องค์ ความรู้ เกีย่ วกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
แนวคิดเกี่ยวการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ (ประจวบ
แหลมหลัก. 2547 : 22-35)
1. ความหมายของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
McGill and Beaty (1995 : 30) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ว่าเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องทั้งการเรี ยนรู ้และการสะท้อนความคิด ที่ดาเนิ นการโดยผูร้ ่ วมกระบวนการเพื่อที่จะทา
ให้กระบวนการนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ ในทานองเดียวกัน Inglis (1994) เสนอว่าการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
เป็ นกระบวนการที่นาคนมาร่ วมกันแก้ปัญหา ซึ่ งการดาเนิ นการนั้นจะช่วยพัฒนาทั้งคนและองค์กร สาหรับ
Gordon (1993) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิวา่ หมายถึง เป็ นกระบวนการที่นาคนที่มี
ทักษะและประสบการณ์ระดับต่างกันมารวมกลุ่มกัน วิเคราะห์ปัญหาในการทางาน แล้ววางแผนในการ
แก้ปัญหา จากนั้นจะมีการปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งระหว่างการดาเนิ นการแก้ปัญหากลุ่ม
ผูเ้ รี ยนจะมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการ
แก้ปัญหา ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู้ที่นาคนที่มีทกั ษะ หรื อประสบการณ์
แตกต่างกันมาร่ วมกลุ่มเพื่อเรี ยนรู ้ เพื่อแก้ปัญหาที่เผชิ ญอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะ
เป็ นทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไปในตัว กล่าวคือ ผูท้ ี่มีความถนัดด้านใดก็จะดารงบทบาทเป็ นผูส้ อน คนอื่น ๆ จะ
เป็ นผูเ้ รี ยนจากนั้นจะเข้าไปปฏิบตั ิจริ ง และมีการพบปะกันเป็ นระยะเพื่อประเมินผลความก้าวหน้า จนได้
บทสรุ ปคือเกิดทักษะในการทางานครบถ้วน และเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาขององค์กรในที่สุด
2. แนวคิดพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
Revans (1982, cited in The Action Learning Associates Website: www.alaint.
demon.co.uk) นักวิชาการชาวอังกฤษเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มในการนาการเรี ยนรู ้จาการปฏิบตั ิมาใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเขาเสนอว่าการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการจัดการและการ
พัฒนาองค์กร สาหรับแนวคิดพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิน้ นั เขาได้เสนอสมการของการเรี ยนรู ้ไว้
ดังนี้
L=
P
+
Q
(Learning) = (Programmed) + (Questioning)
เมื่อ P = ความรู ้ คาสอน คาชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กาหนดไว้เป็ นแนวทาง
Q = มุมมองที่ได้จากการซักถาม การคิดใคร่ ครวญ

