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วิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการรูปแบบ  

ใหม่ ๆ เกิดขึน้อยู่เสมอ ทัง้นีก็้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึน้กบับุคลากรที่มีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร โด

รูปแบบของการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับวา่สามารถสร้างให้ผู้ เรียนรู้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหนึ่ง

คือการเรียนรู้ที่เรียกวา่การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอยา่งตอ่ถาวรอนัเนื่องมาจากการฝึกหดัหรือ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ทัง้อย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการเรียนรู้นัน้มีหลาย

ประเภท การเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคน และองค์กรอย่างมากคือการเรียนรู้

จากการปฏิบตัิ (Action Learning)  

การเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่มย่อยทีมีการน าปัญหาที่กลุ่มสนใจและมีผลกระทบต่อทัง้กลุ่มและองค์กรมาเข้าสู่

กระบวนการแก้ปัญหาและการพฒันาแนวทางแก้ปัญหาและน าไปลงมือปฏิบตัิการแก้ไขปัญหาจริง โดยลกัษณะเฉพาะ

ของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action Learning) มีดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือการเรียนรู้ที่มีการน าปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์

ในการเรียนรู้ อีกทัง้ต้องมีการคดิหาวธีิในการแก้ปัญหาหรือพฒันางานซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้ เรียนรู้เองและองค์กรด้วย 

2. เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นคือการเรียนที่ต้องมีการประชุมระดมสมองเพื่อหา

วิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะทีมงานย่อยที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมี

การท างานร่วมกนั 

3. เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ ร่วมงานวิจารณ์และแนะน าคือการเรียนรู้ที่ต้องมีการเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเมื่อมี

การด าเนินการปฏิบตัิ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบตัิเพื่อความส าเร็จของด าเนินการ 

 

 



กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Action Learning Process) 

1. มีประเด็น หรือปัญหาจริง เพราะรูปแบบการเรียนรู้จะวางบนพืน้ฐานประเด็นปัญหาที่มีความส าคญัตอ่บคุคล 

ต่อกลุม่หรือต่อ องค์กรปัญหานัน้จะต้องมีประเด็นที่ต้องการการแก้ไขปรับปรุงเร่งด่วน และเป็นโอกาสที่กลุม่จะได้เรียนรู้

ร่วมกนั และสร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้เกิดขึน้ 

2. มีกลุม่เรียนรู้ กลุม่นีค้วรมีสมาชิกประมาณ 4-8 คน ท่ีมีความแตกตา่งทางความรู้และประสบการณ์บ้างเพื่อท า

ให้มีแนวคิดที่หลากหลาย กลุม่จะได้รับมอบหมายให้ศกึษาประเด็นปัญหาที่ยงัไมม่ีค าตอบที่แนช่ดั  

3. มีกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการศึกษาปัญหาอย่างลกึซึง้ กระบวนการ Action learning จะเน้นการศึกษา

และการใคร่ครวญที่ลกึซึง้กว่าการถามตอบทัว่ไป โดยเน้นการถามค าถามที่ถกูต้องมากกว่าการแสวงหาค าตอบที่ถกูต้อง 

จะต้องกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนแง่มมุที่ไมเ่คยทราบ ไม่เคยคิดมาก่อนมากกวา่จะเน้นการแสวงหาค าตอบที่รู้อยู่เดิมแล้ว 

ค าถามจะเป็นเคร่ืองมอืในการน าไปสูก่ารพดูคยุกนั การกระตุ้นการคิดและแสวงหาทางเลอืกที่เป็นนวตักรรมและเป็นระบบ 

และสง่ผลตอ่การเรียนรู้ ตอ่เมื่อผู้มีสว่นร่วมได้เข้าใจในประเด็นปัญหา ได้แสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย ได้ไตรตองอยา่ง

รอบคอบ แล้วจึงลงมือปฏิบตัิ 

4. จะต้องมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการ ปฏิบตัิการ กลุม่จะต้องมีความสามารถและมีความรู้ที่จะด าเนินการอยา่งใด

อย่างหนึ่งซึ่งจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การศึกษาทางเลือก และการปฏิบตัิการ การเรียนรู้จะ

เกิดขึน้ เมื่อกลุม่ได้ใคร่ครวญไตร่ตรองประสบการณ์ที่เกิดขึน้  

5. จะต้องมีความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ Action learning ไมไ่ด้เน้นการแก้ปัญหาระยะสัน้เทา่นัน้แตใ่ห้ความส าคญัแก่

