອງຄຳູຝຶກໃນ	
ການແບ່ງກຸ່ມກໍຕາມ	ແຕ່ແມ່ນຄຳວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄູຳຝຶກໃນການດູແລໃຫ້ເກີດການສ້າງກຸ່ມ.
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5. ຮັກສາການຄຳວບຄຳມຸ:	ອາດເບິ່ງຄຳຜືະເດດັການ	ຄຳູຝກຶກໍ່ຕອ້ງຮັກສາການ	ຄຳວບຄຳມຸລະດັບໜຶ່ງ		
ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຊັ່ນ	ການຈ�ລອງເຫດການ,	ບົດບາດສົມມຸດ	ແລະ	ເກມ	ເພື່ອໃຫ້ການ	
ຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທີພາບເກີດຂຶ້ນ.

6. ການຕິດຕາມການສົນທະນາ:	 ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຍ່ອຍກ�ລັງສົນທະນາກັນຄຳູຝຶກຄຳວນຕິດ	
ຕາມກຸ່ມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ	 ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ	 ແລະເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກ�ທີ່ເຮັດມ	ີ
ຄຳວາມຈະແຈ້ງ	ຫຼື	ເບິ່ງວ່າການສົນທະນານັ້ນ	ສົນທະນາກັນ	ຖືກທາງຫຼືບໍ່.

7. ການຖາມຕອບ:	 ການຖາມຕອບເປັນຂັ້ນຕອນເພື່ອເອົາຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ໄດ້ຈາກກຸ່ມ	 ຫຼື	 ບຸກຄຳົນ	
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາກັນ	(ມີລາຍລະອຽດໃຫ້ພາຍຫຼັງ).

8. ການຮວບຮວມ	ແລະ	ສະຫຼຸບ:		ການລາຍງານ	ຫຼື	ການຖາມ-ຕອບຕ້ອງສະຫຼຸບ	ກ່ອນທີ່ກຸ່ມ,		
ຮູບແບບຕ່າງໆ	 ແລະ	 ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ	 ຈະຮວບຮວມເຂົ້າເປັນກອບຄຳວາມຄຳິດໃດໜຶ່ງ.	 ບາງຄຳັ້ງ		
ຄຳູຝຶກກໍຄຳວນປະກອບສ່ວນອັນໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃນການສະຫຼຸບນ�.

9. ການປະກອບສ່ວນ:	ການຝຶກອົບຮມົແບບມີສ່ວນຮວ່ມບໍ່ໄດ້ຕັດຄຳຝຶູກອອກຈາກຂະບວນການ		
ເພາະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ	 ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັຳບທີ່ການປະກອບສ່ວນຕ້ອງມາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ	
ຢ່າງດຽວ	ແຕ່ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄຳູຝຶກທີ່ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ເປັນທີ່ຜູ້ຮຽນອາດຈະບໍ່ຮູ້.

ການຖາມຕອບ ແລະ ການສັງລວມ

ສະພາບການຮຽນຮູ້ອີງປະສົບການຕ້ອງມີການຖາມ-ຕອບ	 ແລະ	 ສັງລວມ.	 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນ	
ສາມາດ	ຖອດຖອນບົດຮຽນ	ແລະ	ດຶງຜູ້ຮຽນ	ອອກຈາກຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ທີ່ເຂົາຍັງມີຕໍ່ກັບກິດຈະກ�		
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະຈົມຢູ່	ໃນຄຳວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ	ແລະ	ຫຼຸດອອກໄປ.	ການຖາມ-ຕອບ	ລວມມ	ີ
ການເກັບເອົາຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຮຽນຈາກກຸ່ມ	 ຫຼື	 ບຸກຄຳົນ	 ລວມທັງອາລົມ	 ແລະ	 ປະສົບການ		
ແລະ	 ອື່ນໆທີ່ຄູຳຝຶກຄຳດິວາ່ຈ�ເປັນ.	 ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງບັນທຶກໃຫ້ເຫັນນ�ກັນເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ		
ກັບສະພາບຊີວິດຕົວຈິງ.	 ເພື່ອເນັ້ນຢໍ້າ,	 ຂໍ້ມູນຈາກການຖາມ-	 ຕອບ	 ໃຫ້ສອດຄຳ່ອງກັບ	
ຊີວິດຈິງ	 ເພື່ອໃຫ້ສ�ພັນກັບກອບຄຳວາມຄຳິດ	 ທີ່ກວ້າງກວ່າ.	 ຄຳູຝຶກຈະຕ້ອງກະຕຸ້ນການວິເຄາະ	
ຂໍ້ມູນທີ່ນ�ສະເໜີ	 ເພື່ອໃຫ້ເກີດການສ້າງຫຼັກການລວມ.	 ຖ້າເກີດຄຳວາມຈ�ເປັນຄຳູຝຶກຕ້ອງ	
ສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສະຫຼຸບເປັນຫຼັກການລວມໃຫ້ໄດ້.

ກອບແນວຄວາມຄິດ

ກອບຄຳວາມຄຳິດແມ່ນກອບທິດສະດີລວມທີ່ຄຳູຝຶກໃຊ້ໃນເວລາເລືອກບໍລິບົດ.	 ກອບຄຳວາມຄຳິດ	
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ	 ແລະ	 ບໍລິບົດຕ່າງໆ	 ໂດຍປະກອບເປັນການຖາມຕອບ		
ແລະ	 ການວິເຄາະ.	 ຈຸດປະສົງຂອງຄຳູຝຶກແມ່ນການນ�ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການຖາມຕອບມາ	
ສ້າງເປັນກອບທິດສະດີ	ຫຼັງການວິເຄາະ	ແລະ	ທີ່ສ�ຄຳັນແມ່ນຕ້ອງກ່ຽວກັບຊີວິດຈິງ.

ຮູບແບບການຕັ້ງຄຳຖາມ

1.	 ທ່ານເຫັນຫຍັງ?	 ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?	 ທ່ານເວົ້າຫຍັງແດ່ເວລາສົນທະນາກັນ?	 ຄຳ�ຖາມ	
ເຫຼົ່ານີ້	ຊ່ວຍດຶງເອົາມຸມມອງ	ແລະ	ປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ແລະ	ຂໍ້ມູນຕ້ອງຈົດແຕ້ມ	
ໃສ່ກະດານ	ຫຼື	ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.

2.	 ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຮູ້ສຶກແນວນັ້ນ?	 ທ່ານເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໃນ	 ເວລາ	
ສົນທະນາກັນ?	 ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວິເຄາະເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກ�,		
ມຸມມອງ,	ປະສົບການ.
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3.	 ສະຖານະການແນວນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຈິງບໍ່?	 ຕອນໃດ?	 ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານບໍ່?		
ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່າ	 ນີ້ພະຍາຍາມວາງປະສົບການເຂົ້າທຽບຊີວິດຈິງ	 ແລະ	 ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫັນ	
ພາບຂອງຊີວິດຈິງ.

4.	 ເຈົ້າຄຳິດວ່າເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ?	 ຄຳ�ຖາມນີ້ພະຍາຍາມວິເຄາະ	 ແລະ	 ສັງລວມເປັນ	
ຫຼັກການ	 ແລະ	 ສະຫຼຸບ	 ເຊິ່ງເປັນແກນຫຼັກຂອງການຮຽນຮູ້ເອົາ	 ສິ່ງໃໝ່	 ແລະ	 ອາດຈະ	
ຈ�ເປັນຕ້ອງໃຫ້	ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໃນຈຸດນີ້.

ການທົບທວນຄືນດ້ວຍວີດີໂອ

ວທີິໃຊ້ແມ່ນເພື່ອວເິຄາະຄືຳນການກະທ�	 ຫືຼ	 ພຶດຕິກ�	 ໂດຍມີຈດຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ກັບ	
ຜູ້ຮຽນ	ອີກທາງໜຶ່ງແມ່ນໃຊ້	ເພື່ອທົບທວນການກະທ�	ຫືຼ	ພຶດຕິກ�.

ການນຳໃຊ້

•	 ເພື່ອສື່ຄຳວາມຮູ້ໃດໜຶ່ງ

•	 ເພື່ອປຸກຈິດສ�ນຶກກ່ຽວກັບຕົນເອງ	ຫຼື	ກຸ່ມ

•	 ເພື່ອເພີ່ມທັກສະໂດຍການເບິ່ງການເຮັດຕົວຈິງ

ຂັ້ນຕອນ

•	 ໃຫ້ສັນຍາກັບຜູ້ຮຽນໂດຍອະທິບາຍວ່າຈະບັນທຶກພາບ	ພຶດຕິກ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ແລະ	 ສາຍ	
ຄຳືນວີດີໂອດັ່ງກ່າວ.	 ຕ້ອງໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າເປັນການນ�ໃຊ້ເພື່ອຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ຮັກສາ	
ເປັນຄຳວາມລັບ	ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄຳົນພາຍນອກ	ແລະ	ບໍ່ໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຫຼືທ�ລາຍໃຜ.

•	 ບັນທຶກພາບທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການໂດຍເນັ້ນໜັກຈຸດສົນໃຈຂອງ	 ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ		
ອັດຕາ,	ຮູບແບບການສື່ສານ,	ພຶດຕິກ�ສື່ຈາກຂໍ້ຄຳວາມທີ່ບໍ່ແມ່ນສຽງ	ໆລໆ.

•	 ໃຫ້ລົບກວນຜູ້ຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນເວລາບັນທຶກພາບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກຕົວຕະຫຼອດ	
ເວລາ	ແລະ	ບໍ່ກ້າສະແດງອອກພຶດຕິກ�ຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•	 ສາຍພາບໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຫັນຕາມເວລາທີ່ສົມຄຳວນເພື່ອໃຫ້ຫັນຈຸດສົນໃຈໄປຈຸດທີ່ຕ້ອງການ.

•	 ໃນລະຫວ່າງການສາຍພາບບໍ່ຄຳວນວິຈານ	ຫຼື	ປະເມີນໄປພ້ອມ.

•	 ບອກຜູ້ຮຽນໃຫ້ເນັ້ນໜັກພຶດຕິກ�ຂອງຕົນເອງຕາມການແນະນ�	 ແລະ	 ບໍ່ຄຳວນສົນໃຈ	
ພາບລັກ	ຂອງຕົນເອງໃນວີດີໂອ.

•	 ເວລາສາຍພາບ	ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄຳົນນອກເຂົ້າມາເພື່ອຮັກສາສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີພະລັງໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວກັບ	
ຕົນເອງ	ແລະ	ກຸ່ມ	ຍ້ອນວາ່ເປັນຄຳວາມຈງິ	ແລະ		
ເປັນວດັຖຸວໄິສ	ແລະ	ເປັນການປະເຊີນໜາ້	
ຂອງຜູ້ຮຽນແບບມີຫັຼກຖານ.
-	ນ�ໃຊ້ປະສົບການ,	ພຶດຕິກ�	ແລະ		
ສະຖານະການເພື່ອສ້າງການຝຶກອົບຮມົທີ່	
ເປັນຈງິ	ແລະ	ບໍ່ຜິດພາດ	ແລະ	ບໍ່ລ�ອຽງ.

-	ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ກັບທຸກໆກໍລະນີ		
ເພາະບາງເທື່ອກໍບໍ່ມີເຄື່ອງບັນທຶກພາບ.
-	ຜູ້ຮຽນອາດຈະຫັນໄປສົນໃຈໜາ້ຕາ	ແລະ		
ຮບູລັກພາຍນອກຫຼາຍກວາ່.
-	ຜູ້ຮຽນອາດກັງວນົ	ຫືຼ	ໄດ້ຮບັຜົນກະທົບ	ແລະ		
ຖອນຕົວ	ຫືຼ	ຂໍຢຸດກິດຈະກ�ດັ່ງກ່າວ.	
-	ຄຳຝຶູກຕ້ອງມີທັກສະໃນການໃຊ້	
ເຄື່ອງບັນທຶກພາບ.
-	-	ຕ້ອງວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ	ພິຖີພິຖັນ.
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ກໍລະນີສຶກສາ

ກໍລະນີສຶກສາ	ຫຼື	ສຶກສາກໍລະນີຕົວຢ່າງ	ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີການຮຽນ-ການສອນ	ຊຶ່ງຜູ້ຮຽນຈະໄດ	້
ປະສົບການໃໝ່ໃນຮູບແບບຂອງການສຶກສາເຫດການ	ຫຼື	ສະພາບ	ໃດໜຶ່ງ.	ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້		
ຜູ້ຮຽນເອງຈະໄດ້ສະຫຼູບສັງລວມ,	 ທົບທວນຄຳືນ	 ແລະ	 ວິເຄາະ	 ເພື່ອສ້າງເປັນອົງຄຳວາມຮູ້	 ຫຼື		
ຫຼັກການໃໝ່.	 ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ນ�ໃຊ້ປະສົບການ,	 ຄຳ່ານິຍົມ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ		
ໃນການສັງເຄາະ	ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງຄຳວາມຮູ້ໃໝ່.

ບົດກໍລະນີສຶກສາ	 (ຫຼືບົດເລື່ອງ)	 ອາດນ�ສະເໜີໃນຮູບແບບການຂຽນ	 ຫຼື	 ການເວົ້າ	 ຫຼື	 ຜ່ານ	
ສື່ກາງຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ	ຟີມ	ຫຼື	ບົດເພງ	ເປັນຕົ້ນ	ຂຶ້ນກັບຄຳວາມເໝາະສົມຂອງກຸ່ມຜູ້ຮຽນ.	

ບາດກ້າວໃນການປະຕິບັດ

•	 ນ�ສະເໜີບົດກໍລະນີສຶກສາ

•	 ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ	ແລະໃຫ້ຄຳ�ຖາມໃນການຄຳົ້ນຄຳວ້າ.

•	 ເປີດໂອກາດໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນໄດ້ສະແດງຄຳວາມຄຳິດເຫັນ

•	 ສົນທະນາກັນພາຍໃນກຸ່ມຕາມໜ້າວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ

•	 ທົບທວນຄຳືນໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາ	ແລະ	ສັງລວມຜົນ

ການນຳໃຊ້

•	 ສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອນ�ສະເໜແີນວຄິຳດທິດສະດີທີ່ມີຄຳວາມສັບຊ້ອນ	ໃນຮບູແບບທີ່ງ່າຍດາຍ.

•	 ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມໄດ້ສະທ້ອນຄຳືນເຖິງຄຳວາມເໝາະສົມຂອງມັນ	ໃນຊີວິດປະຈ�	
ວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•	 ເປີດໂອກາດໃນການສົນທະນາ/ແລກປ່ຽນ	ເຖິງເຫດການ	ຫຼື	ສະພາບການ	ທີ່ເປັນສາເຫດ		
ແລະ	 ມີອິດທິພົນ	 ຊຶ່ງຜູ້ຮຽນເອງບາງຄຳັ້ງບໍ່ສະດວກທີ່ຈະແລກປ່ຽນຖ້າຫາກຖາມເຂົາເຈົ້າ	
ໂດຍກົງ.

•	 ສ້າງຄຳວາມເຂັ້ມແຂງທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ່ຮຽນໃນການວິເຄາະ	ແລະ	ແກ້ໄຂບັນຫາ.

•	 ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ປະສົບກັບເຫດການ	 ທີ່ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເຫດການທີ່ເຂົາເຄີຍພົບ	
ພໍ້ປົກກະຕິໃນຊີວິດ

•	 ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ກັບຕົວຈງິໃດໜຶ່ງ	 ເພື່ອເຮດັໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄຳວາມຮູສຶ້ກ	
ເຂົ້າໃຈສະພາບ	ແລະ	ມີທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ເຫດການນັ້ນ.

•	 ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄຳວາມຮູ້ອັນໃໝ່ໂດຍການລວບລວມສິ່ງທີີ່ເກັບກ�ຈາກການທົບທວນ	
ຜ່ານມາ,	ການວິເຄາະ	ແລະ	ການສັງເຄາະ.

•	 ຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ	ບັນຫາສະເພາະ	
ໃດໜຶ່ງ.	ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ເວລາຂ້ອນຂ້າງສັ້ນເພື່ອເປັນການລວບລວມແນວຄຳວາມຄຳິດ.

•	 ເປັນການເປີດແນວຄຳວາມຄຳິດ	ແລະຄຳິດຢ່າງເສລີ	ໂດຍປາສະຈາກອະຄຳະຕິໃດໆ.

•	 ເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຄຳວາມຄຳິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ຈາກທິມງານທັງໝົດ.

•	 ແນວຄຳວາມຄຳິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກໃນຮູບແບບການຂຽນ	ຫຼື	ຮູບພາບ.
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ຈດຸດີ ຈດຸອ່ອນ

-	ງ່າຍດາຍ
-	ສາມາດນ�ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູໜ້ງັສື	ແລະ	ຊາວບ້ານ	
ທົ່ວໄປ.
-	ສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈື່ຈ�ນ�ອີກ.
-	ປະຢັດ	ແລະ	ເໝາະສົມກັບວດັທະນະທ�ຂອງ	
ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ

-	ອາດມີຄຳວາມຫຍຸງ້ຍາກ	ໃນການຊອກຫາ	
ກໍລະນີສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ
-	ກໍລະນີສຶກສາອາດມີລັກສະນະທົ່ວໄປ	ຊຶ່ງ	
ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຈາະຈງົເຖິງບັນຫາໃດໜຶ່ງ.
-	ກໍລະນີສຶກສາທີ່ຂຽນດ້ວຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງອາດມີ	
ລັກສະນະສະທ້ອນແນວຄຳວາມຄິຳດ,	ທັດສະນະ,		
ຄຳວາມຮູສຶ້ກ	ຫືຼ	ອຸດົມຄຳະຕິຂອງໃຜຜູ້ນັ້ນ	ຊຶ່ງ	
ອາດຈະຜິດດ່ຽງກັບຈດຸປະສົງຄຳວາມເປັນຈງິ.
-	ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ກະກຽມ	ຫືຼ	ສົມມຸດຕິຖານທີ່ຕັ້ງໄວ	້	
ບາງຄຳັ້ງເປັນອຸດົມການຫຼາຍເກີນໄປ

ຕົວຢ່າງກໍລະນີສຶກສາ: 

ເຈົ້າ	 ແລະ	 ຜູ້ຊ່ວຍຄຳູຝຶກໄດ້ຖືກເຊີນໄປພົບຜູ້ອ�ນວຍການວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງເພື່ອຝຶກ	
ອົບຮົມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ຄຳະນະຄຳູ-ອາຈານ.	 ທ່ານຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ	 ແລະ		
ບອກອ�ນວຍການວ່າເຈົ້າຈະຝຶກໃຫ້ມີກິດຈະກ�ຕື່ນເຕັ້ນ	 ຊຶ່ງປະກອບມີການເຮັດວຽກ	
ເປັນກຸ່ມກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ.	ແຕ່ວ່າກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ	ເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຄຳູອາຈານເຂົ້າ	
ຮ່ວມກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບເອກະສານ	ແລະທົບທວນຄຳືນ	ການສອນຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ.	

ຜູ້ອ�ນວຍການເວົ້າວ່າຄຳູອາຈານຄຳາວຽກຫຼາຍ	ແລະ	ບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ.	ລາວ	
ແນະນ�ວ່າໃຫ້ເຈົ້າລວມເອົາສ່ວນທີ່ເຂົາຕ້ອງການໄດ້ອ່ານເອກະສານ	 ແລະ	 ທົບທວນຄຳືນ		
ເຂົ້າໃນກິດຈະກ�ຝຶກອົບຮົມຂອງເຈົ້າ.	 ເຈົ້າເອງກໍ່ເຫັນດີຕາມນັ້ນວ່າສາມາດເປັນໄປໄດ້.		
ເຈົ້າຖາມວ່າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດໃນການຝຶກອົບຮົມຄຳັ້ງນີ້?	 ອ�ນວຍການເວົ້າວ່າ	 1		
ຊົ່ວໂມງ.	ເຈົ້າຕອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້.	ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງລວມທຸກຢ່າງເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ	
ຄຳັ້ງນີ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ	 ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ການບັນລະຍາຍ.	 ອ�ນວຍການຕອບບໍ່ມີບັນຫາ	 ແລະ	 ທ່ານ	
ຍັງອະທິບາຍວ່າລາວຕ້ອງການໃຫ້ມີກິດຈະກ�	ສ້າງຄຳວາມເຂັ້ມແຂງແບບນີ້ໃຫ້ຄຳູອາຈານ	1		
ຄຳັ້ງຕໍ່ເທີມ	ແຕ່ມີພຽງ	1	ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນຕໍ່ຄຳັ້ງ.

ຄ�ຖາມ:	 ຖ້າເປັນທ່ານ	 ທ່ານຈະຮັບມືກັບເຫດການນີ້ຄຳືແນວໃດເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມ	ີ
ປະສິດທິພາບ?
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ການທົບທວນຄືນ (Reflection)

ໃນຄຳວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກເຮົາແມ່ນມີການທົບທວນຄຳືນກ່ຽວກັບສະຖານະການ	 ຕ່າງໆຢູ	່
ຕະຫຼອດເວລາ	 ແລະ	 ມັກຕັ້ງຄຳ�ຖາມຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີມີຫຍັງແດ່?	 ສິ່ງທີ່ຄຳົງຄຳ້າງ	
ມີຫຍັງ?	ຍ້ອນຫຍັງ?	ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດ?	ແລ້ວໃນອານາຄຳົດ	ຂ້ອຍຄຳວນປັບປຸງຫຍັງແດ່?.

ການທົບທວນຄືນແມ່ນຫຍັງ? 

ການທົບທວນຄຳືນແມ່ນຂະບວນການຂອງຄຳວາມຄຳິດ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບເຫດການໃດ	
ໜຶ່ງ	 ຫຼື	 ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຫຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ,	 ຫຼືການຄຳິດກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ,	 ຖືວ່າເປັນ	
ໝາກຫົວໃຈຫຼັກໃນການຮຽນ.	 ການທົບທວນຄຳືນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາວິເຄາະປະສົບການຜ່ານມາ	
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ຂອງເຮົາ,	ເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງ	ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຜ່ານມາ,	ຮັກສາ	ແລະ	ສືບຕໍ່	
ສິ່ງທີເຮັດໄດ້ດີເອົາໄວ້,	ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຜັນຂະຫຍາຍ	ຫຼື	ປັບປຸງຄຳວາມຮູ້ທີ່ມີໂດຍອີງໃສ່ຄຳວາມຮູ	້
ໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ.	 ການທົບທວນຄຳືນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຫຼັກສູດທີ່ຮຽນ	
ກັບວຽກງານຕົວຈິງ	 ກໍຄຳືການດ�ລົງຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງເຮົາໄດ້ອີກ.	 ດ້ວຍການທົບທວນຄຳືນນີ້		
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນໄດ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ	 ແລະ	 ຊ່ວຍ	
ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຊື່ອມໂຍງນັ້ນ.

ໃນນາມເປັນຄຳູ	ຫຼືເປັນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຈະຕ້ອງມີການທົບທວນການສອນດັ່ງນີ້:	

ການວາງແຜນ:	 ກ່ອນການເລີ່ມສອນເກີດຂຶ້ນ,	 ໃຫ້ຄຳ�ນຶງເຖິງຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມຂອງເຮົາແມ່ນ	
ຫຍັງ?	 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຜ?	 ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຫຍັງ?	 ເອກະສານແຈກຢາຍມີຫຍັງແດ່?		
ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດມີຫຍັງແດ່,	 ແຕ່ລະໜ້າວຽກຈະຕ້ອງເຮັດເມື່ອໃດແດ່,	 ແລະ	 ເຮັດ	
ແບບໃດ,	ມີໃຜເຮັດແດ່?

ໄລຍະດຳເນີນການການຝຶກອົບຮົມ:	 ຕ້ອງໄດ້ຄຳ�ນຶງເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮຽນວ່າ	 ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່	
ເຮົາກ�ລັງສອນ	ຫຼືບໍ່,	ການສົນທະນາໄປຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມບໍ່?	ເວລາໄປຕາມ	
ທີ່ວາງແຜນໄວ້	ຫຼືບໍ່	ຖ້າບໍ່ໄປຕາມແຜນເຮົາຈະມີການຮັບມືຄຳືແນວໃດ?

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມ:	 ເບິ່ງຄຳືນພາບລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບເປັນ	
ແນວໃດ?	ປະສົບຜົນສ�ເລັດຕາມທີ່ໄດ້ວາງໄວ້	ຫຼືບໍ່	ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ	ແລະ	ບົດຮຽນໃນ	
ຕໍ່ໜ້າມີຫຍັງ	ແລະ	ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າມີຄຳືແນວໃດ
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ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການສ້າງປະສົບການ

ການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫັຼກການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່	
ເຫັນວ່າ	 ຜູ້ໃຫ່ຍຮຽນໄດ້ດີທີ່ສຸດຈາກປະສົບການ.	 ປະສົບການຂອງຄຳົນໆໜຶ່ງ	 ທັງອາດີດ		
ແລະ	ປັດຈຸບັນ	ແລະ	ປະສົບການຂອງຄຳົນອື່ນໆ	ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງການຮຽນຮູ້.	ແຕ	່
ຖ້າມີແຕ່ຜ່ານປະສົບການຢ່າງດຽວ	ຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ຄຳວາມປະທັບໃຈບາງຢ່າງ	ບໍ່ສາມາດ	
ສ້າງຜົນກະທົບການຮຽນຮູ້ທີ່ສ້າງສັນໄດ້.	 ເຮົາຕ້ອງທົບທວນປະສົບການດັ່ງກ່າວ	 ວິເຄາະ	
ໂຄງສ້າງ	ຄຳວາມຫຼາກຫຼາຍ	ແລະ	ການຕອບຮັບ	 ເພື່ອຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ	ແລະ	ຮຽນຮູ້ເອົາຫຼັກການ	
ລວມທີ່	 ສາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້ຈິງ.	 	 ອີງໃສ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້	 ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກຽມຄຳວາມ	
ພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການຄຳ້າຍຄຳືກັນໃນຊີວິດ	 ໃນຮູບແບບມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງເພື່ອທີ່	
ຈະສະແດງອອກຜ່ານພຶດຕິກ�ທີ່ປ່ຽນແປງແລ້ວ.

VI.	ຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ທິດສະດີຂອງການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

•	 ເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງຂອງການຮຽນ	 ໝາຍຄຳວາມວ່າຫົວຂໍ້	 ແລະ	 ເນື້ອໃນຂອງການຮຽນ	
ຕ້ອງແມ່ນເກີດມາຈາກຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ;	 ຜູ້ຮຽນຕັດສິນທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບການ	
ຮຽນເຊັ່ນ:	ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ,ເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນ,	ວິທີການຮຽນ-ການສອນ,	ເວລາ		
ແລະ	 ສະຖານທີ່ຮຽນ.	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	 (ຜູ້ສອນ)	 ບໍ່ແມ່ນຜູ້ວິເສດທີ່ຮູ້ໝົດທຸກ	
ຢ່າງ;	ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ທີ່ຕິດຕາມເພື່ອອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ແລະ	ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນ	
ເພື່ອການຄຳົ້ນຄຳວ້າຫາຄຳວາມຮູ້ອັນໃໝ່.

•	 ຢູ່ໃນທຸກໆ	 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ	 ມີຄຳວາມຈ�ເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາ	 3	 ອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່	
ໄປນີ້ເຂົ້າກັນຄຳື:	 ປຸກລະດົມຈິດສ�ນຶກ,	 ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ທັກສະໃນການປະຕິບັດ.	 ສ່ວນ	
ການເນັ້ນການໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນ	 ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກ	
ອົບຮົມ.	 ແຕ່ລະອົງປະກອບກໍສາມາດບັນລຸດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ	 ຕົວຢ່າງ:		
ກ່ຽວກັບອົງປະກອບ	 ດ້ານການຕອບສະໜອງຄຳວາມຮູ້,	 ພວກເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄຳວາມຮູ	້
ດ້ວຍຜ່ານການສະເໜີບົດສະເໜີຂອງເຮົາ,	 ປືກສາຫາລືກັນ	 ຫຼື	 ອ່ານຈາກສື່ຕ່າງໆ.	 ເຖິງ	
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	 ການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງການໃຫ້ມີການລວມເອົາທັງ	 3		
ອົງປະກອບເຂົ້າກັນ.	 ສະນັ້ນ,	 ທິດສະດີການຮຽນ/ການຝຶກອົບຮົມກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສົມ	
ປະສານກັນໄປຢ່າງກົມກຽວ.

•	 ຂະບວນການຮຽນແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນ	 ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ມາ	
ຈາກການດ�ລົງຊີວິດຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ.	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ຈັດ	
ກອງປະຊຸມ	 ຫຼື	 ເປັນການເປີດໃຫ້ມີໂອກາດສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ	 ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ	 ແລະ		
ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຮ່ວມກັນ	 ຕາມຄຳວາມສອດຄຳ່ອງກັບຫົວຂໍ້ບົດຮຽນທີ່ຈະສົນທະນາຢູ	່
ໃນຫ້ອງຮຽນ.	 ປະສົບການທັງໝົດດັ່ງກ່າວນັ້ນຄຳວນຖືກວິເຄາະວິໄຈ	 ແລະ	 ປຶກສາຫາລ	ື
ຮ່ວມກັນໝົດທຸກຄຳົນ	 ໃນກຸ່ມຜູ້ຮຽນດ້ວຍກັນ	ແລະ	ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກເພື່ອຊອກຫາ	
ສາເຫດ	ແລະ	ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ	ແລະ	 ເໝາະສົມ.	ວິທີການເຮັດຄຳືແນວນີ້ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນ	
ໃສ່ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ສອດຄຳ່ອງ	ກັບປະສົບການຂອງຜູ້ຮຽນທັງໝົດ	ໂດຍປາສະຈາກການ	
ຢັດຍຽດອັກຄຳະຕິໃດໆ	 ຫຼື	 ຍຶດຕິດກັບຄຳ່ານິຍົມທີ່ບໍ່ສອດຄຳ່ອງກັບຕົວຈິງ.	 ໃນຂະນະທີ່ພວກ	
ເຮົາມີຄຳວາມພາກພູມໃຈກັບປະສົບການທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ,	 ກໍຍັງມີຄຳວາມຈ�ເປັນ	
ຕ້ອງໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້	 ສຶກສາຮໍ່າຮຽນເອົາປະສົບການອັນໃໝ່.		
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ທັງໝົດປະສົບການທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບນີ້	ລວມທັງອັນເກົ່າ	ແລະ	ອັນໃໝ່,	ຖືວ່າເປັນອຸປະກອນ		
ແລະ	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ�ລັບການຮຽນຮູ້.

•	 ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຮຽນຜູ້ໃຫຍ່	 ຄຳວນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນ	
ຜົນສ�ເລັດຂອງຂະບວນການຮຽນ,	 ມີຄຳວາມສ�ຄຳັນທີ່ພວກເຮົາ	 ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງສະພາບ	
ແວດລ້ອມຂອງການຮຽນໃຫ້ມີຄຳວາມເປັນກັນເອງ,	ເປີດເຜີຍ,	ມີຄຳວາມໄວ້ວາງໃຈ,	ມີຄຳວາມ	
ປອດໄພ,	ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນ	ໃຫ້ເພິ່ງພໍໃຈ	ແລະ	ສ້າງໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່	ທີ່ກະຕຸກ	
ຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນປະກອບສ່ວນ	ເຂົ້າໃນການຮຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ	ແລະ	ຫ້າວຫັນ	ປາສະຈາກຄຳວາມ	
ຢ້ານກົວ	ວ່າການປະກອບສ່ວນ	(ຄຳວາມຄຳິດເຫັນ)	ຕົນເອງຈະຜິດພາດ.	ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ,		
ບັນດາສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນດັ່ງກ່າວ	 ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນ	 ໂດຍ	
ອັດຕະໂນມັດ	 ແຕ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍຄຳວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມ	
ສະດວກເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນດັ່ງກ່າວ.	 ນອກຈາກນີ້,	 ການຈັດການຮຽນ-	
ການສອນໃຫ້ມີຄຳວາມສອດຄຳ່ອງຂອງເນື້ອໃນ	 ຂອງການຝຶກອົບຮົມ	 ຫຼື	 ຫຼັກສູດການຮຽນ-	
ການສອນ,	 ມີຄຳວາມສົນໃຈ,	 ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ຮຽນ	 ແລະ	 ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງກໍມ	ີ
ຄຳວາມສ�ຄຳັນ.

•	 ຄຳວາມຮູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ມາຈາກການຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຄຳວນໃຫ້ໄດ້ຮັບການນ�ໃຊ້ກັບຊີວິດ	
ຕົວຈິງໂລດ.	 ການນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການດ�ລົງຊີວິດຕົວຈິງ	 ຄຳວນພິຈາລະນາຢ່າງ	
ຖີ່ຖ້ວນເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ສາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນ�ໃຊ	້
ຄຳວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ	 ມັນຈ�ເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ	
ການຊອກຫາ	 ແລະ	 ສາເຫດແລ້ວສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ	 ແລະ	 ແນະນ�ຄຳວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ	
ເພື່ອມາໃຊ້ເຂົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນ�ອີກດ້ວຍ.

•	 ການຝຶກອົບຮົມ/ການຮຽນຄຳວນຈັດເປັນຮູບແບບທີມ	 ຫຼື	 ເປັນກຸ່ມ	 ຜູ້ຮຽນຄຳວນແບ່ງອອກ	
ເປັນທີມ	 ຫຼື	 ເປັນກຸ່ມຄຳົ້ນຄຳວ້າຮໍ່າຮຽນ	 ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີໂອກາດ	 ໃນການສະເໜີ,		
ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳວາມຄຳິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງ	 ລະອຽດກວ່າການຮຽນແບບກຸ່ມ	
ໃຫຍ່.	 ນອກຈາກນີ້,	 ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະມີໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະພາສາ	 ເພື່ອການ	
ສື່ສານ	ແລະ	ສ້າງຄຳວາມໃກ້ຊິດ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.

•	 ການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ/ການສົ່ງຄຳວາມຮູ້	 ຄຳວນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ?	 ຜູ້ອ�ນວຍ	
ຄຳວາມສະດວກ	 ຄຳວນມີທັກສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ	 ແລະເປັນກຸ່ມ,	 ມີຄຳວາມສາມາດ	
ໃນການສັງເກດການກິດຈະກ�ຂອງຜູ້ຮຽນ,	ທັງເປັນ	ລາຍບຸກຄຳົນ	ແລະ	ເປັນທີມ/ກຸ່ມ.	ຕໍ່ກັບ	
ບົດບາດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ	ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ຈະຕ້ອງເປັນຄຳົນທີ່ມີບຸກຄຳະລິກ	
ທີ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ	ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການນຸ່ງຖື,	ປາກເວົ້າ,	ການສື່ສານກັບຜູ້ອື່ນ	ແລະ		
ຈົນໄປຮອດການຍ່າງໄປມາກໍ່ໃຫ້ມີຄຳວາມເປັນມິດ,	 ຜູ້ໃກ້ຄຳຽງບໍ່ລ�ຄຳານ,	 ສ້າງໃຫ້ຕົນເອງມ	ີ
ພາບພົດທີ່ດີ	ໜ້ານັບຖື	ແລະ	ສ້າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນວ່າເຮົາມີຄຳວາມຈິງໃຈ	ແລະ	ເປັນຄຳົນເປີດອົກ	
ເປີດໃຈຮັບຟັງຄຳວາມຄຳິດເຫັນ.	 ມັນມີຄຳວາມຈ�ເປັນທີ່	 ຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼີກລ້ຽງທັດສະນະຄຳະຕ	ິ
ທີ່ທ�ໂຕເປັນຫົວໜ້າຂອງຜູ້ຮຽນ	 ແລະ	 ເປັນການດູຖູກຜູ້ອື່ນວ່າເປັນຜູ້ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ.	 ຄຳວາມຈິງ	
ໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມເປັນແບບຢ່າງ	ຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້	ແລະ		
ຂະຫຍາຍກິດຈະກ�	ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ເຮົາຈະເລືອກວິທີການຮຽນ-ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມແນວໃດ	ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຖ່າຍ	ເນື້ອໃນບົດ	
ຮຽນ	 ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງການຝຶກອົບຮົມ?	 ໃນຮູບແບບເກົ່າເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເຮັດ	
ແບບປາຖະກະຖາ/ບັນລະຍາຍເພື່ອຖ່າຍທອດເນື້ອໃນບົດຮຽນ.	 ໃນບາງຮູບການທີ່ກ້າວໜ້າກໍ່	
ຈະມີການສົນທະນາກຸ່ມ	ບາງເທື່ອກໍນ�ໃຊ້ວິທີການສະແດງ	ການສາຍພາບ	ຫຼື	ວີດີໂອ.
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ໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ	 ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບຫຼາຍເງື່ອນໄຂຂອງ	
ການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ,	ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນ	ແລະ	ການຮັກສາຄຳວາມໃສ່ໃຈໃນ	
ການຮຽນ.	ເຮົາສາມາດເບິ່ງໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບ	ວິທີການ,	ທົບທວນຄຳືນກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງ	
ການຄຳັດເລືອກວິທີການ	 ແລະ	 ສຶກສາລົງເລິກແຕ່ລະວິທີ,	 ສັງເກດຂະບວນການ,	 ຈຸດດີ	 ແລະ		
ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.	 ໃນຈຸດນີ້	 ອາດຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຖ້າໄຈ້ແຍກຄຳວາມແຕກຕ່າງກັນ	
ລະຫວ່າງຄຳ�ວ່າ	ວິທີການ,	ເຄື່ອງມື/ເຄື່ອງຊ່ວຍ	ແລະ	ເຕັກນິກ	ເຊິ່ງມັກຈະໃຊ້ແທນກັນ.	ຄຳ�ວ່າ		
ວິທີການ	 (method)	ໝາຍເຖິງ	ວິທີການຈັດການກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ	ຂ້ອງໃນຄຳວາມໝາຍ	
ກວ້າງ.	 ດັ່ງນັ້ນ	 ອາດຈະໃຊ້ການສົນທະນາ,	 ການບັນລະຍາຍ,	 ການສາທິດ	 ໆລໆ.	 ເຄື່ອງມ	ື	
(Tools)	 ຫຼື	 ສື່ການສອນ	 (aids)	 ໝາຍເຖິງວັດຖຸ	 ອຸປະກອນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮຽນ	 ວິທີການ		
(method)	ຕ່າງໆເຊັ່ນ	ແຜ່ນສາຍພາບ	ແລະ	ແຜ່ນພາບສ�ລັບການການບັນລະຍາຍ,	ວິດີໂອ		
ຫຼື	ແບບຢ່າງສ�ລັບການສາທິດ	ໆ ລໆ.	ເຕັກນິກ	ແມ່ນຄຳວາມຫຼາກ	ຫຼາຍຂອງການນ�ໃຊ້ວິທີການ		
ດັ່ງນັ້ນ	ເຕັກນິກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ວິທີການສົນທະນາກຸ່ມສາມາດໃຊ້ໄດ້	ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ	ການລະດົມ		
ສະໝອງ	ແລະ	ກິດຈະກ�ວົງແຫວນ	ໆລໆ.

ວິທີການທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ພາບລວມ

ວິທີການທີ່ໃຊ້ເຂົາໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່ມີແຕ່ການບັນລະຍາຍ	 ແລະ	 ການ	
ສົນທະນາກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ	 ແຕ່ຍັງມີການສະແດງລະຄຳອນ,	ການສາທິດ,	 ການເຮັດກິດຈະກ�ຕາມ	
ຂັ້ນຕອນ	ແລະ	ເຄື່ອງມື,	ກໍລະນີສຶກສາແບບຕ່າງໆ	ໆລໆ.	ມີທັງປະສົບການອື່ນໆອີກທີ່ນ�ໃຊ	້
ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ	ເຊັ່ນ	ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ,	ການປະຕິບັດ	
ຕົວຈິງ,	ເກມ,	ການສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ,	ການທົບທວນຄຳືນວີດີໂອ	ແລະ	ອື່ນໆ	ທີ່ເປັນການສົ່ງ	
ເສີມປະສິດທິພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ	ການພັດທະນາ	
ອົງຄຳວາມຮູ້,	ການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄຳະຕິ	ແລະ	ເພີ່ມທັກສະ.	ການບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ		
ກັບການເລືອກວິທີການທີ່ເໝາະສົມ	 ຂອງແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ.	 ກອບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະໂຫຍດ	
ໃນການທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມຄຳວາມຮູ້,	 ອັນໃດປຸກຈິດສ�ນຶກ		
ແລະ	ອັນໃດແມ່ນການເສີມທັກສະ.

ວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນໃນການເພີ່ມຄຳວາມຮູ້:	 ໃນນີ້ມີການການບັນຍາຍ,	 ທັງການເວົ້າທັງໝົດ	 ຫຼື		
ມີສື່ເສີມເຂົ້າຊ່ວຍ	 ໂດຍໃຊ້ການສາຍພາບ,	 ແຜ່ນພາບ,	 ຕົວຢ່າງ	 ແລະ	 ອື່ນໆ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	
ເຮົາສາມາດໃຊ້ການລົງພື້ນທີ່	ແລະ	ການສາທິດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຂຶ້ນ	ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ.		
ການແຈກຢາຍຄຳູ່ມື	 ຫຼື	 ເອກະສານປະກອບ	 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມອ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດ	ີ
ເຊັ່ນດຽວກັນ	 ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາດີ.	 ການສະແດງການສາຍພາບເພື່ອ	
ການສຶກສາ,	ແຜ່ນສາຍ	ຫຼື	ວີດີໂອຮູບເງົາ	ສາມາດສ້າງຄຳວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະໄດ້ດີ.

ວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນໃນການເພີ່ມທັກສະ:	 ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ	 ແມ່ນ	
ການທົດລອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ	 ດັ່ງນັ້ນ	 ການເຮັດຕົວຈິງມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຕໍ່ການພັດທະນາ	
ທັກສະໃນທຸກຂະແໜງ.	 ຖ້າມີຄຳົນທີ່ສາທິດໃຫ້ເບິ່ງວິທີການກ່ອນກໍຈະຊ່ວຍໄດ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.		
ຖ້າສະພາບການອ�ນວຍຕໍ່ການຝຶກຕົວຈິງແບບໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການສາມາດສ້າງ	
ຄຳວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ດີ.

ວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນໃນການປຸກຈິດສ�ນຶກ:	 ມີຫຼາຍວິທີ	 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ	 ການຮຽນຮູ	້
ໃນລະດັບຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ສ່ວນຫຼາຍກໍອິງໃສ່ປະສົບການໃນອາດີດ	ຫຼື	 ປັດຈຸບັນ.	ວິທີການ	
ເຫຼົ່ານີ້ມີການສະແດງບົດບາດທີ່ເປັນການສະແດງອອກຂອງປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ.	 ການ	
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ສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ	 ກໍ່ເປັນການດຶງເອົາປະສົບການ	 ແລະ	 ຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ຮຽນອອກມາເພື່ອ	
ວິເຄາະຮ່ວມກັນ.	 ການສົມມຸດເຫດການ	 ແລະ	 ກິດຈະກ�ເຮັດຕາມລ�ດັບກໍ່ເປັນການສ້າງ	
ຄຳວາມຮູ້ສຶກກັບທີ່ໃນປັດຈຸບັນ	ເຊິ່ງພາຍຫຼັງກໍ່ກາຍເປັນຂໍ້ມູນແບບກວ້າງໆ.	ກໍລະນີສຶກສາ	ບໍ່ວ່າ	
ຈະເປັນແບບຂຽນ	ການເລົ່າເລື່ອງ	ຮູບພາບ	ຫຼື	ເພງ	ແມ່ນຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະສົບການ	ຂອງ	
ຄຳົນອື່ນ	ແລະ	ຮຽນຈາກ	ເຂົາດ້ວຍການວິເຄາະ.	ວິທີການອື່ນໆ	ທີ່ສາມາດປຸກຈິດສ�ນຶກລວມມີ		
ເຄື່ອງມືທີ່	ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຕົນເອງ	ແລະ	ເກມກິດຈະກ�ເຊັ່ນ	ເກມຫຼິ້ນໜ້າກະດານ,		
ເກມຄຳວາມເຊື່ອ	ໆລໆ.

ໂດຍທົ່ວໄປ	ໃນຂະນະທີ່ຮຽນຮູ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນມາໃນຊີວິດ	ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຂະບວນການດັ່ງກ່າວ	
ແບບສັນຊາດຕະຍານ	ແລະ	ວ່ອງໄວ.	ຕົວຢ່າງ	ເມື່ອຕ້ອງພົບກັບ	ປະສົບການທີ່ບໍ່ດີ	ພວກເຮົາກໍ່	
ຖອນຕົວອອກຈາກມັນແບບອັດຕະໂນມັດ	 ແລະ	 ທົດລອງເຮັດແບບໃໝ່ໃນຄຳັ້ງຕໍ່ໄປ.	 ໃນການ	
ຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ	 ບາດກ້າວທີ່ສ�ຄຳັນແມ່ນການທົບທວນຄຳືນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ,	 ການ	
ທົດສອບຢ່າງເປັນລະບົບ,	 ການວິເຄາະສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງປະສົບການ	 ແລະ	 ສິ່ງທີ່ຢູ	່
ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຕອບຮັບຂອງເຮົາ.	ວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການທັງໝົດ	ຕັ້ງໃຈໃຫ	້
ຜູ້ຮຽນມີຄຳວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບປະສົບການ	 ແລະ	 ສ້າງການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.		
ວິທີການຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການເອີ້ນວ່າ	 “ປະສົບການທີ່ມ	ີ
ໂຄງຮ່າງ”	 ຍ້ອນວ່າວົງຈອນຖືກນ�ໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ	 ແລະ	 ມີຈຸດປະສົງສະເພາະ.	 ຕົວຢ່າງ		
ບົດບາດສົມມຸດ,	ກໍລະນີສຶກສາ	ແລະ	ການສາທິດ	ໆລໆ.

VII.	 ການສື່ສານ

1. ນິຍາມ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການສື່ສານ

1. ນິຍາມ: 

ການສື່ສານແມ່ນການຖ່າຍທອດຄຳວາມຮູ້ສຶກນຶກຄຳິດ,	 ການຕິດຕໍ່ພົວພັນສື່ສານ,	 ຄຳວາມໝາຍ	
ເພື່ອຮັບຮູ້	ແລະ	ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ

2. ຄວາມໝາຍ:

ການສື່ສານເປັນການປະພຶດທີ່ເຮົາສະແດງອອກເພື່ອຖ່າຍທອດຄຳວາມຄຳິດ,	ຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ		
ຄຳວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງຕົນສູ່ບຸກຄຳົນອື່ນ;	ການສື່ສານຂອງຄຳົນເຮາເກີດຂຶ້ນ	
ໄດ້ໂດຍອາໄສສື່ຫຼືວ່າເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານເຊັ່ນ:	 ຄຳ�ເວົ້າ,	 ທ່າທາງ,	 ຂ່າວສານໃນຮູບແບບ	
ຕ່າງໆ	ເພື່ອໃຫ້ສ�ເລັດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.
•	 ການສື່ສານເປັນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ
•	 ການສື່ສານມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ	 ເຊິ່ງອີງຕາມສະຖານະພາບ,	 ອາລົມ	 ແລະ	 ຄຳວາມ	

ຮູ້ສຶກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
•	 ການສື່ສານທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີເປົ້າໝາຍ
•	 ການສື່ສານແມ່ນມີຄຳວາມຕ້ອງການທາງສັງຄຳົມ	 ເຊິ່ງມີຄຳວາມຈ�ເປັນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມີການ	

ພົວພັນເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
•	 ການສື່ສານທຸກຢ່າງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ	 2	 ລັກສະນະຄຳື:	 ຄຳ�ຂໍຮ້ອງ,	 ຄຳ�ເວົ້າທີ່ມ່ວນຊື່ນ	

ເປັນຕົ້ນ
•	 ການສື່ສານເປັນບັນຫາສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ	 ການບອກເລົ່າເລື່ອງແຕກຕ່າງກັນໄປເຊິ່ງອີງຕາມ	

ພຶດຕິກ�,	ເຫດການ	ແລະ	ເວລາບອກເລົ່າ.



79ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຈາກຄຳວາມໝາຍດັ່ງກ່າວ	 ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການສື່ສານຄຳືການທີ່ຄຳົນເຮົາຖ່າຍທອດຄຳວາມຮູ້,		
ຄຳວາມຄຳິດ	ຫຼືປະສົບການຂອງຕົນໄປສູ່ຄຳົນອື່ນ	ແລະ	ການຮັບຮູ້ຄຳວາມຄຳິດ	ຈາກບຸກຄຳົນອື່ນມາ	
ປັບປຸງພຶດຕິກ�ຂອງຕົນ	 ເຊິ່ງມີ	 3	 ລັກສະນະຄຳື:	 ການໃຊ້ລະຫັດສັນຍານໂດຍກົງ,	 ການໃຊ	້
ເຄື່ອງມືໃນການຖ່າຍທອດ	ແລະ	ການຖ່າຍທອດ	ແມ່ນຂະບວນການທາງສັງຄຳົມ.

ການສື່ສານມີ	 2	 ວິທີ	 ຄຳື:	 ການສື່ສານດ້ວຍວາຈາ	 ແລະ	 ການສື່ສານທີ່ບໍ່ເປັນຄຳ�ເວົ້າ	 ເຊັ່ນ		
ກິລິຍາທ່າທາງ,	ສີໜ້າ,	ດວງຕາ...

3. ຄວາມສຳຄັນ: 

ການສື່ສານໃນການສື່ສານຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຫຼາຍ	 ຍ້ອນຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີຄຳວາມເປັນຕົວ	
ຂອງຕົວເອງສູງ,	ມີປະສົບການ,	ຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ທັດສະນະຄຳະຕິ	ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ການ	
ຮັບເອົາຂໍ້ມູນ	ແລະ	ການສົ່ງຂໍ້ມູນ	ເຊິ່ງບາງຄຳັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສື່ສານທີ່ຜິດພາດ.

2. ຂະບວນການສື່ສານ
•	 ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ:	 ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ	ໝາຍເຖິງ	 ການສົ່ງຂ່າວສານ,	 ຄຳວາມຄຳິດເຫັນ	 ແລະ		

ທ່າທີຕ່າງໆຈາກບຸກຄຳົນໜຶ່ງ	ຫຼື	ຫຼາຍຄຳົນ	ໄປຫາອີກບຸກຄຳົນໜຶ່ງ	ຫຼື	ຫຼາຍຄຳົນ	ໃຫ້ຮັບຮູ້	ແລະ		
ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນການສື່ສານ.

•	 ສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ:	 ຮູບແບບຂອງສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານອາດມີຫຼາຍລັກສະນະ		
ເຊັ່ນ:	 ຕົວອັກສອນ,	ຄຳ�ເວົ້າ,	ຮູບຖ່າຍ,	ສັນຍານ,	ທ່າທາງ,...	ອົງປະກອບຂອງການຕິດຕໍ່	
ສື່ສານ:	ອົງປະກອບຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານມີ	4	ພາກສ່ວນ	ຄຳື:

ຜູ້ສົ່ງສານ	(Sender) ຜູ້ຮັບ	(Receiver)
			ສານ	(Message)
			ສື່	(Media)

1.	 ຜູ້ສົ່ງສານ	(Sender):	ໝາຍເຖິງບຸກຄຳົນ	ຫຼື	ໜ່ວຍງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຜູ້ສົ່ງສານ		
ຫຼື	 ເປັນຜູ້ກ�ເນີດສານ	 ແລ້ວສົ່ງສານໄປຍັງບຸກຄຳົນອື່ນ	 ຫຼື	 ໜ່ວຍງານອື່ນດ້ວຍວິທີການໃດໜຶ່ງ		
ເຊັ່ນ:	 ການເວົ້າ,	 ການຂຽນ,	 ການສະແດງກິລິຍາທ່າທາງ,	 ການໃຊ້ລະຫັດລັບ	 ແລະ	ການໃຊ	້
ເຄື່ອງມາຍເປັນຕົ້ນ.
2.	 ສານ	(Message):	ໝາຍເຖິງ	ຂໍ້ມູນ,	ຂໍ້ຄຳວາມ,	ເນື້ອຫາ,...	ທີ່ຈະສົ່ງໄປຫາຜູ້ຮບັຕາມຄຳວາມຮູ,້		
ຄຳວາມຄຳິດ,	ຄຳວາມຮູ້ສຶກ,	ອາລົມ,...	ທີ່ຜູ້ສົ່ງສານຈະສົ່ງອອກໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້.
3.	 ສື່	 (Media):	 ໝາຍເຖິງພາຫານະຂອງສານ	 ເຮັດໜ້າທີ່ນ�ສົ່ງສານຈາກຜູ້ສົ່ງສານໄປຍັງ	
ຜູ້ຮັບສານ.	 ສື່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສ�ຄຳັນໃນການຄຳວບຄຳຸມກົນໄກການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	 ເຊິ່ງ	
ໄດ້ແກ່ການເຂົ້າໃຈລະຫັດສານ,	ຊ່ວຍເປັນພາຫານະນ�ສານເຄື່ອນທີ່ໄປ	ແລະ	ຊ່ວຍນ�ສານ	
ໄປເຖິງຜູ້ຮັບ.
4.	 ຜູ້ຮັບ	(Receiver):	ໝາຍເຖິງ	ບຸກຄຳົນ,	ກຸ່ມຄຳົນ	ຫຼື	ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຜູ	້
ສົ່ງສານ	 ແລະ	 ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕອບ-ກັບ	 ຜູ້ສົ່ງສານ	 ຫຼື	 ສົ່ງສານເຖິງຜູ້ຮັບສານຄຳົນອື່ນໆ	
ຕາມຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງຜູ້ສົ່ງສານ	 ເຊັ່ນ:	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,	 ຜູ້ຮັບຟັງລາຍການວິທະຍຸ,		
ຜູ້ເບິ່ງໂທລະພາບ,	ຜູ້ອ່ານໜັງສືພິມ,...
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VIII.	 ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ	
1. ຄວາມໝາຍການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ຄຳ�ວ່າ	 ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ	 ມີນັກວິຊາການໄດ້ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍຫຼາຍລັກສະນະ	 ແຕ່ຄຳວາມ	
ໝາຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ	 ເນັ້ນຄຳວາມສ�ຄຳັນຢູ່ກຸ່ມຂອງບຸກຄຳົນທີ່ຈະຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ມີການ	
ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ	ມີການວາງແຜນຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້	ເຊັ່ນ:		

ວູ໊ດຄຳ໊ອກ	ແລະ	ຟຣານຊິສ	(Wood	cock	and	Francis)	ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍວ່າ	ການເຮັດວຽກ	
ເປັນກຸ່ມ	ໝາຍເຖິງ	ກຸ່ມຄຳົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ	ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ.

Katzenbach	and	Smith	(2005)	ໃຫ້ຄຳວາມໝາຍຂອງການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມວ່າ	ແມ່ນການ	
ລວມຕົວຂອງບຸກຄຳົນ	 ກຸ່ມທີ່ມີທັກສະຕ່າງໆ	 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງທີມມີຄຳວາມສົມບູນ	
ຂຶ້ນ	ໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງ,	ມີຈຸດປະສົງ,	ຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນການເຮັດວຽກ	ແລະ	ມີແນວທາງໃນການເຮັດ	
ວຽກທີ່ທຸກຄຳົນມີສ່ວນໃນການຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ.

2. ຫຼັກໃນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ
1).	ການກ�ນົດພາລະກິດ	 ຫຼື	 ວຽກທີ່ຈະເຮັດ	 ໝາຍເຖິງການກ�ນົດພາລະກິດ	 ຫຼື		
ພາລະກິດທີ່ຈະເຮັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງວຽກ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ	
ສະມາຊິກທຸກຄຳົນ.

2).	ສ້າງຄຳວາມເຂົ້າໃຈກັບສະມາຊິກ	 ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກມີສ່ວນໃນ	
ການສະເໜີແນະຂໍ້ຄຳິດເຫັນ	 ແລະ	 ການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ:	 ຈຸດປະສົງໃນ	
ການເຮັດວຽກ,	 ມາດຖານໃນການເຮັດວຽກ	 ເປັນຕົ້ນ.	 ຜົນຈາກການສ້າງຄຳວາມ	
ເຂົ້າໃຈກັບສະມາຊິກໂດຍໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມນີ້	 ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກເກີດຄຳວາມຜູກ	
ພັນກັບຄຳົນພາຍໃນກຸ່ມເປັນຢ່າງດີ.

3).	ລະດົມຄຳວາມຄຳິດ	 ເມື່ອຄຳົນພາຍໃນກຸ່ມເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນການເຮັດວຽກ	 ແລະ		
ເລື່ອງອື່ນໆ	 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ຈະເຮັດແລ້ວ	 ຕ້ອງມີການລະດົມຄຳວາມຄຳິດຂອງ	
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ	 ທັກສະໃນການເຮັດວຽກທີ່ຈ�ເປັນ,		
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການ,	 ອັດຕາການສ່ຽງກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກ	
ຊັບພະຍາກອນໃນການເຮດັວຽກທີ່ມີຢູ່	 ແລະ	 ຂໍ້ຈ�ກັດຕ່າງໆໃນການເຮດັວຽກ	 ສ�ລັບ	
ວິທີການລະດົມຄຳວາມຄຳິດໃຫ້ໄດ້ຜົນນັ້ນ	ຄຳວນໃຊ້ເທັກນິກການລະດົມສະໝອງ.

4).	ຄຳັດເລືອກຄຳວາມຄຳິດ	 ເປັນການພິຈາລະນາຄຳວາມຄຳິດຕ່າງໆ	 ທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມ	
ສະໝອງໂດຍສະເພາະ	 ວິທີໃນການປະຕິບັດງານ	 ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ	 ໃນການເຮັດວຽກ		
ເຊິ່ງຫົວໜ້າກຸ່ມ	 ແລະ	 ຄຳົນພາຍໃນກຸ່ມເຫັນວ່າດີທີ່ສຸດ	 ເພື່ອນ�ໄປກ�ນົດແຜນການ	
ປະຕິບັດ.

5).	ການກ�ນົດແຜນປະຕິບັດງານ	 ໝາຍເຖິງ	 ການວາງແຜນປະຕິບັດງານ	 ເພື່ອໃຫ	້
ບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ຕ້ອງການ	 ແລະ	 ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທຸກຄຳົນຮັບຮູ້ແຜນການ	
ກົງກັນວ່າໃຜມີໜ້າທີ່ຫຍັງ,	ຢູ່ໃສ	ແລະ	ເມື່ອໃດ	ຫົວໜ້າກຸ່ມແນ່ໃຈວ່າສະມາຊິກພາຍໃນ	
ກຸ່ມເຂົ້າໃຈກົງກັນວ່າຕ້ອງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຍັງໃນການປະຕິບັດຕາມແຜນ	ທີ່ກ�ນົດ	
ໄວ້.
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6).	ການປະຕິບັດຕາມແຜນ	 ແມ່ນການນ�ແຜນໄປປະຕິບັດ	 ເຊິ່ງຫົວໜ້າກຸ່ມ	 ຕ້ອງມ	ີ
ການກ�ກັບ	 ແລະ	 ກວດວຽກທີ່ດ�ເນີນພາຍໃນກຸ່ມຢູ່ສະເໝີ	 ໃນຂັ້ນການປະຕິບັດ	
ຕາມແຜນນີ້	 ຫົວໜ້າກຸ່ມອາດຈະບໍ່ຕ້ອງລົງມືເຮັດວຽກເອງ	 ແຕ່ຕ້ອງລໍຖ້າສົ່ງເສີມ	
ສະໜັບສະໜູນ,	 ສັ່ງການ	 ໃຫ້ຄຳ�ແນະນ�	 ແລະ	 ກະຕຸ້ນໃຫ້ກ�ລັງໃຈແກ່ສະມາຊິກ	
ພາຍໃນກຸ່ມ.

7).	ການປະເມີນຜົນ	 ເປັນການສະຫຼຸບຜົນການດ�ເນີນງານໃນດ້ານຕ່າງໆ	 ບໍ່ວ່າຈະ	
ເປັນຄຳວາມກ້າວໜ້າຂອງການເຮັດວຽກ,	 ຄຳຸນນະພາບຂອງຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ,		
ບັນຫາ	 ແລະ	 ອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ,	 ວິທີການດ�ເນີນງານທີ່ໄດ້ຜົນ	 ເຊິ່ງຄຳວນປະຕິບັດ	
ຕໍ່ໄປ	ຕະຫຼອດຈົນປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດງານ	ເປັນຕົ້ນ.

3. ຂະບວນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ	ມີຂະບວນການໃນການເຮັດວຽກທີ່ສ�ຄຳັນ	5	ຂັ້ນຕອນ	ດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ການຮັບຮູ້ບັນຫາ	(Problem	Awareness)

ການຮັບຮູ້ບັນຫາເປັນຂັ້ນຕອນແລກໃນຂະບວນການເຮັດວຽກ	 ບັນຫາ	 “ບັນຫາ”	
ໃນທີ່ນີ້	ໝາຍເຖິງ	 ວຽກທີ່ກຸ່ມໄດ້ຮັບມອບໝາຍ	 ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການປະຕິບັດງານ	
ປົກກະຕິ	 ເຊັ່ນ:	 ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່	 ຫຼື	 ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ	
ໃນວຽກ	ເຊັ່ນ:	ຍອດຂາຍລົດລົງ	ເປັນຕົ້ນ.

ກຸ່ມຕ້ອງສຶກສາບັນຫາ	 ຫຼື	 ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຮ່ວມກັນ	 ກ�ນົດເປົ້າໝາຍທີ່	
ປະຕິບັດໄດ້	 ຫຼື	 ບັນລຸໄດ້ໃຫ້ຊັດເຈນ	 ເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດ	 ມີ	
ທິດທາງໃນການເຮັດວຽກ	 ອີກທັງຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກມ	ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກ	ເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍ	ແລະ	ຂະບວນການໄດ້ກົງກັນ,	ການ	
ສື່ສານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສ�ຄຳັນໃນການທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃນກົງກັນ,	ເທັກນິກການໃຫ້ຂໍ້ມູນ	
ຍ້ອນກັບຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຮູ້ວ່າ	ສະມາຊິກເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກກົງກັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2	 ການຮວບຮວມ	 ແລະ	 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ	 (Data	 Gathering	 and	
Analysis)

ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ	 ແລະ	 ວິເຄາະຂໍ້ມູນ	 ສະມາຊິກໃນກຸ່ມຈະຮ່ວມກັນກ�ນົດ	
ແນວທາງໃນການຮວບຮວມ	 ແລະ	 ວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຂໍ້ທີ່ແທ້ຈິງມາເຮັດ	
ການວິເຄາະ	ແລະ	ປະມວນຜົນ,	ເພື່ອກ�ນົດທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ	ແລະ		
ເລືອກທາງປະຕິບັດ	 ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ການສົ່ງແບບສອບຖາມ	 (Questionnaire),		
ການສ�ພາດ	 (interview),	 ຫຼື	 ການສັງເກດ	 (Observation),	 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ	
ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງ	 ຫຼື	 ເຫດການຈິງ	 ແລ້ວຈິ່ງນ�ມາສຶກສາລາຍລະອຽດ,	 ວິເຄາະໂດຍ	
ລະດົມຄຳວາມຄຳິດ	 (Brainstorm),	 ຮ່ວມກັນ	 ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວມໃຫ້ກຸ່ມເກີດຄຳວາມ	
ເຂົ້າໃຈໃນບັນຫາ	ແລະ	ສະມາຊິກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຄຳວາມຄຳິດເຫັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3	ການວາງແຜນການປະຕິບັດ	(Action	planning)

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມລະດົມຄຳວາມຄຳິດ	 ໂດຍນ�ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະບັນຫາມາ	
ກ�ນົດເປັນຈຸດປະສົງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ	ແລະ	ວາງແຜນການປະຕິບັດ	(Action		
planning)	ທີ່ເປັນຮູບປະທ�	ມີຂັ້ນຕອນກ່ອນ	ແລະ	ຫຼັງ	 ໂດຍຄຳ�ນຶງເຖິງກ�ລັງຄຳົນ		
ຫຼື	ແຮງງານ,	ອຸປະກອນ,	ງົບປະມານ,	ເທັກໂນໂລຢີ	ແລະ	ເວລາທີ່ມີຢູ່.
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ສະມາຊິກສະເໜທີາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍລວມທັງຜົນທີ່ຄຳາດວາ່ຈະເກີດຂຶ້ນ	
ໃນແຕ່ລະທາງເລືອກ	 ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ		
ໂດຍອາດຈະຕ້ອງຂໍຄຳວາມຮ່ວມມື	 ແລະ	 ຄຳວາມຄຳິດເຫັນຈາກຄຳົນທີ່ຢູ່ນອກກຸ່ມ	 ຫຼື		
ທີ່ປຶກສາ	ຕະຫຼອດຈນົອາດຈະຮວບຮວມຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະກ�ນົດ	
ແຜນທີ່ສົມບູນໄດ້.	 ຂັ້ນຂອງການວາງແຜນນີ້	 ກຸ່ມຕ້ອງແບ່ງວຽກ	 ຫຼື	 ກະຈາຍວຽກ	
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄຳວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄຳວນມີ	
ການທົດລອງກ່ອນການປະຕິບັດເພື່ອຫາຂໍ້ຜິດພາດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4	ການດ�ເນີນງານ	(Action	Implementation)

ສະມາຊິກຮ່ວມມືກັນໃນການນ�ແຜນໄປປະຕິບັດໃນຮູບປະທ�	 ໂດຍຕ້ອງຕິດຕາມ	
ການເບິ່ງແຍງໃຫ້ແຜນປະຕິບັດງານດ�ເນີນໄປຢ່າງຮາບລື່ນ	 ແລະ	 ມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍ	
ທີ່ຕ້ອງການ,	 ອາດມີການສອນວຽກກັນ	 ຂະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງຖ້າລະວັງບໍ່ໃຫ້ເກີດ	
ບັນຫາ,	 ເພື່ອລໍຖ້າແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ	 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລຸກລາມ	
ເປັນບັນຫາໃຫຍ່.

ຂັ້ນຕອນທີ 5	ການປະເມີນຜົນລັບຈາກການດ�ເນີນງານ	(Evaluation	of	Results)

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມຮ່ວມມືກັນຕິດຕາມ,	 ກວດສອບ,	 ປະເມີນ	 ແລະ	 ສະເໝີແນະແນວ	
ທາງແກ້ໄຂບັນຫາ	ຫຼື	ພັດທະນາການດ�ເນີນງານເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ	ໂດຍຮ່ວມ	
ມືຮ່ວມໃຈ	 ແລະ	 ລະດົມຄຳວາມຄຳິດໃນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ	 ແລະ		
ປະສິດທິພາບຂອງກຸ່ມວ່າການດ�ເນີນງານບັນລຸຈຸດປະສົງ	ຫຼື	ບໍ່,	ຈະຕ້ອງພັດທະນາ	
ຕົນເອງແນວໃດ	ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມມີປະສິດທິພາບຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

4. ປະເພດຂອງກຸ່ມ

Woodcock	and	Francis	(1993)	ໄດ້ຈ�ແນກປະເພດຂອງກຸ່ມອອກເປັນ	6	ປະເພດ		
ຄຳື:	
1).	ຍຸດທະວິທີການເຮັດວຽກໃນກຸ່ມ	 (Strategic	 Team):	 ເປັນກຸ່ມທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານ	
ການກ�ນົດຍຸດທະວິທີ,	ນະໂຍບາຍ,	ໂຄງສ້າງ	ແລະ	ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ	
ຂອງໜວ່ຍງານເປັນການເບິ່ງໄປຂ້າງໜາ້,	ເຮດັໜາ້ທີ່ວາງແຜນ	ແລະ	ແກ້ປັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

2).	ກຸ່ມບໍລິຫານ	(Management	Team):	ເປັນກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

3).	ກຸ່ມໂຄງການ	 (Project	 Team):	 ເປັນຄຳະນະເຮັດວຽກທີ່ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດ	
ໃຫ້ບັນລຸຕາມວັດຖຸປະສົງພາຍໃນເວລາທີ່ກ�ນົດ	 ມີລັກສະນະເປັນກຸ່ມສະເພາະກິດ	 ຫຼື		
ເປັນກຸ່ມຊົ່ວຄຳາວ

4).	ກຸ່ມປະສານງານ	(Coordination	Team):	ເປັນກຸ່ມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດກິດຈະກ�ການ	
ປະສານງານຂອງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທີ່ມີຄຳວາມຫຍຸ້ງຍາກ	 ແລະ	 ສະຫຼັບ	
ສັບຊ້ອນ.

5).	ກຸ່ມນຶກຄຳິດ	 (Think-Thank	 Team):	 ເປັນຄຳະນະບຸກຄຳົນທີ່ສະເໜີແນວຄຳິດຕ່າງໆ		
ແລະ	ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ

6).	ກຸ່ມປະຕິບັດການ	 (Work	 Group):	 ເປັນກຸ່ມທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍກົງມີບົດບາດໃນ	
ການປະຕິບັດງານ
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ເອກະສານອ້າງອີງ

ທິສະນາ ແຂມມະນີ, 14 ວິທີສອນສ�ລັບຄູມືອາຊີບ ໂຮງພິມແຫ່ງຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ (2560) 

Pretty, Jules N.; Guijt, Irene; Scoones, Ian; Thompson, John: A Trainer’s 
Guide for Participatory Learning and Action, London 1995

Society for Participatory Research in Asia (PRIA): A Manual for Participatory 
Training Methodology in Development, New Delhi, 2011 

Council of Europe publishing, CedexTraining Essentials, T-kit, Strasbourg, 
2002

Roy KILLEN  Effective Teaching Strategies Lessons From ResearchSixth 
Edition (2013)

James H. Stronge Qualities of Effective Teachers, 2nd Edition(2007)





ພາກທີ	4
ຕົວຢ່າງການສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ
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“ແຜນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ພຽງແຕ່ເປັນແນວທາງເທົ່ານັ້ນ  
ທ່ານສາມາດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຫົວຂໍ້ ແລະ  
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້.”

ຫົວຂໍ້: ການນນຳສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຈຸດປະສົງ
•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຜົນຄາດຈະໄດ້ຮັບ:
•	 ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ	1	ມື້ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	

ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ

•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຮງຈູງໃຈຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	 ພ້ອມກັບເຕັກນິກການສອນ	
ຜູ້ໃຫຍ່

ໄລຍະເວລາ:	1	ມື້

ຂໍ້ມູນຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	ແລະ	ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຂໍ້ແນະນ�ສ�ລັບນັກວິທະຍາກອນ:	 ໃຫ້ນັກສ�ມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຕົນ	
ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້	 ແລ້ວສັງລວມເອົາຄຳ�ຄຳິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າມາສົມທຽບກັບທິດສະດ	ີ
ທີ່ມີ.
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ຕາຕະລາງການສອນສ�ລັບ	1	ມື້

ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເພື່ອສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ແລະ	ຄຳູຝຶກ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນຄຳວາມຕຶງຄຳຽດ

ກິດຈະກ�ສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍ

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນຮູບວົງມົນ.	ໃຫ້ຄຳູຝຶກແນະນ�ວິທີການຫຼິ້ນເກມ:		
1.	ຖ້າຄຳູຝຶກໂຍນໝາກບານໄປຫາຜູ້ໃດແມ່ນໃຫ້ແນະນ�ຊື່,	ອາຍຸ,		
ບ່ອນຮຽນ/ຊັ້ນຮຽນ,	ບ້ານເກີດ(ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ	້
ຕາມຄຳວາມເໝາະສົມ)		
2.	ເມື່ອຄຳົນທ�ອິດເວົ້າຈົບແລ້ວ	ແມ່ນໃຫ້ໂຍນສົ່ງຕໍ່ໝູ່ຈົນຮອດຄຳົນສຸດທ້າຍ

20	ນາທີ ໝາກບານ

ເພື່ອຮູ້ເຖິງຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່	
ກັບການຝຶກອົບຮົມ	ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ	
ຄຳວາມຄຳາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມ	ີ
ປະສິດທິພາບ

ຄຳວາມຄຳາດຫວັງ

1.	ໃຫ້ຄຳູຝຶກຢາຍບັດຄຳ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄຳົນ.	
ຄຳູຝຶກແນະນ�ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງແລະ	ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ	
ແລ້ວຕັ້ງຄຳ�ຖາມຂຶ້ນ:	ທ່ານຄຳິດວ່າຈະໄດ້ຫຍັງຈາກການຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ	
ໃນ1ມື້ນີ້	ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງໃນການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼັງຈາກ	
ຂຽນຄຳວາມຄຳາດຫວັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນໄປຕິດໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ຫຼື		
ບ່ອນທີ່ໄດ້ກ່ຽມໄວ້	ແລ້ວຂໍອາສາສະໝັກຂຶ້ນມາສັງລວມຄຳວາມຄຳາດຫວັງ

20	ນາທີ ບັດຄຳ�,	ເຟີດ

ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	
ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ

ສ້າງກະຕິກາຮ່ວມກັນ
ລະດົມສະໝອງກ່ຽວກັບການສ້າງກະຕິກາ	ໂດຍອາດຈະຕັ້ງຄຳ�ຖາມ	
ເພື່ອເປີດຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	(ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມ	ີ
ປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ)

15	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ເພື່ອເປັນການເປີດແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ເຂົ້າ	
ຮ່ວມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ກິດຈະກ�ລະດົມສະໝອງ

ແບ່ງກຸ່ມ:	ກຸ່ມປະມານ	4-5ຄຳົນ		ຄຳູຝຶກຕັ້ງຫົວຂໍ້ຂຶ້ນ:			
ຄຳູອາຈານທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດແມ່ນໃຜ?	ຍ້ອນຫຍັງ?		
(ເຕັກນິກທີ່ອາຈານໃຊ້ເປັນແນວໃດ?-ທັກສະການໃນເວົ້າ)		
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນນ�ສະເໜີ	ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບບົດຮຽນ	ຄຳ�ຖາມ

50	ນາທີ
ບັດຄຳ�,	ເຈ້ຍ	
ແຜ່ນໃຫຍ່

ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	
ແລະ	ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ສົມທຽບຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	
ທັງສອງທິດສະດີ

ທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	ແລະທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່	Pedagogy	
vs	Andragogy

30	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການສອນ	
ຜູ້ໃຫຍ່

ນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບໂກລບາລີ
ຄຳູຝຶກນ�ສະເໜີ	ແລະ	ເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່	ການບັນລະຍາຍ	
ກໍລະນີສຶກສາ,	ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	ການລະດົມສະໝອງ

60	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສາທິດຕົວຈິງ ກິດຈະກ�ກຸ່ມ
ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ	ໃຫ້ໂຈດແກ່ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ປະຕິບັດເຕັກນິກທີ່ໄດ້ນ�	
ສະເໜີໄປ

120	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ເພື່ອທົບທວນ	ແລະ	
ທົບທວນຄຳວາມຄຳາດຫວັງຂອງຜູ	້
ເຂົ້າຮ່ວມ	ແລະ	ສະຫຼຸບ

ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບ	ແລະ	ທົບທວນບົດຮຽນໂດຍການທົດສອບຄຳວາມເຂົ້າໃຈຂອງ	
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມ

20	ນາທີ ບັດຄຳ�,	ເຟີດ

ປະເມີນຄຳືນຄຳວາມຄຳາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າການຝຶກອົບຮົມ	
ບັນລຸຕາມຄຳວາມຄຳາດຫວັງ	
ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່

ແນະນ�ການນ�ໃຊ້ແບບປະເມີນ	ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄຳົນເຮັດແບບ	
ປະເມີນປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ

15	ນາທີ
ໃບປະເມີນ	
ຄຳວາມຄຳາດ	
ຫວງັ

ເພື່ອທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນເບິ່ງຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນ
ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບ	ແລະ	ທົບທວນບົດຮຽນໂດຍການທົດສອບຄຳວາມເຂົ້າໃຈຂອງ	
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມ	ແນະນ�ການນ�ໃຊ້ແບບປະເມີນ	ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະ	
ຄຳົນເຮັດແບບປະເມີນ

10	ນາທີ ຟອມປະເມີນ



89ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຫົວຂໍ້: ການນຳສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຈຸດປະສົງ
•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຜົນຄາດຈະໄດ້ຮັບ:
•	 ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ	3	ມື້ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	

ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ

•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຮງຈູງໃຈຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	 ພ້ອມກັບເຕັກນິກການສອນ	
ຜູ້ໃຫຍ່

ໄລຍະເວລາ:	3	ມື້

ຂໍ້ມູນຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	ແລະ	ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຂໍ້ແນະນ�ສ�ລັບນັກວິທະຍາກອນ:	 ໃຫ້ນັກສ�ມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບ	 ການຂອງຕົນ	
ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້,	 ແຜນການສອນເປັນພຽງແນວທາງເທົ່ານັ້ນ	 ແລະ	 ມັນສາມາດ	
ປັບປ່ຽນຕາມສະພາບຄຳວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເວລາ,	ສະຖານທີ່	ແລະ	ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ມື້ທີ່ 1
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ
ເປີດພິທີ	ນ�ສະເໜີຈຸດປະສົງ	
ກອງການຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ປະທານແລະແຂກກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມ 30	ນາທີ ປ້າຍຄຳ�ຂວັນ

ເພື່ອສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ແລະ	ຄຳູຝຶກ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນຄຳວາມຕຶງຄຳຽດ

ແນະນ�ຕົນເອງໃນກຸ່ມໃຫຍ	່
ກິດຈະກ�ສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍ	
(ເກມໂຍນບາກບານ)

ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນຮູບວົງມົນ.	ໃຫ້ຄຳູຝຶກແນະນ�ວິທີການຫຼິ້ນເກມ:		
1.	ຖ້າຄຳູຝຶກໂຍນໝາກບານໄປຫາຜູ້ໃດແມ່ນໃຫ້ແນະນ�ຊື່,	ອາຍຸ,	ບ່ອນ	
ຮຽນ/ຊັ້ນຮຽນ,	ບ້ານເກີດ(ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມ	
ຄຳວາມເໝາະສົມ)		
2.	ເມື່ອຄຳົນທ�ອິດເວົ້າຈົບແລ້ວ	ແມ່ນໃຫ້ໂຍນສົ່ງຕໍ່ໝູ່ຈົນຮອດຄຳົນສຸດທ້າຍ.