Marquard (1999: 33) ได้เพิ่มเติมสมการให้ชดั เจน เป็ นระบบ มีความต่อเนื่องมากขึ้น
ดังนี้
L = P + Q + R + I +R
เมื่อ R = Reflection การคิดใคร่ ครวญ
I = Implementation การดาเนินการแก้ไข การทดลองเพื่อเรี ยนรู ้
จากสมการของ Revan และ Marquard สามารถสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้มีการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมเรี ยนรู ้ ได้คิดใคร่ ครวญถึงเรื่ องที่กาลัง
เรี ยนรู ้ และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้
Chantarasombat (2009: 425-426) ได้วจิ ยั และศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ควบคู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลัก 9 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างข้อตกลงในการกาหนดแผนการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้ในรายวิชาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 2) ทดสอบก่อนเรี ยน 3) ดาเนิ นงานตามแผนจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์จากกรณี ศึกษาทั้งในส่ วนของอาจารย์และนิสิต 4) มีการจดบันทึกผลการ
เรี ยนรู้ในรายวันและรายเดือนลงในแบบบันทึกหลังการปฏิบตั ิเป็ นแฟ้ มสะสมงาน 5)ทดสอบระหว่างเรี ยน
โดยให้คิดวิเคราะห์ 6)นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้างานกลุ่ม 7) ทดสอบหลังเรี ยน 8) ประเมินผลความพึง
พอใจในการสอน และ9) สะท้อนผลการเรี ยนการสอน และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/แสดงผลงานเดี่ยว/กลุ่ม
และได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ พบว่า
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวของการทดลองช้ าของการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิเพิ่ม โดยผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมที่จะเกิดความรับผิดชอบ เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการตั้ง
คาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมเรี ยนรู ้ ได้คิดใคร่ ครวญถึงเรื่ องที่กาลังเรี ยนรู ้ และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไปในแต่
ละขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ และสุ ดท้ายหลังจากการสะท้อนผล ให้มีข้ นั ตอนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพิม่ ขึ้นให้ชดั เจน สามารถกาหนดเป็ นหลักการๆในการวิจยั ได้ดงั นี้
L = P + Q + R + I +R+S
เมื่อ R = Reflection การคิดใคร่ ครวญ
S = Sharing การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล และรายกลุ่ม
3. ขั้นตอนของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
แม้แนวคิดพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะเน้นที่การตั้งคาถาม การคิดใคร่ ครวญ
และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป แต่นกั วิชาการหลายท่านได้เสนอขั้นตอนของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
แตกต่างกันออกไป เช่น Pedler (1986, cited in Mcgil & Beaty. 1995 : 31) ได้สรุ ปกระบวนการการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิไว้เป็ น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดยการสังเกตและคิดใครครวญ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผา่ นมาว่าทาสิ่ งใดลงไปและเกิดผลอย่างไร ขั้นเกิดความเข้าใจในสถานการณ์น้ นั

หลังจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่น้ นั และขั้นลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ Pedler สรุ ปได้ดงั ภาพประกอบ 1
(ประจวบ แหลมหลัก. 2547 : 24)
1. ประสบการณ์
การสังเกตและคิดใคร่ ครวญ
เกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์
สิ่ งกระทาและผลที่เกิดขึ้น

2. เกิดความเข้ าใจ

4. ลงมือปฏิบัติ

เกิดความเข้าใจใหม่ต่อ
สถานการณ์น้ นั อันเป็ นผลมาจา
การวิเคราะห์ ประสบการณ์

การลงมือปฏิบตั ิ
ตามแผนนั้น

3. การวางแผน
วางแผนปฏิบตั ิการตาม
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่

ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการเรี ยนรู้จาการปฏิบตั ิตามแนวคิดของ Pedler
ในทานองเดียวกันจากบทความ “Action Learning Model” (2002) ได้สรุ ปรู ปแบบของการ
เรี ยนรู ้จาการปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการลงมือปฏิบตั ิการตามแผน (Action Planning & Implementation) การ
ตัดสิ นใจดาเนินการในขั้นต่อไป (Decisions on Next Step) และการคิดใคร่ ครวญและการประเมินผล
(Reflection and Evaluation) ดังแสดงในภาพประกอบ 2 (ประจวบ แหลมหลัก. 2547 : 25)

การวิเคราะห์ปัญหา
(Problem Analysis)

การคิดใคร่ ครวญและการ
ประเมินผล
(Reflection and Evaluation)

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการลง
มือปฏิบตั ิการตามแผน (Action
Planning & Implementation)

การตัดสิ นใจดาเนิ นการในขั้นต่อไป
(Decisions on Next Step)
ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ “Action Learning Model”
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จาการปฏิบตั ิท้ งั สองแนวคิดสะท้อนว่าขั้นตอนหลักของการ
เรี ยนรู้จากปฏิบตั ิประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการตามแผน และ
การคิดใคร่ ครวญเพื่อตัดสิ นดาเนินการในขั้นต่อ อย่างไรก็ตามยังมีนกั วิชาการหลายท่านที่เสนอขั้นตอนที่
ละเอียดมากขึ้น เช่น Gordon (1993) ได้อธิ บายว่าหลังจากการเผชิญกับปั ญหาแล้วจะต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่ม
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแต่ละกลุ่มให้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู ้ ความสามารถ
แตกต่างกันออกไป
3. ประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดประเด็นที่จะต้องเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ
4. กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึ กทักษะตามที่กาหนดไว้
5. หากมีปัญหาที่จาเป็ นต้องศึกษาเป็ นกรณี พิเศษอาจจัดการเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยศึกษา
เฉพาะกรณี ข้ ึนได้
6. ภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิได้ระยะหนึ่ง จะต้องจัดประชุมกลุ่มขึ้นอีกเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า และวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป

7. ดาเนินการซ้ าตามกระบวนการเดิมจนกว่าประเด็นการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์
8. จัดทาเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานใน
คราวต่อไป
อิเวอร์การ์ด (2545 : 89-92) เสนอว่าขั้นตอนที่อาจเป็ นไปได้ของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการเรี ยนรู ้ออกเป็ นทีม ๆ ละประมาณ 5-7 คน และควรมี
มากกว่า 2 กลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มระบุวา่ ให้เป็ นเอกฉันท์วา่ จะศึกษาปั ญหาใด ซึ่ งปั ญหานั้น ทุกคนในทีม
จะต้องเข้าใจและยอมรับ
3. งานหน้าที่ของทีม คือ บรรยายสภาพปัญหา อธิบายสาเหตุของปัญหา เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหา และระบุแผนดาเนินการ ลงมือทดลองเพื่อแก้ปัญหา
4. แต่ละกลุ่มจัดทาแผนเป็ นโครงการ ระบุเป้ าหมาย ผลผลิต การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
5. เตรี ยมการนาเสนอ โดยการอภิปรายในที่ประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมองร่ วมกัน
กาหนดตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ วิธีการตรวจสอบความสาเร็ จ และวัดความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น และส่ งผล
ให้เกิดความล้มเหลว
6. กาหนดช่วงของการแจ้งข้อมูลย้อนกลับซึ่งควรจะครอบคลุมประเด็น 2 ถึง 4
7. ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ควรแนะนาระบบการให้
เกรดที่ควรจะใช้ช่วงของการแจ้งผลสะท้อนกลับ
ส่ วนในประเทศไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน สานักงาน ก.พ. เป็ นหน่วยงานที่
นาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการพัฒนางานของ
หน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง สาหรับขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิที่สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรื อนนามาประยุกต์ใช้น้ นั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนที่สาคัญคือ การจัดประชุ มเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) และการปฏิบตั ิจริ งในหน่วยงานของตนเอง ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมย่อยที่ชดั เจนดังนี้
(สุ ชาดา รังสิ นนั ท์ : 2545)
1. ขั้นตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ในขั้นตอนนี้ผดู ้ าเนินการ (หรื อที่ปรึ กษา) จะ
อธิบายหลักการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ จากนั้นผูด้ ำ เนินการจะใช้เทคนิคการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ คือ การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มคิดใคร่ ครวญ แสดงความคิดเห็น ระดมสมองเพื่อค้นหา
คาตอบอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การทบทวนเป้ าหมายในการทางานและความคาดหวังของผูเ้ กี่ยวข้อง การ
ค้นหาสาเหตุของปั ญหา การค้นหาทางเลือกและประเมินทางเลือก การทาแผนปฏิบตั ิการ
2. การนาแผนปฏิบตั ิที่ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วนามาคิดใคร่ ครวญเพื่อดาเนิ นการในขั้น
ต่อไป

3. ประโยชน์ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
การเรี ยนรู้จาการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งการเรี ยนรู ้รูปแบบการฝึ กอบรมไม่สามารถทาได้ (Lanhan and
Moldonado. 1998 : 74-85) สาหรับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องเพราะกระบวนการเรี ยนที่มีลกั ษณะให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง ผูเ้ รี ยนจึงสนใจในการ
เรี ยนรู ้มากขึ้น (Mumford. 1991) นอกจากนี้การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิยงั มีความสะดวกในการกาหนด
วัตถุประสงค์การเรี ยน และสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ได้อย่างยืดหยุน่ สอดคล้องกับสถานการณ์ (“What is
Action Learning”. 1996) และที่สาคัญการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิไม่ได้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนเท่านั้น
ยังช่วยในการพัฒนาระบบงานขององค์กรด้วย (Spence. 1998)

การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ฉลาด จันทรสมบัติ (2551 : 185, 192-195) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
(Action Leaning) เป็ นวิธีใหม่ของการเรี ยนรู ้แบบเข้าถึงตัว มี ความคิดรวบยอด (concept) มาจากความจริ ง
ที่วา่ คนเรี ยนรู ้จากการกระทา การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกลุ่มคนที่สนใจประเด็น
เดียวกัน มีปัญหาร่ วมกันมีเป้ าหมายเดียวกัน ต้องการเรี ยนรู ้อย่างเดียวกัน กลุ่มนี้เรี ยกว่า ชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Action Leaning set) ซึ่ งมีการทางานเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยมีการประชุมกันอย่างสม่าเสมอประมาณเดือน
ละครั้ง เมื่อสะท้อนความก้าวหน้าของประเด็นที่ถกเถียงหรื อการแก้ปัญหาและหาวิธีการดาเนิ นการขั้น
ต่อไป กลุ่มทางานสามารถระดมความคิดเพื่อหาแนวทางอื่น หรื อ แนะนาสมาชิกในกลุ่มว่าจะทาอย่างไร
ต่อไปเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้แต่ละคน การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเน้นการหาวิธีใหม่ ๆ
การทดลองใหม่ เพื่อพัฒนางานให้ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่ และมีการประเมินผล
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นภารกิจที่ผลักผัน และอาจมีประโยชน์ในการเข้าถึงประเด็นที่สนใจ
และหาคาตอบในมุมมองที่ชดั เจนหรื อแคบ อย่างไรก็ตาม ชุมชนนักปฏิบตั ิไม่ได้ถูกคาดหวังหรื อสนับสนุ น
ให้ทาโครงการที่ใหญ่ และพลิกแพลง เช่น การคิดระบบวิศวกรรใหม่ ระบบที่ตอ้ งการหาคาจากัดความ
ใหม่ หรื อนโยบายที่ตอ้ งปรับปรุ งใหม่ เมื่อชุมชนนักปฏิบตั ิรู้วา่ ต้องการโครงการใดเป็ นโครงการหลัก การ
วางโครงการที่จะทาให้อยูใ่ นแนวทางนั้น ชุมชนนักปฏิบตั ิ อาจต้องการอาสาสมัครผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อสร้าง
เป็ นทีมงานในการพัฒนาโครงการนั้น ๆ
วิธีการ ในการทางานทีท่ ้าทายและมีโอกาสให้ คนอืน่ มาเรียนรู้

กาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning Program) การ
จัดตั้งคณะทีมงานเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning Set) มีการอภิปรายกันในทีมเพื่อคิดถึงความ
ต้องการหรื องานที่ทา้ ทาย ซึ่ งจะเกิดโดยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Leaning) สมาชิกทุกคนไม่วา่ เป็ น
ต้องมีความต้องการเหมือนกันแต่ควรจะคล้ายกัน มันสาคัญที่กลุ่มต้องทาใจความต้องการของแต่ละคนและ
ความต้องการของคนทั้งกลุ่ม ทีมงานชุมชนนักปฏิบตั ิที่ดีมีขนาด
5-8 คน เพื่อให้มีการอภิปรายอย่างเพียงพอ เหมาะสมในการประชุมแต่ละครั้ง มอบหมายให้บางคนเป็ น
ตัวประสานในการประชุมโดยการถามคาถามผูร้ ่ วมประชุ มเพื่อให้ถือกุญแจของการเรี ยนรู ้ที่ได้จากการ
ประชุมนี้ สามารถหาคนที่เชี่ ยวชาญหรื อที่ปรึ กษามาร่ วมในการดาเนินงาน ซึ่ งอาจสามารถมาร่ วมคุยใน
กลุ่มได้
การวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Planning together)
การเริ่ มอย่างเป็ นทางการของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning Program) ควรอยูใ่ น
รู ปของการมีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) การประชุ มเชิงปฏิบตั ิการที่ดีควรจัดในสถานที่ที่ทาให้ผรู ้ ่ วม
ประชุมได้ใช้เวลาห่างจากบรรยากาศการทางานที่ทาประจา มีเป้ าหมายหรื อประเด็นพัฒนา สาหรับการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ(Workshop) ควรมีดงั นี้
1. พัฒนาแผนการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน และมุมมองร่ วมกันของวัตถุประสงค์ของ ทีมงานชุมชน
นักปฏิบตั ิ
2. ประกาศวัตถุประสงค์ของแต่ละคนแก่สมาชิกในกลุ่มและกาหนดกิจกรรมที่จะทาในช่วง
ระยะสั้นและคัดมา (ปานกลาง) ซึ่ งทาให้เกิดความก้าวหน้าไปสู่ วตั ถุประสงค์ สมาชิกในกลุ่มควรถูกถามว่า
จะรู ้ได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์ได้บรรลุเป้ าหมายแล้วหรื อ จะวัดความก้าวหน้าได้อย่างไร
3. จาแนกโอกาสที่จะเสนอความคิดใหม่และจุดเรี ยนรู ้ในที่ทางาน
4. แนะนาให้ฝึกหัดสะท้อนความคิดและยึดการเรี ยนรู ้ให้ล็อกติดกับกุญแจของการเรี ยนรู ้และ
ความก้าวหน้า
5. ทบทวนเมื่อถึงตอนจบของการประชุม อะไรที่ไปได้ดว้ ยดี อะไรที่สามารถทาเพื่อปรับปรุ ง
รู ปแบบการประชุมคราวหน้า
การปฏิบัติ (Doing)
เป็ นเวลาในการปฏิบตั ิภารกิจในที่ทางาน สมาชิกของชุมชนนักปฏิบตั ิ ใช้เวลาในการทดลอง
วิธีการใหม่ ๆ และทดสอบความคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมของ ชุมชนนักปฏิบตั ิ ซึ่ งที่กล่าว
มาทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแก้ปัญหามีความก้าวหน้า โครงการก้าวหน้าหรื อประเด็นที่ต้ งั ไว้มีการ
ปรับปรุ งพัฒนางานมีความก้าวหน้า ข้อที่ควรทาในระหว่างช่วงนี้ คือ

