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“การเรียนรูจากการทํางาน” หมายถึงอะไร? ทําไมจึงตองใหความสนใจ? แตกตางจากรูปแบบการฝกอบรม
อยางไร? มีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอองคกรในบริบทของการแขงขันเชิงธุรกิจอยางไร? 

การเรียนรูจากการทํางาน เปนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน นั่นคือ ความรูบวกกับ
ประสบการณ ผานกระบวนการเรียนรู วิเคราะหและแลกเปลี่ยนรวมกันจนสามารถสังเคราะหเปนองคความรูใหมที่
นํามาใชใหเกิดประโยชนในการทํางานได ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการเรียนรูที่ฝายหนึ่งเปนผูถายทอดและอีกฝายหนึ่งเปน
ผูรับการถายทอด รวมถึงรูปแบบการฝกอบรมในหองเรียนที่พยายามแยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกจากกัน ทําให
ความรูที่ไดรับนั้น ไมสัมพันธกับงานและไมสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนเรื่องนาเสียดายที่เราไมไดใช
โอกาสการเรียนรูจากงานที่ทําในองคกรที่มีอยูมากมาย   

อยางไรก็ตาม การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  ควรเปนไปโดยธรรมชาติและมีความสนุกสนาน  สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู  เปนสิ่งจําเปนที่องคกรจะตองคํานึงถึง หากตองการเพิ่มองคความรูอันนําไปสูการเพิ่มสินทรัพยและ
ความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจขององคกรในที่สุด 

องคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรูจากการทํางาน ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ 
1. การมองการเรียนรูในฐานะที่เปนศูนยกลางของการกระทําและลงมือปฏิบัติ (Action Learning) 
2. การมองการเรียนรูในฐานะของกิจกรรมที่ทกุคนตองเขามามีสวนรวม (Community of Practice) 
3. การมองการเรียนรูในฐานะที่เปนศาสตร ที่สามารถเรียนรู และอธิบายได (Action Science) 
การเรียนรูจําเปนตองมีการผสมผสานระหวางการวิเคราะหที่มีเหตุผลมีผล การใชจินตนาการ จิตใตสํานึก หรือ

จากความคิดช่ัวแลนที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการใชสมองทั้ง 2 ซีกเพื่อทําใหขอมูลและการเรียนรูมีความสมบูรณที่จะนําไปสูการ
สังเคราะหรูปแบบแนวคิดใหมจนกลายเปนศาสตรที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน และตอยอดการเรียนรูพัฒนาได
อยางเปนระบบ 

Honey และ Mumford ไดนําเสนอภาพรวมของการเรียนรูจากการทํางานไว 4 ขั้น ดังนี้ 
1. Activist – คือ เริ่มจากการที่ไดพบกับรูปแบบประสบการณใหมที่มีเอกลักษณ และตองการเรียนรูเพื่อหา

คําตอบที่ดีที่สุดในการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ 
2. Reflector – คือ การทบทวนประสบการณ และสะทอนใหเกิดกิจกรรมการปฏิบัติ  ดวยการระดมความ

คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณจากเพื่อนรวมงาน และลงมือปฏิบัติจริงรวมกัน 
3. Theorist – คือ การขยายผลสูสาธารณะ โดยการอธิบาย ตีความ เปรียบเทียบความหมายประสบการณการ

เรียนรูนั้นกับกิจกรรมหรือทฤษฎีอื่นเพื่อนําไปสูขั้นตอนสุดทายของกระบวนการเรียนรู 
4. Pragmatist – คือ การวางแผนขั้นตอนที่จะตอยอดการเรียนรูเพื่อใหไดรับประสบการณที่มากขึ้น 

นอกจากนี้ การเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะสําคัญๆ คือ สามารถควบคุมโดยตัวมันเองได มี
ความสรางสรรค แสดงออกถึงการลงมือปฏิบัติ เรียนรูจากสภาพแวดลอมจริง ใหความสําคัญกับเรื่องของ
อารมณและความรูสึก เรียนรูอยางตอเนื่องพรอมเปดรับวิธีการใหมๆ และตองมีลักษณะของการสะทอนกลับ 
(Reflective) กลาวคือไมเพียงแตเรียนรูเฉพาะในสวนของตนเองเทานั้น แตยังตองตระหนักถึงกระบวนการ
เรียนรูของผูอื่นดวย 



