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บทคัดย่อ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีหลักและวิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยา 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีการรู้คิด 
ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ของกระบวนการทางปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงาน ให้
ประสบความส าเร็จ และมีแนวคิดที่ส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างจริงจัง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมอง
ระดับสูง คือ การคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมด ด้วย
การฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาจากประสบการณ์เดิมจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ
จนกระทั่ง สามารถสร้างความรู้เป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีแนวคิดที่ส าคัญคือ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการ
ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และ 3) การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ คือ เป็นแผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหา
ทางเลือกท่ีดีที่สุด ที่จะท าให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นคือ 1) 
ขั้นเริ่มต้น 2) ขั้นด าเนินการ 3) ขั้นสรุปผล และ 4) ขั้นการประเมินผล  

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้, จิตวิทยาการรู้คิด, การเรียนรู้เชิงประสบการณ์, การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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Abstract 
A learning model on cognitive psychology, experiential learning, and cognitive 

strategy consists of principles and methods of psychological concepts relating to 3 
theories: 1) cognitive psychology with main principles in learning style of intellectual 
process leading to successful implementation emphasizing on capability to build 
intellect from existing knowledge and new knowledge to generate thoughts, 
enthusiasm, learning responsibility conscientiously, and cognitive process that causes 
expression behavior including the work of a high level of brain namely thinking, 
problem solving, decision making, efficient work planning and focus on work with 
concentration on event planning and work evaluation toward definite goals; 2) 
experiential learning with main principles in learning from entire experiences, 
exchange of experiences by practicing problem solving from previous experiences 
towards effective creation of new experiences, the main concepts focus on building 
new learning from previous experiences to real practices, learning by review of 
existing knowledge to reflect, consider reasonably and apply to work effectively 
including exchange of experiences and judgment in applying learning to practice; and 
3) cognitive strategy with main principles in methodological planning from cognitive 
ability of a person to select best alternative to successfully achieve target. The 
model presents 4 steps of procedures in terms of 1) start stage, 2) implementation 
stage, 3) conclusion stage, and 4) evaluation stage. 

Key words:  Learning model, Cognitive learning, Experiential learning,  
Cognitive strategy 

บทน า 
การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาการท างาน เป็นสิ่งที่ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าว

ทันความเจริญของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่บุคคล
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง ถูกต้องและทันสมัย ทั้งทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ 
ส่วนการพัฒนาการท างานนั้น ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตนเอง กล่าวคือการจะพัฒนาการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จต้องมีหลักคิด และหลักปฏิบัติประกอบกัน หลักประการแรกคือ หลัก
ความคิด ซึ่งการท าความคิดให้กระจ่างจะเป็นเครื่องช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เนื่องจากการมี
ความคิดท่ีใช้พิจารณาการใช้ความรู้ให้ถูกต้องย่อมท างานได้ผลถูกต้องด้วยเช่นกัน ส่วนหลักการที่สอง
คือ หลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่น าเอาความรู้ที่มีแบบแผน วิธีการ และความถูกต้องอันเป็น
พ้ืนฐานจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่
ที่ ความส าเร็จของงานและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาวการณ์การแข่งขันใน
ปัจจุบันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่องค์กรมีบุคลากรที่มี
การพัฒนาทั้งตนเอง และพัฒนาการท างานอยู่เสมอจะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ และ



88     วารสารจติวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการแข่งขันสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรจ าเป็นต้องพร้อมรับการ
ปรับตัวดังกล่าว จึงเป็นความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่การพัฒนาบุคลากรที่นับว่ าเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดขององค์กรให้มีการพัฒนาทั้งตนเอง และพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการ
พัฒนาดังกล่าวสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และ
การคิดเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อไป  

1. รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา  
1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างมั่นคงและ
ถาวร (ไพบูลย์ เทวรักษ์, 2540: 10)  

 Keefe (1979a: 4) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ความคิดและ
ความรู้สึกที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนค่อนข้างคงที่ 

 Bower & Hilgard (1981: 11) อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้กระท าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อันมีเหตุผลมาจากการใช้ประสบการณ์ซ้ า ๆ 
ในสถานการณ์นั้น ๆ ของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม 