การเรียนรู้ที่เกิดขึน้ในระดบับคุล กลุม่และองค์กร ยิ่งกลุม่ได้พฒันาความรู้ความสามารถมากขึน้เพียงใด คณุภาพของการ

ปฏิบตัิการเพื่อปัญหาจะเพิ่มขึน้ตามตวั  

6. มีโค้ชแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยท าการแก้ปัญหาและการเรียนรู้โดยจะกระตุ้นให้ตัง้ประเด็น และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ที่เกิดขึน้ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) กับการประยุกต์ใช้ 

มาร์ควาร์ท ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) โดยต้องมีการ

สร้างพลวตัการเรียนรู้ (Learning dynamics) ให้เกิดขึน้ซึง่ต้องมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม บคุลากรมี

ความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ บุคลากรมีการคิดอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีแบบแผนทาง

ความคิด ไม่ยึดติดกับความเช่ือทศันคติเดิมมองโลกอนาคต บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการ

สนทนาที่เป็นเปิดเผย มีรูปแบบการเรียนรู้ หลายรูปแบบ เช่น เรียนรู้จากการปรับตวั การเรียนรู้จากการคาดการณ์ และ  

ที่ส าคญัต้องมีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง (Action learning) อีกด้วย 



ภาคราชการไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยมของข้าราชการ

รองรับราชการยุคใหม่ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศยัการเรียนรู้จาการปฏิบตัิเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์จริง (Action Learning) ด้วยการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม ความรู้สกึผกูพนัต่อภารกิจ และการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม อีกทัง้ในโครงการการพัฒนาผู้ น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ได้ใช้

วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิการ (Action Learning) มาใช้เพื่อสร้างให้มีกระบวนทศัน์ใหมใ่นการพฒันาระบบราชการ และ

สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการ เข้าใจ

บทบาทของตนเอง และสามารถพฒันาแนวคิดเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ( innovation) ให้แก่องค์กร และกระตุ้นให้เกิดการ

พฒันาศกัยภาพ.ทัง้ของทัง้ตนเอง และทีมงาน 

ในภาคธุรกิจตวัอย่างเช่นบริษัท Motorola ในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นองค์การภาคเอกชนชัน้น าที่ประยุกต์แนวคิด

ของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิไปใช้การพฒันาคน ทีม และองค์การ ประสบความส าเร็จจนเป็นท่ียอมรับ ผา่นกระบวนการที่

เรียกว่า The Motorola GOLD Press ด้วยเป้าหมายเพื่อการสร้าง ชิง และรักษา ความได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกิจการ

สือ่สารโทรคมนาคม จุดเร่ิมต้นของการน า Action Learning มาใช้เพื่อการพฒันาผู้น ารุ่นใหม่ของบริษัท ท่ีจะน าพาบริษัท

ฝ่าคลืน่ของการแข่งขนัอยู่รอดและรุ่งเรืองของธุรกิจยคุศตวรรษที่ 21 ให้ได้ บริษัทจึงจดัให้มีหลักสตูรการพฒันาภาวะผู้น า

ในหน่วยงานขึน้เรียกว่า The Global Organization Leadership Program (GOLD) เป็นหลักสูตรระยะเวลา21 วัน 

แบง่เป็น 3 ช่วง ในระยะเวลา 3 เดือนขึน้ 

แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ(Action Learning) สามารถน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ในองค์กรได้อยา่งมี

ประสทิธิผลอยา่งมากเพราะเหตวุา่มิได้มีการเรียนรู้เฉพาะในสว่นแนวคิด ทฤษฎี เพียงอยา่งเดียว แตย่งัเป็นการน าประเด็น

ปัญหา หรือเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้จริงมาเข้าสูก่ระบวนการขบคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหานัน้ด้วยซึ่งประโยชน์ที่ได้โดยตรง

คือผู้ เรียนก็จะมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดนัน้ ๆ อยา่งลกึซึง้มากกว่าในต ารา หรือจากผู้สอนเพียงด้านเดียว แต่ยงัได้มี

การสมัผสัใกล้ชิดกบัสภาพความเป็นจริงซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดที่เรียกวา่ Learning by doing คือการเรียนรู้ที่มีการลงมือ

ปฏิบตัิจริง ท าให้การเรียนรู้เกิดขึน้อยา่งมีผลสมัฤทธ์ิมากขึน้ 