1. ย้อนกลับไปที่ การวางแผน(Action Plan) ที่เกิดขึ้นในช่วงวางแผนในการประชุมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
2. ก่อนเริ่ มกิจกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าคิดว่าผลของการกระทบที่กาลังจะทานี้ คือ
อะไร และหากเป็ นไปได้ให้บนั ทึกคาตอบนี้ไว้ในสมุดบันทึกการปฏิบตั ิ (After Action Review)
3. เริ่ มทดลอง วิธีสร้างแผนการปฏิบตั ิให้เป็ นจริ ง การปฏิบตั ิน้ ีหมายถึงการทางานในที่ทางาน
ที่ทาอยูท่ ุกวัน เพียงแต่มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทาอะไร และมีการบันทึกไว้แล้วว่าคาดหวังว่าจะได้
อะไรก่อนจะเริ่ มทา
4. หาหลักฐานที่บอกว่าคุณทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คุณสังเกตเห็นอะไรบ้าง
5. เขียนสิ่ งที่สังเกตเห็นไว้ในบันทึกหลักการปฏิบตั ิ หรื อ บันทึกการเรี ยนรู ้(Learning Log) สิ่ ง
เหล่านี้ คือ มีช่วงที่คุณสร้างโอกาสที่จะเรี ยนรู้ โดยการสะท้อนจากการสร้างของตัวเองและจากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในมุมมองของคนอื่นในกลุ่มในการประชุมครั้งถัดมา
การสรุ ป สะท้ อนผล (Reflecting)
เป็ นการพบปะกันอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งสมาชิกในกลุ่มมาพบกันเพื่อแสดงความก้าวหน้าที่ได้ทา
ไว้ในที่ทางาน เว้นช่วงเวลาสาหรับสมมติฐานที่ทา้ ทาย การสารวจวิธีใหม่ ๆ ของการคิดเกี่ยวกับปั ญหา
และวางแผนว่าจะทาอะไรต่อไปในที่ทางาน ยังเป็ นโอกาสสาหรับสมาชิกในกลุ่มที่จะนาประเด็น จากที่
ทางาน ซึ่ งอยากให้คนอื่นช่วยคิด และเป็ นการเสนอความคิดเพื่อสารวจตรวจสอบประเด็นและปั ญหาที่
เสนอโดยคนอื่นในกลุ่ม
1. วางแผนการประชุมเพื่อสะท้อนความเห็นอย่างสม่าเสมอและล่วงหน้าเท่าที่เป็ นไปได้
เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผนู ้ าร่ วมมากที่สุด
2. จัดเวลาให้พอเพียงเพื่อประเด็นสาคัญของปั ญหาได้ถูกสารวจอย่างถ่องแท้ พยายามให้เวลา
30 นาที/คน+30 นาที สาหรับการประเมินเวลาในการวางแผนการประชุม
3. เพื่อให้แน่ใจว่าผูน้ าร่ วมได้มีการเตรี ยมตัวสาหรับการประชุม ต้อง Update Leaning Log
และแจ้งแก่ผปู ้ ระสานการประชุม เกี่ยวกับ key issue ที่ตอ้ งการในการอภิปรายนี้
4. ผูป้ ระสานงานต้องแน่ใจว่าแต่ละคนแล้ว ด้วยว่ากิจกรรมใดที่ต้ งั ใจว่าจะทาหน้าที่หลังจาก
การประชุมนี้สิ้นสุ ดและผลอะไรที่คาดหวังจะได้เมื่อทากิจกรรมนี้ แล้ว
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Sharing)
เป็ นที่สร้างชุดความรู ้ใหม่ พัฒนาและประสบการณ์ใหม่ ได้ถูกแลกเปลียนรู ้โดยคนนอกกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบตั ิ เพื่อให้คนอื่นนอกทีมและทีมอื่น ๆ ได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้น้ ี ความรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการปฏิบตั ิ ช่วยให้องค์กรมีความเป็ นเลิศมากขึ้น ขณะที่ความรู ้
ใหม่ถูกได้ถ่ายทอด สอนงานให้แก่ ชุมชนนักจัดการความรู ้ (CoPs Knowledgebase) คนใช้ขอ้ มูลจากฐาน