Smith & Renzulli (1984: 45) ได้อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ เป็นลักษณะของยุทธศาสตร์
ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบใช้ในการเรียน 

Felder (1993: 289) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะและวิธีการที่ผู้เรียนแต่
ละคนใช้ในการเรียนรู้ การคิดหรือการแก้ปัญหาซึ่งสังเกตได้จากวิธีการรับและการจัดกระท าข้อมูล 

Riding & Rayner (1998: 74) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการที่ผู้เรียนใช้การ
จัดการหรือการตอบสนองในการท ากิจกรรมการเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และงานใน
ขณะนั้น ๆ ประกอบด้วย รูปแบบการคิด และกลยุทธ์การเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 3-4) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง สภาพหรือลักษณะของ
การจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนเข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้น
เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง กรอบแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตาม
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและเทคนิค โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

1.2 รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นโครงสร้างที่มีหลักการและวิธีการตามแนวคิดทาง

จิตวิทยาในการเรียนรู้ ที่ใช้ในการตอบสนองต่อกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการรับรู้ 
การคิดเพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
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 วรรณี ลิมอักษร (2551: 2-3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา 
กระบวนการทางความคิด และโครงสร้างของความรู้ที่ เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน ตลอดจนการจัด 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เหมาะสม การเรียนรู้ทางจิตวิทยาสอดแทรกอยู่
ระหว่างการสอนกับการเรียนรู้ โดยประสบการณ์ ที่จัดให้นั้นจะส่งผลให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นลักษณะการจัด
สถานการณ์ภายนอกไปกระตุ้น สนับสนุน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เกิดข้ึน 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2553: 1) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และ พัฒนาการของผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนหรือในชั้นเรียน 
เพ่ือค้นคิดทฤษฎีและหลักการที่จะน ามาช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาและ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

นุชลี อุปภัย (2556: 3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกรอบในการเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างสรรค์การสอนให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ชาติชาย ม่วงปฐม (2557: 6) ให้ความหมายว่า โครงสร้างของการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ 
และแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีบทบาทส าคัญมากในการอธิบายการเรียนรู้ของคน  

สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีหลักการ วิธีการ 
และข้ันตอนในการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 

2. จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive learning) 
2.1 ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด 
จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) เป็นทฤษฎีที่เน้นการศึกษาทางความคิดเกี่ยวกับ

การรับรู้ การตีความ และการเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจ าเพ่ือน าไปใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

Schunk (2004: 225) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิดว่าหมายถึง วิธีการเรียนรู้ของ
ระบบปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมทางปัญญา ได้แก่ การเลือกและจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมในหน่วย
ความทรงจ า และการสร้างความหมายให้แก่ข้อมูลใหม่ที่ได้รับ  

Dalziel, Grismer & Thompson (2008: 2) ได้ให้ความหมาของจิตวิทยาการรู้คิด หมายถึง 
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีการที่สนับสนุนผู้เรียนสามารถควบคุม และน าการกระท าของตนให้
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้หรือสามารถปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ ทางวิชาการ (academic tasks) ได้ส าเร็จ 

Tuckman & Monetti (2011: 285) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด 
หมายถึง กลวิธีที่เป็นระบบที่ผู้เรียนใช้ในการท าให้ข้อมูลมีความหมาย ประกอบด้วย การเข้ารหัส 
(coding) และเก็บรวบรวม (storing) ข้อมูลในหน่วยความทรงจ าระยะยาว รวมทั้งกระบวนการใน
การเรียกข้อมูลกลับคืน (retrieving) กระบวนการในการเลือกข้อมูล (selecting) การจัดการข้อมูล 
(organizing) และการผสมผสานข้อมูล (integrating) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ  
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สุรางค์ โค้วตระกูล (2553: 197-198) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าหมายถึง 
กระบวนการคิดทุกชนิดที่เริ่มตั้งแต่ความใส่ใจ (Attending) การรับรู้ (Perception) การระลึกได้หรือ
จ าได้ (Remembering) การคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การจินตนาการหรือการวาดภาพในใจ 
(Imaging) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Anticipating) การ
ตัดสินใจ (Deciding) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

