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การพัฒนาภาวะผูนําดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติ
Leadership Development with Action Learning  

มณฑล  สรไกรกิติกูล
Monthon  Sorakraikitikul

บทคัดยอ
 การพัฒนาภาวะผูนําเปนหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับความนิยมขององคกรธุรกิจในปจจุบัน คําวาผูนําไมจํากัดอยู
เฉพาะผูบริหารในระดับสูง แตรวมถึงหัวหนางานตลอดจนบุคลากรในทุกระดับขององคกรที่ตองมีความสามารถในการจัดการ
และแกไขปญหาที่ทาทายในองคกรได การพัฒนาผูนําในปจจุบันมุงเนนที่การใหความรูเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจในหนาที่ตางๆ และมักเปนรูปแบบของการฝกอบรม ซึ่งจะพบปญหาหลังการอบรมวาปญหาและกระบวนการ
ทํางานเดิมยังไมไดรับการแกไข และขาดการฝกฝนทักษะของการเปนผูนําในระหวางการอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนเครื่องมือหรือกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรูและการลงมือดําเนินการเพื่อแกไขปญหาขององคกร และเปดโอกาส
ใหเกิดการฝกฝนทักษะหรือคุณสมบัติของผูนําในระหวางกระบวนการ และเปนเครื่องมือในการสรางหรือปรับเปลี่ยนใหเกิด
วัฒนธรรมของการเรียนรู ความไววางใจ และการทํางานรวมกันเปนทีมในองคกร

คําสําคัญ:  การเรียนรูจากการปฏิบัติ ผูนํา ภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา

Abstract
 Leadership development is one of the popular training programs that are currently used by business 
organizations. Leader is not limited to an executive or high level managers, but includes all supervisors and 
employees at all levels in an organization. Leader needs to have an ability to manage and solve challenging 
organizational problems. Current leadership development programs are aimed at transferring or teaching 
about functional business knowledge and conducted as a training program. However, after training, problems 
still exist with no room for practicing on leadership skills in the training program. Action learning is a tool or 
process that creates both learning and an action to solve an organizational problem. Action learning is also 
allowing a practice on leadership skills, which are embedded in the process. Action learning could also 
develop or change an organizational culture to generate co-learning, trust and teamwork in an organization.
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บทนํา
 การพัฒนาภาวะผูนําในปจจุบันตองเผชิญกับความ
ทาทาย ในการคนหาวิธีหรือกระบวนการในการพัฒนาที่ใช
ระยะเวลานอยและใชงบประมาณไดอยางคุมคา (Volz-
Peacock, Carson, & Marquardt, 2016)  ทั้งนี้ รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรที่องคกรสวนใหญใชเปนรูปแบบของการสอน
และฝกอบรม (training) ซึ่งมีขอจํากัดที่อาจไมสอดคลองกับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพหลังการฝกอบรม ความ
คงอยูของความรู และงบประมาณหรือคาใชจายท่ีเกิดขึน้ และ
ที่สําคัญ ปญหาหรือสถานการณตลอดจนวิธีการดําเนินการ
ตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมในการทํางานในองคกร อาจจะเหมือน-
เดมิและไมไดรบัการแกไข ปญหาท่ีตัง้ใจวาการฝกอบรมจะชวย
แกไขไดก็ยังคงอยูและไมไดรับการแกไข หรืออาจกลาวไดวา
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูเขาอบรมในประเด็นของ
ความรู พฤตกิรรมและการพฒันากระบวนการทาํงานในองคกร 
(Miller, 2003)  อีกทั้งการฝกอบรมโดยสวนใหญเนนที่การ
ถายทอดความรู ในรูปแบบของการสอนใหจําและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูตามหนาที่ตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ 
มากกวาการฝกหดัใหเกดิความชาํนาญในการบรหิารงาน  โดย
ขาดการมุงเนนที่การสรางทักษะความเขาใจและการทํางาน
รวมกับผูอื่น (Volz-Peacock et al., 2016)  ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคกร ตองคนหากระบวนการหรือเครื่องมือท่ีสามารถ
พัฒนาทักษะและคุณสมบัติของบุคลากรใหไดตามท่ีองคกร
กําหนด และสามารถแกไขปญหาของการทํางาน หรือพัฒนา
กระบวนการทํางานตางๆ ในองคกรใหเกิดขึ้นได  
 Marquardt (2011)  กลาววา การเรยีนรูจากการปฏบิตั ิ
(action learning) เปนกระบวนการในการแกไขปญหาจริง 
โดยการทํางานรวมกันเปนทีม และมีการลงมือปฏิบัติจริง
จนทําใหเกิดการเรียนรูทั ้งในระดับบุคคล ทีม และองคกร
ในกระบวนการนั้น  ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปน
กระบวนการท่ีดึงใหบุคลากรทํางานรวมกับผูอื่น ผานการ
ทาํความเขาใจใครครวญและไตรตรองรวมกัน ในการท่ีจะแกไข
ปญหาท่ีเกดิขึน้จริงในองคกร (Miller, 2003)  จงึเห็นไดวาการ
เรียนรูจากการปฏบิตัเิปนเครือ่งมอืหรอืกระบวนการทีท่ัง้สราง
การเรยีนรู เสรมิสรางทักษะการทาํงานรวมกบัผูอืน่ และแกไข
ปญหาขององคกรไปพรอมกัน บทความนี้จึงมุงนําเสนอ
รายละเอียดของการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในประเด็นที่เกี่ยว
กับองคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ และการ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเปนขอมูลในการ

ออกแบบและวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหได
ผลลัพธที่เกิดประโยชนกับองคกรอยางสูงสุดตอไป

องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
 Marquardt (2011) ไดประยุกตแนวคิดเร่ืองการเรียนรู
จากการปฏบิตัทิีน่าํเสนอโดย Reg Revans เพือ่นาํมาใชแกไข
ปญหาในองคกรและพัฒนาผูนํา ซึ่งการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของ Marquardt  ประกอบดวย 6 องคประกอบ-
หลัก ดังนี้
 1. ปญหา/ความทาทาย/งานท่ีดําเนินการ (Problem/
Challenge/Task)
 จุดเริ่มตนของการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือตองมี
คาํถามหรือความทาทายท่ีจะนาํมาใชในการเรียนรู ซึง่ควรจะ
เปนประเด็นท่ีเกิดขึ้นจริง เก่ียวของกับงานท่ีดําเนินการอยู 
หรือเปนเรื่องที่ยังไมมีคําตอบท่ีแนนอนตายตัว หรือยังไมมี
คําตอบในใจ (Marquardt, 2011) การเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการแกไขปญหาที่มี
ความยุงยากและซับซอน  ทัง้นี ้ปญหาท่ีสามารถคาดเดา หรือ
คาดการณคําตอบไวลวงหนาได อาจทําใหเกิดโอกาสคอนขาง-
นอยในการเรียนรูแกสมาชิกในกลุม (Volz-Peacock et al., 
2016)  โดยขนบวิธีการปฏิบัติมักจะนําเสนอความทาทาย
หรอืงานท่ีจะใหกลุมไดเรยีนรูรวมกันในรปูแบบของคาํถาม  ซึง่
ลักษณะของคําถามหรือความทาทายท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู
จากการปฏิบัติ (Marquardt, 2011) มีดังตอไปนี้
 1.1) มีความสําคัญ (importance) คําถามหรือ
ความทาทายนั้นตองมีความสําคัญตอสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุม และหากสามารถดําเนินการบางอยางกับความ
ทาทายน้ันได จะมีผลกระทบที่สําคัญตอองคกรในดานตางๆ 
ทั้งนี้ ความทาทายนั้นควรมีความยากและเหมาะสมกับการ
เรียนรูของกลุม เพื่อทําใหกลุมมีความสนใจท่ีจะเรียนรูและ
มุงมัน่ทีจ่ะแกไขปญหานัน้ หากเปนงานทีง่าย กลุมอาจรูสกึวา
ไมมคีวามทาทายท่ีจะใชหรอืพฒันาศักยภาพท่ีมอียูเพือ่เขาใจ
และแกไขปญหานั้น 
  1.2) มคีวามเรงดวน (urgency) เปนเรือ่งทีอ่งคกร
กําหนดหรือคาดหวังวา ตองการตัดสินใจหรือดําเนินการ
บางอยางจากผูทีร่บัผดิชอบในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซึง่จะทาํให
สมาชิกของกลุมตระหนักถึงการมีสวนรวมท่ีจะรับผิดชอบ 
หรอือาจจะไดรบัรางวัลตอบแทนบางอยางจากการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับปญหาหรือความทาทายน้ัน สิ่งสําคัญคือหาก
สมาชิกรูสึกวา ปญหาหรือความทาทายนั้นไมมีความเรงดวน 
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สมาชิกก็จะขาดความกระตือรือรน หรือลดการใชความคิด-
สรางสรรค จนอาจจะไมมุงมั่นท่ีจะเรียนรูและรับผิดชอบกับ
ปญหาหรือความทาทายน้ันได
 1.3) ยังไมมีคําตอบสําหรับปญหาหรือความทาทาย
นั้น (no existing solution)  การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้น
ไมใชแบบฝกหัดหรือการทดลองเพ่ือยําคําตอบในใจท่ีมีอยู
ดงันัน้ ปญหาและความทาทายทีน่าํมาเรยีนรูควรเปนเรือ่งจรงิ 
ซึ่งยังไมสามารถแกไขหรือหาคําตอบไดทั้งจากคนในองคกร
หรือนอกองคกร เพื่อที่จะเปนการสรางโอกาสใหเกิดมุมมอง-
ใหม และทางเลอืกใหมของการแกไขปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ อกีทัง้
ไมควรเปนการตัง้โจทย สมมตฐิาน หรอืสมมตเิหตกุารณขึน้มา 
เนือ่งจากจะทาํใหสมาชกิลดความมุงมัน่และใชศกัยภาพในการ
เรยีนรูอยางจํากัด ในอันทีจ่ะสรางความเขาใจและแกไขปญหา 
เนื่องจากส่ิงที่กําลังจะเกิดขึ้นน้ันไมใชเรื่องจริง หรืออาจจะ
ไมไดปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อพัฒนาองคกร 
 1.4) มีความเปนไปได (feasibility)  ปญหาและ
ความทาทายควรมีความเหมาะสมอยูในความสามารถของ
องคกรหรือสมาชิกในกลุมที่จะทําความเขาใจและดําเนินการ
บางอยางได ในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมดวยทรัพยากรท่ีมอียู
หรอือยูในความสามารถทีจ่ะจดัหามาได หากปญหาหรอืความ
ทาทายน้ันมีความยุงยาก มีความสลับซับซอนมากจนตองใช
เวลาในการสรางความเขาใจคอนขางนาน หรือใชทรพัยากรที่
เกินความสามารถในการจัดหาไดขององคกร ก็ถือวาเปน
ปญหาหรอืความทาทายทีไ่มอยูในขอบเขตของการเรยีนรูจาก
การปฏิบัติจริง    
 1.5) มคีวามคุนเคย (familiarity)  สมาชิกในกลุม
บางสวนควรมีความคุนเคย หรือเขาใจบริบทของปญหาหรือ
ความทาทายน้ัน ถึงอยางไรก็ตาม ควรตองมีสมาชิกที่อยูใน
กลุมที่ไมมีประสบการณและความเขาใจ หรือไมทราบบริบท
ของปญหาหรือความทาทายน้ัน ซึง่สิง่นีถ้อืวาเปนความทาทาย
ในการทํางานรวมกันของกลุม เนื่องจากหากทุกคนมีความ
เขาใจเหมือนกัน ก็มักจะมีมุมมองท่ีแคบและจํากัดกับปญหา
หรือความทาทายนั้น ในทางกลับกันหากมีสมาชิกที่ไมทราบ
ขอมูลเบ้ืองตนหรือไมคุนเคยกับเรื่องราวนั้นมากอน ก็มักจะ
ตั้งคําถามที่กลุมอาจไมเคยคิดมากอน ชวยทําใหกลุมเกิดมุม-
มองใหมท่ีทะลุปรุโปรงตอปญหา หรือสรางความเขาใจตอปญหา
ในระดับที่ลึกซ้ึงข้ึน มีแนวทางแกไขปญหาท่ีสรางสรรค หรือ
ไดวิธีการแกไขปญหาที่เฉียบคมมากขึ้น จนทําใหกลุมได
ตระหนักรูและมีมมุมองและแนวคิดท่ีกวาง และขยายออกจาก
มุมมองเดิมๆ ที่ใชอยูได 

