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The Direction of Self – directed learning as based on The Thailand 4.0 Policy
ทิศทางการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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บทคัดย่อ
ตามที่รัฐบาลกาหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มุ่งสู่ การเป็ นประเทศรายได้สูง โดยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value-based Economy” หรื อเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม
จากนโยบายดังกล่าวยังกาหนดให้มีการพัฒนาแรงงานให้มีศกั ยภาพที่สูงขึ้นในด้านความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
และทักษะ ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงมีการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการทางานโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลในองค์กรนั้นเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
ตัวบุคคล โดยการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ภายในองค์กร ซึ่งการเรี ยนรู้มีหลากหลายรู ปแบบ แต่การเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนที่สุด คือ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self – directed learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองนั้นเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสามารถวางแผนการเรี ยน เลือกวิธีการ
เรี ยน พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเรี ยนได้ ซึ่ งการในการเรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนจะเรี ยนตามความสะดวกและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ การเรี ยนต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้การเรี ยนรู้ มี
ประสิ ทธิภาพที่เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
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Abstract
Thai government has set the country economic direction aims to boosted its status seceding
middle rate income. This strategy is to be succeeds through the restructuring of its economic structure
toward "value-based economy" that focuses on innovations, and hence, the development of quality
personal. Cooperate alignments to this policy emphasizes on promoting internal learning, which varies in
formats. One of the learning pattern that is considers to be the most successful and sustainable is "selfdirected learning". This learning pattern allows the flexibilities to choose, plan, and customize courses
according to individual needs and wants. Nevertheless, this learning pattern heavily rely on the uses of
informative technological services for an efficient and effective learning outcomes.
Keywords : Self–directed learning, Thailand 4.0, policy, Human resource development
บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆของโลกยุคไร้ พรมแดน ที่ทาให้เกิ ด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย เกิ ดแหล่ ง ความรู ้ ใ หม่ รวมถึ งการเปลี่ ย นแปลงของสาขาวิช าต่า งๆ
ที่มาจากการค้นคว้าวิจยั ผ่านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่สามารถเชื่ อมโยงทุกแหล่งความรู ้มารวมอยู่
ในเครื่ องมือสื่ อสารเพียงเครื่ องเดียว อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของค่านิ ยม ทัศนคติ สังคม เศรษฐกิ จ
และการเมือง ยังส่ งผลให้การดาเนินงานขององค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในแต่ละองค์กรต่างก็
ต้องการที่จะอยู่รอดและสามารถเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต จึงจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และ
วิธีการทางานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพในยุคปั จจุบนั และรองรับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็ น
อย่างดี ประเทศไทยก็ไ ด้กาหนดยุทธศาสตร์ สาคัญภายใต้การนาของนายกรั ฐมนตรี ซึ่ งเน้นในเรื่ องการ
พัฒนาสู่ ค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด้วยการสร้ า งความเข้มแข็งจากภายใน เพื่ อขับเคลื่ อนองค์ก รตาม
แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ผ่านกลไกประชารั ฐ และยังมี การปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ
ไปสู่ Value–Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม โดยแนวคิดหลักที่องค์กรนามา
ปรับใช้คือการสร้างนวัตกรรมให้เกิ ดขึ้นภายในองค์กรโดยเน้นที่ตวั บุคคลให้มีศกั ยภาพ มีความรู ้ ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้บุคลากรในแต่ละองค์กรนั้นต้องมีคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้น
กว่า เดิ ม เช่ น บุ ค ลากรจะต้องท างานได้หลายอย่า งไม่ ใ ช่ เป็ นเพี ย งผูช้ านาญเฉพาะด้าน แต่ ตอ้ งมี ค วามรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร ซึ่ งรู ปแบบการ
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เรี ยนรู้ น้ ี คือการเรี ยนรู้ ดว้ ยตัวเอง (Self – directed learning) การเรี ยนรู ้ ที่ริเริ่ มจากตนเอง การกาหนด
จุดมุ่งหมาย กาหนดรู ปแบบ ทรัพยากรและวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งวิธีน้ ี จะทาให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทกั ษะเพิ่มมากขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังเป็ นการสร้างมูลค่า (Value) ให้แก่ตวั บุคคลด้วย
นโยบายประเทศไทย 4.0
ในการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า ซึ่ งรัฐบาลได้
กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้าในโมเดล ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีผรู้ ู้ที่ได้ให้
ความหมายไว้ดงั นี้
บวร เทศาริ นทร์ (มปป.) ได้ให้ความหมายว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริ หารประเทศบนวิสัยทัศน์
ที่ว่า มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ที่มีภารกิ จสาคัญในการขับเคลื่ อนปฏิ รูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริ ญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รุ นแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
สานักโฆษก สานักเลขาธิ การธิ การนายกรัฐมนตรี (มปป.) ได้กล่าวว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ น
การขับเคลื่ อนประเทศ ด้วยการพึ่งพานวัตกรรม องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี (Valuebased Economy) โดยมีจุดม่งหมายปลายทางอยูท่ ี่การนาพาเศรษฐกิจไทยให้มุ่งสู่ การเป็ นประเทศรายได้สูง
ที่สาคัญยังช่วยแก้ไขปั ญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศและพัฒนาโดยคานึ งถึงความ
ยัง่ ยืนและสิ่ งแวดล้อม
ทีมเศรษฐกิ จ (2559) ได้กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เป็ นความมุ่งมัน่ ของนายยกรัฐมนตรี ที่ตอ้ งการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-based Economy” หรื อเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
กล่าวคือ ในปั จจุบนั เรายังยึดติดโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้นอ้ ย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็ น “ทาน้อย
ได้มาก” นัน่ หมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิ งนวัตกรรม (2) เปลี่ ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม
ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสิ นค้าไปสู่ การเน้นภาคบริ การมากขึ้น
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จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้ คือ ประเทศไทย 4.0 เป็ นนโยบายที่ขบั เคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ประเทศไปสู่ เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) โดยใช้ นวัตกรรม องค์ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
ความสาคัญของนโยบายประเทศไทย 4.0
ในการพัฒนาประเทศตาม นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้น การพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ เศรษฐกิจ
แห่งนวัตกรรม ซึ่ งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริ หารจัดการเทคโนโลยี (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่มีอยูท่ ี่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่ การเป็ น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกั ยภาพสู ง และ(3) เปลี่ยนจาก Traditional
Service ไปสู่ High Value Services และ เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่ แรงงานที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
และทักษะสู ง จากนโยบายดังกล่ าวจะเห็ นได้ว่า มี การผลักดันแรงงานให้มีก ารพัฒนาให้มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญ และทักษะที่สูงขึ้น การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ทักษะ
ตามความต้องการขององค์กร ทีมเศรษฐกิจ (2559)
สุ วิทย์ เมษิ นทรี ย ์ (2559) กล่ า วว่า เมื่ อทาการวิเคราะห์ สาเหตุ ที่ มาของสภาพปั ญหา ซึ่ งส่ ง ผลให้
ประเทศไทยต้องประสบสภาวะวิกฤติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่า สาเหตุสาคัญประการหนึ่ งมาจาก
“คุณภาพคน” กล่าวคือ โครงสร้างกาลังคน และคุณภาพของทุนมนุ ษย์ของสังคมไทยกาลังมีปัญหา ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ที่พฒั นาแล้ว กาลังเผชิญกับปั ญหาโครงสร้าง คือภาวะประชากรสู งวัย แต่ประเทศเหล่านี้ ก็มีคุณภาพของทุน
มนุ ษย์และโครงสร้ างพื้นฐานทางสังคมที่ ดีพอรองรั บ ในทางตรงกันข้ามประเทศที่ กาลังพัฒนาที่ยากจน
กลับ มี ป ระเด็นปั ญหาที่ ก ลับ กันกล่ า วคื อ มี โครงสร้ า งที่ มี ป ระชากรวัย หนุ่ ม สาวจานวนมหาศาล แต่ ไ ม่
สามารถสร้างให้ทุนมนุษย์เหล่านี้มีคุณภาพที่พอดีได้
จากข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาจากคนในตลาดแรงงานไม่มีคุณภาพ พนักงาน
ขาดความรู ้ ทักษะ ที่จาเป็ นเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน การจะพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น จะต้องเริ่ ม
พัฒนาในตัวบุ คคล กล่าวคื อการกระตุน้ ให้บุคลากรตระหนักถึ งความจาเป็ นในการพัฒนาตนเองโดยการ
ส่ งเสริ มให้มีการคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร
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แนวคิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed Learning) มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายต่าง ๆ ดังนี้ Knowles
(1975, p. 18) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ ด้วยตัวว่า เป็ นกระบวนการที่ บุคคลใช้ในการสร้ างความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้ การตั้งจุ ดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ การทากิ จกรรมเพื่อค้นหาความรู ้ เช่ น การค้นคว้า
เอกสารและแหล่งความรู ้ต่าง ๆ การพบปะบุคลากรเลือกและการกาหนดแผนการเรี ยนรู ้ และการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ กิจกรรมส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นด้วยตัวเองซึ งอาจจะได้รับหรื อไม่ได้รับความช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นก็ตาม
นอกจากนี้ การนิ ยามคาว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแนวความคิดของ Fisher, King, and Tague (2001, p.
520) ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองเป็ นการบูรณาการของการจัดการด้วยตนเอง (Self-management) การ
จัดการของการกระทาและทรัพยากรต่าง ๆ การควบคุมตนเอง (Self- monitoring) กระบวนการโดยที่ผเู้ รี ยน
ควบคุม ประเมิน และวางระเบียบกระบวนการเรี ยนรับรู ้ ของพวกเขาทางกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้ คือสิ่ งที่ตอ้ ง
ควบคุมดูแลและมีการประเมินอยูเ่ สมอ เพื่อจะได้พฒั นาตนเองได้ดียงิ่ ขึ้น
สมคิด อิสระวัฒน์ (2532, หน้า 74) การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟั งคาบรรยายหรื อทาตามที่
ครู ผูส้ อนบอกเสมอไป แต่อาจเกิ ดจากสถานการณ์ ต่าง ๆ ต่อไปนี้ (1) การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง (self-directed
learning) เป็ นการเรี ยนที่เกิดจากความอยากรู ้ อยากเห็น ผูเ้ รี ยนจะมีการวางแผนด้วยตนเอง (2) การเรี ยนรู้ที่
จัดโดยสถาบันศึกษา (provide sponsored) โดยมีกลุ่มบุคคล จัดกากับดูแล มีการให้คะแนน ให้ปริ ญญา หรื อ
ประกาศนี ยบัตร (3) การเรี ยนรู ้ จากกลุ่ ม เป็ นการเรี ยนรู ้ แบบไม่ เป็ นทางการ คื อ ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
(collaborative learning)และ (4) การเรี ยนรู้โดยบังเอิญ (random or incidental learning) อาจเป็ นผลพลอยได้
จากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนมิได้เจตนา
Brockett and Hiemstra (1991,pp.24-25) ได้นาเสนอแนวคิดของการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองออกเป็ น 2 นัย
แต่มีความสัมพันธ์ท้ งั 2 มิติ คือ มิ ติแรกการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง(self-directed learning) เป็ นกระบวนการที่
สมมุติความรู้จะมีบทบาทในการอานวยความสะดวก ส่ วนมิติที่ 2 บุคลิกลักษณะของบุคคลที่เรี ยนด้วยตนเอง
(learner self-direction) จะเป็ นบุคลิกลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และได้นาเสนอแบบจาลอง PRO
model ( The Personal Responsibility Orientation model) ดังนี้
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The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model
Personal Responsibility

Learner self-direction

Learner self-direction

Self-directed in learning

ภาพ 1 The Personal Responsibility Orientation model
ที่มา. จาก Self-direction in Adult Learning : Perspective on Theory, Research, and practice (p. 25), by R.
