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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.
Keywords: Action Learning, Leader, Leadership, Leadership Development
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บทนํา

การพัฒนาภาวะผูนําในปจจุบันตองเผชิญกับความ
ทาทาย ในการคนหาวิธีหรือกระบวนการในการพัฒนาที่ใช
ระยะเวลาน อ ยและใช ง บประมาณได อ ย า งคุ ม ค า (VolzPeacock, Carson, & Marquardt, 2016) ทั้งนี้ รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรที่องคกรสวนใหญใชเปนรูปแบบของการสอน
และฝกอบรม (training) ซึ่งมีขอจํากัดที่อาจไมสอดคลองกับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพหลังการฝกอบรม ความ
คงอยูข องความรู และงบประมาณหรือคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ และ
ที่สําคัญ ปญหาหรือสถานการณตลอดจนวิธีการดําเนินการ
ตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมในการทํางานในองคกร อาจจะเหมือนเดิมและไมไดรบั การแกไข ปญหาทีต่ งั้ ใจวาการฝกอบรมจะชวย
แกไขไดก็ยังคงอยูและไมไดรับการแกไข หรืออาจกลาวไดวา
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูเขาอบรมในประเด็นของ
ความรู พฤติกรรมและการพัฒนากระบวนการทํางานในองคกร
(Miller, 2003) อีกทั้งการฝกอบรมโดยสวนใหญเนนที่การ
ถายทอดความรู ในรูปแบบของการสอนใหจําและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูตามหนาที่ตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ
มากกวาการฝกหัดใหเกิดความชํานาญในการบริหารงาน โดย
ขาดการมุงเนนที่การสรางทักษะความเขาใจและการทํางาน
รวมกับผูอื่น (Volz-Peacock et al., 2016) ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคกร ตองคนหากระบวนการหรือเครื่องมือที่สามารถ
พัฒนาทักษะและคุณสมบัติของบุคลากรใหไดตามที่องคกร
กําหนด และสามารถแกไขปญหาของการทํางาน หรือพัฒนา
กระบวนการทํางานตางๆ ในองคกรใหเกิดขึ้นได
Marquardt (2011) กลาววา การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ
(action learning) เปนกระบวนการในการแกไขปญหาจริง
โดยการทํางานรวมกันเปนทีม และมีการลงมือปฏิบัติจริง
จนทําใหเกิดการเรียนรูทั้งในระดับบุคคล ทีม และองคกร
ในกระบวนการนั้น ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปน
กระบวนการที่ดึงใหบุคลากรทํางานรวมกับผูอื่น ผานการ
ทําความเขาใจใครครวญและไตรตรองรวมกัน ในการทีจ่ ะแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในองคกร (Miller, 2003) จึงเห็นไดวา การ
เรียนรูจ ากการปฏิบตั เิ ปนเครือ่ งมือหรือกระบวนการทีท่ งั้ สราง
การเรียนรู เสริมสรางทักษะการทํางานรวมกับผูอ นื่ และแกไข
ป ญ หาขององค ก รไปพร อ มกั น บทความนี้ จึ ง มุ ง นํ า เสนอ
รายละเอียดของการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในประเด็นที่เกี่ยว
กั บ องค ป ระกอบของการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ และการ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเปนขอมูลในการ
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ออกแบบและวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหได
ผลลัพธที่เกิดประโยชนกับองคกรอยางสูงสุดตอไป
องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
Marquardt (2011) ไดประยุกตแนวคิดเรือ่ งการเรียนรู
จากการปฏิบตั ทิ นี่ าํ เสนอโดย Reg Revans เพือ่ นํามาใชแกไข
ปญหาในองคกรและพัฒนาผูนํา ซึ่งการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของ Marquardt ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ดังนี้
1. ปญหา/ความทาทาย/งานทีด่ าํ เนินการ (Problem/
Challenge/Task)
จุดเริ่มตนของการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือตองมี
คําถามหรือความทาทายทีจ่ ะนํามาใชในการเรียนรู ซึง่ ควรจะ
เปนประเด็นที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวของกับงานที่ดําเนินการอยู
หรือเปนเรื่องที่ยังไมมีคําตอบที่แนนอนตายตัว หรือยังไมมี
คําตอบในใจ (Marquardt, 2011) การเรียนรูจากการปฏิบัติ
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะใช ใ นการแก ไขป ญ หาที่ มี
ความยุง ยากและซับซอน ทัง้ นี้ ปญหาทีส่ ามารถคาดเดา หรือ
คาดการณคาํ ตอบไวลว งหนาได อาจทําใหเกิดโอกาสคอนขางนอยในการเรียนรูแกสมาชิกในกลุม (Volz-Peacock et al.,
2016) โดยขนบวิธีการปฏิบัติมักจะนําเสนอความทาทาย
หรืองานทีจ่ ะใหกลุม ไดเรียนรูร ว มกันในรูปแบบของคําถาม ซึง่
ลักษณะของคําถามหรือความทาทายทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู
จากการปฏิบัติ (Marquardt, 2011) มีดังตอไปนี้
1.1) มีความสําคัญ (importance) คําถามหรือ
