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วิชา “Learning How to Learn: Powerful mental tools” 

 

บทนำ 

  

 หากพูดถึงความตั้งใจใฝรู เพื ่อการพัฒนางานแลว สิ่งที่มนุษยงานทุกคนจำเปนตองรู จักกอนคือ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ (Achievement motivation) หากแปลตามตัวอักษรแลวก็ไมยากนักที ่จะคาดเดา

ความหมายไดวา คงเปนสิ่งใด ๆ ที่ถูกนำมาใชกระตุนความสำเร็จในการทำเรื่องตาง ๆ ของมนุษย นั่นจึง

หมายความวา ความสำเร็จของเราจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยหากปราศจากสิ่งกระตุน จากความคิดนี้อาจทำ

ใหยอนกลับไปพิจารณาแนวคิดของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันอยาง สกินเนอร ที่เขาเชื่อวาพฤติกรรมใด ๆ จะ

เกิดข้ึนไดก็ยอมตองเกิดภายใตเง่ือนไขท่ีเหมาะสมโดยการศึกษาของเขาเกิดข้ึนจากการนำหนูตัวหนึ่งท่ีกำลังหิว

ไปไวในกลองที่ไดออกแบบไว ปรากฏวาเมื่อหนูวิ่งดวยความหิวอยูภายในกลองใบนั้น เมื่อไปเหยียบโดนคาน

ภายในกลองไฟก็จะสวางข้ึนพรอมกับมีอาหารตกลงมาในจานภายในกลอง ทำใหหนูไดกินอาหาร และสงผลให

หนูวิ่งไปเหยียบคานซ้ำแลวซ้ำเลา จนทำใหหนูตัวนั้นเกิดการเรียนรูวาหากมันวิ่งไปเหยียบคานเม่ือไร มันก็จะได

กินอาหารท่ีหลนลงมาทุกครั้งไป มันจึงเกิดพฤติกรรมตั้งใจเหยียบคานแทนท่ีจะเปนเพราะความบังเอิญเหมือน

ในครั้งแรก จากนั้นความถี่ในการเหยียบคานของหนูก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเริ่มสม่ำเสมอมากขึ้น สกินเนอร 

จึงสรุปผลการศึกษาของเขาวา “การเรียนรูที่ดีจะตองมีการเสริมแรง” แตอยางไรก็ตามสกินเนอร ยังเสนอขอ

คนพบที่นาสนใจวาจริง ๆ แลวการเรียนรูที่ดีอาจไมไดเปนผลมาจากการเสรมิแรงเสมอไป แตยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ี

เขามากำหนดการเรียนรู นั่นคือ “การใหรางวัล”  

 ทั้งนี้ หลายคนอาจเห็นวามนุษยนั้นมีความแตกตางจากหนูที่ถูกนำมาใชในการทดลองอยางแนนอน 

เพราะนอกจากการเรียนรูแลวมนุษยยังมีองคประกอบที่พิสูจนไดวาแตกตางไปจากสัตว คือ ความรูสึกนึกคิด

และความตองการทางจิตใจ (Mental) ซึ่งแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ยอมไมใชเพียงสิ ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งเรา การ

ตอบสนอง และการใหรางวัล ดังเชนการทดลองที ่กลาวมาอยางเดียวเปนแนแท และหากจะกลาวถึง

ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แลวก็ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลายและคลายคลึงกัน 

แตสิ่งหนึ่งที่ทำใหมนุษยมีการเรียนรูตางจากหนูนั่นก็คือความตองการภายในจิตใจ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้น ไมเพียงเกิดข้ึนไดจากสิ่งเราและรางวัลท่ีเกิดข้ึนจากการกระตุนจากภายนอกเทานั้น แต

แรงจูงในใฝสัมฤทธิ์เปนการสรางสิ่งเราท่ีเกิดจากการกระตุนภายในจิตใจของมนุษยเอง หรืออาจเรียกไดวาเปน 

“ความปรารถนา” เพราะฉะนั้น การเรียนรูของมนุษยจึงประกอบดวยแรงกระตุนทั้งจากภายในและจาก

ภายนอกบุคคล ตามทัศนะของผูเขียนมองวาหากพิจารณาแรงกระตุนทั้งสองประเภทนี้แลว แรงกระตุน

ประเภทใดที่สำคัญตอการสรางการเรียนรูของมนุษยมากกวากันหากพิจารณาบนพื้นฐานของความเชื่อที่วาใน

เมื่อมนุษยทุกคนยอมมีทางเลือกเปนของตนเอง อาจสงผลใหแรงกระตุนจากภายในมีความสำคัญมากกวาและ

มนุษยยอมเลือกหนทางตามความตองการของตนเองตามท่ีตองการ แตหากมนุษยผูนั้นไดสูญเสียทางเลือกของ

ตนเองไปเมื่อใด ไมวาจะดวยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ยอมไดรับและยินยอมพรอมใจที่จะทำตามแรงกระตุนจาก
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ภายนอกตามทางเลือกที่มีอยูในสถานการณนั้น อยางไรก็ตาม มนุษยทุกคนยอมตองพยายามตอรองกับแรง

กระตุนทั้งสองประเภทเพื่อใหเกิดสมดุลขึ้น เพื่อสรางการเรียนรูที่เหมาะสมและสมดุลกับตนเองทั้งจากแรง

กระตุนจากสิ่งเราและการใหรางวัลจากภายนอก รวมกับความปรารถนาหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก

ภายในตัวบุคคลเอง และนำพาตนเองไปสูเปาหมายตามท่ีตองการในท่ีสุด 

 

1. ปรับวิธีคิด ชีวิตตองเปล่ียนแปลง: การปรับ Mindset เพ่ือสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

 

 1.1 ระบบคิดและการมองเห็นโลกแบบใฝสัมฤทธิ์ 

 

 Mindset คืออะไร และมีความสำคัญอยางไรตอการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ท้ังนี้เชื่อวาหลายคนคง

คุนเคยกับคำวา Mindset ซึ่งอาจแปลเปนไทยไดวา “กรอบความคิด” “ชุดความคิด” หรือ “คอนเซปชีวิต” 

โดยในภาพรวมนั้นไมไดมีความแตกตางกันมากนัก เพราะนาจะกลาวไดวา Mindset คือ การสะทอนวิธีการ

มองโลกของแตละบุคคล ซึ่งยอมมีความแตกตางกันออกไปตามประสบการณในอดีตที่ไดสั ่งสมมา หรือใน

บางครั้งอาจติดตัวมาตั้งแตในระดับโครโมโซมในรางกายเม่ือแรกเกิด เนื่องจากมีปรากฏการณท่ีแสดงใหเห็นวา

มนุษยเราถึงแมจะถูกเลี้ยงดูมาแบบเดียวกัน มีประสบการณที่คลายคลึงกัน แตกลับมีพฤติกรรมที่สะทอน 

Mindset ของคนเหลานั้นที่แตกตางกันออกไป หรือแมแตตรงขามกันเลยก็มี ดังนั้น ผูเขียนเชื่อวาคงยากที่จะ

สรุปไดวา Mindset นั้น มีที่มาที่ไปอยางไร และหากจะถามตอไปวา แลวมันสามารถถูกสรางขึ้นมาไดหรือไม 

ตามทัศนะของผูเขียนแลวนั้นเห็นวาในขณะท่ีเรายังไมสามารถเชื่อไดสนิทใจวา Mindset นั้น มีท่ีมาอยางไรได

อยางชัดเจนก็คงเปนการยากยิ่งที่จะสราง Mindset ใหเกิดขึ้นมากไดโดยปราศจากหลักฐานการอางอิงทาง

วิทยาศาสตรและทางสังคมศาสตรมาประกอบไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ทั ้งในแวดวง

วิชาการและดานการปฏิบัติงาน ตางก็พากันยอมรับวา Mindset นั้นมีอยูจริง และเห็นวาแตละบุคคลยอมมี 

Mindset ท่ีแตกตางกันออกไปแตจะดวยจากสาเหตุใดนั้น ก็ยังคงไมอาจสรุปไดแนนอน  

 สำหรับการถือกำเนิดเกิดขึ้นของ Mindset หากพิจารณาเปรียบเทียบกับมุมมองดานการพัฒนา

บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยในแนวคิดและทฤษฎีอื่น ๆ เกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แลวนั้น อาจจะ

ยังจัดวาเปนมุมมองนองใหมซึ่งเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงมาไดไมนานนัก โดย Dweckและ Leggett ไดเปนผู

หยิบยกประเด็นเรื่อง Mindset นี้ข้ึนในชวงป ค.ศ. 1988 เนื่องจากความตองการในการทำความเขาใจรูปแบบ

ของพฤติกรรมซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสรางแรงจูงใจ  

ดวยการพยายามอธิบายวามนุษยสามารถใชศักยภาพและความชาญฉลาด (Intelligence) ของตนเองเพ่ือมุงสู

เปาหมายหมายไดอยางไร อยางไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับ Mindset ถึงแมจะเปนเรื่องเล็ก ๆ ของแตละบุคคล 

แตผูเขียนกลับมองวามันเปนเรื่องใหญในระดับโลกเลยทีเดียว เพราะมันเปนวิธีการมองโลกของแตละบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นโลกแตละใบของคนแตละคนยอมมีขนาดไมเทากัน เพราะเราตางก็มี Mindset 

ท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้น เม่ือ Mindset แสดงถึงศักยภาพและความชาญฉลาดของมนุษยในการมองโลก จึง
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ทำให Mindset สามารถสรางพลังในการเปลี่ยนแปลงใหกับโลกใบนี้ไดอยางยิ่งใหญ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาบุคคลใด

จะสามารถดึงศักยภาพและความชาญฉลาดของตัวเองออกมาใชในการสรางโลกทางความคิดของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพมากกวากัน จึงยิ่งเปนการตอกย้ำวา Mindset เปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยทุกคนนับแตเริ่มมี

พัฒนาการอยางควบคูกันท้ังทางดานความคิดและจิตใจ 

 ทฤษฎีการมองเห็นโลก (Mindset theory) ซึ ่งผู เขียนขออนุญาตใชคำนี ้ในการสื ่อสารมุมมอง

เกี่ยวกับ Mindset ของ Dweck และ Leggett ซึ่งกอนหนานี้เคยมีผูเคยใหคำนิยามวาเปนทฤษฎีบุคลิกภาพ

โดยนัย (Implicit person theory) โดยแนวคิดนี้มุงแสดงใหเห็นความเชื่อของบุคคลที่มีตอความสามารถของ

ตนเองซึ่งเปนคุณลักษณะที่สามารถปรับเปลี ่ยนไดและไมสามารถปรับเปลี่ยนไดของบุคคล ซึ่งผู เขียนมี

ความเห็นเพ่ิมเติมวาการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะบางอยางท่ีสงผลตอความสามารถหรือศักยภาพของมนุษยนั้น 

ยอมเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดมองเห็นศักยภาพเหลานั้นของตนเองหรือไม และเมื่อมองเห็นแลววาตนเองมี

ศักยภาพในการกำหนดเปาหมายหรือ “ขนาดของโลก” ท่ีปรารถนาไดอยางเหมาะสมตามความตองการแลว 

จึงเขาสูกระบวนการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หรืออาจเรียกไดวาเปนหนทางเดินมุงสูเปาหมายของแตละ

บุคคล ดังนั้น จึงเกิดคำถามข้ึนมาวา หากแตบุคคลแตละคนยอมมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปแลวและมัน

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Immutable) พวกเขาเหลานั้นจะเดินไปสู เปาหมายเดียวกันไดอยางไร จาก

ขอสังเกตของผูเขียนดังกลาวมาแลวนั้น Dweck ไดอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลไววามนุษยเรานั้น

ประกอบไปดวย “Growth and fixed mindsets” หรือการเห็นโลกท่ีเติบโตได (Growth mindset) และการ

เห็นโลกท่ีหยุดนิ่ง (Fixed mindset) โดยผูเขียนตั้งคำถามตอขอเสนอของ Dweck ตอไปวา แลวจำเปนหรือไม

ท่ีเราจะเห็นโลกท่ีเติบโตไดหรือโลกท่ีหยุดนิ่งไปเสียทุกเรื่องอยางเสมอไป หรือเราอาจจะเห็นการเติบโตของโลก

และการหยุดนิ่งของโลกเฉพาะบางเรื่องแตกตางกันออกไปเทานั้น  

 Dweck อธิบายวา Growth mindset หรือการมองเห็นโลกท่ีเติบโตและกวางไกลนั้น อยูบนพ้ืนฐาน

ความเชื่อของบุคคลวาเปนผู มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา และในทางตรงกันขาม Fixed 

mindset หรือการมองโลกแบบหยุดนิ่งและยึดติดนั้น อยูบนพื้นฐานความเชื่อของบุคคลที่เห็นวาศักยภาพ

มนุษยเปนสิ่งที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาการเห็นโลกในแบบ Growth mindset นั้น 

จึงสามารถทำใหบุคคลมีมุมมองท่ีเปลี่ยนแปลงไปได ขนาดของโลกของบุคคลนั้น ก็ยอมเปลี่ยนไปตามมุมมองท่ี

มี สวนการเห็นโลกในแบบ Fixed mindset ก็ยังคงสงผลใหบุคคลมองเห็นโลกใบเดิมและแบบเดิมโดยไมอาจ

เปลี่ยนแปลงได แสดงใหเห็นภายใตเปาหมายเดียวกันบุคคลจะสามารถมุงสูเปาหมายนั้นได ทามกลางความ

แตกตางของแตละบุคคลจึงยอมข้ึนอยูกับการมองเห็นโลกแบบใดเปนสำคัญ หากบุคคลมีการเห็นโลกเปนโลกท่ี

เติบโตไดก็ยอมพัฒนาคุณลักษณะของตนเอง ซึ่งเปนหนทางหรือวิธีการสำคัญในการมุงสูเปาหมาย แตถาหาก

บุคคลมองเห็นโลกเปนโลกที่หยุดนิ่งก็ไมสามารถพัฒนาคุณลักษณะของตนเองไปสูเปาหมายได และยอมถูก

กักขังอยูในโลกใบเดิมท่ีเขาเชื่อวาเปนโลกใบเดียวท่ีสามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางไมมีวันเปลี่ยนแปลง คำถาม

ตอมาจึงเกิดขึ้นวาแลวบุคคลจะรูไดอยางไรวาตนเองเปนผูมองเห็นโลกตามแบบโลกที่เติบโตหรือโลกที่หยดุนิ่ง 

และแทจริงแลวเราตองการเปนบุคคลประเภทใดกันแน อยากเปนบุคคลท่ีพัฒนาศักยภาพหรือคุณลักษณะของ
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ตนเองใหมุงสูเปาหมายไดอยางเหมาะสม หรืออยากเปนบุคคลกำหนดเปาหมายไวแคเพียงตามศักยภาพหรือ

คุณลักษณะของตนเองเทาท่ีมีอยู 

 แนนอนวาองคกรทุกแหงยอมตองการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและสามารถสรางประโยชนใหกับ

องคกรไดอยางสูงสุด ซึ่งยอมพิจารณาจากการสรรหาบุคลากรที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สูงมากกวาผูอื่น ซ่ึง

เกิดขึ้นจากแรงจูงใจทั้งจากภายในจิตใจและภายนอกของบุคคล หากมนุษยทุกคนเชื ่อวาตนเองเปนผู มี

ศักยภาพไมวาจะมีการมองเห็นโลกแบบ Growth mindset หรือแบบ Fix mindset ก็ตาม ผูที่มีการมองเห็น

โลกที่เติบโตยอมตองแสดงหาหนทางเพื่อสรางคุณลักษณะของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ความตองการขององคกรตาง ๆ อยางไมหยุดนิ่ง แตในทางตรงกันขามบุคคลท่ีมีการมองโลกแบบหยุดนิ่ง ก็จะมี

ความเชื่อมั่นในศักยภาพอันสูงสุดของตนเองที่มีอยูกับตัวอยูแลวอยางไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อพิจารณาจาก

สถานการณที่เกิดข้ึนจริงแลว จะพบวาไมมีบุคคลใดที่เกิดมาและมีคุณลักษณะเพียบพรอมสำหรับการสราง

คุณคาและประโยชนสูงสุดใหกับองคกรใดไดโดยเฉพาะ ดังนั้น บุคคลจึงจำเปนตองมีความสามารถที่จะปรับ

รูปแบบการมองเห็นโลกของตนเองใหมีความสอดคลองกับองคกรตาง ๆ ที่ตนเองตองการเขาไปเปนสมาชิกได

อยางเหมาะสม ดังนั้น จึงกลาวไดวาบุคคลจำเปนตองมีการมองโลกแบบโลกท่ีเติบโตมากกวาการมองโลกแบบ

หยุดนิ่ง เนื่องจากคนที่มี Growth mindset มักจะเปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เกิดจากแรงผลักดันภายใน

ตนเองท่ีสูงมากกวาผูท่ีมีการมองเห็นโลกแบบ Fix mindset เพราะคนกลุมแรกนั้นมักจะแสวงหาความรูใหม ๆ 

