บทที 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ความเป็ นมาความสํ าคัญของปัญหาและโอกาส
อุปนิสัยทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทยมาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั คือ ความเกรงใจ
ความกลัว ไม่กล้าที จะถาม แสดงความคิดเห็น หรื อพูดในสิ งที ควรพูดในเวลาที เหมาะสม และ
ไม่ ค่ อ ยยอมรั บ การเปลี ยนแปลง มัก จะยึ ด ติ ด กับ สิ งเดิ ม ๆที เคยทํา หรื อ ถู ก ปลู ก ฝั ง มาในอดี ต
(เกรี ยงศักดิ นิรัติพฒั นะศัย, 2550) ซึ งสิ งต่าง ๆ เหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้คนไทย
“ไม่กล้าทีจะขอ” เนื องจากพวกเขาไม่รู้วิธีทีจะขอ ว่าต้องทําอย่างไร ใช้วิธีการแบบไหน การขอนัน
จึงจะประสบความสําเร็ จ หรื อได้รับในสิ งทีพวกเขาต้องการ เหตุผลอีกประการหนึ งทีทําให้คนไทย
ไม่กล้าทีจะขอก็คือ พวกเขากลัวทีจะถูกปฏิ เสธ เพราะยึดติดกับประสบการณ์ ทีเคยผิดหวังมาก่อน
ในอดีต ส่ งผลให้พวกเขามีทศั นคติทีไม่ดีต่อการขอ ซึ งปั ญหาเหล่านี ได้แทรกซึ มเข้าไปอยูใ่ นจิตใต้
สํานึกของคนไทยส่ วนใหญ่มาเป็ นเวลานาน
จากปั ญหาข้างต้นทําให้ผูศ้ ึกษามองเห็นโอกาส และสนใจอยากทีจะศึกษาเรื อง “จิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจ” (The Psychology of Persuasion) โดยมีเหตุผล 2 ประการในการเลือกศึกษา คือ
1. ต้องการทีจะช่ วยแก้ปัญหาของคนไทยส่ วนใหญ่เกี ยวกับเรื องของ “การไม่กล้าทีจะขอ
ในสิ งทีต้องการ” เพือให้คนไทยทราบถึงวิธีการทางด้านจิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจทีจะทําให้การ
ขอนันประสบความสําเร็ จ ได้รับในสิ งทีต้องการ และเปลียนทัศนคติทีไม่ดีตอ่ การขอ ให้มีความกล้า
ทีจะขอมากยิงขึน เพราะในปั จจุบนั เราแทบจะหลีกเลี ยงไม่ได้เลยทีจะต้องขอความช่ วยเหลื อจาก
บุ คคล หรื อองค์กรอื น ๆ ที อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องที เราไม่มีความชํานาญ และ
เกินความสามารถของพวกเรา
2. เนืองจากยังไม่มีใครทําเรื องเกียวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจนี มาก่อนในประเทศไทย
หัวข้อนี จึงมีความน่าสนใจ และท้าทายมากในความคิดของผูศ้ ึกษา โดยก่อนเริ มทําการศึกษาอิสระ
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสื อและวรรณกรรมต่าง ๆ พบว่า มีเพียงวรรณกรรมทีชื อ
“กล้าทีจะขอ : วิธีได้รับในทุกสิ งทีหัวใจคุณปรารถนา” หรื อ “The Aladdin Factor” (แจ็ก แคนฟี ลด์
และมาร์ ก วิกเตอร์ แฮนเซน, แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ์, 2546) เท่านันทีมีเนื อหาสาระตรงกับเรื องที
สนใจศึกษา ภายในเล่มจะมีเรื องราวทีเกี ยวข้องกับจิตวิทยาการขอ ไม่วา่ จะเป็ นอุปสรรคในการขอ
การเอาชนะความกลัวทุกรู ปแบบ และกล้าทีจะขอ จากกรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีผูเ้ ขียนได้รวบรวมเอาไว้
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นอกจากนี ยัง มี ห นัง สื อ ที มี เ นื อหาสาระใกล้เ คี ย งกัน คื อ หนัง สื อ ที เกี ยวกับ การเจรจาต่ อ รอง
(Negotiation) ที น่ า จะสามารถนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ เรื องของจิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจได้
แต่เนืองจาก ผูแ้ ต่งหนังสื อเหล่านันเป็ นชาวต่างชาติซึงมีพืนฐานอุปนิ สัย การใช้ชีวิต และวัฒนธรรม
ที แตกต่ า งจากคนไทย อี ก ทังในหนัง สื อ เหล่ า นันยัง มี ต วั อย่า งประกอบที จํา กัด ไม่ ห ลากหลาย