ชุดความรู้ (Knowledgebase) นี้ จะพบเนื้ อหาที่หล่กหลายมากขึ้น และมากขึ้นทันสมัย และสามารถ
นามาใช้กบั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
กลุ่มใหม่ (Treaded discuss feature) สามารถ รวมอยูใ่ นผูอ้ านวนความสะดวกในเว็บไชต์
ZKCo web-site) เพื่อให้ชุมชนนักปฏิบตั ิมีการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต (internet)
สัมภาษณ์จนเป็ นการเปิ ดเผย กลุ่มทาอะไรบ้างแล้ว เมื่อว่ากลุ่มอื่นมีการปฏิบตั ิจนได้รู้วา่ อะไรบ้างที่ประสบ
ผลสาเร็ จไปแล้ว
ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP knowledgebase) ควรมีรายละเอียดกิจกรรมของทีมงานหรื อคณะทางาน
ทั้งหมด แต่ละกลุ่มจะมีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิก วัตถุประสงค์ของกลุ่ม เวลาการประชุม และ
รายละเอียดการติดต่อผูป้ ระสานงานภายในกลุ่ม
ทีมงานที่อาสาสมัครหรื อกลุ่มผูก้ ่อการดี อาจสร้างประวัติการปฏิบตั ิ (Learning History) ซึ่ง
เป็ นเอกสารอธิ บายงานที่ทีมได้ทากันต่อวันและสิ่ งที่กลุ่มได้ววิ ฒั นาการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายใต้โครงการนั้น
เมื่อถึงบทสรุ ป และโดยความช่วยเหลือของผูป้ ระเมินงาน สมาชิกสามารถเลือกข้อมูลจาก
ประสบการณ์ ซึ่ งคนอื่นอาจคิดว่ามีค่าแล้วส่ งถึง ชุมชนนักจัดการความรู้ (CoP Knowledge) หัวเรื่ อง
ข้อเสนอแนะได้แก่ วัตถุประสงค์ บทสรุ ป คาแนะนา ฯ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้คาปรึ กษาและเอกสารในการ
วางแผน เช่น การบันทึกสรุ ปผลการประชุม ประเด็นการพูดคุย ถือเป็ นนโยบาย หรื อหลักการที่กลุ่มชุมชน
นักปฏิบตั ิตอ่ งกระทาอย่างต่อเนื่อง เหมือนวาระการประชุ มขององค์กร
การจบกิจกรรม (Closing out)
จุดประสงค์ของวิธีการปิ ด คือ ให้แน่ใจว่า ทีมงานหรื อชุ มชนนักปฏิบตั ิที่ต้ งั ขึ้น สะท้อน
ความคิดที่ได้ใช้เวลาร่ วมกัน และทบทวนความก้าวหน้าที่มีต่อวัตถุประสงค์เดิม การประชุมเพื่อปิ ด จะมีผู้
ประสานงานเป็ นตัวช่วยเหมือนการประชุมครั้งอื่น ๆ และรวมถึงภาระด้านบริ หารร่ วมกับการแยกประเด็น
ของสมาชิก ภารกิจที่สาคัญคือตัดสิ นใจว่าแหล่งทรัพยากรใด และจุดเรี ยนรู ้ใดที่สามารถนามาใช้ร่วมกันได้
กับคนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในองค์กร
การวางแผนการประชุม เพื่อสะท้อนให้เห็นภารกิจ ซึ่ งสมาชิกได้ทางานร่ วม ในการประชุม
แต่ละครั้ง และภารกิจการเรี ยนรู ้หรื อสมาชิกแต่ละคนและของทั้งกลุ่มที่เกิดขึ้นในระว่างกระบวนการนี้ เมื่อ
การประชุมปิ ดเริ่ มไปนานขึ้น สมาชิกทุกคนควรถูกถามเพื่อให้เตรี ยมสาหรับการแสดง/สะท้อนความคิด
ออกมา ผูป้ ระสานงานอาจเลือกประเด็นที่มุ่งเน้นให้เข้าหาการเตรี ยมการมาครั้งนี้ คาถามที่แนะนา ได้แก่
อะไรที่ชดั เจนขึ้น ตั้งแต่เริ่ มต้นของโปรแกรมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ มุมมองที่มีต่อภารกิจ งานหรื อ
ปัญหาเปลี่ยนไป จากแนวคิด หลักการ และกระบวนการดาเนินงานและรู ปแบบการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพ 1 และ แผนภาพ 2 ดังนี้

การเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่า เคลื่อนตัว
ลงเอย การค้นหาการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ การบูรณาการ
ความรู ้ใหม่ที่ผา่ นจากการปฏิบตั ิ

เริ่ ม-นาเสนอประเด็นท้าทาย
ปั ญหา ประ
เด็นสาธารณะและ
ตั้งคาถาม

ผลสรุ ปที่ได้เกิดจากการก่อตัว
ใครทาอะไร ไม่ทาอะไรและทา
อย่างไร

ตั้งคาถามต่อสมาชิกและตัวท่าน
ภาพแห่งความท้าทายและความเข้าใจ
ของผูม้ ีส่วนร่ วม ตั้งสมมติฐาน และ
แลกเปลี่ยนความรู ้ โดยการนาเสนอ
ประเด็นที่ตอ้ งการแก้ไข

การมองทะลุไปข้างใน ความรู ้ความ
เข้าใจใหม่ ๆ แนวคิดการรู ้จริ งใน
การปฏิบตั ิ

ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิที่ได้
จากการปฏิบตั ิจริ ง

แผนภาพ 1 กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ

งานที่ท้าทายและมี
โอกาสให้ คนอื่นเรี ยนรู้
Identity task &
Learning Opportunity

Closing out
จบ-ออก

แผนภาพ 2 รู ปแบบการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิของทีมงานชุมชนนักปฏิบตั ิ
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