เพื่อพัฒนาตนเองเมื่อบุคคลไดรับการพัฒนาแลวยอมสงผลตอความสามารถในสรางประโยชนสูงสุดใหกับ

องคกรได ซึ่งบุคลากรขององคกรที่มีการมองเห็นโลกแบบเติบโตนั้น มักจะเปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์และ

แสวงหารูปแบบการเรียนรูใหม ๆ ใหกับตนเองอยูเสมอ  

 ดังนั ้น การวิเคราะหเพื ่อทำความรู จ ักตนเองจึงเปนกลไกสำคัญที ่ทำใหบุคคลตระหนักถึง

ความสามารถในการเรียนรูใหกับตนเอง ซ่ึงเครื่องมือในการวิเคราะหหนึ่งท่ีไดรับความนิยมและถูกนำมาใชเปน

ระยะเวลานานแลวในการพิจารณาความสัมพันธระหวางตนเองและบุคคลอื ่น ๆ อยางเชน The Johari 

Window Theory หรือหนาตางของโจฮารี ไดถูกนำมาใชในการประเมินรูปแบบพฤติกรรมและความรูสึกทาง

อารมณของตนเองและผูอื่น เราจะรูไดอยางไรวาเรามีการมองเห็นโลกในแบบใด เราเชื่อวาโลกที่เราเห็นนั้น

เติบโตไดอีกหรือเปนโลกที่หยุดนิ่งไรการเคลื่อนไหว ใครจะเปนคนตอบคำถามนี้ ตัวเราเองหรือเพื่อนรวมงาน

หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงหลายคนอาจตอบไดทันทีวาเราเองนั่นแหละท่ียอมตองรูจักตัวเองมากกวาคนอ่ืน ๆ หาก

ทานคิดวาเปนเชนนั้น เราคงไมไดพบเห็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะมีวิธีการมองโลกและเห็นโลกที่ผิด

ไป ท้ังนี้ ทฤษฎีหนาตางของโจฮารี อาจทำใหเราไดฉุกคิดและหันกลับมาทบทวนตนเองวาโลกท่ีเราเห็นนั้น มัน

เปนโลกของเราแทจริงหรือไม ซ่ึง เม่ือนำแนวคิดนี้มาปรับใชกับการวิเคราะหตนเองเก่ียวกับวิธีการมองเห็นโลก

ของแตละบุคคลแลว อาจจะทำใหเราคนพบวาตัวเราเองนั้นมีการรับรูตนเองอยางไร เราเปนคนท่ีมีลักษณะของ

การมองเห็นโลกแบบ Growth mindset หรือแบบ Fix mindset สำหรับทฤษฎีหนาตางของโจฮารี ไดนำเสนอ

วาความสัมพันธระหวางมนุษยกับบุคคลอ่ืน ๆ นั้น ประกอบดวยหนาตาง 4 บาน ดวยกัน คือ หนาตางบานแรก 

เปนบานที่เปดเผย (The open self) เปนการแสดงออกถึงตัวตนของเราเองตามที่เราเปน และคนอื่น ๆ ก็
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สามารถรับรูความเปนเราไดเชนนั้นเหมือนกัน แตในขณะเดียวกันบุคคลแตละคนก็ยอมมีการเปดเผยตัวตนตอ

บุคคลอ่ืน ๆ ในระดับท่ีแตกตางกันออกไปดวย เชน เราอาจแสดงตัวตนของเราวาเปนคนตลกโปกฮาหรือทะลึ่ง

ตึงตังกับเพื่อนรวมงานที่สนิทกัน แตกับหัวหนาหรือผูบริหารองคกรแลวเราจำเปนตองกลายเปนคนเรียบรอย 

สุขุม และสุภาพ มากกวาความสัมพันธที่มีกับเพื่อนรวมงานซึ่งบุคคลประเภทนี้มักจะรูจักปรับตัวใหเขากับ

สถานการณหรือกาลเทศะไดอยางเหมาะสม พยายามเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยูตลอดเวลา ซึ่งเกิดเปดเผย

ตัวตนท่ีแทจริงของคนกลุมนี้นั้น จะทำใหท้ังตนเองและเพ่ือนรวมงานสามารถรวมวิเคราะหและใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับการมองเห็นโลกของคนกลุมนี้ไดอยางเหมาะสม ดังนั้น จึงทำใหบุคคลในลักษณะนี้สามารถยืนยิ้มอยู

บนหนาตาง ๆ ในบานท่ีเปดเผยนี้ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงกลาวไดวาคนท่ีมีลักษณะเปดเผยนี้มักเปนคนท่ีมองเห็น

โลกแบบเติบโตและพรอมจะพัฒนาตนเองไปอยางสอดคลองกับโลกท่ีเขามองเห็น  

 โดยหนาตางบานที่สองแสดงใหเห็นถึงการเปนคนที่ตาบอดมืด (The blind self) มองไมเห็นตนเอง 

ไมรูวาตนเองเปนคนเชนไร ตองอาศัยคนอ่ืนเปนกระจกสะทอนความเปนตัวเอง ซ่ึงบุคคลประเภทนี้หากเปนผูมี

ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ยอมมีความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดความผิดพลาดตอมุมมองในการมองเห็นโลกที่บิด

เบี้ยวไปจากความจริงหรือเห็นผิดเปนชอบ บุคคลที่ยืนเกาะขอบหนาตางบานนี้อยูจึงมักยากตอการเกิด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพราะเขามักจะเห็นวาสิ่งที่มีอยูนั้น คือคำตอบสุดทายของชีวิตและไมจำเปนตองแสวงหา

หรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการใด ๆ อีก คนกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จะมองเห็นโลกแบบหยุดนิ่ง ซึ่งการเพิ่มความ

พยายามในการรูจักตนเองใหมากข้ึนเทาไหรนั้น ก็จะยิ่งทำใหลดความเชื่อม่ันในตนเองลงเรื่อย ๆ จึงทำใหกลุม

คนที่ตาบอดมืดนี้ มีลักษณะสอดคลองกับคนที่มีการมองเห็นโลกแบบ Fix mindset เชน การที่เราเชื่อวาเรา

เปนคนเกง มีความรูความสามารถในการทำงานเหนือกวาคนอื่น ๆ สามารถทำงานใหประสบความสำเร็จได

เปนอยางดี แตแทจริงแลวในสายตาของเพื่อนรวมงานและหัวหนางานยังเห็นวางานดังกลาวมีขอบกพรองและ

ผิดพลาดอยูมาก แตเราก็ยังคงเชื่อวาผลงานนั้นไดถูกทำขึ้นอยางสุดความสามารถของเราแลวและดีที่สุดแลว 

บุคคลเชนนี้จึงถูกจัดอยูในกลุมคนท่ีตาบอดมืดและสะทอนวาโลกของเขาและคนอ่ืน ๆ นั้นมีขนาดไมเทากัน จึง

ยังไมสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นได ดังนั้น ผูเขียนจึงเกิดคำถามขึ้นวาหากเปนเชนนี้แลวบุคคล

ประเภทนีจ้ะหลุดพนจากความบอดมืดนี้ไดอยางไร 

 สวนหนาตางบานที่สามของโจฮารีนั้น เปดเผยใหเห็นถึงคนที่ซอนเรน (The hidden self) อยูหลัง

หนาบานนี้ เปนคนท่ีปกปดความเปนตัวตนของตนเองในบางสวนและเก็บซอนไวไมใหใครไดลวงรูและเลือกท่ี

จะเปดเผยเพียงบางสวนเทานั้น จึงทำใหบุคคลอื่นไมสามารถวิเคราะหการมองเห็นโลกของคนกลุมนี้ไดอยาง

ชัดเจนและอาจสงผลใหเกิดการวิเคราะหหรือตัดสินดวยความผิดพลาดได ทั้งนี้ ในมุมมองขององคกรแลวการ

พัฒนาบุคคลท่ีมีลักษณะเก็บซอนจึงมีความยากลำบากตอการคนหาความตองการของคนกลุมนี้ยิ่งนัก นอกเสีย

จากบุคคลดังกลาวที่ยืนแอบซอนอยูขางหนาตางบานนี้จะยอมเปดเผยตัวตนของเขาออกมาเทาที่เขาตองการ

เทานั้น จึงทำใหยากที่จะตัดสินไดวาแทจริงแลวบุคคลเหลานี้มีการมองเห็นโลกเชนไร เพราะสิ่งที่เขามองเห็น

อาจไมใชสิ่งท่ีเขาแสดงใหเรารับรูท้ังหมด ดังนั้น การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหบุคคลกลุมนี้ จึงอาจจำเปนตอง

อาศัยการกระตุนดวยการเสริมแรง (Empowerment) และการใหรางวัลที่มากกวาบุคคลในกลุมอื่น ๆ เพื่อให
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เขาเหลานั้นไดแสดงออกใหเห็นถึงโลกที่เขามองเห็นมากที่สุด ในเบื้องตนอาจพิจารณาไดวาบุคคลกลุมนี้มี

ลักษณะของการมองเห็นโลกแบบผสมผสานไดหรือไม เพราะในบางสถานการณเขาอาจแสดงออกมาใหทุกคน

เห็นวาการมองเห็นโลกเปนไปในลักษณะเติบโตและเขาพรอมเสมอท่ีจะพัฒนาตนเอง แตในบางสถานการณเขา

อาจไมแสดงใหเห็นถึงความตองการพัฒนาภายในโลกที่หยุดนิ่ง ดังนั้น ในมุมมองขององคกรแลวผูเขียนจึงเห็น

วาจะเกิดความคุมคาหรือไมหากจำเปนตองใชการเสริมแรงและการใหรางวัลเพื่อกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ให

คนกลุ มนี ้ไดแสดงออกถึงการมองเห็นโลกที ่เติบโตของเขา เชน การเพิ ่มคาตอบแทนใหเมื ่อสามารถจบ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการใหทุนเพ่ือศึกษาตอ หรือการใหรางวัลตอบแทนเมื่อสามารถสรางผลงาน

เปนท่ียอมรับ เปนตน แตอยางไรก็ตาม ตามทัศนะของผูเขียนกลับมองเห็นวาบุคคลท่ีแอบซอนอยูหลังหนาตาง

บานท่ีสามนี้ มักมีแนวโนมเปนผูมองเห็นโลกแบบหยุดนิ่งมากกวาการมองโลกแบบเติบโต เนื่องดวยเพราะหาก

เขาเหลานั้นมองเห็นศักยภาพในการพัฒนาตนเองแลว แตเพราะเหตุผลใดเขาจึงเลือกที่จะปดโอกาสในการ

พัฒนานั้นไปเสีย  

 สำหรับหนาตางบานท่ีสี่ของโจฮารี เปนบานท่ีปดตายซ่ึงเปนบานท่ีตนไมรู (The unknown self) ท้ัง

ตนเองและคนอื่นไมสามารถลวงรูได ไมสามารถแสดงออกและสังเกตไดจากพฤติกรรม ความเชื่อและทัศนคติ

โดยทั่ว ๆ ไป จนกวาจะไดรับการกระตุนทั้งทางรางกายและจิตใตสำนึกอยางรุนแรง ซึ่งตามความเห็นของ

ผูเขียนแลวคุณลักษณะตนไมรูนี้สามารถเกิดข้ึนไดในมนุษยทุกคน เพียงแตเราอาจจะไมรูวาเปนคุณลักษณะท่ีมี

อยูในตัวเรา และคนอื่นก็ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดดวยผัสสะภายใตสถานการณปกติ ดังนั้น ผูเขียนจึง

เห็นวาหนาตางบานที่ปดตายนี้ไมมีความจำเปนตอการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคล แตนั่นก็ไมได

หมายความวาสิ่งที่อยูเบื้องหลังหนาตางบานที่ปดตายนี้จะไมสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพียงแตไมมีความ

จำเปนท่ีบุคคลตองกระตุนใหสิ่งท่ีถูกฝงลึกนั้นข้ึนมาเพ่ือแสดงถึงการมองเห็นโลกของเขาเหลานั้นก็ได เพราะสิ่ง

ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นในระดับของจิตเหนือสำนึกของมนุษย (Supra-conscious) ซึ่งอาจกระตุนใหแสดง

ออกมาไดดวยการฝกจิตสมาธิอยาแรงกลา การสะกด หรือการใชสารเคมีกระตุน ดังนั้น จากแนวคิดตามทฤษฎี

หนาตางของโจฮารี       จึงแสดงใหเห็นวาการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ในกับบุคคลนั ้น ยอมตองผาน

กระบวนการวิเคราะหและทำความรูจักตัวตนของตนเองและผูอื ่นเสียกอน ซึ่งการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและตนเองนั้น สามารถสะทอนไปยังการมองเห็นโลกของเราไดอยางชัดเจน วาเราเปนบุคคลท่ี

มองเห็นโลกในลักษณะใด และพรอมที่จะปรับเปลี่ยน (ซึ่งไมไดหมายความวาเปลี่ยนแปลง) ตนเองภายใต

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมหรือไม เพราะหากพิจารณาจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิตของคนหนึ่งคน

แลวเราอาจพบวาหลายครั้งที่เราสามารถยืนอยูทามกลางหนาตางทั้ง 4 บาน ไดภายใตสถานการณที่แตกตาง

กันออกไป ท้ังนี้ เม่ือเราทราบแลววาบุคคลแตละบุคคลยอมมีการมองเห็นโลกท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังการเปน

คนที่เห็นโลกเติบโตได หรือเปนคนเห็นโลกหยุดนิ่ง แลวเราควรทำอยางไรเพื่อปรับวิธีการมองโลกของเราใหมี

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หนาตางของโจฮารีทั้ง 4 บาน ที่เรายืนอยูเบื้องหนานั้น ทำใหเรารูแลววาเราควรปรับ

มุมมองในการมองเห็นโลกเปนอยางไร ถึงแมเราจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไดท้ังหมด แตการรูจักตนเอง

ยอมชวยทำใหเราสามารถปรับตัวเองไดสอดคลองกับการกำหนดเปาหมายในการดำเนินชีวิต หากเปาหมาย
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ของเราคือการทำงาน โลกท่ีเรามองเห็นยอมตองมีความสอดคลองกับความตองการขององคกรท่ีตองการใหเรา

อยู  ดังที ่กลาวมาแลววาองคกรใด ๆ ก็ตามยอมตองการบุคลากรที ่สามารถพัฒนาองคกรไดอยางเต็ม

ความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่ง เพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร  

 

 

 
  

 ตามที่กลาวมาแลววาในแงของการพัฒนาศักยภาพของมนุษยนั้น Dweck ไดเสนอวาบุคคลถูกแบง

ออกเปนกลุม คือ กลุม Growth mindset ซึ่งมองโลกแบบเติบโต และกลุม Fix mindset ซึ่งมองโลกวาหยุด

นิ่ง โดยคนกลุมแรกมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองสวนคนกลุมท่ีสองเห็นวาศักยภาพของตนเองนั้นไมสามารถ

จะพัฒนาตอไปไดอีกแลว นอกจากนี้ยังพบวาบุคคลที่มองเห็นโลกแบบเติบโตนั้นมักจะสงผลตอการรับรูของ

บุคคลในเชิงบวกหรือมักเชื่อวาโลกที่เขาเห็นนั้นสวยงามเสมอ ดังนั้น องคกรตาง ๆ จึงมักมีแนวโนมที่จะเลือก

และรักษาบุคลากรที่แสดงลักษณะ Growth mindset ไวรวมงาน เพราะบุคคลที่มีคุณลักษณะแบบ Growth 

mindset นั้น (1) มักมีความผูกพันตอองคกร มีคุณสมบัติท่ีตรงกับงานและมีความพยายามอยางสม่ำเสมอ (2) 

มีความสามารถในการประเมินการทำงานของผูอื่นดวยความปรารถนาดี (3) ยึดถือกรอบการดำเนินงานของ

องคกรและมีพฤติกรรมเปนพลเมืองที่ดีขององคกร (4) มีความเขาในและสามารถสนองตอบตอวฒันธรรมหรือ

คานิยมขององคกรไดเปนอยางดี (5) เกิดคุณคาตอความคิดสรางสรรคและการเปนผูประกอบการ ดังนั้น จึง

แสดงใหเห็นวาการมองเห็นโลกนั้นมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับปจเจกบุคคลระดับ

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และในระดับองคกร (Soo Jeoung Han & Vicki Stieha, 2020) โดยในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยนั้น เกิดขึ้นจากการปรับทัศนคติระดับบุคคล การใหคุณคาตอสิ่งตาง ๆ และ

รูปแบบการทำงาน ซ่ึงทำใหการมองเห็นโลกของบุคคลยอมสงผลตอความสัมพันธในแตละระดับอยางเก่ียวของ

กัน เชน หากเรามีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกตางจากเพ่ือนรวมงานแลว ก็ยอมสงผลตอการทำงานรวมกัน

บางไมมากก็นอย และหากเกิดบานปลายนำไปสูการแบงกลุมแบงพรรคแบงพวกกันแลวก็ยอมสงผลตอการ

ทำงานในระดับองคกรอยางหลีกเลี่ยงไมได แตถาหากเราเปนบุคคลที่มีการมองเห็นโลกแบบเติบโต เราก็อาจ