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึ ง คิดว่า ข้อมูลที ได้จากหนังสื อเหล่านันอาจจะไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และอาจจะไม่เหมาะสมกับวิถีชีวติ ของคนไทยเท่าทีควร
ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้นํา เรื องนี ไปปรึ ก ษากับ อาจารย์ที ปรึ ก ษา เพื อขอคํา แนะนํา ถึ ง วิธี การที จะ
เสาะหาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจทีใช้แล้วได้ผลสําหรับคนไทย ซึ งอาจารย์ทีปรึ กษาได้
แนะนําให้ใช้กระบวนการของสุ นทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry : AI) ร่ วมกับการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ในการศึกษาหาข้อมูลการศึกษาอิสระครังนี
1.2 ทําไมต้ อง AI
การเรี ยนรู ้ มกั จะเริ มต้นเมือเราตังคําถาม คําถามจะนําไปสู่ การปรับปรุ ง และพัฒนาไปใน
ทิ ศ ทางนันซึ งโดยปกติ แ ล้ว วิธี ก ารตังคํา ถามของคนเรา มัก จะมุ่ ง ประเด็ น ไปที สิ งที เป็ นปั ญ หา
ข้อผิดพลาด เป็ นคําถามในแง่ ล บ ซึ งการตังคําถามในลัก ษณะนี อาจจะไม่ได้นําไปสู่ รากเหง้า ที
แท้จริ งของปั ญหา ปั ญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ในทางกลับกัน ถ้าเรานําเอาแนวคิดของ
สุ นทรี ย สาธก ซึ งเป็ นกระบวนการศึ ก ษาค้น หาร่ วมกัน เพื อค้นหาสิ งที ดี ที สุ ดที อยู่ใ นตัวบุ ค คล
ในองค์กร หรื อสิ งทีอยูร่ อบตัวเรา มาใช้ในการตังคําถาม คําถามทีออกมาก็จะมุ่งประเด็นไปทีสิ งทีดี
เป็ นคําถามเชิงบวกแบบไม่มเี งือนไขใด ๆ และเมือเข้าไปขอสัมภาษณ์ดว้ ยคําถามเชิ งบวกก็จะทําให้
ผูท้ ีถูกสัมภาษณ์ กล้าทีจะพูดและให้ขอ้ มูลอย่างเต็มใจ เพราะคําถามทีถามไปนันเป็ นประสบการณ์
ทีดี เป็ นสิ งทีเขาทําแล้วประสบความสําเร็ จ ทําให้พวกเขาเกิดความภูมิใจและมีความสุ ขทีได้แบ่งปั น
ข้อมู ล ซึ งการใช้สุ นทรี ย สาธกนี นอกจากจะทํา ให้ไ ด้ข ้อมู ล ที เป็ นประโยชน์อย่างง่ า ยดายแล้ว
ยังสามารถหาข้อมูลโดยใช้การสังเกต สิ งดีๆทีเกิดขึนกับตนเอง และผูอ้ ืนได้ ซึ งในกระบวนการของ
สุ นทรี ย สาธกจะเปิ ดโอกาสให้กบั การจิ น ตนาการและนวัตกรรม สามารถเชื อมโยงการค้น พบ
ด้านบวกนีเข้ากับเรื องใดก็ได้
จากข้อมู ล ข้างต้น ผูศ้ ึ กษาเล็งเห็ น ว่า การนําเอากระบวนการของสุ นทรี ย สาธกมาใช้ใ น
การสัมภาษณ์เพือหาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจทีใช้แล้วได้ผลจากตัวบุคคล ควบคู่ไปกับ
การใช้การสังเกตสิ งดี ๆทีเกิ ดขึ นกับตนเอง และคนรอบข้าง มาเชื อมโยงเข้ากับเรื องของจิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจ น่ าจะทําให้การศึกษาในครังนี มีประสิ ทธิ ภาพทีดียิงขึน โดยเฉพาะในเรื องของ
คุณภาพของข้อมูลทีคนไทยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
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1.3 ทําไมต้ อง KM
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ ซึงกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อ
ในรู ปแบบของเอกสาร นํามาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้คนในองค์กรหรื อผูท้ ีสนใจสามารถทีจะ
เข้า ถึ ง ความรู ้ ต่ า ง ๆ ได้ง่ า ย และสามารถที จะพัฒ นาตนเองให้ เ ป็ นผู ้รู้ นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง
เพื อพัฒนาให้เกิ ดเป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ย นรู ้ ขึ น ซึ งการจัดการความรู ้ นีมี อยู่ด้วยกันหลากหลาย