ความทาทายนั้นตองมีความสําคัญตอสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุม และหากสามารถดําเนินการบางอยางกับความ
ทาทายนั้นได จะมีผลกระทบที่สําคัญตอองคกรในดานตางๆ
ทั้งนี้ ความทาทายนั้นควรมีความยากและเหมาะสมกับการ
เรียนรูของกลุม เพื่อทําใหกลุมมีความสนใจที่จะเรียนรูและ
มุง มัน่ ทีจ่ ะแกไขปญหานัน้ หากเปนงานทีง่ า ย กลุม อาจรูส กึ วา
ไมมคี วามทาทายทีจ่ ะใชหรือพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยูเ พือ่ เขาใจ
และแกไขปญหานั้น
1.2) มีความเรงดวน (urgency) เปนเรือ่ งทีอ่ งคกร
กําหนดหรือคาดหวังวา ตองการตัดสินใจหรือดําเนินการ
บางอยางจากผูท รี่ บั ผิดชอบในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ซึง่ จะทําให
สมาชิกของกลุมตระหนักถึงการมีสวนรวมที่จะรับผิดชอบ
หรืออาจจะไดรบั รางวัลตอบแทนบางอยางจากการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับปญหาหรือความทาทายนั้น สิ่งสําคัญคือหาก
สมาชิกรูสึกวา ปญหาหรือความทาทายนั้นไมมีความเรงดวน

สมาชิกก็จะขาดความกระตือรือรน หรือลดการใชความคิดสรางสรรค จนอาจจะไมมุงมั่นที่จะเรียนรูและรับผิดชอบกับ
ปญหาหรือความทาทายนั้นได
1.3) ยังไมมคี าํ ตอบสําหรับปญหาหรือความทาทาย
นั้น (no existing solution) การเรียนรูจากการปฏิบัตินั้น
ไมใชแบบฝกหัดหรือการทดลองเพื่อยําคําตอบในใจที่มีอยู
ดังนัน้ ปญหาและความทาทายทีน่ าํ มาเรียนรูค วรเปนเรือ่ งจริง
ซึ่งยังไมสามารถแกไขหรือหาคําตอบไดทั้งจากคนในองคกร
หรือนอกองคกร เพื่อที่จะเปนการสรางโอกาสใหเกิดมุมมองใหม และทางเลือกใหมของการแกไขปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ อีกทัง้
ไมควรเปนการตัง้ โจทย สมมติฐาน หรือสมมติเหตุการณขนึ้ มา
เนือ่ งจากจะทําใหสมาชิกลดความมุง มัน่ และใชศกั ยภาพในการ
เรียนรูอ ยางจํากัด ในอันทีจ่ ะสรางความเขาใจและแกไขปญหา
เนื่องจากสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นไมใชเรื่องจริง หรืออาจจะ
ไมไดปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อพัฒนาองคกร
1.4) มีความเปนไปได (feasibility) ปญหาและ
ความทาทายควรมีความเหมาะสมอยูในความสามารถของ
องคกรหรือสมาชิกในกลุมที่จะทําความเขาใจและดําเนินการ
บางอยางได ในชวงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมดวยทรัพยากรทีม่ อี ยู
หรืออยูใ นความสามารถทีจ่ ะจัดหามาได หากปญหาหรือความ
ทาทายนั้นมีความยุงยาก มีความสลับซับซอนมากจนตองใช
เวลาในการสรางความเขาใจคอนขางนาน หรือใชทรัพยากรที่
เกินความสามารถในการจัดหาไดขององคกร ก็ถือวาเปน
ปญหาหรือความทาทายทีไ่ มอยูใ นขอบเขตของการเรียนรูจ าก
การปฏิบัติจริง
1.5) มีความคุน เคย (familiarity) สมาชิกในกลุม
บางสวนควรมีความคุนเคย หรือเขาใจบริบทของปญหาหรือ
ความทาทายนั้น ถึงอยางไรก็ตาม ควรตองมีสมาชิกที่อยูใน
กลุมที่ไมมีประสบการณและความเขาใจ หรือไมทราบบริบท
ของปญหาหรือความทาทายนัน้ ซึง่ สิง่ นีถ้ อื วาเปนความทาทาย
ในการทํางานรวมกันของกลุม เนื่องจากหากทุกคนมีความ
เขาใจเหมือนกัน ก็มักจะมีมุมมองที่แคบและจํากัดกับปญหา
หรือความทาทายนั้น ในทางกลับกันหากมีสมาชิกที่ไมทราบ
ขอมูลเบื้องตนหรือไมคุนเคยกับเรื่องราวนั้นมากอน ก็มักจะ
ตั้งคําถามที่กลุมอาจไมเคยคิดมากอน ชวยทําใหกลุมเกิดมุมมองใหมทท่ี ะลุปรุโปรงตอปญหา หรือสรางความเขาใจตอปญหา
ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น มีแนวทางแกไขปญหาที่สรางสรรค หรือ
ได วิ ธี ก ารแก ไขป ญ หาที่ เ ฉี ย บคมมากขึ้ น จนทํ า ให ก ลุ ม ได
ตระหนักรูแ ละมีมมุ มองและแนวคิดทีก่ วาง และขยายออกจาก
มุมมองเดิมๆ ที่ใชอยูได

1.6) มีนยั ยะสําคัญ (significance) สมาชิกในกลุม
ควรทราบนัยยะสําคัญของปญหาหรือความทาทายที่มีผลตอ
องคกรเชน ความทาทายนัน้ เปนนโยบายสําคัญขององคกรและ
ผูบ ริหาร การทีผ่ นู าํ ขององคกรใหความสนใจและใสใจกับปญหา
และความทาทาย รวมถึงคาดหวังวาสมาชิกจะมีการดําเนินการ
บางอยางตอปญหาหรือความทาทายนั้น หรือสมาชิกในกลุม
อาจไดรับผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากปญหาหรือความทาทาย
นัน้ เชน เปนตัวชีว้ ดั หลักประจําปของสมาชิกหลายคนในกลุม
มีโอกาสไดรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนไดรับการยกยอง
หรือโอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพมากขึ้นจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือความ
ทาทายนั้น
1.7) มีโอกาสในการเรียนรู (learning opportunity)
การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ทิ ด่ี ี จะสรางโอกาสในการเรียนรูใ หกบั
สมาชิก กลุม และองคกร ดังนัน้ ประเด็นทีม่ คี วามสําคัญตอการ
อยูร อดขององคกร หรือการพัฒนาทักษะทีอ่ งคกรใหความสําคัญ
หรือเห็นวามีความจําเปนตองใชในการสรางความเจริญเติบโต
และอยูรอดขององคกร จะเปนประเด็นที่สรางโอกาสในการ
เรียนรูที่ยิ่งใหญใหเกิดขึ้นได เนื่องจากประเด็นเหลานี้มักมี