The open self

(Known to self & Known to 
others)

The blind self

(Not known to self & Known to 
others)

The hindden self

(Known to self & Not known to 
others)

The unknown self

(Not known to self & Not known 

to others) 

The Johari 
Window
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พิจารณาไดวาองคกรยอมประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความคิดเห็นหลากหลายแบบ และถาความคิดเห็นนั้นไม

ขัดตอคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกร ในฐานะท่ีเราซ่ึงเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคกร ก็ควรเปดใจยอมรับตอ

ความคิดเห็นของผูอื่นดวยเชนกัน ดังนั้น ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลแบบองครวมนั้น องคกรยอมตอง

คำนึงถึงการเขาไปแทรกแซงและใหคำปรึกษาแนะนำโดยการสรางทักษะในระดับบุคคล ระดับความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และในระดับองคกร โดยการปลูกฝงใหสมาชิกขององคกรมีการมองเห็นโลกในแบบเติบโตและ

สามารถพัฒนาไดและเปนองคกรแหงการเรียนรู ดวยกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปนการฝกสอน (Coaching) 

การพัฒนาภาวะผูนำ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร แนวปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคล รวมถึงระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผานการเรียนรูทั้งในระดับบุคคล การเรียนรูในระดับกลุม และการเรียนรูในระดับ

องคกรเชนเดียวกัน  

 

 1.2 วิธีคิดและการจัดการเชิงระบบ  

 

 มนุษยทุกคนเกิดมากพรอมกับความไมกลัว แตความกลัวนั้นเกิดขึ้นมาพรอมกับการเติบโต สาเหตุ

หลักของความกลัวมาจาก 2 สิ่งดวยกัน คือ การกลัวความผิดพลาดหรือกลัวการสูญเสีย และกลัวการถูก

วิพากษวิจารณหรือการปฏิเสธ  (1) โดยหากเราเริ่มตนจากความกลัวการผิดพลาด ซ่ึงเม่ือเราถูกวิพากษวิจารณ

บอยครั้งและถูกทำโทษเมื่อไดมีการทำสิ่งใหม ๆ หรือสิ่งที่แตกตางออกไปจากเดิม เราอาจอยากจะตะโกน

ออกไปดัง ๆ วา “พอกันที” “หยุดเถอะ” และการท่ีเราไดรับการถูกลงโทษทางรางกายและการถูกปฏิเสธความ

รักนั้น อาจสงผลใหเราเกิดความหวาดกลัวและความรูสึกไมปลอดภัยข้ึนได สิ่งนี้เองมักทำใหเรารูสึกเริ่มมีความ

เชื่อวาเรา “ตัวเล็ก” เกินไปหรือไมที่จะทำงานใหญขนาดนั้น หรือวาเรา “ปวย” หนักเกินไปหรือไมจึงไมมี

เรี่ยวแรงจะทำงานตอไป หรือวาเรา “ไรความสามารถ” แลวจะทำงานนั้นสำเร็จไดอยางไร ความเชื่อและ

ความรูสึกตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหลานี้มักสงผลตอการทำสิ่งใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากสิ่งเดิม ๆ ท่ีเคยทำมา ซ่ึงเปนผล

พวงมาจากความกลัวทั้งสองประการที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน และเรามักจะแสดงมันออกมาดวยคำพูด 

“ฉันทำไมได” ดังนั้น การกลัว ความลมเหลวจึงเปนสาเหตุหลักของ “ความลมเหลว” ในชีวิตผูใหญ ซ่ึงเปนผล

พวงของคำวิพากยวิจารณท่ีถูกสั่งสมมาตั้งแตวัยเด็ก ท่ีมาทำรายความสำเร็จของเราเม่ือเริ่มเขาสูวัยท่ีเติบโตเปน

ผูใหญ  

แทนที่เราจะคิดในทางกลับกันวาเราจะสามารถทำในสิ่งที่เราตองการไดอยางไร เราสามารถใชศักยภาพเชิง

เหตุผลเพื่อบอกกับตัวเองไดหรือไมวาเพราะเหตุใดเราถึงคิดวาเราถึงทำในสิ่งที่เราตองการทำเพื่อตัวเราเอง

ไมได และทำไมเราจึงตองยึดติดกับความหวาดกลัวท่ีเกิดข้ึนมาจากอดีตดวย (2) การกลัวถูกวิพากษวิจารณหรือ

การปฏิเสธ ถือเปนความกลัวอีกประเภทหนึ่งท่ีคอยบั่นทอนความม่ันใจของเราและทำลายความปรารถนาท่ีจะ

มีชีวิตที่มีความสุขซึ่งความรูสึกนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่ในวัยเด็กเราอาจทำในสิ่งที่สรางความไมพอใจใหกับพอ

และแม เนื่องจากไมใชสิ่งที่เขาคาดหวังและอาจเปนสิ่งที่พวกเขาไมชอบ ซึ่งเราอาจคิดวาสิ่งนั้นจะทำใหเคารัก

เรานอยลงไปและความกลัววาจะไมมีใครรักและอยูตามลำพังอาจสรางบาดแผลใหกับในชวงวัยเด็กมาก จนใน
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ที่สุดเด็กก็จะปรับพฤติกรรมของตนเองใหทำในสิ่งท่ีผูปกครองตองการจนทำใหเด็กตองสูญเสียความเปน

ธรรมชาติและเอกลักษณของตนเองไป ในวัยเด็กสวนใหญจึงมักคิดวา “ตองทำ” “ตองทำได” และ “ตองทำให

ได” เราตองทำทุกอยางท่ีพอและแมอยากใหเราทำ เพราะกลัววาพอและแมจะไมรักเราและทอดท้ิงเราไวลำพัง  

 ความกลัวความลมเหลวและการถูกปฏิเสธ ที่เกิดจากการวิพากษวิจารณท่ีถูกบมเพาะมาตั้งแตในวัย

เด็กจึงเปนสาเหตุของความทุกขสวนใหญท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเรา และความวิตกกังวลนี้จะสงผลตอเราเม่ือคอย 

ๆ เติบโตข้ึนมาเปนผูใหญอยางตอเนื่อง ซ่ึงความรูสึกท่ีแยท่ีสุดคือเม่ือเรารูสึกวา 

“เราตองทำ แตเราทำไมได” ในขณะท่ีเราตองการทำอะไรสักอยาง แตเรากลับกลัวความลมเหลวหรือการ

สูญเสียหรือไมก็กลัวขาดทุนกลัวงานไมผาน ทั้ง ๆ ที่เราอยากทำอะไรใหชีวิตเราดีขึ้น ทั้งในเรื่องที่ทำงานและ

เรื่องที่บานแตเราหวาดกลัวความลมเหลวหรือกลัวการถูกคนอื่นวิพากษวิจารณหรือกลัวทั้งสองอยาง ดังนั้น 

สำหรับคนสวนใหญแลวมักถูกความกลัวควบคุมชีวิตของพวกเขาไว ทุกสิ่งทุกอยางท่ีพวกเขาทำจะเกิดข้ึนอยาง

ระมัดระวังเปนพิเศษมากกวาการคำนึงถึงเปาหมายและความสำเร็จ เพราะเคาจะมุงแสวงหาความปลอดภัย

และหลุดพนจากความกลัวที่เกิดขึ้นนั้น มากกกวาการแสดงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยมีผูกลาวไววา 

“ถาอยากประสบความสำเร็จเร็วข้ึน คุณจะตองเพ่ิมอัตราความลมเหลวเปนสองเทา ความสำเร็จอยูอีกดานของ

ความลมเหลว” (Thomas J. Watson นักธุรกิจผูมีชื่อเสียงของอเมริกา) ความจริงก็คือยิ่งเราลมเหลวมาก

เทาไหรก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเทานั้นและเรากำลังใกลจะประสบความสำเร็จอยางยิ่งใหญ หรืออาจกลาวไดวา

เปนการเรียนรูจากความผิดพลาดนั่นเอง เพราะความผิดพลาดนั้นจะยิ่งทำใหเรามีความพยายามมากยิ่งข้ึน 

และเม่ือเราพยายามมากยิ่งข้ึนก็ยิ่งทำใหเรามีโอกาสชนะมากข้ึนดวยเชนกัน  

 หากเราตองการเปลี่ยนการแสดงออกและพฤติกรรมของตัวเรา เราก็จำเปนตองเปลี่ยนแนวความคิด

ในตนเอง ซ่ึงโชคดีท่ีความเชื่อสวนใหญของเรามักเปนอัตวิสัยหรือจากมุมมองของตัวเราเองและมักจะไมข้ึนอยู

กับขอเท็จจริงเสมอไป ทุกสิ ่งท่ีเรารู เกี ่ยวกับตัวเราและความเชื ่อทั ้งหมดที่ต ัวเรามีจะถูกบันทึกไวบน

หนวยความจำดานบุคลิกภาพของเราและในแนวคิดของตนเอง (Self-concept) จะเปนสิ่งที่ทำใหเราสามารถ

คาดการณระดับของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตาง ๆ สิ่งท่ีเราทำเนื่องจากเรามักจะประพฤติตัวหรือ

แสดงออกในลักษณะที ่สอดคลองกับแนวคิดของตนเองภายในหรือ Self-concept ดังนั ้น การปรับปรุง

ภาพรวมทั้งหมดในชีวิตของเราจึงมักเริ่มตนดวยการปรับปรุงแนวคิดในตนเองของเรา เราจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับ

ตนเองในภาพรวมที่ประกอบดวยความเชื่อทั้งหมดของเราเกี่ยวกับตัวของเราเอง รวมทั้งความสามารถของตัว

เราที่มีอยูดวยโดยกลุมความเชื่อนี้รวมถึงประสบการณ การตัดสินใจ ความสำเร็จ ความลมเหลว ความคิด 

ขอมูล อารมณ และความคิดเห็นทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับชีวิตของเราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังพบวา

บุคคลทุกคนตางมี  ชุดแนวคิดยอยของตนเองหรือ “Mini-self-concepts” อยูในตัวเราทุกคน ซึ่งชุดแนวคิด

ยอย ๆ ในตัวเรานี้จะรวมกันและกลายเปนแนวคิดของตนเองขึ้นในบุคคลแตละคนที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น 

แนวคิดของตนเองจึงปรากฏอยูตลอดทุกชวงเวลาของชีวิต สวนชุดแนวคิดยอยของตนเองจะคอยกำหนด

ความคิด ความรูสึก และการแสดงออกในแตละชวงเวลา 
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 จุดเริ่มตนของการปลดล็อคหรือปลดปลอยศักยภาพของตัวเราเองใหปรากฏนั้น คือการทาทายความ

ความเชื่อที่จำกัดของตัวเราเองโดยเราจะเริ่มกระบวนการนี้เพื่อปลดปลอยตัวเองจากความเชื่อที่จำกัด ภายใต

จินตนาการท่ีวา “ไมวามันจะเปนอะไร สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื ่องไมจริง” เราอาจลองนึกถึงชวงเวลาที่ไมมี

ขีดจำกัดใด ๆ ตอความสามารถของเรา เชน เราเปนผูท่ีมีความสามารถในการเปนหนึ่งในผูนำดานความ

เชี่ยวชาญที่มีเราเปนหนึ่งในคนที่โดงดังและทรงพลังที่สุด เรามีบุคลิกท่ีสามารถโนมนาวใจคนในโลกสังคมและ

ธุรกิจท่ีเราดำเนินอยู ซ่ึงสิ่งนี้อาจจะเปนจุดเริ่มตนของการจินตนาการท่ีจะไมเปนเพียงแคจินตนาการของเราอีก

ตอไป  

 “กฎแหงการทดแทน” กลาววา "จิตใจของบุคคลสามารถคิดไดครั้งละหนึ่งความคิดเทานั้น ไมวาจะ

เปนดานบวกหรือดานลบ” เราจึงสามารถใชความคิดในเชิงบวกแทนความคิดเชิงลบไดหากเราตองการ 

หมายความวาภายใตสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น บุคคลสามารถเลือกมองในมุมมองสิ่งที่เกิดขึ้นดวย

ความคิดในทางบวกไดเสมอแทนการคิดในเชิงลบ โดย “กฎแหงนิสัย”  กลาววา "ความคิดหรือการกระทำใด ๆ 

ท่ีถูกทำซ้ำแลวซ้ำเลาจะกลายเปนนิสัยใหมในท่ีสุด” ดังนั้น จากกฎสองขอนี้ทำใหเราไดรูวาเราควรจะเลือกมอง

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทามกลางชีวิตประจำวันในแตละวันดวยมุมมองเชิงบวกอยูเสมอ ๆ แลว ยอมสงผล

ตอนิสัยใหมของเราและชวยใหเราเปนบุคคลที่คิดในทางบวกในที่สุด เพราะเมื่อเราสามารถตอบสนองตอ

ความคิดในเชิงบวกของเราบอยครั้งเทาใด ก็จะสามารถชวยทำใหเราควบคุมจิตใตสำนึกของเราไดมากยิ่งข้ึน

เทานั้น จนทำใหวิธีคิดในเชิงบวกเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติเมื ่อเราตองพบเจอกับสถานการณตาง ๆ ที่มีความ

ยากลำบากเทาใดก็ตาม เราก็ยังมองเห็นหนทางในการแกไขปญหาไดเสมอดวยการใชพลังแหงจิตตานุภาพ 

(Willpower) และการทำซ้ำ ๆ จะชวยใหเราพัฒนานิสัยการคิดและการกระทำใหมในเชิงบวกอยูตลอดเวลา 

ในทางตรงขามอารมณเชิงลบของเราเกิดขึ้นจากการเรียนรูตั้งแตในวัยเด็ก โดยที่เราสามารถเรียนรูนิสัยหรือ

ทักษะใด ๆ ท่ีเราเห็นวาเปนเปนที ่พึงปรารถนาหรือจำเปนตอการสรางประสบการณในชีวิตประจำวัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเราสามารถเรียนรูวิธีคิดเชิงบวกและสรางสรรคคุณคาเกี่ยวกับผูคน เงิน สุขภาพ และปจจัย

อ่ืนๆ ในชีวิตประจำวันเพ่ือขจัดความคิดเชิงลบท่ีสงผลตอการจำกัดศักยภาพและขัดขวางความสำเร็จของเราได 

ทั้งนี้ ความคิดหรือทัศนคติเชิงลบสวนใหญมักอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณหรือขอมูลที่เปนเท็จ และใน

บางครั้งเราจะพบวาความคิดเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือทัศนคติเชิงลบตอบุคคลสามารถเกิดมุมมองในทาง

ตรงกันขามไดอยางสมบูรณดวยขอมูลใหมที่เราไดรับมา ทำใหเราไดเรียนรูไดทันที่วาความคิดและทัศนคติที่มี

ตอตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือตอสถานการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นไมเปนความจริง และผลที่ตามมาคือการท่ี

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติไดในทันท่ีเทาท่ีจะเปนไปได ดังนั้น อารมณหรือทัศนคติในเชิงลบ

เกิดขึ้นมาเพราะเราอนุญาตใหมันเกิดขึ้นภายในจิตใจและความรูสึกของเรา และเปนความโชคดีของเราท่ี

สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงลบไดดวยการใช “กฎแหงอารมณ” ที่กลาววา “อารมณที่เขมแข็งจะ

ครอบงำและแทนที่อารมณที่ออนแอกวา และอารมณใดก็ตามที่คุณจดจออยูกับการเติบโตจะมีความแข็งแกรง

ขึ้น” ซึ่งหมายความวา หากเราพยายามสรางอารมณในเชิงบวกใหมากขึ้น ก็ยอมทำใหอารมณในเชิงลบลด

ระดับลง และถาเราพยายามใหความสำคัญและยึดมั่นตออารมณในเชิงบวกมากเทาไรก็จะยิ่งทำใหอารมณใน
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เชิงบวกมีความแข็งแกรงขึ้นดวยเชนกัน เชน หากมีเพื่อนรวมงานทำใหเรารูสึกโกรธหรือไมพอใจ เราก็ควร

เริ่มตนจากการใหอภัยหรือมองขามผานตอการกระทำของเพื่อนรวมงานที่สงผลตออารมณโกรธของเราใน

ขณะนั้น และพยายามหาเหตุผลหรือขอมูลท่ีเปนสาเหตุของการกระทำดังกลาวแทน ก็จะทำใหเราไดเกิดความ

เขาใจในสิ่งท่ีเพ่ือนรวมงานแสดงออกมาไดมากยิ่งข้ึน เม่ืออารมณโกรธของเราเริ่มลดลงดวยขอมูลท่ีเราพยายาม

ทำความเขาใจก็จะทำใหเราสามารถปรับอารมณของตนเองใหเขาสูสถานะปกติไดในท่ีสุด  

 นอกจากการมองเห็นโลกซึ่งเติบโตไดและการมองเห็นโลกแบบหยุดนิ่งแลว ประสบการณในชีวิตยัง

ทำใหบุคคลเรียนรูที่จะมองเห็นโลกดวยมุมมองและอารมณ ความรูสึกในเชิงบวก และในเชิงลบไดอีกดวย ซ่ึง

