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วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการรู ปแบบ
ใหม่ ๆ เกิดขึ ้นอยู่เสมอ ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นกับบุคลากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จขององค์กร โด
รูปแบบของการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการยอมรับว่าสามารถสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนรู้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหนึ่ง
คือการเรี ยนรู้ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)
การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างต่อถาวรอันเนื่องมาจากการฝึ กหัดหรื อ
ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิ ด ขึน้ ได้ ทัง้ อย่างที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยการเรี ยนรู้ นัน้ มีห ลาย
ประเภท การเรี ยนรู้ ประเภทหนึ่งที่ มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน และองค์กรอย่างมากคือการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)
การเรี ยนรู้ ในลักษณะกลุ่มย่อยทีมีการนาปั ญ หาที่กลุ่มสนใจและมีผลกระทบต่อทัง้ กลุ่มและองค์ กรมาเข้ าสู่
กระบวนการแก้ ปัญหาและการพัฒนาแนวทางแก้ ปัญหาและนาไปลงมือปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาจริ ง โดยลักษณะเฉพาะ
ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning) มีดงั นี ้
1. เป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ งในการทางาน คือการเรี ยนรู้ ที่มีการนาปั ญหาในการทางานมาเป็ นโจทย์
ในการเรี ยนรู้ อีกทังต้
้ องมีการคิดหาวิธีในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทังผู
้ ้ เรี ยนรู้เองและองค์กรด้ วย
2. เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้อื่นคือการเรี ยนที่ต้องมีการประชุมระดมสมองเพื่อหา
วิธีการที่ดีและเหมาะสมในการดาเนินการเนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ ในลักษณะทีมงานย่อยที่มีสมาชิกจานวนหนึ่งที่ต้องมี
การทางานร่วมกัน
3. เป็ นการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ รู ่ วมงานวิจารณ์ และแนะนาคือการเรี ยนรู้ ที่ต้องมีการเสนอแนะและให้ ข้อคิดเห็นเมื่อมี
การดาเนินการปฏิบตั ิ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิเพื่อความสาเร็ จของดาเนินการ

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Action Learning Process)
1. มีประเด็น หรื อปั ญหาจริ ง เพราะรูปแบบการเรี ยนรู้ จะวางบนพื ้นฐานประเด็นปั ญหาที่มีความสาคัญต่อบุคคล
ต่อกลุม่ หรื อต่อ องค์กรปั ญหานันจะต้
้
องมีประเด็นที่ต้องการการแก้ ไขปรับปรุงเร่ งด่วน และเป็ นโอกาสที่กลุม่ จะได้ เรี ยนรู้
ร่วมกัน และสร้ างองค์ความรู้ใหม่ให้ เกิดขึ ้น
2. มีกลุม่ เรี ยนรู้ กลุม่ นี ้ควรมีสมาชิกประมาณ 4-8 คน ที่มีความแตกต่างทางความรู้และประสบการณ์บ้างเพื่อทา
ให้ มีแนวคิดที่หลากหลาย กลุม่ จะได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่มีคาตอบที่แน่ชดั
3. มีกระบวนการที่กระตุ้นให้ เกิดการศึกษาปั ญหาอย่างลึกซึ ้ง กระบวนการ Action learning จะเน้ นการศึกษา
และการใคร่ครวญที่ลกึ ซึ ้งกว่าการถามตอบทัว่ ไป โดยเน้ นการถามคาถามที่ถกู ต้ องมากกว่าการแสวงหาคาตอบที่ถกู ต้ อง
จะต้ องกระตุ้นให้ เกิดการสะท้ อนแง่มมุ ที่ไม่เคยทราบ ไม่เคยคิดมาก่อนมากกว่าจะเน้ นการแสวงหาคาตอบที่ร้ ู อยู่เดิมแล้ ว
คาถามจะเป็ นเครื่ องมือในการนาไปสูก่ ารพูดคุยกัน การกระตุ้นการคิดและแสวงหาทางเลือกที่เป็ นนวัตกรรมและเป็ นระบบ
และส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ต่อเมื่อผู้มีสว่ นร่ วมได้ เข้ าใจในประเด็นปั ญหา ได้ แสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย ได้ ไตรตองอย่าง
รอบคอบ แล้ วจึงลงมือปฏิบตั ิ
4. จะต้ องมีความจาเป็ นที่ต้องมีการ ปฏิบตั ิการ กลุม่ จะต้ องมีความสามารถและมีความรู้ที่จะดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งจะเริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดเป้าหมาย การศึกษาทางเลือก และการปฏิบตั ิการ การเรี ยนรู้ จะ
เกิดขึ ้น เมื่อกลุม่ ได้ ใคร่ครวญไตร่ตรองประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น
5. จะต้ องมีความมุง่ มัน่ ที่จะเรี ยนรู้ Action learning ไม่ได้ เน้ นการแก้ ปัญหาระยะสันเท่
้ านันแต่
้ ให้ ความสาคัญแก่
การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในระดับบุคล กลุม่ และองค์กร ยิ่งกลุม่ ได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถมากขึ ้นเพียงใด คุณภาพของการ
ปฏิบตั ิการเพื่อปั ญหาจะเพิ่มขึ ้นตามตัว
6. มีโค้ ชแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งจะช่วยทาการแก้ ปัญหาและการเรี ยนรู้ โดยจะกระตุ้นให้ ตงประเด็
ั้
น และเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) กับการประยุกต์ ใช้
มาร์ ควาร์ ท ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning Organization) โดยต้ องมีการ
สร้ างพลวัตการเรี ยนรู้ (Learning dynamics) ให้ เกิดขึ ้นซึง่ ต้ องมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม บุคลากรมี
ความกระตือรื อร้ น สนใจ ใฝ่ รู้ และพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ บุค ลากรมีก ารคิด อย่างเป็ นระบบ บุค ลากรมี แบบแผนทาง
ความคิด ไม่ยึดติดกับความเชื่ อทัศนคติเดิมมองโลกอนาคต บุคลากรมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการ
สนทนาที่เป็ นเปิ ดเผย มีรูปแบบการเรี ยนรู้ หลายรู ปแบบ เช่น เรี ยนรู้ จากการปรับตัว การเรี ยนรู้ จากการคาดการณ์ และ
ที่สาคัญต้ องมีการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง (Action learning) อีกด้ วย

ภาคราชการไทยได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒ นธรรม และค่านิยมของข้ าราชการ
รองรับราชการยุคใหม่ ที่ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โดยอาศัยการเรี ยนรู้ จาการปฏิบตั ิเพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์ จริ ง (Action Learning) ด้ วยการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม ความรู้ สกึ ผูกพันต่อภารกิจ และการทางาน
ร่ วมกันเป็ นที ม อีก ทัง้ ในโครงการการพัฒ นาผู้นาการบริ ห ารการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ได้ ใช้
วิธีการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิการ (Action Learning) มาใช้ เพื่อสร้ างให้ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาระบบราชการ และ
สามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้ นการ เข้ าใจ
บทบาทของตนเอง และสามารถพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้ างนวัตกรรมใหม่ (innovation) ให้ แก่องค์กร และกระตุ้นให้ เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ.ทังของทั
้
งตนเอง
้
และทีมงาน
ในภาคธุรกิจตัวอย่างเช่นบริ ษัท Motorola ในสหรัฐอเมริ กา ก็เป็ นองค์การภาคเอกชนชัน้ นาที่ประยุกต์แนวคิด
ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิไปใช้ การพัฒนาคน ทีม และองค์การ ประสบความสาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับ ผ่านกระบวนการที่
เรี ยกว่า The Motorola GOLD Press ด้ วยเป้าหมายเพื่อการสร้ าง ชิง และรักษา ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันธุรกิจการ
สือ่ สารโทรคมนาคม จุดเริ่ มต้ นของการนา Action Learning มาใช้ เพื่อการพัฒนาผู้นารุ่นใหม่ของบริ ษัท ที่จะนาพาบริ ษัท
ฝ่ าคลืน่ ของการแข่งขันอยู่รอดและรุ่งเรื องของธุรกิจยุคศตวรรษที่ 21 ให้ ได้ บริ ษัทจึงจัดให้ มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นา
ในหน่ ว ยงานขึ น้ เรี ย กว่ า The Global Organization Leadership Program (GOLD) เป็ นหลัก สูต รระยะเวลา21 วัน
แบ่งเป็ น 3 ช่วง ในระยะเวลา 3 เดือนขึ ้น
แนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ(Action Learning) สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิผลอย่างมากเพราะเหตุวา่ มิได้ มีการเรี ยนรู้เฉพาะในส่วนแนวคิด ทฤษฎี เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็ นการนาประเด็น
ปั ญหา หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งมาเข้ าสูก่ ระบวนการขบคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหานันด้
้ วยซึ่งประโยชน์ที่ได้ โดยตรง
คือผู้เรี ยนก็จะมีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดนัน้ ๆ อย่างลึกซึ ้งมากกว่าในตารา หรื อจากผู้สอนเพียงด้ านเดียว แต่ยงั ได้ มี
การสัมผัสใกล้ ชิดกับสภาพความเป็ นจริ งซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดที่เรี ยกว่า Learning by doing คือการเรี ยนรู้ที่มีการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์มากขึ ้น