20	ນາທີ ໝາກບານ

ເພື່ອຮູ້ເຖິງຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກັບ	
ການຝຶກອົບຮົມ	-ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ	
ຄຳວາມຄຳາດຫວັງ,	ຄຳວາມກັງວົນ,	ຂອງຜູ້ເຂົ້າ	
ຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄຳວາມຄຳາດຫວັງ

ໃຫ້ຄຳູຝຶກຢາຍບັດຄຳ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄຳົນ	
ຄຳູຝຶກແນະນ�ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ	ແລະ	ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນແລ້ວ	
ຕັ້ງຄຳ�ຖາມຂຶ້ນ:	ທ່ານຄຳິດວ່າຈະໄດ້ຫຍັງຈາກການຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນ	3	ມື້ນີ້		
ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງໃນການຝຶກອົບຮົມ.		
ຫຼັງຈາກຂຽນຄຳວາມຄຳາດຫວັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນໄປຕິດໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນ	
ໃຫຍ່ຫຼື	ບ່ອນທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້	ແລ້ວຂໍອາສາສະໝັກຂຶ້ນມາສັງລວມຄຳວາມ	
ຄຳາດຫວັງ

20	ນາທີ
ບັດຄຳ�,	
ບິກເຟີດ

ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	
ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ

ສ້າງກະຕິກາຮ່ວມກັນ
ລະດົມສະໝອງກ່ຽວກັບການສ້າງກະຕິກາ	ໂດຍອາດຈະຕັ້ງຄຳ�ຖາມ	
ເພື່ອເປີດຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	(ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມ	ີ
ປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ)

15	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ເພື່ອເປັນການເປີດແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ເຂົ້າ	
ຮ່ວມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ກິດຈະກ�ລະດົມສະໝອງ
ແບ່ງກຸ່ມ:	ກຸ່ມປະມານ	4-5	ຄຳົນ	ຄຳູຝຶກຕັ້ງຫົວຂໍ້ຂຶ້ນ:	1.ຄຳູອາຈານທີ່ທ່ານມັກທີ່	
ສຸດແມ່ນໃຜ?	ຍ້ອນຫຍັງ?	(ເຕັກນິກທີ່ອາຈານໃຊ້ເປັນແນວໃດ?	ທັກສະ	
ການໃນເວົ້າ)	ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນນ�ສະເໜີ	ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບບົດຮຽນ

40	ນາທີ
ບັດຄຳ�	
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,		
ບັດຄຳ�,	ເຟີດ



90 ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ພາກບ່າຍ

ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	
ແລະ	ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ສົມທຽບຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	
ທັງສອງທິດສະດີ

ທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	ແລະ	ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່	Pedagogy	
vs	Andragogy

20	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການສອນຜູ	້
ໃຫຍ່

ນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບໂກລບາລີ
ຄຳູຝຶກນ�ສະເໜີ	ແລະ	ເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່	(ການບັນລະຍາຍ	
ກໍລະນີສຶກສາ,	ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	ການລະດົມສະໝອງ

30	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສາທິດຕົວຈິງ ກິດຈະກ�ກຸ່ມ
ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ	ໃຫ້ໂຈດແກ່ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ປະຕິບັດເຕັກນິກທີ່ໄດ	້
ນ�ສະເໜີໄປ

120	ນາທີ
ບັດຄຳ�,	
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ເພື່ອທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນເບິ່ງຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນ
ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບ	ແລະ	ທົບທວນບົດຮຽນໂດຍການທົດສອບຄຳວາມເຂົ້າໃຈຂອງ	
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມ	ແນະນ�ການນ�ໃຊ້ແບບປະເມີນ	ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະ	
ຄຳົນເຮັດແບບປະເມີນ

10	ນາທີ ຟອມປະເມີນ

ມື້ທີ່ 2
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຫຼິ້ນເກມ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວມສຸມ	
ຈິດໃຈໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	
ເປັນການສະຫຼຸບຄຳືນບົດຮຽນໃນ	
ມື້ຜ່ານມາ

ເກມໂຍນໝາກບານ.ຈຸດປະສົງເພື່ອມ່ວນຊືນພ້ອມ	ກັບເປັນການສະຫຼຸບ	
ບົດຮຽນ	ວິທີຫຼິ້ນ:	
ຈັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນວົງມົນ	ຖ້າໝາກບານຢູ່ນ�ໃຜ	ໃຫ້ແນະນ�ຕົວ	
ພ້ອມກັບ	ບອກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນມື້ວານນີ້ແມ່ນຫຍັງ?	ໂຍນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ	
ຈົນຄຳົບໝົດທຸກຄຳົນ.	ຫຼັງຈາກຄຳົບໝົດທຸກຄຳົນແລ້ວໃຫ້ຄຳູຝຶກສັງລວມໂດຍຫຍໍ້

20	ນາທີ ໝາກບານ

ນ�ສະເໜີຈຸດປະສົງ	ແລະຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກ	
ອົບຮົມມື້ທີ່ສອງ

ນ�ສະເໜີສັ້ນໆມື້ນີ້ຈະຮຽນ	
ກ່ຽວກັບຫຍັງ

ລະດົມສະໝອງໂດຍຖາມຄຳ�ຖາມ	ການສື່ສານແມ່ນຫຍັງ?		
ການເຮັດວຽກເປັນທິມແມ່ນຫຍັງ?	ບັນທຶກຄຳ�ເຫັນລົງໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ຫຼັງຈາກນັ້ນສັງລວມຄຳ�ເຫັນ	ແລ້ວນ�ສະເໜີພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ	
ເພື່ອສົມທຽບໃສ່ຄຳ�ເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

30	ນາທີ

ການນ�ສະເໜີການສື່ສານ	ແລະ	
ການເຮັດວຽກເປັນທິມ

ນ�ໃຊ້ເກມເຂົ້າໃນການສິດສອນ		
v	ທັກສະໃນການສື່ສານ	

ທັກສະໃນການສື່ສານ:	ຂໍອາສາສະໝັກໜຶ່ງຄຳົນຈາກ	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍໃຫ	້
ອາສາສະໝັກບັນລະຍາຍຮູບພາບສາມໃບ.	(ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາຮູບ	
ໄດ້ເອງອາດຈະເປັນຮູບພາບທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍຈົນໄປ	
ເຖິງຮູບທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ)	ເມື່ອບັນລະຍາຍໃບທີ່	1	ແມ່ນຈະໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງ		
ເມື່ອບັນລະຍາຍໃບທີ່ສອງແມ່ນຈະເຫັນໜ້າຜູ້ບັນລະຍາຍ	ເມື່ອບັນລະຍາຍ	
ໃບທີ່ສາມແມ່ນສາມາດຖາມຄຳ�ຖາມໄດ້.	ສະຫຼຸບທ້າຍກິດຈະກ�:		
ໃນການບັນລະຍາຍແຕ່ລະຄຳັ້ງເປັນແນວໃດ?	ໃຫ້ສົນທະນາກັນພາຍໃນ	
ກຸ່ມທີຕົນນັ່ງຢູ່.	ຫຼັງຈາກນັ້ນມາສົນທະນາໃນກຸ່ມໃຫຍ່.

45	ນາທີ
ຮູບພາບ	
ສາມໃບ

ນ�ສະເໜີທີດສະດີການສື່ສານ	 ບັນລະຍາຍ
ນ�ໃຊ້ພາວເວີພອຍໃນການນ�ສະເໜີທິດສະດີການສື່ສານໂດຍເອົາຂໍ້ມູນ	
ຈາກພາກທິດສະດີ	ສາມາດຄຳົ້ນຄຳ້ວາເພີ່ມເຕີມໄດ້.

30	ນາທີ ພາວເວີພອບ



91ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ມື້ທີ່ 3
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວມໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງເຕັກນິກ	
ການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ກິດຈະກ�ກຸ່ມ
ແບ່ງອອກເປັນສີ່ກຸ່ມໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:	
ກຸ່ມ	1:	ເຂົ້າໃຈທິດສະດີການຮຽນຜູ້ໃຫຍ່-ວິທີການບັນລະຍາຍ	ແລະສົນທະນາກຸ່ມ	
ກຸ່ມ	2:	ອັນໃດເປັນຈຸດແຂງຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ສາມາດນ�ໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່-ໃຊ້ວິທີການລະດົມ	
ສະໝອງຜ່ານພາບປະຈັກຕາ	
ກຸ່ມ3:	ເຈົ້າຈະຂົນຂວາຍ	ຫຼືຈູງໃຈພະນັກງານຂອງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ຄຳືແນວໃດ?-	ນ�ໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາ	
ກຸ່ມ	4:	ອຸປະສັກໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມຢູ່ຊຸມຊົນ-ບົດບາດສົມມຸດ		

ຜັດປ່ຽນກັນເປັນຄຳູຝຶກ	ແລະ	ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຕ່ລະກິດຈະກ�ທີ່ປະຕິບັດ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນຈິ່ງມີຄຳວາມສ�ຄຳັນ	
ໃນເວລາທີ່ເຮົາອອກແບບ	ແລະ	ຈັດກິດຈະກ�ການຮຽນຮູ້	ໃນເມື່ອເຮົາຄຳິດເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ		
ຂອງເຮົາ	ຄຳືກັບຄຳູຝຶກຄຳົນອື່ນໆ	(ຄຳືກັບຕົນເອງ).1	ຊົ່ວໂມງກິດຈະກ�ຄຳວນປະກອບດັ່ງນີ້:	
ການສ້າງກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ	ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນ�ສະເໜີກິດຈະກ�	
ຝຶກອົບຮົມຫຼັກ(ຜ່ານປະສົບການ)	ເປັນຜູ້ນ�ພາກຸ່ມໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ	(ແລກປ່ຽນ	ແລະ	ດ�ເນີນການ).	
ສະຫຼຸບ	/	ເນື້ອໃນຫຼັກ	(ການສັງລວມເປັນທິດສະດີ	ແລະ	ນ�ໄປໃຊ້),	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ທຸກຄຳົນໃນກຸ່ມຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໃນການດ�ເນີນບໍ່ວ່າຈະເປັນ	ກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ,	ກິດຈະກ�ຫຼັກ	ຫຼື	
ການຖອດຖອນບົດຮຽນ.	ພວກເຮົາຄຳວນບັນທຶກທຸກກິດຈະກ�ທີ່ໄດ້ດ�ເນີນໃນຮູບແບບວີດີໂອ,	ຮູບພາບ	
ຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ກຸ່ມອື່ນເບິ່ງຄຳືນໄດ້ເມື່ອເຮົາລາຍງານ.	ການປະເມີນ:	ຫຼັງຈາກຝຶກປະຕິບັດ		
1	ຊົ່ວໂມງແລ້ວ	ໃຫ້ນ�ພາກັນຖອດຖອນບົດຮຽນ	20	ນາທີ	ຊຶ່ງມີຂໍ້ແນະນ�ດັ່ງນີ້:	
ກຸ່ມທີ່ນ�ພາຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້	ລິເລີ່ມແລກປ່ຽນຫຼືສະທ້ອນຄຳືນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໃຊ້.	
ຈາກນັ້ນກຸ່ມທີ່ນ�ພາຖອດຖອນບົດຮຽນ	ເຊື້ອເຊີນນັກສ�ມະນາກອນ	ແລະ	ຄຳູຝຶກປະກອບຕາມລ�ດັບ.	
ກະກຽມການລາຍງານຄຳືນກະກຽມການສະຫຼຸບຫຍໍ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້	ບໍ່ແມ່ນຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້		
ແຕ່ໃຫ້ສຸມໃສ່ວິທີການຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຫ້

180	ນາທີ

ແຕ່ລະກຸ່ມນ�ສະເໜີ ພາກບ່າຍ:	ແຕ່ລະກຸ່ມມີເວລາ	1	ຊົ່ວໂມງໃນການນ�ສະເໜີ

ປະເມີນການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະສາມມື້ຜ່ານມາ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແຈກຢາຍແບບຟອມ

ປິດການຝຶກອົບຮົມ 15	ນາທີ ແບບຟອມ
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ຫົວຂໍ້: ການນຳສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຈຸດປະສົງ
•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

•	 ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຜົນຄາດຈະໄດ້ຮັບ:
•	 ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ	5	ມື້ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	

ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	ແລະເດັກນ້ອຍ

•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຮງຈູງໃຈຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່	 ພ້ອມກັບເຕັກນິກການສອນ	
ຜູ້ໃຫຍ່

ໄລຍະເວລາ:	5	ມື້

ຂໍ້ມູນຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ	ແລະ	ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຂໍ້ແນະນ�ສ�ລັບນັກວິທະຍາກອນ:	 ໃຫ້ນັກສ�ມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຕົນ	
ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້,	 ແຜນການສອນເປັນພຽງແນວທາງ	 ເທົ່ານັ້ນ	 ແລະມັນສາມາດປັບ	
ປ່ຽນຕາມສະພາບຄຳວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເວລາ,	ສະຖານທີ່	ແລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ມື້ທີ່ 1
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການຝຶກອົບຮົມ
ເປີດພິທີ	ນ�ສະເໜີຈຸດປະສົງ	
ຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ປະທານແລະແຂກກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມ 30	ນາທີ

ນ�ສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ບັນລະຍາຍ

ຄຳູຝຶກນ�ສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ເພື່ອນ�ສະເໜີແນວ	
ຄຳວາມຄຳິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,	ເພື່ອນ�ສະເໜີການສຶກສາ	
ຜູ້ໃຫຍ່,	ເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່,	ການສື່ສານ	ແລະ	ການເຮັດວຽກ	
ເປັນທີມ,	ການສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບຄຳູຝຶກ

30	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ແລະ	ຄຳູຝຶກ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນຄຳວາມຕຶງຄຳຽດ

ແນະນ�ຕົນເອງໃນກຸ່ມໃຫຍ່	
ກິດຈະກ�ສ້າງຄຳວາມລຶ້ງເຄີຍ

ຊື່ເກມ:	ທ່າທາງເປັນເຫດ	(ອ່ານເພີ່ມເຕີມ	ປຶ້ື້ມເກມທີ່ແຈກຍາຍໃຫ້),	
ຕ້ອງການພື້ນທີ່ກວ້າງ,	ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນຮູບວົງມົນ.
ວິທີຫຼິ້ນ:	ໃຫ້ຜູ້ນ�ພາແນະນ�ຊື່ຕົນເອງພ້ອມທັງປະກອບທ່າຕາມໃຈ.		
ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງເວົ້າຊື່ຂອງຜູ້ນ�ພາດັງໆພ້ອມທັງ	
ປະກອບທ່າທາງແບບດຽວກັບຜູ້ນ�ພາເຮັດ.	ຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່	
ຢູ່ຖັດໄປຈາກຜູ້ນ�ພາບອກຊື່ຂອງຕົນພ້ອມທັງປະກອບທ່າທາງ	(ທ່າທາງ	
ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຊໍ້າກັນ)	ແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເຮັດນ�.	ປະຕິບັດໄປເລື້ອຍໆ	
ຈົນເຖິງຜູ້ສຸດທ້າຍ.	ຕົວຢ່າງ:	ຜູ້ນ�ພາບອກຊື່ລາວວ່າ	ສຸດາຈິນ	ພ້ອມທັງ	
ໂດດຂຶ້ນ	1	ບາດ,	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງເວົ້າວ່າ	ສຸດາຈິນ	ພ້ອມທັງ	
ໂດດຂຶ້ນ	1	ບາດ	ເວລາ:	20-30	ນາທີ	ອີງຕາມຈ�ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

20-30	
ນາທີ

ເພື່ອຮູ້ເຖິງຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ຕໍ່ກັບການຝຶກອົບຮົມ	ເພື່ອເປັນການຕອບ	
ສະໜອງຄຳວາມຄຳາດຫວັງ,	ຄຳວາມກັງວົນ,	ຂອງ	
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄຳວາມຄຳາດຫວັງ

ໃຫ້ຄຳູຝຶກຢາຍບັດຄຳ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄຳົນ	
ຄຳູຝຶກແນະນ�ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ	ແລະ	ຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນແລ້ວ	
ຕັ້ງຄຳ�ຖາມຂຶ້ນ:ທ່ານຄຳິດວ່າຈະໄດ້ຫຍັງຈາກການຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນ	5	ມື້ນີ້	
ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງໃນການຝຶກອົບຮົມ	
ຫຼັງຈາກຂຽນຄຳວາມຄຳາດຫວັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ແຕ່ລະຄຳົນໄປຕິດໃສ່ເຈ້ຍ	
ແຜ່ນໃຫຍ່	ຫຼື	ບ່ອນທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້	ແລ້ວຂໍອາສາສະໝັກຂຶ້ນມາສັງລວມ	
ຄຳວາມຄຳາດຫວັງ

20	ນາທີ ບັດຄຳ�

ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	
ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ

ສ້າງກະຕິກາຮ່ວມກັນ
ລະດົມສະໝອງກ່ຽວກັບການສ້າງກະຕິກາ	ໂດຍອາດຈະຕັ້ງຄຳ�ຖາມ	
ເພື່ອເປີດຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	(ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມມ	ີ
ປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ)

15	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່
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ພາກບ່າຍ

ສ້າງບັນຍາກາດ ເກມເທວະດາສັ່ງ

ຈຸດປະສົງ:	ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມ່ວນຊືນພ້ອມກັບມີທັກສະໃນການຟັງ,		
ສະຕິ,	ຄຳວາມວ່ອງໄວ	ແລະຄຳວາມກ້າຫານ	ອຸປະກອນ:	ບໍ່ມີ.	ເວລາ:	10-15		
ນາທີ.	
ວິທີຫຼິ້ນ:	ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນວົງມົນເພື່ອລໍຖ້າຄຳ�ສັ່ງຂອງເທວະດາ	
(ຜູ້ນ�ພາຫຼິ້ນເກມ)	ຜູ້ນ�ພາສາມາດສັ່ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດຕາມຄຳ�ສັ່ງ	
ສອງຢ່າງຄຳື:	ເວົ້າຕາມຂ້ອຍ	ແລະເຮັດຕາມຂ້ອຍເວົ້າ	ເວົ້າຕາມຂ້ອຍ	ແຕ	່
ເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບຂ້ອຍເວົ້າ	ຕົວຢ່າງ:	ເມື່ອຜູ້ນ�ພາບອກວ່າ	ເວົ້າຕາມ	
ຂ້ອຍ	ແລະ	ເຮັດຕາມຂ້ອຍ.	ເຕັ້ນເຂົ້າໃນ	ທຸກຄຳົນຕ້ອງໄດ້ເວົ້າວ່າເຕັ້ນເຂົ້າ	
ໃນພ້ອມທັງເຕັ້ນເຂົ້າໃນວົງ	ເມື່ອຜູ້ນ�ພາບອກວ່າ	ເວົ້າຕາມຂ້ອຍແຕ່ເຮັດ	
ກົງກັນຂ້າມ	ເຕັ້ນເຂົ້າໃນ	ທຸກຄຳົນຈະຕ້ອງໄດ້ເວົ້າເຕັ້ນເຂົ້າໃນ,	ແຕ່ຕ້ອງ	
ກະໂດດອອກນອກ	ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດຜິດຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ອອກມາເປັນ	
ຜູ້ນ�ພາໝູ່ຫຼິ້ນຕໍ່ໄປ	ຂໍ້ຄຳວນຄຳ�ນຶງ:	ຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການສັ່ງ		
ສະຖານທີ່ຄຳວນເໝາະສົມ.

20	ນາທີ

ນ�ສະເໜີແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງການຮຽນຮູ	້
ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເພື່ອນ�ສະເໜີຄຳວາມໝາຍຄຳວາມສ�ຄຳັນຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 30	ນາທີ່ ພາວເວີພອຍ

ນ�ສະເໜີການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ເພື່ອນ�ສະເໜີການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່	ແລະບາງບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ,	
ພ້ອມກັບການສົນທະນາ	ແລະຄຳ�ຖາມ

45	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ມື້ທີ່ 2
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເພື່ອເປັນການເປີດແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຜູ	້
ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ກິດຈະກ�ລະດົມສະໝອງ

ແບ່ງກຸ່ມ:	ກຸ່ມປະມານ	4-5ຄຳົນ	ຄຳູຝຶກຕັ້ງຫົວຂໍ້ຂຶ້ນ:	
ຄຳູອາຈານທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດແມ່ນໃຜ?	ຍ້ອນຫຍັງ?	
(ເຕັກນິກທີ່ອາຈານໃຊ້ເປັນແນວໃດ?-ທັກສະການໃນເວົ້າ)
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນນ�ສະເໜີ,	ຄຳູຝຶກສະຫຼຸບບົດຮຽນ

40	ນາທີ
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ບັດຄຳ�

ເພື່ອນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	
ແລະທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ສົມທຽບຄຳວາມແຕກຕ່າງຂອງ	
ທັງສອງທິດ	ສະດີ

ທິດສະດີການສອນເດັກນ້ອຍ	ແລະທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່			
Pedagogy	vs	Andragogy

20	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາເຖີງສິ່ງທ້າທາຍ
ຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ລະດົມສະໝອງ

ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ	ໃຫ້ສົນທະນາພາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍແລ້ວຈິ່ງມາ	
ສົນທະນາໃນກຸ່ມໃຫຍ່	ຫົວຂໍ້ສົນທະນາ:	ອຸປະສັກ	ແລະ	ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ	
ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ	ແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ	່
ມີຫຍັງແດ່?	ຄຳູຝຶກສັງລວມຄຳ�ເຫັນແລະບັນທຶກໃສ່ເຈ້ຍແຜນໃຫຍ່.

60	ນາທີ
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ເຟີດ

ນ�ສະເໜີວົງຈອນຂອງການຝືກອົບຮົມ
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈ	
ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການຈັດ	
ການຝຶກອົບຮົມ	(ບັນລະຍາຍ)

ນ�ສະເໜີວົງຈອນຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນ	
ການຮຽນ,	ການສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ,	ການດ�ເນີນການຝຶກອົບຮົມ,		
ການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ

20	ນາທີ ພາວເວີພອຍ

ພາກບ່າຍ

ນ�ສະເໜີການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນ	
ການຮຽນ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮຽນເຂົ້າໃຈເຖີງ	
ຄຳວາມໝາຍຄຳວາມສ�ຄຳັນຂອງ	
ການຂອງການປະເມີນການຮຽນ

ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລະດົມສະໝອງສ້າງ	ແບບຟອມການ	
ເກັບກ�ຂໍ້ມູນຄຳວາມຕ້ອງການໃນການ	ຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່?/ການເກັບກ�	
ຂໍ້ມູນເບື່ອງຕົ້ນມີຫຍັງ	ແດ່?	
ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມຂື້ນນ�ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົນໃນກຸ່ມໃຫຍ່	ຄຳູຝຶກ	
ສັງລວມແລ້ວສ້າງເປັນແບບຟອມ	ລວມເຊີ່ງເປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກ	
ອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້	ການປະເມີນຄຳວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນ

60	ນາທີ
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ເຟີດ

ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບເຕັກນິກທີ່ທະນັດ	
ໃນການສອນ

ສົນທະນາ
ຄຳູຝຶກຕັ້ງຄຳ�ຖາມເຕັກນິກທີ່ທ່ານມັກໃຊ້ໃນການສອນ	ຂອງຕົນ	ຫຼື	ເຕັກນິກ	
ການສອນທີ່ຕົນມັກທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?	ຍ້ອນຫຍັງ?

25	ນາທີ

ເພື່ອນ�ສະເໜີເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການສອນ	
ຜູ້ໃຫຍ່

ນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບໂກລບາລີ
ຄຳູຝຶກນ�ສະເໜີທິດສະດີການສອນໂດຍໃຊ້ຫຼັກການການຮຽນຮູ້ຈາກ	
ປະສົບການ	ແລະ	ເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການສອນຜູ້ໃຫຍ່,	ການບັນລະຍາຍ,		
ກໍລະນີສຶກສາ,	ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	ການລະດົມສະໝອງ

60	ນາທີ ພາວເວີພອຍ



94 ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ມື້ທີ່ 3
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຫຼີິ້ນເກມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວມສຸມຈິດໃຈໃສ	່
ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ເປັນການສະຫຼຸບຄຳືນ	
ບົດຮຽນໃນມື້ຜ່ານມາ

ເກມໂຍນໝາກບານ:	ຈຸດປະສົງເພື່ອມ່ວນຊື່ນ	ພ້ອມກັບ	
ເປັນການສະຫຼຸບບົດຮຽນ.	
ວິທີຫຼິ້ນ:	ຈັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢືນເປັນວົງມົນ	ຖ້າໝາກບານ	
ຢູ່ນ�ໃຜ	ໃຫ້ແນະນ�ຕົວພ້ອມກັບບອກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕົນ	
ໄດ້ຮຽນມື້ວານນີ້ແມ່ນຫຍັງ?	ໂຍນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆຈົນຄຳົບ	
ໝົດທຸກຄຳົນ.	ຫຼັງຈາກຄຳົບໝົດທຸກຄຳົນແລ້ວໃຫ້ຄຳູຝຶກ	
ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້

20	ນາທີ

ກິດຈະກ�ກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ	້
ປະຕິບັດຕົວຈິງການນ�ໃຊ້ເຕັກນິກການ	
ສອນຕ່າງໆ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວມສຸມຈິດໃຈໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະເປັນການສະຫຼຸບຄືນບົດຮຽນໃນມື້ຜ່ານມາ 
ກິດຈະກຳກຸ່ມ
"ແບ່ງອອກເປັນສີ່ກຸ່ມໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:		
ກຸ່ມ	1:	ເຂົ້າໃຈທິດສະດີການຮຽນຜູ້ໃຫຍ່	ວິທີການບັນລະຍາຍ	ແລະສົນທະນາກຸ່ມ	
ກຸ່ມ	2:	ອັນໃດເປັນຈຸດແຂງຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ສາ	ມາດ	ນ�ໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່,	ໃຊ້ວິທີການລະດົມ	
ສະໝອງຜ່ານພາບປະຈັກຕາ	
ກຸ່ມ3:	ເຈົ້າຈະຂົນຂວາຍ	ຫຼືຈູງໃຈພະນັກງານຂອງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ຄຳືແນວໃດ?	
ນ�ໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາ.	
ກຸ່ມ	4:	ອຸປະສັກໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມຢູ່ຊຸມຊົນ-ບົດບາດສົມມຸດ	ຜັດປ່ຽນກັນເປັນຄຳູຝຶກ	ແລະ	
ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ໃນແຕ່ລະກິດຈະກ�ທີ່ປະຕິບັດ.	
ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນຈິ່ງມີຄຳວາມສ�ຄຳັນ	ໃນເວລາທີ່ເຮົາອອກແບບ	ແລະ	ຈັດກິດຈະກ�ການຮຽນຮູ້	ໃນເມື່ອເຮົາ	
ຄຳິດເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຮົາ	ຄຳືກັບຄຳູຝຶກຄຳົນອື່ນໆ	(ຄຳືກັບຕົນເອງ).	1	ຊົ່ວໂມງກິດຈະກ�ຄຳວນປະກອບ	
ດັ່ງນີ້:	ການສ້າງກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ	ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ	ໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນ�ສະເໜີ.		
ກິດຈະກ�ຝຶກອົບຮົມຫຼັກ	(ຜ່ານປະສົບການ)	ເປັນຜູ້ນ�ພາກຸ່ມໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ	(ແລກປ່ຽນ		
ແລະ	ດ�ເນີນການ)	ສະຫຼຸບ	/	ເນື້ອໃນຫຼັກ	(ການສັງລວມເປັນທິດສະດີ	ແລະ	ນ�ໄປໃຊ້)	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ທຸກຄຳົນໃນກຸ່ມຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໃນການດ�ເນີນບໍ່ວ່າຈະເປັນ	ກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ,	ກິດຈະກ�ຫຼັກ	ຫຼື		
ການຖອດຖອນບົດຮຽນ.	ພວກເຮົາຄຳວນບັນທຶກທຸກກິດຈະກ�ທີ່ໄດ້ດ�ເນີນໃນຮູບແບບວີດີໂອ,	ຮູບພາບ	
ຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ກຸ່ມອື່ນເບິ່ງຄຳືນໄດ້ເມື່ອເຮົາລາຍງານ.	ການປະເມີນ:	ຫຼັງຈາກຝຶກປະຕິບັດ		
1	ຊົ່ວໂມງແລ້ວໃຫ້ນ�ພາກັນຖອດຖອນບົດຮຽນ	20	ນາທີ	ຊຶ່ງມີຂໍ້ແນະນ�ດັ່ງນີ້:	ກຸ່ມທີ່ນ�ພາຖອດຖອນ	
ບົດຮຽນໃຫ້ລິເລີ່ມແລກປ່ຽນຫຼືສະທ້ອນຄຳືນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໃຊ້.	ຈາກນັ້ນກຸ່ມທີ່ນ�ພາຖອດຖອນ	
ບົດຮຽນ	ເຊື້ອເຊີນນັກສ�ມະນາກອນ	ແລະ	ຄຳູຝຶກປະກອບຕາມລ�ດັບ.	ກະກຽມການລາຍງານຄຳືນ		
ກະກຽມການສະຫຼຸບຫຍໍ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້	ບໍ່ແມ່ນ	ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໃຫ້	ແຕ່ໃຫ້ສຸມໃສ່ວິທີການ	
ຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຫ້

20	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ພາວເວີພອຍ,	
ເຟີດ

ພາກບ່າຍ

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນ�ສະເໜີ ກຸ່ມໃຫຍ່ ແຕ່ລະກຸ່ມມີເວລາໃນການນ�ສະເໜີ	1	ຊົ່ວໂມງ
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ມື້ທີ່ 4
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ກິດຈະກ�ຜ່ອນຄຳາຍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນ�ພາສ້າງບັນຍາກາດ ຂໍອາສາສະໝັກຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂື້ນມານ�ພາສ້າງ	
ບັນຍາກາດ	ຫຼິ້ນເກມ	ຫຼື	ຮ້ອງເພັງກໍ່ໄດ້

15	ນາທີ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ການເຮັດກິດຈະກ�ໃນມື້້ວານນີ້

ສົນທະນາກຸ່ມຫຍ່ອຍ	ແລະກຸ່ມໃຫຍ່ ໃຫ້ນັ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງຕົນທີ່ເຮັດກິດຈະກ�ມື້ວານນີ້ໃຫ	້
ສົນທະນາ	ແລະ	ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່	ຫຼື	ນ�ສະເໜ	ີ
ເປັນພາວເວີພອຍກໍ່ໄດ້.	ຄຳ�ຖາມໃນການສົນທະນາ	
ໂດຍລວມແລ້ວການນ�ສະເໜີເປັນແນວໃດ?,		
ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີມີຫຍັງແດ່	ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກິດຈະກ�ນີ້	
ແມ່ນຫຍັງ?		ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າມີຫຍັງແດ່?	
ຄຳ�ແນະນ�ອື່ນໆ

45	ນາທີເພື່ອກະກຽມ	60	ນາທີ	
ເພື່ອນ�ສະເໜີ.	ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່

ພາກບ່າຍ

ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປ່ຽນບັນຍາກາດ	
ພ້ອມກັບການສະເໜີການຮຽນໃນ	
ຮູບແບບຕ່າງໆ

ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສູນ	ຮັບຟັງການນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບ
ສູນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ

180	ນາທີ

ມື້ທີ່ 5
ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�/ເນື້ອໃນ	/	ວິທີດ�ເນີນການ ເວລາ ສື່/ອຸປະກອນ

ທວນຄຳືນການໄປຢ້ຽມຢາມສູນຊຸມຊົນ
ວານນີ້

ເພື່ອຝຶກທັກສະໃນການທວນຄຳືນ	
ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ຄຳູຝຶກຕັ້ງຄຳ�ຖາມຂຶ້ນ	ພ້ອມກັບບັນທຶກການປະກອບ	
ຄຳ�ເຫັນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່:	ໂດຍລວມແລ້ວການໄປ	
ຢ້ຽມຢາມສູນເປັນແນວໃດ?	ໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ	
ຂະບວນການການນ�ສະເໜີຂອງສູນເປັນແນວໃດ?		
(ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖີງເນື້ອໃນ	ມີແຕ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບ	
ຂະບວນ	ການສົ່ງຄຳວາມຮູ້)	ຄຳູຝຶກສັງລວມຄຳ�ເຫັນ	
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

45	ນາທີ

ກິດຈະກ�ກຸ່ມ ກິດຈະກ�ກຸ່ມແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມສາມຄຳົນ		
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນ.	ຫົວຂໍ້ສາມາດ	
ເລືອກເອົາຕາມທີ່ກຸ່ມໄດ້ຕົກລົງກັນ	ຫຼັງຈາກສ້າງແຜນ	
ຝຶກອົບຮົມສ�ເລັດແລ້ວໃຫ້ເອົາມາແລກປ່ຽນໃນກຸ່ມໃຫຍ່

60	ນາທີ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	
ພາວເວີພອຍ

ພາກບ່າຍ

ເພື່ອທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນເບິ່ງຄຳວາມ	
ເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທົບທວນ	ແລະ	ປະເມີນ 15ນາທີ ແບບຟອມປະເມີນ
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ຕົວຢ່າງແບບຟອມປະເມີນ
ແບບຟອມປະເມີນ
ໃນການຕື່ມແບບຟອມນີ້	ໃຫ້ທ່ານຄຳ�ນຶງເຖິງຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ຫຼັງຈາກສ�ເລັດງານຝຶກອົບຮົມຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ	
	 ຍ້ອນຫຍັງ?	

5 4 3 2 1

ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ	

1 ການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນອອກແບບໄດ້ດີ			

2 ເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະແຈ້ງ	

3 ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນພຽງພໍ	

ຂະບວນການຂອງການຝຶກອົບຮົມ	

4 ບົດນ�ສະເໜີແມ່ນຈະແຈ້ງ,	ເຂົ້າໃຈໄດ້	ແລະມີປະສິດທິພາບ	

5 ກິດຈະກ�ການແນະນ�ແມ່ນມີປະໂຫຍດ	ແລະແທດເໝາະກັບວຽກງານຂອງຂ້ອຍ

6 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເຕັມທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດກິດຈະກ�ກຸ່ມ

7 ທິມງານຄຳູຝຶກແມ່ນສາມາດຕອບຄຳ�ຖາມໄດ້ດີ		

ພາກປະຕິບັດການດ�ເນີນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	

8 ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ	ຄຳ�ແນະນ�	ແລະ	ເວລາທີ່ໃຫ້ໃນການກະກຽມສ�ລັບການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນພຽງພໍ	

9
ໃນພາກປະຕິບັດການດ�ເນີນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຂື້ນຕື່ມ	ແລະ	ມີປະສົບການຕົວຈິງໃນການໃຊ້ເຕັກນິກ	
ວິທີການໃນການຝຶກອົບຮົມ	

10 ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈໃນການອອກແບບການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ

11
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເລືອກເອົາເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງການເລືອກເຟັ້ນເຄື່ອງມື	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຝຶກອົບຮົມມ	ີ
ປະສິດທິພາບສ�ລັບຜູ້ຮຽນ

12 ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ	

13
ຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄຳວາມຫມັ້ນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈນັກຮຽນ	ແລະ	ຈະສາມາດທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນຮູ	້
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	

14
ຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄຳວາມສາມາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະໃດໜຶ່ງໃນການຄຳັດເລືອກ	ແລະ	ການນ�ໃຊ	້
ວິທີການທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ

15
ຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ	ວິທີການຂອງຄຳູຝຶກອື່ນໆໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	ຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້	
ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ	

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ	

16 ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມີຄຳວາມສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາໃນໜ້າວຽກຂອງຕົນ

17 ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຕໍ່ໜ້າ

ຄຳ�ເຫັນຕໍ່ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ	

18 ທີ່ພັກ	

19 ອາຫານ	

20 ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ	(ການຈັດວາງໂຕະຕັ່ງ,	ການໃຊ້ໂປຼເຈັກເຕີ,	ແອ)	

ຄຳ�ເຫັນ	ແລະຄຳ�ແນະນ�ອື່ນໆ:	
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ການຄິດດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ
Critical Thinking
ການຄຳິດດ້ວຍເຫດ	ແລະ	ຜົນແມ່ນຫຍັງ?

ການຄິຳດດ້ວຍເຫດ	ແລະ	ຜົນ	ແມ່ນຄຳວາມສາມາດໃນການຄຳດິທີ່ຈະແຈງ້	ແລະ	ມີຄຳວາມເຂົ້າໃຈດີ	
ກຽ່ວກບັຄຳວາມກຽ່ວເນື່ອງກນັລະຫ່ວາງແນວຄຳວາມຄຳິດ.	 ການຄິຳດດ້ວຍເຫດຜົນຍັງໝາຍເຖິງ	
ຄຳວາມສາມາດໃນການຄຳິດທົບທວນຄຳືນ	ແລະ	ມີຄຳວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຄຳິດ.

ທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນ ຄິດດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ

•	 ທັກສະທີ່ຈ�ເປັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄຳິດດ້ວຍເຫດ	 ແລະ	 ຜົນ	 ແມ່ນມີຄຳວາມຫຼາກຫຼາຍ	 ເຊິ່ງ	
ລວມມີການສັງເກດ,	 ວິເຄາະ,	 ການຕີຄຳວາມໝາຍ,	 ການທົບທວນຄຳືນ,	 ການປະເມີນ,		
ການສັງລວມ,	ການອະທິບາຍ,	ການແກ້ໄຂບັນຫາ	ແລະ	ການຕັດສິນໃຈ.	

ໂດຍສະເພາະແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ໃຫ້ມີຄຳວາມສາມາດທີ່ຈະ:

•	 ຄຳິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້	ຫຼື	ບັນຫາທີ່ມີຈຸດປະສົງ	ແລະ	ສົມເຫດສົມຜົນ.

•	 ລະບຸຂໍ້ໂຕ້ຖຽງຕ່າງໆ	ທີ່ເວົ້າເຖິງບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

•	 ປະເມີນທັດສະນະຄຳະຕິເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າມັນມີນໍ້າໜັກ	ແລະ	ແທດເໝາະປານໃດ.

•	 ເຂົ້າໃຈຈຸດອ່ອນ	ແລະຈຸດດ້ອຍໃນທາງລົບທີ່ພົບໃນຫຼັກຖານຂໍ້ໂຕ້ຖຽງ.

•	 ສັງເກດຄຳວາມໝາຍທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນການໂຕ້ຖຽງນັ້ນ.

•	 ຈັດຫາລະບົບໃນການໃຫ້ເຫດຜົນ	 ແລະ	 ສົ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໂຕ້ຖຽງທີ່ເຮົາ	
ຢາກໃຫ້ເປັນ.	

ການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ຄິດດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ

•	 ເປັນຄຳົນກ້າວໜ້າໃນການຊອກຮູ້ຫຼາຍກວ່າການເປັນຜູ້ລໍຖ້າຮັບຝ່າຍດຽວ.

•	 ເປັນຄຳົນມັກຕັ້ງຄຳ�ຖາມກ່ຽວກັບຄຳວາມຄຳິດ	 	 ແລະ	 ສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຍອມຮັບ	
ຈາກຄຳຸນຄຳ່າພາຍນອກ.	 ເຂົາເຈົ້າຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອພິຈາລະນາວ່າແນວຄຳວາມຄຳິດ	
ນັ້ນ,	 ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງ	 ແລະ	 ສິ່ງທີ່ຄຳົ້ນຄຳວ້າອອກມາໄດ້ນັ້ນໄດ້ກວມເອົາພາບລວມທັງໝົດ	 ຫຼື	 ບໍ່		
ແລະ	ສາມາດເປີດໂອກາດໃຫ້ພິສູດວ່າມັນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາອົງລວມທັງໝົດ.

•	 ຜູ້ທີ່ຄຳິດດ້ວຍເຫດ	 ແລະ	 ຜົນນັ້ນຈະລະບຸ,	 ວິເຄາະ	 ແລະ	 ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບົບ	
ຫຼາຍກວ່າສັນຊາດຕະຍານ.
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Increasing critical thinking skillsREMEMBERING
FIND OR REMEMBER INFORMATION

List, Find, Name, Identify, Locate, Describe, 

Memorize, Define

CREATING
USE INFORMATION TO 

CREATE SOMETHING NEW

Design, Build, Construct, 

Plan, Produce, Devise, Invent

EVALUATING
CRITICALLY EXAMINE INFO & 

MAKE JUDGEMENTS

Judge, Test, Critique, Defend, 

Criticize

ANALYZING
TAKE INFO APART & 

EXPLORE RELATIONSHIPS

Categorize, Examine, 

Compare/Contrast, Organize

APPLYING
USE INFORMATION IN A NEW (BUT SIMILAR) SITUATION

Use, Diagram, Make a Chart, Draw, Apply, Solve, Calculate

UNDERSTANDING
UNDERSTANDING & MAKING SENSE OUT OF INFORMATION

Interpret, Summarize, Explain, Infer, Paraphrase, Discuss

ຮູບພາບສະແດງລະດັບຂອງການຄຳິດ
BLOOMS	TAXONOMY
Source:	http://meandmylaptop.weebly.com/2/post/2012/07/simplified-blooms-taxonomy-visual.html

ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທ່ານສາມາດຖາມເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄຳິດ.	 	 ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້	
ເພື່ອຖາມຕົວທ່ານເອງກ່ຽວກັບສິ່ງໃໝ່ໆ	ເພື່ອໃຫ້ຕົວທ່ານເອງໄດ້ຄຳິດເພີ່ມເຕີມອີກ.
ການຈື່-ຊອກຫາ ຫຼືຈື່ຈຳຂໍ້ມູນ	Remembering	–	find	or	remember	information
List,	Find,	Name,	Identify,	Locate,	Describe,	Memorise,	Define

ໃຜ	Who		...........................................................? ເປັນແນວໃດ	How		................................................?