 1.6) มนียัยะสาํคญั (signifi cance) สมาชกิในกลุม
ควรทราบนัยยะสําคัญของปญหาหรือความทาทายที่มีผลตอ
องคกรเชน ความทาทายน้ันเปนนโยบายสําคญัขององคกรและ
ผูบริหาร การท่ีผูนําขององคกรใหความสนใจและใสใจกับปญหา
และความทาทาย รวมถึงคาดหวังวาสมาชิกจะมีการดําเนินการ
บางอยางตอปญหาหรือความทาทายนั้น หรือสมาชิกในกลุม
อาจไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวเน่ืองจากปญหาหรือความทาทาย
นัน้ เชน เปนตวัช้ีวดัหลกัประจําปของสมาชิกหลายคนในกลุม 
มีโอกาสไดรับเงินเดือนที่เพิ่มข้ึน ตลอดจนไดรับการยกยอง
หรือโอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพมากขึ้นจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือความ
ทาทายนั้น
 1.7) มีโอกาสในการเรียนรู (learning opportunity) 
การเรียนรูจากการปฏิบัติท่ีดี จะสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับ
สมาชิก กลุม และองคกร  ดังน้ัน ประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการ
อยูรอดขององคกร หรือการพัฒนาทักษะท่ีองคกรใหความสําคัญ 
หรอืเหน็วามคีวามจาํเปนตองใชในการสรางความเจรญิเตบิโต
และอยูรอดขององคกร จะเปนประเด็นท่ีสรางโอกาสในการ
เรียนรูที่ยิ่งใหญใหเกิดขึ้นได เนื่องจากประเด็นเหลานี้มักมี
ความทาทายตออนาคตและการอยูรอดขององคกร จึงเปน
ความทาทายทีส่มาชกิจะไดเรยีนรูและพฒันาตนเอง ตลอดจน
ไดใชศกัยภาพของตนเองและมสีวนรวมในการพฒันางานและ
องคกรที่ตนทํางานอยูใหเจริญกาวหนาขึ้นไป
 1.8) กลุ มมีอํานาจในการดําเนินการ (group
authority) กลุมหรือสมาชิกในกลุมตองไดรับ หรือมีอํานาจ
ในการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับปญหา หรือ
ความทาทายน้ัน หรอืกลาวอีกนยัหน่ึง กลุมตองมีความรับผิด-
ชอบและมีอาํนาจหนาทีใ่นการดําเนินการในสวนท่ีรบัผดิชอบ
ไดบาง หากสมาชิกหรือกลุมไมมีบทบาท อํานาจหนาที่ หรือ
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับปญหาหรือความทาทายน้ันเลย 
สมาชิกก็มักจะละเลยเพิกเฉย ไมสนใจท่ีจะเรียนรู มักมีการใช
ความคิดสรางสรรคคอนขางนอยในการคิดและลงมือดําเนิน-
การ หรอือาจจะไมสนใจ ไมมคีวามมุงมัน่ท่ีจะลงมอืดาํเนนิการ
ตามขอตกลงที่ไดใหไว 
  ลักษณะของคําถามหรือความทาทายในการเรียนรู
จากการปฏิบัตินั้นไมใชกรณีศึกษาหรือเรื่องสมมติขององคกร
อื่น แตเปนเรื่องจริงในการทํางานขององคกรที่เกี่ยวของกับ
ผูเขารวมกระบวนการน้ัน ซึง่เมือ่นาํความทาทายในลักษณะน้ี
มาใช จะเปนการสรางโอกาสใหผูเขารวมไดเรียนรูจากประสบกาณ
จรงิของตนเอง และสามารถดําเนนิการแกไขไดดวยตนเอง ซึง่
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จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาที่แทจริง
ขององคกรในทายท่ีสุด (Marquardt, 2000; Marquardt, 
2011)
 2. กลุม/ทีม (Group/Team)
  การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนกระบวนการท่ีกําหนด
การเรียนรูโดยกลุม (group-directed learning) สมาชิกใน
กลุมจงึมหีลายบทบาทและมสีวนชวยใหเกดิการเรยีนรูรวมกนั 
ทั้งการเปนผูนําเสนอปญหาหรือความทาทาย การเปนผูที่ให
ความทาทายหรือทําใหเกิดมุมองใหมตอปญหา ผูท่ีชวยประเมิน
แนวทางในการแกไขปญหา ผูที่เปนประจักษพยานและรวม
สะทอนการเรยีนรูทีเ่กดิขึน้ และผูทีม่สีวนรวมหรือลงมอืแกไข
ปญหาหรือความทาทายน้ัน  ดังน้ัน คุณสมบัติของสมาชิกในกลุม
จงึมีความสําคัญ Marquardt (2011) ไดใหคาํแนะนําเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนสมาชิกในกลุมการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติดังน้ี
  2.1) มคีวามมุงม่ัน (commitment) ความมุงมัน่
คือ การแสดงออกถึงการเปนเจาของ และมุงมั่นที่จะคนหา
และลงมอืดาํเนินการเพือ่แกไขปญหาและความทาทายนัน้ของ
สมาชิกคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนในกลุม หากมีผลสําเร็จ
เกิดข้ึนแลว สมาชิกหรือกลุมไดรับผลประโยชนจากความสําเร็จ
นั้น อาจชวยกระตุนความมุงมั่นใหเกิดขึ้นและสรางการมี
สวนรวมในการจัดการกับปญหาและความทาทายนั้นได ซึ่ง
การมีสวนรวมจะชวยใหเกดิโอกาสในการพัฒนาท้ังสวนบุคคล
และองคกรไปพรอมกัน และเปนโอกาสท่ีสมาชิกจะไดชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนเปนรากฐานสําคัญของการสรางเครือขาย
การทํางานที่เขมแข็งใหเกิดขึ้นในองคกร 
  2.2) มีความรู (knowledge)  ควรตองมีสมาชิก
อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณ ความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวปญหาและบริบทของปญหาและองคกร เพื่อชวย
สรางใหกลุมมคีวามเขาใจเกีย่วกบัปญหาทีต่รงกนัได ทัง้นีอ้าจ
มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะมาเขารวมกลุมได โดยคํานึงวา
การที่มีสมาชิกที่ไมทราบขอมูลเบื้องตน หรือมีความรูที่จํากัด
เก่ียวกับปญหาและความทาทาย มกัจะสามารถชวยสรางความ
คดิใหม มมุมองใหม รวมถึงวิธกีารรับมอืหรือจัดการกับปญหา
ในแนวทางใหมได เนื่องจากสมาชิกที่มีความรูจํากัดเกี่ยวกับ
ปญหาและความทาทายนั้น มักจะตั้งคําถามที่ใหมุมมองและ
วิธีคิดที่ใหมเกี่ยวกับปญหาและความทาทายน้ันกับกลุมได  
 2.3) มีอํานาจในการดําเนินการ (power to
implement) สมาชิกที่อยูในกลุมควรตองมีความสามารถ
ในการดําเนินการบางอยางตามท่ีกลุมไดตกลงกัน ซึง่อาจไมได

หมายความถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ แบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด แตอาจเปนอํานาจที่อยูในความรับผิดชอบตาม
ตําแหนงงานของสมาชิก หรือแมกระทั่งความสามารถท่ีจะ
ขอความชวยเหลอืจากสมาชกิในองคกรทีไ่มไดรวมอยูในกลุม
ใหชวยดําเนินการหรือจดัการใหเกิดผลตามคําแนะนําของกลุม
ได หากกลุมทําหนาที่ไดเพียงการใหขอเสนอแนะตอองคกร
หรอืผูบรหิาร กต็องแนใจวาสิง่ท่ีกลุมนาํเสนอหรือใหคาํแนะนํา
นั้นจะไดรับการนําไปดําเนินการตอโดยองคกรหรือผูที่มีสวน
รับผิดชอบ
  2.4) มีความคุนเคย (familiarity) ตองมีสมาชิก
อยางนอย 1 คนในกลุมท่ีมคีวามคุนเคยกบับรบิททีป่ญหาหรอื
ความทาทายนั้นเกิดขึ้น ทั้งนี้ผูที่มีความคุนเคยกับปญหาและ
บริบทจะชวยสรางความเขาใจใหกับสมาชิกคนอื่นในกลุม
เกี่ยวกับสถานการณของปญหาหรือความทาทายน้ัน แตผูที่
คุนเคยมักมีมุมมองท่ีจํากัด และมักจะปฏิเสธความคิดหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาใหมๆ   กลาวคือ มักจะยึดติดอยูกับ
กรอบแนวคิดเดิม จึงควรมีผูที่ไมมีความคุนเคยเขารวมเปน
สมาชิกในกลุม เมื่อใชเวลาสักระยะในกลุม สมาชิกในกลุมจะ
มีความเขาใจเก่ียวกับปญหาท่ีตรงกัน และในเวลาน้ันสมาชิก
ทีไ่มคุนเคยมักจะสามารถต้ังคาํถามใหมๆ  ใหกบักลุมและทําให
กลุมเกิดความเขาใจใหมเก่ียวกับปญหา จนสามารถหาแนวทาง
การจัดการกับปญหาในแนวทางที่สรางสรรคได
  2.5) มีความหลากหลาย (diversity)  การเรียนรู
จากการปฏบิตัใิชการตัง้ใจฟงและการตัง้คาํถามเปนเครือ่งมอื
สําคัญ  ดังนั้น สมาชิกท่ีอยูในกลุมจึงควรมีประสบการณ และ
ความชํานาญท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจมาจากตางแผนก ตางสายงาน 
รวมถึงมาจากการบริหารงานทุกระดับภายในองคกร เพื่อให
เกิดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใชในการตั้งคําถามที่เกี่ยวของ
กับปญหาและบริบท อันจะชวยกันสรางความเขาใจท่ีตรงกัน
ของสมาชิกในกลุมและเพ่ือใหเกิดการเรียนรู หากกลุมมคีวาม
หลากหลายจะทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติลื่นไหลและมี
ประสิทธิภาพไดอยางไมนาเชื่อ
  2.6) การคดัเลอืกสมาชกิ (member selection) 
สมาชิกท่ีอยูในกลุมอาจสมัครใจเขารวม หรอืแสดงออกถึงการ
เปดใจและเปดรับตอโอกาสในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู
ทีจ่ะเกดิขึน้ หากองคกรหรอืผูบรหิารเปนผูคดัเลอืกสมาชกิให
เขารวม ตองแนใจวามีการเลือกมาจากหลายสวนงานอยาง
ระมัดระวังและมีเปาหมายในการเลือก เพราะการเรียนรูจาก
การปฏิบัตินี้สามารถเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูใน
องคกรและเกิดเครือขายการทํางานรวมกัน จนเปนการเชื่อม
ประสานกันภายในองคกรอยางที่ไมเคยมีมากอนได
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  2.7) การเขารวม (attendance)  สมาชิกควร
เขารวมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง และอยูจนครบเวลาตามที่
กําหนด  ดังนั้น ในการพบกันครั้งแรก ควรตกลงเรื่องการ
นัดหมายในการพบกันใหครบและใหยึดมั่นตอตารางเวลา
นัดหมายท่ีตกลงกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนสามารถเขารวมได
ครบ ทั้งน้ีควรจัดใหมีกิจกรรมจํานวนไมมากนักเพื่อใหทกุคน
สามารถเขารวมไดครบ มากกวาที่จะจัดกิจกรรมจํานวนมาก
โดยมีสมาชิกเขารวมไมครบทุกคน 
  ทัง้นี ้จาํนวนสมาชิกในทีมทีเ่หมาะสมควรมีประมาณ 
4-8 คน เน่ืองจากหากมจีาํนวนสมาชกิทีน่อยเกนิไป อาจทําให
มมีมุมองและความเขาใจท่ีจาํกดั จนอาจทําใหเกดิการทาทาย
มุมมองตอปญหาไดไมลึกซ้ึง ไมเกิดความเขาใจท่ีกระจางชัด
ตอปญหาหรือความทาทายท่ีกลุมกําลังทํางานอยู และอาจทําให
เกดิความรูสกึทวมทนไปดวยความยากของปญหาท่ีทาํงานอยู 
และทําใหมีขอจํากัดในการใหเสียงสะทอน หรือขอมูลปอนกลับ
เพื่อการพัฒนากับสมาชิกในทีม  ในทางตรงกันขาม หากมี
จํานวนสมาชิกที่มากเกินไป เวลาที่ใชในการดําเนินการที่มี
คอนขางจํากัดในแตละคร้ังอาจไมเพียงพอตอการมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคน และอาจเกิดการสื่อสารในกลุมที่มีความ
ซบัซอนจนมากเกินไป จนอาจใชเวลาคอนขางนานเพ่ือใหกลุม
เกิดความเขาใจปญหาหรือความทาทายที่ตรงกัน (Volz-
Peacock et al., 2016)  ทั้งนี้ การเรียนรูจากการปฏิบัติเอง
จึงสามารถพิจารณาไดวา เปนกระบวนการหรือเคร่ืองมือใน
การสรางกลุมและทีมงานไดอกีดวย กลุมทีผ่านการเขารวมการ
เรยีนรูจากการปฏบิตัจิะมคีวามรูสกึผกูพนัและมีสาํนกึรวมของ
การทํางานเปนทีมเพิ่มมากขึ้น (Marquardt, 2011; Volz-
Peacock et al., 2016)
 3. การตัง้คาํถามและกระบวนการสะทอนการเรยีนรู 
(Questioning and Refl ective Process)
 Marquardt (2014) กลาววาการเรียนรูจากการปฏิบตัิ
เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาภาวะผูนํา ชวยในการ
แกไขปญหา และกระตุนทําใหเกิดการเรียนรูในระดับบุคคล 
กลุม และองคกร ตลอดจนสรางและพฒันาการทาํงานรวมกนั 
ซ่ึงเปนผลจากการใชพลังของการต้ังคําถาม  กลาวคือ การเรียนรู
จากการปฏิบัติจะไมมุงตรงไปที่วิธีการแกไขปญหาเหมือน
เคร่ืองมืออืน่ๆ แตจะเนนทีก่ารสรางความเขาใจในปญหาหรือ
ความทาทายกอน โดยใชการตั้งคําถามรวมกันของสมาชิก
ในกลุม โดยเชื่อวาดวยการตั้งคําถามที่ทรงพลังและเหมาะสม
จะทําใหกลุ มชวยกันสรางความเขาใจที่ตรงกันของกลุม
(Marquardt, 2011; Volz-Peacock et al., 2016)