G. Brockett & R” Hiemestra, 1991, New York: Routledge.
Brockett and Hiemstra (1991,pp.24-28) ได้อธิบาย PRO model ไว้ดงั นี้
การตอบสนองของบุคคล (Personal responsibility) คือ ความรับผิดชอบด้านความคิดและการ
กระทาของบุ คคล เลื อกกระท าอย่างงมี เหตุ ผ ล บุ คคลสามารถเลื อกการกระท าในวิถีท างที่ ตนปรารถนา
วิถีทางเหล่านี้ คือ บริ บทของการเรี ยนรู ้ ของเขาที่ได้กาหนดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยนมี
ทางเลือกในทิศทางที่เขาชักนาตนเองฐานะที่เป็ นผูเ้ รี ยน
ลักษณะการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง (self-directed learning) มองในรู ปแบบการสอน เป็ นกระบวนการที่
เป็ นศู น ย์ก ลางของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นด้า นการวางแผน การน าไปปฏิ บ ัติ และการประเมิ นผล เป็ น
องค์ประกอบภายนอกผูเ้ รี ยน
บุคลิ กในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (learner self-direction) คือผูเ้ รี ยนที่มีก ารเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เป็ น
บุคลิกลักษณะของตัวบุคคล เป็ นองค์ประกอบภายในของผูเ้ รี ยน
ระดับการเรี ยนด้วยตัวเองของบุคคล (self-directed in learning) เป็ นการเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้ เกิดขึ้น
จากองค์ประกอบภายในและภายนอกตัวผูเ้ รี ยนก็ประกอบกันขึ้น ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนอาจ
ขยายออกไปได้ ถ้าจัดสถานการณ์ การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม เช่ นมี การจูงใจให้บุคคลมี ระดับการเรี ยนรู ้ ด้วย
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ตนเองสู งขึ้นและได้รับประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ก็จะมีโอกาสที่ประสบความสาเร็ จได้สูง
เช่นเดียวกัน หากผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองต่าถ้าได้รับโอกาสที่เอื้ออานวยก็จะประสบความสาเร็ จ
ความสัมพันธ์ของสังคม (Social context) เป็ นองค์ประกอบที่แวดล้อมรอบอง๕ประกอบต่างๆอยู่
ซึ่ งกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไม่ส ามารถแยกออกไปจากบริ บ ทของสังคมที่ จะกาหนดขอบเขตในกิ ตกรรมการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จะเห็ นได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการบริ หารจัดการตนเองในการเรี ยนรู้ มีจุดมุ่งหมายในการ
เรี ยนรู ้ การทากิ จกรรมเพื่อค้นหาความรู ้ โดยการอาจเกิ ดขึ้นเองที่ เกิ ดจากความอยากรู ้ จากสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น และจากการกาหนดโดยสถาบันการศึกษา
ลักษณะของการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 นั้น บุคคลต้องรู ้ และ
เข้าใจในลักษะของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ ง เตือนใจ โพธิ์ สุ (2557) ได้เสนอลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ไว้ดงั นี้
1. มีความสมัครใจที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิได้เกิดจากการบังคับ แต่มีเจตนา
ที่จะเรี ยนด้วยความอยากรู้
2. ใช้ตนเองเป็ นแหล่งข้อมูลของตนเอง (Self-Resourceful) นัน่ คือผูเ้ รี ยนสามารถบอกได้วา่ สิ่ งที่ตน
จะเรี ยนคืออะไร รู ้วา่ ทักษะและข้อมูลที่ตอ้ งการหรื อจาเป็ นต้องใช้มีอะไรบ้าง
สามารถกาหนดเป้ าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการ และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องเป็ น
ผูจ้ ดั การการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manage of Change) ผูเ้ รี ยนมีความตระหนักในความสามารถ
สามารถตัดสิ นใจได้ มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็ นผูเ้ รี ยนรู้ที่ดี
3. รู้ "วิธีการที่จะเรี ยน" (Know how to Learn) นัน่ คือ ผูเ้ รี ยนควรทราบขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ของ
ตนเอง รู ้วา่ เขาจะไปสู่ จุดที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
4. มีบุคลิกภาพเชิ งบวก มีแรงจูงใจ และการเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนหรื อบุคคลอื่น ตลอดจนการ
ให้ขอ้ มูล (Charismatic Organizational Player) ในเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยน
5. มี ระบบการเรี ยนและการประยุกต์การเรี ยน และ มีการชื่ นชมและสนุ กสนานกับกระบวนการ
เรี ยน (Responsible Consumption)
6. มีการเรี ยนจากข้อผิดพลาดและความสาเร็ จ การประเมินตนเองและความเข้าใจถึงศักยภาพของ
ตน(Feedback and Reflection)

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 56

7. มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ๆ ในการหาคาตอบ การประยุกต์ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยน
ไปใช้กบั สถานการณ์ ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพัฒนา และค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา (Seeking
and Applying)
8. มีการชี้แนะ การอภิปรายในห้องเรี ยน การแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวและการพยายามมีความเห็น
ที่แตกต่างไปจากผูส้ อน (Assertive Learning Behavior)
9. มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล จากการได้ ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลและมี วิ ธี ก ารน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
(Information Gathering)
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง ผูเ้ รี ยนจะต้องสมัครใจที่จะเรี ยนรู ้
โดยกาหนดเป้ าหมาย รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเอง ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั ประยุกต์ใช้วิธีการที่เกิ ดขึ้นในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวันกับการเรี ยนรู ้ ทั้งจากตนเองและผูอ้ ื่น
การเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยใช้ นวัตกรรม
ในปั จจุบนั องค์กรต่าง ๆ ล้วนจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และความเจริ ญก้าวหน้าใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ประสิ ทธิ ผลขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ความสามารถขององค์กรใน
การเรี ยนรู้ ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิ คการดาเนิ นงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ จากกันและกันภายในและภายนอกองค์กร นามาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรม
ต่อไป การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้น้ นั ปั จจัยสาคัญที่สรรค์สร้ างให้เกิ ด
นวัตกรรม ก็คือ คน ปั ญญาความรู ้ และทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เป็ นหัวใจหลักของการ
สร้างประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมัน่ คง
ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ตอ้ งคิด วิเคราะห์ และวางแผนโดยคาดคะเนถึงการ
เปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้เท่าทัน และตรงเงื่ อนไขใหม่ ๆ ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีความมุ่งมัน่ ในการนาองค์กรไปสู่ องค์กรสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวความคิด(Idea)
ได้อย่างอิ ส ระ กล้า ที่ จะเสี่ ย งนาเอาแนวความคิ ดดี ๆ ไปพัฒนา รวมทั้งการใช้รางวัล เป็ นตัวกระตุ ้นให้
บุคลากรขององค์กรได้คิดสร้างสรรค์งาน สภาพแวดล้อมที่สบาย ๆ ไม่เคร่ งเครี ยด ไม่ถูกตีกรอบความคิด ก็
มีส่วนช่ วยให้เกิ ดแนวความคิดใหม่ ๆ ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่มีความมุ่งมัน่ ไม่เปิ ด
โอกาสให้ทุกคนในองค์กรสามารถคิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวความคิดได้อย่างอิสระ และไม่กล้าเสี่ ยงที่
จะนาแนวความคิดดี ๆ ไปพัฒนา รวมทั้งไม่ใช้รางวัลเป็ นตัวกระตุน้ เหล่านี้ ล้วนเป็ นปั ญหาอุปสรรคที่ไม่
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อาจท าให้เกิ ดนวัต กรรมขึ้ นในองค์ก ร นอกจากนี้ หากมองไปที่ ต้น น้ า เริ่ ม จากสภาพปั ญ หาการศึ ก ษา
โดยเฉพาะหลักสู ตรการศึ กษาเปลี่ ยนแปลงช้า ระดับความรู ้ ส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับขี ดความสามารถทาง
สมองของเด็ก ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และองค์
ความรู ้ ใ หม่ ๆ วิธีก ารเรี ยนการสอนไม่ นาไปสู่ การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง ไม่ ได้กระตุ น้ หรื อส่ ง เสริ มให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี (สนัน่ เถาชารี ม, 2558)
ซึ่ งองค์กรธุ รกิจต่าง ๆ ก็ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งการนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด
และเพื่อให้ธุ รกิ จดาเนิ นต่ อไปได้ในอนาคต กลไกในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ให้ประสบความสาเร็ จใน
องค์กรนั้น สาคัญคือ จะต้องมีการเชื่ อมโยงทีมงาน และองค์ความรู ้ ต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กรเข้า
ด้ว ยกัน ก าหนดเป้ าหมายและกระตุ ้น ให้ แ ต่ ล ะส่ ว นเกิ ด ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะท างานในส่ ว นของตนอย่า ง