จุฑามาศ แหนจอน (2561: 5) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าหมายถึง กระบวนการ
ท างานของสมองด้านการรู้คิด ได้แก่ การรับรู้ ความสนใจจดจ่อ ภาษา ความจ า ความรู้  การจินตภาพ 
การคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด เป็นการศึกษากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับ การ
รับรู้ ความจ า การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความสนใจ การรับรู้ ความจ า การคิด และตัดสินใจเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

2.2 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive theories) 
ทฤษฎีการรู้คิด เป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ที่เน้นการรู้คิด เป็นกระบวนการทางสติปัญญา

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเองโดยมีการรับข้อมูล รวมถึงการมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
การสร้างความสัมพันธ์และความหมายของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทฤษฎีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ มีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Theory 
of Cognition Development) ของ Jean Piaget, Jerome S. Bruner และ Robert M. Gagne ทฤษฎี
สรรคนิยม (Constructivism) ของ Lev S. Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of 
Meaningful Verbal Learning) ของ David Ausubel (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556: 95) 

นักวิชาการกลุ่มจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) ได้อธิบายว่า สติปัญญานั้นเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเจริญเติบโตของร่างกายและประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นตามวัย และเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กระท าต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าท าตามสิ่งแวดล้อม เพราะมนุษย์มีจิตอัจฉริยะ หรือปัญญาจากการท างานของสมอง
ชั้นสูงของมนุษย์ จึงท าให้มนุษย์สามารถจัดการกับข้อมูลที่เข้ามาในสมองและคิดสร้างเป็นผลผลิตในการ
ด ารงชีวิตหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ 

Winne (1985) สรุปว่า วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการรู้คิด คือ 1) เน้นการเข้าถึงความรู้และ
ภายในโครงสร้างทางจิต 2) มุ่งเน้นไปในแนวความคิดของผู้เรียน 3) กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลจะได้รับ
การจัดเก็บและเรียกใช้ตามสถานการณ์ที่จ าเป็น 4) มุ่งเน้นวิธีการที่แท้จริงขององค์ความรู้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

Shuell (1986) เสนอว่า วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการรู้คิด คือ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจภายใน ค้นพบคุณค่าของความสามารถของ โดยสามารถน าทักษะต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่มาใช้เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนี้ 1) เน้นบทบาทในการปฏิบัติที่สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบได้ 2) การเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางความคิด เพ่ือในผู้เรียนน าไปสู่การตอบสนองและ 
กระบวนการคิด สร้างเป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้เรียนได้ 

Shaw (1996: 175 -204) ได้กล่าวถึงแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิดว่า เป็นกระบวนการที่เน้นการ
สร้างความรู้หรือความคิด (Ideas) ด้วยการสร้างหรือท าบางสิ่งบางอย่างของผู้เรียนที่ไม่เป็นเพียงผู้รับ
ข้อมูลแต่เป็นผู้พยายามสร้างข้อมูลนั้นด้วยตนเอง ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญานิยมจึงให้
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ความส าคัญกับการทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้และพยายามที่จะแสดงให้เห็น
ว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับนั้น ได้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจากการสร้างหรือท าบางสิ่งบางอย่าง  
ท าให้เราได้ข้อค้นพบและพัฒนามาเป็นความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

Guzdial (1997) อธิบายถึงแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าเป็นกระบวนการเน้นให้ผู้เรียน
ต้องใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจังและ
ประจักษ์ชัดว่าตนเองรู้เพียงพอแล้ว รวมทั้งสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นเป้าซ้อมส าหรับการ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด  

Groome et al. (2014) ได้อธิบายแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิดไว้ว่า เป็นขั้นตอนของการ
ประมวลการรู้คิดทางปัญญา (Stage of Cognitive process) ประสาทสัมผัสการรับรู้ข้อมูล (Input) รับ
และวิเคราะห์เนื้อหาที่รับเข้ามา (Perception) น าไปสู่การเรียนรู้และการจ า (Learning and memory 
storage) และการเรียกความจ ากลับมาใช้ (Retrieval) เพ่ือน าไปสู่กระบวนการคิด (Thinking)  

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการประมวลผลการรู้คิดทางปัญญา 
ที่มา : An Introduction to Cognitive Psychology, by D. Groome et al., 2014,  

New York : Psychology Press.  