ແມ່ນຫຍັງ	What		..................................................? ບັນລະຍາຍ	Describe		.............................................

ຢູ່ໃສ	Where		......................................................? ມັນແມ່ນຫຍັງ	What	is		...........................................?

ເມື່ອໃດ	When		....................................................?

ຄວາມເຂົ້ໃຈ-ເຂົ້າໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຈະແຈ້ງຂຶ້ນ	Understanding	–	understanding	and	making	sense	
out	of	information
ຕີຄຳວາມໝາຍ,	ສະຫຼຸບ.	ອະທິບາຍ,	ສັງລວມ,	ອະທິບາຍດ້ວຍຄຳ�ສັບໃໝ່,	ສົນທະນາ

ເລົ່າຄຳືນ	......................	ໃນແບບຂອງຕົນ	
Re-tell	____________	in	your	own	words.

ຄຳວາມແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຫຍັງ	ລະຫວ່າງ.......?
What	differences	exist	between	_________?

ອັນໃດເປັນເນື້ອໃນໃຈຄຳວາມຫຼັກຂອງ.......?
What	is	the	main	idea	of	______________?

ເຈົ້າຂຽນເປັນແຕ່ລະຂໍ້ຍ່ອຍໄດ້ບໍ່............?
Can	you	write	a	brief	outline?

ເຈົ້າອະທິບາຍໄດ້ບໍ່................................?
Can	you	explain	________________?

ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງ...................................
Give	an	example	of	__________________.



99ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ການນຳໃຊ້- ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນສະຖານະການໃໝ່ (ທີ່ອາດມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນ) 
Applying	–	use	information	in	a	new	(but	similar)	situation
Use,	Diagram,	Make	a	Chart,	Draw,	Apply,	Solve,	Calculate

ຕົວຢ່າງ.................ເປັນແນວໃດ?
How	is	________	an	example	of	________?

ທ່ານຮູ້ຈັກບ່ອນອື່ນຕື່ມອີກບໍ່
Do	you	know	another	instance	where	__?

ມັນເຊື່ອມໂຍງກັນຄຳືແນວໃດ...............?
How	is	__________	related	to	__________?

ສິ່ງນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນຢູ່.....ໄດ້ບໍ່?
Could	this	have	happened	in	_________?

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສ�ຄຳັນ.................
Why	is	_________	significant?

ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຖ້າຫາກ...............?
What	would	happen	if	_______________?

ການວິເຄາະ - ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນຕ່າງໆອອກ ແລ້ວເບິ່ງຄວາມສຳພັນຂອງມັນ 
ແຍກປະເພດ,	ກວດ,	ສົມທຽບ/ປຽບທຽບ,	ຈັດລະບຽບ
Analysing	–	take	information	apart	and	explore	relationships
Categorise,	Examine,	Compare/Contrast,	Organise

ພາກສ່ວນ	ຫຼື	ໂຄງສ້າງຂອງ..........ເປັນແນວໃດ?	
What	are	the	parts	or	features	of	________?

ມີຫຼັກຖານອ້າງອີງຫຍັງບໍ່?
What	evidence	can	you	show	for	________?

ແຍກປະເພດ..........ໂດຍອີງໃສ່................
Classify	______	according	to	__________.

ການສົມທຽບ/ປຽບທຽບ.....ເປັນແນວໃດ?
How	does	______	compare/contrast	with	________?

ທ່ານສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄຳືແນວໃດ?
What	conclusions	can	you	make	about	__________?

ປະເມີນ-ການສວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນພ້ອມທັງຕັດສິນ
Evaluating	–	critically	examine	information	and	make	judgments
Judge,	Test,	Critique,	Defend,	Criticise

ເຈົ້າເຫັນດີບໍ່ທີ່............?ໃຫ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ
Do	you	agree	that	_________?		Explain.

ຈັດບຸລິມະສິດຄຳວາມສ�ຄຳັນ.......ໂດຍອີງຕາມ....
Prioritise	______	according	to	________?

ເຈົ້າຄຳິດແນວໃດກ່ຽວກັບ.............................?
What	do	you	think	about	____________?

ເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດກ່ຽວກັບ.........?
How	would	you	decide	about	________?

ສິ່ງໃດສ�ຄຳັນທີ່ສຸດ	?
What	is	most	important?

ເຈົ້າໃຊ້ມາດຖານໃດເພື່ອປະເມີນ..............?
What	criteria	would	you	use	to	assess	__?

ການປະດິດຄິດຄົ້ນ -ໂດຍນໍ້າໃຊ້ຂໍມູນທີ່ມີເພື່ອສ້າງສິ່ງໃໝ່ 
Creating	–	use	information	to	create	something	new
ອອກແບບ,	ປະດິດ,	ກໍ່ສ້າງ,	ວາງແຜນ,	ຜະລິດ,	ປະດິດຄຳິດສ້າງ,	ປ່ຽນແປງ
	Design,	Build,	Construct,	Plan,	Produce,	Devise,	Invent,	Change

ເຈົ້າມີການຄຳາດຄຳະເນລ່ວງໜ້າ/ສັງລວມຈາກ..............ແນວໃດ?
What	would	you	predict/infer	from	____?

ທ່ານມີທາງແກ້ໄຂຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດແນະນ�ສ�ລັບ...............?
What	solutions	would	you	suggest	for	__?

ມີອັນໃດທີ່ທ່ານສາມາດເພີ່ມເຕີມໄດ້ອີກ......?
What	ideas	can	you	add	to	__________?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກທ່ານເອົາ.....ມາລວມກັບ............?
What	might	happen	if	you	combined	______	with	
________?

ທ່ານຈະສ້າງ
How	would	you	create/design	a	new	___? What	would	it	be	like	if	_______?
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ພາກທີ	5
ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານປະສົບການ
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I.	 ການຮຽນຜ່ານປະສົບການທີ່ເປັນລະບົບ

• ຈຸດປະສົງ	-	ຖືກນ�ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງ	ທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ/	
ລະບົບ	 -	 ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວ	 ຊຶ່ງແຕ່ລະບາດກ້າວເນັ້ນໜັກການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ	
ຕັ້ງໜ້າ	ແລະ	ການຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການ.

• ການຮຽນຮູ້	-	ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ	ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ:	ຂະບວນການຂອງປະສົບການ	
ຫຼື	ເວົ້າໄດ້ວ່າມັນຄຳືກັບ	“ເກມຊີວິດ”

• ປະສົບການ:	
•	 ນ�ໃຊ້ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ	(ກໍລະນີສຶກສາ)
•	 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນຮູ້ປະສົບການໃໝ່	(ທັດສະນະສຶກສາ)
•	 ການລວມກັນລະຫວ່າງປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ	 ແລະ	 ສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່	 (ການຫຼິ້ນ	
ບົດບາດສົມມຸດ)

• ໃນທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:	 ການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່,	 ປັບປຸງສິ່ງທີ່ມີແລ້ວ	 ແລະ	 ການຈັດ	 ‘ການ	
ຮຽນຜ່ານປະສົບການທີ່ເປັນລະບົບ’,	 ຄຳູຝຶກຕ້ອງໄດ້ສັງລວມ	 ບັນດາທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ		
ແລະ	ແປທິດສະດີເຫຼົ່ານັ້ນໄປສູ່ການປະຕິບັດ

• ມັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ	ໃຜຜູ້ໜຶ່ງມີຄຳວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກິດຈະກ�ທີ່ຕົນເຂົ້າຮ່ວມ,

•	 ມີການທົບທວນຄຳືນກິດຈະກ�ທີ່ໄດ້ເຮັດໄປຢ່າງມີເຫດມີຜົນ,	 ສາມາດວິເຄາະໃຫເ້ຫນັ	
ເນື້ອໃນສ�ຄຳນັ	ແລະສາມາດນ�ໃຊ້ຜົນທີ່ໄດ້ຮບັນັ້ນເພື່ອການປ່ຽນແປງ

•	 ພຶດຕິກ�ຂອງຕົນເອງ.	

• ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ	 -	 ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ	 “ການຄຳິດແບບອຸປະໄນ”	 ເລີ່ມຈາກການສັງ	
ເກດເພື່ອວິເຄາະເຖິງຄຳວາມສ�ພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດ.

• ການຄິດແບບນິຣະໄນ	 -	 ເລີ່ມຈາກການນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ຂໍ້ມູນທີ່ມີແລ້ວ	 ເພື່ອທີ່ຈະ	
ເຂົ້າໃຈ	ຫຼື	ສ້າງເປັນແນວຄຳິດກ່ຽວກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງໃນຊີວິດ

ວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການຂອງທ່ານໂກນບ

ນັກວິໄຈຄຳົນອາເມລິກາຊື່	 ທ່ານ	 ເດວິດ	 ໂກນບ	 ຊຶ່ງເປັນຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ	 ຈິດຕະສາດການ	
ຮຽນຮູຜູ້້ໃຫຍ.່	 ອີງຕາມທິດສະດີຂອງທ່ານ	 ຄຳວາມປາດຖະໜາຂອງບຸກຄຳນົໃນການຮຽນຮູ	້
ສາມາດຈດັເປັນກຸ່ມ	 4	 ຮບູແບບການຮຽນຮູທ້ີ່ແຕກຕ່າງກັນ	 ແລະ	 ປະກອບມີ	 4	 ຂັ້ນຕອນຂອງ	
ການຮຽນຮູຜ່້ານປະສົບການ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ້	 ສ�ລັບທຸກຄຳນົ.	 ໃນຮບູແບບຂອງທ່ານໂກນບໄດ້	
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງ	 2	 ດ້ານ	 ວທີິທີ່ເຂົ້າໃຈຮບູແບບ	 ການຮຽນຮູຂ້ອງຕົນເອງ	 ຄືຳກັນກັບວງົຈອນການ	
ຮຽນຮູຕ້າມທ�ມະຊາດຂອງຜູ້ໃຫຍ	່ຊຶ່ງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນແມ່ນສາມາດນ�ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄຳນົ.
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1.	ສ້າງປະສົບການ	
ໄລຍະກິດຈະກ�

ວົງຈອນ	
ການຮຽນຮູ້		

ຜ່ານປະສົບການ

2.	ສະແດງອອກ	
ແລກປ່ຽນທົບທວນຄຳືນ	
ແລະ	ການສັງເກດ

3. 
ເຂົ້າຂະບວນການ	

ທົບທວນຄືຳນຜົນກະທົບ	
&	ຜົນໄດ້ຮັບ,	

ພິຈາລະນາຮູບແບບ	ແລະ	
ຄຳວາມຫຼາກຫຼາຍ

4.ສ້າງພາບແບບ	
ກວ້າງ	

ຄຳິດໃນລວງເລິກ	&	
ເຂົ້າໃຈຈິງ	&		
ສ້າງຫຼັກການ

5.	ນ�ໃຊ	້
ວາງແຜນນ�ໃຊ	້
ການຮຽນຮູ້

ໃນທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານ	 ໂກນບ	 ປະສົບການທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີທັນໃດກໍ່ໃຫ້ເກີດ	
ພື້ນຖານໃນການສັງເກດການ	ແລະ	ການສະທອ້ນຄຳືນ	ເຊິ່ງການສະທອ້ນຄຳນື	ເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປນັ		
(ການຊຶມຊັບ	ແລະ	ປ່ຽນເປັນ)	ແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ເປັນຮູບປະທ�	ຜະລິດເປັນສິ່ງໃໝ່	ເພື່ອການ	
ປະຕິບັດງານ.	 ຈາກນັ້ນຄຳົນເຮົາສາມາດທົດສອບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຄຳວາມເອົາໃຈໃສ່	 ເພື່ອສ້າງ	
ເປັນປະສົບການໃໝ່.

ທ່ານໂກນບເວົ້າວາ່ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້	 ໄດ້ນ�ສະເໜວີງົຈອນການຮຽນຮູໜ້ຶ່ງອັນປະກອບດ້ວຍ	
ປະສົບການ,	ການທົບທວນຄຳືນ,	ການຄຳົ້ນຄຳິດ	ແລະ	ການປະຕິບັດ.

ໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ,	ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງບົດບາດຂອງຄຳູຝຶກ	ເຕັກນິກທີ່ສາມາດນ�ໃຊ້	ໄດ້ໃນແຕ່ລະ	
ຂັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່.

ຂັ້ນຕອນ/ບາດກ້າວຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ບົດບາດຂອງຄຳູຝຶກໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
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ຂັ້ນຕອນທີ 1: ປະສົບການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

1. ປະສົບການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

2. ການສັງເກດຜ່ານ
ການທົບທວນຄືນ

4. ການທົດລອງນຳໃຊ້ 
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ-ເອົາໃຈໃສ່

3. ສ້າງເປັນແນວຄິດ
ທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮມົໄດ້ຮບັຂໍ້ມູນໃໝ່	ຊຶ່ງຈະເຮດັໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົບທວນຄຳນືປະສົບການ	
ຜ່ານມາ

ເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້: 

•	 ຈັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
•	 ໃຫ້ຕົວຢ່າງ
•	 ບົດບາດສົມມຸດ
•	 ທັດສະນະສຶກສາ
•	 ຫຼິ້ນເກມ
•	 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ

ບົດບາດຫັຼກຂອງຄຳູຝຶກໃນຂັ້ນຕອນທ�ອິດນີ້ແມ່ນການວາງຮູບແບບຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ	້	
ກ່ອນອື່ນໝົດຄູຳຝຶກນ�ສະເໜບັີນຫາ,	 ແນະນ�ຫັຼກການ-ລະບຽບການ	 ແລະ	 ເວລາ	 ເພື່ອເລືອກ	
ເຕັກນິກ	 ແລະ	 ວທີິການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມເກີດຄຳວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ		
ອາດນ�ໃຊ້ສື່ປະຈກັຕາ	ແລະ	ຄຳ�ຖາມເພື່ອຊຸກຍູ້	ຂະບວນການຮຽນຮູ.້

ເມື່ອເຮັດວຽກໃນກຸ່ມນ້ອຍກ່ອນອື່ນໝົດຄຳູຝຶກຕ້ອງນ�ສະເໜີບັນຫາຈະເປັນການດີຖ້າຄຳ�ຖາມ	
ນັ້ນຂຽນໃສ່ກະດານ	 ຫືຼ	 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ	່ ຫືຼ	 ພາວເວພີອຍ	 ຫືຼ	 ເຈຍ້ແຜ່ນນ້ອຍຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົຳນ.		
ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມສາມາດເບິ່ງຄືຳນໄດ້ໃນເວລາເຂົາຄຳົ້ນຄຳດິ	 ແລະ	ຕອບຄຳ�ຖາມ.	 ຍິ່ງໄປກວາ່ນີ້ການ	
ເຮດັວຽກໃນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍ	ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໄດ້ແບ່ງບົດບາດຂອງຕົນໃນ	
ເວລາສົນທະນາ	 (ເຊັ່ນ:	 ເລຂາ,	 ຫົວໜາ້ກຸ່ມ,	 ຜູ້ຄຳວບຄຳມຸເວລາ,	 ແລະ	 ອື່ນໆ).	 ເຖິງແມ່ນວາ່	
ໜາ້ວຽກຂອງຄູຳຝຶກໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຈະນ້ອຍ	 ແຕ່ຈະໄປຫຼາຍໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ	 ຄູຳຝຶກສາມາດ	
ແນະນ�	 ແລະ	 ອ�ນວຍຄຳວາມຄຳວາມສະດວກ	 ຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດການສົນທະນາ	 ດ້ວຍການ	
ຖາມ	ຄຳ�ຖາມສະເພາະເຈາະຈງົໃນແຕ່ລະກຸ່ມ.

ຄູຝຶກຄວນຖາມຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ເຮົາມີຄຳ�ຖາມຫຍັງບໍກ່ຽວກັບການສອນຂອງຄຳູຝຶກ?
•	 ທ່ານຕ້ອງການຄຳ�ອະທິບາຍຕື່ມບໍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ?
•	 ຜ່ານມາທ່ານເຄີຍຄຳ�ນຶງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ມາກ່ອນບໍ?
•	 ທ່ານໝາຍຄຳວາມວ່າແນວໃດ?
•	 ທ່ານມີຄຳ�ຄຳິດ-ຄຳ�ເຫັນເພີ່ມເຕີມຫຍັງບໍ?
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•	 ທ່ານມີວິທີອື່ນອີກບໍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ?
•	 ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຂຽນຄຳ�ເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ກະດານຫຼືຍັງ?
•	 ທ່ານຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເທົ່າໃດ?

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສັງເກດຜ່ານການທົບທວນຄືນ

1. ປະສົບການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

2. ການສັງເກດຜ່ານ 
ການທົບທວນຄືນ

4. ການທົດລອງນຳໃຊ້ 
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ-ເອົາໃຈໃສ່

3. ສ້າງເປັນແນວຄິດ
ທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮມົສົນທະນາ	ແລະ	ຈ�ແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພວກເຂົາ	ໄດ້ມາຈາກ	
ຂັ້ນຕອນທີ	1.	 ກ່ອນອື່ນໝົດ,	ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ວເິຄາະປະສົບການ	 ເຫຼົ່ານັ້ນ.	ຈາກນັ້ນ,	ພວກ	
ເຂົານ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເພື່ອສ້າງເປັນບັນຫາຫັຼກໃນເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.

ເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ 

ຄຳວນປະກອບມີດັ່ງນີ້:
•	 ການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ
•	 ການສົນທະນາບັນຫາໂດຍທົ່ວໄປ
•	 ການນ�ສະເໜີຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
•	 ການລາຍງານຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ

ບົດບາດຂອງຄູຳຝຶກໃນຂັ້ນຕອນທີ	 2	 ນີ້ແມ່ນເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໃນການທົບທວນຄຳນືສິ່ງທີ່	
ເກີດຂຶ້ນໃນ	 ຂັ້ນຕອນທີ	 1	 ນີ້ໝາຍຄຳວາມວາ່ຜູ້ຮຽນຕ້ອງສຸມໃສ່ຄຳົ້ນຄຳວາ້ດ້ວຍຄຳວາມຕັ້ງໃຈໂດຍ	
ອີງຕາມປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົຳນພາຍໃນກຸ່ມ.	 ພວກເຂົາ	 ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ທົບທວນຄຳນື	
ກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ.	 ຄູຳຝຶກຕ້ອງມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈວາ່ຫົວໃຈ	 ທີ່ສ�ຄຳນັທີ່ສຸດຂອງປະສົບການຈະບໍ່ໄດ້	
ຖືກລະເລີຍ	 ຫຼື	 ເບິ່ງຂ້າມ.	 ວິທີທີ່ງ່າຍ	 ແລະ	 ມີປະສິດທິພາບ	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈ	
ປະສົບການແມ່ນການຖາມພວກເຂົາວາ່ມີຫຍງັເກີດຂຶ້ນ	 ແລະ	 ພວກເຂົາຄິຳດກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ	
ແນວໃດ.

ຂັ້ນຕອນທີ	2:	ແມ່ນຂະບວນການແລກປ່ຽນແນວຄຳິດ	ແລະ	ປະສົບການລະຫວ່າງ	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ		
ຄຳຝຶູກຄຳວນຖາມຄຳ�ຖາມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການຮຽນເກີດຂຶ້ນປະກອບມີດັ່ງນີ້:

•	 ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ
•	 ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອ……?
•	 ຄຳົນອື່ນຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອ………..?
•	 ທ່ານສ�ນຶກເຖິງຫຍັງເມື່ອ………..?
•	 ຄຳວາມສ�ນຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຍັງແດ່?
•	 ຄຳົນອື່ນໆຮູ້ສຶກຄຳືກັບບໍ?
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•	 ທ່ານເຫັນດີ	 ຫຼື	 ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ສິ່ງທີ່ສະມາຊິກທ່ານອື່ນເວົ້າບໍ?	 ເປັນຫຍັງຈິ່ງເປັນແນວນັ້ນ-
ຊ່ວຍອະທິບາຍແດ່?

•	 ມີໃຜມີຫຍັງທີ່ຈະເພີ່ມເຕີມອິກບໍ?
•	 ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຕັ້ນໃຈ?	 ເປັນຫຍັງຈິ່ງເປັນແນວນັ້ນ	 ຫຼື	 ເປັນຫຍັງຈິ່ງບໍ່ເປັນ	

ແນວນັ້ນ?

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສ້າງເປັນແນວຄິດທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ (ເປັນຮູບປະທຳ)

1. ປະສົບການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

2. ການສັງເກດຜ່ານ 
ການທົບທວນຄືນ

4. ການທົດລອງນຳໃຊ້ 
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ-ເອົາໃຈໃສ່

3. ສ້າງເປັນແນວຄິດ
ທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ແປຄຳວາມໝາຍ	 ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສົນທະນາກັນໃນຂັ້ນຕອນ	
ທີ	 2	 ເພື່ອເປັນການກ�ນົດຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ໄດ້ມາຈາກປະສົບການ.	 ໝາຍຄຳວາມວາ່ຜູຮ້ຽນຄຳວນ		
ທົບທວນຄຳນືຂໍ້ມູນທີ່ມີ	ແລະ	ຕັດສິນວາ່ມັນມີຄຳວາມໝາຍ	ແນວໃດຕໍ່ຕົນເອງ	ຫືຼ	ເວົ້າອີກແນວໜຶ່ງ	
ວາ່ຜູຮ້ຽນສາ້ງຫຼກັການຂອງຕນົເອງ	ໃນຂະນະ	ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ	ແລະ	ການສົນທະນາ.

ເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້:

•	 ສົນທະນາທົ່ວໄປໃນກຸ່ມໃຫຍ່
•	 ການບັນຍາຍ
•	 ບົດອ່ານ
•	 ການສາທິດ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ:

ບົດບາດຂອງຄູຳຝຶກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ	 3	 ນີ້ຄ້ຳາຍຄືຳບົດບາດດັ່ງເດີມຂອງຄູຳ	 ຄືຳໃຫ້ຄຳວາມຮູແ້ທນທີ່ຈະ	
ເປັນຜູ້ແນະນ�ຫຼາຍກວາ່ຂັ້ນຕອນອື່ນ,	 ຄູຳຝຶກຄຳວນມີຄຳວາມຮູໃ້ນຫົວຂໍ້	 ຫືຼ	 ວິຊາທີ່ສອນ	 ເພື່ອໃຫ້	
ເກີດຄຳວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮັບຝຶກອົບຮົມຄຳືກັບເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ຊຽ່ວຊານສະເພາະ	
ດາ້ນນັ້ນແທ.້	 ນັ້ນບໍ່ໄດໝ້າຍຄຳວາມວາ່ຄຳຝູກຶຈະຕອບທຸກໆ	 ຄຳ�ຖາມ,	 ໃນຄຳວາມເປັນຈິງ	 ຜູ້ຮຽນ	
ຈະຮຽນຮູຈ້າກສື່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ	 ຖ້າຫາກ	 ທຸກຄຳ�ຕອບຕໍ່ຄຳ�ຖາມນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດຄຳົ້ນພົບດ້ວຍຕົວ	
ຂອງເຂາົເຈົ້າເອງ.	ຄຳືກັບຜູ້ນ�ທາງ,	ຄຳູຝຶກສອນຜູ້ຮຽນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຳວາມໝາຍຂອງສິ່ງທີ່ເກີດ	
ຂຶ້ນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຄຳົ້ນຄຳວ້າ	 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ	 ແລະ	 ການແປຄຳວາມໝາຍຂອງ	
ປະສົບການນັ້ນ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ຜູ້ຮຽນສາມາດຈົດຈ�ໄດ້ແນວຄຳິດໃໝ່ໄດ້ມາແນວໃດ.	 ມີສອງວິທີ:		
ຄຳູຝຶກສາມາດເຮັດການສະຫຼຸບຫົວໃຈທີ່ສ�ຄຳັນດ້ວຍຕົນເອງ	 (ຕົວຢ່າງ:	 ຮູບແບບຂອງການ	
ບັນລະຍາຍ)	 ຫຼື	 ຖາມຄຳ�ຖາມນ�ເພື່ອເຮັດ	 ໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດສະຫຼຸບຄຳ�ຖາມໄດ້ດ້ວຍຕົວ	
ຜູ້ຮຽນເອງ,	ອີກວິທີໜຶ່ງຕ້ອງການ	ທັກສະການແນະນ�ທີ່ເກັ່ງ	ແລະ	ມີຄຳວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ	
ຫົວຂໍ້	ຫຼື	ວິຊາທີ່ສອນ.
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ຄຳຖາມທີ່ຄູຝຶກຄວນຖາມ:

•	 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່?
•	 ທັງໝົດນີ້ມີຄຳວາມໝາຍຕໍ່ເຈົ້າເອງຄຳືແນວໃດ?
•	 ຫຼັກການນີ້ສາມາດນ�ໄປສູ່ການປະຕິບັດໄດ້ບໍ?
•	 ພວກເຮົາຈະລວບລວມ	ແລະ	ເຊື່ອມທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົ້າມາໄດ້ຄຳືແນວໃດ?
•	 ເຈົ້າມີແນວຄຳິດໃໝ່ບໍກ່ຽວກັບ……?
•	 ປະເດັນຫຼັກຂອງການສົນທະນາແມ່ນຫຍັງ?
•	 ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
•	 ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ສິ່ງທີ່ຄຳົ້ນພົບ/ໄດ້ມາເຂົ້າໃນຂົງເຂດໃດແດ່?

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການທົດລອງທີ່ເອົາໃຈໃສ່

1. ປະສົບການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

2. ການສັງເກດຜ່ານ 
ການທົບທວນຄືນ

4.ການທົດລອງນຳໃຊ້ 
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ-ເອົາໃຈໃສ່

3. ສ້າງເປັນແນວຄິດ
ທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູສຶ້ກວາ່ເນື້ອໃນການຮຽນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ມີຄຸຳນຄຳາ່ກັບເຂົາ,	 ຄຳວາມຮູທ້ີ່ໄດ້ມາຕ້ອງ	
ຕິດພັນກັບການດ�ລົງຊີວດິຂອງເຂົາ,	 ສິ່ງສ�ຄຳນັຂອງຂັ້ນຕອນທີ	 4	 ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ການ	
ຝຶກອົບຮມົກັບໂລກແຫ່ງຄຳວາມເປັນຈງິ	 ເຊິ່ງບາງຄຳັ້ງຂ້ອນຂ້າງມີໜອ້ຍ,	 ຄຳວາມກ່ຽວພັນນີ້ສາມາດ	
ເສີມສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໂດຍຜ່ານການຝຶກປະຕິບັດວຽກຕົວຈງິ	 ແລະ	 ຜ່ານການວາງແຜນການ	
ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໃດໜຶ່ງຫັຼງຈາກຝຶກອົບຮມົ.

ເຕັກນິກທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້

•	 ນ�ໃຊ້ທັກສະທີ່ໄດ້ມາ
•	 ແຜນປະຕິບັດງານ
•	 ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນພາກສະໜາມ
•	 ການສົນທະນາ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ

ບົດບາດຫັຼກຂອງຄູຳຝຶກໃນຂັ້ນຕອນທີ	 4	 ແມ່ນເປັນຄຳທືີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ	 ຍ້ອນວາ່	 ຜູ້ເຂົ້າຝຶກ	
ອົບຮມົແມ່ນມີຄຳວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮດັວຽກຂອງເຂົາຢ່າງເອກະລາດ	 ດັ່ງນັ້ນ	 ຄູຳຝຶກຄຳວນໃຫ້	
ການແນະນ�	 ແລະ	 ຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນເພື່ອປັບປຸງທັກສະຂອງເຂົາທີ່ໄດ້ມາ,	 ຄຳ�ຖາມຫັຼກທີ່ຄູຳຝຶກຄຳວນ	
ຖາມຕົວເອງ,	“ຂ້ອຍຄຳວນປ່ຽນແປງຫຍງັແດ່ໃນຄຳັ້ງຕໍ່ໄປ?”

ຄຳຖາມທີ່ຄູຝຶກຖາມ

•	 ເຈົ້າມັກຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ?
•	 ອັນໃດທີ່ເປັນອຸປະສັກຫຼາຍທີ່ສຸດສ�ລັບເຈົ້າ?
•	 ທ່ານຈະສາມາດນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ໃນຄຳອບຄຳົວແນວໃດ?
•	 ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນສອງອາທິດຕໍ່ໜ້າໄດ້ບໍ?
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•	 ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຄຳິດວ່າຈະເປັນອັນທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ?
•	 ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຄຳິດວ່າຈະເປັນອຸປະສັກທີ່ສຸດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ?
•	 ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ,	ມີຫຍັງທີ່ທ່ານສາມາດປັບປຸງມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ?
•	 ທ່ານໄດ້ພົບຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນສາລະສ�ຄຳັນ,	ສິ່ງສ�ຄຳັນໃນວຽກນີ້?
•	 ເຈົ້າຄຳາດຫວັງວ່າຈະມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕ້ານຕໍ່ການປ່ຽນແປງນີ້,	 ເມື່ອເຈົ້າກັບຄຳືນ	

ເມືອກົມກອງ	ແລະ	ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຢູ່ນີ້?
•	 ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເອົາຊະນະໄດ້ອຸປະສັກດັ່ງກ່າວ?
•	 ທ່ານຕ້ອງການຝຶກປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມໃນຂົງເຂດໃດຕື່ມ?
•	 ທ່ານມີຄຳ�ຖາມເພີ່ມເຕີມອີກບໍ?
•	 ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນຄຳືແນວໃດ?

II.	 ລັກສະນະຂອງຜູ້ຮຽນ
ໜ້າວຽກຂອງ	ທ່ານໂກນບ	ແມ່ນໄດ້ເປັນພື້ນຖານສ�ລັບການວິໄຈອື່ນໆ	ທາງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່		
ອີງຕາມແນວຄຳິດຂອງລາວ,	ທ່ານ	ປີເຕິ	ຮານີ	 	(Peter	Honey)	ແລະ	ທ່ານ	ອາລັນ	ມັນທານ		
(Alan	Mumford)	ໄດ້ກ�ນົດໝວດຂອງຜູ້ຮຽນອອກເປັນ	4	ຮູບແບບດັ່ງນີ້:
•	 ນັກປະຕິບັດງານ	(Activist)
•	 ນັກຄຳິດ	(Thinker)
•	 ນັກທິດສະດີ	(Theorist)
•	 ນັກແກ້ໄຂບັນຫາ	(Pragmatist)

ແຕ່ລະໝວດຂອງຜູ້ຮຽນ	 ແມ່ນຖືກກ�ນົດຄຳນຸລັກສະນະດ້ວຍຮບູແບບສະເພາະຂອງການ	
ປະຕິບັດ	ແລະ	ສະເພາະເຈາະຈງົເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ	ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

• ນັກປະຕິບັດ	 ມັກທີ່ຈະຮຽນສິ່ງໃໝ່	 ແລະ	 ປະສົບການໃໝ່	 ເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງ	
ດ້ວຍຕົນເອງ	 ແລະ	 ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ.	 ລາວມັກທີ່ຈະເປັນຈຸດສົນໃຈ		
ແລະ	 ຫົວໃຈຂອງໜ້າວຽກນັ້ນ	 ແລະ	 ປາຖະໜາທີ່ເປັນຜູ້ຫ້າວຫັ້ນນ�ໜ້າໃນທຸກວຽກງານ		
ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີແຕ່ເບິ່ງ	ແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງຊ່ວຍ.

• ນັກຄິດ	 ມັກເປັນຜູ້ສັງເກດ	 ແລະ	 ສະທ້ອນຄຳືນໃນສິ່ງທີ່ເປັນແນວຄຳິດໃໝ່ກ່ອນ	 ແລະ	 ລົງມ	ື
ປະຕິບັດ	ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຈະວິເຄາະຄຳືນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ	ແລະ	ໄດ້ຄຳິດ	ລາວມັກໃຊ້ເວລາ	
ເຕັມທີ່ເພື່ອຂຽນຄຳ�ຕອບດ້ວຍຕົນເອງ;	ລາວບໍ່ຕ້ອງການເລັ່ງລັດ,	ຮີບຮ້ອນ,	ຟ້າວຟັ່ງ.

• ນັກທິດສະດ	ີ ເປັນຄຳົນຄຳິດຢ່າງມີລະບົບ	 ເປັນຕ່ອງໂສ້	 ມີເຫດ-ມີຜົນ	 ເປັນຄຳົນທີ່ມີທັກສະ	
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ	ແລະ	ມັກຕັ້ງຄຳ�ຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.	ນັກທິດສະດ	ີ
ມີຄຳຸນລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກຄຳົນອື່ນ	 ແລະ	 ຄຳວາມຄຳິດໃນການວິເຄາະບັນຫາເປັນປະຈ�,		
ເຂົາມັກວຽກທີ່ທ້າທາຍທີ່ໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມສູງ,	 ສາມາດ	 ແລະ	 ມີຄຳວາມຄຳິດບໍ່ຄຳືຄຳົນ	
ທົ່ວໄປຄຳິດ	ແລະ	ມັກສ້າງຮູບແບບທິດສະດີ	ແລະ	ລະບົບໃໝ່ຂຶ້ນມາເປັນປະຈ�.

• ນັກແກ້ໄຂບັນຫາ	 ມັກເປັນຜູ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ອງໄວ	 ແລະ		
ພະຍາຍາມມຸ່ງໜ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	 ເຂົາຈະເປັນຄຳົນທີ່ບໍ່ເນັ້ນໃສ່ທິດສະດີ,	 ມັກ	
ປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ	 ແລະ	 ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ເພື່ອທົດລອງປະຕິບັດໃນ	
ສະພາບການຕ່າງໆ	 ໜ້າວຽກຈະໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ	 ແລະ	 ມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈສູງ,		
ເຂົາເໝາະສົມທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດ,	 ເປັນຄຳົນຕິດດິນ	 ສາມາດປະສານລະຫວ່າງບັນຫາກັບ	
ແຮງບັນດານໃຈ.
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ການທີ່ເຮາົຮູຈ້ກັຜູ້ຮຽນຂອງເຮາົເປັນຢ່າງດີ,	ເຮາົສາມາດວາງແຜນການຮຽນຂອງ	ພວກເຂົາໃນ	
ຮບູແບບຕ່າງໆ	 ເພື່ອເຮດັໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມສາມາດຮູຄ້ຳວາມສາມາດຕົວຈງິຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ	
ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ	 ແລະ	 ນ�ໃຊ້	 ຄຳວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາໃນແນວທາງທີ່ມີ	
ປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງ	ການຝຶກອົບຮມົ

•	 ການນ�ເຂົ້າສູ່ບັນຫາ	/	ທັດສະນະຄຳະຕິ
•	 ການສັງເກດຜ່ານການສະທ້ອນຄຳືນ
•	 ການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ
•	 ການຝຶກປະຕິບັດນ�ໃຊ້

ເຮາົສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮຽນເຂົ້າໃຈຄຸຳນລັກສະນະສະເພາະເຊັ່ນ:	ທັດສະນະ	ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮຽນ	
ເອງ	 ແລະ	 ຮບູແບບການຮຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນໄດ້ດີ	 ແລະ	 ມັນແຕກຕ່າງຈາກວທີິອື່ນຄືຳແນວໃດ.		
ດ້ວຍການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນຄຸຳນລັກສະນະຂອງການ	
ຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຮູບແບບດ້ວຍການຖາມຄຳ�ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮຽນແຕ່ລະຄຳົນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາ	
ເຮດັວຽກກັບຄຳນົທີ່ມີຮບູແບບການຮຽນຮູທ້ີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄຸ້ຳນເຄີຍ	ຫືຼ	ແຕກຕ່າງກັບເຂົາເຈົ້າ.

III.	ທັກສະຂອງຄຳູຝຶກ
ຄຳຝຶູກສະໄໝໃໝ່ນີ້	ຄຳວນທີ່ຈະມີທັກສະຫຍງັແດ່?	ກ່ອນອື່ນໝົດ	ແລະ	ສ�ຄຳນັກວາ່ໝູ່	ຄູຳຝຶກຄຳວນ	
ເປັນຜູ້ເອົາຈງິເອົາຈງັ.	 ຄຳວນມີບຸກຄຳະລິກ-ສະແຫວງຫາຄຳວາມຮູ	້ ແລະ	 ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ	
ປ່ຽນແປງ	ແລະ	ເພື່ອໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການທີ່ຈະ	ປັບປຸງຕົນເອງ	ຫືຼ	ຮຽນຮູດ້້ວຍຕົນເອງ.		
ສອງ,	 ຄູຳຝຶກຄຳວນມີບຸກຄຳະລິກທີ່ແທດເໝາະ,	 ມີຄຳວາມສາມາດທີ່ຢູ່ເໜອືຄຳວາມອວດອົ່ງ	 ແລະ		
ມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈຈາກພາຍໃນຕົວທີ່ເຮດັໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະນ�ພາຄົຳນອື່ນ	 ໃນຂະນະ	
ດຽວກັນ	ຄູຳຝຶກຄຳວນມີຄຳວາມສາມາດໃນການສື່ສານຢ່າງຊັດເຈນ	ແລະ	ມີປະສິດທິພາບດີ	 ຊ່ວຍ	
ໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮມົເຂົ້າໃຈສື່ການຮຽນ-ການສອນ	 ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຄຳ�ຕອບ	 ແລະ	 ວທີິ		
ແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ	ແລະ	ສັງລວມສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3	 ຄຳູຝຶກຄຳວນເປັນຄຳົນທີ່ປ່ຽນແປງຕໍ່ສະພາບໄດ້ງ່າຍ	 ແລະ	 ຄຳວນມີຄຳວາມສາມາດ	
ປັບປ່ຽນຢ່າງ	 ວ່ອງໄວຕໍ່ເຫດການທີ່ປ່ຽນແປງເວລາຝຶກອົບຮົມ	 ຫຼື	 ມີຄຳວາມຕ້ອງການໃໝ່ໆ		
ເກີດຂຶ້ນ	ຄຳູຝຶກຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດຄຳືກັບທີ່ປຶກສາຖ້າມີຄຳວາມຈ�ເປັນ.

ຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກໃນການຖາມຄຳຖາມ

ກ. ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ພິຈາລະນາຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຄຳຖາມ

1). ຄຳຖາມປາຍເປິດ: ຄຳ�ຖາມທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບດ້ວຍ	ແມ່ນ	ຫຼື	ບໍ່ແມ່ນ

•	 ພວກເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາໄດ້ຮັບບົດຝຶກຫັດທີ່ຄຳູຝຶກມອບໃຫ້?
•	 ການຕັດສິນໃຈນີ້ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າເອງແນວໃດ?
•	 ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ?

2). ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບເລິກ ແລະ ລະອຽດ ຄຳ�ຖາມຄຳວນເລີ່ມຈາກຄຳ�ສັບເຫຼົ່ານີ້

•	 ກະລຸນາອະທິບາຍ………….
•	 ບອກພວກເຮົາຕື່ມໄດ້ບໍ…………….

3). ໂຍນຄຳຖາມ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄຳົນອື່ນໄດ້ຄຳົ້ນຄຳິດ	ແລະ	ມີສ່ວນຮ່ວມ	ແລະ	ກຸ່ມເຮົາຄຳິດ	
ແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
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•	 ບາງຄຳັ້ງໃນທີ່ນີ້ອາດມີຊ່ຽວຊານ	 ຫຼື	 ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນວຽກງານນີ້ມາກ່ອນ,	 ລອງມ	ີ
ຄຳ�ເຫັນເບິ່ງ…………

•	 ສິ່ງທີ່	 ທ່ານ	 ທອງສາ	 ຫາກໍ່ເວົ້າໄປເມື່ອກີ້ນີ້ມີຄຳວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?	 ເຈົ້າສາມາດ	
ເພີ່ມເຕີມໄດ້

4). ຄຳຄິດເຫັນ (ການຟັງຄຳ�ເຫັນຂອງຄຳົນອື່ນ)	ແລະ	ຖາມເພື່ອຄຳວາມກະຈ່າງແຈ້ງ	ຕົວຢ່າງ:

•	 ຖ້າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈບໍ່ຜິດອາຈານໝາຍຄຳວາມວ່າ……..ແມ່ນບໍ?
•	 ເມື່ອເປັນຄຳືແນວນັ້ນ,	 ມີໃຜບໍສາມາດສະຫຼູບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫົວຂໍ້ນີ້/ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ	້

ຫຍັງແດ່?