รู ปแบบ หลากหลายโมเดล โดยการศึกษาในครังนี อาจารย์ทีปรึ กษากําหนดให้ใช้การจัดการความรู ้
แบบ SECI Model ของ Takeuchi และ Nonaka ในการรวบรวม องค์ความรู้ทีได้จากการศึกษาเรื อง
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ เพือใช้ในการนําเสนอ และรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษา
อิสระในทุกๆรอบวงจร (cycle) ทีทําการศึกษา เนื องจากเป็ นโมเดลทีมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
ความรู้และอาจารย์ทีปรึ กษามีความชํานาญ
2. วิเคราะห์ SOAR
ตารางที 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SOAR ของผูศ้ ึกษา
Strength
Opportunity
- มี เวลา และความกระตือรื อร้ นในการศึกษา - คนไทยส่ วนใหญ่ไม่กล้าทีจะขอ
เรี ยนรู ้
- จิ ตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ เป็ นเรื องทีใหม่
- สามารถเขี ย นบทความได้น่ า สนใจ และจับ มากในสั ง คมไทย ทํา ให้ ผูท้ ี สนใจศึ ก ษาใน
ประเด็นของเรื องมาวิเคราะห์ได้ดี
เรื องนีมีจาํ นวนน้อยมาก
- รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง เปิ ดกว้าง - World Café ยัง ไม่ ค่ อ ยเป็ นที รู ้ จ ัก ใน
ทางความคิด พร้ อมทีจะพัฒนาปรับปรุ งตนเอง สังคมไทย
อยูเ่ สมอ
- ยั ง ไ ม่ มี แห ล่ ง ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ห้
- กล้า ที จะลองทํา สิ งใหม่ๆ ที เป็ นประโยชน์ คําปรึ กษาเกียวกับ World Café อย่างจริ งจังใน
และไม่มีใครเคยทํามาก่อน อย่างสร้างสรรค์
ประเทศไทย
Aspiration
Result
- เผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี ยวกับ จิ ต วิ ท ยาการสร้ า ง - มีผูต้ ิดตามอ่านบทความใน Blog จิตวิทยา
แรงจูงใจ โดยเฉพาะวิธีก ารที จะทําให้คนไทย การสร้ า งแรงจู ง ใจ อย่ า งต่ อ เนื อง และมี
กล้า ที จะขอในสิ งที ต้องการ อย่างสร้ า งสรรค์ แนวโน้มเพิมสู งขึนเรื อยๆ
และเข้าใจง่าย
- มีผบู ้ ริ หารมาปรึ กษาเรื องการทํา World Cafe
- ทําให้ World Café เป็ นทีรู ้จกั และนําไปใช้กนั - จัดตัง Fan Page : World Café Thailand บน
อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยในอนาคต
เครื อข่าย Facebook
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ตารางที 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SOAR ของผูศ้ ึกษา (ต่อ)
Aspiration
Result
- จัดตังกลุ่ม ผูท้ ีสนใจ World Café ในประเทศไทย - จัดตัง Website : www.world-cafe.org
- รับงาน Event และให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับ
- จัดกิจกรรม World Café ให้กบั นักศึกษาที
กิจกรรม World Café แก่บุคคล หรื อองค์กรที เรี ย นในรายวิ ช า “ธุ ร กิ จ เลี ยงปลาสวยงาม”
สนใจ
ณ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น
3. วัตถุประสงค์ การศึกษา
3.1 เพือเพิมพูนความรู้เกียวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
3.2 เพือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความรู ้
4. ขอบเขตการศึกษา
ค้นหาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจทีใช้แล้วได้ผล ประสบความสําเร็ จ หรื อการทีได้
ในสิ งทีต้องการของบุคคล กลุ่มคนหรื อองค์กรต่าง ๆ โดยใช้การสัมภาษณ์ หรื อสอบถามข้อมูลด้วย
ถามคําถามเชิ งบวก รวมไปถึงใช้การสังเกต สิ งต่างๆทีเกิดขึนกับตนเองและผูอ้ ืน หรื อการค้นพบที
เกิดขึนโดยบังเอิญจากสิ งทีอยู่รอบตัว แล้วนําเอาสิ งทีค้นพบทีน่าสนใจมาทําการวิเคราะห์และเขียน