จุฑามาศ แหนจอน (2561: 63) ได้อธิบายแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิด เป็นการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่การรับรู้ (Perception) ความสนใจจดจ่อ (Attention) การเก็บรักษาความจ า 
(Memory) ผ่านจินตภาพ (Visual imagery) การเรียกคืนความจ าที่ได้เก็บไว้ในอดีตกลายเป็นความรู้และ
น าไปคิดแก้ปัญหา ให้เหตุผล และตัดสินใจ รวมทั้งการใช้ภาษาสื่อสารกับตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการรับรู้ต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า แปลความหมายข้อมูล 
และน าใช้ในกระบวนการคิดอ่ืน ๆ ต่อ ไป  

สรุปได้ว่า จิตวิทยาการรู้คิด มีแนวคิดจากทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ซึ่งมุ่งเน้น
ให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้เกิดความคิด มีความ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิ
ในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ชัดเจน  

3. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
3.1 ความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาเรียนรู้

เพ่ือสร้างเป็นประสบการณ์ใหม่ โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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Kolb (1984) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
เกิดข้ึนจากสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ 
 Burnard (1996) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การเรียนรู้โดย
การกระท า การคิดทบทวนเกี่ยวกับการกระท า หรือการเรียนรู้โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือโดยการสังเกตผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิต การท างาน และการศึกษา 
 Beard & Wilson (2006) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การเรียนรู้ 
ความเข้าใจอย่างชัดเจนลึกซึ้ง (insight) จากการผ่านกระบวนภายในตน (internalization) ทั้งที่รู้ตัวและ
ไม่รู้ตัว (conscious or unconscious) เป็นประสบการณ์ที่สร้างขึ้นจากพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมที่เคย
ได้รับหรือความรู้นั่นเอง  

สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรณ์ (2544: 39-40) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่า
หมายถึง การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการ
กระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ (Reflection) ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติ
ใหม ่ๆ หรือวิธีการคิด ใหม่ ๆ 

ภูธนวรรธน์ จันชูมี (2561: 77) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนามโนทัศน์แห่งตน เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมหรือการปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านการสะท้อนประสบการณ์ 
(Reflection) การคิดวิเคราะห์ และการสรุปเป็นความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization) 
เพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความผันแปรและพลวัตต่อการเรียนรู้ (Dynamic) ประสบการณ์ที่
สั่งสมมาเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์และเป็นพ้ืนฐานที่เปิด
กว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ทิศนา แขมมณี (2562: 130) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การด าเนินการ
อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (experience) ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิด
พิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทังผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ 
แล้วจึงน าความคิด หรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ จาก
การปฏิบัติจริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การสะท้อนคิด การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ให้ความหมายและสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นลักษณะบูรณาการแบบองค์รวม ที่มีแนวคิดในเรื่องประสบการณ์ 

การรับรู้ ความรู้ และพฤติกรรม ดังนั้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จึงเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่ง
รวมทั้งความรู้และทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์จริงในชีวิต และจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

Kolb (1984: 45) ได้เสนอการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดในตัวผู้เรียน
เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งของวงจรแห่งการเรียนรู้ก็ได้ แต่ต้อง
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ด าเนินการให้ครบวงจรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb เสนอได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง รายละเอียดของวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์มี ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างประสบการณ์ (Concrete Experience) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน 
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประสบการณ์จะน าไปสู่การรวบรวม
ความสามารถในการจัดการที่ยิ่งใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าซึ่งประสบการณ์อาจจะมีผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ได้ทั้งการยอมรับและการปฏิเสธ  

2. ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) เป็นการเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดโดยการให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนกลับ มีการไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้รับ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์  