5). ບັນຫາທີ່ມັກພົບກັບຄຳຖາມປາຍປິດ ຄຳືມັນຈະຈ�ກັດຄຳ�ຕອບພຽງຄຳ�ວ່າ	ແມ່ນຫືຼບໍແມ່ນ	
ເຊັ່ນ:	

•	 ສ�ລັບຄຳ�ຖາມນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ?
•	 ຈ�ນວນຄຳົນຍອມຮັບມີຫຼາຍປານໃດ?
•	 ມີຈ�ນວນບົດສະເໜີໂຄງການຫຼາຍປານໃດທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ?

ຂ. ອັນທີີສອງ, ຖາມຄຳຖາມໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕອບຮູ້ສຶກໜ້າອາຍ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມ 
ສະດວກທີ່ຈະເວົ້າ ຕົວຢ່າງ: 

1.	 ສົ່ງຕໍ່ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄຳົນອື່ນ

2.	 ຢຸດສະງັກຄຳາວໜຶ່ງ	ເພື່ອໃຫ້ຄຳົນອື່ນໄດ້ຄຳົ້ນຄຳິດກ່ຽວກັບຄຳ�ຖາມ

3.	 ຖ້າໃຜຜູ້ໜຶ່ງຕອບ,	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົຳນອື່ນມີຄຳ�ເຫັນຕໍ່ຄຳ�ຕອບດັ່ງກ່າວ	ຫືຼ	ເຮາົສາມາດ	ເພີ່ມເຕີມ	
ກັບຄຳ�ຕອບນັ້ນກໍ່ໄດ້.

4.	 ຖ້າຫາກຍັງພໍມີເວລາ	ເມື່ອເຫັນວາ່ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທັງໝົດມິດຈົ່ງຄຳ�ນຶງເຖິງພາສາກາຍວາ່ຜູ້ໃດ	
ໃຊ້ສາຍຕາສ�ພັດກັບທ່ານ	ນັ້ນໝາຍຄຳວາມວາ່ເຂົາມີຄຳວາມພ້ອມທີ່ຈະຕອບເຮາົໃຫ້ເອີ້ນຢູ່	
ຜູ້ນັ້ນແລກປ່ຽນກັບຄຳ�ຖາມທີ່ຖາມ.

5.	 ຖ້າຫາກບໍ່ມີສັນຍານພາສາກາຍໃດໆ	ໃຫ້ຖາມເຂົ້າເຈົ້້າຄຳືນວ່າ	ໃຫ້ອະທິບາຍ	ຕື່ມບໍກ່ຽວກັບ	
ຄຳ�ຖາມນີ້

6.	 ໃຫ້ລະມັດລະວັງກັບການໃຊ້ຄຳ�ຖາມທີ່ເປັນການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນເລື້ອຍໆ

ຄ. ອັນທີສາມ: ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຕອບ(ຕອບຄຳຖາມ)ເວລາໃດ

1.	 ຖ້າຫາກຄຳ�ຕອບເປັນທີ່ພໍໃຈກັບເຈົ້າ	ໃຫ້ສະແດງຄຳວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄຳ�ຕອບທີ່	ໄດ້ມາ	ແລະ		
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມໂຕອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

2.	 ຖ້າຄຳ�ຕອບທີ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ	 (ຍັງບໍ່ຄຳົບ)	 ຫຼື	 ຕອບຍັງບໍ່ຖືກ	 ໃຫ້ເລືອກ		
ພາກສ່ວນທີ່ຕອບຖືກ	ແລະ	ຖາມຄຳ�ຖາມເພີ່ມເຕີມ	ຫຼື	ສົ່ງຕໍ່ຄຳ�ຖາມໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຄຳົນອື່ນ.

3.	 ຄຳ�ຕອບຫຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງເຈົ້າໃຫ້ຄຳ�ນຶງເຖິງຄຳວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຕອບ	 ແລະ		
ບໍ່ຕ້ອງກົດດັນ	ຫຼື	ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດຄຳວາມອາຍຍ້ອນຕອບບໍ່ຖືກ	ຈະເປັນການດີຖ້າເຮົາ	
ຖາມຄຳ�ຖາມຄຳືນໃໝ່	 ແຕ່ປ່ຽນວິທີຖາມ	 ແລະ	 ສົ່ງຄຳ�ຖາມນັ້ນໃຫ້ຜູອື່ນ	 ຫຼື	 ຊ່ວຍໃນການ	
ຕອບຄຳ�ຖາມນັ້ນ.
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ເຮົາຈະຮັບມືກັບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆແນວໃດ

•	 ຢ່າພະຍາຍາມຊູຊີ	(ທີ່ຈະຖາມ	ຫຼື	ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳ�ຕອບ)
•	 ບໍ່ຕ້ອງປະເມີນຄຳ�ຖາມ
•	 ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງເຈົ້າເອງ
•	 ຢ່າປະຕິເສດຄຳ�ຖາມ
•	 ເຄົາລົບຜູ້ທີ່ເຈົ້າກ�ລັງເວົ້ານ�
•	 ເຮັດໂຕມິດຢູ່	(ພະຍາຍາມຢູ່ໃນຄຳວາມສະຫງົບ)

ການຖາມຄຳຖາມ

1.	 ວາງແຜນການຖາມຄຳ�ຖາມເຮົາຄຳວນຮູ້ເຮົາຈະຖາມຫຍັງ	 ຖາມເມື່ອໃດ	 ໃນໄລຍະການ	
ຝຶກອົບຮົມ

2.	 ຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງຄຳ�ຖາມທີ່ຖາມໄປ
3.	 ຖາມຈາກຄຳ�ຖາມທົ່ວໄປ	ແລະ	ໄປຫາຄຳ�ຖາມສະເພາະເຈາະຈົງ
4.	 ແຕ່ລະຄຳ�ຖາມທີ່ຖາມຄຳວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ອື່ນ
5.	 ຄຳ�ຖາມສັ້ນກະທັດຮັດ	ຊັດເຈນເຂົ້າໃຈງ່າຍ
6.	 ທຸກຄຳ�ຖາມຄຳວນກ່ຽວຂ້ອງ	ແລະ	ເປັນຕ່ອງໂສ້ກັນ
7.	 ທ�ອິດຖາມຄຳ�ຖາມກັບຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ	ຈາກນັ້ນຖາມສະເພາະບຸກຄຳົນ
8.	 ຫຼີກລ້ຽງຄຳ�ຖາມທີ່ເຮົາເອງສາມາດຕອບວ່າ	“ແມ່ນ	ຫຼື	ບໍ່ແມ່ນ”
9.	 ຢ່າພະຍາຍາມລົບກວນຜູ້ຕອບໃນເວລາທີ່ເຮົາຖາມອອກໄປແລ້ວ

▶▶▶ ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

• ຄ�ຖາມນັ້ນມັນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ຄົ້ນຫາຄ�ຕອບ-ຂໍ້ສະຫຸຼບດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່? “ເຈົ້າຮູສຶ້ກແນວໃດໃນການເຮດັວຽກ 
ກຽ່ວກບັບດົຝກຶຫດັທີ່ໃຫ?້” ຄ�ຖາມນີ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດຄ້�ຕອບແມນ່ບໍ່ສິ້ນສດຸ. ແຕ່ຖ້າຖາມ “ເຈົ້າຮູ້ສຶກສະດວກໃຈ 
ໃນການເຮັດບົດເຝິກຫັດນີ້ບໍ່?” ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄ�ຕອບ “ສະດວກໃຈ” ຫຼ ື“ບໍ່ສະດວກໃຈ” ເທົ່ານັ້ນ.  
ການສ້າງຄ�ຖາມທ�ອິດ ເປັນການເປີດຫົວຂໍ້ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ຄ�ຖາມທີ່ສອງແມ່ນເພື່ອປິດຫົວຂໍ້ສົນທະນາ 
ດັ່ງກ່າວ

• ຕັ້ງບັນຫາໃນທາງສ້າງສັນ, ດີແທ້ບໍ່ຄວນຖາມ “ເປັນຫຍງັ ແຜນນີ້ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ ກ�ນົດຜົນຄາດວາ່ທີ່ຈະໄດ້ຮບັ” ແຕ່ຄວນຖາມ  
“ແມ່ນຫຍງັທີ່ເປັນອັນທ້າທາຍທີ່ພວກເຮາົຕ້ອງຂ້າມຜ່ານໃຫ້ໄດ້ຖ້າພວກເຮາົຍອມຮບັແຜນດັ່ງກ່າວ”

• ຈະເປັນການດີຍິ່ງຖ້າພວກເຮາົໄດ້ກະກຽມຄ�ຖາມໄວກ່້ອນລ່ວງໜາ້ ເພື່ອໃຫ້ຮູວ້າ່ເຮາົຈະຖາມຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຫຍງັແດ່?  
ຄ�ຖາມທຸກຄ�ຖາມຈະເຮດັໜາ້ທີ່ຄືກັບຂົວ ແລະ ນ�ໄປສູ່ຫົວຂໍ້ໃໝ່ ຫືຼ ເຮດັໃຫ້ການບັນລະຍາຍສັ້ນລົງ
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ການຕອບຄຳຖາມ
1.	 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຜູ້ຖາມຕັ້ງໃຈຈະຖາມ	ແລະ	 ເນື້ອໃນຂອງ	ຄຳ�ຖາມນັ້ນ	

ແມ່ນຫຍັງ?
2.	 ຄຳວນທວນຄຳ�ຖາມຄຳືນ	 (ເວົ້າລື້ມຄືຳນໂດຍນ�ໃຊ້ຄຳ�ເວົ້າໃໝ່)	 ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ	 ຄຳ�ຖາມວ່າ	

ເຮົາເຂົ້າໃຈຄຳ�ຖາມຖືກຕ້ອງ
3.	 ພະຍາຍາມຕອບຄຳ�ຖາມທັງໝົດ	ແລະ	ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ
4.	 ແນະນ�ຄຳວາມເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບການຖາມ	ແລະ	ວາງແຜນວ່າຈະໃຊ້ເວລາ	ໃນການຕອບ	

ຄຳ�ຖາມຫຼາຍປານໃດ
5.	 ບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດຄຳ�ຖາມ	ແລະ	ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບທັນທີທັນໃດ	ສັນຍາວ່າ	ຈະຕອບເຂົາ	

ເຈົ້າຕາມຫຼັງ
6.	 ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອງອ�	ຫຼື	ປົກປິດ	ເມື່ອເຮົາເອງບໍ່ຮູ້ຄຳ�ຕອບ	ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຊ່ວຍ

ສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ

•	 ປະຕິເສດຄຳ�ຖາມ	
•	 ບໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫັນວ່າ	ເຈົ້າກ�ລັງຄຳິດວ່າຄຳ�ຖາມນັ້ນຖາມບໍ່ຖືກເປົ້າ	ຫຼື	ອອກ	

ນອກກອບ
•	 ຢ່າພະຍາຍາມບ່ຽງເບນ	ຫຼື	ບິດເບືອນຄຳ�ຖາມ
•	 ຢ່າອອກນອກປະເດັນ	ຫຼື	ບໍ່ກ້າຮັບມື	ກັບປະເດັນທີ່ກ�ລັງດ�ເນີນການຢູ່
•	 ຫຼີກລ້ຽງການຕອບຫຼາຍຄຳ�ຖາມພ້ອມດຽວ
•	 ຫຼີກລ້ຽງຄຳ�ຖາມເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຈົນຕາແຈ
•	 ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຄຳ�ຖາມທີ່ໄດ້ພຽງຄຳ�ຕອບ	ແມ່ນ	ຫຼື	ບໍ່ແມ່ນ	ເປັນປະຈ�.	

ທິດສະດີຂອງ ມາສໂລ:

ທິດສະດີຄຳວາມຕ້ອງການແບບປີລະມີດຂອງ	ທ່ານ	ມາສໂລ	ທິດສະດີຄຳວາມ	ຕ້ອງການຂອງ		
ທ່ານ	ມາສໂລ:	ທ່ານ	ມາສໂລ	ໄດ້ສຶກສາເພື່ອທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງ	ທີ່ຈູງໃຈຄຳົນ.	ລາວເຊື່ອວ່າ	
ຄຳົນເຮົາຄຳອບຄຳອງລະບົບການຈູງໃຈໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ກັບລາງວັນ	 ຫຼື	 ຄຳວາມປາດຖະນາທີ່	
ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

ໃນປີ	 1943	 ທ່ານ	 ມາສໂລ	 ໄດ້ເວົ້າວ່າຄຳົນເຮົາຖືກຈູງໃຈເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄຳວາມ	 ຕ້ອງການທີ່	
ແນ່ນອນ	 ເມື່ອຫາກບັນລຸໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການລະດັບໜຶ່ງແລ້ວເຂົາຈະຊອກຫາຄຳວາມຕ້ອງ	
ການທີ່ສູງຂຶ້ນໄປອີກ	ແລະ	ເປັນແນວນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ທິດສະດີນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຜ່ານມາ	 ທິດສະດີຂອງ	 ມາສໂລ	 ໃນປີ		
1943	ແລະ	1954	ປະກອບມີຄຳວາມຕ້ອງການ	5	ຂັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້	ເກີດແຮງຈູງໃຈ	ເຊິ່ງສາມາດ	
ອະທິບາຍໄດ້ໃນຮູບລັກສະນະແບບປີລະມິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:	
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ທິດສະດີຄຳວາມຕ້ອງການຂອງມາສໂລ.

1. ຄວາມເພິງພໍໃຈຕາມທີ່ໂຕຕ້ອງການ        
•	 ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທ�
•	 ງານສ້າງສັນ
•	 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ
•	 ການແກ້ໄຂບັນຫາ
•	 ບໍ່ມີການລ�ອຽງ
•	 ຍອມຮັບຄຳວາມຈິງ

2. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ-ໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ   
•	 ມີຄຳວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ
•	 ເຊື່ອໝັ້ນ
•	 ປະສົບຜົນສ�ເລັດ
•	 ເຄົາລົບຄຳົນອື່ນ
•	 ຄຳົນອື່ນນັບຖື.

3. ຄວາມຮັກ/ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ 
•	 ມິດຕະພາບ
•	 ຄຳອບຄຳົວ
•	 ມີຄຳວາມສຸກທາງເພດກັບຄຳົນທີ່ຮັກ.

4. ຄວາມປອດໄພ  
•	 ຄຳວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
•	 ມີວຽກເຮັດ
•	 ມີຊັບສິນຂອງຄຳອບຄຳົວ
•	 ສຸຂະພາບ
•	 ມີຄຳວາມຮູ້

5. ທາງກາຍະພາກ 
•	 ການຫາຍໃຈ
•	 ອາຫານ
•	 ມີເພດສ�ພັນ
•	 ການນອນ
•	 ທີ່ຢູ່ອາໄສ
•	 ສຸຂະພາບ

ໃນຄຳວາມຕ້ອງການນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ	5	ລະດັບ	 ເລີ່ມຈາກຄຳວາມຕ້ອງການທີ່	ຕໍ່າສຸດໄປຫາ	
ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ສູງສຸດ	 ທີ່ໃຫ່ຍຂຶ້ນ	 (ຄຳວາມເພິ່ງພໍໃຈຕາມທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ)	 ຄຳວາມຕ້ອງ	
ການຂັ້ນພື້ນຖານຈະເປັນສິ່ງຈູງໃຈຄຳົນເມື່ອເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ,

ຄຳວາມຕ້ອງການນີ້ຈະມາເຕີມເຕັມ	 ຄຳວາມຕ້ອງການອື່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ	 ດົນຂຶ້ນພວກມັນຖືກ	
ປະຕິເສດ	ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ:	ຍິ່ງຄຳົນຂາດອາຫານດົນ	ແລະ	ຍາວນານ	ເທົ່າໃດ	ພວກເຂົາກໍ່ຈະຫິວ	
ດົນນານເທົ່ານັ້ນ.
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ເມື່ອຄຳວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານສາມາດບັນລຸໃນລະດັບຄຳວາມເພິ່ງພໍໃຈແລ້ວ	 ຈະກ້າວໄປສູ	່
ລະດັບຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນ.	 ຖ້າຄຳວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ບັນລຸ	 ຕາມຄຳວາມເພິ່ງພໍໃຈຢ່າງ	
ສົມເຫດສົມຜົນ	ແລະ	ມັນຈະສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ສູງສຸດເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ:	ລະດັບຄວາມເພິງ 
ພໍໃຈຕາມທິ່ຕົນເອງຕ້ອງການ 

ທຸກໆຄຳົນສາມາດ	 ແລະ	 ມີຄຳວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ສູງສຸດໄດ້	 ແຕ	່
ຍ້ອນວ່າ:	 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ນັ້ນມັນຍ່ອມມີອຸປະສັກ	 ຫຼື	 ສິ່ງກີດຂວາງດ້ວຍການບໍ່ບັນລຸລະດັບ	
ຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ຕໍ່າກວ່າ.

ປະສົບການຊີວິດລວມມີ:	 ການປະຮ້າງ	 ແລະ	 ການບໍ່ມີວຽກເຮັດ	 ອາດເປັນສາເຫດທີ່ຈະບັນລ	ຸ
ຄຳວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະລະດັບໄດ້.

ມາສໂລເວົ້າວາ່ມີພຽງໜຶ່ງໃນຮອ້ຍຄົຳນທີ່ຈະສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ສູງສຸດນີ້ໄດ້	 ຍ້ອນວາ່	 ສັງຄົຳມ	
ພວກເຮາົທຸກມື້ນີ້	 ໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳນັການຈງູໃຈບົນພື້ນຖານຄຳວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງ,	 ຄຳວາມຮກັ		
ແລະ	ຄຳວາມຕ້ອງການທາງສັງຄົຳມອື່ນໆຫຼາຍກວາ່.

ຊະນິດຂອງຄຳຖາມ ແລະ ບົດຝຶກຫັດການຕັ້ງຄຳຖາມ

ຊະນິດຂອງຄຳ�ຖາມ ສະຖານະການທີ່ນ�ໃຊ້

ຄຳຖາມປາຍເປີດ
ເພື່ອເປັນການສ້າງ ຫຼື ສືບຕໍ່ການສົນທະນາ 
ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ	ຕອບແບບສັ້ນ	ແລະ	ກະທັດຮັດ	
ໄດ້ເຊັ່ນ:
•	 ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຈະເປັນແນວໃດ?
•	 ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າການຕັດສິນໃຈນີ້ເຮັດໄປແລ້ວ	 ຫຼື		

ຕັດສິນໄປແລ້ວ?

ຄຳຖາມເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ	
ສະຖານະການ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງຄຳູ່ສົນທະນາດີຂຶ້ນ	
ເຈົ້າສາມາດບອກພວກເຮົາແດ່	ວ່າເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່?

ການໂຍນຄຳຖາມ:
ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາການສົນທະນາລະຫ່ວາງ	 ຄູ່ຳ	
ສົນທະນາຂອງເຮາົ	 ແລະ	 ຄົຳນອື່ນໆ	 ທ່ານຄຳດິເຫັນແນວໃດ	
ກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?	ແລະ	ສົມຈດິເດຄິຳດແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?

ຄຳຖາມເພື່ອຊີ້ແນະໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາ	 ເຮາົເຫັນທາງເລືອກສ້າງ	
ຄຳວາມສາມາດທີ່ຈະເຫັນຄຳ�ຕອບທີ່ແຕກຕ່າງ:	 ພວກເຮົາຈະ	
ພົບກັນເມື່ອໃດ?	ພົບກັນວັນອັງຄຳານ	ຕອນແລງ	ຫຼື	ຕອນເຊົ້າ	
ບາງເທື່ອມັນສາມາດໃຫ້ຄຳ�ແນະນ�ເພື່ອຖາມ	 ຄຳ�ເຫັນຂອງ	
ກຸ່ມ?

ຄຳຖາມປາຍປິດ
ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕອບດ້ວຍ	 “ແມ່ນ”	 ຫຼື	 “ບໍ່ແມ່ນ”	 ດ້ວຍ	
ການຕອບຄຳ�ຖາມທີ່ສັ້ນ	ແລະ	 ໄດ້ຄຳ�ຕອບຊັດເຈນ	 ເຈົ້າເຫັນ	
ດີບໍກັບຂໍ້ສະຫຼຸບເຫຼົ່ານີ້?	ເວລາຈັກໂມງແລ້ວ?
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•	 ຄຳ�ຖາມເພື່ອຄຳວາມກະຈ່າງແຈ້ງ:	ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຳ�ຖາມ	ຫຼື	ຄຳ�ເຫັນຂອງຄຳົນອື່ນໄດ້ດີຂຶ້ນ		
ແລະ	ມີການເວົ້າລື້ມຄຳືນຂໍ້ມູນຄຳ�ຖາມທີ່ໄດ້ຮັບ:	
•	 ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຖືກບໍ່ທີ່ເຈົ້າເວົ້າວ່າ:	“………….”
•	 ເຈົ້າເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ສ�ຄຳັນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮຽນມື້ວານນີ້ແມ່ນ...........ບໍ່?

•	 ຄຳ�ຖາມເພື່ອຊີ້ແນະໃຫ້ຄຳູ່ສົນທະນາ	ມີທາງເລືອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆ	ຮູ້ຄຳ�ຕອບທີ່	
ແຕ່ກຕ່າງເຊັ່ນ:	
•	 ເຈົ້າຈະຈັດໂຕະໃກ້ກັບປ່ອງຢ້ຽມ	ຫຼື	ໃກ້ຝາ?
•	 ພວກເຮົາຈະພົບກັນຄຳືນນີ້	ຫຼື	ມື້ອື່ນເຊົ້າ?

•	 ຄຳ�ຖາມເພື່ອໃຊ້ປະເມີນ
•	 ເຈົ້າຮູ້ທິດສະດີຂັ້ນພື້ນຖານນີ້ແລ້ວ,	ແມ່ນບໍ?
•	 ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທັງໝົດນີ້	ເປັນເວລານານແລ້ວ?	ແມ່ນ	ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນ?

•	 ຄຳ�ຖາມນ�ພາ:	ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງມືປະຕິບັດ
•	 ສົ່ງສ�ເນົາເອກະສານເຫຼົານີ້ໃຫ້ຂ້ອຍແນ່?
•	 ກະລຸນາຢ່າໃຊ້ສຽງດັງ?

•	 ຄຳ�ຖາມໃຊ້ຖາມເພື່ອພັນລະນາ:	ເນັ້ນບັນຫາ	ແລະ	ຄຳວາມຈິງຂອງການເຫັນດີ:
•	 ດັ່ງນັ້ນ,	ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງຂໍ້	1-5	ແລ້ວ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນລຸ່ມນີ້:

ຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖາມຢ່າງຄຳົບຖ້ວນແລ້ວບໍ?	 ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ	 ເປັນຫຍັງ?	 ຖ້າບໍ່ຄຳົບຖ້ວນ	
ກະລຸນາໃຫ້ເຫດຜົນ:	ຄຳ�ຖາມນີ້ຈະເໝາະສົມໃນສະພາບແນວໃດ?	
1.	 ທຸກຄຳົນໄດ້ເຂົ້າໃຈຫົວຂໍ້ນີ້ບໍ?	
2.	 ເຈົ້າມັກບົດເຝິກຫັດນີ້ບໍ?
3.	 ເຈົ້າມີຄຳ�ເຫັນຫຍັງບໍຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງ?
4.	 ບາງເທື່ອເຈົ້າອາດມີບາງສິ່ງທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ຂໍ້ຄຳວາມຂອງຜູ້ຫາກໍ່ເວົ້າຜ່ານມານີ້?
5.	 ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະສົບການນີ້?
6.	 ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມງານສ�ມະນາມາກ່ອນ?
7.	 ກະລຸນາບອກພວກເຮົາແດ່ວ່າທ່ານຮູ້ສຶກຫຍັງໃນການເຮັດບົດເຝິກຫັດນີ້?
8.	 ເຈົ້າຈັ່ງແມ່ນບໍ່ສົນໃຈ,	ຂ້ອຍເວົ້າເຖິງ….ເກືອບເປັນຮ້ອຍເທື່ອແລ້ວ?
9.	 ເຈົ້າຮູ້ບໍສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້?
10.	ເຈົ້າກະລຸນາອະທິບາຍຄຳ�ເຫັນຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ?
11.	ດີຫຼາຍນີ້ຄຳືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດສ�ລັບມື້ນີ້	ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນ?
12.	ແນ່ນອນມັນເປັນອັນຈະແຈ້ງແກ່ທຸກຄຳົນ?
13.	ຂ້ອຍຫວັງວ່າທຸກຄຳົນເຂົ້າໃຈຮູບ/ເສັ້ນສະແດງນີ້?
14.	ນີ້້ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສົນທະນາ
15.	ມີໃຜມັກບົດສະເໜີໂຄງການຂອງສົມຈິດແດ່?
16.	ສົມຈິດເຈົ້າຄຳິດວ່າເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
17.	ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ?
18.	ກະລຸນາເວົ້າຊ້າໆລົງແດ່,	ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍຢ້ານຈະກ�ບໍ່ໄດ້ໃນປະເດັນທີ່ສ�ຄຳັນ?
19.	ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ນີ້?
20.	ທ່ານມີຄຳ�ຄຳິດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
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21.	ທ່ານກະລຸນາແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ທ່ານປະທັບໃຈກ່ຽວກັບບົດເຝິກຫັດນີ້?
22.	ເຈົ້າໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍໂພດ	ແລະ	ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າກ�ລັງເວົ້າ
23.	ເຈົ້າເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ…ນີ້ເປັນເວລາດົນແລ້ວ	ແລະ	ເຈົ້າກະຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳ�ຕອບ/ຜົນໄດ້ຮັບ
24.	ເບິ່ງຄຳືວ່າປະໂຫຍກສຸດທ້າຍແມ່ນດີທີ່ສຸດ	ຄຳັນຊັ້ນເຮົາມາລົງປະຊາມະຕິກັນ
25.	ພວກເຮົາລອງມາສັງລວມໃນສິ່ງທີ່ທຸກຄຳົນມີຄຳ�ເຫັນກັນ
26.	ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຫົວໃຈສ�ຄຳັນໃນບົດນີ້
27.	ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້	 ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາ	

ຂອງພວກເຮົາ
28.	ເຈົ້າເຫັນບໍວ່າເຈົ້າກ�ລັງລົບກວນພວກເຮົາໃນການເຮັດວຽກ
29.	ເຈົ້າຄຳວນຈະອ່ານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຈັດການ	ໂຕ້ວາທີ
30.	ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກ�ລັງສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນມັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ມາດົນແລ້ວ.





ພາກທີ	6
ການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ
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ເຄັດລັບ:	 ການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນການໃຊ້ທັງພະລັງຄຳວາມຄຳິດ	 ແລະ	 ຈິດໃຈທີ່ມ	ີ
ຄຳວາມເປັນກາງ,	 ໝາຍຄຳວາມວ່າມັນເປັນການຍາກທີີ່ຈະຄຳິດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ	 ໃນຂະນະທີ່		
ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢູ່.	 ຄຳວາມເປັນກາງແມ່ນມີຄຳວາມສ�ຄຳັນຫຼາຍ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ຖ້າທ່ານ	
ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດທີ່ສ�ຄຳັນຕໍ່ຜົນສ�ເລັດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການຈັດກອງປະຊຸມນັ້ນ	 ທ່ານ	
ຄຳວນຈະພິຈາລະນາເຊີນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຈາກພາຍນອກມາຊ່ວຍ.

I.	 ການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນຫຍັງ?	
ຄຳ�ນິຍາມຂອງການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນ	 “ເພື່ອເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ	 ຫຼື	 ເຮັດໃຫ້ຂະບວນ	
ການງ່າຍຂຶ້ນ“.	 	ສິ່ງທີ່ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກເຮັດ	ແມ່ນວາງແຜນ,	ແນະນ�	ແລະ	ຈັດການ	
ກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈຸດປະສົງຂອງກຸ່ມມີປະສິດທິຜົນ,	 ມີຄຳວາມຄຳິດທີ່ຈະແຈ້ງ,	 ການມ	ີ
ສ່ວນຮ່ວມທີ່ດີຈາກຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

II.	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກເຮັດຫຍັງ?	
ເພື່ອອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກກິດຈະກ�ໃຫ້ໄດ້ດີ,	 ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຳວາມຕ້ອງການ	
ຂອງກຸ່ມວາ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍງັ,	 ເຂົ້າໃຈຄຳວາມເປັນມາ	ແລະ	 ເນື້ອໃນ	ຂອງກອງປະຊຸມ	 ຫືຼ		
ກິດຈະກ�.	ດັ່ງນັ້ນ	ຂົງເຂດຄຳວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທ່ານຈະມີດັງນີ້:

1. ອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ:	 ໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ເກີດການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ນ�ໄປສູ່ຜົນ	
ສ�ເລັດທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້	ໂດຍນ�ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ແທດເໝາະທີ່ສຸດ.

2. ແນະນຳ ແລະ ຄວບຄຸມ:	ຂະບວນການກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ:
•	 ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນວ່າຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຫຍັງ.	
•	 ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ,	 ລວມທັງແນວຄຳວາມຄຳິດ,	

ການແກ້ໄຂບັນຫາ	ຫລື	ລວມທັງການຕັດສິນໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນ.	
•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ

3. ຮັບປະກັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບ, ແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ຄຳຖາມ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈົດບັນທຶກ	ແລະ		
ໄດ້ມີການປະຕິບັດ	ແລະ	ມີການໝູນໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ	ໃນພາຍຫລັງ.	

ລາຍລະອຽດທີ່ສ�ຄຳັນໃນແຕ່ລະເລື່ອງ	ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

1. ການອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນ:

ເນື່ອງຈາກກຸ່ມມີຈດຸປະສົງໃນໃຈແລ້ວວາ່ຕ້ອງການຫຍງັແດ່	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ການກະກຽມກອງປະຊຸມ		
ຫລ	ື ກິດຈະກ�ຕ່າງໆ	 ແມ່ນມີຄຳວາມສ�ຄັຳນທັງໝົດ.	 ວຽກຂອງທ່ານແມ່ນຈະເລືອກເອົາວທີິການ		
ແລະ	 ອອກແບບຂະບວນການທີ່ເໝາະກັບກຸ່ມ	 ແລະ	 ພັດທະນາ	 ວາລະທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນ	
ແຕ່ລະໂອກາດ.	
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ເຄັດລັບ 1:	ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກ�ລັງເຮັດແຜນປະຊຸມໂດຍກົງ	ຫຼືື	ກິດຈະກ�ທີ່ຊັບຊ້ອນໃນຫຼາຍໆ	
ຫົວຂໍ້	 ຫຼືື	 ຫຼາຍມື້,	 ສິີ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຄຳວນມີໄວ້ໃນໃຈແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ	 ແລະ	 ວິທີການວ່າເຮັດ	
ແນວ	ໃດທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມໄປຮອດ.	ຖ້າກໍລະນີວ່າກອງປະຊຸມກວມເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນ	ຫຼື		
ຫົວຂໍ້,	ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນທີີ່ຈະໄດ້ຮັບ	ແລະ	ຂະບວນການ	ຂອງແຕ່ລະ	
ຫົວຂໍ້	 ຂອງແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ	 ແລະ	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຄຳວາມເຊື່ອມໂຍງແຕ່ລະ	
ເນື້ອໃນ	ຫຼືື	ຫົວຂໍ້	ທີີ່ຈະປະກອບເຂົ້າເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກ�ທັງໝົດ.
(http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm)	

ເຄັດລັບ 2:	 ຖ້າຫາກທ່ານຖືກຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ອື່ນໃຫ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກກິດຈະກ�ໃດ	
ໜຶ່ງ,	 ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ປຶກສາກັບເຂົາເຈົ້າ	 ຢ່າງລະອຽດຖີີ່ຖ້ວນກ່ຽວກັບ	 “ຮູບຮ່າງ“		
ຂອງກິດຈະກ�.	 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າແຈ້ງກ່ຽວກັບສິິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ,	 ແຕ	່
ເຂົາເຈົ້າ	 ອາດມີແນວຄຳວາມຄຳິດໄວ້ໃນໃຈແລ້ວໃນສິ່ງທີີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ	 ແລະ	 ມັນອາດ	
ເກີດຄຳວາມບໍ່ພໍໃຈຖ້າມັນບໍ່ດ�ເນີນໄປຕາມນັ້ນ.	

ສອງເລື່ອງທີ່ສ�ຄຳັນໃນການອອກແບບ	 ແລະ	 ວາງແຜນຂະບວນການແມ່ນ	 ການເລືອກໃຊ	້
ຂະບວນການກຸ່ມທີ່ຖືກຕ້ອງ	ແລະ	ການອອກແບບວາລະກອງປະຊຸມທີ່ຖືກກັບຕົວຈິງ.

ກ. ການເລືອກ ແລະ ອອກແບບຂະບວນການກຸ່ມ

ມີຫຼາຍວິທີໃນການອອກແບບຂະບວນການກຸ່ມ	 ໃນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຂ້ອນຂ້າງ	
ເປັນສິນລະປະ.	 ການອອກແບບຂະບວນການກຸ່ມມັນເປັນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໂດຍໂຕມັນເອງ,	 ຜູ້	
ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີີ່ເກັ່ງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຜ່ານປະສົບການ	ແລະ	ການຝຶກອົບຮົມໃຊ້ເວລາ	
ສະສົມ	 ປະສົບການ.	 ໃນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາ	 ໃນບາງທາງເລືອກ	 ແລະ	 ບາງຫຼັກການ.		
ແລະ	 ມີຫຼາຍໆເຄື່ອງມື	 ແລະ	 ເຕັກນິກທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້	 ທ່ານອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢ່າງມ	ີ
ປະສິດທິຜົນ.	 ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງເງື່ອນໄຂ	 ແລະ	 ທາງເລືອກທີ່ພິຈາລະນາໃນການ	
ອອກແບບ:

• ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການສົນທະນາແບບເປີດກວ້າງ, ຫຼືື ມີໂຄງສ້າງ?

ການໃຫ້ມີການສົນທະນາແບບເປີດກວ້າງ,	 ຖ້າມີການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີ່ດີ,	 ອາດຈະ	
ເປັນທາງເລືອກທີີ່ງ່າຍທີ່ສຸດສ�ລັບຂະບວນການກຸ່ມຂອງທ່ານ.	 ແຕ່ຕ້ອງຖາມໂຕທ່ານເອງວ່າ	
ທ່ານຈະສາມາດບັນລຸການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຕ້ອງການ	ແລະ	ຈັດການການສົນທະນາໃນຂະນະທີີ່	
ຈ�ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຫລາກຫຼາຍໃນຮູບແບບນີ້ໄດ້ບໍ່?	 ທ່ານສາມາດໃຫ້ແນວຄຳວາມຄຳິດ		
ແລະ	ການແກ້ໄຂທີ່ພຽງພໍໄດ້ບໍ່?	ທ່ານສາມາດລວມເອົາທຸກໆຄຳົນ	ແລະ	ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ	
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍ່?

• ຂະບວນການທີ່ມີໂຄງສ້າງ ມີແບບໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກກຸ່ມໃຫຍ່,	 ພິຈາລະນາການ	 “ແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍ“.		
ຖ້າທ່ານກັງວົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ	ກໍໃຫ້ເວລາໃນການຄຳິດ	ແລະ	ຂຽນອອກມາ	
ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການປະກອບສ່ວນ.	 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ລາບລື້ນ	 (ເປັນ	
ໄປໄດ້ດີ)	ທ່ານຄຳວນໃຊ້ວິທີການລະດົມສະໝອງໃສ່ນ�.
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• ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ

ມີຫຼາຍເລື່ອງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້	 ແນວໃດກໍ່ຕາມ,	 ທ່ານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ	
ອື່ນໆ	ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຂະບວນການ	ແລະ	ວາລະຂອງກອງປະຊຸມ,	ໂດຍພິລາຈະນາ	
ເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ຈ�ນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
•	 ຫົວຂໍ້ທີ່ໃຊ້ການສົນທະນາ.
•	 ຄຳວາມກ່ຽວຂ້ອງ	ແລະ	ຄຳວາມຈ�ເປັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທີ່ຈະຕ້ອງຮູເ້ລື່ອງນັ້ນ.
•	 ພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ແລະ	ຕ�ແໜ່ງໜ້າວຽກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
•	 ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຫົວຂໍ້ນີ້ດີປານໃດ	ແລະ	ຮູ້ຈັກຄຳົນອື່ນໆ	ໜ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດ.
•	 ເວລາທີ່ທ່ານມີ.

ຈື່ໄວ້ວ່າ,	ຂະບວນການກຸ່ມທີ່ທ່ານໄດ້ກ�ນົດ,	ມັນແມ່ນຄຳ�ຖາມທີ່ທ່ານຈະນ�ພາ	ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມໄປ	
ຫາຜົນໄດ້ຮບັ.	ຫາວທີິທາງທີ່ດີ	ທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມຈດຸປະສົງ	ຂອງກິດຈະກ�ທັງໝົດ.	

ຂ. ການອອກແບບວາລະການຝຶກອົບຮົມທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ 

ການອອກແບບວາລະແມ່ນໄປຄຳຽງຄຳູ່ກັບການອອກແບບຂະບວນການກຸ່ມຄຳືດັ່ງ	 ທີ່ທ່ານໄດ	້
ທວນຄຳືນການອອກແບບຂະບວນການ	 ແລະ	 ການອອກແບບວາລະກິດຈະກ�ກໍເລີີ່ມເປັນຮູບ	
ເປັນຮ່າງ.	ບັນດາປັດໃຈໃນການພິຈາລະນາເວລາວາງແຜນວາລະມີດັ່ງນີ້:	
•	 ລ�ດັບການນ�ສະເໜີຫົວຂໍ້ເປັນແນວໃດ?	
•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ຈັກກັນໄດ້ແນວໃດ?
•	 ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈໃນຈຸດປະສົງໄດ້ແນວໃດ?
•	 ກິດຈະກ�ຈະໃນແຕ່ລະເນື້ອໃນແຕ່ລະເລື່ອງຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດ?	
•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນແຕ່ລະເນື້ອໃນແນວໃດແດ່?
•	 ຫຼື	ແບ່ງເປັນກຸ່ມນ້ອຍ?	
•	 ເມື່ອໃດທີ່ຈະແບ່ງກຸ່ມນ້ອຍ	ແລະ	ຈະມີຄຳ�ເຫັນຕໍ່ກຸ່ມໃຫຍ່ໂດຍວິທີໃດ?	
•	 ເມື່ອໃດທ່ານຈະທວນຄຳືນ	ແລະ	ສະຫຼຸບ?
•	 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເນື້ອໃນໜຶ່ງ	ຈະເຊື່ອມໂຍງໄປເລື່ອງຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ?	
•	 ທ່ານຈະສະຫຼຸບປິດກິດຈະກ�ທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ?	

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະການອອກແບບ	ແລະ	ການວາງແຜນ,	ທ່ານຄຳວນມີ	ວາລະທີີ່ແນ່ນອນ,		
ເຊິ່ງສຸມໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ	ແລະ	ໂຄງສ້າງຂອງກິດຈະກ�ໄປໄດ້ດີ.

	ຄ. ການພິຈາລະນາອື່ນໆໃນເວລາອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນ

ນອກຈາກຂະບວນການ	ແລະ	ວາລະແລ້ວ,	ທ່ານຄຳວນພິຈາລະນາ	ເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ຂໍ້ມູນ	ແລະ	ອຸປະກອນ(ແມ່ນຫຍັງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈ�ເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ອນ	ຫຼື	ຮູ້ໃນ	ຊ່ວງກິດຈະກ�?		
ຈະສະໜອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນວໃດ	ແລະ	ເມື່ອໃດ?)	

