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ในปั จจุบนั การเรี ยนรู้ เป็ นพื ้นฐานสาคัญของชีวิต ทังในเรื
้ ่ องส่วนบุคคล และการทางาน โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ใน
วัยทางานหรื อวัยผู้ใหญ่ซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ ใน การทางานให้ ประสบความสาเร็ จ แต่
รูปแบบของการเรี ยนรู้ (Learning) ที่จดั ให้ อย่างเป็ นทางการ ในองค์กรก็คือ การฝึ กอบรม (Training) ซึง่ มุง่ เน้ นให้ เรี ยนรู้ใน
เรื่ องงานปั จจุบนั ของผู้เรี ยนอีกทัง้ ยังคงนิยมใช้ รูปแบบดังเดิ
้ มที่อาจไม่จงู ใจผู้เรี ยนเท่าที่ควรจนทาให้ การเรี ยนรู้อาจไม่เกิด
ประสิทธิผล ทังนี
้ ้ นักฝึ กอบรม วิทยากร หรื อผู้เกี่ยวข้ องในการเรี ยนรู้ในองค์กรคงต้ องมีการพิจารณาหลักการเรี ยนรู้ซึ่ง ไม่
เป็ นทางการมากนักและสามารถใช้ เป็ นทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนัน่ คือ การเรี ยนรู้โดยหลักสามัญ
สานึก (Common-sense learning) ซึง่ มีหลักการ 7 ประการดังนี ้
• การเล่ าเรื่อง (Tell Stories)
การเล่าเรื่ องเป็ นจุดกาเนิดของการสอนโดยการเล่าเรื่ องนันอาจเป็
้
นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อเป็ นเรื่ องที่สมมุติขึ ้น
โดยอาจใช้ เรื่ องที่เล่าเป็ นกรณีศกึ ษา (Case study) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการอภิปรายเพื่อหาบทสรุปในเรื่ องดังกล่าว หรื ออาจ
ใช้ เป็ นอุทธาหรณ์ให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักรู้ แต่ที่นา่ สนใจคือการเล่าเรื่ องไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในรูปแบบการฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียว
อาจมีการใช้ ในการประชุมในโอกาสต่าง ๆ โดยอาจมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งศึกษาและเล่าให้ เพื่อนร่วมประชุมฟั ง
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดกันก็เป็ นได้
• การเล่ นเกม (Play Games)
เมื่อย้ อนกลับไปในวัยเด็กหลายคนคงนึกถึงบรรยากาศการเล่นเกมซึง่ สนุกสนาน ในการ ฝึ กอบรมสมัยใหม่มกั ใช้
เกมเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ เนื่องมาจากเกมมีการแข่งขัน มีการแพ้ ชนะเกิดขึ ้นซึ่งทาให้ เกิดความน่าสนใจในการเรี ยนรู้
มากขึ ้น โดยการเรี ยนรู้ จากเกมคือการคิดทบทวนว่าเพราะเหตุใดเราจึงแพ้ และเพราะเหตุใดเราจึงชนะ ซึ่งจะทาให้ มีการ
เรี ยนรู้ เกิดขึ ้น กล่าวคือมีการสารวจหาข้ อพกพร่องของตนเองและหาวิธีการแก้ ไข ส่วนใหญ่การใช้ เกมมักใช้ ในการเรี ยนรู้
ด้ านพฤติกรรม เช่นการปรับทัศนคติ (Attitude) ของผู้เรี ยนเป็ นต้ น
• การสารวจและการทดลอง (Explore and Experiment)
การเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืนก็คือการเรี ยนรู้ด้วยตนเองดังนันเมื
้ ่อมีข้อสงสัยว่าทาไมจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี ้ผู้ที่สงสัยคง
ต้ องแสวงหาคาตอบอย่างจริ งจังด้ วยตนเองว่าสาเหตุที่เกิดขึ ้นคืออะไรซึ่งหลักการนี ้สามารถนามาใช้ ในการสร้ างให้ คนเกิด

การเรี ยนรู้ โดยการเริ่ มที่สภาพปั ญ หาและ มอบให้ ผ้ เู รี ยนไปหาวิธีการแก้ ไข โดยอาจใช้ การทดลองเพื่อหาข้ อสรุ ป และ
นาไปใช้ งานจริ งต่อไป
• การใช้ รูปภาพ (Use Picture)