3. ขั้นสร้างมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็นการรวบรวม
ความรู้เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอ่ืน ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตและความรู้ที่
ได้จากกระทา หรือได้รับมาก หรือการได้รับความรู้จากข้อมูล จากครูผู้สอน การสนทนาพูดคุย แล้วนา
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของตนเอง  

4. ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ดีที่สุด คือการฝึก
ปฏิบัติจริง เป็นการทดลอง ฝึกปฏิบัติ และตรวจสอบ เพ่ือการลองผิดลองถูกเป็นการตรวจสอบ
แนวคิด หาความจริงในสถานที่แตกต่างกัน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงได้รู้จักการประยุกต์ใช้
ความรู้ และน าไปใช้ได้จริง 

Goh (1998: 49) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ว่ามีวงจรการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน โดยได้เสนอแนวคิดว่าในทุกรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จะมีกระบวนการพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การปฏิบัติ (Do) ไตร่ตรอง (Reflect) และการประยุกต์ใช้ (Apply) 
รายละเอียดวงจรกการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Esther Goh มี 5 ขั้นตอนประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสบการณ์ (Experience) เป็นการรับรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม หรืออาจเป็นการก าหนดประสบการณ์ใหม่ 

2. การแลกเปลี่ยน (Share) เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสังเกต การไตร่ตรอง 
และน าเสนอข้อมูล 

3. กระบวนการ (Process) เป็นการถกเถียงอภิปรายผลข้อมูล การค้นหาประสบการณ์ 
การวิเคราะห์และสะท้อนกลับข้อมูล 

4. การสรุปภาพรวม (Generalize) เป็นการสรุปภาพรวมและก าหนดเป็นประสบการณ์ใหม่ 
และทดสอบ ทดลองปฏิบัติจริง 

5. การประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เป็นการน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การสะท้อนคิด การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ให้ความหมายและสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) 
4.1 ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์   
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการทางสมองในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา  และหาทางเลือก

ของการแก้ไขปัญหา โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
Potter (2005: 2) ได้อธิบายว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนด

แนวทางท่ีดีที่สุด ภายใต้สดภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีลักษณะเป็นกระบวนการคิดที่
เกิดข้ึนเมื่อมีเป้าหมายที่ต้องการท าให้ส าเร็จ 

สุวิทย์ มูลค า (2548) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง ความสามารถทางการ
คิดประการหนึ่งของมนุษย์ในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด เกิดขึ้นเมื่อมีเป้าหมายบางอย่างที่
ต้องการท าให้ส าเร็จ การจะบรรลุเป้าหมายต้องมีการก าหนดทางเลือกที่คิดว่ามีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดโดยการวิเคราะห์และประเมินสถานะ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553: 18-19) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง 
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา (problem solving) มีความสามารถในการวางแผน (planning) ที่ดี
ทีสุดและการตัดสินใจ (decision making) เลือกทางท่ีเหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ โดยคนที่คิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี จะสามารถหาทางเลือกที่ดีที่สุดมาใช้และบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

อุทัย ดุลยเกษม (2558) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง การคิดหาหนทางที่
จะท าให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายโดยเอาชนะอุปสรรค และข้อจ ากัดทั้งปวง   

สรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด 
ในการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  แก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4.2 แนวคิดการคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ ได้ประยุกต์น าทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ที่ให้ความ ส าคัญ

ในการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนการ
รองรับ (Anticipating) การตัดสินใจ (Decision) การแก้ปัญหา (Problem solving) 

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) เป็นกระบวนการที่ฝึกคิดในการหาวิธีการหรือทาง เลือก
ที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นัก
บริหารที่ต้องการประสบความส าเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบันการเรียนรู้ในเรื่อง
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งแต่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบข้างนั้นก็ยังไม่อาจที่จะ
ท าให้ประสบความส าเร็จที่แท้จริง ทักษะความคิดที่ดีที่สุดส าหรับนักบริหารคงหนีไม่พ้นความคิดเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Thinking) เพ่ือท าให้ตนเองเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) ใช้ประกอบกับ
ความรู้ที่มี เพ่ือคิดหาทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางที่ดีที่สุด ส าหรับองค์กรต่อไป  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 86-87) ได้อธิบายลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการความคิด หรือ