เป็ นบทความลงใน Blog ที website : www.gotoknow.org เพือให้เกิ ดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ขึน
ซึ งระยะเวลาในการศึ ก ษาครั งนี ใช้เวลาประมาณ 4 เดื อนครึ ง เริ มตังแต่ ป ลายเดื อนธันวาคม
พ.ศ.2552 – ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553
5. ขีดจํากัดการศึกษา
5.1 ขีดจํากัดของเวลา
5.1.1 ระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษา
5.1.2 เวลาของผูศ้ ึกษาหลังจากจบการศึกษา
5.2 ขีดจํากัดของประชากร
5.2.1 ต้องเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญในการให้ขอ้ มูลนันๆ
5.2.2 ต้องเป็ นผูท้ ีมีแนวคิดเชิ งบวก สามารถทีจะเปิ ดเผยและให้ขอ้ มูลตามความ
เป็ นจริ งได้ ยินดีให้เผยแพร่ ขอ้ มูลนันสู่ สาธารณะชนอย่างเต็มใจ
5.2.3 กลุ่มประชากรทีได้ทาํ การศึกษา ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิง
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5.3 ขีดจํากัดของเนือหา
5.3.1 ข้อมูลทีได้เป็ นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล
5.3.2 ต้องทําการปรับแต่งเนือหาของบทความบางส่ วน เพือให้บทความดูเป็ นทางการ
น่าเชือถือ และน่าติดตาม เหมาะสมกับกลุ่มผูอ้ ่าน
5.3.3 การวิเคราะห์และข้อสรุ ปของเนื อหา เกิ ดจากความคิดส่ วนตัวของผูศ้ ึกษา
ซึ งอาจจะมีมุมมองทีแตกต่างจากผูอ้ นื
5.3.4 ข้อ มู ล ที ได้เกิ ด ขึ นจากบุ ค คล หรื อ สภาพแวดล้อ มต่ า งๆที อยู่ร อบตัว
ของผูศ้ ึกษาเท่านัน จึงทําให้แหล่งทีมาของข้อมูลมีอยูจ่ าํ กัด
5.3.5 การเขียนบทความแต่ละครัง ผูศ้ ึกษาจําเป็ นจะต้องปรับแต่งเนื อหาบางส่ วน
ของบทความ เพือให้บทความมีเนื อหาทีกระชับ ไม่ยาวจนเกินไป เพือตอบสนองความต้องการของ
ผูอ้ า่ น
5.4 ขีดจํากัดของการดําเนินงาน
5.4.1 เน้นการใช้แนวคิดของสนุ ทรี ยสาธกในการตังคําถาม ซึ งบางครังผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไม่เข้าใจในสิ งทีถาม ส่ งผลให้ไม่รู้วา่ ควรจะตอบคําถามนันอย่างไร
5.4.2 การดําเนิ นงานต้องใช้การซุ่ มถาม เนื องจากผูศ้ ึกษาไม่มีทางทราบได้เลยว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านไหนจะมีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญในเรื องทีผูศ้ ึกษาสนใจ
5.4.3 เนื องจากกลุ่มประชากรทีมีอยู่จาํ กัด ทําให้หลาย ๆ ครังผูศ้ ึกษาต้องใช้การ
สังเกต สิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึนรอบตัว หรื อใช้การค้นคว้าเพิมเติมจากสื อต่าง ๆ ในการหาข้อมูลทีผูศ้ ึกษา
สนใจ
5.4.4 เนื องจากการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิ งปฎิ บตั ิ ทําให้มีความยืดหยุ่นต่อวิธีการ
ดําเนินการศึกษา สามารถปรับเปลียนองค์ความรู้ได้เรื อย ๆ โดยยึดวัตถุประสงค์การศึกษาเป็ นหลัก
5.4.5 เนื องจากผูศ้ ึกษาต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์ หรื อสังเกต เพือให้ได้ขอ้ มูล
ทีต้องการ นําข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์ และเชื อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพือหาข้อสรุ ปทางความคิด
แล้วจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาเขียนบทความเผยแพร่ สู่สาธารณะชน ทําให้จาํ นวนบทความทีเหมาะสม
ในการเผยแพร่ แต่ละวันคือ 1 บทความเท่านัน ข้อมูลทีได้จึงจะมีคุณภาพ
6. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
6.1 ทราบถึงวิธีการใช้กระบวนการของสุ นทรี ยสาธก ในการค้นหาประสบการณ์ดา้ นบวก
เกียวกับเรื องทีสนใจ และสามารถนําสิ งทีค้นพบนันไปขยายผลต่อได้