•	 ການຈອງຫ້ອງປະຊຸມ	 (ຫ້ອງຈະຈັດແນວໃດເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີີ່	
ສຸດ?	ມີຫ້ອງຕ່າງຫາກບໍ່ສ�ລັບການແບ່ງກຸ່ມ?)	

•	 ເຄື່ອງໃຊ້	 (ເຄື່ອງໃຊ້ຫຍງັທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້?	 ບິກ,	 ເຈຍ້ແຜ່ນໃຫຍ,່	 ເຈຍ້ບັດຄຳ�	 ຕ້ອງແນ່	
ໃຈວາ່ທ່ານມີທຸກຢ່າງສ�ລັບໃຊ້ໃນວາລະ	 ແລະ	 ຂະບວນການທີ່ທ່ານວາງແຜນໄວ	້ ແລະ		
ຕ້ອງແນ່ໃຈວາ່ທ່ານໄດ້ກະກຽມວທີິການນ�ສະເໜໄີວອີ້ກຊຸດໜຶ່ງ	 ໃນກໍລະນີທີ່ມີການ	
ຜິດພາດ	 ຫືືຼ	 ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງສາຍແອວຊີດີ	 ເຮາົຕ້ອງໝັ້ນໃຈວາ່	 ເຮາົມີໄຟລ	
ສ�ຮອງໄວ.້	
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2. ການນຳພາ ແລະ ການຄວບຄຸມເຫດການ

ພາຍຫັຼງທີ່ວາລະກອງປະຊຸມ	ແລະ	ຂະບວນການເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງແລ້ວ,	 ກໍເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງຄຳິດຕໍ່	
ວ່າຈະນ�ພາ	 ແລະ	 ຄຳວບຄຳຸມຂະບວນການແນວໃດ.	 ຈະຕ້ອງມີການກະກຽມເພື່ອໃຫ້ຂະບວນ	
ການເປັນໄປຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້.

ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການກະກຽມແມ່ນການພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະນ�ພາ	 ແລະ	 ຄຳວບຄຳຸມ	
ກອງປະຊຸມໄດ້ແນວໃດ.	 ນີ້ແມ່ນສິ່ງພື້ນຖານທີ່ທ່ານກະກຽມສ�ລັບກດິຈະກ�,	 ຮບູແບບການ		
ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຂອງທ່ານ	 ແລະການພິຈາລະນາ	 ຖ້າວ່າມີເຫດການຫຍັງເກີດຂຶ້ນ:		
ແມ່ນຫຍັງເປັນສາຍເຫດຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊັ່ນ:	ຄຳວາມບໍ່ເຫັນດີ,	ການໂຕ້	ແຍ້ງກັນໂດຍໃຊ້ອາລົມ		
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນ	ແລະ	ຈະເປັນແນວໃດຖ້າການແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາ	ແລະ	ອື່ນໆ.	

ໃນກອງປະຊຸມເອງ,	 ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງ	
ບັນຍາກາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈກັນ	ແລະ	ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄຳົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງກຽ່ວກບັຜນົໄດຮ້ບັ,		
ວາລະ,	ລະບຽບພື້ນຖານ	ແລະຄຳວາມຄຳາດຫັວງສ�ລັບກິດຈະກ�.	ການເຮັດແບບນີ້,	 ທ່ານຊ່ວຍ	
ໃຫ້ທຸກຄຳົນສຸມໃສ່ວຽກທີີ່ກ�ລັງເຮັດຢູ່.	 ໃນຊ່ວງເລີ່ມ	 ການປະຊຸມ	 ແລະ	 ໃນຊ່ວງດ�ເນີນການ,		
ບົດບາດຂອງທ່ານແມ່ນເຮັດໃຫ້ການປະຊຸມມີຄຳວາມຄຳືບໜ້າໄປສູ່ຜົນສ�ເລັດ.

ເພື່ອນຳພາ ແລະ ຄວບຄຸມກອງປະຊຸມ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີ:

• ສ້າງລະບຽບພື້ນຖານ: 
•	 ລະບຽບຫຍັງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄຳວນເຮັດໃນເວລາປະຊຸມ?	
•	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດ?	
•	 ເຮັດແນວໃດຈະແນ່ໃຈວ່າທຸກຄຳົນເຄົາລົບໃນແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຄຳົນອື່ນ?	
•	 ຈະຄຳວບຄຳຸມຄຳ�ຖາມແນວໃດ?

ທ່ານຈະຕ້ອງກະກຽມລະບຽບພື້ນຖານກ່ອນລ່ວງໜ້າ,	 ແລະ	 ສະເໜີ	 ແລະ	 ຖາມເພື່ອຫາ	
ຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນເລີີ່ມກິດຈະກ�.	

• ສ້າງບັນຍາກາດ
ທ່ານຈະດ�ເນີນການຜ່ານຈດຸປະສົງ	ແລະ	ວາລະກອງປະຊຸມ.	ຕ້ອງແນ່ໃຈວາ່ທຸກໆຄົຳນ	ເຂົ້າໃຈ	
ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແລະ	ແມ່ນຫຍງັທີ່ກຸ່ມຕ້ອງການບັນລຸຮວ່ມກັນ.	

• ສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ດີ ໃຫ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄປໄດ້
ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທຸກໆຄຳົນໄດ້ແນະນ�ໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ	 ຫຼືື	 ບາງເທື່ອອາດຈະໃຊ້	 ກິດຈະກ�	
ທີ່ເໝາະສົມ	ເພື່ອລະລາຍກິດຈະກ�	ເພື່ອຈະໃຫ້ປະຊຸມເລີີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ.

• ດຶງພະລັງຂອງກຸ່ມອອກມາ
ທ່ານອາດຈະເຂົ້າໄປຄຳືຜູ້ດ�ເນີນການ	 ແລະ	 ສ້າງໃຫ້ມີພະລັງກຸ່ມ.	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	
ຍັງເອົາໃຈໃສ່	 ແລະ	ມີຄຳວາມສົນໃຈ.	 (ຖ້າພະລັງກຸ່ມເລີີ່ມຫຼຸດລົງ,	 ບາງເທື່ອມັນອາດເຖິງເວລາ	
ຈະຕ້ອງພັກຜ່ອນ?)

• ຟັງ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ເຖິງແມ່ນວ່າ,	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນຄຳົນກາງ,	ທ່ານກໍຕ້ອງຢູ່ແບບຕື່ນໂຕ,		
ຟັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,	 ຍັງສົນໃຈ	 ແລະ	 ມີສ່ວນຮ່ວມ.	 ໝາຍຄຳວາມວ່າທ່ານຈະພ້ອມສະເໝ	ີ
ໃນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ.	 ທຸກຄຳົນມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່?	 ຖ້າບໍ່,	 ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມ	ີ
ສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແນວໃດ?	ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການມີ	ສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນແນວໃດ?
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• ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສະຫຼຸບ
ຮັກສາວາລະກອງປະຊຸມ,	ບອກຄົຳນອື່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຫຍັງ	ແລະ	ແມ່ນຫຍັງຕໍ່;	ສະຫຼຸບ	
ເລື້ອຍໆ.	

• ແຊກແຊງເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ
ປະເພດທີ່ຍຸ້ງຍາກໃນການແຊກແຊງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,	 ການໃຊ້ອາລົມຫຼາຍກວ່າ	
ເຫດຜົນ,	 ການບໍ່ເຫັນດີ.	 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຈື່ບົດບາດຂອງທ່ານ,	 ສິ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ	
ຄຳວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມ,		ພ້ອມທັງພິຈາລະນາຄຳວາມຮູ້ສຶກ	ແລະ	ຕ�ແໜ່ງຂອງທັງສອງຝ່າຍ	
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ໃນເຫດການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ.	

ເຄັດລັບ:	 ມີຫຼາຍໆ	 ເຫດການທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງ.	 ເບິ່ງຄຳືນວ່າຈະເຮັດ	
ເມື່ອໃດ	 ແລະ	 ແນວໃດ.	 ຮັກສາສາຍສ�ພັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ	 ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຍັງຮັກສາຈຸດປະສົງ		
ໄວ້ໃນໃຈ,	ຮັກສາ	ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ	ແລະ	ການດ�ເນີນໄປໃນທາງທີ່ບວກ.

ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກຳດຳເນີນໄປໄດ້ດີ:

• ລະວັງມີຜູ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຢູ່ຜູ້ດຽວ:	ບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້	ຈ�ກັດຄຳວາມ	
ສາມາດຂອງຄຳົນອື່ນໃນການສຸມໃສ່	 ຄຳວນເປີດໂອກາດໃຫ້ຄຳົນອື່ນໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳວາມຄຳິດ	
ກັນເລື້ອຍໆ	ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ປະສົບການສົ່ງຕໍ່ຜ່ານກຸ່ມ.	

• ເບິິ່ງເວລາໃຫ້ພໍດີ:	 ຍືດຢຸ່ນ	 ແລະດຸ່ນດ່ຽງຄຳວາມຈ�ເປັນສ�ລັບການມີສ່ວນຮວ່ມ	 ກັບຄຳວາມ	
ຕ້ອງການທີີ່ຈະເຮດັໃຫ້ວຽກດ�ເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

• ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈັດການການແລກປ່ຽນທີີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ສະຫຼຸຸບຮ່ວມກັນ:	 ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ	
ຫຍັງຕື່ມ?	ເມື່ອໃດຈະສົນທະນາຕໍ່	ແລະ	ເຮັດແນວໃດ?	ປະຫົວຂໍ້ທີີ່ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໄວ		
ແລະ	ກ�ນົດເວລາທີີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໃນພາຍຫຼັງ,	ລະດົມຄຳວາມຄຳິດເຫັນຕ່າງໆ	ໃນ	
ການແກ້ໄຂບັນຫາ	 ເພື່ອຈະໄດ້ພິຈາລະນາໃນພາຍຫຼັງ,	 ເບິ່ງບົດຮຽນ	 ແລະ	 ປະສົບການ	
ຂອງຜູ້ອື່ນທີ່	ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງນີ້,	ຄຳິດຫາແນວທາງທີີ່ອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນຊ່ວງນັ້ນ.	

• ເບິ່ງຄົນທີີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ:	 ເຂົາເຈົ້າເຄີຍພົບກັບຄຳວາມອຶດອັດ	 (ບໍ່ສະ	
ດວກ)	ບໍ່?	ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳວາມອຶດອັດນັ້ນ?	ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເພື່ອດຶງ	
ເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາສົນທະນາ?

• ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການສື່ສານ ທັ້ງການເວົ້າ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງກຸ່ມ:	ພຶດຕິກ�ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່	
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳວາມເສຍຫາຍແມ່ນຄຳວາມງຽບ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ການສັງເກດພຶດຕິກ�ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ	
ຮູ້ວ່າເກີດເຫດການທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດເຫດການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.		

• ເຂົ້າໄປໄກ່ເກ່ຍທັນທີ ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງບຸກຄົນ:	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີ່ມ	ີ
ປະສິດທິພາບຈະບໍ່ເຂົ້າໄປແຊກແຊງ.	ດັ່ງນັ້ນການທວນຄຳືນລະບຽບພື້ນຖານຂອງທກຸໆ	ຄຳນົ	
ແມ່ນການເລີີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ.	ເມື່ອເກີດບັນຫາຫຍງັກໍຕາມ	ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈຮວ່ມກັນວາ່		
ບໍ່ສາມາດສະແດງພຶດຕິກ�ທີີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັນ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	 ຈະຕ້ອງກະກຽມ	
ວິທີການໄວ້ຖ້າຈ�ເປັນຕ້ອງຢຸດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
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3. ການບັນທຶກ ແລະ ການປະຕິບັດ 

ທ້າຍສຸດ	 ແຕ່ບໍ່ສຸດທ້າຍ	 ສ�ລັບຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນການ	
ບັນທຶກຜົນ	ແລະ	ນ�ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາຮວມກັນ,	ແບ່ງປັນກັບເຂົາເຈົ້າ	ແລະ	ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາ	
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນດີ	ແລະ	ມີການປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັນ.

ສິ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການບັນທຶກຜົນຂອງກິດຈະກ�ໃຫ້ປະສົບຜົນສ�ເລັດ	 ແມ່ນຕອ້ງແຈງ້	
ວາ່ແມ່ນຫຍງັທີ່ຈະຕ້ອງບັນທຶກ,	ເຮດັແນວໃດ	ແລະແມ່ນໃຜ.	ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າ	
ໃຈແຈ້ງ	100%,	ບໍ່ວ່າທ່ານ	ຫຼື	ຄຳົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຄັດລັບ: ເມື່ອເຮົາຄຳິດເຖິງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ຄຳົນທົ່ວໄປຈະເຂົ້າໃຈວ່າ	 ພວກເຮົາ	
ເຫັນຄຳົນໜຶ່ງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂາຕັ້ງອັນໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຈັ້ຍ,	ຈັບບິກເຟິດໃນມື	ແລະ	ພ້ອມທີ່ຈະ	
ຂຽນເມື່ອມີແນວຄຳວາມຄຳິດອັນໃດປະກົດຂຶ້ນມາ.	ຖ້າວາງແຜນບໍ່ດີ	ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ແຕ່ເຈັ້ຍເປົ່າ	
ຫຼັງຈາກຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກ�.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ຈິ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນ	 ແລະ	 ການນ�ພາ	
ໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ເມື່ອເວລາທ່ານບັນທຶກ ແລະ ປະຕິບັດ,  ມີບາງສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈື່: 

•	 ທ່ານຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຍິນ,	ເຫັນ	ແລະ	ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນ	ທີ່ໄດ້ນ�ສະເໜີ		
ແລະ	ໃຫ້ໄປ.	ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານບັນທຶກຊັດເຈນກັບສິ່ງທີ່ດ�ເນີນໄປ.	ຖ້າສົງໃສໃນບັນທຶກ	
ຕ້ອງມີການຊີ້ແຈງ	ແລ້ວສະຫຼຸບຕາມ.	

•	 ພະຍາຍາມໃຊ້ຄຳ�ທີ່ກຸ່ມເລືອກໃຊ້,	ເມື່ອສົງໃສ	ແລະ	ຖາມເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳ�ທີ່ເຂົາເຈົ້າ	
ໃຊ້	ແລະ	ບັນທຶກໄວ້.

•	 ແນ່ໃຈວາ່ທຸກການຕັດສິນໃຈ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດໄດ້ຖືກບັນທຶກ.	 ທ່ານອາດຈະໃຊ້	 ຜູ້ຊ່ວຍ	
ບັນທຶກເຮດັເລື່ອງນີ້,	ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສຸມໃສ່ກຸ່ມ	ແລະຂະບວນການ.	

•	 ຄຳທືີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈ	ແລະ	ການປະຕິບັດ,	ກວດຄຳນືກັບກຸ່ມວາ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້	
ບັນທຶກແມ່ນຖືກຕ້ອງຊັດເຈນສະທ້ອນຄຳືນກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາ.	

•	 ທວນຄຳືນກັບກຸ່ມວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ໄດ້ສົນທະນາໄປແລ້ວ,	 ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ	 ເອົາໃຈໃສ່	 ແລະ		
ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.	

•	 ຖ້າສົງໃສ,	ຖາມເພື່ອຄຳວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ອນສົນທະນາໄປໂຕອື່ນ.	

•	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຄຳວາມຮັບຜິດຊອບ,	ຄຳວາມຍອດໝັ້ນ,	ການປະຕິບັດ,	ແມ່ນຢູ່ໃນການບັນທຶກ	
ເມື່ອເວລາຈ�ເປັນ.

•	 ຫຼັງຈາກກິດຈະກ�,	 ຕິດຕາມການປະຕິບັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ	 ແລະ	 ຄຳວາມຄຳືບໜ້າຂອງບັນຫາ,		
ທີ່ໄດ້ດ�ເນີນເພື່ອນ�ມາເປັນບົດສະຫລຸບຂອງຜົນສ�ເລັດທີ່ຄຳາດຫວັງໄວ້.	
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III.	ການເລີີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຂອງການອ�ນວຍ	
	 ຄຳວາມສະດວກ	
ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ສ່ວນຫຼາຍ,	ເມື່ອເຂົ້າມາໃນຂະບວນການ,	ກໍຈະເລີີ່ມ	ຖາມ	ຄຳ�ຖາມວາ່		
“ແມ່ນຫຍງັທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະສົບຜົນສ�ເລັດ?”	 ຄຳ�ຖາມນີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຕອບ	 ມັນແມ່ນຫົວ	
ໃຈຂອງທັກສະການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີ່ດີ.	 ມັນງ່າຍຫຼາຍສ�ລັບທີມງານ	 ຫືຼ	 ອົງກອນທີ່ມີ	
ການຈດັປະຊຸມແບບເຮດັຕົວຈງິ	 ຫືຼການດ�ເນີນການສ້າງຄຳວາມສາມາດໃຫ້ທີມ,	 ໂດຍອົງການ	
ຈະຕ້ອງມວີິໃສທັດທີ່ຈະແຈ້ງໃນການອອກແບບຂະບວນການທີ່ນ�ໄປສູກ່ານບນັລຈຸຸດປະສົງທີ່	
ໄດ້ຕັ້ງໄວ.້	 ວຽກຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ໄປໃນບອ່ນ	
ທີ່ເໝາະສົມສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ.	 ມັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍງັຖ້າຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຈະເຫັນດີກັບວິທີ	
ການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢູ່ຫັ້ນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄຳວາມ	
ຊັດເຈນແລ້ວໄປເຖິງຈຸດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ,	ບໍ່ແມ່ນຈຸດໝາຍຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ.	

ທັກສະທີ່ີ່ສ�ຄຳັນອັນທ�ອິດຂອງການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	 ຖາມຄຳ�ຖາມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ	
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາຈຸດໝາຍ	ແລະ	ຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

ສິ່ງທີ່ຄຳວນເອົາໃຈໃສ່:

ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກທີ່ມີປະສິດທິພາບ	 ທ່ານຄຳວນຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຄຳວນເຮັດ	
ບົດບາດເປັນຜູ້ນ�,	 ເມື່ອໃດຄຳວນເປັນກາງ	 ແລະ	 ເມື່ອໃດກັບຄຳືນມານັ່ງຢູ່ທາງຫຼັງ.	 ນີ້ແມ່ນ	
ສິ່ງທີ່ຍາກຫຼາຍ.	 ສິ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນບົດບາດນີ້,	 ແມ່ນດ�ເນີນການ	
ວາງແຜນ	 ແລະ	 ການນ�ພາທີ່ມີປະສິດທິພາບ,	 ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຂະບວນການກຸ່ມ	
ແລະຜນົໄດຮ້ບັ,	 ຫຼາຍກວາ່ອົງປະກອບທີ່ສະເພາະ	 ແລະ	 ແນວຄຳວາມຄຳິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	 ການ	
ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ,	ຄຳວາມພຶງພໍໃຈ	ແລະ	ແມ່ນບົດບາດທີ່ສ�ຄຳັນທີ່	
ໄດ້ຮັບ.	 ເມື່ອອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ໃຊ້ເວລາຄຳິດກ່ຽວກັບຂະບວນການ,	 ວາລະ,	 ແລະ		
ຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ທ່ານຕ້ອງການ	ແມ່ນກະທັ້ງການສະຫຼຸບຄຳວາມສ�ເລັດ.	ມີຄຳວາມພາກພູມໃຈ	
ໃນບົດບາດການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ມ່ວນກັບການເບິ່ງແນວຄຳວາມຄຳິດ,	 ການແກ້ໄຂ	
ບັນຫາ	ແລະ	ຜົນສ�ເລັດ	ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕາມມາ.

ຍຸດທະສາດໃນຄວາມໝາຍທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຄື: ວິທີການທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບັນລຸຕາມທີ່ທ່ານ 
ຕ້ອງການຈະເປັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການທີ່ສຳຄັນແມ່ນມີລັກສະນະດັ່ງນີ້: 

1.	 ຕ້ອງຮູ້ວ່າໂຕທ່ານເອງຢູ່ໃສຕອນນີ້:	 ທຸກໆຢ່າງທີ່ທ່ານເຮັດມາແມ່ນເລີ່ມມາຈາກວຽກ	
ປັດຈຸບັນ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ວ່າທ່ານຢູ່ໃສແທ້ໆ	ຕ້ອງຍອມຮັບ	
ຄຳວາມຈິງ	ແລະ	ມີຫຼັກຖານອ້າງອີງໄດ້.	

2.	 ຕໍ່ມາກ�ນົດພາບໃນອານາຄຳົດໂດຍກ�ນົດຊ່ວງເວລາໃຫ້ຈະແຈ້ງ:	 ກ�ນົດການປຽ່ນແປງທີ່	
ທ່ານຢາກເຫັນໃນອານາຄົຳດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຊັດເຈນຂຽນໃສ່ເຈັ້ຍໄວ.້	 ຈາກນັ້ນ,	 ກ�ນົດວິທີ	
ການທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງນັ້ນຂຶ້ນມາ,	 ຄຳິດວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ສ�ຄຳັນແທ້ໆຕໍ່ທ່ານ	 ຫຼື	
ອົງການຂອງທ່ານ.	ໝາຍປະເດັນທີ່	 ເດັ່ນສຸດ	 3-5	ປະເດັນ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	ທ່ານກໍ່ແຈ້ງແລ້ວວ່າ	
ແມ່ນຫຍັງທີ່ສ�ຄຳັນແທ້ໆ.	 ມັນແມ່ນການຈັດບູລິມະສິດ.	 ໃນຂັ້ນນີ້ຕ້ອງການລາຍລະອຽດ	
ຫຼາຍ	ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດກ�ນົດຄຳວາມຈ�ເປັນທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ສ�ຄຳັນແທ້ຈິງ.	
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3.	 ຕອນນີ້ເຖິງເວລາທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບໂຕຊີ້ວັດຂອງການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ	 ຈາກ		
‘ປັດຈຸບັນ’	 ເຖິງ	 ‘ອານາຄຳົດ’.	 ໃຫ້ສຸມໃສ່	 ‘ໂຕຊີ້ວັດ’	 ຫຼາຍກວ່າ	 ‘ການປະຕິບັດ’	 ສຸດທ້າຍ,		
ກໍ່ເຖິງເວລາທີ່ຈະປະຕິບັດຕົວຈິງ:	ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານ	ຕ້ອງເຮັດເພື່ອທີ່ຈະໄປຈາກ	‘ປັດຈຸບັນ’		
ໄປສູ່ໂຕຊີ້ວັດໃນແຕ່ລະ	ລະດັບ.	ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ຈິ່ງໄປສືບຕໍ່ໜ້າ	ແລະ	ຕໍ່ໄປ

IV.	ຫົວໃຈຂອງການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ:້

•	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢູ່ຫັ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການ.	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມ	
ສະດວກບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວຂໍ້/ວິຊາ.	

•	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກຢູ່ຫັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເລື່ອງ	ເນື້ອໃນ.

•	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກບໍ່ຄຳວນຈະຕື່ມຂໍ້ມູນຫຍັງໃສ່ເນື້ອໃນການສົນທະນາ,	 ກິດຈະກ�		
ຫຼື	ວຽກຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນທົ່ວໆໄປ.

ວຽກທີ່ອາດຈະຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນຂະບວນການມີດັ່ງນີ້: 

•	 ນ�ພາກອງປະຊຸມ	 ຫຼື	 ການສະໜັບສະໜູນ,	 ໃນນີ້ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທຸກໆ	 ຄຳົນໄດ້ມີໂອກາດ		
ແລກປ່ຽນມຸມມອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

•	 ສະໜັບສະໜູນ	ຫລື	 ການຮັກສາສາຍສ�ພັນ,	 ລວມທັງການສຸມໃສ່ໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເຫັນດີຖ້າ	
ຈ�ເປັນ.	

•	 ການຈັດການຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,	ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະປະກອບຄຳ�ຄຳິດ	ຄຳ�ເຫັນຫຼາຍ	
ກວ່າຄຳົນ.	

•	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຂະບວນການດ�ເນີນໄປຕາມເວລາທີ່ວາງໄວ້,	ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ	ແລະ		
ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.	

•	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າມີການແບ່ງວຽກຢ່າງເໝາະສົມ	 ໂດຍສະເພາະໃນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ໄລຍະ	
ເວລາດົນ.	

1. ທັກສະການຕັ້ງຄຳຖາມ

ການເກັບກ�ຂໍ້ມູນແມ່ນກິດຈະກ�ພື້ນຖານຂອງຄົຳນເຮາົ	 ພວກເຮາົໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຮຽນຮູ,້	 ເພື່ອ	
ຊ່ວຍພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາ,	ເພື່ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ	ແລະ	ເຂົ້າໃຈຄຳົນອື່ນຢ່າງ	
ຈະແຈ້ງ.	ການຕັ້ງຄຳ�ຖາມແມ່ນສິ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້	ຂໍ້ມູນຫຼາຍ	ແລະ	ຖ້າປາສະຈາກ	
ສິ່ງນີ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຂອງຄຳົນລົ້ມເຫຼວ.

ການຕັ້ງຄຳ�ຖາມເປັນພື້ນຖານ	ໃຫ້ການສື່ສານປະສົບຜົນສ�ເລັດ.	ພວກເຮົາມີຄຳ�ຖາມເມື່ອເຮົາ	
ຢູ່ໃນການສົນທະນາ.		ພວກເຮົາເຫັນວ່າການຖາມ	ແລະ	ການຕອບ	ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ	ແລະ		
ໃຫ້ຄຳວາມບັນເທີງ.	ນັກການເມືອງ,		ນັກຂ່າວ,	ນັກສະແດງ	ແລະ	ນັກທຸລະກິດ	ແມ່ນປະສົບຜົນ	
ສ�ເລັດໂດຍການຖາມຄຳ�ຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ,ຖືກເວລາ	ແລະ	ການຕອບກໍ່ເຊັ່ນກັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການສ້າງຄຳ�ຖາມແມ່ນໃຊ້ເວົ້າກັນປົກກະຕິຕາມທ�ມະຊາດ,	 ພວກເຂົາກໍຍັງໃຊ	້
ພາສາທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄຳ�ເວົ້າ	(ພາສາກາຍ).	ການໃຊ້ຄຳິ້ວກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.	
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ຕົວຢ່າງ:	 ການຖາມວ່າ,	 “ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່?”	 	 ການສະແດງອອກທາງສີໜ້າກໍສາມາດຖາມຄຳ�	
ຖາມທີ່ສັ້ນໄດ້ທັງໝົດໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນ	ແລະ	ເນື້ອໃນຕ່າງກັນ.		

ເປັນຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງຖາມຄຳຖາມ? 

ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:	ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງການຖາມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ	 ຕົວຢ່າງ	 ‘ເວລາ	
ຈັກໂມງແລ້ວ?	’

ເພື່ອຊ່ວຍຄວບຄຸມການສົນທະນາໃຫ້ຍັງຢູ່:	 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ລັງຖາມຄຳ�ຖາມທ່ານກ�ລັງ	
ຄຳວບຄຳຸມການສົນທະນາ,	 ຄຳົນເຮົາພະຍາຍາມຄຳວບຄຳຸມການສົນທະນາ	 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່	
ຕ້ອງການຜ່ານການຖາມຄຳ�ຖາມ.		

ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຜູ້ອື່ນ:	ການຖາມເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນກ່ຽວກັບການຕອບຮັບທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ,	ນີ້	
ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເມື່ອເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄຳວາມສະໜິດສະໜົມ	ແລະ	ສະແດງຄຳວາມ	
ເຫັນອົກເຫັນໃຈ	ຫລື	ພຽງແຕ່ຢາກຮູ້ຄຳົນອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.		

ເພື່ອອະທິບາຍ:	 ການຖາມແມ່ນໃຊ້ປົກກະຕິໃນການສື່ສານເພື່ອອະທິບາຍບາງສິ່ງ	 ທີ່ຜູ້ເວົ້າ	
ໄດ້ເວົ້າ.	 ການຖາມແມ່ນເຄີຍໃຊ້ເພື່ອຊີ້ແຈງຄຳວາມສ�ຄຳັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄຳວາມເຂົ້າໃຈຜິດ		
ແລະ	ເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.		

ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໂຕຕົນ ຫຼື ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄົນອື່ນອາດຈະມີຄຳຖາມ ແມ່ນ:	ໃຊ້ເພື່ອ	
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳວາມຮູ້ສຶກ,	ຄຳວາມເຊື່ອ,	ຄຳວາມຄຳິດເຫັນ,	ແນວຄຳິດ	ແລະ	ທັດສະນະຄຳະຕິຂອງ	
ຄຳົນທີ່ໄດ້ຖາມ.	 ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອ	 ໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຄຳົນອື່ນກ�ລັງ	
ປະສົບຢູ່		ຄຳ້າຍຄຳືກັບຕົວຢ່າງ	ທີ່ທ່ານໝໍກ�ລັງວິນິດໃສຄຳົນເຈັບ.

ເພື່ອທົດສອບຄວາມຮູ້:	 ການຖາມແມ່ນເຄີຍໃຊ້ໃນທຸກແບບທົດສອບທີ່ສັ້ນ,	 ທົດສອບ	 ແລະ		
ການສອບເສັງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານມີຄຳວາມຮູ້ທີ່ແນ່ນອນໃນການຕອບ.	 ຕົວຢ່າງ:‘ເມືອງຫຼວງ	
ຂອງຝຣັ່ງແມ່ນຫຍັງ?’

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄິດຕໍ່:	ການຖາມອາດຈະເຄີຍໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄຳົນໃຫ້ຄຳິດ	ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງ	
ທີ່ເລິກໄປອີກ.	 ການຖາມສາມາດໃຊ້ຄຳ�ເວົ້າໃນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳົນອື່ນຄຳິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃນ	
ວິທີການໃໝ່.	

‘‘ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຄຳິດວ່າປາຣີສແມ່ນເມືອງຫຼວງຂອງຝຣັ່ງ?	”

ໃນສະຖານະການກຸ່ມ:	 ການຖາມຢູ່ໃນສະຖານະການກຸ່ມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ	 ສ�ລັບ	
ຫຼາຍໆ	 ເຫດຜົນ,	 ລວມທັງສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ,	 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສົນທະນາຈຸດນັ້ນໃຫ	້
ຫຼາຍຂຶ້ນ,	 ເພື່ອການເອົາໃຈໃສ່ໂດຍການຖາມຄຳ�ຖາມ	 ປາສະຈາກການເຕືອນລ່ວງໜ້າ.		
ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນງ່າຍ.	

ວທີິການຖາມຄຳຖາມ: ການທີ່ຈະເປັນຜູ້ສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງເຮດັ.		
ເມື່ອໃດທີ່ຈຸດປະສົງຂອງຄຳ�ຖາມໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນທ່ານຄຳວນຖາມໂຕທ່ານເອງໂດຍຄຳ�ຖາມ	
ເຫຼົ່ານີ້:
•	 ຄຳ�ຖາມປະເພດໃດທີ່ຄຳວນຖາມ?
•	 ຄຳ�ຖາມແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ຄຳົນ/ກຸ່ມ	ຫລື	ບໍ່?
•	 ເວລານີ້ເໝາະກັບການຖາມຄຳ�ຖາມນີ້ບໍ່?	
•	 ເຮົາຄຳາດຫວັງແນວໃດຕໍ່ການຕອບ?	
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2. ລັກສະນະການຖາມທີີ່ຄວນພິຈາລະນາ: 

ກ. ການຖາມແບບເປັນໂຄງສ້າງ: 

ໃນສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນ,	ຕົວຢ່າງຖ້າທ່ານກຳລັງເຮັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼືື ທາ່ນເຮດັວຽກ 
ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊິ່ງມັນຕ້ອງການໆບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ມັນອາດຈຳເປັນທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມຫຼາຍ.			
ໃນບາງກໍລະນມີນັແມນ່ຄຳວາມຄຳດິທີ່ດທີີ່ຈະບອກຜູ້ຕອບເລື່ອງນີ້ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມ,	ໂດຍການ	
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄຳວາມເປັນມາ	 ແລະ	 ເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຖາມຄຳ�ຖາມເຫຼົ່ານີ້	 ການເຮັດ	
ແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຄຳ�ຖາມເປັນ	 ຄຳ�ຖາມທີ່ເປີດຫຼາຍຂຶ້ນ	 ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຈະຖືກອະນຸຍາດ	
ໃຫ້ຖາມເຂົາເຈົ້າ.	ເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ຄຳືກັນ	ແລະ	ສາມາດຍອມຮັບປະເພດຄຳ�ຖາມທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໄດ້	

ຕົວຢ່າງ:	 “ໃນການທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຮ້ອງຂໍເງິນຈາກປະກັນໄພຄຳືນ	 ຂ້ອຍຈ�ເປັນຈະຕ້ອງຖາມ	
ຄຳ�ຖາມທ່ານກ່ຽວກັບລົດຂອງທ່ານ,	ສຸຂະພາບ	ແລະ	ສະພາບການ	ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ”.		
ກໍລະນີການປະສານກັນສ່ວນຫຼາຍລະຫວ່າງຄຳົນຖາມ	ແລະ	ຄຳົນຕອບຈະເປັນໄປຢ່າງສວຍງາມ	
ຫຼາຍຖ້າມີການແລກປ່ຽນກັນ.	

ຂ. ໃຊ້ຄວາມງຽບ

ການໃຊ້ຄຳວາມງຽບແມ່ນວິທີທີ່ມີພະລັງອັນໜຶ່ງຂອງການຖາມຄຳ�ຖາມ.	 ຄຳືການຢຸດເວົ້າກັບ	
ບຸກຄຳົນອື່ນໆເວລາສົນທະນາ	 ສາມາດຊ່ວຍເນັ້ນໜັກຈຸດ	 ແລະ	 ໃຫ້ເວລາທຸກພາກສ່ວນ	
ໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ເກັບກ�ຄຳວາມຄຳິດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນຈະຕອບ	ຫລື	ສົນທະນາຕໍ່.	
• ການພັກ ຫຼື ຢຸດ ປະມານ 3 ວິນາທີ ກ່ອນການຖາມ	ສາມາດຊ່ວຍເນັ້ນໜັກຈຸດສ�ຄຳັນທີ່ຈະ	

ຖາມ.	
• ການພັກ ຫຼື ຢຸດ 3 ວິນາທີ ພາຍຫຼັງການຖາມ	 ສາມາດເຮັດໄດ້ຄືຳກັນ,	 ສາມາດປ້ອງກັນຜູ	້

ຖາມບໍ່ໃຫ້ຖາມຄຳ�ຖາມອື່ນຕໍ່	ແລະ	ບົ່ງບອກເຖິງຜູ້ຕອບວ່າຕອບຕາມທີ່ຕ້ອງການ.	
• ການຢຸດອີກເທື່ອ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຕອບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕອບໄດ້ສືບຕໍ່ໃນລາຍລະອຽດ	

ຄຳ�ຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.	

ຄ. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນສະຖານະການທີ່ຫົວໜ້າທີມ ຕ້ອງການທີ່ຈະກວມເອົາຄົນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ໃນການ 
ສົນທະນາ ຫຼື ໂຕ້ວາທີນີ້ ສາມາດປະສົບຜົນສ�ເລັດຢ່າງໜ້ອຍໂດຍ	 ການຖາມຄຳ�ຖາມຈາກ	
ສະມາຊິກກຸ່ມແຕ່ລະຄຳົນ.	 ວິທີໜຶ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງເຕກັນກິນີ້ແມນ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່	
ການປຽ່ນແນວທາງຄຳ�ຖາມຈາກສະມາຊກິກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກ	 ຫ້າວຫັນເຖິງຜູ້ທີີ່ບໍ່ຫ້າວຫັນ	 ຫຼື		
ມີແນວໂນ້ມໜ້ອຍທີ່ຈະຕອບ	ໂດຍບໍ່ມີໂອກາດໂດຍກົງ.	ຄຳວນລະມັດລະວັງໃນສະຖານະການ	
ເຊັ່ນວ່າ:	 ໃນສະຖານະການກຸ່ມທີ່ເຄັ່ງຄຳຽດ	 ແລະ	 ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຶດອັດໄດ້ງ່າຍ	 ຫຼື	 ອາຍ		
(ສົ່ງເສີມແຕ່ບໍ່ແມ່ນບັງຄຳັບ).	

ພຶດຕິກຳກຸ່ມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ພຶດຕິກ�ທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກມີຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນໄປ,	 ເຊິ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນ		
ສະຖານະການກຸ່ມ.	 ນີ້ແມ່ນການກວດສອບບາງສ່ວນທີ່ທ�ມະດາທີ່ສຸດ:	 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,	 ການບໍ່ມີ	
ສ່ວນຮວ່ມ	 ຫືຼ	 ບໍ່ສົນໃຈ,	 ການຜູກຂາດ	 ແລະ	 ຄົຳນທີ່ມັກຕ�ໜຜູ້ິອື່ນ.	 ລະດັບຄຳວາມສ�ເລັດ	
ຂອງກຸ່ມຈະມີວທີິການພົວພັນກັນຂອງສະມາຊິກກຸ່ມກັບຄົຳນອື່ນໆວາ່ໄດ້ດີຊໍ່າໃດ	ແລະ	ຢູ່ນ�ກັນ	
ດົນປານໃດ.	 ໂດຍການຮບັຮູ,້	 ຄຳວາມເຂົ້າໃຈຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນພຶດຕິກ�ກຸ່ມທີ່ລົບກວນການ	
ເຮດັວຽກຂອງກຸ່ມໃຫ້ກຸ່ມມີປະສິດທິພາບ	 ແລະ	 ປະສິດທິຜົນ.	 ຂຶ້ນກັບລະດັບຄຳວາມສາມັກຄຳີ	
ພາຍໃນກຸ່ມ.
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3. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ຄຳວາມບໍ່ເຫັນດີພາຍໃນກຸ່ມແມ່ນເລື່ອງທ�ມະດາ	 ແລະ	 ເປັນອຸປະສັກໃນການສ້າງ	 ຄຳວາມ	
ສາມັກຄຳີ,	ເປັນຍ້ອນວ່າຖ້າຄຳົນບໍ່ເຫັນດີໃນຈຸດໃດໜຶ່ງແລ້ວ	ພວກເຂົາຈະມີ	ໂອກາດໄດ້ອະທິບາຍ	
ວ່າເປັນຫຍັງ	 ແລະ	 ບາງເທື່ອຜົນຈາກການອະທິບາຍນັ້ນອາດຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ	
ຂອງກຸ່ມໄດ້.	ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຈະກາຍເປັນບັນຫາ	ກໍຕໍ່ເມື່ອຂໍ້ແນະນ�ກາຍເປັນເລື່ອງສ່ວນໂຕ,	ກ້າວ	
ໄປເຖິງສ່ວນບຸກຄຳົນ,	 ກຸ່ມຍ່ອຍຂອງບຸກຄຳົນ,	 ຫຼືຶ	 ການສົນທະນາໃຊ້ເວລາຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກີດ	
ຄຳວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງກຸ່ມ.