เราสามารถมีโลกทัศนเชิงบวกและความเมตตา หรือโลกทัศนเชิงลบและความอาฆาตมาดรายตอบุคคลอื่น แต

ดวยความรูสึกรับผิดชอบตอตัวเองและสิ่งท่ีเกิดข้ึนจะทำใหคุณกลายเปนคนคิดบวกตอบุคคลอ่ืน ๆ เม่ือเรามอง

โลกดวยมุมมองที่เปนมิตรเราจะนำพาอารมณและความรูสึกของตัวเราเองใหกลายเปนคนที่มีความสุขและ

ศักยภาพในการแกปญหามากยิ่งขึ ้น ดังนั้น เมื่อเรามีความรูสึกและอารมณที่เปนบวกแลว ก็จะสงผลตอ

ศักยภาพในปฏิบัติการมุงสูเปาหมายไดอยางไมยากนัก โดย Henry David Thoreau ผูซ่ึงเปนผูนำแนวคิดเรื่อง

อารยะขัดขืน และแนวคิดนี้ไดมีอิทธิพลตอ มหาตมะ คานธี และ มารติน ลูเธอรคิง จูเนียรไดเคยกลาวไววา 

“คุณไดสรางปราสาทของคุณในอากาศหรือไม ? ดี นั่นคือสิ่งที่พวกคุณควรจะสรางขึ้น และจงไปทำงานและ

สรางฐานรากภายใตปราสาทท่ีคุณสรางข้ึนเดี๋ยวนี้” คำกลาวนี้สะทอนใหเห็นวาเราทุกคนควรมีความฝน (ในทุก 

ๆ เรื่อง) และควรลงมือทำความฝนนั้นใหเปนจริง แมจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ เราก็ควรตั้งความฝนนั้นไวและ

พยายามสรางรากฐานจนนำไปสูความสำเร็จเหมือนการสรางปราสาทในทุกครั้งไป และหากเราคุณหลุดพนจาก

การคิดท่ีจำกัดของเราแลว เราจะสามารถเริ่มเปลี่ยนความฝนและจินตนาการไปสูเปาหมายในทางปฏิบัติท่ีเปน

รูปธรรมไปพรอม ๆ กับแผนปฏิบัติการเฉพาะที ่เรากำหนดไว ซึ่งความสามารถของบุคคลในการกำหนด

เปาหมายและการวางแผนสำหรับความสำเร็จคือ “ทักษะหลัก” อันเปนพ้ืนฐานของความสำเร็จ และจะชวยทำ

ใหเราหลุดพนจากขอจำกัดตาง ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอความสำเร็จ  

 ขั้นตอนสำหรับการตั้งเปาหมายและความสำเร็จที่สามารถใชไดในทุกสถานการณ เพื่อทำทุกสิ่งท่ี

ตองการสำหรับตัวเราเองประกอบดวย 7 ขั้นตอนสำคัญที่มีประสิทธิภาพและไดรับการพิสูจนแลววาเรา

สามารถใชเพ่ือเปลี่ยนชีวิตของตนเองไดทันที(Tracy, 2003)  

 ข้ันตอนท่ี 1 ตัดสินใจใหแนชัดวาสิ่งท่ีเราตองการคืออะไรกันแน  

 เปาหมายท่ีแทจริงตองมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลสำเร็จได และมีระยะเวลากำหนด

แนนอน เพราะแคความปรารถนาหรือความหวังเทานั้นยังคงสรางความคลุมเครือและไมชัดเจน ซ่ึงบุคคลคนท่ี

มีเปาหมายท่ีชัดเจนและเจาะจง รูวาตัวเองตองการอะไร จะแตกตางจากบุคคลท่ีมีเพียงแตความหวังท่ีจะไดรับ

สิ ่งที ่ดีที ่สุดในชีวิต หรือกลาวไดวามีความหวังแคอยางเดียวคงยังไมเพียงพอหากตองการความสำเร็จ

ความสามารถในการตัดสินใจวาความตองการที่แทจริงของเราในแตละดานของชีวิตคืออะไรนับเปนความ

รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดอยางหนึ่งของชีวิตในวัยผูใหญ เชน เราอาจพิจารณาวาชีวิตของเรานั้นประกอบไปดวย 

3 สวน คือ ดานครอบครัว ดานชีวิตสวนตวั และดานการทำงาน เราอาจจัดลำดับความสำคัญของเปาหมายใน
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การดำเนินชีวิตวาดานใดมีความสำคัญตอเรามากนอยแตกตางกันอยางไร หรือเราอาจจะไมจัดลำดับ

ความสำคัญของแตละดานท้ัง 3 ดาน นั้นก็ยอมทำได โดยเชื่อวาทุกดานมีความสำคัญพอ ๆ กันท้ังหมด แตหาก

เราพิจารณาแลวพบวาเราใหดานครอบครัวมีความสำคัญมากกวาดานอื่น ๆ เราก็ยอมตองกำหนดเปาหมาย

และความสำเร็จของตนเองในดานนี้และใหความสำคัญเปนสิ่งแรก เชน เลือกที่จะพาพอแม หรือบุคคลใน

ครอบครัวไปหาหมอหากมีอาการเจ็บปวยจำเปนที่รอเวลาไมได แทนการเขารวมประชุมเรื่องงาน โดยการอาจ

เสนอใหเพื่อนรวมงานคนอื่นเปนผูเขารวมประชุมแทน เปนตน แตอยางไรก็ตาม ตามทัศนะผูเขียนแลวเห็นวา

นอกจากการกำหนดเปาหมายในชีวิตแตละดานใหมีความชัดเจนแลว ก็ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ

เปาหมายในแตละดานไวดวย เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราตองเลือกเขาจัดการในดานใดกอนก็จะไดไมสรางความ

สับสนในการตัดสินใจวาควรเลือกทำสิ่งใดมากกวากันหรือควรเลือกทำสิ่งใดกอนหลังดี เพราะสาเหตุสำคัญ

ประการหนึ่งที่ทำใหบุคคลลมเหลวในชีวิตก็เพราะมัวเสียเวลาไปมากกับการทำสิ่งที่มีคาต่ำหรือไมมีคุณคาเลย

และเหตุผลท่ีทำใหบุคคลตองเสียเวลาไปมากก็เพราะพวกไมรูวาแทจริงแลวตองการอะไร เมื่อเรามีเปาหมายท่ี

ชัดเจนและมีลำดับความสำคัญของเปาหมายในชีวิต ก็จะชวยทำใหเรามีความสามารถในการจัดการเวลาในการ

บรรลุเปาหมายไดดีข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี 2 เขียนเปาหมายของเรา  

 ลองเริ่มเขียนเปาหมายของเราลงบนกระดาษ เพราะเราอาจคาดไมถึงวามีบางอยางที่นาเหลือเชื่อ

มากระหวางสมองกับมือ โดยเมื่อเราใชปากกาจดเปาหมายของเราลงบนกระดาษจึงนับเปนจุดเริ่มตนของการ

เขาสูกฎของความคาดหวัง การสรางแรงดึงดูด และการตอบสนองตอสิ่งนั้นไปอยางพรอม ๆ กัน เนื่องจากการ

เขียนเปาหมายลงบนกระดาษจะทำใหความเชื่อและความเชื่อมั่นของเราตอสิ่งท่ีตองการทำมีความชัดเจนมาก

ขึ้นและมองเห็นวามันเปนเรื่องมีความเปนไปได ซึ่งการเขียนเปาหมายของเราลงบนกระดาษจะชวยทำใหเรา

สามารถควบคุมความคิดที่ถูกถายทอดเปนตัวอักษรและเกิดพลังที่นำไปสูความสำเร็จไดมากขึ ้น เพราะ

เปาหมายที่เปนลายลักษณอักษรชวยเพิ่มความตั้งใจและความมุงมั่นที่จะทำทุกอยางที่จำเปนเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกำหนดไว 

 ข้ันตอนท่ี 3 เต็มใจท่ีจะจายราคา 

 การกำหนดราคาที่เราตองจายเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยระบุรายการทุกอยางที่เราตองทำเพื่อให

เปาหมายของเราเปนจริง ซ่ึงเราจำเปนตองเริ่มทำในแตละวันใหเร็วข้ึนอีกสักนิด และทำแตละวันใหหนักข้ึนอีก

หนอย และทำใหมันเพ่ิมมากข้ึนหรือนานข้ึนกวาเดิมสักเล็กนอย พรอมท้ังเขียนสิ่ง ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน

ลงในกระดาษเพื่อทบทวนการลงทุนของเราในแตละวัน วิเคราะหวาเราจำเปนตองเพิ่มทักษะในสิ่งที่เราทำอยู

อีกหรือไมและมีคาใชจายอยางไร เปนสิ่งที่เราตองเขียนระบุลงไปอยูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ กฎแหงเหตุและผล 

เชื่อวาทุกสิ่งท่ีเราตองการนั้นมีราคาท่ีตองจาย และตองจายเต็มราคาและจายลวงหนาจึงจะไดสิ่งท่ีเราตองการ 

เชน เดียวกับการหวานเมล็ดพืชตองเกิดกอนการไดมาซึ่งผลผลิต ดังนั้น เราจึงตองใหกอนที่จะไดรับและเรา

ตองจายราคากอนที่จะไดมาซึ่งสิ่งของที่ตองการ ซ่ึงยอมตองเปนความเต็มใจของเราที่จะตองจายราคาเพื่อให

ไดมาซึ่งเปาหมายและความสำเร็จ ทั้งนี้ พบวาหลายคนทำลายความสำเร็จของตนเองดวยการตัดสินใจจาย
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ราคาเกินไปกวาเปาหมายที่ตองการ ซึ่งแทจริงแลวควรตองจายราคาเต็มตามจำนวนตามที่เปาหมายตองการ 

โดยสิ่งนี้สะทอนใหเราเห็นวาควรดำเนินการตามเปาหมายที่ตั้งไวเทานั้น เพราะการลงทุนที่มากเกินไปกวา

เปาหมายอาจทำใหสิ่งท่ีลงทุนไปไมกอใหเกิดผลตามท่ีคิดไวและผิดเปาหมายไปก็เปนได  

 ข้ันตอนท่ี 4 กำหนดรายละเอียดในแผน 

 จัดทำแผนและเขียนแผนออกมาอยางเปนรูปธรรม จำไววาความสามารถในการเขียนเปาหมายและ

การวางแผนเปนทักษะที่สำคัญอันนำไปสูความสำเร็จ การวางแผนเริ่มตนจากการเขียนทุกสิ่งที่เราคิดวาจะ

สามารถทำใหบรรลุเปาหมายได ซึ่งการกำหนดรายการที่ตองทำในแผนนั้นเราสามารถเพิ่มรายการที่ตองทำ

สำหรับตัวเราเองเขาไปดวยโดยเฉพาะ โดยแผนของเราและคนอื่น ๆ นั้นไมจำเปนตองเหมือนกันเสมอไป เรา

สามารถจัดระเบียบรายการที่ตองทำในแผนตามลำดับความสำคัญ ซึ่งแนนอนยอมมีหลากหลายสิ่งที่เราตอง

ระบุลงไปในแผน  และตองพึงระลึกเสมอวาอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในรายการที่ตองทำเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

อะไรคือสิ่งที่เราตองลงมือทำกอน และอะไรคือสิ่งที่เราตองลงมือทำตอไปตามลำดับ แผนจะชวยเพิ่มระดับ

ความเชื่อมั่นใหกับเราและชวยทำใหเราตองการไปสูเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น เพราะหากไมมีแผนจะทำใหเราไม

สามารถรูไดเลยวาเราจะตองทำอะไรบาง และตองทำอะไรตอไป และจะสงผลใหเราไมอยากทำอะไรเลย ซ่ึง

ความสำเร็จก็คงไมสามารถเกิดข้ึนไดอยางแนนอน 

 ข้ันตอนท่ี 5 การดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 เปนการดำเนินการบางอยางตามที่ระบุไวในแผนเพื่อใหเราบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยเมื่อเรา

กำหนดเปาหมายและเขียนออกมาอยางเปนรูปธรรม จากนั้นไดมีการประมาณการคาใชจายหรือราคาในการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่จำเปน และนำไปสูการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมแตละขั้นตอนตามลำดับ เรา

จำเปนตองมีการกระทำอยางรวดเร็วไมวาจะเปนโทรศัพทเพียงสายเดียวก็ตองรีบทำทันที หรือวาจะเปนการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพียงเรื่องเดียวก็ตองทำอยารอชา เพราะ “ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำ

นั้นไดตายไปแลว” เราจำเปนตองใชกฎของแรงดึงดูด (Law 

of attraction) เพื่อชวยใหเราเริ่มลงมือทำ ซึ่งจะทำใหตัวเราเองและคนอื่น ๆ รอบขางเห็นวาคุณเปนคนท่ี

จริงจังตอเปาหมายของตนเอง  

 ข้ันตอนท่ี 6 ทำบางอยางในทุกวัน  

 ควรทำอะไรบางอยางในทุก ๆ วัน ท่ีจะทำใหเราไปสูเปาหมาย ซ่ึงการทำอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ

เปนหลักการสำคัญของความสำเร็จท่ีชวยสรางพลังงานและความกระตือรือรนเพื่อใหเราเกิดความกลาหาญ 

ความมั่นใจ และแรงจูงใจในตนเอง เราจึงตองทำบางสิ่งบางอยางในทุกวันเพื่อใหเรารูสึกถึงการเคลื่อนไหวไป

ขางหนาและมองเห็นความกาวหนาของการเดินทางสูความสำเร็จ ดังนั้น หนาที่ของเราคือการนำพาตัวเองไป

ใหถึงจุดท่ีเรารูสึกวาไมมีใครสามารถหยุดเราได และวิธีการเดียวท่ีสามารถทำไดคือการปฏิเสธท่ีจะหยุดและทำ

บางสิ่งบางอยางทุกวันท่ีจะทำใหเขาใกลเปาหมายมากยิ่งข้ึนและอยาหยุดทำแมสักวันเดียว  

 ข้ันตอนท่ี 7 อยายอมแพ 
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 บอกตัวเองไวลวงหนาวาจะไมมีวันลมเลิกเมื่อไดเริ่มตนไปสูเปาหมายแลวตอใหตองเจออุปสรรคแค

ไหนก็จะดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนท่ีกำหนดไวในแตละขั้นตอนจนสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว เม่ือ

ความยากลำบากกำลังจะเกิดขึ้นเราจำเปนตองเตรียมจิตใจที่จะผานพนมันไปใหไดมากกวาที่จะลมเลิกใน

กลางคัน ความเต็มใจที่จะทำมันตอไปและความสามารถที่มีอยูจะเปนสิ่งที่รับประกันความสำเร็จที่กำลังจะ

มาถึง  

 
2. ลีลาการเรียนรู: ลีลาการพัฒนางาน (Learning Style and Work Development Style) 

 

 จากการท่ีเราไดทำความเขาใจมาแลวในกอนหนานี้เก่ียวกับการมองเห็นโลกของบุคคลท่ียอมมีความ

แตกตางกันออกไป ซึ่งเราสรุปไดวาในมุมมองของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลแลวนั้น ผูที่มีการมองเห็นโลก

แบบเติบโตไดหรือผูท่ีมี Growth mindset นั้น ยอมเปนผูท่ีมีความพรอมในการพัฒนามากกวาผูท่ีมองเห็นโลก

แบบหยุดนิ่งหรือผูที่มี Fix mindset แรงจูงใจใฝสำเร็จก็ยอมเกิดขึ้นกับบุคคลในกลุมแรกมากกวา ทำใหคน

กลุมแรกซ่ึงมีมุมมองเพ่ือการพัฒนาตนเองผานกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

การเรียนรูจัดเปนกลไกสำคัญของการทำใหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคลเขาใกลเปาหมายที่วางไวมากยิ่งข้ึน 

เพราะเพียงแคการเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพียงอยางเดียวแตปราศจากการเรียนรูนั้น ยังทำใหเปาหมายหรือ

ความสำเร็จยังคงหางไกลความเปนจริง เพราะคงไมมีบุคคลใดที่จะสามารถสรางความสำเร็จในเรื่องใด ๆ ได

โดยไมผานกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาคงไมมีมนุษยคนใดที่ตองเรียน (Educate) ไปทั้งชีวิต แตก็

เชนเดียวกันกับที่มนุษยทุกคนก็ยอมตองเรียนรู (Learning) ไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรูเกี ่ยวกับ

เปาหมายและความสำเร็จ หรือการแสวงหาคำตอบวาจะมีหนทางใดบางที่จะสามารถทำใหเราบรรลุเปาหมาย

ตามที่ตั้งใจไว ในชีวิตการทำงานของบุคคลที่มองเห็นโลกที่เติบโตไดนั้น ยอมแสวงหากลยุทธที่เขาจะสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและนำไปสูเปาหมายไดอยางเหมาะสม รูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับงานทำอยู

อยางเหมาะสมกับงานและเหมาะสมกับแตละบุคคลจึงถูกนำมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความสำเร็จของ

ผูปฏิบัติงานและความสำเร็จขององคกร ดังนั้น ลีลาการเรียนรูในการทำงาน (On-the-job learning styles) 

หรือรูปแบบการเรียนรูจึงเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่บุคคล

นำมาใชในการพัฒนาตนเองเพ่ือสรางศักยภาพในการทำงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  ซ่ึงบุคคลมักมีการปรับ

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูภายใตสถานการณท่ีแตกตางกันออกไป เชน ในบางครั้งเราก็มักจะเรียนรูการทำงาน

จากเพ่ือนรวมงานท่ีประสบความสำเร็จ แตในบางครั้งเราก็จำเปนตองเรียนรูการทำงานจากผูเชี่ยวชาญในดาน

นั้น ๆ และในบางครั้งเราก็มีการแสวงหาแนวทางการทำงานใหม ๆ จากโลกออนไลน เปนตน โดยมีไมนอยครั้ง

เลยที่เราตองเรียนรูในงานที่ทำดวยวิธีการตาง ๆ รวมกันภายใตสถานการณเพียงสถานการณเดียว ซึ่งเราเรียก

วิธีการเหลานี้วา “กลยุทธการเรียนรู” (Learning strategy)  

 รูปแบบการเรียนรูนั้นเปรียบเสมือนการสรางปฏิสัมพันธในลักษณะที่แตกตางกันออกไป เนื่องจาก

การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม (Social process) ที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะของปจเจกบุคคลและ
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ความหมายเชิงจิตวิทยาจากสถานการณในการเรียนรูท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งนั่นหมายความวารูปแบบการ

เรียนรูนั้นมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของปจเจกบุคคลท่ีแตกตางกัน และผลจากการเรียนรูนั้นยังสงผลไปยัง

สมาชิกคนอื่น ๆ ในองคกรที่เกี่ยวของดวย กลาวไดวาเมื่อบุคคลตองการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมตอง

เลือกรูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองและเรื่องหรือสถานการณท่ีตองการเรียนรู และผลลัพธท่ีเกิดจาก

การเรียนรูนั้นไมเพียงแตทำใหปจเจกบุคคลเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนเทานั้น แตยังสงผลไปยังเพื่อน

รวมงานคนอ่ืน ๆ ท่ีทำงานรวมกันภายในองคกรดวย ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูของปจเจกบุคคลแตละ

คนนั้น เราจึงเรียกมันวา “ลีลาการเรียนรู” หรือ Learning Style ท่ีแตละบุคคลยอมมีลีลาการเรียนรูท่ีแตกตาง

กันของแตละบุคคล หรือแมแตการเรียนรูของบุคคลในชวงเวลาที่แตกตางกัน หรือสถานการณที่ไมเหมือนกัน

บุคคลก็ยอมมีลีลาในการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเฉพาะทามกลางสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายโดย Cartney (2000) ได

นำเสนอมุมมองของ Honey และ Mumford เกี่ยวกับลีลาการเรียนรูที่ไดรับความชื่นชอบ 4 ลักษณะ ไดแก 

(1) ลีลานักกิจกรรม (Activists) เปนบุคคลท่ีมีความกระตือรือรนสูง “ตองทำเดี๋ยวและทำที่นี ่” สนุกกับ

ประสบการณใหม ๆ อยูเสมอ ชอบเขารวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นรอบตัว ผูเรียนรูกลุมนี้มักจะไดรับประโยชนจาก

การฝกหัดทำสิ่งใหม ๆ จากการเรียนรูในชวงแรกของการฝกฝน (2) ลีลานักสังเกตการณ    (Reflectors) เปน

บุคคลที่มักสังเกตและมักประเมินสถานการณในมุมมองตาง ๆ มากอน จนไดขอสรุปที่แนชัดจึงลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเองและสรางประสบการณเรียนรูอยางชา ๆ โดยมักแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการสรางการเรียนรู

ของตนเอง (3) ลีลานักทฤษฎี (Theorist) เปนบุคคลที่ใชการสังเกตการรวมกับการใชเหตุผลทางทฤษฎีอยาง

รอบดาน คนกลุมนี้มีการคิดเกี่ยวกับปญหาในแนวดิ่ง คือ ไมขยายปญหาใหมีวงกวางออกไป มีวิธีคิดอยางเปน

ระบบโดยมีการเชื่อมโยงปญหาที่เกิดขึ้นกับทฤษฎีผูที่มีรูปแบบการเรียนรูนี้จะมีแนวโนมที่จะไดรับประโยชน

จากโปรแกรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล(4) ลีลานักปฏิบัติ (Pragmatists) เปนผูที่มีความชื่นชอบ

ในความคิดใหม ๆ และทฤษฎี โดยพยายามท่ีจะทดสอบสิ่งเหลานั้นดวยการประยุกตใชในการทำงานจริง ๆ คน

กลุมนี้ชอบท่ีจะทำอะไรอยางรวดเร็ว มีแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ผูท่ีชอบเรียนรูในลีลานี้

มักไดรับประโยชนจากประสบการณที่เกิดจากการเชื่อมโยงความเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นกับแนวคิดและ

ทฤษฎีตาง ๆ จากกระบวนการการทำงานและผลลัพธที่เกิดขึ้น จากลีลาการเรียนรูใน 4 ลักษณะดังกลาว

มาแลวนั้น แลวเราจะสามารถทราบไดอยางไรวาเราเปนบุคคลท่ีมีความชื่นชอบในลีลาการเรียนรูในแบบใด ให

ลองตอบคำถามเหลานี้ดู  

 คุณชอบท่ีจะแสวงหาความทาทายจากสิ่งใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิมใชหรือไม 

 คุณมักมีความระมัดและไมรีบดวนสรุปเหตุการณหรือสถานการณใดเร็วจนเกินไปใชหรือไม 

 คุณมีความเชื่อในเหตุผล ความคิดเชิงตรรกะ ท่ีนำไปสูความสำเร็จในแตละวันใชหรือไม 

 คุณคิดวาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติเปนสิ่งสำคัญมากท่ีสุดในการทำงาน 

 นอกจากบุคคลจะมีลีลาการเรียนรูที่แตกตางกันออกไปแลว อยางนอย ๆ ก็อาจจะเปนลีลาใดลีลา

หนึ่งขางตน หรือแตละบุคคลก็อาจมีลีลาการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไปในลักษณะของ

การผสานลีลา แตตามทัศนะของผูเขียนมองวาบุคคลอาจมีลีลาในการเรียนรูท่ีแตกตางกันตามสถานการณหรือ
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มีลีลาผสมผสานดังที่กลาวนั้นยอมได แตทั้งนี้ในแตละบุคคลอาจมีลีลาการเรียนรูที่เปนมาตรฐานของตนเองใน

ลีลาใดลีลาหนึ่งในลักษณะ “ลีลามาตรฐานเฉพาะตัว” ดังนั้น จึงทำให Honey และ Mumford มีการจัดทำ

แบบทดสอบลีลาการเรียนรูข้ึนเพราะวิเคราะหวาบุคคลแตละคนมีลีลาการเรียนรูในแบบใด และลีลาการเรียนรู

แตละแบบจะเรียนรูไดดีในสถานการณใด และเรียนรูไดไมดีในสถานการณใดบาง  

 1) ลีลานักกิจกรรม (Activists) มักจะมีการเรียนรูที่ดีที่สุดเมื่อ (1) เปนเรื่องใหม ๆ ซึ่งเปนทั้งปญหา

และโอกาส (2) ทำงานรวมกับผูอื่นดวยเกมธุรกิจ ทำงานเปนทีม การเลนตามบทบาท (3) งานทาทายและมี

ความยากตอความสำเร็จ (4) มีการประชุมที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอภิปรายแบบผู นำ และใน

ขณะเดียวกันบุคคลกลุมนี้จะมีการเรียนรูไดนอยเม่ือ (1) ตองฟงการสอนและการอธิบายท่ีใชเวลานาน (2) ตอง

อาน ตองเขียน และตองคิดดวยตัวเองลำพังเพียงคนเดียว (3) ตองซึมซับหรือทำความเขาใจในขอมูลมหาศาล 

(4) ตองตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางการเขียนและตัวอักษรหรือตองพิสูจนอักษรขอความตาง ๆ  

 2) ลีลานักสังเกตการณ (Reflectors) มักจะมีการเรียนรูที่ดีที่สุดเมื่อ (1) ไดมีการสังเกตการทำงาน

ของบุคคลอื่นหรือกลุมอื่นกอน (2) มีโอกาสไดทบทวนวามีสิ่งใดเกิดขึ้นบางและคิดวาจะสามารถเรียนรูสิ ่งใด

จากเรื่องราวเหลานั้น (3) ไดมีการวิเคราะหการทำงานและรายงานผลการทำงานโดยไมจำเปนตองกำหนด

เงื่อนไขเรื่องเวลา ในทางตรงกันขามบุคคลกลุมนี้จะเรียนรูไดนอยลงเมื่อ (1) ตองแสดงภาวะหรือบทบาทผูนำ

ตอหนาคนอ่ืน ๆ (2) ตองทำงานหรือสิ่งใด ๆ โดยท่ีไมมีเวลาเตรียมตัว (3) เปนงานท่ียากและความสำเร็จนั้นอยู

หางไกล (4) ถูกจำกัดดวยเง่ือนไขเรื่องเวลา  

 3) ลีลานักทฤษฎี (Theorist) มักจะเปนผูที่เรียนรูไดดีที่สุดเมื่อ (1) ไดเขาไปสูสถานการณที่ซับซอน 

และเขาไดใชความรูและทักษะในสถานการณนั้น (2)ไดเขาไปอยูในสถานการณที่มีโครงสรางและเปาหมายท่ี

ชัดเจน (3) ไดนำเสนอความคิดที่นาสนใจและมุมมองตาง ๆ ที่เขาไมไดมีความเกี่ยวของโดยทันที (4) ไดมี

โอกาสในการตั้งคำถามและเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยบุคคลกลุมนักทฤษฎีนี้มักจะเรียนรูได

นอยลงเม่ือ (1) ตองเขาไปมีสวนรวมในสถานการณท่ีเต็มไปดวยอารมณและความรูสึก (2) ตองเขารวมกิจกรรม

ที่ไมมีการวางแผนหรือไมไดกำหนดรูปแบบไวชัดเจน (3) ตองทำสิ่งใดที่ไมมีพื ้นฐานความรูหรือมุมมองท่ี

เกี่ยวของมากอน (4) รูสึกวาไมสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ๆ ที่รวมกิจกรรม เชน การรวมกิจกรรมกับคน

อ่ืนท่ีมีลีลาการเรียนรูแตกตางกับตนเอง เปนตน 

 4) ลีลานักปฏิบัติ (Pragmatists) จะเปนผูท่ีเรียนรูไดดีท่ีสุดเม่ือ (1) มีความเชื่อมโยงท่ีชัดเจนระหวาง

งานกับเรื่องที่เรียนรู (2) มีโอกาสที่จะไดทดลองเทคนิคการทำงานตาง ๆ เพื่อดูผลตอบกลับที่ตางกัน (3) ได

แสดงวิธีการท่ีมีศักยภาพท่ีชัดเจน เชน ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ลดความผิดพลาด (4) แสดงใหเห็น

ถึงตัวอยางหรือแบบจำลองการทำงานที่เปนรูปธรรม เชน คลิปสาธิตวิธีการทำงานใหม ๆ เปนตน และบุคคล

กลุมนี้จะสามารถเรียนรูไดนอยลงเมื่อ (1) ขาดความชัดเจนหรือความจำเปนเรงดวนที่จะตองทำ (2) ขาดแนว

ปฏิบัติหรือตัวอยางในการทำงานวาควรจะตองทำอยางไร    (3) ขาดการแสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่ชัดเจนจาก

การเรียนรูในเรื่องเหลานั้น เชน การฝกอบรมในระยะสั้นเกินไปจนไมสามารถนำไปใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการทำงานได (4) กิจกรรมและการเรียนรูนั้นเต็มไปดวยทฤษฎีในลักษณะ “ทฤษฎีจัดแลวจะปฏิบัติอยางไร”  
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 ดังจะเห็นแลววาบุคคลที่มีลีลาการเรียนรูแตกตางกันนั้น ยอมมีประสิทธิภาพในการเรียนรู ใน

สถานการณตาง ๆ ที่ยอมแตกตางกันออกไปดวย การเลือกจัดประสบการณเรียนรูที่สอดคลองกับลีลาการ

เรียนรู ของแตละบุคคลผลสัมฤทธิ์ของผู ที ่มีลีลาการเรียนรู แตละแบบนั้นจึงยอมเกิดขึ ้นภายใตการจัด

ประสบการณเรียนรูที่ใหสอดคลองกันดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้น บุคคลจึงควรตองวิเคราะหประเมินลลีา

การเรียนรูของตนเองวามีลักษณะลีลาเชนไร เพื่อเลือกกลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสมกับลีลานั้น ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สำหรับองคกรแลวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากร นับวาเปนความจำเปนและมี

ความสำคัญตอประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความสำเร็จซึ่งเปนประโยชนสูงสุดขององคกรเปนอยางยิ่ง 

หากพิจารณาการดำเนินงานขององคกรตามหลัก 3 M คือ Man (คน) เงิน (Money) และวัตถุดิบ (Material) 

หรืออาจจะเปนการดำเนินงานขององคกรตามหลัก 4 M โดยเพ่ิมเรื่อง การบริหารจัดการ (Management) เขา

ไปอีกหนึ่งเรื่อง เราก็อาจพิจารณาไดวา M ท่ี 4 หรือ Management นั้น ก็มีความสัมพันธกับ M แรก คือ Man 

อยางยากที่จะแยกออกจากการได เพราะการจัดการที่ดีนั ้น ยอมเกิดขึ้นจากความคิดและการกระทำของ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือคนจึงเปรียบเสมือนฟนเฟองที่คอยหมุนและ

เชื่อมโยงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนการใชเงินอยางคุมคาและการใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ ก็ยอม

เกิดขึ้นไดจากการขับเคลื่อนของคนที่มีคุณภาพดวยเชนกัน การเรียนรูของบุคลากรเพื่อนำไปสูการพัฒนางาน

จึงเปนหัวใจสำคัญของการทำงานและการจัดการองคกรมากที่สุด องคกรพึงระลึกอยูเสมอวาบุคลากรยอมมี

คุณลักษณะการเรียนรูท่ีแตกตางไปจากนักเรียนในชั้นเรียนทั่ว ๆ ไป ซึ่งเชื่อวาบุคคลที่เขามาปฏิบัติงานยอม

ผานการเรียนรูในชั้นเรียนมาแลวทั้งสิ้น ดังนั้น การเรียนรูของผูใหญวัยทำงานจึงไมเหมือนกับการเรียนรูของ

นักเรียน นักศึกษา ในชั้นเรียนท่ัวไป ดวยคุณลักษณะดังนี้  

 1) การเรียนรูของผูใหญควรเปนการเรียนรูท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีเปาหมาย ไมใชการเรียนรูใน

เรื่องทั่วไป แตตองเปนเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญตอการดำรงชีวิตและการทำงานของเขาเหลานั้น

ดังนั้น ในการกระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพ องคกรควรมีการ

กำหนดเปาหมายใหกับบุคลากรแตละคนหรือแตละงานไวอยางชัดเจน เชน การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ผูปฏิบัติงาน องคกรควรตองแสดงใหบุคลากรเห็นวาตอไปในอนาคตอีกไมก่ีป จะมีการทำเทคโนโลยีการสื่อสาร

ผานระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเขามาใชในการดำเนินงานในทุก ๆ ตำแหนงงาน ดังนั้น บุคลากรทุก

คนตองมีความสามารถในการใชเครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบใหม (New media) ไดอยางคลองแคลว  

 2) การเรียนรูของผูใหญเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวของบุคคลเอง ซึ่งผูใหญมีความรับผิดชอบตอการ

เรียนรูของตนเอง ดังนั้น การเรียนรูจึงมักมีกระบวนการท่ีบุคคลระบุความตองการในการเรียนรู รวมทั้งมีการ

ตั้งเปาหมาย ตลอดจนเลือกวิธีการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหา และการประเมินความกาวหนาดวยตัวของเขา

เอง ท้ังนี้ จากการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงาน องคกรควรใหบุคลากรไดเขา

มามีสวนรวมในการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูเขาเหลานั้นดวยตนเอง หรือตามความตองการของ

กลุมงานตามหนาที่ เชน การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดไปเรียนรูทักษะดานดิจิทัลจากองคกรภายนอก หรือ
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การเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาใหความรูภายในองคกร การจัดการเรียนแบบปจเจกบุคคล หรือการ

จัดการเรียนรูแบบกลุม โดยบุคลากรควรมีจัดทำแผนการพัฒนาตนเองตามความตองการและความเหมาะสม

กับตำแหนงงาน   

 3) การเรียนรูของผูเรียนที่เปนผูใหญหลายคนซึ่งผานการเรียนในระบบมาหลายปแลว และเขา

เหลานั้น อาจมีประสบการณเชิงลบกับสถานศึกษา เชน การเรียนที่ผูเรียนตองถูกประเมินผลและมักถูกทำให