 การเรียนรูจากการปฏิบัติยังมุงเนนใหสมาชิกรวมกัน
ตั้งคําถามที่ดี มีความตอเนื่องกับคําถามและคําตอบในการ
สนทนากันกอนหนา โดยเปนคําถามท่ีเชื่อมโยงกับปญหา
หรือความทาทาย อยูในบริบทที่เกิดข้ึน และเนนคําถามท่ีมี
ความสดใหมและทาทายจากหลายมุมมอง มากกวาจะใหกลุม
พยายามคนหาคําตอบท่ีถูกตองสําหรับปญหาหรือความทาทาย
นัน้ และการตัง้คาํถามทีเ่หมาะสมได จะอยูบนพืน้ฐานของการ
ที่สมาชิกในกลุมจะตองมีความต้ังใจและการรับฟงท่ีดีดวย 
ทําใหกลุมมุงความสนใจไปท่ีการสรางความเขาใจปญหารวมกัน 
ผูถูกตั้งคําถามจะมีความรูสึกดีที่ไดรับความสนใจจากการ
ถูกตั้งคําถามจากสมาชิกคนอื่นในกลุม และดวยกระบวนการ
ตั้งคําถามนี้เอง จะเปนการชะลอมิใหสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
นําเสนอขอมูลหรือชักนํากลุมได เพราะสมาชิกตองใชการ
ตั้งคําถามมากกวาการบอกเลาขอมูล ทั้งหมดนี้ลวนมีสวน
ทําใหสมาชิกในกลุมมีการทํางานรวมกัน และยึดเหน่ียวกันมากข้ึน 
จนทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในองคกรท่ีแข็งแกรงมากข้ึน 
(Marquardt, 2011; Volz-Peacock et al., 2016)
 ในขณะที่สมาชิกในกลุมอยูในกระบวนการต้ังคําถาม 
จะเปนโอกาสเดียวกันท่ีทําใหสมาชิกในกลุมไดสํารวจสมมติฐาน
และวิธีคิดของตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหไดหยุดคิด
และรับฟงสมมตฐิาน หรอืความคิดจนกระทัง่อาจจะไดยนิเสียง
ของตนเอง คือเปนการสะทอนการเรียนรู (refl ective process) 
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
และสมาชิกสามารถเขาใจและมีประสบการณกับกระบวนการน้ี
ไดดวยตนเอง  เน่ืองจากการต้ังคําถามตามสมมติฐานของตนเอง 
มักจะเปนคําถามท่ีไมไดชวยใหเกิดมุมมองใหมกับกลุมและ
ผูนําเสนอปญหา  ดังนั้น สมาชิกจะถูกชักนําโดยกระบวนการ
ทีเ่กิดข้ึน เพ่ือใหกลับมาสํารวจสมมติฐาน หรือวธิคีดิของตนเอง
อยางตอเน่ือง เหมือนกับการนําส่ิงท่ีอยูใตจิตสํานึกมาสูการรับรู 
และตัง้คาํถามหรอืวพิากษวจิารณวธิคีดิของตนเองโดยไมรูตวั 
จึงเปนกระบวนการท่ีชวยในการพัฒนาการเรียนรูของแตละคน  
ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาภาวะผูนําดวย   
 4. การดําเนินการ (Action)
 หัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ การ
ดําเนินการ (take action) และเรียนรูจากการดําเนินการ
(learning from action)  ทัง้นี ้การดาํเนนิการนัน้เกิดขึน้ตัง้แต
ในการทํางานรวมกันในกลุม เชน การมองปญหาในมุมใหม 
การตั้งเปาหมาย และการรวมกันพัฒนาวิธีการแกไขปญหา 
และเกิดข้ึนนอกการทํางานของกลุมหรือในระหวางที่กลุมจะ
มาพบกันใหม  อาทิ การนําวิธีการแกไขปญหานั้นไปทดลอง
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ปฏิบตั ิหรือดําเนนิการจริง การหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของกลุมและการแกไขปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ขอมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากหากไมมีการดําเนินการ กลุมจะ
ไมสามารถตระหนกัไดวาวธิกีารแกไขปญหาหรอืความคดิตางๆ 
นั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และประสบผลสําเร็จอยางไร 
โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติมีความเช่ือวา “ไมมีการเรียนรู
ที่แทจริงถาไมไดดําเนินการ ไมมีการดําเนินการที่ปราศจาก
การเรียนรู  (there is no real learning without action, 
just as there should be no action without learning)”
 (Marquardt, 2011)  ดังนั้น จุดเดนของการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติอีกประการหนึ่งคือ มีการเรียนรูเกิดขึ้นกับสมาชิกและ
กลุมที่ควบคูไปกับการดําเนินการจริง ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการพัฒนาตนเอง และการแกไขปญหาและเปล่ียนแปลง
องคกร จนเปนองคกรแหงการเรียนรูได (Marquardt, 2011; 
Volz-Peacock et al., 2016)
 5. การมุ งมั ่นตอการเรียนรู  (Commitment to
Learning)
 การเรียนรูจากการปฏิบัติใหความสําคัญกับสองเร่ือง
เทาๆ กัน คือทั้งการเรียนรูและการปฏิบัติหรือการดําเนินการ 
และไมจาํกดัการเรยีนรูอยูทีก่ารประชมุหรอืการทาํงานรวมกนั
ขณะท่ีสมาชิกอยูในการประชุม แตใหความสําคัญกบัการเรียน
รูทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิการตามทีไ่ดใหขอตกลงไวอกีดวย ซึง่
สมาชิกตองดาํเนินการบางอยางระหวางการประชุมครัง้ตอไป 
เพื่อที่จะนํากลับมาใหกลุมไดเรียนรู จึงทําใหการเรียนรูจาก
การปฏบิตัเิปนวงจรการเรยีนรูทีต่อเนือ่ง อกีทัง้การเรยีนรูจาก
การปฏิบัติ ใชการตั้งคําถามเปนหลักในการประชุมหรือหารือ
กันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนอีกจุดเดนหน่ึงท่ีทําใหเกิด
กระบวนการเรยีนรู เพราะสมาชกิตองมกีารฟงทัง้คาํถามและ
คําตอบ และทบทวนใครครวญกับสมมติฐานหรือวิธีคิดของ
ตนเอง กอนท่ีจะตั้งคําถามใหม ซึ่งกระบวนการดังกลาว
สามารถดึงการมีสวนรวมและสมาธิของสมาชิกใหอยูกับกลุม
ไดตลอดการประชุม และในชวงทายของการประชุม สมาชิก
จะไดมโีอกาสท่ีจะทบทวนการเรียนรูของตนเองในระหวางการ
ประชุม เพ่ือบอกกับกลุม รวมถึงการใหเสียงสะทอนการเรียนรู
หรือขอมูลปอนกลับแกสมาชิกอื่นในกลุมอีกดวย 
 ดังน้ัน ในการเรียนรูจากการปฏิบัติ สมาชิกจะนําความรู
เดมิทีม่อียู (Programmed Knowledge: P) เขามาสูกลุมเพือ่
ใชในการประชุมหารือเพื่อสรางความเขาใจและแกไขปญหา
หรือความทาทาย ผานการต้ังคําถาม (Questions: Q) และการ