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6.2
ได้ข อ้ มู ล จากประสบการณ์ จ ริ ง ถึ งวิธี ก ารในการสร้ า งแรงจูงใจที ใช้แล้วได้ผล
ประสบความสําเร็ จ เพือเป็ นฐานข้อมูลให้กบั คนไทยทีประสบปั ญหาในการขอ ไม่กล้าทีจะขอ และ
ผูท้ ีสนใจจะศึกษาเกียวกับเรื องจิตวิทยาการขอ
6.3 ทราบถึงวิธีการจัดการความรู้ในรู ปแบบของ SECI Model
7. นิยามศัพท์ เฉพาะ
7.1 ปั ญหา (ศลัญญา ขันทอง, 2552) หมายถึง สิ งที เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นชี วิตของ
มนุ ษ ย์ เป็ นสิ งที ขัด ขวางมิ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ไ ด้พ บกับ ความต้อ งการของตน หรื อสิ งที เป็ นอุ ป สรรค
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ทีเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
7.2 การแก้ปัญหา (Charles and others, 1987) เป็ นกระบวนการทีต้องใช้ทกั ษะทีประสาน
กันระหว่างความรู ้ ประสบการณ์ดงเดิ
ั ม สัญชาตญาณ เจตคติ ความเชื อ และความสามารถต่าง ๆ
เพือค้นหาวิธีการ แนวทาง จุดเปลียน หรื อแนวคิดทีจะช่วยขจัดอุปสรรคทีทําให้เกิดปั ญหาเหล่านัน
7.3 จิ ตวิทยาการสร้ า งแรงจูงใจ (The Psychology of Persuasion : Robert B. Cialdini,
1993) เป็ นศาสตร์ ทีว่าด้วยการศึกษาเกียวกับสิ งทีมีผลต่อการชักจูงจิตใจ หรื อโน้มน้าวกระบวนการ
ทางความ คิ ด และพฤติกรรมของมนุ ษ ย์ (กระบวนการในการรับข้อมูลของมนุ ษย์, อารมณ์ ,
บุคลิกภาพ, พฤติกรรม และรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพือนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมทีเกิดขึนในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ เช่น การทํางาน
เป็ นทีม การประกอบธุ รกิจ เป็ นต้น
7.4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การเชือมโยง หรื อสกัดความรู ้
ที อยู่ใ นตัวคน หรื อจากตํารา มาเรี ย บเรี ย งจัด การใหม่ ใ ห้เข้า ใจง่ า ย แล้วนําเอามาแบ่ ง ปั นทํา ให้
เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ขึน (Takeuchi and Nonaka, 2000)
7.5 ทฤษฎีจดุ พลิกผัน (The Tipping Point : มัลคอล์ม แกลดเวลล์, 2550) คือ วิธีการทีใช้ใน
การค้นหาบุคคลทีเป็ น “ผูร้ ู ้” (Maven) ซึ งเป็ นผูท้ ีมีความเชียวชาญในเรื องใดเรื องหนึ ง เพือทีจะนํามา
สัมภาษณ์ หรื อสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านัน ไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของแนวคิด การเลือกซื อ
เลื อกใช้สินค้าหรื อบริ การ เพือค้นหาปั จจัยทีทําให้เกิ ดประสบการณ์ ทีดีทีสุ ดกับบุคคลกลุ่มนี และ
นําผลทีได้ไปขยายผลต่อ
7.6 Website : www.gotoknow.org เป็ นเครื องมือทีใช้ในการเขียนบทความ (Blog) เกียวกับ
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ทีได้มาจากการสัมภาษณ์ หรื อการสังเกต เพือใช้ในการเผยแพร่ บทความ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลียนแนวคิด ระหว่างผูศ้ ึกษากับคนในสังคม gotoknow นอกจากนันยัง
ใช้เป็ นเครื องมือในการประชาสัมพันธ์ และแสดงออกถึงตัวตนของตนเองสู่ สาธารณะชน (Personal
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Branding) อีกด้วย (เริ มเขียนบทความตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม 2552 – วันที 7 พฤษภาคม 2553 รวม
ทังสิ น 106 บทความ)
7.7 บล็อก (Blog : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี แก้ไขล่าสุ ดเมือ วันที 8 เมษายน 2553) เป็ น