ການນ�ພາກຸ່ມທີີ່ເຂັ້ມແຂງ	 ແລະ	 ສາມັກຄຳີຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ການບໍ່ເຫັນດີເປັນ	 ເລື່ອງບວກ	
ສ�ລັບກຸ່ມ	 ແລະ	 ບຸກຄຳົນອື່ນໆໃນນັ້ນ.	 ໃນຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການປ້ອງກັນການ	
ນ�ພາທີ່ບໍ່ເຫັນດີໄປສູ່ບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຊິ່ງອາດຈະລົບກວນກຸ່ມ.	ຜູ້ນ�	ຫຼື	ສະມາຊິກກຸ່ມອາດ	
ຈະເວົ້າທ້າທາຍບຸກຄຳົນຢູ່ໃນກຸ່ມສາມາດນ�ໄປສູ່ການກໍ່ກວນພາຍໃນກຸ່ມ,	 ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຳວາມຄຳືບ	
ໜ້າຂອງຂະບວນການ	 ແລະ	 ສະພາວະອາລົມຂອງສະມາຊິກຄຳົນອື່ນໆໃນກຸ່ມ.	 ທຸກປະເພດ	
ຂອງຄຳວາມທ້າທາຍ	 ຫຼື	 ບໍ່ເຫັນດີຕ້ອງມີການເປີດໃຈສົນທະນາ,	 ໂດຍສະເພາະຖ້າມັນຮູ້ສຶກ	
ວາ່ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່.	 ຄົຳນທີ່ບໍ່ເຫັນດີຄຳວນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍມຸມມອງ	
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທາງບວກກັບຄຳົນສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນກຸ່ມ.	 ຖ້າສະຖານະການ	 ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ	
ຄຳືນໄດ້,	 ຫົວໜ້າກຸ່ມ	 ຫຼື	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກອາດຈະສົນທະນາບັນຫາທີ່ຍັງມີຢູ່	 ກັບໂຕ	
ບຸກຄຳົນແຍກຈາກສະມາຊິກສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນກຸ່ມ.	ອີກທາງເລືອກ,	ການບໍ່ເຫັນດີສາມາດກ່ຽວພັນ	
ກັບເວລາສະເພາະ	 ແລະ	 ສົນທະນາໂດຍກຸ່ມ.	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ກຸ່ມກໍ່ຄຳືຜູ້ທີ່ເຈລະຈາທັງໝົດໃນບາງ	
ຮູບແບບການແກ້ໄຂບັນຫາ.	 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄຳືນໃນກຸ່ມຈະຂຶ້ນກັບແບບຂອງການ	
ນ�ພາ	ແລະ	ບົດບາດຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ.	

ການສະແດງບົດບາດພຽງຜູ້ດຽວສາມາດນ�ໄປສູ່	 ຄຳວາມບໍ່ພໍໃຈຈາກສະມາຊິກຄຳົນອື່ນໆ		
ໃນກຸ່ມເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນ	ຫຼື		ສົນທະນາເລີຍ.

ກ. ການບໍ່ຮ່ວມມື  ຫຼື ຖອນຕົວອອກ

ທຸກໆ ຄົນມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຮ່ວມພາຍໃນກຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງການ ການປະກອບສ່ວນຂອງ 
ສະມາຊິກທັງໝົດກໍຕາມ.	 ສະມາຊິກບາງຄຳົນມັກທີ່ຈະເປັນຜູ້ສັງເກດຫຼາຍກວ່າຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມ	
ອອກສຽງ	 ແລະ	 ຄຳົນອື່ນໆ	 ອາດຕ້ອງການປະກອບສ່ວນ	 ແຕ່ຍັງຮູ້ສຶກອາຍຢູ່,	 ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດ	
ເຜີຍໂຕເອງ	ຫຼື	ຂາດຄຳວາມໝັ້ນໃຈ.	ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດຄຳວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ,	ສະມາຊກິ	
ຜູທ້ີ່ຕ້ອງການປະກອບສວ່ນ	 ແຕ່ບໍ່ກາ້ທີ່ຈະເຮັດ,	 ການບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ		
ການສົ່ງເສີມເປັນຂະບວນການທີ່ດີ,	 ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ,	 ຖ້າເຂົາເຈົ້າອາຍ	 ກໍ່ບໍ່ຄຳວນກົດດັນ	
ໃຫ້ມາຮ່ວມ.	 ສະມາຊິກບາງກຸ່ມຜູ້ທີ່ຖືກຖອນອອກອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນໜອ້ຍໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້	
ປັບຕົວພາຍໃນກຸ່ມ	 ແລະ	 ເພື່ອເປີດກ້ວາງ.	 ເວລາຜ່ານໄປ	 ສະມາຊິກຜູ້ທີ່ເລີີ່ມເປີດເຜີຍອາດ	
ຈະຟັງຫຼາຍຂຶ້ນ	ແລະ	ເວົ້າໜອ້ຍລົງ,	ໃນຂະນະຜູ້ທີ່ເວົ້າໜອ້ຍອາດຈະເລີີ່ມເວົ້າ	ຫຼາຍຂຶ້ນ,	ເຊິ່ງມັນ	
ຈະເຮດັໃຫ້ການປະກອບສ່ວນມີຄຳວາມດຸ່່ນດ່ຽງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.	
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ຂ. ການສະແດງບົດບາດພຽງຜູ້ດຽວ

ມັນອາດຈະເຖິງເວລາເມື່ອມີຄົຳນໜຶ່ງໃນກຸ່ມເວົ້າຫຼາຍກວາ່ຄົຳນອື່ນໆ.	 ນີ້ອາດຈະເປັນກໍລະະນີ	 ຖ້າ	
ສະມາຊິກຄຳນົໜຶ່ງຂອງກຸ່ມມີຄຳວາມຊ່ຽວຊານໃນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຄຳນົອື່ນໆ.	 ການ	
ສະແດງບົດບາດພຽງຜູ້ດຽວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກອາດ	
ຈະຫຸຼດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການແຈງ້ໃຫ້ຮູກ່້ອນວາ່	 ແມ່ນຫຍງັທີ່ບຸກຄົຳນດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນ	
ແລ້ວໂອນການສົນທະນາໃຫ້ກັບຄົຳນອື່ນ,	 ຖາມແນວຄຳວາມຄິຳດເຂົາເຈົ້າ	 ແລະ	 ເຄື່ອນໄປຕໍ່.	 ໃນ	
ສະຖານະການທີ່ບໍ່ສາມາດ	 ແກ້ໄຂສະຖານະການກຸ່ມໄດ້,	 ຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດອາດຈະ	
ສົນທະນາບັນຫາກັບ	 ບຸກຄົຳນທີ່ຍັງກັງວນົເປັນລາຍບຸກຄົຳນ	 ຫືຼ	 ກຸ່ມນ້ອຍໃນສິ່ງທີ່ມັນເປັນເລື່ອງ	
ລະອຽດອ່ອນ	ແລະ	ທາງບວກ	ບໍ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ອື່ນເຂົ້ານ�ກັນທັງໝົດກໍ່ໄດ້.

ຄ. ການຕຳໜິຜູ້ອື່ນ

ເມື່ອມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ	 ໃນກຸ່ມບາງເທື່ອມັນກໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າເລີຍກັບຄຳົນໜຶ່ງ	 ຫຼື	 ຫຼາຍຄຳົນ	
ພາຍໃນກຸ່ມ	ສາມາດສ້າງຄຳວາມເສຍຫາຍບຸກຄຳົນທີ່ກັງວົນ	ແລະ	ກັບກຸ່ມທັງໝົດ.

ຄຳົນໜຶ່ງອາດຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍກຸ່ມ	 ແລະກາຍເປັນຄຳົນທີ່ໃຈຮ້າຍ,	 ການຂັດຂ້ອງໃຈ	 ແລະ		
ຖືກເຢີີ້ຍໂດຍສະມາຊິກ	 ຄຳົນອື່ນໆ.	 ຊ່ວງພຶດຕິກ�ອາດຈະນ�ໄປສູ່ການ	 ຖອນອອກຈາກ	
ສະມາຊິກ,	 ໂດຍສະເພາະຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍິນດີ	 ຫລື	 ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກປ້ອງໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ.		
ທຸກໆຄຳົນແມ່ນເຮັດຜິດໄດ້	 ແລະ	 ພວກເຮົາທຸກຄຳົນກໍ່ເຮັດຜິດພາດບາງເທື່ອ;	 ການຕ�ໜິຜູ້ອື່ນ	
ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ກັບການກັ່ນແກ້ງ	 ແລະ	 ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຄຳວາມໝັ້ນໃຈຂອງຜູ	້
ເສຍຫາຍ.	 ຖ້າວ່າກຸ່ມລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຄຳົນໆ	 ໜຶ່ງແລ້ວວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຈັດການ	
ສະຖານະການແມ່ນອາດຈະລົມກັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເພື່ອສົນທະນາເປັນການສ່ວນຕົວ.	 ຫຼາຍເທື່ອ	
ທີ່ຈຸດໃຈກາງຂອງກຸ່ມຄຳືການຮ່ວມກັນ	 ແລະ	 ການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນ	 ຖ້າເກີດ	
ການຜິດພາດຂຶ້ນກໍ່ຕ້ອງຕ�ໜິການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ບຸກຄຳົນບໍ່ເໝາະສົມ	 ແລະ	 ໃຫ້ການ	
ສະໜັບສະໜູບໍ່ພຽງພໍ.	 ໃນກໍລະນີຂອງການຕ�ໜິຄຳົນອື່ນ,	 ຫົວໜ້າກຸ່ມ	 ຫຼື	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມ	
ສະດວກຄຳວນຈະຈັດໂຄງສ້າງຂອງກຸ່ມຄຳືນໃໝ່	 ໂດຍການແບ່ງ	 ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໃນຊ່ວງໃດໜຶ່ງ,		
ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນບັນຍາກາດການຕ�ໜຜູ້ິອື່ນ.	 ການພົວພັນໃນກຸ່ມນ້ອຍອາດຈະເຮດັແຕກຕ່າງ	
ກັນໄປໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍລົງ	ແລະ	ມັນຊ່່ວຍສ້າງຄຳວາມໝັ້ນໃຈຂອງສະມາຊິກຄຳືນໃໝ່.	

ເມື່ອມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ	 ໃນກຸ່ມບາງເທື່ອມັນກໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າເລີຍກັບຄຳົນໜຶ່ງ	 ຫຼືື	 ຫຼາຍຄຳົນ		
ພາຍໃນກຸ່ມ	ສາມາດສ້າງຄຳວາມເສຍຫາຍບຸກຄຳົນທີ່ກັງວົນ	ແລະ	ກັບກຸ່ມທັງໝົດ.

ງ. ບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເພິີ່ມຕື່ມ 

ຍຸດທະສາດການຮບັມືຂອງຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ	ຈະຂຶ້ນກັບອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ.	ຕົວຢ່າງ:		
ຄຳວາມອາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ,	 ຄຳວາມສາມາດ,	 ການກະຕຸກຊຸກຍູ້	 ແລະ	 ອາລົມ.	 ບັນຫາສາມາດ	
ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍ:

•	 ຂໍ້ແນະນ�ທີ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ:	‘ລະບຽບ‘	ຫຼື	‘ມາດຕະຖານ’	ຂອງກຸ່ມຫຼາຍໆ	ກຸ່ມທີ່ເປັນທາງການ	
ຈະເຈລະຈາ	ແລະ	ເຫັນດີໃນກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້	ໃນແຕ່ໄລຍະທ�ອິດ.

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະທາງບວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄຳົນທີ່ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນ,	 ທັງຫົວໜ້າກຸ່ມ	 ແລະ		
ສະມາຊິກກຸ່ມ.	
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•	 ບ່ອນໃດທີ່ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ,	 ເຂົາເຈົ້າຈ�ເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈສາເຫດຢ່າງຈະແຈງ້.	 ການ	
ແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນກຸ່ມສາມາດປັບປຸງຄຳວາມສາມັກຄຳີຂອງກຸ່ມໄດ້ທັງໝົດ	 ແລະ	 ສ້າງ	
ຄຳວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ.	

ຈ. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕັ້ງແຕ່ທ�ອິດຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍກວາ່	 ຍ້ອນວາ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສົນທະນາ	
ກັນແບບລົງເລິກ	 ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການແບ່ງພວກເວົ້າງ່າຍໆ	 ແມ່ນອາລົມຮວ່ມໃນຂໍ້ຂັດແຍງ່ຍງັ	
ບໍ່ຫຼາຍ.	 ວິທີີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການນ�ສະເໜເີລື່ອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຊ່ວງທ�ອິດມັນໄດ້ຜ່ານການ	
ເຈລະຈາລະຫວາ່ງຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມດວ້ຍກນັ.	 ຫຼງັຈາກນັ້ນ	 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະຕ້ອງການ	
ສະມາທິເຂົ້າຊ່ວຍ,	ເພື່ອນ�ໄປສູ່	ການຕັດສິນ	ຫຼື	ສານຕັດສິນ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະ	
ແກ້ໄຂແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ.	

ມີ 5 ວິທີການທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຈັດການ ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທັ້ງນີ້ໃຊ້ວິທີຄິດວ່າ ການແກໄ້ຂຈະ 
ເຮດັໃຫ້ມີຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ແພ້. ດັງນັ້ນ, ຈິ່ງຕ້ອງມີແນວທາງໃນການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ທຸກຝ່າຍ.	

• ແຂ່ງຂັນ ຫຼື ຕໍ່ສູ້:

ນີ້ແມ່ນສະຖານະການຊະນະ/ແພ້,	 ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ອ�ນາດ	 ແລະຄຳວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູ້ທີ່ຊະນະ	
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.	ມັນກໍ່ມີບ່ອນຂອງມັນ,	ແຕ່ຖ້າໃຜໃຊ້ມັນຈ�ເປັນຕ້ອງ	ຮູ້ວ່າ	ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍ		
ບໍ່ມີທາງອອກເພື່ອອະທິບາຍ	ຄຳວາມກັງວົນ	ຫຼື	ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແລ້ວມັນກໍ່ຈະນ�ໄປສູ	່
ຄຳວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີ.	

• ການຮ່ວມມື:

ນີ້ແມ່ນແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງຜົນໄດ້ຮັບໃນສະຖານະການຊະນະ/ຊະນະ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ	
ຕ້ອງການເວລາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກຜ່ານຄຳວາມຫຍຸ້ງຍາກ	 ແລະ	 ຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່	
ທຸກຄຳົນເຫັນດີນ�.

ຫຼາຍໆບັນຫາອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນກຸ່ມ,	ລຽງຈາກບັນຫາທົ່ວໄປ	ຫາ	ບັນຫາທີ່ສະເພາະ		
ເຈາະຈົງ	ເຊັ່ນວ່າ:	ຮ່ວມເຮັດຜິດ,	ພຶດຕິກ�ຮຸກຮານ	ຫຼືື	ການໂຕ້ຖຽງ.

• ການປະນີປະນອມ ຫຼື ການເຈລະຈາ:

ນີ້ອາດຈະມີແນວໂນ້ມສົ່ງໃຫ້ເກີດຜົນຄຳວາມພໍໃຈທັງສອງຝ່າຍ	 ດີກວ່າຊະນະ/ບໍ່ຊະນະ,		
ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຝ່າຍອາດຈະໄດ້ເສຍສະຫຼະບາງສິ່ງ,	 ໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫກ້ານ	
ຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາເປັນຈດຸໃຈກາງ	 ມັນໃຊ້ເວລາໜອ້ຍກວາ່ການຮວ່ມ,	 ແຕ່ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້	
ພັນທະຜູກພັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບມີໜ້ອຍ.	
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• ການປະຕິເສດ ຫຼື ການຫຼີກເວັ້ນ

ນີ້ແມ່ນທຸກໆ	 ຄົຳນທ�ທ່າວ່າບໍ່ມີບັນຫາ.	 ມັນເປັນຜົນດີຖ້າວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ	 ຕ້ອງ	
ການເວລາໃຫ້	 ‘ເຢັນລົງ’	 ກ່ອນການສົນທະນາໃດໆ	 ຫຼື	 ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍ່ສ�ຄຳັນ,	 ແຕ່ມັນບໍ່	
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງຈະບໍ່ຈາງຫາຍ.	 ມັນຈະສ້າງສະຖານະການສູນເສຍ,	 ມັນຈະ	
ຍັງມີຄຳວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີ,	 ບໍ່ມີຄຳວາມຈະແຈ້ງ	 ໃນການສົນທະນາ,	 ຜົນໄດ້ຮັບ,	 ມັກໃຊ້ຄຳ�ວ່າ		
‘ຂ້ອຍບໍ່	OK,	ເຈົ້າບໍ່	OK’.	

• ເສີຍ(ບໍ່ສົນໃຈ)ກັບບັນຫາ

ລັກສະນະນີ້ແມ່ນບັນຫາຍັງຄຳົງຢູ່ຕ່າງຈາກຂໍ້ທີ	 4	 ບ່ອນວ່າ	 ມີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ	 OK	 ກັບ	
ສະພາບບັນຫາລັກສະນະແບບນີ້	 ໃຊ້ໄດ້ດີໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຮັກສາຄຳວາມສ�ພັນທີ່ດ	ີ
ໄວ້ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ດີໃນກໍລະນີທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ

ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນສ່ວນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ຄວາມກັງວົນຕໍ່ 
ຕົນເອງ ແລະ ຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄົນອື່ນ

(ຄຳວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄຳວາມກັງວົນຕໍ່ຕົນເອງ	ແລະ	ຄຳວາມກັງວົນຕໍ່ຄຳົນອື່ນ)

ສ. ທັກສະທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຈັດການກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ສ�ຄຳັນທີ່ສຸດກໍ່ຄຳືການກ້າສະແດງອອກ.	 ທ່ານຈ�ເປັນທີ່ຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍມຸມມອງຂອງ	
ທ່ານຢ່າງຊັດເຈນ	 ແລະ	 ໜັກແໜ້ນ,	 ແຕ່ບໍ່ດື້ດຶງ.	 ຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ແມ່ນ	 ‘ການອະທິບາຍ	
ສະຖານະການ,	 ສະແດງຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ	 ແລະ	 ລະບຸສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ’.	 ທ່ານ	
ຕ້ອງຝຶກການຟັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,	 ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈເຕັມທີ່ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ	
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ,	 ບໍ່ວ່າທ່ານ	 ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	 ຫຼື	 ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.	 ມັນເປັນ	
ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ເຂົ້າໃຈ	 ແລະ	 ຮັບຮູ້ອາລົມຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງທັງໂຕທ່ານເອງ	 ແລະ	 ຄຳົນອື່ນ.		
ອາລົມຄຳວາມຮູ້ສຶກແມ່ນບໍ່	 ເຄີຍດີ	 ຫຼືຮ້າຍ,	 ແຕ່ມັນເໝາະສົມ	 ຫຼືບໍ່ເໝາະສົມ	 ແລະ	 ມັນເໝາະ	
ສົມທີ່ຈະຈັດການ	ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ	ແລະ	ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳົນອື່ນ	ຮັບຮູ້ວ່າເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີອາລົມຄຳວາມຮູ	້
ສຶກບໍ່ເໝາະສົມ	 ແລະເມື່ອມັນດີທີ່ຈະສະແດງມັນອອກມາ.	 ທ້າຍສຸດໃນການຈດັການກັບ	
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ	ແລະທັງຜູ້ມີທ່າແຮງໃນການໄກ່ເກ່ຍ,	ມັນສ�ຄຳັນຫຼາຍທີ່ທາ່ນ	
ຮູຂ້ໍ້ຈ�ກັດຂອງທ່ານເອງ.	ຖ້າທ່ານໄປຮອດຈດຸທີ່ທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈວາ່ການແຊກແຊງຂອງທ່ານຈະ	
ໄປຊ່ວຍ,	ແລ້ວທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະຖອຍຫຼັງກັບມາ	ແລະ	ຂໍຄຳວາມຊ່ວຍເຫຼືອ,	ບາງເທື່ອທ່ານຕ້ອງ	
ເອົາຄຳົນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມນ�,	 ເຊັ່ນ:	ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ	ແລະ	 ເຫັນວ່າມັນດີ.	 ມັນດີກວ່າທີ່ຈະຂໍຄຳວາມຊ່ວຍ	
ເຫຼືອຫຼາຍກວ່າເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ເຫດການມັນຮ້າຍແຮງ.

ຊ. ການໄກ່ເກ່ຍ 

ການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນການຮ່ວມເອົາບຸກຄຳົນທີສາມທີ່ເປັນກາງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ	ແລະ	ຊ່ວຍຫາ	
ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.ຈດຸສ�ຄຳນັທີ່ແຕກຕາ່ງກັນລະຫວາ່ງການເຈລະຈາ	 ແລະ		
ການໄກ່ເກຍ່ແມນ່ໃນການ	ເຈລະຈາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອການຕົກລົງເຫັນ	
ດີຂອງໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ.	 ໃນການໄກ່ເກ່ຍ	 ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນທີ່ສາມຄຳືຜູ້ໄກ	່
ເກ່ຍ,	ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາສູ່ການຕົກລົງເຫັນດີ.	ການໄກ່ເກ່ຍ,	ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງການ		
ຫຼື	ບໍ່ທາງການ,	ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ໄດ້ຜ່ານໄລຍະການເຈລະຈາມາແລ້ວ.	
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ແຂ່ງຂັນ/ຕໍ່ສູ້ ຮ່ວມມື

ປະຕິເສດ ອ່ອນນ້ອມ

ປະນີປະນອມ

ຄຳວ
າມ
ກັງ
ວົນ

ຕໍ່ຕ
ົນເ
ອງ

ຄຳວາມກັງວົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ສູງຕໍ່າ

ສູງ

ລັກສະນະຂອງການໄກ່ເກ່ຍ 

ດ້ານໜຶ່ງທີ່ສ�ຄັຳນຂອງການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະບອກວ່າຕ້ອງເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້		
ຫຼືເຮັດການຕັດສິນໃດໆ	 ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.	 ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າ	
ຮ່ວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ	ເພື່ອພັດທະນາການຕົກລົງເຫັນດີຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຝຶກການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈ�ນວນຫຼາຍເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,		
ທຸກໆຄຳົນສາມາດສະແດງເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໄດ້,	 ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການບໍ່ເຫັນດີລະຫວ່າງເພື່ອນຮ່ວມ	
ງານ	ຫຼື	ໝູ່ສອງຄຳົນທີ່ຜິດຖຽງກັນ	ຫຼືື	ເພື່ອນບ້ານດ້ວຍກັນ.	

ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ

ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກໆຂໍ້ຂັດແຍ່ງ	 ແລະ	 ທຸກໆຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ,	 ມີ	
ຈ�ນວນຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຈ�ເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາໃນທຸກກໍລະນີ	ແລະ	ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ.	

1). ການກະກຽມ

ທ່ານຈ�ເປັນຕ້ອງວາງ	‘ລະບຽບພື້ນຖານ’	ສ�ລັບຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ	ຍົກຕົວຢ່າງ:	ທ່ານອາດ	
ຈະຕ້ອງວາງລະບຽບອອກໄປວ່າມີພຽງຄຳົນໜຶ່ງເວົ້າໃນເວລານັ້ນ,	 ໃນຂະນະທີ່ບາງຄຳົນກ�ລັງ	
ເວົ້າ,	 ຄຳົນອື່ນໆຟັງດ້ວຍຄຳວາມສະຫງົບ,	 ຊ່ວງຈະບໍ່ມີການເວົ້າ	 ຫຼື	 ສະແດງທ່າທີໃດໆອອກມາ		
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເວົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈ	 ຫຼື	 ອຶດອັດທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່,	 ທ່ານຄຳວນພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນວ່າ	
ທ່ານຄຳວນແຍກການປະຊຸມກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອພັດທະນາຄຳວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາໃຫ້ດີຂຶ້ນ	
ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍກັບທຸກຝ່າຍ.

2). ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄືນ

ໜ້າວຽກຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນເພື່ອຟັງເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,	 ບໍ່ວ່າຈະຮ່ວມກັນ	 ຫຼື		
ແຍກ	ແລະ	ລະບຸວ່າແມ່ນຫຍັງ	ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຮັບຈາກຂະບວນການ.	ຖ້າທາ່ນກ�ລງັ	
ປະຊມຸຮວ່ມກບັທງັຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ	ມນັຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ	ຖ້າທ່ານສາມາດສັງລວມຈຸດສ�ຄຳັນ	
ຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນວິທີທາງທີ່ເປັນກາງ	 ເຊິ່ງທັງສອງສາມາດເຫັນນ�ກັນ	 ແລະ	 ສະເໜີ	
ວາລະສ�ລັບການສົນທະນາ:	ຈດັລຽງບັນຫາຫຍງັທີ່ຈະສົນທະນາ.	 ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດ	
ຄຳກືນັໄລຍະນີ້ທີ່ຈະບອກຄຳວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,	 ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້	 ແລະ		
ເຂົ້າໃຈ.
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3). ກຳນົດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຫັນດີຮ່ວມກັນ ແລະ ຍັງບໍ່ເຫັນດີ 

ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້,	 ບົດບາດຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ້າວໄປທາງໜ້າ,	 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາ	
ເຈົ້າເຂົ້າໃຈມຸມມອງຂອງຄຳົນອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ,	ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດ	ເລີ່ມແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ.		
ອັນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດກໍຄຳື	 ຄຳິດກ່ຽວກັບວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຈຸດໜຶ່ງໃນອາດີດໄປສູ່ອີກຈຸດໜຶ່ງ	
ໃນອານາຄຳົດ.	 ການໃຊ້ວິທີການຖອດຖອນບົດຮຽນ	 ແລະ	 ສັງລວມໃນສ່ວນທີ່ເປັນກາງແມ່ນ	
ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ�ນົດພື້ນທີ່ຂອງການຕົກລົງເຫັນດີ	 ແລະ		
ເພື່ອກວດຄຳວາມເຂົ້າໃຈ.	 ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການສະທ້ອນຄຳືນຄຳວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ກັບຜູ	້
ເຂົ້າຮ່ວມ,	ຄຳືມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງສອງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ.	ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະບອກໃຫ້ພັກດື່ມ	
ກາເຟ	 ຫລື	 ຍ່າງອອກໄປທາງນອກ	 ຫຼື	 ແມ່ນແຕ່ການເລື່ອນໄປມື້ຕໍ່ໄປຖ້າທ່ານເຫັນວ່າມັນຍັງ	
ຮ້ອນຢູ່.	‘ໝົດເວລາ’	ແມ່ນໂອກາດສະທ້ອນຄຳືນທີ່ມີຄຳ່າສ�ລັບທຸກຄຳົນ.	

ການໄກ່ເກ່ຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

•	 ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບສະໝັກໃຈ	

•	 ການສົນທະນາເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ		

•	 ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ບໍ່ລ�ອຽງບໍ່ຕັດສິນໃຈໃດໆ	ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃຈມຸມມອງ	
ຂອງຄຳົນອື່ນ	ແລະ	ມາເຫັນດີຮ່ວມກັນ		

•	 ໂອກາດເທົ່າກັນສ�ລັບຜູ້ເຂົ້າຮວມທັງໝົດທີ່ຈະເວົ້າ	ແລະ	ອະທິບາຍມຸມມອງເຂົາເຈົ້າ

•	 ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຖືກແບ່ງປັນ

4). ການສ້າງທາງເລືອກສຳລັບການຕົກລົງເຫັນດີ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສ�ລັບໄລຍະນີ້ແມ່ນເພື່ອກ�ນົດພື້ນທີ່	 ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ	 ຫຼື	 ອັນໜຶ່ງ	
ທີ່ມີການເຫັນດີທີ່ສຸດ	ແລະ	ແນະນ�ໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໂຕນັ້ນກ່ອນ,	ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບ	‘ໄຊຊະນະ	
ແບບໄວ’.	 ເຕັກນິກທີ່ເປັນປະໂຫຍດສ�ລັບການພດັທະນາທາງເລອືກລວມໄປເຖງິການລະດມົ	
ສະໝອງ.	 ໃນໄລຍະນີ້ແລວ້ທາ່ນຕ້ອງຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາການປະເມີນເງື່ອນໄຂ,	 ເຊິ່ງ	
ຄຳວນຈະພົວພັນກັບ	 ຈຸດປະສົງ	 ແລະ	 ການລຽງລ�ດັບຄຳວາມສ�ຄຳັນ.	 ບົດບາດຂອງທ່ານໃນນີ້	
ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄຳົນມີຄຳວາມສະເໝີກັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ		
ທາງເລືອກ	ແລະ	ການພັດທະນາການປະເມີນເງື່ອນໄຂ,	ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າກວມເອົາທຸກພາກສ່ວນ	
ຂອງບັນຫາ.	ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານສະທ້ອນຄຳືນແນວຄຳວາມຄຳິດຂອງເຂົາເຈົ້າ	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນຂອງ	
ທ່ານເອງ,	 ແຕ່ທ່ານສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຳວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວາ່ງທາງເລອືກ	 ແລະ	 ບນັຫາ.		
ເມື່ອທາງເລອືກໜຶ່ງໄດຖ້ກືປະເມນີ,	 ທາ່ນຈະຕອ້ງ	 ແນະນ�ເຂົາເຈົ້າວ່າການແກ້ໄຂໜຶ່ງເໝາະ	
ສົມກັບທຸກພາກສ່ວນ	ແລະ	ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບແຕ່ງມັນໄດ້ຖ້າຈ�ເປັນ.

5). ການພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີ 

ຄຳືກັບຈຸດປະສົງ,	ການຕົກລົງເຫັນດີໜຶ່ງຄຳວນຈະສະມາທ	(SMART),	ເຊິ່ງມີ	ສະເພາະເຈາະຈົງ,		
ວັດແທກໄດ້,	ບັນລຸໄດ້,	ເປັນຈິງໄດ້	ແລະ	ເວລາເໝາະສົມ.

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນລຸໄດ້ໂດຍ:	

•	 ການຂຽນລົງໃນບົດສະເໜໃີນພາສາທີ່ເປັນກາງ	ແລະ	ອ່ານມັນຄືຳນໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າ.

•	 ການຂຽນລົງແຕ່ລະຈຸດ	ດັ່ງນັ້ນ	ເຂົາເຈົ້າມີຄຳວາມຈະແຈ້ງ	ແລະ	ເຂົ້າໃຈ.	
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•	 ການຊີ້ແຈງຈຸດທົ່ວໄປ	ແລະ	ຈຸດທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ.	ຕົວຢ່າງ:	ໂດຍການຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ເພື່ອ	
ທີ່ຈະຍອມຮັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ທີ່ເປັນຮູບປະທ�ກັບການກ�ນົດເວລາເພື່ອຄຳວາມ	
ສ�ເລັດ	

•	 ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ພາສາທີ່ເປັນທາງກົດໝາຍ,	ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງງ່າຍ.	

•	 ສັງລວມຄຳວາມຄຳືບໜ້າ	 ແລະ	 ຂັ້ນຕໍ່ໄປລວມທັງການສ້າງກ�ນົດເວລາສ�ລັບການປະຊຸມ	
ໃນຕໍ່ໜ້າ,	 ກ�ນົດທຸກຄຳວາມຫຸ້ຍງຍາກທີ່ຍັງມີຢູ່	 ແລະ	 ທາງເລືອກສ�ລັບການແກ້ໄຂ	
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

•	 ການຄຳິດໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຄຳວາມຄຳືບໜ້າ	 ແລະ	 ຄຳວາມຈິງທີ່ທຸກຄຳົນຍັງຕ້ອງມີສ່ວນ	
ຮ່ວມ.	

•	 ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄຳືເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຖ້າຕ້ອງການ.	

•	 ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທັງສອງຝ່າຍເຊັນການຕົກລົງເຫັນດີ	 ແລະ	 ແລ້ວປິດກອງປະຊຸມເມື່ອໄດ້ຮັບ	
ການຕົກລົງເຫັນດີແລ້ວ.	

ທັກສະທີ່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງການ

ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຄຳົນໜຶ່ງຕ້ອງການທັກສະລວມມີ:	

•	 ທັກສະການຟັງຢ່າງປະສິດທິພາບ	

•	 ທັກສະການຖາມ	ແລະ	ການຊີ້ແຈງ.	

•	 ຄຳວາມສະຫຼາດທາງອາລົມເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄຳວາມຮູສຶ້ກພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ.	

•	 ທັກສະການສັງລວມເພື່ອທີ່ຈະກ�ນົດຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງການໂຕ້ແຍ້ງ	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ສຶກພາຍ	
ໃນ	ແລະ	ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂົ້າຮ່ວມປັບປະເດັນໃຊ້ພາສາທີ່ມີອາລົມຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.

•	 ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີຈຸດຢືນຂອງໃຜລາວ	 ແລະ		
ເຂົ້າໃຈມຸມມອງຂອງຄຳົນອື່ນ.	 ບາງເທື່ອສິ່ງທີ່ສ�ຄຳັນທີ່ສຸດ,	 ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຜູ້ໃດ	 ຫຼື		
ປະຕິບັດບໍ່ເປັນທ�.

ດັ່ງນັ້ນ,	 ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ຈຸດຍືນທັງສອງຝ່າຍ	 ແລະ	 ໃຊ້ເວລາເທົ່າກັນກັບແຕ່ລະຄຳົນໃນ	
ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ.	ທຸກຄຳົນມີເຫດຜົນຂອງຕົວເອງ,	ແຕ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຊ້	‘ການ	
ກວດສອບຄຳວາມຈິງ’	 ໂດຍການຖາມວ່າ:	 ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄຳາດຫວັງ,	 ແລ້ວຖາມເຂົາເຈົ້າ	
ວ່າອີກຝ່າຍຈະເຫັນດີນ�ບໍ່.

ສຸດທ້າຍ…	

ເຖິງແມ່ນວ່່າຄຳວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນເລັກໜ້ອຍເປັນສິ່ງທີ່ດີສະເໝີ,	 ມັນເປັນສິ່ງສ�ຄຳັນທີ່ຈະ	
ຈື່ວ່າການໄກ່ເກ່ຍອາດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນສະເໝີ	 ແລະ	 ມັນກໍບໍ່ແມ່ນຄຳວາມຜິດຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຖ້າວ່າ	
ມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້.	

ຕົວຢ່າງ:	 ຖ້າວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມາຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມມັນກໍ່ຈະຍາກ	 ໃນການໄກ່ເກ່ຍ.		
ຂໍ້ຜິດພາດຂອງວັດທະນະທ�ຕ່າງກັນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການໄກ່ເກ່ຍ	ເພາະວ່າພຶດຕິກ�	
ຫຍັງທີ່ຖືກຍອມໃນວັດທະນະທ�ໜຶ່ງ	 ອາດບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງໝົດຕໍ່ຄຳົນອື່ນ.	 ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່	
ດີຈະຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນມີຫຍັງກ�ລັງຈະເກີດຂຶ້ນ,	 ເຂົ້າໃຈທຸກເນື້ອໃນເບື້ອງຫຼັງ	 ແລະ	 ອຸປະສັກທີ່	
ສົ່ງຜົນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ.	 ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະສາມາດເອົາໂຕເຂົາເຈົ້າເອງອອກ	
ຈາກບັນຫາໄດ້ບົດບາດຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍແມ່ນຊ່ວຍຄົຳນອື່ນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທາງທີ່	
ໜ້າພໍໃຈຮ່ວມກັນໂດຍທີ່ບໍ່ຈົມຢູ່ກັບບັນຫາຂອງໂຕເອງ.
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V.	 ເຕັກນິກໃນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ	

1. ຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານຢູ່ຫັ້ນໂດຍຄວາມຊອບທຳໂດຍເຂົາເຊີນ

ທ່ານບໍ່ແມ່ນນາຍຄູຳ	 ທ່ານບໍ່ມີຄຳວາມຈ�ເປັນໃດໆ	ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຮດັຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.		
ໃນຄຳວາມເປັນຈິງແລ້ວ	 ເຮົາໄປຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.	 ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່	
ຕ້ອງການເຮັດກິດຈະກ�	 ຫຼື	 ຕ້ອງການເຮັດແຕກຕ່າງອອກໄປ	 ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້	 ເຂົາເຈົ້າ	
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ	 	 ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຫັນດີກັບຄຳົນອື່ນໆ	 ພາຍໃນກຸ່ມວ່າສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນ	
ເລື່ອງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄປກັງວົນ.	

2. ເບິ່ງວ່າມີຈຸດໃດທີ່ເປັນຈຸດປ່ຽນໄດ້

ໃນການເຮັດກິດຈະກ�ທຸກໆ	 ກິດຈະກ�ຈະມີຈຸດປ່ຽນຢູ່ສະເໝີ	 ຈົ່ງໃຊ້ມັນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ		
ຢ່າໄປຕໍ່ຕ້ານ	ຫຼື	ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງມັນເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາກ�ນົດໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ສິ່ງທີ່ມັນ	
ເກີດຂຶ້ນເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ໄປຍັງກິດຈະກ�ອື່ນໆ	ບາງເທື່ອອາດຈະໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບດີໆ.	

3. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 

ຈື່ໄວ້ວ່າເຮົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊ່ວຍໃນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກໄດ້.	 ເປນັທີ່ຍອມຮບັ	
ໄດ້	 ຖ້າເຮາົຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໄດ້ຊ່ວຍເຊັ່ນ:	 ຊ່ວຍຂຽນປະເດັນສ�ຄັຳນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່,	 ຊ່ວຍ	
ຍົກໂຕະ-ຕັ່ງ.	 ຖ້າການໃຫ້ຊ່ວຍນັ້ນ	 ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ບໍ່ດີເຮົາກໍ່ສາມາດຖາມກຸ່ມໄດ້	 ວ່າຍ້ອນຫຍັງ		
ຫຼື	ຖ້າຈະໃຫ້ດີຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.		

4. ຍືນນັ່ງໃຫ້ຖືກບ່ອນ

ລັກສະນະທ່າທາງ	ແລະ	ຈດຸທີ່ເຮາົຢູ່ມີຜົນຕໍ່ການຮບັຮູຂ້ອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ	ລອງຄິຳດເບິ່ງວາ່ຖ້າເຮາົຍືນ		
ໃນຂະນະທີ່ຄົຳນອື່ນນັ່ງ	ສະແດງວາ່ເຮາົຢູ່ໃນຕ�ແໜງ່ທີ່ມີອ�ນາດກວາ່.

•	 ຖ້າເຮົາຈະບອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ	ເຊັ່ນ:	ອະທິບາຍການເຮັດ	ກິດຈະກ�ໃຫ້ເຮົາ	
ຍືນຢູ່ໜ້າຫ້ອງ.

•	 ຖ້າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາກັນເອງ	ເຮົາກໍຕ້ອງຖອຍໄປຢູ່ຫຼັງຫ້ອງ.

•	 ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຢຸດການສົນທະນາໃຫ້ເຮົາລຸກຂຶ້ນ	 ແລະໂນ້ມຕົວໄປທາງໜ້າ	 ຫຼື	 ຫຍັບ	
ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມ.	

5. ໃຊ້ກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການຈັດບ່ອນນັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ 

ຄຳົນເຮົາມັກຄຳວາມຫຼາກຫຼາຍ	ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ຊ່ວຍເຮົາໃນການສຸມໃສ່ເລື່ອງ	
ໃດເລື່ອງໜຶ່ງ.	 ຈັດກິດຈະກ�ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຮັດຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ	 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນ	
ໄຫວ	 ແລະ	 ສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່.	 ຈັດໂຕະໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມ	
ກິດຈະກ�.	ພະຍາຍາມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ສະໝອງ	ຊີກຊ້າຍ	ແລະ	ຂວາ	ໂດຍການໃຫ້ແຕ້ມຮູບ		
ຫຼື	 ກິດຈະກ�ທີ່ເປັນຂະບວນການ.	 ບາງເທື່ອອາດຈະເກີດຄຳວາມປະຫລາດໃຈກັບທຸກຄຳົນກໍ່	
ເປັນໄປໄດ້.	ການຫຼິ້ນເກມກໍ່ເປັນວິທີການທີ່ມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນຮູ້.	

6. ກະກຽມການທຸກຂັ້ນຕອນ

ຜູ້ອື່ນເບິ່ງເຮາົອອກວາ່ເຮາົກະກຽມມາດີ	ຫືຼ	ບໍ່.	ເຖິງວາ່ເຮາົຈະເປັນຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມ	ສະດວກທີ່ມີ	
ປະສົບການເຮາົກໍຍັງຕ້ອງກະກຽມ	 ຍ້ອນວາ່ເຮາົຕ້ອງໄປພົບກັບຄຳນົກຸ່ມໃໝ່	ສະຖານະການໃໝ່.		
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ເຮາົຕ້ອງດຸໝັ່ນໃນການກະກຽມຕ້ອງຮູຈ້ກັຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ	 ຮູວ້າ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການບັນລຸຫຍງັ	 ເຮາົ	
ຕ້ອງອອກແບບຂະບວນການຂອງເຮົາໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າບັນລຸໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ	
ການໃຫ້ໄດ້.	