มีคากล่าวที่วา่ ภาพหนึ่งภาพแทนคาพูดเป็ นพัน ๆ คา เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ ว่าเมื่อเราจะอธิบาย ข้ อความอะไร
แก่ผ้ อู ื่นบางครัง้ ต้ องหาถ้ อยคาหรื อประโยคที่จะสื่อถึงความหมายให้ เหมาะสม แต่การใช้ รูปภาพเพียงรู ปเดียวอาจทาให้
เกิดความเข้ าใจมากขึ ้น ดังนันในวิ
้ ธีการเรี ยนรู้ ที่น่าสนใจคือการใช้ รูปภาพแทนคาบรรยายที่เป็ นตัวอักษร เช่นภาพต่าง ๆ
แผนผัง ตัวแบบ (Model) ซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดจิ นตนาการและเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงความคิด และ
ประยุกต์ใช้ ได้ ดีขึ ้น
• การใช้ ผ้ ฝู ึ กสอน (Coach)
ในการพัฒ นาศักยภาพในระดับบุค คลที่ต้องอาศัยการพัฒ นาปรับ ปรุ งเฉพาะตัวถ้ าในเรื่ องกี ฬา เช่นเทนนิ ส
ฟุตบอล ว่ายน ้า ซึง่ ต้ องมีการทางานร่วมกันระหว่างผู้เล่นและผู้ฝึกสอนในการเรี ยนรู้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประสบปั ญหาใน
การทางาน หรื อต้ องการพัฒนาตนเองให้ ดีกว่าเดิม คงต้ องอาศัยผู้ร้ ูหรื อผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด
การพัฒนา ดังนันองค์
้ กรคงต้ องสร้ างผู้ฝึกสอนในองค์กรให้ มากขึ ้นเพื่อรองรับแนวคิดนี ้
• การเรียนรู้จากผู้อ่ ืน (Learn from others)
มีคากล่าวว่า ถ้ าเราอยากประสบความสาเร็ จควรเรี ยนรู้จากผู้ประสบความสาเร็ จ ซึงถือได้ วา่ เป็ น คากล่าวที่ทา
ให้ คนหลายคนประสบความสาเร็ จมามากต่อมากแล้ ว ในองค์ กร และนอกองค์กรย่อมมีคนที่ประสบความสาเร็ จเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการทางาน ดังนันในการเรี
้
ยนรู้ คงต้ องใช้ การเรี ยนรู้ จากต้ นแบบที่ดี เช่นการเรี ยนรู้จากผู้ที่ปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ
(Best practice) โดยการเรี ยนรู้นนอาจมี
ั้
การจัดบรรยายโดยองค์กร หรื อการจัดทาเป็ นบทความ วารสารภายใน หรื อจัดหา
หนังสือ่ หรื อสือ่ ต่าง ๆ มาให้ พนักงานเรี ยนรู้
• การใช้ มนุษยสัมพันธ์ (Human relationship)
เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่ามนุษยสัมพันธ์ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ในสังคมการทางานก็
เช่ น เดี ย วกั น ถ้ าเรามี มิ ต รที่ ดี ม าก ๆ การท างานย่ อ มราบรื่ น มี แ ต่ ค นคอยช่ ว ยเหลื อ ดัง นัน้ ในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ต้ องใช้
ความสัมพันธ์ อนั ดีเป็ นเครื่ องมือถื อเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งกล่าวคือ เมื่อเราเกิดปั ญหาในการทางานอาจมีบุคคลที่ให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดกับเราซึ่งอาจทาให้ เราสามารแก้ ไขปั ญหานันได้
้ ซึ่งการเรี ยนรู้ แบบอาศัยความสัมพันธ์ จึงเป็ น
ทางเลือกที่น่าสนใจ เช่นมีการแลกเปลี่ยนในการรับประทานอาหารกลางวัน ในงานเลี ้ยงต่าง ๆ หรื อแม้ ตงกลุ
ั ้ ม่ หรื อชมรม
ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั
การเรี ยนรู้ถือเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดงั นันผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเรี ยนรู้
เรื่ องของการเรี ยนรู้เพื่อเข้ าใจปรัชญาเพื่อนามาสร้ างเครื่ องมือสาหรับการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อ
องค์กรของตน และเป็ นการลงทุนทางปั ญญาในระยะยาว