ความทาทายตออนาคตและการอยูรอดขององคกร จึงเปน
ความทาทายทีส่ มาชิกจะไดเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง ตลอดจน
ไดใชศกั ยภาพของตนเองและมีสว นรวมในการพัฒนางานและ
องคกรที่ตนทํางานอยูใหเจริญกาวหนาขึ้นไป
1.8) กลุ มมีอํานาจในการดําเนินการ (group
authority) กลุมหรือสมาชิกในกลุมตองไดรับ หรือมีอํานาจ
ในการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปญหา หรือ
ความทาทายนัน้ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ กลุม ตองมีความรับผิดชอบและมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการดําเนินการในสวนทีร่ บั ผิดชอบ
ไดบาง หากสมาชิกหรือกลุมไมมีบทบาท อํานาจหนาที่ หรือ
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับปญหาหรือความทาทายนัน้ เลย
สมาชิกก็มักจะละเลยเพิกเฉย ไมสนใจที่จะเรียนรู มักมีการใช
ความคิดสรางสรรคคอนขางนอยในการคิดและลงมือดําเนินการ หรืออาจจะไมสนใจ ไมมคี วามมุง มัน่ ทีจ่ ะลงมือดําเนินการ
ตามขอตกลงที่ไดใหไว
ลักษณะของคําถามหรือความทาทายในการเรียนรู
จากการปฏิบัตินั้นไมใชกรณีศึกษาหรือเรื่องสมมติขององคกร
อื่น แตเปนเรื่องจริงในการทํางานขององคกรที่เกี่ยวของกับ
ผูเ ขารวมกระบวนการนัน้ ซึง่ เมือ่ นําความทาทายในลักษณะนี้
มาใช จะเปนการสรางโอกาสใหผเู ขารวมไดเรียนรูจ ากประสบกาณ
จริงของตนเอง และสามารถดําเนินการแกไขไดดว ยตนเอง ซึง่

ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560

47

จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาที่แทจริง
ขององคกรในทายที่สุด (Marquardt, 2000; Marquardt,
2011)
2. กลุม/ทีม (Group/Team)
การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ เปนกระบวนการทีก่ าํ หนด
การเรียนรูโดยกลุม (group-directed learning) สมาชิกใน
กลุม จึงมีหลายบทบาทและมีสว นชวยใหเกิดการเรียนรูร ว มกัน
ทั้งการเปนผูนําเสนอปญหาหรือความทาทาย การเปนผูที่ให
ความทาทายหรือทําใหเกิดมุมองใหมตอ ปญหา ผูท ช่ี ว ยประเมิน
แนวทางในการแกไขปญหา ผูที่เปนประจักษพยานและรวม
สะทอนการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ และผูท มี่ สี ว นรวมหรือลงมือแกไข
ปญหาหรือความทาทายนัน้ ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องสมาชิกในกลุม
จึงมีความสําคัญ Marquardt (2011) ไดใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับ
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนสมาชิกในกลุมการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติดังนี้
2.1) มีความมุง มัน่ (commitment) ความมุง มัน่
คือ การแสดงออกถึงการเปนเจาของ และมุงมั่นที่จะคนหา
และลงมือดําเนินการเพือ่ แกไขปญหาและความทาทายนัน้ ของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนในกลุม หากมีผลสําเร็จ
เกิดขึน้ แลว สมาชิกหรือกลุม ไดรบั ผลประโยชนจากความสําเร็จ
นั้น อาจชวยกระตุนความมุงมั่นใหเกิดขึ้นและสรางการมี
สวนรวมในการจัดการกับปญหาและความทาทายนั้นได ซึ่ง
การมีสว นรวมจะชวยใหเกิดโอกาสในการพัฒนาทัง้ สวนบุคคล
และองคกรไปพรอมกัน และเปนโอกาสทีส่ มาชิกจะไดชว ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนเปนรากฐานสําคัญของการสรางเครือขาย
การทํางานที่เขมแข็งใหเกิดขึ้นในองคกร
2.2) มีความรู (knowledge) ควรตองมีสมาชิก
อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณ ความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวปญหาและบริบทของปญหาและองคกร เพื่อชวย
สรางใหกลุม มีความเขาใจเกีย่ วกับปญหาทีต่ รงกันได ทัง้ นีอ้ าจ
มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะมาเขารวมกลุมได โดยคํานึงวา
การที่มีสมาชิกที่ไมทราบขอมูลเบื้องตน หรือมีความรูที่จํากัด
เกีย่ วกับปญหาและความทาทาย มักจะสามารถชวยสรางความ
คิดใหม มุมมองใหม รวมถึงวิธกี ารรับมือหรือจัดการกับปญหา
ในแนวทางใหมได เนื่องจากสมาชิกที่มีความรูจํากัดเกี่ยวกับ
ปญหาและความทาทายนั้น มักจะตั้งคําถามที่ใหมุมมองและ
วิธีคิดที่ใหมเกี่ยวกับปญหาและความทาทายนั้นกับกลุมได
2.3) มี อ ํ า นาจในการดํ า เนิ น การ (power to
implement) สมาชิกที่อยูในกลุมควรตองมีความสามารถ
ในการดําเนินการบางอยางตามทีก่ ลุม ไดตกลงกัน ซึง่ อาจไมได
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หมายความถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ แบบเบ็ดเสร็จ
เด็ ด ขาด แต อ าจเป น อํ า นาจที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบตาม
ตําแหนงงานของสมาชิก หรือแมกระทั่งความสามารถที่จะ
ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในองคกรทีไ่ มไดรว มอยูใ นกลุม
ใหชว ยดําเนินการหรือจัดการใหเกิดผลตามคําแนะนําของกลุม
ได หากกลุมทําหนาที่ไดเพียงการใหขอเสนอแนะตอองคกร