7. ຖາມຄຳຖາມເພື່ອໃຫ້ການສົນທະນາເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຖ້າການສົນທະນາຢຸດລົງ	ເຮາົຈະຕ້ອງມີຄຳ�ຖາມສ�ຮອງໄວ	້ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສົນທະນາ	
ຕໍ່.	 ແຕ່ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລົມກັນແລ້ວກ່ອນເວລາ	 ເຂົາເຈົ້າກໍ່ອາດຈະຕ້ອງການພັກຜ່ອນໂດຍ	
ການດື່ມກາເຟກ່ອນເວລາພັກກໍເປັນໄປໄດ້.	

8. ພັດທະນາບັນທຶກຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ກິດຈະກຳ 

ເປັນຄຳວາມຄຳິດທີ່ດີ	 ທີ່ຈະໄດ້ທົດລອງກິດຈະກ�ໃໝ່ໆ	 ຫຼື	 ຄຳວາມຄຳິດສ້າງສັນ	 ຍາມໃດກໍ່ຕາມທີ່	
ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້	 ໃຫ້ທ່ານບັນທຶກໄວ້	 ທ່ານກໍຈະມີບົດບັນທຶກກິດຈະກ�	 ຫຼື	 ເກມ	 ທີ່ທ່ານ	
ມັກຈະໃຊ້ຢູ່ສະເໝີ.	 ໃນອານາຄຳົດຖ້າເຮົາຄຳິດບໍ່ອອກວ່າຈະໃຊກ້ດິຈະກ�ຫັຍງ	 ເຮາົກໍ່ສາມາດ	
ກັບມາທວນຄືຳນເບິ່ງ	ແລະນ�ມາໝູນໃຊ້ໄດ້ອີກ.





ພາກທີ	7
ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ
Communities	of	Practice	(CoP)
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I.	 ສະມັດຖະພາບທີ່ຄຳາດຫວັງພາຍຫຼັງຈົບໂມດູນນີ້
ພາຍຫລັງຈົບບົດນີ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

•	 ເຂົ້າໃຈຄຳວາມໝາຍ,	ອົງປະກອບ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດ	ຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ

•	 ປະຕິບັດຕາມ	5	ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ

II.	 ຄຳວາມໝາຍຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ
•	 ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດແມ່ນກຸ່ມຄຳົນໃດໜຶ່ງຜູ້ຊຶ່ງແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ມີຄຳວາມສົນໃຈ/ເປັນ	

ຫ່ວງຕໍ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ກ�ລັງພົບຢູ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກທີ່ເຮັດ	 ຫຼື	 ການຮຽນ	 -	 ການຄຳົ້ນຄຳວ້າ	
ວິໄຈ	 ແລະ	 ພວກເຂົາມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແກ້ໄຂ	 ຫຼື	 ປັບປຸງສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນຜ່ານການ	
ແລກປ່ຽນ	ແລະ	ປະຕິບັດສີ່ງນັ້ນເປັນປົກກະຕິ.	

•	 ທຸກຄຳົນໃນກຸ່ມໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບໃນການຊອກຫາວິທີການເຮັດວຽກ	 ແລະ	 ກ�ນົດ	
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ.	

•	 ການຮຽນຮູ້	 ແລະ	 ຄຳວາມສົນໃຈທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຂອງບັນດາສະມາຊິກເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຢູ	່
ຮ່ວມກັນເຂົ້າໃຈກັນເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວ.	 ທັງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງ	
ຕົວເອງ	 ແລະ	 ຮຽນຮູ້ຈາກໝູ່ເພື່ອນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ/ກຸ່ມ.	 ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບໝູ	່



144 ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ເພື່ອນ	ແລະ	ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນ.	ນອກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງຄຳົນຢູ	່
ໃນຊຸມຊົນໄວຂຶ້ນ	ທັງເປັນການຢືນຢັນຄຳວາມຮູ້-ຄຳວາມເຂົ້າໃຈ	ແລະ	ການປະຕິບັດ	ຕໍ່ສິ່ງໃດ	
ໜຶ່ງໄດ້ດີຂຶ້ນ.	 ສຸດທ້າຍ	 ຈະເປັນການສ້າງໂອກາດໃນການພັດທະນາແນວຄຳິດ	 ແລະ		
ນະວັດຕະກ�ໃໝ່

III.	ອົງປະກອບ	(Elements)
ທັງ	3	ອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ປະສົມກົມກຽວເປັນ	ແລະ	ກໍ່ໃຫ້ເກີດ	CoP,	ເຮົາຕ້ອງພັດທະນາ	
ທັງ	3	ອົງປະກອບນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ	ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບ	CoP

1. ຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈຮ່ວມກັນ (Domain)

1.	 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເວທີຂອງຄຳົນມາລວມຕົວໃນທີ່ສະໂມສອນ	 ເຄືອຂ່າຍ	 ເພື່ອໃຫ້ຄຳົນທີ່ມ	ີ
ອຸດົມການໃນການຕິດຕໍ່ກັນເທົ່ານັ້ນ

2.	 ຈະຕ້ອງກ�ນົດ	Domain	ທີ່ສົນໃຈ	ເພື່ອນ�ມາແລກປ່ຽນກັນຢ່າງຊັດເຈນ

3.	 ສະມາຊິກທັງໝົດຕ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈນີ້	 ຜັນຂະຫຍາຍ	 ແລະ	 ແລກປ່ຽນ	
ປະສົບການກັບສະມາຊິກທັງໝົດ

2. ຊຸມຊົນ (Communities)

1.	 ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ຂອງເຂົານັ້ນສະມາຊິກຕ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນການ	
ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະກິດຈະກ�	 ແລະ	 ສົນທະນາ,	 ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	 ແລະ		
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ

2.	 ສ້າງສາຍສ�ພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄຳົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ

3.	 ສະມາຊິກຂອງ	CoP	ບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງແມ່ນວ່າເຮັດວຽກນ�ກັນເປັນປະຈ�ທຸກມື້.

3. ການປະຕິບັດ (Practice)

1.	 CoP	ບໍ່ໝາຍຄຳວາມວ່າທຸກຄຳົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ້ອງສົນໃຈສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄຳືກັນ	ແຕ	່
ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ປະຕິບັດ

2.	 ສະມາຊິກເປັນຄຳົນສ້າງບົດ	 ຫຼື	 ກ�ນົດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ:	 ປະສົບການ,		
ເລື່ອງ-ເຫດການ,	ເຄື່ອງມື	ແລະ	ວິທີຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນອີກ

3.	 ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ	ແລະ	ຄຳວາມອົດທົນໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານເປັນປະຈ�
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IV.	ຄຳຸນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ
ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດບໍ່ແມ່ນການນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້ເຂົ້າມາໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ	 ແຕ່ເປັນການ	
ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສ້າງ	 ແລະ	 ພັດທະນາຄຳວາມຮູ້ໃໝ່ໆ	 ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ	
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.

ເຊັ່ນ	 ຄຳ�ເວົ້າຂອງລາວທີ່ວ່າ	 “ອ້າຍຮູ້ສອງ	 ນ້ອງຮູ້ໜຶ່ງ”	 ນັ້ນຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ພະນັກງານໃນ	
ຫ້ອງການໄດ້ມີເວທີໃນການແລກປ່ຽນຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ການປະຕິບັດໃນໜ້າວຽກ	 ແລະ	 ຫົວຂໍ້	
ທີ່ສົນໃຈຮ່ວມກັນ	 ຊຶ່ງຈະເປັນການສ້າງຄຳວາມເຂັ້ມແຂງຊຶ່ງກັນແລະກັນ	 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເອື່ອຍອີງ	
ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກຫຼາຍ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ກົມກອງເຮົາເຂັ້ມແຂງໃນຕໍ່ໜ້າ.	

V.	 ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດໃຫ້ບັນລ	ຸ
	 ເປົ້າໝາຍ	ມີ	5	ຂັ້ນຕອນ	ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການກຳນົດເປົ້າໝາຍ (Step 1: Establish or identify a  
 purpose)

ຂ້ອຍກ�ລັງພົບບັນຫາຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ?	 ຄຳ�ຖາມນີ້ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມຕົວເອງ	
ວ່າປັດຈຸບັນໃນການເຮັດວຽກເຮົາພົບບັນຫາຫຍັງແດ່ໃນໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ	 ຫຼື		
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງການຈັດຕັ້ງ	 ແລະ	 ໃນຄຳະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງກ�ນົດເປົ້າໝາຍທີ່	
ຈະຂ້າມຜ່ານບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.	

ເຮັດແນວໃດຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ວັດທະນະທ�ການຮຽນຮູ້ຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໃຫ້ປະສົບຜົນ	
ສ�ເລັດດ້ວຍການໃຊ້ຊຸມແຫ່ງການປະຕິບັດ?

ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງເຄືອຂ່າຍ

ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ
Communities	of	Practice

ທີມງານໂຄງການ
Project	Team

ເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
Social	Network

ຈຸດປະສົງ ການຮຽນຮູ	້
ການແລກປ່ຽນ	
ການສ້າງຄຳວາມຮູ້

ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໂຄງການ	
ວາງໄວ້

ໃຫ້ມີການສື່ສານເລື່ອງທົ່ວໄປ	
ເປັນປະຈ�

ຂອບເຂດ ສຸມໃສ່ເພື່ອໃຫ່ເກີດຄຳວາມຮູ້ ຕາມວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພີ່ມ/ເສີມສ້າງຄຳວາມສ�ພັນ

ຄຳວາມສ�ພັນກັນ ການນ�ໃຊ້ທັກສະທີ່ຄຳ້າຍຄຳືກັນ ຍຶດໝັ້ນໃນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອການສື່ສານເລື່ອງທົ່ວໄປກັບໝູ່

ສະມາຊິກ ເຄິ່ງຖາວອນ ມີໄລຍະເວລາຖາວອນ ສາຍສ�ພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນອີງຕາມຄຳວາມ	
ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄຳົນ

ໄລຍະເວລາ ນານຈົນກວ່າຈະເກີດຜົນ	
ປະໂຫຍດແກ່ອົງກອນ	ແລະ	
ສະມາຊິກ

ມີໄລຍະເວລາແນ່ນອນ		
ອິງຕາມໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ

ໄລຍະຍາວ,	
ໂດຍບໍ່ຮູ້ໄລຍະເວລາສິ້ນສຸດແນ່ນອນ



146 ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ລະດັບຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃຈ

ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື

ຂະບວນການເສີມສ້າງການຮ່ວມມື	ແລະ	ຄຳວາມໂປ່ງໄສ

ຫົວໃຈສ�ຄຳັນເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້ານ�ກັນແມ່ນການພັດທະນາຂອດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ	
ນັ້ນຄຳວນເນັ້ນໃສ່ທ່າແຮງທີ່ມີຄຳວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ	 ທີ່ສາມາດໄດ້ຈາກການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມ	ີ
ການຕິດຕໍ່ກັນພາຍໃນ	ແລະ	ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້	ແລະ	ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສົນທະນາເປັນປົກະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນຈິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນການພັດທະນາແນວຄຳິດກ່ຽວກັບ	“ຊຸມຊົນ”	ຊຶ່ງສາມາດ	
ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍໆຜ່ານຮູບແບບຂອງເຄື່ອງມືທາງສື່ສັງຄຳົມອອນລາຍ	 ແລະ		
ບັນດາແອບພຣີເຄຊັນ	ຕ່າງໆ.	ພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ຄຳົນກ�ລັງໃຊ້ຫຼາຍຢູ່	ຫຼື	ຄຳຸ້ນເຄີຍ	
ໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນ	(Facebook,	Myspace,	Flickr	ແລະ	ອື່ນໆ.)

•	 …ການທີ່ເປັນຜູ້ນ�ໝາຍຄຳວາມວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ແກ່ຄົຳນອື່ນເພື່ອຊອກຫາຄຳວາມ	
ຈິງດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.	ຜູ້ນ�ເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງພື້ນທີ່	ແລະ	ໂອກາດໃຫ້ຄຳົນໄດຄຳົ້ນພົບຄຳວາມ	
ຈິງ,	ແລະ	ສະຖານທີ່ທີ່ຄຳົນອາໄສຢູ່ນັ້ນເຂົາສາມາດຄຳົ້ນພົບຕົນເອງໃນລະດັບເລິກສຸດ.	

Fred	Kofman

2. ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດຊຸມຊົນ/ກຸ່ມຂອງເຮົາ (Identify your Community)

ບັນດາແອບພຣເີຄຊັນ ຕາງໆ. ພວກເຮົາສາມາດເລມຈາກສງທຄົນກຳລັງໃຊາຍຢູ ື ຄຸມເຄີຍໃນ
ປັດຈຸບັນເຊນ (Facebook, Myspace, Flickr ແລະ ອນໆ.) 

 
• …ການທເປັນຜູນຳໝາຍຄວາມວາເປັນຜູໃຫໂອກາດໃຫແກຄົນອນເພອຊອກຫາຄວາມ
ຈິງດວຍຕົວຂອງເຂົາເຈາເອງ. ຜູນຳເປັນຜູທສາງພນທ ແລະ ໂອກາດໃຫຄົນໄດຄນພົບ
ຄວາມຈິງ, ແລະ ສະຖານທທຄົນອາໄສຢູນນເຂົາສາມາດຄນພົບຕົນເອງໃນລະດັບເລິກ
ສຸດ.  

Fred Kofman 
 
 
 

5.2 ຂນຕອນທ ີ2: ກຳນົດຊມຊົນ/ກຸມຂອງເຮົາ (Identify your Community) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outsiders 

ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ		
/	ຊຸມຊົນອື່ນ

ບໍ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນບາງຄຳັ້ງ

ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ

ຜູ້ນ�
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ຊຸມຊົນຂອງຄຳົນທີ່ໃຫ້ຄຳວາມສ�ຄຳັນໃນສິ່ງທີ່ສົນໃຈ	 ລື	 ບັນຫາຮ່ວມກັນ.	 ຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະ	
ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ	 ແລະ	 ສາຍສ�ພັນອັນດີຕໍ່ກັນບົນພື້ນຖານຄຳວາມນັບຖື	 ແລະ	 ເຊື່ອໝັ້ນ	
ຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ.	

ຊະນິດຂອງຊຸມຊົນ
• ຊຸມຊົນຊ່ວຍເຫຼືອ	 ໃຫ້ໂອກາດແກ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດ້ແລກປ່ຽນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ		

ແລະ	ກັນ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກປະຈ�ໃນແຕ່ລະວັນທີ່ຕ້ອງການ.	
• ຊຸມຊົນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດ	ີ ພັດທະນາ	 ແລະ	 ແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີ,	 ວິທີການ	

ປະຕິບັດ	ແລະ	ລະບຽບການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນ�ໃຊ້.	
• ຊຸມຊົນນຳພາສ້າງຄວາມຮູ	້ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳຸ້ມຄຳອງ,ຈັດການ,	ແລະ	ສ້າງອົງຄຳວາມຮູ້	ຈາກສິ່ງທີ່	

ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດສ້າງໄດ້.	
• ຊຸມຊົນນະວັດຕະກຳ	ຈະສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸທາງດ້ານແນວຄຳິດ,	ຄຳວາມຮູ້ໃໝ່	ແລະ	ຮູບ	

ແບບການປະຕິບັດແນວໃໝ່

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອສະມາຊິກຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ 
ພົບໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາຊ່ວຍ:
•	 ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນກັບສະມາຊິກ
•	 ສ້າງຄຳວາມເຊື່ອໝັ້ນ
•	 ສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄດພົບປະເມື່ອມີຄຳວາມຕ້ອງການຂອງເພື່ອນສະມາຊິກໃຫ້ຊ່ວຍ	 ແລະ	 ຂໍ	

ຄຳວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
•	 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອແລກປ່ຽນ,	 ປະເມີນຜົນງານ	 ແລະ	 ຊີ້ແຈງ/ໂຄສະນາ	 ການ	

ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ດີໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນຮັບຊາບ
•	 ສ້າງກົນໄກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກັນເອງ
•	 ເລັ່ງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງກອນ	 ຫຼື	 ກັບພາກສ່ວນຫຼືບຸກຄຳົນທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານ	

ສະເພາະດ້ານ.
•	 ສ້າງຄຳວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ	 ແລະ	 ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຂອງພະນັກງານ	

ເຄືອຂ່າຍ
•	 ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ວິຊາການຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ	ໂດຍຈາກປະສົບການ	ແລະ	ຄຳວາມຮູ້ຂອງ	

ຊ່ຽວຊານ

ຄວາມຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດໄດ້ດ	ີ ເມື່ອການພັດທະນາ	 ແລະ	 ການແຈກຢາຍຜົນການ	
ປະຕິບັດທີ່ໄດ້ດີ,	 ວິທີການປະຕິບັດ	 ແລະ	 ລະບຽບການເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທັນໃຈເພື່ອຢືນຢັນ		
ແລະ	ມີຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນກັບສະພາບບັນຈຸບັນ
•	 ເພີ່ມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ	ແລະ	ການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
•	 ຊອກຫາຄຳວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ	ແລະ	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
•	 ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ,	 ການປຶກສາຫາລື	 ແລະ	 ການກວດສອບຄຳວາມຖືກຕ້ອງ	

ຂອງການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ.
•	 ຈັດພິມ	ແລະ	ແຈກຢາຍການປະຕິບັດສະເພາະດ້ານ.	
•	 ກວດສອບປະສິດທິຜົນ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດ.
•	 ເລັ່ງຄຳວາມໄວໃນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ມີຄຳຸນນະພາບ	ແລະ	ການດ�ເນີນຂອງການປະຕິບັດ	

ທີ່ດີ.

•	 ບັນລຸມາດຕະຖານລະດັບສູງໃນໂຄງການ,	ໃນຍຸດທະສາດ	ແລະ	ປັບປຸງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

•	 ຮັກສາພາວະການນ�ທາງດ້ານວິຊາການ
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ຄຳວາມຕ້ອງການດ້ານຄຳວາມຮູ້ໃນການສ້າງຄຳວາມຮູ້	 ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນມີຄຳວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ	
ຈັດການ,	ຄຳຸ້ມຄຳອງ	ແລະ	ຈັດການກັບອົງຄຳວາມຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ແຕ່ລະຄຳົນສາມາດເຮັດໄດ້
•	 ສ້າງຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາກັບຄຳົນອື່ນ
•	 ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮູບແບບທີ່ຈັດການ	ແລະ	ສະທ້ອນ	

ເຖິງຄຳວາມຮູ້ສຶກ.	
•	 ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງລວບລວມຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ຄຳວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ກວດສອບແລ້ວ	 ທີ່ມີການຄຳຸ້ມຄຳອງ,		

ສັງລວມ	ແລະ	ທັນກັບສະພາບປັດຈຸບັນ.
•	 ນ�ເອົາຄຳວາມຮູ້	 ແລະ	 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານມາໄວ້ນ�ກັນຕາມເວລາທີ່ກ�ນົດໄວ້	 ແລະ		

ຄຳວາມກ່ຽວຂ້ອງ.	
•	 ຕອບສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຂ່າວສານທີ່ທັນກັບສະພາບ,	 ຜົນງານຕີພິມ,	 ເວັບໄຊ	 ແລະ		

ການປະຕິບັດ	ທັງໄວ	ແລະ	ງ່າຍ.
•	 ເພີ່ມໂອກາດໃນການພັດທະນາ	ແລະ	ຊ່ວຍຕົນເອງ
•	 ຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງຄຳວາມຄຳິດ	ແລະ	ຄຳວາມຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
•	 ຊ່ວຍໃນເລື່ອງກ່ຽວກັບການນ�ພາ	ແລະ	ຄຳວາມເປັນຜູ້ນ�.

ຄວາມຕ້ອງກນທາງນະວັດຕະກຳໃໝ	່ ເມື່ອເຮົາສາມາດສ້າງການບຸກທະລຸທາງດ້ານແນວຄຳິດ,		
ຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ການປະຕິບັດມີຫຼາຍຂຶ້ນ
•	 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ	ເພື່ອໃຫ້ນະວັດຕະກ�ໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.
•	 ສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກບົນພື້ນຖານແນວຄຳິດສ້າງສັນ,	 ການທົດລອງ,	 ຮັບຜິດຊອບ	

ຫຼາຍວຽກ,	ແລະ	ນ�ໃຊ້ຄຳວາມຮູ້ຫຼາຍຂະແໜງການໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ.
•	 ແລກປ່ຽນ	ແລະ	ພັດທະນາຄຳວາມຮູ້ແບບຊ່ຽວຊານ	ແລະ	ຄຳິດພັດທະນາການປະຕິບັດແບບ	

ນະວັດຕະກ�ໃໝ່;
•	 ເລັ່ງລັດອັດຕາຂອງການສ້າງນະວັດຕະກ�ໃໝ່ຜ່ານການແລກປ່ຽນ	 ແລະ	 ທົດສອບ	

ແນວຄຳວາມຄຳິດ;
•	 ເປິດໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງ	 ແລະ	 ການເຮັດວຽກກັບເທັກໂນໂລຍີ,	 ທຸລະກິດ	 ແລະ		

ຮູບແບບວິທີການໃໝ່ໆ.
•	 ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາແນວຄຳິດ	 ແລະ	 ແນວທາງຂອງການ	

ເຮັດວຽກແບບໃໝ່.
•	 ແລກປ່ຽນບັນດາທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ	ແລະ	ການແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ
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ທ�ຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ

ຊຸມຊົນຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຸມຊົນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີ ຊຸມຊົນນ�ພາສ້າງຄຳວາມຮູ້ ຊຸມຊົນນະວັດຕະກ�

ການນ�ພາ •	ໃຊ້ງົບປະມານນ້ອຍ	ດ້ວຍ	
ການນ�	ສິ່ງທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາ	
ໃຊ້ໃໝ່

•	ຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ	
ສັງຄຳົມ

•	ໃຊ້ງົບປະມານນ້ອຍຜ່ານ	
ມາດຕະຖານ	

•	ໂຄງການສະເໝີຕົ້ນ	
ສະເໝີປາຍ	

•	ຍົກລະດັບຄຳຸນນະພາບ	
ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ	

•	ພັດທະນາວິຊາສະເພາະ •	ຈັບຈຸດການປ່ຽນແປງທ່າ	
ອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ	

•	ມີຫຼັກການ	ແລະ	ນິຕິກ�	
ຮອງຮັບ	

ກິດຈະກ� •	ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ	
ສະມາຊິກ	

•	ມີຄຳວາມຮູ້ວ່າໃຜເປັນໃຜ

•	ການເກັບຂໍ້ມູນ	
•	ການກວດສອບຂໍ້ມູນ	
•	ການພິມເຜີຍແຜ່	

•	ໂນ້ມນ້າວຜູ້ຊ�ນານງານ	
ເຂົ້າມາຊ່ວຍ

•	ບໍລິຫານ-ຈັດການ	
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ

•	ສຶກສາ	ແລະ	ທ�ຄຳວາມ	
ເຂົ້າໃຈກັບບັນດາທ່າອ່ຽງ	
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ	

•	ແລກປ່ຽນປະສົບການ	
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ	ແລະ		
ມີຄຳວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ	

•	ພັດທະນານະໂຍບາຍ	

ໂຄງສ້າງ	
ການຈັດຕັ້ງ		
ແລະ	ບົດບາດ

•	ການແກ້ໄຂບັນຫາ	
•	ຄຳະນະເຮັດວຽກຍ່ອຍ	

•	ຈັດລ�ດັບ	ແລະ	ເກັບກ�	
ບັນດາຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້ດີ	

•	ພິມເຜີຍແຜ່	

•	ພະນັກງານສະເພາະກິດ •	ຜູ້ຊ່ຽວຊານແຕ່ລະໜ້າວຽກ	
•	ຄຳະນະເຮັດວຽກຍ່ອຍ	

ໃຫ້ລາງວັນ/	
ຜົນຕອບແທນຕໍ່	
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

•	ຄຳວາມຮູ້ສຶກຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ	

•	ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກ	
ປະຈ�ວັນ	

•	ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດ	
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

•	ມີແຮງບັນດານໃຈ	
ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້	

•	ການພັດທະນາ	
ວິຊາສະເພາະ	

•	ຄຳວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກ	
ໃນການຕິດຕາມການ	
ປະກົດຂຶ້ນຂອງທ່າອ່ຽງ	
ຕ່າງໆ

ຄຳວາມຮູ້ •	ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນ	-		
ການປະຕິສ�ພັນກັນກັບ	
ສັງຄຳົມໃນລະດັບສູງ

•	ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນຕໍ່າ	
•	ຈະແຈ້ງໃນການຊອກຄຳົ້ນ

•	ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນຖືກ	
ນ�ສະເໜີຈະແຈ້ງ

•	ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນ	
-	ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນ

•	ມີຄຳວາມຈະແຈ້ງ	ຕໍ່	
ຄຳວາມຮູ້ສ່ວນບຸກຄຳົນ

3. ບາດກ້າວທີ 3: ເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳ ແລະ ພຶດຕິກຳ  (Understand the  
 Culture and Behaviours)

ເນັ້ນໜັກວັດທະນະທຳ

ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກວັດທະນະທ�ຂອງການສະສົມຄຳວາມຮູ້	 (ຄຳົນຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ)	 ເປັນການ	
ປະສົມປະສານກັນຂອງຄຳວາມຮູ້	(ຄຳົນ	ຫາ	ຄຳົນ)

•	 ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດມີໂຄງສ້າງການສັ່ງການທີ່ເປັນຂັ້ນລະດັບ

•	 ເຊື່ອໝັ້ນເກີນໄປໃນການເກັບຂໍ້ມູນ	ແລະ	ການຈັດສັນຂໍ້ມູນ.
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•	 ບໍ່ມີລະບົບການພັດທະນາທີ່ເນັ້ນການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ	 ແລະ	 ການແລກປ່ຽນ	
ເຕັກນິກ	ແລະ	ວິທີການເຮັດວຽກ;

•	 ວັດທະນະທ�ປິດ	ແລະ	ວັດທະນະທ�ແບບເອກະຊົນ

ເປັນຫຍັງຈິ່ງເນັ້ນທີ່ຈຸດປະສົງ?

ຍ້ອນວ່າຖ້າຂາດຈຸດປະສົງຊຸມຊົນຂອງເຮົາກໍ່ຈະຢຸດຊະງັກ	 ແລະ	 ບໍ່ສາມາດລວມໂຕກັນໄດ້.		
ການປະຕິບັດນີ້ເປັນຄຳືກັບໂຄງວຽກ,	 ແນວຄຳິດ,	 ເຄື່ອງມື,	 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,	 ຮູບແບບ,	 ພາສາ,		
ເລື່ອງລາວປະສົບການ,	ແລະ	ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ທີ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໃຊ້ແລກປ່ຽນເພື່ອ	
ກໍ່ໃຫ້ເກີດລະບົບ/ອົງຄຳວາມຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ເປັນຫຍັງໃຜຜູ້ໜຶ່ງຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ?

ຢ່າງນ້ອຍເຂົາຕ້ອງເຫັນວ່າ: 

•	 ເປົ້າໝາຍ/ຈຸດປະສົງໜ້າສົນໃຈ	ແລະ	ດຶງດູດຄຳວາມສົນໃຈ	ແລະ	ຄຳວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຂົາໄວ້

•	 ເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:	 ເຊັ່ນ:	 ມີສັງຄຳົມກວ້າງຂຶ້ນ,	 ສາມາດຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ,		
ແລກປ່ຽນຄຳວາມຮູ້	ແລະ	ຮ່ວມຜະລິດນ�ກັນ.

•	 ແຕ່ລະຄຳົນເລືອກທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກດ້ວຍຄຳວາມເຕັມໃຈ,	ເຂົ້າຮ່ວມ	ແລະ	ອອກຈາກການ	
ເປັນສະມາຊິກໄດ້.	

ລະດັບຂອງການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ	(Level	of	Engagement)

ກົດເກນຂອງການປະກອບສ່ວນ

ເສັ້ນສະແດງການປະກອບສ່ວນ

ເສັ້ນສະແດງຫາງຍາວ	 ຂອງ	 ຄຳຣິສ	 ແອນເດີສັນ	 www.thelongtail.com	 ແລະ	 ຕາມດ້ວຍ	
ຫຼັກການແຈກຢາຍຂອງຈາຄຳອບ	ນິວສັນ;

ກົດເກນ 1% 

•	 ສ�ລັບ	100	ຄຳົນທີ່ເຂົ້າເຖິງໂລກອອນລາຍ	ມີພຽງແຕ່	1	ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ສ້າງເນື້ອໃນ	ແລະ	ອີກ		
10	ສ່ວນຮ້ອຍຈະມີການປະຕິສ�ພັນກັບມັນ	ແລະ	89	ສ່ວນຮ້ອຍພຽງແຕ່ເຂົ້າເບິ່ງ.

•	 ໃນແຕ່ລະມື້ຢູ່ເວັບໄຊ	YouTube	ໄດ້ມີການດາວໂຫຼດປະມານ	100	ລ້ານເທື່ອ	ແລະ	ການ	
ອັບໂລດ	65.000	ຄຳັ້ງ.

•	 50%	ຂອງການປະກອບສ່ວນປັບປຸງຫົວຂໍ້ຢູ່ເວັບໄຊວິກີພີເດຍມີພຽງແຕ່	0.7%	ຂອງຜູ້ໃຊ	້
ທັງໝົດ	ແລະ	ຫຼາຍກວ່າ	70%	ຂອງຫົວຂໍ້ທັງໝົດຖືກຂຽນດ້ວຍພຽງຄຳົນ	1.8%	ຂອງຜູ້ໃຊ	້
ທັງໝົດ;

•	 ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງຢາຮູ	 (Yahoo	Groups),	1%	ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຊ້ລິເລີ່ມສ້າງກຸ່ມ;	10%		
ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຊ້ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນປົກກະຕິ.	 100%	 ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຊ້ໄດ	້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກ�ທັງໝົດຂອງກຸ່ມຂ້າງເທິງ.	 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໜັງສືພິມເດີກາດຽນ		
(The	Guardian)
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ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນແມ່ນ: ໃຫ້ເບິ່ງແຍງຜູ້ທີ່ສ້າງເນື້ອໃນຂອງເຈົ້າ

ສະມາຊິກເຫັນດີກ່ຽວກັບຄຳວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫົວໃຈເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ.	 ຊຸມ	
ຊົນຄຳວນມີການແລກປ່ຽນຄຳວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງໃນຊຸມຊົນແຫ່ງການ	
ປະຕິບັດ.	ເຖິງແມ່ນວ່າຂະບວນການວິເຄາະໄດ້ກ�ນົດຄຳວາມຮູ້,	ທັກສະ	ແລະ	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	
ທີ່ຕ້ອງການ	 ແຕ່ມັນກໍ່ຕ້ອງການກ�ນົດຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດ	 ແລະ	 ຕົວຊີ້ວັດຜົນສ�ເລັດ	
ຊັດເຈນ.	ຊຸມຊົນຄຳວນກ�ນົດບຸລິມະສິດຄຳວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການ;

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ (Community Roles and Responsibilities)

•	 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສາມາດທີ່ຈະວາດພາບການບໍລິການຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດໃດ	
ໜຶ່ງຕະຫຼອດເວລາ	ແລະ	ສາມາດມີມະໂນພາບວ່າຊຸມຊົນຈະມີການສື່ສານກັນແນວໃດລະ	
ຫວ່າງອົງການ.	

•	 ຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ/ຜູ້ປະສານງານໃຫ້ຄຳ�ປຶກສາ,	 ອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ,	 ຕິດຕໍ່,			
ຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ	ໃຫ້ການແນະນ�.	

•	 ຜູ້ນ�ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍບົດບາດໃນຊຸມຊົນທີ່ປະສົບຜົນສ�ເລັດດ້ວຍການກະຕຸ້ນຂະບວນ	
ການແລກປ່ຽນ	ແລະ	ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈທີ່ຈ�ເປັນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

•	 ບັນນາລັກຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	 (ອາດຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດບາດຜູ້ອ�ນວຍຄຳວາມ	
ສະດວກ).	

•	 ຊ່າງເຕັກນິກເຂົ້າໃຈຄຳວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ຮັບປະກັນວ່າມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດ	
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄຳວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ.

•	 ກຸ່ມຫຼັກ	 ແມ່ນກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ລິເລີ່ມກິດຈະກ�ທ�ອິດກ່ອນໝູ່	 ແລະ	 ສືບຕໍ່ໃຫ້ການ	
ຊ່ວຍເຫຼືອອົງກອນຕະຫຼອດໄປ.	

•	 ຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນຜູ້ຊ�ນານງານໃນວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງ;

•	 ສະມາຊິກ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ຖ້າຫາກບໍ່ມີສ່ວນນີ້ຖືວ່າບໍ່ມີຊຸມຊົນ.	

4. ບາດກ້າວທີ 4: ພັດທະນາ/ລົງມືເຮັດການປະຕິບັດ

ການລົງມືປະຕິບັດແມ່ນເປັນຊຸດຂອງແຜນງານ,	ແນວຄຳິດ,	ເຄື່ອງມື,	ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,	ຮູບແບບ,		
ພາສາ,	ເລື່ອງ,	ແລະ	ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ທີ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນແລກປ່ຽນກັນເພື່ອເຮັດໃຫ	້
ເກີດປະສິດທິພາບໃນຄຳວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົ້າຕ້ອງການສ້າງຂຶ້ນ.	

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ:

1.	 ຊອກຫາ	ແລະ	ຕິດຕໍ່ກັບຊ່ຽວຊານ

2.	 ຊອກຫາ	ແລະ	ຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນໃກ້ຊິດ

3.	 ສ້າງຫ້ອງສົນທະນາ,	ວີກີ,	ບລອກ,	ແຫຼ່ງເກັບເອກະສານ

4.	 ຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�ແຕ່ລະໄລຍະ

5.	 	ຂ່າວ	ແລະ	ຈົດໝາຍຂ່າວ
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດປະກອບ 
ມີ: 

•	 ການຕິດຕາມກິດຈະກ�	

•	 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມ	(ເຕັກນິກໃນການອ�ນວຍຄຳວາມສະດວກ)	

•	 ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ	

•	 ລາຍງານກິດຈະກ�ຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ,	ການປະເມີນຜົນ	

•	 ຕິດຕາມຄຳວາມຄຳືບໜ້າເກນ	ແລະ	ຜົນກະທົບຂອງຄຳວາມສ�ເລັດ	

•	 ຈັດການກິດຈະກ�	ແລະ	ງານນິທັດສະການກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ	

5. ບາດກ້າວທີ 5: ຕິດຕາມ ແລະ ວັດທຸກສິ່ງ - ທຸກກິດຈະກຳ

ຕົວຢ່າງ:	ສະຖິຕິຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຫ່ງໜຶ່ງ

•	 ມີສະມາຊິກລົງຖະບຽນເກີນກວ່າ	26,000	ຄຳົນ	

•	 ມີຫຼາຍກວ່າ	600	ຊຸມຊົນ	

•	 ຄຳ່າສະເລ່ຍຂອງສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ	ແມ່ນ	50	ຄຳົນ	

•	 ສະມາຊິກສູງສຸດຂອງຊຸມຊົນແມ່ນສູງກວ່າ	1400	ຄຳົນ	

•	 ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ	2700	ສະຫາຍແມ່ນຍັງປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ	

•	 ຄຳ່າສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຢ້ຽມຢາມແມ່ນ	16,000	ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ.

•	 ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ	1000	ຄຳັ້ງໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ..

ທັງນີ້ບໍ່ໃຫ້ເອື່ອຍອີງກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດ	ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າຊຸມຊົນຂອງເຮົາປະສົບຜົນສ�ເລັດ.	ແຕ	່
ໃຫ້ໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດເພື່ອເຂົ້າໃຈຊຸມຊົນເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.	 ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄຳວນຄຳ�ນຶງສະເໝີວ່າຜົນລວມ	
ຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດທາງປະລິມານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານວ່າຊຸມຊົນປະສົບຜົນສ�ເລັດ	 ຫຼື	 ລົ້ມ	
ເຫຼວ.	ເຊັ່ນຕົວຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງການເຂົ້າໃຈ:	

1.	 ຈຸດປະສົງເບື້ອງຕົ້ນ	 ແລະ	 ຜົນຄຳາດຫວັງຂອງຊຸມຊົນ:	 ບາງຄຳັ້ງຈະເປັນທີ່ຮັບຮູ້ເວລາ	
ສົນທະນາ	ແລະ	ເວລາແລກປ່ຽນເອກະສານນ�ກັນ.	ສ່ວນອີກທີ່ເຫຼືອແມ່ນການຊ່ວຍ	
ເຫຼືອແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອພົບອຸປະສັກ	ແລະ	ສິ່ງທ້າທາຍ.

2.	 ຄຳວາມສ�ພັນ	ຫຼື	ວົງຈອນຂອງຊຸມຊົນ	ບໍ່ແມ່ນທຸກຊຸມຊົນທີ່ມີກິດຈະກ�ຕະຫຼອດ,	ບາງ	
ຊຸມຊົນອາດມີການເຄື່ອນໄຫວ	 ແລະ	 ມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໃນລະດັບຕໍ່າຕະຫຼອດ	
ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານໜຶ່ງ.	 ແລະ	 ໃນອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນບຸກທະລຸໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ	
ດ້ວຍການພົບປະໜ້າຕໍ່ໜ້າ	ຫຼື	ງານພົບປະໃດໜຶ່ງ.

3.	 ຄຳຸນນະພາບຂອງການປະຕິສ�ພັນ	 ແລະ/ຫຼື	 the	 viewings	 it	 attracts.	 ຊຸມຊົນທີ່	
ຕິດຕໍ່ກັນທາງອອນລາຍອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍຄຳ�ຄຳິດຄຳ�ເຫັນທີ່ຍາວ,	 ມີ	
ຄຳຸນນະພາບສູງ,	 ເປັນຄຳວາມເຫັນສ່ວນຕົວ	 ຫຼືກໍລະນີສຶກສາທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນ	
ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	 ການສົນສະນາໃນອີກຮູບແບບໜຶ່ງແມ່ນການສົນທະນາສະພາບ	
ທົ່ວໄປ,	 ການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນຮູບແບບການໃຫ້ຄຳ�ປຶກສາເມື່ອເຫັນວ່າໃຜ	
ຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ	ແລະ	ຕ້ອງການຄຳ�ປຶກສາທາງດ້ານແນວຄຳິດ.	
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ມີຫຼາຍວິທີໃນການວັດຄຳວາມສ�ເລັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກເປັນການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນທາງດ້ານ	
ປະລິມານ	 ແລະ	 ຄຳຸນນະພາບໄປນ�ກັນ.	 ແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ວ່າຊຸມຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ	
ປະສົບຜົນສ�ເລັດຫຼືບໍ່	 ຫຼື	 ວ່າມັນເປັນພຽງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ຄຳົນມາລົມກັນຫຼິ້ນໂດຍບໍ່ເກີດຜົນ	
ປະໂຫຍດຫຍັງ.	

VI.	ປັດໄຈທີ່ເຮດັໃຫ້ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດປະສົບຜົນສ�ເລັດ
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະສົບຜົນສ�ເລັດ	ປະກອບມີ:

•	 ຈຸດປະສົງທີ່ຈະແຈ້ງ	-	ແມ່ນຫຍັງຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດ/ສື່ສານ?

•	 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ	ແລະ	ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນ.

•	 ກຸ່ມຫຼັກຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້າວຫັນ

•	 ສ້າງແຮງຈູງໃຈ

•	 ຮູ້ຄຳວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

•	 ມີແຜນການດ�ເນີນລະອຽດປະກອບມີກິດຈະກ�ຍ່ອຍເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄຳວາມຕ້ອງການ

•	 ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງກິດຈະກ�ຊຶ່ງໜ້າ	ແລະ	ກິດຈະກ�ທາງອອນລາຍ

ທັງໝົດນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່
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