สอดคล้องประสานกับทีมอื่น ๆ เพื่อเป้ าหมายเดียวกัน และหน้าที่ในการสร้างและจัดการทีมแห่ งการสร้าง
นวัตกรรมนี้ ย่อมต้องเป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์ก ร เช่ นเดี ยวกัน นัก ออกแบบขององค์ก รก็
จะต้อ งเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ับ ส่ ว นอื่ น ๆ เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล ในเบื้องต้นนั้นปั จจัยสาคัญในการทางานร่ วมกับทีมอื่นคือ ต้องมีความเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละส่ วน มีความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดว่าดาเนิ นไปอย่างไร และใครอยูใ่ นขั้นตอน
ไหน รวมถึ งต้องมีความสามารถในการรวมทีมต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามความต้องการของงานที่มีนวัตกรรม
(Innovation) คือ“ทาขึ้นมาใหม่” ดังนั้น คนเราจึงควรมีนวัตกรรม คือ ต้องรู ้จกั สร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อม
ที่ จะก้าวไปข้า งหน้า เพื่อปรั บตัวให้ท นั กับ ความเปลี่ ยนแปลงของโลกปั จจุ บนั องค์ก รจึ ง ได้ป รั บเปลี่ ย น
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้นวัตกรรม ซึ่งมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ดงั นี้
Marklund (1972) ได้กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การปรับปรุ งที่จะนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้
Miles (1964, p.14) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรม หมายถึ งความตั้งใจ ความแปลกใหม่ การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายของระบบนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีการ
วางแผนองค์ประกอบของความแปลกใหม่รวมถึงการรวมขององค์ประกอบย่อยๆที่มีอยู่
Rogers and Shoemaker (1971, p. 19) ได้ให้ความหมายไว้วา่ นวัตกรรม หมายถึงแนวคิด การปฏิบตั ิ
หรื อสิ่ งใหม่ที่บุคคลยอมรับ ซึ่ งเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
จากความหมายดังกล่ าวอาจสรุ ปได้ว่า นวัตกรรม คื อแนวคิ ด วัตถุ สิ่งของหรื อการปฏิ บตั ิ ที่กลุ่ ม
บุคคลยอมรับ เพื่อที่จะปรับปรุ งจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะต้องมีการวางแผนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ ทาให้ระดับการดารงชี วิตดี ข้ ึ น
โดยอาศัยกรรมวิธีที่ทนั สมัยและมีระบบที่ดีกว่า
ทิศทางการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0
นวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ นั ได้ดาเนินการให้ความสาคัญเพิ่มขึ้นของบทบาทที่ย้งั
ยืน ในความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และการเพิ่มจานวนของ
คู่แข่งทางธุ รกิจ การที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนั้น องค์กรจะต้องมีการปรับตัว โดยการสร้างความแตกต่าง
ให้กบั องค์กรซึ่ งเป็ นทางเลือกให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้
เป็ นนักนวัตกรรมนั้น ทุก ๆ ส่ วนในองค์กรจะต้องให้ความร่ วมมือเพื่อจะพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ องค์กรแห่ง
นวัตกรรม ทั้งนี้ ฝ่ ายบุคคลเป็ นแรงผลักดันสาคัญในวางแผนต่าง ๆ มาสนับสนุนการดาเนินการสร้างบุคคลที่
มีความสามารถโดยการฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการแข่งขันในปั จจุบนั (Maier, Brad, Nicoara, & Maier, 2014)
สนัน่ เถาชารี (2558) องค์กรที่จะอยูร่ อดได้ คือ องค์กรที่สร้างนวัตกรรม ผูส้ ร้างนวัตกรรมคือมนุ ษย์
มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดี ๆ ได้ข้ ึนอยูก่ บั วิสัยทัศน์ของผูน้ า ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อม
ในการทางานและวัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรมในองค์กร คือ สิ่ งใหม่ ๆ คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อแก้ไข ป้ องกัน
ปั ญหา เพื่อพัฒนาองค์กร นวัตกรรมเกิ ดขึ้ นได้ด้วยฝี มื อมนุ ษย์ที่มีความคิ ดสร้ างสรรค์ มุ่งมัน่ พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทรัพยากรมนุษย์ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ตอ้ งมีทุนความรู้ ทุนทักษะ ทุนปั ญญา ทุนความสุ ข
ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูน้ าองค์กร ต้องสรรหา ต้องสร้าง ต้องรักษา ทุนเหล่านั้นให้มีข้ ึนในทรัพยากรการจะเกิ ด
นวัตกรรมในองค์กรได้ ต้องอาศัยวัฒนธรรมของผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์คือ ต้อ งสนับสนุ นการเปลี่ยนแปลง ต้อง