หรือผูบ ริหาร ก็ตอ งแนใจวาสิง่ ทีก่ ลุม นําเสนอหรือใหคาํ แนะนํา
นั้นจะไดรับการนําไปดําเนินการตอโดยองคกรหรือผูที่มีสวน
รับผิดชอบ
2.4) มีความคุนเคย (familiarity) ตองมีสมาชิก
อยางนอย 1 คนในกลุม ทีม่ คี วามคุน เคยกับบริบททีป่ ญ
 หาหรือ
ความทาทายนั้นเกิดขึ้น ทั้งนี้ผูที่มีความคุนเคยกับปญหาและ
บริบทจะชวยสรางความเขาใจใหกับสมาชิกคนอื่นในกลุม
เกี่ยวกับสถานการณของปญหาหรือความทาทายนั้น แตผูที่
คุนเคยมักมีมุมมองที่จํากัด และมักจะปฏิเสธความคิดหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาใหมๆ กลาวคือ มักจะยึดติดอยูก บั
กรอบแนวคิดเดิม จึงควรมีผูที่ไมมีความคุนเคยเขารวมเปน
สมาชิกในกลุม เมื่อใชเวลาสักระยะในกลุม สมาชิกในกลุมจะ
มีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่ตรงกัน และในเวลานั้นสมาชิก
ทีไ่ มคนุ เคยมักจะสามารถตัง้ คําถามใหมๆ ใหกบั กลุม และทําให
กลุม เกิดความเขาใจใหมเกีย่ วกับปญหา จนสามารถหาแนวทาง
การจัดการกับปญหาในแนวทางที่สรางสรรคได
2.5) มีความหลากหลาย (diversity) การเรียนรู
จากการปฏิบตั ใิ ชการตัง้ ใจฟงและการตัง้ คําถามเปนเครือ่ งมือ
สําคัญ ดังนั้น สมาชิกที่อยูในกลุมจึงควรมีประสบการณ และ
ความชํานาญทีห่ ลากหลาย ซึง่ อาจมาจากตางแผนก ตางสายงาน
รวมถึงมาจากการบริหารงานทุกระดับภายในองคกร เพื่อให
เกิดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใชในการตั้งคําถามที่เกี่ยวของ
กับปญหาและบริบท อันจะชวยกันสรางความเขาใจที่ตรงกัน
ของสมาชิกในกลุม และเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู หากกลุม มีความ
หลากหลายจะทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติลื่นไหลและมี
ประสิทธิภาพไดอยางไมนาเชื่อ
2.6) การคัดเลือกสมาชิก (member selection)
สมาชิกทีอ่ ยูใ นกลุม อาจสมัครใจเขารวม หรือแสดงออกถึงการ
เปดใจและเปดรับตอโอกาสในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู
ทีจ่ ะเกิดขึน้ หากองคกรหรือผูบ ริหารเปนผูค ดั เลือกสมาชิกให
เขารวม ตองแนใจวามีการเลือกมาจากหลายสวนงานอยาง
ระมัดระวังและมีเปาหมายในการเลือก เพราะการเรียนรูจาก
การปฏิบัตินี้สามารถเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูใน
องคกรและเกิดเครือขายการทํางานรวมกัน จนเปนการเชื่อม
ประสานกันภายในองคกรอยางที่ไมเคยมีมากอนได

2.7) การเขารวม (attendance) สมาชิกควร
เขารวมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง และอยูจนครบเวลาตามที่
กําหนด ดังนั้น ในการพบกันครั้งแรก ควรตกลงเรื่องการ
นัดหมายในการพบกันใหครบและใหยึดมั่นตอตารางเวลา
นัดหมายที่ตกลงกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนสามารถเขารวมได
ครบ ทั้งนี้ควรจัดใหมีกิจกรรมจํานวนไมมากนักเพื่อใหทกุ คน
สามารถเขารวมไดครบ มากกวาที่จะจัดกิจกรรมจํานวนมาก
โดยมีสมาชิกเขารวมไมครบทุกคน
ทัง้ นี้ จํานวนสมาชิกในทีมทีเ่ หมาะสมควรมีประมาณ
4-8 คน เนือ่ งจากหากมีจาํ นวนสมาชิกทีน่ อ ยเกินไป อาจทําให
มีมมุ มองและความเขาใจทีจ่ าํ กัด จนอาจทําใหเกิดการทาทาย
มุมมองตอปญหาไดไมลึกซึ้ง ไมเกิดความเขาใจที่กระจางชัด
ตอปญหาหรือความทาทายทีก่ ลุม กําลังทํางานอยู และอาจทําให
เกิดความรูส กึ ทวมทนไปดวยความยากของปญหาทีท่ าํ งานอยู
และทําใหมขี อ จํากัดในการใหเสียงสะทอน หรือขอมูลปอนกลับ
เพื่อการพัฒนากับสมาชิกในทีม ในทางตรงกันขาม หากมี
จํานวนสมาชิกที่มากเกินไป เวลาที่ใชในการดําเนินการที่มี
คอนขางจํากัดในแตละครั้งอาจไมเพียงพอตอการมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคน และอาจเกิดการสื่อสารในกลุมที่มีความ
ซับซอนจนมากเกินไป จนอาจใชเวลาคอนขางนานเพือ่ ใหกลุม
เกิดความเขาใจปญหาหรือความทาทายที่ตรงกัน (VolzPeacock et al., 2016) ทั้งนี้ การเรียนรูจากการปฏิบัติเอง
จึงสามารถพิจารณาไดวา เปนกระบวนการหรือเครื่องมือใน
การสรางกลุม และทีมงานไดอกี ดวย กลุม ทีผ่ า นการเขารวมการ
เรียนรูจ ากการปฏิบตั จิ ะมีความรูส กึ ผูกพันและมีสาํ นึกรวมของ
การทํางานเปนทีมเพิ่มมากขึ้น (Marquardt, 2011; VolzPeacock et al., 2016)
3. การตัง้ คําถามและกระบวนการสะทอนการเรียนรู
(Questioning and Reflective Process)
Marquardt (2014) กลาววาการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ
เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาภาวะผูนํา ชวยในการ
แกไขปญหา และกระตุนทําใหเกิดการเรียนรูในระดับบุคคล
กลุม และองคกร ตลอดจนสรางและพัฒนาการทํางานรวมกัน
ซึง่ เปนผลจากการใชพลังของการตัง้ คําถาม กลาวคือ การเรียนรู
จากการปฏิบัติจะไมมุงตรงไปที่วิธีการแกไขปญหาเหมือน
เครือ่ งมืออืน่ ๆ แตจะเนนทีก่ ารสรางความเขาใจในปญหาหรือ
ความทาทายกอน โดยใชการตั้งคําถามรวมกันของสมาชิก
ในกลุม โดยเชื่อวาดวยการตั้งคําถามที่ทรงพลังและเหมาะสม