ทบทวน ใครครวญอยางตอเน่ือง (Continuous Refl ection: R) 
ในกระบวนการ จึงเกิดเปนการเรียนรูขึ้น ซึ่งหากเขียนเปน
สมการ จะไดแก Learning: L = P + Q + R (Marquardt, 
2011) และสิ่งนี้จึงเปนจุดเดนทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
และสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะความ
เปนผูนําไดเปนอยางดี โดยกอนเริ่มการประชุม สมาชิกจะมี
โอกาสเลือกทักษะความเปนผูนําท่ีตองการจะฝกฝน และ
ดาํเนนิการฝกฝนผานการต้ังคาํถาม การตอบคําถาม และแสดง
พฤติกรรมตางๆ เพื่อสะทอนถึงทักษะท่ีตองการพัฒนาน้ัน
ตลอดการประชุม ซึ่งจะมีการใหเสียงสะทอนหรือขอมูล
ปอนกลบัเพือ่เนนยาํการฝกนัน้จากตนเองและจากสมาชกิอืน่
ในกลุมและจากโคช 
 6. โคช (Coach)
 โคชในกระบวนการของการเรียนรูจากการปฏิบตัไิมใช
ผูที่ทําหนาที่ฝกสอน ครู ผูเช่ียวชาญ ผูใหคําปรึกษา ประธาน
ในท่ีประชุม หรือผูจัดกระบวนการเรียนรู แตจะเปนผูรักษา
บรรยากาศในการเรยีนรู และทาํใหจงัหวะในการเรยีนรูเกดิขึน้
ระหวางการประชุมหรือหารือกันของสมาชิก ทั้งนี้โคชจะเขา
แทรกแซงกลุมผานการต้ังคําถามและกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
โดยมีหนาท่ีสําคัญที่ตองรักษาระดับการเรียนรูของกลุมผาน
กระบวนการเรยีนรูตามหลกัการของการเรยีนรูจากการปฏบิตั ิ
และรักษาจังหวะไมใหกลุมรีบรอนคนหาวิธีการแกไขปญหา 
รวมทั้งทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกตาม
ทักษะความเปนผูนําที่ไดเลือกเพื่อที่จะฝกฝน โดยจะมีการให
เสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับเพื่อตอกยําการเรียนรูแก
สมาชิกทกุคนในชวงทายของการประชุม (Marquardt, 2011; 
Volz-Peacock et al., 2016)
 ดังนั้น ในการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงมีกฎพื้นฐาน
สองขอ ที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ทรงพลัง เพื่อใหสมาชิก
ยึดถือและปฏิบัติในระหวางการประชุมหรือหารือกันในกลุม 
และโคชมบีทบาทและหนาท่ีในการรกัษากฎพืน้ฐานสองขอนี ้
และยําเตือนใหสมาชิกปฏิบัติตามดวย (Marquardt, 2011) 
กฎสองขอนี้ ไดแก
 ขอที ่1 จะพดูเพือ่ตอบคําถามเทานัน้ และทกุสามารถ
ตัง้คาํถามได (statements only in response to questions; 
anyone can ask questions)
 ขอที่ 2 โคชมีอํานาจที่จะเขามาแทรก เมื่อเห็นวามี
โอกาสในการเรียนรู (coach has authority to intervene 
when he/she identifi es learning opportunities)
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     การเปนโคชในรูปแบบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
มีความจําเปนมาก มิฉะนั้นสมาชิกจะมุงไปที่วิธีการในการ
แกไขปญหา และสมาชิกรวมถึงกลุมจะไมมีจังหวะของการ
เรียนรู เน่ืองจากความเรงดวนและเรงรีบของปญหาท่ีพูดคุย
กัน และการประชุมจะกลายเปนกลุมที่มาระดมสมองหาวิธี
การในการแกไขปญหา ซึง่ไมใชรปูแบบของการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะมุงเนนในเรื่องการเรียนรูของสมาชิก การพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาทักษะความเปนผูนํา การสรางทีมงานและ
เครือขายในองคกร การเขาใจปญหาอยางแทจริง และการ
ดาํเนินการเพือ่แกไขปญหา จนทาํใหเกดิวฒันธรรมการเรยีนรู
จนเปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด (Volz-Peacock et al., 
2016)
 องคประกอบท้ัง 6 ประการและกฎพ้ืนฐาน 2 ขอนี้ 
เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติในแนวคิดของ 
Marquardt (2011) ซึ่งหากไมมีองคประกอบทั้ง 6 ประการ
และกฎพื้นฐาน 2 ขอน้ีจะไมถือวาเปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติที่จะชวยแกไขปญหาหรือความทาทายขององคกรและ
ทําใหพัฒนาทักษะความเปนผูนําไปพรอมกันในกระบวนการ