คํารวมมาจากคําว่า เว็บล็อก (weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ ง ซึ งถูกเขียนขึนในลําดับที
เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ งจะแสดงข้อมูลทีเขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด โดยปกติบล็อกจะประกอบด้วย
ข้อความ ภาพ ลิงก์ บางครังจะรวมสื อต่างๆเข้าไปด้วย ไม่จะเป็ นว่า เพลง หรื อคลิปวิดีโอ บล็อกจะ
อนุ ญาติให้ผูท้ ีเข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิ ดเห็นต่อท้ายข้อความทีเจ้าของบล็อกเป็ น
คนเขียนได้อย่างอิสระ ซึ งทําให้ผูเ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับจากผูอ้ ่านโดยทันที และสามารถ
โต้ตอบกลับได้ ซึ งจะทําให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ า่ นขึน
7.8 องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning organization : David Garvin, 1993) คือ องค์กรทีมี
ทักษะในการสร้ างสรรค์ ทําให้ได้มาซึ งความรู้ สามารถถ่ายทอด และพัฒนาความรู ้ นั น เพือให้
เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ ก ซึ งเป็ นการปรับพฤติกรรมขององค์กรและสะท้อนถึงความรู ้ ใ หม่ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือง
7.9 การวิเคราะห์ SOAR (Cooperrider, D.L., Diana Whitney and Jacqueline M. Stavros,
2003) เป็ นหลักการวิเคราะห์ องค์กรหรื อหน่ วยงาน เพื อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนทาง
ด้านกลยุทธ์ทีพัฒนามาจาก SWOT Analysis โดยเพิมในส่ วนของการเชื อมโยง วิสัยทัศน์ พันธะกิจ
และเป้ าหมายในอนาคตของหน่วยงานหรื อองค์กรเข้ามา
SOAR ประกอบด้วยการวิเคราะห์ในส่ วนต่าง ๆ 4 ด้าน ซึ งมีความหมายดังนี
S = Strength หมายถึง จุดแข็ง สิ งทีดีทีสุ ด หรื อทรัพยากรทีองค์กรของเรามีอยู่
(เกิดจากปั จจัยภายใน)
O = Opportunities หมายถึ ง โอกาสทีเป็ นไปได้ ทีจะสร้างประโยชน์ให้กบั ธุ รกิ จ
ได้มากทีสุ ด (เกิดจากปั จจัยภายนอก)
A = Aspiration หมายถึง ความทะเยอทะยาน หรื อสิ งทีเราต้องการจะเป็ น อยากจะ
เห็น อยากให้เกิดขึนกับองค์กรของเราในอนาคต
R = Result หมายถึง ผลลัพธ์ทีเกิดจากสิ งทีเราต้องการจะเป็ น อยากจะเห็น สามารถ
วัดผลได้
7.10 World Café (Juanita Brown and David Isaacs, 2005) เป็ นกระบวนการทีใช้ใน
การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ แ ละขอความคิ ดเห็ นจากประสบการณ์ ต รงรู ป แบบหนึ ง โดยจะเน้ น ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ซึงกันและกัน
อย่างอิสระ ในหัวข้อทีกําหนด ภายใต้บรรยากาศทีผ่อนคลายเป็ นกันเอง ซึ งจะมี เจ้าบ้าน (Host)
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ประจําสถานี คอยต้อนรับและซักถามผูร้ ่ วมกิจกรรมจากสถานี อืน ๆ เกียวกับเรื องราวในหัวข้อย่อย
ทีตัวเองรับผิดชอบ เพือขอความคิดเห็นหรื อความรู ้ จากประสบการณ์ตรงของผูร้ ่ วมกิจกรรมท่าน
อืนๆ ทีจะแวะเวียนเข้ามาแบ่งปั นให้ พร้ อมทังจดบันทึกประสบการณ์ เหล่านันรวบรวมเอาไว้ เมือ
เสร็ จสิ นกระบวนการก็จะนําเอาความรู้และประสบการณ์ทีได้มาหาข้อสรุ ปของสมาชิ กภายในกลุ่ม
เพือหาจุดร่ วมของประสบการณ์ทงหมด
ั
และนําจุดร่ วมทีได้นนไปใช้
ั
ในการขยายผลต่อยอดความรู ้
ต่อไป

บทที 3
วิธีดําเนินการและแนวทางการศึกษา
การศึกษาอิสระในครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ เพือเพิมพูนความรู้เกียวกับเรื องจิตวิทยาการสร้าง