จะทํ า ให ก ลุ ม ช ว ยกั น สร า งความเข า ใจที่ ต รงกั น ของกลุ ม
(Marquardt, 2011; Volz-Peacock et al., 2016)

การเรียนรูจากการปฏิบัติยังมุงเนนใหสมาชิกรวมกัน
ตั้งคําถามที่ดี มีความตอเนื่องกับคําถามและคําตอบในการ
สนทนากันกอนหนา โดยเปนคําถามที่เชื่อมโยงกับปญหา
หรือความทาทาย อยูในบริบทที่เกิดขึ้น และเนนคําถามที่มี
ความสดใหมและทาทายจากหลายมุมมอง มากกวาจะใหกลุม
พยายามคนหาคําตอบทีถ่ กู ตองสําหรับปญหาหรือความทาทาย
นัน้ และการตัง้ คําถามทีเ่ หมาะสมได จะอยูบ นพืน้ ฐานของการ
ที่สมาชิกในกลุมจะตองมีความตั้งใจและการรับฟงที่ดีดวย
ทําใหกลุม มุง ความสนใจไปทีก่ ารสรางความเขาใจปญหารวมกัน
ผูถูกตั้งคําถามจะมีความรูสึกดีที่ไดรับความสนใจจากการ
ถูกตั้งคําถามจากสมาชิกคนอื่นในกลุม และดวยกระบวนการ
ตั้งคําถามนี้เอง จะเปนการชะลอมิใหสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
นําเสนอขอมูลหรือชักนํากลุมได เพราะสมาชิกตองใชการ
ตั้งคําถามมากกวาการบอกเลาขอมูล ทั้งหมดนี้ลวนมีสวน
ทําใหสมาชิกในกลุม มีการทํางานรวมกัน และยึดเหนีย่ วกันมากขึน้
จนทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในองคกรทีแ่ ข็งแกรงมากขึน้
(Marquardt, 2011; Volz-Peacock et al., 2016)
ในขณะที่สมาชิกในกลุมอยูในกระบวนการตั้งคําถาม
จะเปนโอกาสเดียวกันทีท่ าํ ใหสมาชิกในกลุม ไดสาํ รวจสมมติฐาน
และวิธีคิดของตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหไดหยุดคิด
และรับฟงสมมติฐาน หรือความคิดจนกระทัง่ อาจจะไดยนิ เสียง
ของตนเอง คือเปนการสะทอนการเรียนรู (reflective process)
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และสมาชิกสามารถเขาใจและมีประสบการณกบั กระบวนการนี้
ไดดว ยตนเอง เนือ่ งจากการตัง้ คําถามตามสมมติฐานของตนเอง
มักจะเปนคําถามที่ไมไดชวยใหเกิดมุมมองใหมกับกลุมและ
ผูนําเสนอปญหา ดังนั้น สมาชิกจะถูกชักนําโดยกระบวนการ
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหกลับมาสํารวจสมมติฐาน หรือวิธคี ดิ ของตนเอง
อยางตอเนือ่ ง เหมือนกับการนําสิง่ ทีอ่ ยูใ ตจติ สํานึกมาสูก ารรับรู
และตัง้ คําถามหรือวิพากษวจิ ารณวธิ คี ดิ ของตนเองโดยไมรตู วั
จึงเปนกระบวนการทีช่ ว ยในการพัฒนาการเรียนรูข องแตละคน
ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาภาวะผูนําดวย
4. การดําเนินการ (Action)
หัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ การ
ดําเนินการ (take action) และเรียนรูจากการดําเนินการ
(learning from action) ทัง้ นี้ การดําเนินการนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต
ในการทํางานรวมกันในกลุม เชน การมองปญหาในมุมใหม
การตั้งเปาหมาย และการรวมกันพัฒนาวิธีการแกไขปญหา
และเกิดขึ้นนอกการทํางานของกลุมหรือในระหวางที่กลุมจะ
มาพบกันใหม อาทิ การนําวิธีการแกไขปญหานั้นไปทดลอง

ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ปฏิบตั ิ หรือดําเนินการจริง การหาทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการ
ทํางานของกลุมและการแกไขปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ขอมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากหากไมมีการดําเนินการ กลุมจะ
ไมสามารถตระหนักไดวา วิธกี ารแกไขปญหาหรือความคิดตางๆ
นั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และประสบผลสําเร็จอยางไร
โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติมีความเชื่อวา “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 และการแกไขปญหาและเปลี่ยนแปลง
องคกร จนเปนองคกรแหงการเรียนรูได (Marquardt, 2011;
Volz-Peacock et al., 2016)
5. การมุ  ง มั่ นตอ การเรีย นรู (Commitment to
Learning)
การเรียนรูจากการปฏิบัติใหความสําคัญกับสองเรื่อง
เทาๆ กัน คือทั้งการเรียนรูและการปฏิบัติหรือการดําเนินการ
และไมจาํ กัดการเรียนรูอ ยูท กี่ ารประชุมหรือการทํางานรวมกัน
ขณะทีส่ มาชิกอยูใ นการประชุม แตใหความสําคัญกับการเรียน
รูท เี่ กิดขึน้ จากการดําเนินการตามทีไ่ ดใหขอ ตกลงไวอกี ดวย ซึง่
สมาชิกตองดําเนินการบางอยางระหวางการประชุมครัง้ ตอไป
เพื่อที่จะนํากลับมาใหกลุมไดเรียนรู จึงทําใหการเรียนรูจาก
การปฏิบตั เิ ปนวงจรการเรียนรูท ตี่ อ เนือ่ ง อีกทัง้ การเรียนรูจ าก
การปฏิบัติ ใชการตั้งคําถามเปนหลักในการประชุมหรือหารือ
กันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนอีกจุดเดนหนึ่งที่ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรู เพราะสมาชิกตองมีการฟงทัง้ คําถามและ
คําตอบ และทบทวนใครครวญกับสมมติฐานหรือวิธีคิดของ
ตนเอง กอนที่จะตั้งคําถามใหม ซึ่งกระบวนการดังกลาว
สามารถดึงการมีสวนรวมและสมาธิของสมาชิกใหอยูกับกลุม
ไดตลอดการประชุม และในชวงทายของการประชุม สมาชิก
จะไดมโี อกาสทีจ่ ะทบทวนการเรียนรูข องตนเองในระหวางการ