เรียกว่าเป็น “ชุดความคิด” คือ คิดตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ 
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เริ่มจากการมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการท าให้ส าเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีด าเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยมี
การวางแผนเกี่ยวกับทิศทางและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่น่าจะน าไปสู่เป้าหมายได้มากที่สุด 

2. มีการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ก่อนที่จะเลือกวิธีด าเนินการใด ๆ จะต้องมีการ
คิดวิเคราะห์และประเมินสถานะ ทั้งของตนเองและสภาพแวดล้อม เพ่ือดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ มีจุดแข็งใดที่เป็นโอกาสให้ประสบความส าเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็นเหตุ
ให้ประสบความล้มเหลว นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะท าให้ไปถึงหรือไปไม่ถึงเป้าหมาย 

3. มีการคาดการณ์อนาคต เพราะจะช่วยให้เห็นถึงจุดอ่อนซึ่งจะเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
การสูญเสียต่าง ๆ และจุดแข็งซึ่งจะท าให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพ่ือระมัดระวังตัวหรือหลบหลีกได้ทันหากมีสิ่งไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น 

4. มีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนด าเนินการ เนื่องจากการตัดสินใจ
ทุกเรื่องมีความส าคัญ ถ้าตัดสินใจผิดพลาดอาจท าให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย หรือต้องเสียเวลา เสีย
ทรัพยากรในการแก้ปัญหา ดังนั้น จึงต้องพยายามหาทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง และประเมิน
ทางเลือกนั้นก่อนน าไปใช้จริง โดยพิจารณาผลดี ผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง โอกาสการเกิดผล
กระทบในมุมที่ไม่พึงประสงค์ โอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน เลือกทางที่มั่นใจในผลลัพธ์
ที่จะเกิดข้ึนมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่น าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด 

5. มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ที่น าไปสู่เป้าหมาย รู้ว่าเวลาใดควรท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร อาจมีการก าหนดเป้าหมาย  ย่อย ๆ หลาย ๆ เป้าหมายที่ต้องท าให้ส าเร็จทั้งหมดแล้ว
เป้าหมายใหญ่จึงบรรลุ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรจะประกอบด้วยปัจจัยส าคัญสองส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง เป้าหมาย หรือจุดหมายที่ต้องการไปถึง และส่วนที่สอง แนวทางปฏิบัติ เพ่ือบรรลุจุดหมาย
นั้น แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าจะน าไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ โดยจะเขียนออกมาเป็นขั้นตอน 

สรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ มีแนวคิดจากทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ใน
การศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนการรองรับ 
(Anticipating) การตัดสินใจ (Decision) การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นการก าหนดเป้าหมายใน
การแก้ปัญหาที่ชัดเจน ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ใน
อนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงานใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

5. รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ 

กรอบแบบแผนในการด าเนินงาน ที่มีแนวคิด หลักการ วิธีด าเนินการและขั้นตอนที่ ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีแนวคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้อง 3 แนวคิดได้แก่ ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
learning) และคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) ดังนี้  
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5.1 หลักการที่ส าคัญ 
1) เป็นวิธีการเรียนรู้ของกระบวนการทางปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  

ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงการคิดทุกชนิด ตั้งแต่ความใส่ใจ การรับรู้ การระลึกได้หรือจ าได้ 
การคิดอย่างมีเหตุผล การจินตนาการหรือการวาดภาพในใจ การคาดการณ์ล่วงหน้า หรือการมีแผน
รองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท้ังหมด อันได้แก่ การรับรู้ปัญหา การหาทางแก้ปัญหา 
การทบทวน การสังเกต การคิดพิจารณาไตร่ตรอง การสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ใน
เรื่องที่เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสามารถในการจัดการความรู้ การสะท้อนกลับ การ
ตรวจสอบ และการบูรณาการ การคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์เดิมจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญจนกระทั่ง สามารถสร้าง
ความรู้เป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป็นแผนงาน วิธีการที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหาทางเลือกท่ีดี
ที่สุด ที่จะท าให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้พนักงานขายเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 แนวคิด 
1) มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่มุ่งเน้นให้เกิด

ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง เป็นกระบวนการ
รับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดย
การมีสมาธิในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 

2) มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง  การ
เรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล การประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและการใช้
วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 

3) มุ่งเน้นในการก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ประเมินสถานภาพปัญหาทั้ง
ของตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือก
ก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ และวางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

5.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
จากรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) โดยมีข้ันการด าเนินการ 4 ขั้น ได้แก ่1) ขั้นเริ่มต้น 2) ขั้นด าเนินการ 
3) ขั้นสรุปผล และ 4) ขั้นการประเมินผล โดยด าเนินการดังนี้  



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563      97 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มต้น เป็นขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ สร้างพันธสัญญาในการเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ก าหนดเป้าหมาย กฎกติกา บทบาท หน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แต่ละครั้ง   

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ มีขั้นตอนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้หรือความคิด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) 
ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ (1) มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
(2) มุ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง (3) เป็น
กระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเป้าหมาย
ที่ชัดเจน  

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการสร้างความรู้หรือความคิด คือ การสร้างการรับรู้ การ
แสวงหาความรู้ การท าความเข้าใจกับปัญหา เรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เรียนรู้วิธีการ
วางแผน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ โดยใช้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
learning) ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ (1) การสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง 
(2) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล (3) สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
สะท้อนคิด และการใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติ คือ การค้นพบปัญหา การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ขั้นที่ 3 การน าไปใช้ ด้วยการประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) ซึ่ง
มีแนวคิดดังนี้ (1) การก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน (2) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของ
ตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต (3) หาวิธีการ ทางเลือกและประเมินทางเลือก
ก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ และ (4) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการน าไปใช้ คือ การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ท าการ
ตรวจสอบ ทบทวนสิ่งที่รู้ การก าหนดแนวความคิด ด้วยการคาดการณ์ว่าจะไปในทิศทางใด ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและวางแผนปฏิบัติด้วยการสร้างทางเลือก ตรวจสอบความเป็นไปได้ ตัดสินใจน าไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปผล และให้ข้อมูลป้อนกลับการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
ทบทวนเรื่องที่ได้เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่สงสัยร่วมกัน และน าสิ่งที่สรุปและเรียนรู้ร่วมกันไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล การประเมินผลเกิดขึ้นในขณะที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดย
ประเมินการเรียนรู้ จากการสังเกต การให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การเต็มใจให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม และยุติการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
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การสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์  

จิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive psychology) 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
(Experiential learning) 

การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Cognitive strategy) 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวทิยาการรู้คดิ  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นกระบวนการท างานของสมองด้านปัญญาระดับสูงที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ เชาว์ปัญญา ความฉลาด จินตนาการ 
การรับรู้  เรียนรู้  ความจ า การท าความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา โดยมี
การจ าแนกข้อมูลของสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย 
และมีการจัดข้อมูลในการกระท าอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้
เกิดความรู้ ความสามารถแก้ปัญหา และวางแผนเพื่ออนาคต
ส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มุ่งเน้นให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้

เดิมและความรู้ใหม่ 
2) มุ่งเน้นให้เกิดความคิด กระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
3) เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติ กรรมการ

แสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวาง
แผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่ชัดเจน 

 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การ
สะท้อนคิด  การพิจารณาอย่างมีเหตุผล ให้ความหมาย
และสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) การสร้างเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมใน

การปฏิบัติงานจริง 
2) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการ

สะท้อนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล 
3) การประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ  
4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและ

การใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 
 

แผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทาง การคิดของ
บุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะท าให้การท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) การก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
2) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและของ

องค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต  
3) หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อน

ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
4) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
 