ไม่ขดั ขวางการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุ นให้กล้าคิด กล้าทา นวัตกรรมต้องเกิดจากผูต้ ามหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
และมีผนู ้ าคอยสนับสนุ นทาเป็ นตัวอย่าง และต้องอาศัยวัฒนธรรมของผูต้ ามหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานตาม ทฤษฎี 6
ก. กล่าวคือ (1) กล้าคิด คิดนอกกรอบข้ามศาสตร์ (2) กล้าพูด กล้าทามากขึ้น ในสิ่ งที่ตวั เองคิดว่าถูกต้อง
(3) กล้าเปิ ดใจ รับฟัง(4) กล้าเสี่ ยง กล้าริ เริ่ ม การทาผิดเป็ นสิ่ งที่ยอมรับ(5) กล้าเรี ยนรู้ ที่ตอ้ งมีคนกล้าเพราะมี
คนกลัวอยู่ กลัวล้มเหลว กลัวนายว่า ฯลฯ และ (6) กล้าทา ทาจริ ง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สรุ ป หลายองค์กรได้นานวัตกรรมมาใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนองค์ท้ งั หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั บุคลากรในองค์กร อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้กาหนด ค่านิ ยม
หลักได้แก่ iSCB Innovation หรื อ นวัตกรรม นาหน้า : เราเปิ ดรับนวัตกรรมเพื่อก้าวนาในวงการ และบริ ษทั
ซัมซุ งประสบความสาเร็ จจากการใช้นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่ อน จนสามารถเป็ น "คู่แข่งที่เหนื อกว่าบริ ษทั
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โซนี่ได้ โดย ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ใคร ๆ ก็รู้จกั แต่โซนี่ ขณะที่ ซัมซุ ง เป็ นแบรนด์ที่ ไม่มีใครรู้จกั มากนัก และ
ไม่มีใครเชื่ อว่า วันหนึ่ งซัมซุ งจะกลายเป็ นผูแ้ ข่งขันที่ทดั เทียม กับ โซนี่ ได้ ต่อมาในปี 2004 ซัมซุ ง ก็พลิ ก
สถานการณ์จาก "ผูแ้ ข่งขันที่ไม่มีทางสู ้" มาเป็ น "ผูแ้ ข่งขันที่น่ากลัวของโซนี่ " และยังสามารถก้าวมาเป็ น "ผู ้
แข่งขันที่เหนือกว่า" ได้ในปี 2005 ด้วยยอดขายที่มากกว่าถึง 4 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐ คาตอบที่ ซัมซุ ง สามารถทัดเทียมโซนี่ ได้ นัน่ คือ "ความเร็ วกว่า" ซัมซุ ง เป็ นองค์กรที่มีความเชื่ อมัน่
ต่อการสร้างนวัตกรรมและได้ร่วมงานกับ IDEO ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาตลอดช่วง 10 ปี หลัง
กรณี ศึกษานี้ เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็ นว่า นอกจากองค์กรจะต้องปรับปรุ งและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์อย่างต่อเนื่ องแล้ว ยังต้องส่ งเสริ มและพัฒนาอัตราการสร้างนวัตกรรมให้รวดเร็ วมากกว่าเดิมอีกด้วย
การทางานแบบเดิม คงเดิมจะเป็ นตัวเร่ งทาลายองค์กร ส่ วนนวัตกรรมที่ดีจะเป็ นตัวเร่ งสร้างความก้าวหน้าให้
องค์กร การสร้ างนวัตกรรมในองค์กรจึงต้องเริ่ มจากการทาให้การสร้ างนวัตกรรม ให้เป็ นค่านิ ยมและเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร องค์กรแห่งนวัตกรรม ควรจัดตั้งทีมพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา โดยส่ งเสริ มให้สมาชิ กใน
ทีมมีบุคลิกที่ต่างกัน 9 บุคลิก และมีบทบาทที่เหมือนกัน 3 บทบาท
STABUCK เป็ นตัวอย่างที่ ดี ในการสร้ างนวัตกรรม จัดระบบการบริ หารธุ รกิ จกาแฟให้เข้ากับ
ชี วิตประจาวัน เฝ้ าดูลูกค้า สานสัมพันธ์กบั ลูกค้า ใช้แบรนด์ STABUCK ในการสร้างนวัตกรรมการบริ การ
และผลิ ตภัณฑ์ที่ลูกค้าอยากสัมผัส และยอมจ่ายกว่าถึ ง 3 เท่า เพื่อแลกกับความสุ ข ผูช้ นะ มีการผลิต/การ
บริ ก าร/คิ ดค้นนวัตกรรมที่ รวดเร็ ว มี วฒั นธรรมเคลื่ อนไหวเร็ ว ซึ่ ง จะท าให้ไ ด้เปรี ย บคู่ แข่ ง ขัน เพราะมี
ความคิดริ เริ่ มในอัตราที่สูง
องค์กรที่มีนวัตกรรมที่อยูใ่ นระดับแนวหน้า สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก มีอยูห่ ลายองค์กร เช่น
บริ ษทั P&G ได้ปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็ นนวัตกรรม และเพิ่มนวัตกรรมในผลผลิ ตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เข้า ใจการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของลู ก ค้า แสวงหาหุ ้ น ส่ วนจากภายนอก รวมทั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
แนวความคิ ดและผลิ ตใหม่ ๆ เช่ น บริ ษทั GOODGLE ปรับเปลี่ ยนอุปกรณ์ ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุ นการหา
ข้อมูลอย่างง่าย ๆ เป็ นเจ้าของ Online Search และความเจริ ญเติบโตเกี่ ยวกับการโฆษณาอย่างรวดเร็ ว และ
เชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างเข้มแข็ง
บริ ษทั ซัมซุ ง จับความต้องการ และความรู ้สึกของลูกค้า ออกแบบเก๋ เข้าใจอารมณ์ร่วม เคลื่อนผ่าน
จากการผลิตสิ นค้าทัว่ ไป ไปเป็ นผูน้ าแบรนด์ช้ นั นา นาสิ นค้าใหม่ ๆ สู่ ตลาดโลก