ประชุม เพือ่ บอกกับกลุม รวมถึงการใหเสียงสะทอนการเรียนรู
หรือขอมูลปอนกลับแกสมาชิกอื่นในกลุมอีกดวย
ดังนัน้ ในการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ สมาชิกจะนําความรู
เดิมทีม่ อี ยู (Programmed Knowledge: P) เขามาสูก ลุม เพือ่
ใชในการประชุมหารือเพื่อสรางความเขาใจและแกไขปญหา
หรือความทาทาย ผานการตัง้ คําถาม (Questions: Q) และการ
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ทบทวน ใครครวญอยางตอเนือ่ ง (Continuous Reflection: R)
ในกระบวนการ จึงเกิดเปนการเรียนรูขึ้น ซึ่งหากเขียนเปน
สมการ จะไดแก Learning: L = P + Q + R (Marquardt,
2011) และสิ่งนี้จึงเปนจุดเดนทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะความ
เปนผูนําไดเปนอยางดี โดยกอนเริ่มการประชุม สมาชิกจะมี
โอกาสเลือกทักษะความเปนผูนําที่ตองการจะฝกฝน และ
ดําเนินการฝกฝนผานการตัง้ คําถาม การตอบคําถาม และแสดง
พฤติกรรมตางๆ เพื่อสะทอนถึงทักษะที่ตองการพัฒนานั้น
ตลอดการประชุ ม ซึ่ ง จะมี ก ารให เ สี ย งสะท อ นหรื อ ข อ มู ล
ปอนกลับเพือ่ เนนยาํ การฝกนัน้ จากตนเองและจากสมาชิกอืน่
ในกลุมและจากโคช
6. โคช (Coach)
โคชในกระบวนการของการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ไิ มใช
ผูที่ทําหนาที่ฝกสอน ครู ผูเชี่ยวชาญ ผูใหคําปรึกษา ประธาน
ในที่ประชุม หรือผูจัดกระบวนการเรียนรู แตจะเปนผูรักษา
บรรยากาศในการเรียนรู และทําใหจงั หวะในการเรียนรูเ กิดขึน้
ระหวางการประชุมหรือหารือกันของสมาชิก ทั้งนี้โคชจะเขา
แทรกแซงกลุม ผานการตัง้ คําถามและกระตุน ใหเกิดการเรียนรู
โดยมีหนาที่สําคัญที่ตองรักษาระดับการเรียนรูของกลุมผาน
กระบวนการเรียนรูต ามหลักการของการเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ
และรักษาจังหวะไมใหกลุมรีบรอนคนหาวิธีการแกไขปญหา
รวมทั้งทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกตาม
ทักษะความเปนผูนําที่ไดเลือกเพื่อที่จะฝกฝน โดยจะมีการให
เสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับเพื่อตอกยําการเรียนรูแก
สมาชิกทุกคนในชวงทายของการประชุม (Marquardt, 2011;
Volz-Peacock et al., 2016)
ดังนั้น ในการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงมีกฎพื้นฐาน
สองขอ ที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ทรงพลัง เพื่อใหสมาชิก
ยึดถือและปฏิบัติในระหวางการประชุมหรือหารือกันในกลุม
และโคชมีบทบาทและหนาทีใ่ นการรักษากฎพืน้ ฐานสองขอนี้
และยําเตือนใหสมาชิกปฏิบัติตามดวย (Marquardt, 2011)
กฎสองขอนี้ ไดแก
ขอที่ 1 จะพูดเพือ่ ตอบคําถามเทานัน้ และทุกสามารถ
ตัง้ คําถามได (statements only in response to questions;
anyone can ask questions)
ขอที่ 2 โคชมีอํานาจที่จะเขามาแทรก เมื่อเห็นวามี
โอกาสในการเรียนรู (coach has authority to intervene
when he/she identifies learning opportunities)

การเปนโคชในรูปแบบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ
มีความจําเปนมาก มิฉะนั้นสมาชิกจะมุงไปที่วิธีการในการ
แกไขปญหา และสมาชิกรวมถึงกลุมจะไมมีจังหวะของการ
เรียนรู เนื่องจากความเรงดวนและเรงรีบของปญหาที่พูดคุย
กัน และการประชุมจะกลายเปนกลุมที่มาระดมสมองหาวิธี
การในการแกไขปญหา ซึง่ ไมใชรปู แบบของการเรียนรูจ ากการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะมุงเนนในเรื่องการเรียนรูของสมาชิก การพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาทักษะความเปนผูนํา การสรางทีมงานและ
เครือขายในองคกร การเขาใจปญหาอยางแทจริง และการ
ดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา จนทําใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู
จนเปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด (Volz-Peacock et al.,
2016)
องคประกอบทั้ง 6 ประการและกฎพื้นฐาน 2 ขอนี้
เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติในแนวคิดของ
Marquardt (2011) ซึ่งหากไมมีองคประกอบทั้ง 6 ประการ
และกฎพื้นฐาน 2 ขอนี้จะไมถือวาเปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติที่จะชวยแกไขปญหาหรือความทาทายขององคกรและ
ทําใหพัฒนาทักษะความเปนผูนําไปพรอมกันในกระบวนการ
การประยุกต ใชการเรียนรูจ ากการปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาภาวะ
ผูนํา
การพัฒนาภาวะผูน าํ ในแนวทางของการเรียนรูจ ากการ
ปฏิบัติ จะอาศัยองคประกอบที่สําคัญทั้ง 6 ประการ โดยผูที่
ทําหนาที่โคชในรูปของการเรียนรูจากการปฏิบัติ มีบทบาท
สําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อใหสมาชิกที่เขารวมไดมีโอกาส
เรียนรูแ ละพัฒนาภาวะผูน าํ ใหเกิดขึน้ ผานการทํางานบนปญหา
และความทาทายจริงที่องคกรกําลังเผชิญอยู เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการที่ทันเวลาแกปญหาที่เรงดวนนั้นได ดังนั้น การ
ประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา และ
ทําใหเกิดการลงมือแกไขปญหาทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานทีม่ อี ยู
มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ (Marquardt, 2011)
ขั้นตอนที่ 1 กอนการประชุมหรือหารือ โคชควรกําหนด
ขอตกลงรวมกันใน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ (ก) ระยะเวลาใน
การประชุมหรือหารือในแตละครัง้ ความถีใ่ นการประชุม และ
จํานวนครัง้ ทีจ่ ะมาพบกัน และ (ข) เตรียมรายละเอียดเบือ้ งตน
ของปญหาหรือความทาทายที่กลุมจะใชในการประชุม หรือ
หารือกัน
ขั้นตอนที่ 2 ทักษะหรือคุณสมบัตขิ องผูน าํ ทีจ่ ะฝกฝน
โคชจะใหสมาชิกไดเลือกทักษะของความเปนผูนําที่สมาชิก
แตละคนตองการจะฝกฝน และเขียนไวบนกระดานเพื่อให
สมาชิกคนอืน่ ในกลุม ไดเห็น และจะบอกกับกลุม วา (ก) ในตอน

ทายจะถามสมาชิกทุกคนวาไดฝกฝนทักษะความเปนผูนําที่
เลือกไวอยางไรระหวางการประชุม และ (ข) จะถามสมาชิกอืน่
เพื่อใหเสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับแกสมาชิกคนนั้น
เกี่ยวกับการแสดงออกถึงการฝกฝนทักษะที่ไดเลือกไว
ขัน้ ตอนนีเ้ ปนกระบวนการสําคัญทีท่ าํ ใหการเรียนรูจ าก
การปฏิบัติ เปนเครื่องมือที่ชวยฝกฝนและพัฒนาทักษะของ
ความเปนผูน าํ หรือคุณสมบัตขิ องผูน าํ ตามทีอ่ งคกรกําหนดขึน้
มาได โดยสมาชิกในกลุม จะฝกฝนและแสดงทักษะหรือคุณสมบัติ
ของผูน าํ ตลอดระยะเวลาของการประชุม อาทิ ผานการตัง้ คําถาม
การตอบคําถาม และการมีสว นรวมตางๆ ในระหวางการประชุม
ทั้งนี้ สมาชิกไมจําเปนตองตั้งคําถามทุกคําถาม หรือตอบ
คําถามทุกคําถามใหสะทอนถึงทักษะ หรือคุณสมบัติของผูน าํ
ทีเ่ ลือก เพียงแตคาํ ถามเปนเครือ่ งมือใหสมาชิกไดระลึกและมี
โอกาสไดฝกฝนและปฏิบัติตามทักษะและคุณสมบัติของผูนํา
ซึ่งจะชวยทําใหสมาชิกมีความคุนเคยและพัฒนาตนเองไปสู
การเปนผูนําตามที่องคกรคาดหวังไว
ขั้นตอนที่ 3 โคชจะใหสมาชิกทีม่ บี ทบาทเปนผูน าํ เสนอ
ปญหา (problem presenter) ไดบอกเลาอยางสรุปเกีย่ วกับ
ปญหาหรือความทาทาย โดยใชเวลาประมาณ 2-3 นาที
ขั้นตอนที่ 4 โคชใชการตั้งคําถามเพื่อใหกลุมไดเริ่ม
กระบวนการทําความเขาใจกับปญหาหรือความทาทายตามที่
ผูน าํ เสนอปญหาไดบอกเลาใหกลุม ทราบ เมือ่ กลุม ไดดาํ เนินการ
ประชุมหรือหารือกันผานการตัง้ คําถาม จนสามารถมีขอ ตกลง
รวมกันไดวา ปญหาหรือความทาทายที่แทจริงนั้นคืออะไร
กลุม จึงจะเริม่ ประชุมและหารือกันถึงแนวทาง กลยุทธ หรือวิธี
การในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือความทาทายนั้น
ขั้นตอนที่ 5 ในระหวางที่กลุมประชุมหรือหารือกัน
โคชมีหนาที่สนับสนุนและสรางบรรยากาศใหเกิดการทํางาน
รวมกันและการเรียนรูในกลุม โดยยึดกฎพื้นฐานสองขอของ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยจะเขามาแทรกแซงเมื่อเห็น
โอกาสที่กลุมจะไดเรียนรู หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะผูนํา
ที่ไดเลือกไว โคชอาจตั้งคําถามเกี่ยวกับผลกระทบของทักษะ
ความเปนผูนํา หรือเกี่ยวกับกระบวนการในการแกไขปญหา
โดยโคชจะใชการตัง้ คําถามเพือ่ ยาํ เตือนใหสมาชิกไดฝก ทักษะ
ผูนําที่ไดเลือกไว และคอยเตือนใหผูนําเสนอปญหาไดคิด
แนวทางที่จะดําเนินการเพื่อคลี่คลายแกไขปญหาหรือความ
ทาทายทีน่ าํ เสนอไว เพือ่ ทีจ่ ะสามารถกลาวอยางมุง มัน่ กับกลุม
ในตอนทายวา จะดําเนินการอยางไรระหวางรอการประชุม
หรือหารือในครัง้ ถัดไป ทัง้ นีโ้ คชยังตองสังเกตและหาหลักฐาน
ที่สมาชิกแตละคนไดแสดงออกตามทักษะที่ไดเลือกไวเพื่อที่
จะให เ สี ย งสะท อ นหรื อ ข อ มู ล ป อ นกลั บ กั บ สมาชิ ก ทุ ก คน
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ในตอนทายของการประชุมอีกดวย
ขั้นตอนที่ 6 เมือ่ หมดเวลาสําหรับการประชุมหรือหารือ
จะเขาสูชวงเวลาของการทบทวนการเรียนรูและการใหเสียง
สะทอนหรือขอมูลปอนกลับ โดย (ก) โคชจะตั้งคําถามกับผูที่
นําเสนอปญหาเกีย่ วกับกิจกรรมหรือการดําเนินการทีผ่ นู าํ เสนอ
ปญหามีความมุง มัน่ ทีจ่ ะไปดําเนินการตอหลังจากการประชุม
หรือการหารือครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้โคชอาจตั้งคําถามเพิ่มเติม
กับสมาชิกอืน่ ดวย เกีย่ วกับความมุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินการในสิง่ ที่
เกีย่ วของกับปญหาหรือความทาทายทีป่ ระชุมกัน หรือเกีย่ วกับ
งานหนาทีเ่ ปนความรับผิดชอบของตนเอง (ข) โคชจะตัง้ คําถาม
กับสมาชิกทีละคนเพื่อใหสะทอนสิ่งที่แตละคนไดเรียนรู และ
สิ่งที่ตนเองไดฝกฝนเกี่ยวกับทักษะผูนําที่ไดเลือกไว (ค) โคช
จะตัง้ คําถามตอเพือ่ เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุม แตละคนไดให
เสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับ ดวยตัวอยางทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ถึงการฝกและพัฒนาทักษะความเปนผูน าํ ของสมาชิกอืน่ ในกลุม