เศรษฐกิจในยุคปจจุบันเต็มไปดวยความวุนวายและการแขงขันที่รุนแรง อันเนื่องมาจากการถูกครอบงําดวย
ความคิดที่วา “ถาไมโตก็ตาย” ภายใตความตึงเครียดในการทํางานเหลานี้ การตัดสินใจจึงตองเสี่ยงและรวดเร็ว
เพื่อชิงความไดเปรียบในการแขงขัน การตัดสินใจที่ลาชาอาจบงบอกถึงความออนแอ แมจะพบภายหลังวานํามา
ซึ่งการตัดสินใจที่ดีกวาก็ตาม ดังนั้น จึงทําใหทุกคนตางมองโลกรอบๆ ตัวดวยความหวาดระแวงเหมือนเปนศัตรู 
โดยละเลยที่จะกลับมาทบทวนหรือไตรตรองดูวาจะสามารถแกไขสิ่งตางๆ ดังกลาวไดอยางไรเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เราจึงจําเปนตองทําตัวใหชาลง และใหเวลากับตัวเองมาก
ขึ้นในการปรับตัวและทบทวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วในยุคปจจุบันทําใหทุกองคกรตางตองมีความวองไวและสามารถ
จัดระบบโครงสรางองคกรใหมีรูปลักษณที่สอดคลอง เพื่อตอบสนองสภาพแวดลอมของตลาดที่เปลี่ยนไป  โดย
พยายามใชเครื่องมือบริหารจัดการตางๆเขามาชวย เชน การปรับรื้อระบบ การลดขนาดองคกร การควบกิจการ 
การลงทุนเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เปนตน  

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดขององคกร ตองอาศัยการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเรง
พัฒนาการเรียนรู เพราะการเรียนรูจะทําใหสามารถรูเทาทันกับสภาพแวดลอมตางๆที่เปลี่ยนไปตามกฎของ  
Reg Revans ที่กลาวไววา “อัตราการเรียนรูจะตองเทากับหรือมากกวาอัตราของการเปลี่ยนแปลง” 

แนวคดิการเรียนรูสมัยเกา เชน การเรียนรูในโรงเรียน หรือการเรียนรูในหองฝกอบรม กลายเปนสิ่งลาสมัย 
ไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงได  ในตลาดแรงงานที่แรงงานมีประสบการณการเปลี่ยนงานหลายครั้ง 
อันหมายถึงการมีทักษะการทํางานหรือประสบการณที่แตกตางกันไปในแตละงาน แตเนื่องจากองคกรมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ จึงตองการทักษะใหมๆ   ดังนั้น ตลาดแรงงานสมัยใหมจึงมุงเนนไปที่ความสามารถในการ
เรียนรูหรือการแทนที่ทักษะ (Replace Skill) นั่นคือ พนักงานที่มีคุณคามากที่สุดคือ พนักงานที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนทักษะและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรได 

แนวคิดการฝกงานในยุคใหมจึงเริ่มเปลี่ยนเขาสูแนวทางชุมชนแหงการฝกปฏิบัติ (Community of practice) 
ซึ่งสงผลดีมากกวาการเรียนรูในหองเรียน ดังนี้ 

- ไดฝกทํากิจกรรมที่จําลองมาจากงานที่จะตองทําจริงในสถานที่จริง 
- ทักษะที่ไดรับ จะเริ่มตนจากระดับที่งายกอน และคอยๆพัฒนาไปสูระดับที่ยากขึ้นเรื่อยๆ 
- ทักษะที่ไดรับ มาจากความสามารถที่ไดลงมือปฏิบัติจริง ไมใชมาจากการฟงจากคําบอกกลาว 
- มาตรฐานการทํางาน ถูกสรางขึ้นจากสภาพแวดลอมการทํางานที่สมาชิกใหมเขามารวมสราง 
- ไมมีครูหรือผูฝกสอนเปนผูถายทอดความรู  คนที่จะตัดสินการทํางานของผูฝกงาน ก็คือตัวผูฝกงานเอง 

อยางไรก็ตาม การเรียนรูจากงานที่มีอุปกรณ (Hard wares) เขามาเกี่ยวของดวย ก็จําเปนตองมีความรูและ
ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น หรือที่เรียกวาเปน Multi Skills นอกจากนั้น สภาพแวดลอมการทํางานจริงนั้น ก็มี
โอกาสเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นจึงตองการกระบวนการเรียนรูที่สามารถควบคุมความแปรปรวนในสภาพแวดลอม
การทํางานได 

การเรียนรูแบบใหมจะมีลักษณะเฉพาะบุคคล และเปนสวนที่ออกมาจากในจิตใจ (Spiritual) ทําให
สามารถคนพบธรรมชาติที่ไมแนนอนหรือที่มีความแปรปรวนที่เปนพื้นฐานของแตละบุคคล 

การฝกอบรมเพิ่มความรู มักถูกออกแบบมาใหมีความสม่ําเสมอ สวนการเรียนรูจะเปนการกระทําที่มี
ลักษณะตอเนื่อง เปนกระบวนการสราง ประยุกต และเปลี่ยนแปลงความรู “ความรู”ไมสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันได เนื่องจากมันจะกลายเปนสิ่งเกาแกลาสมัยไปหากไมถูกปรับเปลี่ยนตามความรูใหมที่
เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่แทจริง 