แรงจูงใจ และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความรู ้ โดยใช้กระบวนการของสุ นทรี ยสาธก
(Appreciative Inquiry : AI) ร่ วมกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) SECI
Model ของ Takeuchi and Nonaka ในการศึกษา ซึ งมีวิธีดาํ เนินการและแนวทางการศึกษา ดังนี
1. ขอบเขตของประชากร
การศึกษาในครังนี ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ งทีผูศ้ ึกษาต้องการศึกษา ซึ ง
เห็ นว่าสามารถให้ขอ้ มูลตามทีต้องการได้ (ทังสิ งทีมีชีวิตและสิ งทีไม่มีชีวิต) โดยใช้การสัมภาษณ์
และสังเกตเป็ นหลัก แล้วนําข้อมูลทีได้หลังจากทําการวิเคราะห์ มาเขียนบทความรวมทังสิ น 106
บทความ สามารถแยกประเภทของทีมาของข้อมูลและกลุ่มประชากรทีศึกษาได้ดงั นี
1.1 ข้ อมูลจากการการสั มภาษณ์ สอบถาม และพูดคุย
1.1.1 กลุ่มของผูบ้ ริ หาร นักธุ รกิจและเจ้าของกิจการ จํานวน 5 ราย
1.1.2 กลุ่มของอาจารย์ทีผูศ้ ึกษารู้จกั เป็ นการส่ วนตัว จํานวน 2 ราย
1.1.3 กลุ่มของบุคคลทัวไปทีผูศ้ ึกษารู้จกั เป็ นการส่ วนตัว จํานวน 29 ราย
ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ นีจะได้มาจากผูห้ ญิงเป็ นส่ วนใหญ่ โดยข้อมูลจากกลุ่ ม
ของผูบ้ ริ หาร นักธุ รกิ จและเจ้าของกิ จการนัน จะเป็ นข้อมูลทีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริ ง
ซึ งผูศ้ ึกษาได้เขียนบทความ เพือช่วยประชาสัมพันธ์ให้กบั ธุ รกิจของพวกเขาด้วย ในส่ วนของข้อมูล
ทีได้จากกลุ่มอาจารย์ และบุคคลทัวไปทีผูศ้ ึกษารู้จกั เป็ นการส่ วนตัวนัน กลุ่มคนเหล่านี พร้อมทีจะ
ให้ขอ้ มูลอย่างเปิ ดเผยจริ งใจ ทําให้ขอ้ มูลทีได้จะมีคุณภาพและน่าเชือถือ เพราะผูศ้ ึกษาสามารถเลือก
ประเด็นทีจะสัมภาษณ์ได้ตรงกับความถนัดของแต่ละคน อีกทังยังสามารถซักถามรายละเอียดได้ลึก
และเป็ นกันเองมากกว่ากลุ่มอืน ๆ
1.2 ข้ อมูลจากการสั งเกต และค้ นคว้ าเพิมเติม
1.2.1 จากสังเกตจากประสบการณ์ตรงของผูศ้ ึกษา ข้อมูลจากส่ วนนี จะได้มาจาก
การสั ง เกตพฤติ ก รรมของตนเอง และคนรอบข้า ง รวมไปถึ ง การนํา สิ งที น่ า สนใจจากการชม
ภาพยนตร์ และในรายการโทรทัศน์ตา่ ง ๆ จํานวน 32 เรื อง
1.2.1 จากการค้นคว้าเพิมเติม จากหนังสื อ นิ ตยสาร และวรรณกรรมต่าง ๆ จํานวน
8 เรื อง

22

2. เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
สุ นทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry : AI)
ใช้กระบวนการของสุ นทรี ยสาธกในการสัมภาษณ์ เพือค้นหาประสบการณ์ทีดีทีสุ ดในตัว
บุคคล โดยการตังคําถามเชิ งบวกในเรื องทีเกี ยวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ทีประสบผลสําเร็ จ
หรื อการได้ในสิ งทีต้องการ นอกจากนียังใช้สุนทรี ยสาธกในการสังเกตสิ งทีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา เพือหา
จุดเปลียนของเหตุการณ์ทีน่าสนใจ นอกจากนี ยังใช้ AI 4-D Model ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ
นําไปขยายผลในรอบวงจร (cycle) ต่อไป
3. ขันตอนการดําเนินการ
3.1 ทําการค้ นหาประสบการณ์ ทดีี ทสุี ด (Discovery) แบ่ งออกได้ เป็ น 2 วิธีคือ
3.1.1 การสัมภาษณ์ โดยใช้ก ระบวนการของสุ น ทรี ย สาธกในการดํา เนิ น การ
กล่าวคือ ใช้การตังคําถามเชิ งบวก เพือค้นหาประสบการณ์ทีดีทีสุ ดในตัวบุคคล อาจจะใช้ควบคู่ไป
กับทฤษฏี จุดพลิ กผัน (The Tipping Point) เพือค้นหา “ผูร้ ู ้ ” (Maven) ซึ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลที มี
คุณภาพมากกว่าบุคคลทัวไป