และ (ง) โคชใหเสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับอยางเฉพาะเจาะจงกับสมาชิกแตละคน ตามที่โคชไดสังเกตเห็นระหวาง
การประชุมหรือหารือที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 ปดการประชุมหรือหารือ โดยสมาชิกจะ
ไปดําเนินการกิจกรรมหรือขั้นตอนตางๆ อยางมุงมั่นตามที่ได
ระบุไวกับกลุม โดยจะกลับมารายงาน หรือบอกเลาเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไดดําเนินการจริงและสิ่งที่ไดเรียนรูจากการลงมือทําจริง
ใหกบั กลุม กอนจะเริม่ กิจกรรมในขัน้ ตอนที่ 1 ของการประชุม
หรือการหารือในครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การประชุมหรือหารือตามขั้นตอนขางตน จะใช
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และมีระยะหางของการประชุม หรือ
หารือในแตละครั้งโดยประมาณ 1-3 สัปดาห เพื่อใหสมาชิก
แตละคนไดมโี อกาสดําเนินการตามทีไ่ ดกลาวและใหความมุง มัน่
กับกลุมไว แตไมควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป (หนึ่งเดือนหรือ
มากกวา) เพราะจะทําใหพลังความสนใจของสมาชิกในกลุม
ลดลงได ดังนัน้ การเรียนรูจ ากการปฏิบตั จิ งึ เปนกระบวนการ
ที่ตองมีความตอเนื่อง โดยปกติจะมีการประชุมอยางนอย
ประมาณ 4–6 ครั้ง ซึ่งจะเห็นไดวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนาทักษะความเปนผูน าํ การสราง
กลุมและทีมงาน และเครื่องมือในการแกไขปญหาที่มีความ
ซับซอนและเรงดวนไดดวยนั่นเอง Miller (2003) ไดนําการ
เรียนรูจ ากการปฏิบตั ไิ ปพัฒนาระบบการทํางานในโรงพยาบาล
ผานการประชุมหรือการหารือกันจํานวน 8 ครั้ง โดยเปนการ
พบกันทุกสัปดาหตอเนื่องกัน ทําใหผูเขารวมมีความเขาใจใน
ระบบและแนวทางการทํางานในรูปแบบใหมตามที่ผูบริหาร
กําหนดแนวทางไว สมาชิกมีความไววางใจระหวางกัน มีการ
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สือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถทํางานรวมกันไดมากขึน้
ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ ะทอนการเปลีย่ นแปลงในระดับพฤติกรรมทีช่ ดั เจน
ของผูเขารวม อีกตัวอยางหนึ่งคือ บริษัท จีอี นําปญหาจริงที่
เกิดขึน้ ในบริษทั ทีต่ อ งการใหเกิดการตัดสินใจและลงมือแกไข
ปญหามาใชในกระบวนการพัฒนาผูน าํ ดวยการเรียนรูจ ากการ
ปฏิบัติ โดยมุงหวังใหผูนําเหลานั้นมีความสามารถที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับแนวคิดทางดานธุรกิจ มีการกําหนดแผนการดําเนินการสวนตัวและไดรบั โอกาสในการลงมือปฏิบตั จิ ริง รวมถึงการ
ไดรบั เสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับ จากการดําเนินการนัน้
เพือ่ ชวยยกระดับการเรียนรูใ หลกึ ซึง้ ขึน้ ซึง่ ทําใหผนู าํ เหลานัน้
ไดรบั ความรูเ กีย่ วกับธุรกิจและตัวบริษทั จีอี ไปพรอมกัน โดย
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติยังทําใหผูเขารวมไดโอกาส
ในการฝกฝนและพัฒนาทักษะในการเปนผูน าํ และการทํางาน
จริงในขณะเดียวกัน อีกทัง้ มีการดําเนินการบางอยางกับปญหา
ที่เกิดขึ้นจนไดรับการแกไขในทายที่สุด (Marquardt, 2000)
บทสรุป
การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ปิ ระกอบดวยองคประกอบที่
สําคัญ 6 ประการ และกฎพื้นฐานในการประชุมหรือหารือ
จํานวน 2 ขอ โดยสามารถนําองคประกอบและกฎพื้นฐาน
ดังกลาว มาประยุกตใชในการพัฒนาผูนําได จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใหมี
ทักษะหรือคุณสมบัติเพื่อใชในการทํางานขององคกร ทําให
เกิดการพัฒนาทักษะการแกไขปญหา การตัง้ คําถาม และทักษะ
การฟง ทั้งนี้การคิดไตรตรองเกี่ยวกับปญหา เปนเครื่องมือที่
ชวยใหบุคลากรที่เขารวมพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ปญหาทีแ่ ตละคนเผชิญอยูใ นองคกร และเปดโอกาสใหบคุ ลากร
แสดงออกถึงความมุง มัน่ ในการจัดการกับงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
จึงเปนเครื่องมือที่สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรในองคกร
ออกมาใชในการทํางานไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ การเรียนรู
จากการปฏิบตั ิ ยังเปนโอกาสใหบคุ ลากรไดเรียนรูจ ากผูอ นื่ ใน
องค ก ร ได มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู แ ละประสบการณ
ระหวางสมาชิกในกลุม รวมทั้งเปนโอกาสสรางความรวมมือ
ใหเกิดขึ้นในองคกรอยางเปนรูปธรรม จนทําใหเกิดความไว
วางใจและความเชื่อใจในกลุม มีการสนับสนุนและการทํางาน
รวมกันในองคกรเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิ
จึงเปนเครื่องมือที่สรางการเรียนรูในระดับบุคคล กลุม และ
องคกร และเปนเครื่องมือที่ใชในการสรางและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมขององคกรอีกดวย
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