เชื่อวามีเปาหมายสูงสุดของการเรียนรูจากผลการเรียน และในบางครั้งอาจถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพ่ือนคนอ่ืน 

ๆ จึงอาจทำใหผูเรียนที่เปนผูใหญเหลานี้ เขาสูการกระบวนการเรียนรูดวยความวิตกกังวลและความนับถือ

ตนเองต่ำ ดังนั้น การทำความเขาในถึงความแตกตางระหวางการเรียนในสถานศึกษา และการเรียนรูของผูใหญ

เพื่อการพัฒนาการทำงานอยางมีเปาหมาย ยอมเปนสิ่งสำคัญที่ผูใหญเหลานั้นควรปรับวิธีการมองเห็นโลกใหม

วาโลกใบนี้ยังสามารถเติบโตไดและไมไดหยุดนิ่งอยูแคผลการเรียนดังเชนในอดีต  

 4) สิ่งพิเศษประการหนึ่งของผูเรียนที่เปนผูใหญนั้น ยังมีการนำความรูและประสบการณที่ผานมา

หลายปจากประสบการณในชีวิตและประสบการณในการทำงานกลับเขามาสูหองเรียนดวย ดังนั้น การเรียนรู

ของผูใหญจึงควรตอบสนองตอระบบคานิยมและความเชื่อที่มีอยูในแตละบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการ

ควบคุมความคิดของผูเรียนรูแตกตางกันออกไป ดังนั้น การเรียนรูในเรื่องใหม ๆ ของผูใหญจึงไมควรขัดแยงกับ

ความรู ความเชื่อ และมุมมองแบบเกาของเขาเหลานั้น แตการเรียนรูในเรื่องใหม ๆ ยอมควรตองเกิดข้ึนบนพ้ืน

ฐานความรูเดิม ความเชื่อเดิม แตดำเนินหรือมีวิถีชีวิตในรูปแบบใหม เชน การเกิดโรคระบาด โควิด-19 ยัง

สงผลตอรูปแบบการทำงานของสมาชิกในองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดวยการที่บุคลากรตองเขารวมการ

ประชุมหรือการทำงานผานระบบเครือขายสังคมออนไลนหรือระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งเปนวิธีในการ

ทำงานที่บุคคลากรผูปฏิบัติงานในองคกรสวนใหญมักยังไมคุนเคยตอการทำงานในลักษณะนี้ จึงทำใหบุคคล

จำนวนไมนอยเลยที่เกิดความรูสึกอึดอัดและไมสบายใจตอรูปแบบการทำงานใหม ๆ ที ่ถูกนำมาใชเพ่ือ

ตอบสนองตอสถานการณที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตาม การประชุมทางไกลดังกลาวก็ไมไดขัดตอความเชื่อและ

ทัศนคติของบุคคล เพียงแตมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับสถานการณเทานั้น และหากองคกรเห็นวาการ

ดำเนินงานเชนนี้จะสามารถดำเนินการตอไปไดจนบุคลากรเกิดความคุนชิน ก็จะชวยสามารถประหยัดคาใชจาย

และทรัพยากรในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนคาเดินทางของผูปฏิบัติงานที่ตองเขารวม

ประชุม เม่ือเทียบกับคาอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย เวลาในการเดินทางเขามารวมประชุมของผูมีสวนเก่ียวของ เปน

ตน 

 5) ผูใหญมักมีแนวทางการเรียนรูที่เนนปญหาเปนหลักและมีความสนใจในเนื้อหาท่ีสามารถนำมา

ประยุกตโดยตรงกับชีวิตของพวกเขา และพวกเขาตองการเห็นทันทีวาเนื้อหาเหลานั้นมีความเกี่ยวของกับ

ปญหาหรือสถานการณปจจุบันของพวกเขาเชน ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการการทำงาน กระบวนการทำงาน

มีปญหา เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการทำงานไมมีประสิทธิภาพ ปญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวาง

ผูรวมงานดวยกันเอง ปญหาดานการบังคับบัญชาและการกำกับดูแล ปญหาดานสิทธิและการจัดสวัสดิการ เปน

ตน ดังนั้น การเรียนรูของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และเปนการเรียนรูเพื่อการ
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พัฒนาการทำงานที่เกี ่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ   โดยการเรียนรูสำหรับผูใหญไมควรเปนการเรียนรูใน

ระดับพ้ืนฐาน หรือหลักการในการดำเนินงานเบื้องตนตามหลักทางวิชาการ แตการเรียนรูสำหรับผูใหญควรเปน

การเรียนรูที่สอดคลองกับสถานการณเฉพาะซึ่งจำเปนตองใชศิลปะและวิธีการจัดการมากกวาการใชหลักการ

และทฤษฎ ี

 นอกจากนี้แลวในการจัดการเรียนรูของผูปฏิบัติงานในองคกรอาจพิจารณาการจัดประสบการณ

เรียนรูตามกฎของ Pike’s เกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญถูกนำมาใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

อยางสรางสรรคซ่ึงประกอบดวยกฎ 4 ขอ ไดแก  

 กฎขอที่ 1 ผูใหญคือเด็กในรางที่ใหญขึ ้น และตองยอมรับวาเด็กนั้นมักสนุกกับการเรียนรู จาก

ประสบการณจริง เพราะการคนพบถือเปนประสบการณใหม สำหรับผูใหญในวัยทำงานแลวก็เชนกันที่ทุก ๆ 

กระบวนการเรียนรูจำเปนตองผานการจัดประสบการณที่เหมาะสม รวมถึงการจัดประสบการณสำหรับผูใหญ

นั้น ตองเปนรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูที่ไดรับการยอมรับและมีความนาเชื่อถือ ดังนั้น การสรางการ

เรียนรูที่เหมาะสมจึงจำเปนตองเปนการสรางความรูผานประสบการณ เชน การทดลองปฏิบัติจริง หรือลงมือ

ทำจริง ๆ ดวยหลักการหรือวิธีการซ่ึงไดรับการยอมรับจากองคกรหรือหนวยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวของโดยตรง  

 กฎขอท่ี 2 บุคคลยอมไมโตเถียงหรือตั้งคำถามกับขอมูลท่ีตนเองมีอยู และมักจะเชื่ออยางสนิทใจหาก

เปนขอมูลท่ีเขาคนพบไดดวยตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูใหกับผูใหญวัยทำงานจึงมักมีการนำเสนอกิจกรรม

ที่ชวยทำใหเกิดความคิด แนวคิด หรือเทคนิคตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูของคนวัยนี้เกิดประสิทธิผล

มากกวาการใหขอมูลเพ่ือการจดจำเพียงอยางเดียว จึงไมควรใชการเรียนรูท่ีเกิดจากการทองจำหลักการตาง ๆ 

แตควรเปนการเรียนรูที่เกิดจากการคิดวิเคราะหหรือการระดมสมองรวมกันของผูปฏิบัติงาน จึงมักเห็นวา

กระบวนการสรางการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกฎขอนี้ คือ การถอดบทเรียนจากการทำงานท่ีผาน  

 กฎขอที่ 3 การเรียนรูเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณความสนุกที่เกิดขึ้น หรือกลาวไดวาการเรียนรู

แปรผันตรงกับความสนุกของผูเรียน ไมแตกตางจากคำขวัญวันเด็กในปหนึ่งที่กลาววา “เรียนใหสนุก เลนใหมี

ความรู” หลายคนอาจไมเชื่อวาอารมณขันเปนเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวล 

และยังสามารถสงเสริมสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีผอนคลายไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากบุคคลมีสวนรวม

ในกระบวนการเรยีนรูและเขาใจวาการเรียนรูนั้นจะชวยใหสามารถทำงานดีข้ึนอยางไรจะทำใหผูเรียนรูสัมผัสได

ถึงความสุขจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น หรือกลาวไดวาการเรียนรูเปรียบเสมือนการเดินทาง ความสำเร็จในการ

ทำงานเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง บอยครั้งจึงทำใหมนุษยมักมีความสุขและรูสึกประทับใจในระหวางการ

เดินทางมากกวาการถึงจุดหมายปลายทางยังสถานท่ีท่ีตองการไปเท่ียวเสียอีก  

 กฎขอที่ 4 การเรียนรูจะไมเกิดขึ้นจนกวาพฤติกรรมของผูเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไป 

เปาหมายของการเรียนรูจึงไมใชเพียงความรูที่เกิดขึ้นเทานั้น แตเปาหมายของการเรียนรูคือความสามารถของ

บุคคลท่ีชวยใหเกิดการกระทำใหม ๆ ไมวาจะเปน การใชวิธีการใหม ๆ 

 ในการทำงาน การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหมที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปรับลดหรือเพิ่มกระบวนการ

เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวาเดิม เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้ความสำเร็จ
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ของการเรียนรูมากกวาความรูท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลเพียงอยางเดียว ประสบการณจึงชวยสรางโอกาสสำหรับการ

ดำเนินงานที่ความสำเร็จ ทักษะใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจะชวยทำใหสรางความมั่นคงในการทำงานที่กำลังทำอยูและ

ยังสงผลตอโอกาสในการแสวงหางานใหม ๆ ท่ีดีกวาเดิม  

 นอกจากกฎของ Pike’s เกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญจะถูกนำมาใชในการออกแบบในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมแลว Kolb และเพื่อนรวมงานของเขาซึ ่งเปนนักจิตวิทยา

การศึกษายังไดเสนอเกี่ยวกับวงจรการเรียนรูของบุคคลที่มีประสิทธิภาพวาประกอบไปดวย 4 สวนดวยกัน 

ไดแก ประสบการณ (เกิดขึ ้นจากการลงมือทำอะไรสักอยาง) การทบทวน (ซึ ่งมักเกิดจากการคิดและ

วิพากษวิจารณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น) การสรุป (ซึ่งเปนภาพรวมของความคิด) การวางแผน (เปนการตัดสินใจท่ี

จะทำใหอนาคตอันใกล) ท้ังนี้ องคประกอบท่ีเกิดข้ึนในวงจรการเรียนรูนี้ไมสามารถแยกขาดออกจากกันได แต

กลับสงผลตอเนื่องกันไปตามลำดับอยางไมรูจบสิ้น โดย Honey และ Mumford ไดนำแนวคิดเรื่องลีลาการ

เรียนของพวกเขามาเชื่อมโยงกับวงจรการเรียนรูของ Kolbไดอยางสอดคลองกันวาหากบุคคลมีความชื่นชอบ

ลีลาการเรียนรูแบบนักกิจกรรมเปนอยางมากก็มักจะแสวงหาประสบการณในการทำสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ และ

หากบุคคลตองการเปนผูเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จำเปนตองปรับลีลาการเรียนรูหรือปรับวิธีการ

มองเห็นโลกตามแบบโลกที่เติบโตได (Growth mindset) ดวยการผลักดันตนเองเขาไปสูผูที่มีความชื่นชอบใน

ลีลาการเรียนรูแบบนักสังเกตการณซึ่งจะมีการคิดวิเคราะหตอสถานการณที่เกิดขึ้น และพยายามขยับตนเอง

ไปสูผูมีการเรียนรูแบบนักทฤษฎีท่ีมักจะสรุปมุมมองทางความคิดตอสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบ และกาวไปสูการ

เปนผูมีลีลาการเรียนรูแบบนักปฏิบัติ ท่ีชื่นชอบการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคตอันใกล  
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: นักกิจกรรม

การทบทวน : 
นัสังเกตการณ

การสรุป : 

นักทฤษฎี

การวางแผน : 
นักปฏิบัติ
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ตารางสรุปลีลาการเรียนรู 

ลีลาการเรียนรู คุณลักษณะ กิจกรรมการเรียนรู 

1. นักกิจกรรม เรียนรูดวยการปฏิบัติและการมีสวน

รวม 

- การระดมสมอง 

- การแกไขปญหา 

- การอภิปรายกลุม 

- การตั้งคำถาม 

- การแขงขัน 

- การแสดงบทบาทสมมติ 

2. นักสังเกตการณ เรียนรูดวยการดูคนอ่ืนเปนแบบอยาง

และมีการคิดกอนลงมือทำ 

- แบบจำลอง 

- สถิติ 

- เรื่องเลา 

- การอางคำพูดของผูอ่ืน 

- ขอมูลพ้ืนฐาน 

- การประยุกตทฤษฎี 

3. นักทฤษฎี เรียนรูดวยการทำความเขาใจในทฤษฎี

อยางชัดเจน 

- การใชเวลาคิดเก่ียวกับการ

ประยุกตใชจริง 

- กรณีศึกษา 

- การแกปญหา 

- การอภิปราย 

4. นักปฏิบัติ เรียนรูจากเคล็ดลับหรือเทคนิคในการ

ปฏิบัติจากประสบการณของบุคคล 

- การจับคูอภิปราย 

- การใชแบบสอบถามวิเคราะห

ตัวตน 

- การใชแบบสอบถามวิเคราะห

บุคลิกภาพ 

- การกำหนดกรอบเวลา 

- การสังเกตการณ 

- ความคิดเห็นจากคนอ่ืน  

- การฝกสอน 

- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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3. เทคนิคการเรียนรูเพ่ือการพัฒนางานแบบมืออาชีพ 

  

 3.1 รูปแบบและวิธีการเรียนรู 

 นอกจากข้ันตอนท้ัง 7 ท่ีสามารถชวยใหเราเขาสูเปาหมายและความสำเร็จไดอยางม่ันใจแลว อนาคต

ของเรายังอยูที่ความสามารถในการใชความคิดและสติปญญาของเราในการทำงานและการใชชีวิต ซึ่งจัดเปน

พลังภายในจิตใจท่ีชวยขับเคลื่อนความสำเร็จใหกับบุคคล นอกจากนี้ ยังพบวามีปจจัยภายนอกตัวเราท่ีเขามามี

สวนในการสนับสนุนใหบุคคลเกิดความมุงมั่นที่จะสรางเปาหมายเพื่อความสำเร็จใหกับตนเอง ไดแก (1) การ

เกิดขึ้นของขอมูลขาวสารและความรู (Information and knowledge explosion) (2) ความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ี(Technological advances) (3) การแขงขันท่ีเขมขน (Thriving competition) (Cartney, 2000) 

 1) การเกิดข้ึนของขอมูลขาวสารและความรู 

 การเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารและการประมวลผลอยารวดเร็วดวยคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

การสื่อสารไรสาย ทำใหความรูในดานตาง ๆ เพ่ิมปริมาณข้ึนเปนจำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล

อยู ตลอดเวลา ซึ ่งเปนผลมาจากการทำงานของนักคิด นักประดิษฐ วิศวกร นักวิทยาศาสตร นักเขียน 

ผูประกอบการ และนักสรางสรรคทุกประเภทท่ีมีอยูเปนจำนวนมากในปจจุบัน 

 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological advances) 

 การเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรความเร็วสูงนั้นเปนความมหัศจรรยของโลก

ใบนี้อยางแทจริง เพราะวันนี้เราสามารถสงอีเมลขอความไปท่ัวโลกถึงหลายสิบ หลายรอย หรือแมแตหลายพัน

คนพรอมกันในไมก่ีวินาทีดวยคาใชจายเพียงเล็กนอย อินเทอรเน็ต “เวิลดไวดเว็บ” ชวยใหเราสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลท่ัวโลกไดอยางหลากหลาย ในศตวรรษท่ี 21 เราสามารถเปนเจาของคอมพิวเตอรแล็บท็อปและไม

โครชิปที่สามารถประมวลผลคำสั่งไดหนึ่งพันลานคำสั่งตอวินาทีซึ่งความกาวหนาที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนเพียง

สวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 และเราจำเปนตองเรียนรูและรูเทาทันความกาวหนาเหลานี้  

 3) การแขงขันท่ีเขมขน (Thriving competition) 

 ปจจัยสำคัญประการที่สามที่ขับเคลื่อนชีวิตเราคือการแขงขันในทุกองคกรธุรกิจตองการสราง

ยอดขายและสรางผลกำไรในระดับตาง ๆ  เพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตของบุคคลและองคกรธุรกิจ จึง

จำเปนตองแสวงหาวิธีการที่รวดเร็วขึ้น วิธีการใหมท่ีดีขึ้นกวาเดิม เทคโนโลยีซึ่งมีราคาท่ีถูกกวาและสามารถใช

งานไดงายกวาในการสงมอบคุณคาใหกับลูกคาไดอยางสูงสุด 

 โดยทุกความกาวหนาของความรูและเทคโนโลยีสามารถสรางโอกาสในการแขงขันไดอยางรวดเร็ว

บุคคลและองคกรสามารถใชปจจัยทั้ง 3 อยางนี้ เพื่อดำเนินการสรางผลิตภัณฑและบริการใหมในการแขงขัน

กันในตลาดในโลกธุรกิจ แรงขับเคลื่อนทั้งสามประการสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของสังคมมนุษยใน

ปจจุบันและในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากพลังท้ัง

สามประการดังกลาวจึงเปนสิ่งสำคัญตอความสำเร็จขององคกรธุรกิจที่ตองอยูในสถานการณของการแขงขัน

ทางการตลาดซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง การเรียนรูของบุคคลหรือทุนมนุษยจึงเปนโอกาสและ
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หนทางที่สำคัญของการพัฒนาการทำงานของบุคคลากร ซึ่งเปนผูที ่จะนำพาองคกรธุรกิจใหสามารถเขาสู

สนามแขงทางการตลาดไดอยางมีศักยภาพ  

 นอกจากบุคคลจะมีลีลาการเรียนรูที่แตกตางกันออกไปแลว เครื่องมือในการสรางการเรียนรูยังมี

รูปแบบที่แตกตางกันออกไป เพื่อสนับสนุนลีลาการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยอาจมีการ

ผสมผสานรูปแบบการเรียนรูในแบบตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงสุด โดยสามารถ

แบงรูปแบบการเรียนรูผานผัสสะหรือประสาทสัมผัส ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก (1) การเรียนรูดวยโสตทัศน 

(Visual) ซึ่งเปนการเรียนรูผานการมองเห็น เชน รูปภาพ คลิปวิดีโอ กราฟก แผนภูมิหรือแผนภาพ กราฟ 

แบบจำลอง เปนตน ซ่ึงผูเรียนรูในรูปแบบโสตทัศน จะไดรับการฝกฝนใหเกิดทักษะการคิดเก่ียวกับเรื่องราวตาง 

ๆ เปนภาพปรากฏในสมอง การตีความหมายผานรูปสัญลักษณตาง ๆ สี กราฟก การลำดับภาพ เปนตน การ

เรียนรูในรูปแบบสื่อโสตทัศนนี้ สามารถชวยสรางความตื่นเตนใหกับผูเรียนเกิดความสนใจไดมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง

สามารถชวยลดความเบื่อหนายจากการเรียนรูจากเสียงและ/หรือ ภาพประกอบไดเปนอยางดี โดยการคิดเปน

ภาพจะชวยใหผูเรียนรูสามารถจดจำเรื่องราวท่ีถูกนำเสนอไดอยางชัดเจนกวาการเรียนรูในรูปแบบอ่ืน (2) การ

เรียนรูดวยเสียง (Auditory) เปนการเรียนรูผานเสียงในรูปแบบตาง ๆ เชน การสอนดวยเสียง การบันทึกคลิป

เสียง การเลาเรื ่องโดยใชเสียง ดนตรี ซึ ่งในปจจุบันเราพบการเรียนรูดวยเสียงไดบอยในลักษณะของสื่อ 

Podcast ซ่ึงผูเรียนในรูปแบบนี้มักใชการฟงเสียงและการจดบันทึกยอในสิ่งท่ีกำลังฟงไปพรอมกัน ซ่ึงอาจจะไม

ใชวิธีการที่ถูกตองมากนัก เพราะการฟงที่ดีนั้น ควรฟงอยางตั้งใจและทำความเขาใจในเนื้อหาเรื่องราวที่ไดยิน 

การฟงไปจดไปอาจทำใหเราไมสามารถจับใจความหรือสาระสำคัญของสิ่งที่ฟงไดอยางเขาใจ เพราะเราคอย

กังวลตอการจดบันทึกใหทันเรื่องราวตาง ๆ แนนอนการพูดหรือเสียงท่ีไดยินมักมีความไวกวาการจดบันทึกของ

เราอยางแนนอน แตอยางไรก็ตาม การจดหัวขอหรือประเด็นท่ีสำคัญเปนขอความสั้น ๆ อาจชวยใหเรากลับมา

ทบทวนเรื่องราวที่ฟงผานแลวอยางเปนระบบไดงายขึ้น (3) การเรียนรูดวยการสัมผัส (Kinesthetic) เปนการ

เรียนรูผานการแสดงบทบาทสมมติ การแสดง และตัวแบบหรือตนแบบ สำหรับการเรียนรูในบางหลักสูตรมักให

ผูเรียนรูมีการฝกเลนบทบาทตาง ๆ ตามสถานการณที่แตกตางกันออกไป การเรียนรูในรูปแบบนี้ชวยเพ่ิม

แรงจูงใจในการเรียนรูและการมีสวนรวมภายในกลุมการเรียนรูไดมากกวาการเรียนรูในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ 

การเรียนรูดวยการสัมผัสหรือการทดลองปฏิบัติยังมีประโยชนตอการเรียนรูในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และการสรางการเรียนรูในกิจกรรมซ่ึงมักตองอาศัยการทดลองทำและฝกฝนใหเกิดความชำนาญ  

 จากแนวคิดพหุปญญา (Multiple Intelligences) ของ Howard Gardner ศาสตราจารยแหง

มหาวิทยาลัยฮารเวิรด ไดเสนอวา สติปญญาของมนุษยมีหลายดานที่มีความสำคัญเทาเทียมกัน และอยูที่วา

บุคคลใดจะมีสติปญญาที่โดดเดนในดานใดบาง และแตละดานจะมีการผสมผสานกันแลวแสดงออกมาผาน

ทักษะในเรื่องใด ยอมมีความแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล โดย การเนอร (1983) ไดอธิบายถึงความเฉลียว

ฉลาดของบุคคลไวดวยกัน 7 ดาน คือ ดานภาษาศาสตร ดานตรรกะเชิงคณิตศาสตรหรือตัวเลข ดานมิติเชิง

พ้ืนท่ี ดานดนตรี ดานรางกายและประสาทสัมผัส ดานความสัมพันธ ดานภายในบุคคล ซ่ึงความเฉลียวฉลาดท้ัง 

7 ประการ ของบุคคลนี้ไดรับพื้นฐานมาจากการผสมผสานระหวางมุมมองทางจิตวิทยา มนุษยวิทยา และ
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ประวัติศาสตรวัฒนธรรม ท้ังนี้ มุมมองดังกลาวไดรับการปรับปรุงและทบทวนใหมในป ค.ศ. 1990 ดวยการเพ่ิม

ความฉลาดในดานธรรมชาติ เขาไปอีกหนึ ่งดานซึ ่งเปนความสามารถของบุคคลในการรับรู และจำแนก

องคประกอบของโลกทางธรรมชาติ การดเนอรไดกลาวถึงความฉลาดในดานตาง ๆ วาเปนความสามารถหลัก

ในการคนพบวาตนเองมีศักยภาพในเรื่องใด แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาสติปญญาและความชาญฉลาดของบุคคล

จะถูกแยกออกจากกันเปนดานตาง ๆ แตบุคคลก็ยอมใชความฉลาดทางปญญาในทุก ๆ ดานที่ตนเองมีอยาง

สมดุลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง จึงกลาวไดวาถึงแมวาเราจะสามารถตระหนักรูในตนเองวาเรามี

ความฉลาดหรือเกงในดานใดมากท่ีสุด แตเราก็จำเปนตองใชสติปญญาในดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยางรวมกัน แตดานใด

จะถูกใชมากหรือนอยนั้นก็ยอมขึ้นอยูกับแตละบุคคลแตกตางกันออกไป และบุคคลยอมเลือกวิธีการในการ

เรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับความฉลาดของตนเอง ดังนี้ 

 1) การเรียนรูผานการเปนตัวแทนหรือพูดแทนผูอื่น เชน เรียนรูเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนของ

องคกรในขณะที่เปนตัวแทนของเพื่อนรวมงานที่มีขอพิพาท การเรียนรูในลักษณะนี้เปนการเรียนรูที่ผูเรียน

ทดลองนำตัวเองเขาไปอยูในสถานการณเชนเดียวกับเพื่อนรวมงานที่เคยตกอยูในสถานการณนั้นมากอน และ

ลองเปรียบเทียบการตัดสินใจตอสถานการณเดียวกันระหวางตนเองและบุคคลอื่น วาเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร และการตัดสินใจแบบไหนจะสามารถแกไขปญหาหรือสรางโอกาสในการพัฒนาไดเหมาะสมกวากัน 

 2) การเรียนรูโดยใชเสียงบันทึก ซึ่งการเรียนรูในรูปแบบนี้ใชการฟงเรื่องราวที่ถูกถายทอดผานการ

เลาเรื่องดวยเสียงของผูอื่น หรือดวยการบันทึกเสียงของผูเรียนเองเพื่อนำมาฟงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เชน เราอาจจะ

สรุปความรูหรือความเขาใจในสิ่งที่เราไดพบเห็นหรือไดเรียนรูมาแลวครั้งหนึ่ง และนำความรูนั้น หรือเรื่องราว

นั้นๆ มาเลาและบันทึกเสียงเพื่อนำกลับมาฟงซ้ำ ๆ เพื่อเปนการทบทวนแทนการอาน หรือเปนการเรียนรูจาก

เสียงบันทึกโดยผูอ่ืน เชน การฟงพอดแคส (Podcast)  

 3) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่ผูเรียนและผูจัดกิจกรรมนำปญหาที่เกิดขึ้นใกล

ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันมาใชในการศึกษาวิเคราะห และใชเปนฐานในการจัดการเรียนรูรวมกันโดยมผีู

จัดกิจกรรมเปนผูนำกระบวนการและผูเรียนรูเปนผูคนหาคำตอบหรือแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือ

นำมาสูการนำความรูไปประยุกตใชเพ่ือจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

 4) การเรียนรูดวยการสอนแบบตัวตอตัว การเรียนรูในลกัษณะนี้มุงสรางทักษะเปนสำคัญโดยผูสอน

หรือผูจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองเปนผูถายทอดประสบการณ ทักษะและวิธีการในการทำสิ่งตาง ๆ ใหผูเรียนได

ฝกฝนทำตามอยางใกลชิด โดยผูสอนมีแนวโนมท่ีจะตองปรับกระบวนการสรางการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียน

แตละคนโดยเฉพาะ 

 5) การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการเรียนรูท่ีนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนสื่อกลาง

ในการถายทอดความรู ซึ่งเปนการมุงสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวและสิ่งตาง ๆ มากกวามุงสราง

ทักษะ การเรียนรูในลักษณะนี้สามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนรูไดหลายรูปแบบท้ังในแบบการสื่อสารทาง

เดียว การสื่อสารสองทาง และการสรางปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูท่ีเรียนรู โดยการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
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สามารถสรางการเรียนรูใหกับผูเรียนไดครั้งละหลาย ๆ คน และคนละหลายครั้งไดตามท่ีตองการ เชน การเรียน

ผานระบบอีเลิรนนิ่ง การใชคลิปวิดีโอ เปนตน   

 6) การเรียนรูโดยใชคลิปวิดีโอ เปนการเรียนรูผานการสื่อสารแบบทางเดียว โดยผูเรียนสามารถ

เรียนรูผานภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบไดตลอดเวลาที่ตองการ โดยผูสรางกิจกรรมการเรียนรูเปนผู

บันทึกคลิปวิดีโอไว และนำไปเผยแพรตามชองทางตาง ๆ ทั้งในระบบออนไลน เชน ยูทูป ทวิตเตอร เฟซบุก 

หรือในระบบออฟไลน เชน แผนซีดี ไฟลวิดีโอตาง ๆ ซึ่งในปจจุบันนิยมการเผยแพรคลิปวิดีโอผานระบบ

ออนไลนมากกวามาก เพราะมีความทันสมัยและสะดวกตอการเขาชม และสามารถรองรับไฟลคลิปวิดีโอที่มี

ขนาดใหญ ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลไวบนระบบคลาวดไดอยางมหาศาล    

 7) การเรียนรูโดยใชสไลดในการนำเสนอหรือการสอน เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมในสถานศึกษา

เปนอยางมากในปจจุบันพาวเวอรพอยท (PowerPoint) โดยเฉพาะโปรแกรมสามารถสรางความสนใจใหกับ

ผู  เร ียนไดหลากหลายรูปแบบทั ้งการใชข อความหรือตัวอักษร การสอดแทรกเสียงบรรยาย ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว กราฟก และแอนิเมชัน ประกอบกันไดอยางสอดคลองกับผูเรียนและเรื่องที่ตองการสอน โดย

ท้ังผูจัดกิจกรรมการเรียนรูและผูเรียนไมจำเปนตองใชทักษะการผลิตสื่อและการเปดรับสื่อสำหรับการเรียนรูใน

รูปแบบนี้มากนัก เพราะโปรแกรมตาง ๆ ท่ีถูกนำมาใชไมมีความซับซอน สามารถศึกษาการใชงานไดดวยตนเอง

และโดยปกติเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ จะมีการติดตั้งโปรแกรมนี้มาใหเสมอ 

 8) การเรียนรูจากกรณีศึกษา เปนการเรียนรูจากสถานการณจริงหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และมี

ความนาสนใจ ซ่ึงผูจัดกิจกรรมการเรียนรูมักจะเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับเรื่องท่ีตองการสอน และ

จะชี้ใหผูเรียนไดเห็นมิติตาง ๆ ในเรื่องราวนั้น ๆ อยางครบถวน ไมเลือกที่จะพูดหรือนำเสนอเพียงมุมมองใด

เพียงดานเดียวแตมักจะมีการชี้ใหเห็นถึงขอดีและขอเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณนั้น ๆ ทั้งนี้ ใน

หลาย ๆ ครั้ง การจัดการเรียนรู ดวยกรณีศึกษานี้จะดำเนินการพรอมกับแบบฝกหัดในการถอดบทเรียน 

เก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากกรณีนั้น ชองวางระหวางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติจริงและแนวคิดทฤษฎี แนวทาง 

ที่ควรนำมาปรับใช ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานหรือการพัฒนาการดำเนินงานในเรื่องนั้น ๆ ในโอกาส

ตอไป 

 9) การเรียนรูโดยการสรางปฏิสัมพันธรวมกับผูอ่ืน เชน การเรียนรูจากเพ่ือนท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน

การลงทุนและการเงิน เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงของผูที่เคยปฏิบัติมากอน โดยผูเรียนรูควรเขาไปมี

บทบาทในการฝกฝนทั้งในดานความคิดและดานทักษะรวมกับผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีประสบการณมากอน การ

เรียนรูในรูปแบบนี้ไมใชการเรียนรูท่ีผูเรียนรูเพียงแคใชการสังเกตหรือฟงและซักถามผูรูเทานั้น แตผูเรียนรูควร

ไดมีโอกาสฝกคิดและฝกลงมือทำในสถานการณจริงไปพรอมกับผูเชี่ยวชาญ  

 10) การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติ เปนการเรียนรูจากประสบการณผานสถานการณที่ถูกจัดข้ึน

คลายสถานการณจริง โดยอาจสรางสถานการณจากเหตุการณตาง ๆ ที่เคยเกิดมาแลวในอดีต และผูเรียนรู

สมมติตนเองเปนตัวละครหนึ่งในสถานการณนั้น และเปนผูมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่งภายใตสถานการณท่ี

เกิดข้ึนนั้น เชน การฝกซอมหนีภัยและอพยพในอาคารสูง ซ่ึงในสถานการณท่ีถูกจัดข้ึนนั้น จะมีตัวละครตาง ๆ  
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ที่คลายคลึงกับเหตุการณจริง ไมวาจะเปน ไฟรแมน ผูบาดเจ็บ ผูหมดสติจากการสำลักควัน ทีมหมอและ

พยาบาล ทีมกูภัย อุปกรณดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย เปนตน โดยทุกคนตองทำหนาที่ตามบทบาทที่ตนเอง

ไดรับเหมือนเกิดเหตุการณข้ึนจริง   

 11) การเรียนรูจากการอาน เชน หนังสือ วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใช

ประสาทสัมผัสทางตาจากการมองเห็นและทำความเขาใจในตัวอักษรและภาษา ซ่ึงผูเรียนรูยอมตองมีทักษะใน

การอานและทักษะทางภาษามากอน รวมทั้งยังจำเปนตองใชความสามารถทางดานความจำและการทำความ

เขาใจตอสิ่งท่ีอานไดเปนอยางดี การเรียนรูจากการอานถูกจัดวาเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเกาแกและเปนท่ีนิยม

เปนอยางมากทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวัน แตอาจกลาวไดวาเปนวิธีการเรียนรูท่ีสามารถสรางความ

นาสนใจไดนอย โดยมีสถิติในป พ.ศ. 2563 ที่นาสนใจวาคนไทยใชเวลาอานในทุกรูปแบบเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน 80 

นาทีตอวัน ซ่ึงวัยทำงานมีการอานเฉลี่ย 77 นาทีตอวัน (https://www.bltbangkok.com/news/29456/) ซ่ึง

สวนใหญเปนการอานในสื่อสังคมออนไลน รอยละ 69.2  

 12) การเรียนจากภาพยนตร ละคร ถึงแมวาตามปกติแลวสื่อรูปแบบนี้มักมุงใหความบันเทิงแกผูรับ

สารเปนหลัก แตก็สามารถสรางการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ไดในขณะเดียวกัน โดยพบวาในภาพยนตรและละคร

หลายเรื่องไดถูกนำมาใชเปนชองทางในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงดวยการสอดแทรกเนื้อหาสาระและ

เรื่องราวตาง ๆ ที่สำคัญเขาไปในสื่อรูปแบบนี้ ซึ่งในปจจุบันเรามักเรียกกันวา “Soft Power” ซึ่งผูเรียนรูจะ