ถึงแมวาความรูทางภาคทฤษฏีจะมีความสําคัญและเพียงพอตอการเรียนรู แตการแสดงออกในทาง
ปฏิบัติจะมีความสําคัญในการแยกแยะการเรียนรู (Learning) ออกจากการรับรู (Knowing) เชน เรารับรูวารางกาย
ตองการการออกกําลังกายหรือตองการอาหารอะไรที่ทําใหรางกายแข็งแรง แตการเรียนรูจะยังไมเกิดขึ้นหากเรา
ยังไมไดลงมือออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชนอยางสม่ําเสมอนั้นจริง การเรียนรูจะเริ่มขึ้น
เมื่อเราสนใจศึกษาขอมูลและเปรียบเทียบกับกรอบความคิดที่เราเคยมีอยู ซึ่งจะทําใหเราเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือไมนั้น อยูที่วาขอมูลนั้น มีความทาทายกับความเชื่อเดิมเราเคยมีอยูหรือไม  

การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นได 3 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 - เรียกวา Singer Loop เปนการเรียนรูที่เกิดจากลองผิดลองถูก 
ระดับที่ 2 - เรียกวา Double Loop เปนการเรียนรูจากการตอยอดจากการเรียนรูในระดับที่ 1 
ระดับที่ 3 - เรียกวา Tripple Loop เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดทําการศึกษาและฝกปฏิบัติจนเกิด 

   ความชํานาญและแตกฉานในเรื่องที่ศึกษา จนกลายเปนผูหยั่งรู (Guru) 
  จะมีวิธีการอยางไรที่จะพัฒนาการเรียนรูของคนในองคกรใหสามารถไปถึงระดับที่ 3 คําตอบก็คือ 

ตองทําใหคนในองคกรหลุดออกจากแนวความคิดการเรียนรูที่อยูในหองเรียนกอน แลวเปลี่ยนสถานที่ทํางานให
กลายเปนสถานที่ในการเรียนรู สวนผูสอนหรือผูถายทอดความรู ใหเปลี่ยนมาเปนที่ปรึกษา นอกจากนั้น เนื้อหา
ที่จะนํามาสอน จะตองมีความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตควรเนนในดานการปฏิบัติมากกวา หรือ
อาจจะมีการอภิปราย จับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 

  สาเหตุที่ทําใหการฝกอบรมในหองเรียนไมมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผล เนื่องจาก 
1. พนักงานไดรับการฝกอบรมที่ถูกตอง แตมันสายเกินไปที่จะใช 
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการทํางาน 
3. พนักงานถูกบงัคับใหรอคอยการฝกอบรมที่พวกเขาตองการ 
4. พนักงานรอคอยการฝกอบรมที่พวกเขาไมจําเปนตองใช 
5. พนักงานเขารวมการฝกอบรมเพียงเพื่อตองการหนีสภาพการทํางานที่พวกเขาไมชอบ 
สาเหตุอีกอยางหนึ่งที่ทําใหการฝกอบรมใชไมไดผลก็คือ ความนิ่งเฉยของผูเขารับการฝกอบรม เพราะ

พวกเขาถูกฝงอยูในความคิดของการเปนผูรับ จึงไมมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  นอกจากนั้นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหการฝกอบรมไมไดผลก็คือ หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมมักมาจากฝายบริหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
ฝายปฏิบัติการ 

มุมมองในเชิงบูรณาการ (An Integritive view) ไดกลาวถึงขอบกพรองของการฝกอบรม 9 ประการซึ่ง
แสดงใหเห็นวา Work-Based Learning จะเขามามีสวนชวยในการแกไขขอบกพรองของการฝกอบรมแบบ
ดั้งเดิมไดอยางไร ดังตอไปนี้ คือ  

1. ขาดโอกาสในกาฝกปฏิบัติ และการเปลี่ยนประสบการณการฝกอบรม 
2. ขาดภาวะผูนําและขีดความสามารถอื่นๆ 
3. ขาดความเกี่ยวของสอดคลองกับธุรกิจและองคกร 
4. ขาดวิธีการเรียนเพ่ือเรียนรู (Learn-to-Learn) 
5. มีเวลาไมเพียงพอที่จะสะทอนปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน 
6. ขาดการฝกอบรมในระดับผูบริหาร 
7. การเสื่อมศรัทธา 
8. การเหลีกเลี่ยงประเด็นในเรื่องความหลากหลาย 
9. มีคาใชจายที่สูงเกินไป 