กรอบแบบแผนการด าเนินงาน ที่ประกอบด้วยที่หลักการและ
วิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 
จิตวิทยาการรู้คิด มุ่งเน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ ให้เกิดความคิด มีความกระตือรือร้น มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นกระบวนการรับรู้
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก การท างานของสมอง
ระดับสูง คือ การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มุ่งมันในการ
ปฏิบัติงาน ในการวางแผน การประเมินผลงานเพื่อตอบสนอง
ต่อเป้าหมายที่ชัดเจน การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการ
สร้างการเรียนรู้ ใหม่ที่ เกิดจากประสบการณ์เดิมในการ
ปฏิบัติงานจริง ด้วยการทบทวนความรู้เดิม สะท้อนคิด 
พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการใช้วิจารณญาณใน
การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และการคิดเชิงกลยุทธ์ มี
แนวคิดในการก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา ประเมิน
สถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาด
สถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมิน
ทางเลือก วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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การสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์  

จิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive psychology) 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
(Experiential learning) 

การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Cognitive strategy) 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวทิยาการรู้คดิ  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นกระบวนการท างานของสมองด้านปัญญาระดับสูงที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ เชาว์ปัญญา ความฉลาด จินตนาการ 
การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า การท าความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา โดยมี
การจ าแนกข้อมูลของสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย 
และมีการจัดข้อมูลในการกระท าอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความรู้ ความสามารถแก้ปัญหา และวางแผนเพื่อ
อนาคตส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) มุ่งเน้นให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้

เดิมและความรู้ใหม่ 
6) มุ่งเน้นให้เกิดความคิด กระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
7) เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติ กรรมการ

แสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ การ
คิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวาง
แผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนอง
ต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 

 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การ
สะท้อนคิด  การพิจารณาอย่างมีเหตุผล ให้ความหมาย
และสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) การสร้างเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมใน

การปฏิบัติงานจริง 
6) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการ

สะท้อนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล 
7) การประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ  
8) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและ

การใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 
 

แผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทาง การคิดของ
บุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะท าให้การท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) การก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
6) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและของ

องค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต  
7) หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อน

ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
8) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
 

กรอบแบบแผนการด าเนินงาน ที่ประกอบด้วยที่หลักการและ
วิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 
จิตวิทยาการรู้คิด มุ่งเน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้
เดิมและความรู้ใหม ่ให้เกิดความคิด มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมการแสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ 
การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และ มุ่งมันในการปฏิบตัิงาน ในการวางแผน 
การประเมินผลงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่ชัดเจน การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจาก
ประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง ด้วยการทบทวนความรู้
เดิม สะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล น ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการใช้
วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และการคิดเชิงกล
ยุทธ์ มีแนวคิดในการก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา ประเมิน
สถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาด
สถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือก 
วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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บทสรุป 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์

เป็นกรอบการเรียนรู้ที่มีหลักการและวิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 1) 
การเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิดซึ่งช่วยให้บุคคลเกิดความตระหนักรู้ในความคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ ๆ 2) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
ช่วยในการพัฒนาตนเองที่เกิดจากการกระท าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สะท้อนคิด จนเกิดความเข้าใจ การมีวิจารณญาณในการน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิม และ 3) การคิดเชิงกล
ยุทธ์เป็นแผนงานที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด  ที่จะท าให้
การท างานส าเร็จตามเป้าหมายโดยเอาชนะอุปสรรค และข้อจ ากัดทั้งปวงเพ่ือน าแผนงานที่ได้จากการ
คิดเชิงกลยุทธ์สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส า เร็จอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างานอย่างแท้จริง โดยมีโครงสร้างที่มีหลักการและวิธีการที่อธิบายถึง
วิธีการเรียนรู้ การรู้คิดเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทางปัญญาในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างการฝึก
ปฏิบัติ และวิธีการคิดในการหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะท าให้การท างานส าเร็จเพ่ือเสริมสร้างการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยที่รูปแบบมีขั้นการด าเนินการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นเริ่มต้น เป็นขั้นตอนการ
สร้างสัมพันธภาพร่วมกัน 2) ขั้นด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้
หรือความคิด ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ และขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ 3) ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และ 4) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นประเมินผลของการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้ศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ต่อไป 
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