การประยุกต ใชการเรยีนรูจากการปฏิบตัเิพือ่พฒันาภาวะ
ผูนํา 
 การพัฒนาภาวะผูนาํในแนวทางของการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ จะอาศัยองคประกอบที่สําคัญทั้ง 6 ประการ โดยผูที่
ทําหนาที่โคชในรูปของการเรียนรูจากการปฏิบัติ มีบทบาท
สําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อใหสมาชิกที่เขารวมไดมีโอกาส
เรียนรูและพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดข้ึน ผานการทํางานบนปญหา
และความทาทายจริงที่องคกรกําลังเผชิญอยู เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการที่ทันเวลาแกปญหาที่เรงดวนนั้นได  ดังนั้น การ
ประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา และ
ทําใหเกิดการลงมือแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีอยู 
มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ (Marquardt, 2011)
 ขั้นตอนที่ 1 กอนการประชุมหรือหารือ โคชควรกําหนด
ขอตกลงรวมกันใน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ (ก) ระยะเวลาใน
การประชุมหรือหารือในแตละคร้ัง ความถ่ีในการประชุม และ
จํานวนคร้ังท่ีจะมาพบกัน และ (ข) เตรียมรายละเอียดเบ้ืองตน
ของปญหาหรือความทาทายที่กลุมจะใชในการประชุม หรือ
หารือกัน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทกัษะหรือคุณสมบัตขิองผูนาํทีจ่ะฝกฝน 
โคชจะใหสมาชิกไดเลือกทักษะของความเปนผูนําที่สมาชิก
แตละคนตองการจะฝกฝน และเขียนไวบนกระดานเพื่อให
สมาชกิคนอืน่ในกลุมไดเหน็ และจะบอกกบักลุมวา (ก) ในตอน

ทายจะถามสมาชิกทุกคนวาไดฝกฝนทักษะความเปนผูนําที่
เลอืกไวอยางไรระหวางการประชุม และ (ข) จะถามสมาชิกอืน่
เพื่อใหเสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับแกสมาชิกคนนั้น
เก่ียวกับการแสดงออกถึงการฝกฝนทักษะท่ีไดเลือกไว    
 ขัน้ตอนนีเ้ปนกระบวนการสาํคญัท่ีทาํใหการเรยีนรูจาก
การปฏิบัติ เปนเครื่องมือที่ชวยฝกฝนและพัฒนาทักษะของ
ความเปนผูนาํ หรอืคณุสมบตัขิองผูนาํตามทีอ่งคกรกําหนดขึน้
มาได โดยสมาชิกในกลุมจะฝกฝนและแสดงทักษะหรือคุณสมบัติ
ของผูนําตลอดระยะเวลาของการประชุม  อาทิ ผานการต้ังคําถาม 
การตอบคําถาม และการมีสวนรวมตางๆ ในระหวางการประชุม  
ทั้งนี้ สมาชิกไมจําเปนตองตั้งคําถามทุกคําถาม  หรือตอบ
คําถามทุกคําถามใหสะทอนถึงทักษะ หรือคุณสมบัติของผูนํา
ท่ีเลือก เพียงแตคําถามเปนเคร่ืองมือใหสมาชิกไดระลึกและมี
โอกาสไดฝกฝนและปฏิบัติตามทักษะและคุณสมบัติของผูนํา 
ซึ่งจะชวยทําใหสมาชิกมีความคุนเคยและพัฒนาตนเองไปสู
การเปนผูนําตามที่องคกรคาดหวังไว
 ขั้นตอนที่ 3 โคชจะใหสมาชิกท่ีมีบทบาทเปนผูนําเสนอ
ปญหา (problem presenter)  ไดบอกเลาอยางสรุปเก่ียวกับ
ปญหาหรือความทาทาย โดยใชเวลาประมาณ 2-3 นาที
 ขั้นตอนที่ 4 โคชใชการตั้งคําถามเพื่อใหกลุมไดเริ่ม
กระบวนการทําความเขาใจกับปญหาหรือความทาทายตามที่
ผูนําเสนอปญหาไดบอกเลาใหกลุมทราบ เม่ือกลุมไดดําเนินการ
ประชมุหรอืหารอืกนัผานการต้ังคาํถาม จนสามารถมขีอตกลง
รวมกันไดวา ปญหาหรือความทาทายที่แทจริงนั้นคืออะไร
กลุมจึงจะเริม่ประชุมและหารือกันถึงแนวทาง กลยทุธ หรอืวิธี
การในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือความทาทายนั้น 
 ขั้นตอนที่ 5 ในระหวางท่ีกลุมประชุมหรือหารือกัน 
โคชมีหนาที่สนับสนุนและสรางบรรยากาศใหเกิดการทํางาน
รวมกันและการเรียนรูในกลุม โดยยึดกฎพื้นฐานสองขอของ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยจะเขามาแทรกแซงเม่ือเห็น
โอกาสท่ีกลุมจะไดเรียนรู หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะผูนํา
ที่ไดเลือกไว โคชอาจตั้งคําถามเกี่ยวกับผลกระทบของทักษะ
ความเปนผูนํา หรือเกี่ยวกับกระบวนการในการแกไขปญหา 
โดยโคชจะใชการต้ังคาํถามเพ่ือยาํเตือนใหสมาชิกไดฝกทักษะ
ผูนําที่ไดเลือกไว และคอยเตือนใหผูนําเสนอปญหาไดคิด
แนวทางที่จะดําเนินการเพื่อคลี่คลายแกไขปญหาหรือความ
ทาทายทีน่าํเสนอไว เพือ่ท่ีจะสามารถกลาวอยางมุงมัน่กบักลุม
ในตอนทายวา จะดําเนินการอยางไรระหวางรอการประชุม
หรือหารือในคร้ังถดัไป ทัง้นีโ้คชยงัตองสังเกตและหาหลักฐาน
ที่สมาชิกแตละคนไดแสดงออกตามทักษะที่ไดเลือกไวเพ่ือที่
จะใหเสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับกับสมาชิกทุกคน



52 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ในตอนทายของการประชุมอีกดวย
 ขั้นตอนที่ 6 เม่ือหมดเวลาสําหรับการประชุมหรือหารือ 
จะเขาสูชวงเวลาของการทบทวนการเรียนรูและการใหเสียง
สะทอนหรือขอมูลปอนกลับ  โดย (ก) โคชจะตั้งคําถามกับผูที่
นําเสนอปญหาเก่ียวกับกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีผูนําเสนอ
ปญหามคีวามมุงมัน่ทีจ่ะไปดาํเนนิการตอหลงัจากการประชุม
หรือการหารือครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้โคชอาจตั้งคําถามเพิ่มเติม
กบัสมาชกิอืน่ดวย เกีย่วกบัความมุงมัน่ทีจ่ะดาํเนนิการในสิง่ที่
เก่ียวของกับปญหาหรือความทาทายท่ีประชุมกัน หรือเก่ียวกับ
งานหนาท่ีเปนความรับผิดชอบของตนเอง  (ข) โคชจะต้ังคําถาม
กับสมาชิกทีละคนเพื่อใหสะทอนสิ่งที่แตละคนไดเรียนรู และ
สิ่งที่ตนเองไดฝกฝนเกี่ยวกับทักษะผูนําที่ไดเลือกไว  (ค) โคช
จะต้ังคําถามตอเพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแตละคนไดให
เสยีงสะทอนหรือขอมลูปอนกลับ ดวยตัวอยางท่ีเฉพาะเจาะจง
ถึงการฝกและพัฒนาทักษะความเปนผูนําของสมาชิกอ่ืนในกลุม 
และ  (ง) โคชใหเสยีงสะทอนหรอืขอมลูปอนกลบัอยางเฉพาะ-
เจาะจงกับสมาชิกแตละคน ตามท่ีโคชไดสังเกตเห็นระหวาง
การประชุมหรือหารือที่เกิดขึ้น
 ขั้นตอนที่ 7 ปดการประชุมหรือหารือ โดยสมาชิกจะ
ไปดําเนินการกิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆ อยางมุงมั่นตามที่ได
ระบุไวกับกลุม โดยจะกลับมารายงาน หรือบอกเลาเกี่ยวกับ
สิ่งท่ีไดดําเนินการจริงและส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการลงมือทําจริง
ใหกบักลุม กอนจะเร่ิมกจิกรรมในข้ันตอนท่ี 1 ของการประชุม
หรือการหารือในครั้งถัดไป 
 ทั้งน้ี การประชุมหรือหารือตามขั้นตอนขางตน  จะใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และมรีะยะหางของการประชุม หรือ
หารือในแตละครั้งโดยประมาณ 1-3 สัปดาห เพื่อใหสมาชิก
แตละคนไดมีโอกาสดําเนินการตามท่ีไดกลาวและใหความมุงม่ัน
กับกลุมไว แตไมควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป (หนึ่งเดือนหรือ
มากกวา) เพราะจะทําใหพลังความสนใจของสมาชิกในกลุม
ลดลงได  ดงัน้ัน การเรียนรูจากการปฏิบตัจิงึเปนกระบวนการ
ที่ตองมีความตอเน่ือง โดยปกติจะมีการประชุมอยางนอย
ประมาณ 4–6 ครั้ง ซึ่งจะเห็นไดวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาทักษะความเปนผูนาํ การสราง
กลุมและทีมงาน และเครื่องมือในการแกไขปญหาที่มีความ
ซับซอนและเรงดวนไดดวยนั่นเอง Miller (2003)  ไดนําการ
เรียนรูจากการปฏบิตัไิปพัฒนาระบบการทาํงานในโรงพยาบาล 
ผานการประชุมหรือการหารือกันจํานวน 8 ครั้ง โดยเปนการ
พบกันทุกสัปดาหตอเนื่องกัน ทําใหผูเขารวมมีความเขาใจใน
ระบบและแนวทางการทํางานในรูปแบบใหมตามที่ผูบริหาร
กําหนดแนวทางไว สมาชิกมีความไววางใจระหวางกัน มีการ

สือ่สารท่ีมปีระสทิธภิาพ และสามารถทาํงานรวมกนัไดมากขึน้ 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสะทอนการเปล่ียนแปลงในระดับพฤติกรรมท่ีชัดเจน
ของผูเขารวม  อีกตัวอยางหนึ่งคือ บริษัท จีอี นําปญหาจริงที่
เกิดขึน้ในบรษิทั ทีต่องการใหเกิดการตดัสนิใจและลงมอืแกไข
ปญหามาใชในกระบวนการพฒันาผูนาํดวยการเรยีนรูจากการ
ปฏิบัติ โดยมุงหวังใหผูนําเหลานั้นมีความสามารถที่จะเรียนรู
เก่ียวกับแนวคิดทางดานธุรกิจ มีการกําหนดแผนการดําเนิน-
การสวนตวัและไดรบัโอกาสในการลงมอืปฏบิตัจิรงิ รวมถงึการ
ไดรบัเสียงสะทอนหรือขอมลูปอนกลับ จากการดําเนนิการน้ัน 
เพือ่ชวยยกระดับการเรียนรูใหลกึซึง้ข้ึน ซึง่ทําใหผูนําเหลานัน้
ไดรบัความรูเกีย่วกับธรุกจิและตวับรษิทั จอี ีไปพรอมกนั  โดย
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติยังทําใหผูเขารวมไดโอกาส
ในการฝกฝนและพัฒนาทักษะในการเปนผูนาํและการทํางาน
จรงิในขณะเดียวกนั อกีท้ังมกีารดําเนนิการบางอยางกับปญหา
ที่เกิดขึ้นจนไดรับการแกไขในทายที่สุด (Marquardt, 2000)

บทสรุป
 การเรยีนรูจากการปฏบิตัปิระกอบดวยองคประกอบท่ี
สําคัญ 6 ประการ และกฎพ้ืนฐานในการประชุมหรือหารือ
จํานวน 2 ขอ โดยสามารถนําองคประกอบและกฎพื้นฐาน
ดังกลาว มาประยุกตใชในการพัฒนาผูนําได จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใหมี
ทักษะหรือคุณสมบัติเพื่อใชในการทํางานขององคกร ทําให
เกิดการพัฒนาทักษะการแกไขปญหา การต้ังคําถาม และทักษะ
การฟง  ทั้งนี้การคิดไตรตรองเก่ียวกับปญหา เปนเครื่องมือที่
ชวยใหบุคลากรท่ีเขารวมพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ปญหาท่ีแตละคนเผชิญอยูในองคกร และเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงออกถึงความมุงม่ันในการจัดการกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
จึงเปนเคร่ืองมือที่สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรในองคกร
ออกมาใชในการทํางานไดอยางเต็มที่  นอกจากน้ี การเรียนรู
จากการปฏบิตั ิยงัเปนโอกาสใหบคุลากรไดเรยีนรูจากผูอืน่ใน
องคกร ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
ระหวางสมาชิกในกลุม รวมทั้งเปนโอกาสสรางความรวมมือ
ใหเกิดข้ึนในองคกรอยางเปนรูปธรรม จนทําใหเกิดความไว
วางใจและความเชื่อใจในกลุม มีการสนับสนุนและการทํางาน
รวมกนัในองคกรเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ การเรยีนรูจากการปฏบิตัิ
จึงเปนเคร่ืองมือท่ีสรางการเรียนรูในระดับบุคคล กลุม และ
องคกร และเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสรางและปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมขององคกรอีกดวย
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