เกิดความรูในเรื ่องตาง ๆ ซึมซับผานเนื้อหาของภาพยนตรและละครโดยแทบไมรูตัว และมักรับรูถึงความ

บันเทิงท่ีเกิดข้ึนจากการเปดรับสื่อประเภทนี้มากกวาการถูกสอนหรือการไดความรูในเรื่องตาง ๆ ทำใหผูเรียนรู

ไมเกิดความเบื่อหนาย เชน ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ภาพยนตรสุริโยไท ท่ีสอดแทรกความรูเชิงประวัติศาสตร

ใหกับผูชมไดเกิดความรูผานความบันเทิงโดยไมเบื่อหนาย 

 13) การเรียนรูจากการปรับปรุงผานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งจัดเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยตวัผู

เรียนรูเองผานการปฏิบัติงานจริง เริ่มตั้งแตการลองผิดลองถูก พัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานจากความ

ผิดพลาดที่พบเจอดวยตัวของตัวเอง การเรียนรูในลักษณะนี้ ผู เรียนรูยอมตองมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหที่ดีในระดับหนึ่งรวมกับการใชจินตนาการในการคิดคนและหาวิธีการทำงานหรือการปฏิบัติที่ดีข้ึน

กวาเดิม เพราะหากขาดทักษะการคิดวิเคราะหและจนิตนาการท่ีเหมาะสมแลวก็ยอมจะจดจอกับการปฏิบัติใน

แบบเดิมซ้ำแลวซ้ำเลาอยางตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะทำใหไดผลลัพธจากการปฏิบัติงานไมแตกตางไป

จากเดิม  

 14) การเรียนรูผานเกมและการจำลองสถานการณ เชน การเลนเกมจำลองสถานการณทางธุรกจิวา

ควรมีการดำเนินธุรกิจอยางไร ซึ่งเปนรูปแบบและวิธีการเรียนรูในรูปแบบเสมือนจริง คลายคลึงกับการเรียนรู

ผานบทบาทสมมติ แตเปนการเรียนรูที่ใชเกมเปนสื่อในการสรางความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไปพรอม ๆ กับ

การใหความรูและการฝกวิธีคิดผานตัวละครในเกม ซึ่งแตกตางจากบทบาทสมมติที่ตองจัดประสบการณจริง

และคลายคลึงสถานการณจริงมากที่สุด ซึ่งในปจจุบันการเรียนรูในรูปแบบนี้ มีทั้งเกมที่เกิดขึ้นบนโลกทาง

กายภาพจริง ๆ เชน การเก็บ RC การเลนตามฐาน และการเรียนรูผานเกมและการจำลองสถานการณในระบบ
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คอมพิวเตอรและระบบเกมออนไลน ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีสามารถสรางความบันเทิงและการฝกฝนทักษะ

และความคิดใหกับผูเรียนรูท่ีกำลังไดรับความนิยมในปจจุบัน  

 15) การเรียนรูผานการจดบันทึก เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเกาแกพอ ๆ กับการอาน เพราะยอมตองมี

ผูเขียนหรือจดบันทึกขึ้นเสียกอนจึงมีผูอานสิ่งที่ถูกเขียนหรือจดบันทึกนั้นตามมาทีหลัง ซึ่งการจัดบันทึกนี้อาจ

เกิดขึ้นไดจากการจดบันทึกโดยผูอื่นและการจดบันทึกโดยผูเรียนรูเอง คลายคลึงกับการเรียนรูโดยใชเสียง

บันทึก การเรียนรูจากสิ่งท่ีผูเรียนรูจดบันทึกเองนั้น จะชวยสรางความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียนรูใหกับผูเรียนได

ดีกวาการอานจากการจดบันทึกโดยผูอ่ืน เพราะการจะบันทึกโดยผูเรียนรูเองนั้น เปรียบเสมือนผูเรียนไดเปลี่ยน

บทบาทตนเองใหเปนผูสอน ซึ่งเมื่อเราไดกลับมาอานบันทึกที่ตนเองไดเขียนไวภายหลัง ก็จะสะทอนถึงความ

เขาใจในสิ่งที่เรียนรูและไดบันทึกไว เพราะหากกลับมาอานสิ่งที่ไดบันทึกไวดวยตนเองในภายหลังและเรายัง

อานไมเขาใจก็ยอมแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีเราเรียนรูนั้นเราเขาใจถูกตองแลวหรือไม  

 16) การเรียนรูผานการสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมของผูอื่น เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดข้ึน

จากตนแบบหรือตัวแบบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของตัวแบบที่ดีที่สุด (Best 

practice) หรือตัวแบบที่ดี (Good practice) เพื่อใชเปนแบบอยางในการดำเนินงานโดยเฉพาะในดานทักษะ

การดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน โดยผูเรียนรูจำเปนตองถอดรหัสหรือถอดรูปแบบตาง ๆ ที่ไดจากการ

สังเกตเห็นจากพฤติกรรมและการกระทำของตัวแบบท่ีดี เพ่ือนำมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเอง 

อยางไรก็ตาม การเรียนรูดวยวิธีการนี้อาจจำเปนตองใชวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นรวมดวย เพื่อปองกันการ

เขาใจผิดจากพฤติกรรมที่สังเกตจากพฤติกรรมเพราะการสังเกตเพียงอยางเดียวยังคงขาดการอธิบายถึงสาเหตุ

ท่ีแทจริงของการแสดงพฤติกรรมเหลานั้นจากตัวแบบวาเพราะเหตุใดจึงกระทำเชนนั้น 

 17) การเรียนรูจากการทำผิดและไมทำผิดซ้ำ เปนการเรียนรูจากความผิดพลาด ซึ่งเปนความ

ผิดพลาดของตัวผูเรียนรูเอง หรือจากความผิดพลาดของผูอื่นในเรื่องที่เกี่ยวของกัน โดยการเรียนรูรูปแบบนี้

ไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง รวมทั้งการใหรางวัลและการลงโทษ เพราะหากเราไดทำ

ผิดและไดรับการลงโทษเราก็จะพยายามไมใหเกิดความผิดพลาดอีก ถาหากเราทำในสิ่งท่ีถูกตองก็อาจสงผลให

เราไดรับรางวัล เราก็จะพยายามทำในสิ่งนั้นอีกเชนกัน ดังนั้น เราจึงมักแสวงหาแนวทางหรือหนทางในการ

ทำงานท่ีถูกตองอยูเสมอ เพ่ือท่ีจะไมถูกลงโทษถึงแมจะไมไดรางวัลก็ตาม 

 18) การเรียนรูผานการเปนผูนำคนอื่น เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเขียนมีความคิดเห็นวามีความยาก

และทาทายตัวผูเรียนรูมากกวาการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ ที่กลาวมา เพราะการเปนผูนำคนอื่นนั้นนับวายาก

แลว แตการเรียนรูจากการเปนผูนำนั้นยอมยากกวา โดยเฉพาะการเรียนรูจากการเปนผูนำที่ดี เนื่องจากการ

เปนผูนำที่ดีนั ้นยากตอการตัดสิน ใครเปนผูตัดสินระหวางผู นำ ผูตาม หรือหลักการทำงาน หรือผลการ

ดำเนินงาน ดังนั้น การเรียนรูในรูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบการเรียนนำไปรูในระดับสูง เพราะบางครั้งผูนำมักมี

การเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเองและไมมีโอกาสไดกลับไปแกไขความผิดพลาดนั้นดวยตัวเองไดอีก แต

กลายเปนผูนำคนใหมท่ีตองเขาไปแกไขความผิดพลาดดังกลาวแทน จึงทำใหการเรียนรูผานการเปนผูนำคนอ่ืน 
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ที่ไมใชในสถานการณสมมติเปนสิ่งที่ทาทายสำหรับผูนำทุกคน เพราะมีเพียงไมกี่คนที่จะไดกลับไปใชบทเรียน

จากการเรียนรูในสถานการณจริงอีกครั้งหนึ่ง 

 19) การเรียนจากการประยุกตใชทฤษฎีที่มีมากอนหนา สำหรับการเรียนรูในรูปแบบนี้อาจกลาวได

วาเปนสูตรสำเร็จของการเรียนรูก็วาได เพราะการเรียนรูผานการประยุกตใชทฤษฎียอมไดรับการพิสูจนและ

ทดสอบมาแลววาสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง การเรียนรูในลักษณะนี้ผูเรียนรูควรคำนึงถึงบริบทในดานตาง ๆ 

ของทฤษฎีที่นำมาประยุกตใชวายังสามารถใชไดในชวงเวลานี้หรือไม และสามารถใชไดในบริบททางสังคม

ปจจุบัน หรือในพ้ืนท่ีหรือองคกรซ่ึงรูปแบบแตกตางกันไดหรือไม  

 20) การเรียนรูจากการขอคำแนะนำสวนบุคคล หรือการ Coaching ซึ่งในปจจุบันในสังคมเรา

อาจจะเห็นบุคคลที่มีอาชีพ Life Coach อยูเปนจำนวนไมนอย การดำเนินชีวิตในปจจุบันที่สังคมมีความ

ซับซอนมากกวาในอดีต หรือแมแตการทำงานก็มีความซับซอนมากขึ้นกวาเดิม การไดรับคำแนะนำจากบุคคล

อื่น ยอมมีความสำคัญตอตัวผูเรียนรูในฐานกระจกสะทอนตัวตนที่เราไมสามารถมองเห็นหรือเขาใจตนเองได

อยางถองแท เปนการเรียนรูเบื้องหลังหนาตางบานที่สองของโจฮารี หรือThe blind self ซ่ึงเราจำเปนตอง

อาศัยความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนบางในบางครั้ง แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนมีทัศนะตอการเรียนรูในรูปแบบนี้วา ผู

เรียนรูเองยอมตองรู จักตนเองและประเมินสถานการณดานการเรียนรูของตนเองไดมากกวาผูอื ่น ดังนั้น 

ประโยชนสูงสุดของการเรียนรูในรูปแบบนี้จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความออนนอมถอมตนของผูเรียนรูท่ีไม

ตองการยึดตนเองเปนศูนยกลางของความรูท่ีมีท้ังหมดมากกวา 

 ลีลาการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู และรูปแบบการเรียนรู แตละคุณลักษณะยอมมีความสัมพันธกัน 

และแตกตางกันไปตามเปาหมายของการพัฒนา การตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูของบุคคลแตละคน

เพียงอยางเดียวจึงยังไมเพียงพอตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตหัวใจของการพัฒนาที่สำคัญคือการกระตุน

ใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยความตองการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตนเอง และสามารถเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ภายในจนนำไปสูการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรูท่ีชื่นชอบเหมาะสมกับลีลาการ

เรียนรูของตนเองได 

  

 3.2 การเรียนรูดวยตนเอง  

 การเรียนรูดวนตนเอง (Self-directed learning) จัดเปนกระบวนการเรียนรูที่บุคคลใชความคิด

ริเริ่มและเกิดข้ึนโดยไมไดรับการชวยเหลือจากผูอ่ืน ๆ หรือเปนการเรียนรูท่ีไมมีผูจัดประสบการณกิจกรรมการ

เรียนรู แตผูเรียนรูเปนผูท่ีสรางสรรคกลยุทธการเรียนรูข้ึนดวยตนเองตามความตองการท้ังในดานเปาหมายการ

เรียนรู แหลงขอมูลสำหรับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูและวิธีการเรียนรู การจัดสรรเวลาในการเรียนรู 

ตลอดจนการประเมินผลความสำเร็จจากการเรียนรู ดังนั้น หลักสูตรหรือเนื้อหาที่มีความเหมาะสมสำหรับการ

สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองนั้น ควรมีลักษณะดังนี้   
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 1) เนื้อหาจะตองชัดเจนไมคลุมเครือ และจะตองเปนขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ตองการ

พัฒนา เชน เทคนิคการวิจัยตลาดผูบริโภคเจนเนอเรชันวาย การวิเคราะหเสนทางเดินลูกคา (Customer 

journey)  

 2) เนื้อหาการเรียนรูจะตองมีเปาหมายเฉพาะในการพัฒนาศักยภาพในดานใดดานหนึ่ง เชน การ

พัฒนามุมมองดานการตลาดสำหรับ Start Up ในศตวรรษท่ี 21  

 3) สามารถสรางแรงจูงใจภายในตนเองและรางวัลสำหรับการเรียนรู โดยเนื้อหาที่เรียนจะตอง

ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับ เชน การสามารถเขาถึงกลุมลูกคาในเจนเนอเรชันวาย สรางวางเปาหมายหรือ

จัดทำแผนธุรกิจสำหรับ Strat Up ไดอยางเหมาะสมกับโลกในปจจุบัน หรือแมแตการไดรับใบรับรองเม่ือเรียน

จบหลักสูตร เปนตน  

 4) มีการกำหนดชวงเวลาในการเรียนรูท่ีเหมาะสมสำหรับเนื้อหา ไมใชเวลาเรียนท่ีนอยเกินไปสำหรับ

การทำความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และไมใชเวลานานมากจนเกินไปจนผูเรียนรูสึกหนาย หรือตองใชเวลา

มากเกินไปจนรบกวนเวลาในชวงอ่ืน ๆ ของชีวิตผูเรียน  

 5) สรางความเชื่อมันและความม่ันใจใหกับผูเรียนอยูตลอดเวลาระหวางการเรียนรู วาจะไดรับความรู

ท่ีถูกตองและเหมาะสมสามารถนำไปใชในการพัฒนาศักยภาพการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สรางความนาเชื่อถือของแหลงการเรียนรูไมวาจะเปนสถาบัน ผูสอน การอางอิงขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีความ

นาเชื่อถือ  

 6) การมีแหลงสนับสนุนการเรียนรูหรือชองทางการสื่อสาร เชน การมีกระดานขาวหรือกระทูเพ่ือ

ถามตอบปญหาและขอสงสัยหากผูเรียนเกิดความสงสัยหรือไมเขาใจ การมีตัวอยางประกอบการเรียนรูเพ่ือชวย

ใหสรางความเขาใจอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนตน  

 7) รูปแบบและวิธีการเรียนรูตองสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน ตองเลือกใชรูปแบบการเรียนรูท่ี

ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การใชคลิปวิดีโอ เปนตน โดยสื่อออนไลน

เปนเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับการเรียนรูดวยตนเองในโลกยุคปจจุบัน  

 8) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเองเปนระยะ ๆ เพ่ือใหผูเรียน

สามารถปรับวิธีการเรียนรูของตนเองไดตลอดเวลา เชน การใชแบบทดสอบความรูระหวางเรียน แบบประเมิน

ความพึงพอใจและแบบประเมินตนเองของการเรียนเปนระยะ เปนตน  

 9) มีรูปแบบการประเมินผลสรุปจากการเรียนรู ท่ีผูเรียนสามารถนำไปปรับใชในการแกไขปญหาและ

การพัฒนาการทำงานไดอยางแทจริง  

 10) มีผูพัฒนาองคความรูและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของท่ีมีความเหมาะสม 

 

 จากการท่ีแนวคิดเรื่องการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูท่ีมีความเปนอิสระ ไมข้ึนกับผูใดเกิดข้ึนได

โดยลำพังและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต จึงมีความงายตอการเริ่มตนของผูเรียนโดยปราศจากปจจัยภายนอกท่ี

สงผลตอการเรียนรู เชน ไมตองเริ่มตนเรียนพรอมเพื่อน ไมตองรอผูสอนวาง ไมจำกัดชวงเวลาและระยะเวลา
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ในการเขาเรียน เปนตน จึงทำใหงายตอการตัดสินใจเริ่มตนเรียนรูดวยตนเอง และเปนผูควบคุมตนเองในการ

เรียนรูในลักษณะนี้ ดังนั้น บุคคลผูท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูในรูปแบบนี้ควรเปนผูรักการเปนอิสระจากสังคม มี

โลกสวนตัวสูง มีความเปนปจเจกบุคคล มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตามบุคคลที่สนใจในการเรียนรูรูปแบบนี้นั ้น จำเปนตองมีการประเมินเกี่ยวกับความพรอมและ

คุณลักษณะของตนเองเสียกอนวามีความเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองหรือไม โดยจำเปนตองพิจารณา

ทักษะของผูเรียนใน 4 ดาน คือ การควบคุมตนเอง (Self-control) ดานแรงจูงใจ (Motivation) ดานความ

มั่นใจในตนเอง (Self-confidence) และดานการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) ใหดีเสียกอน เพราะ

หากเดินทางเขาสูกระบวนการเรียนรูแลวผูเรียนรูสึกวาไมเหมาะสมกับตนเองอาจทำใหตองเสียเงินคาใชจาย

ใหกับหลักสูตรและเสียเวลาในการเรียนไปบางแลวก็เปนได หรือถายิ่งทนฝนใจเรียนตอไปอาจทำใหไมประสบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางที่คาดหวังไว และพึงระลึกไวเสมอวาการเรียนดวยตนเองนั้น ไมใชรูปแบบการ

เรียนรูสำหรับทุกคน  
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