บริ ษทั NOKIA เน้นออกแบบที่ล้ าสมัย ออกโมเดลอย่างรวดเร็ ว เพิ่มภาพลักษณ์ โดยเข้าใจลูกค้าที่มี
ความประสงค์จะใช้ตวั แบบมือถือที่เหมาะสมกับเพศและวัย
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บริ ษทั TOYOTA เน้นคุณภาพมีผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องใช้ยทุ ธศาสตร์ ธุรกิจ
ที่เหนื อชั้น เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อการผลิตที่เร็ วกว่า ดีกว่า ถูกกว่า เพื่อการครองตลาดให้มาก
ขึ้นจาก การศึกษาบริ ษทั ต่าง ๆ (สนัน่ เถาชารี , 2009)
จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ หลายองค์กรได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม การอยูร่ อด
แลเจริ ญก้าวหน้าต้องการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรมให้กบั
องค์กร ซึ่งบุคลากรต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันความต้องการขององค์กร การที่จะพัฒนา
ตนเองให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั บุคคลต้องมีการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นวิธีที่ตอบสนองความ
ต้องการนี้ได้ การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยมีรูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้นวัตกรรมเข้ามา
มีบทบาทในการเรี ยนรู ้มากขึ้นเช่น การใช้สัญญาการเรี ยนรู ้เพื่อให้บุคลากรเกิดการคิดสร้างนวัตกรรมให้กบั
องค์กร โครงการการเรี ยนรู ้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่กาลังแพร่ หลาย กล่าวคือ เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมอบหมาย
งานให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และการเรี ยนรู ้กบั โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในการเรี ยนรู ้ อาทิเช่น E-learning มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวยังเป็ นการเรี ยนที่มีสิทธิ ภาพ
ไม่จากัดเนื้ อหา ระยะเวลา และเข้าถึงผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึง ระบบการเรี ยนการสอนที่ไม่มีช้ นั เรี ยน การเรี ยน
ผ่านสื่ อตามความสนใจ และความพร้ อมของผูเ้ รี ยน จะเห็ นได้วา่ การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองทาให้เกิดนวัตกรรม
ขึ้ น ในองค์ก รตามที่ อ งค์ก รต้อ งการ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ ก ับ ตัว เอง เพิ่ ม ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน และเป็ นการพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า
สรุ ป
ในการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ประเทศไทยต้องพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้า รัฐบาลจึง
ได้ก าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ ต้องการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value–Based
Economy” หรื อ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หลายองค์กรได้มีการปรับโครงสร้าง นโยบาย วิสัย
ทัศ และพันธกิ จ เพื่ อตอบสนองต่อนโยบายของรั ฐบาล ซึ่ งองค์กรธุ รกิ จต่ าง ๆ ก็ ล้วนแล้วแต่ ตอ้ งการ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อให้ธุรกิ จดาเนิ นต่อไปได้ในอนาคต ปั จจัย
สาคัญที่สรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรมก็คือ บุคลากร ปั ญญาความรู้ และทักษะความสามารถของทรัพยากร
มนุ ษย์ เป็ นหัวใจหลักของการสร้ างประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และขับเคลื่ อนองค์กรให้เติบโตอย่าง
มัน่ คง ดังนั้นคนในองค์กรจึงต้องคิด วิเคราะห์ และวางแผนโดยคาดคะเนถึงการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เท่าทัน และตรงเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เป็ น
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั ระบบการเรี ยนของตนเอง ด้วยการจัดการด้าน
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เวลา ที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนด้วยการเตรี ยม
ความพร้อมให้กบั ตนเองในด้านต่าง ตลอดจนรู ้จกั ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป ซึ่ งความสาเร็ จของการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองนั้น มีเงื่ อนไขและปั จจัยหลักอยู่ที่ตวั ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมี
วินยั ความมุ่งมัน่ และนิ สัยใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
องค์กร
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