3.1.2 การสังเกต โดยใช้ทฤษฏีจุดพลิกผัน ในการค้าหา “ผูร้ ู ้ ” และทําการสังเกต
พฤติกรรมของคนกลุ่มนี ไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของแนวคิด วิธีการเลือกซื อ เลือกใช้สินค้าหรื อบริ การ
ต่าง ๆ เพือค้นหาปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดประสบการณ์ทีดีทีสุ ดในตัวบุคคลนัน ๆ นอกจากนี ยังใช้
การสังเกตสิ งทีอยูร่ อบ ๆ ตัวของเราด้วยสุ นทรี ยสาธกไม่วา่ จะเป็ นจากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
รวมไปถึงหนังสื อ หรื อบทความต่าง ๆ เพือค้นหาสิ งทีเป็ นจุดเปลี ยนทีสําคัญของเหตุการณ์ หรื อ
ประสบการณ์ทีน่าสนใจ
3.2 นําข้ อมูลทีได้ มาทําการวิเคราะห์
นํา ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ป ระสบการณ์ ที ดี ที สุ ด หรื อการสั ง เกตที ค้ น พบ
มาทําการวิเคราะห์ เพือค้นหาจุดเปลี ยนสําคัญทีทําให้การสร้ างแรงจูงใจนันประสบความสําเร็ จ
หรื อค้นหาจุดเปลียนทีทําให้ได้ในสิ งทีต้องการ
3.3 นําข้ อมูลทีวิเคราะห์ มาเขียนเป็ นบทความ (Blog)
เมือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จ นําข้อมูลทีได้มาเขียนเป็ นบทความ (Blog) ลงใน
Website : www.gotoknow.org เพือใช้ในการเผยแพร่ บทความ และแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั คนใน
แวดวงดังกล่ า ว ทังยังเป็ นการประชาสั ม พันธ์ และแสดงออกถึ งตัวตนของตนเองสู่ สาธารณชน
(Personal Branding) อีกด้วย
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3.4 ทําการสรุ ปความก้ าวหน้ าของการศึกษาอิสระเมือครบวงจร (cycle) โดย
3.4.1 ใช้กระบวนการ Discovery ของวงจร AI 4-D Model ร่ วมกับ SECI Model
ของ KM ในการจัดการความรู ้ในแต่ละรอบวงจร สามารถแบ่งทีมาของความรู้ออกได้เป็ น 4 ด้านคือ
(1) AI-KM Socialization คือ ความรู้ทีเกิดจากการสนทนาแลกเปลียนเรี ยนรู ้
กันของผูท้ ีมีความรู้พื นฐานและสนใจในส
ิ งเดียวกัน
(2) AI-KM Externalization คือ ความรู้ทีเกิดจากปั จจัยภายนอกทีไม่เกียวกับ
เรื องทีสนใจนําเอามาเชือมโยงเข้ากับเรื องทีสนใจ
(3) AI-KM Combination คือ การจัดหมวดหมู่หรื อแบ่งประเภทของความรู ้
ให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานสําหรับผูท้ ีสนใจ
(4) AI-KM Internalization คือ ความรู้ทเกิ
ี ดจากการนําความรู้ทีมีอยู่ไปปฏิบตั ิ
จริ ง และทําการสังเกตหรื อวัดผลทีตามมา แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไขความรู้นนั จนกลายเป็ นความรู ้
ใหม่ทเกิ
ี ดจากประสบการณ์ตรงสําหรับบุคคล หรื อองค์กร
3.4.2 ใช้วงจร AI 4-D Model ในการนําประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีสุ ดยอดทีสุ ดในแต่
ละด้านของทีมาความรู ้ในรอบวงจรนัน มาขยายผลต่อยอด เพือนําความรู้ทีได้ไปปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ของการศึกษาอิสระในรอบวงจรต่อไป โดยมีอยู่ 4 ขันตอนดังต่อไปนี
(1) Discovery คือ การค้นหาประสบการณ์การเรี ยนรู้ทีสุ ดยอดทีสุ ดในแต่ละ
ด้านของทีมาของความรู้ โดยใช้จาํ นวนผูเ้ ข้าชมและความคิดเห็นแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในบทความนันๆ
เป็ นตัวประเมินผล หรื อใช้การสังเกตจากสิ งทีทําเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น
(2) Dream คือ การนําสิ งทีค้นพบไปขยายผลต่อ เพือสานต่อความฝั น และ
กําหนดแนวทางขององค์กรว่าควรจะไปในทิศทางใด โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เป้ าหมายขององค์กรด้วย
(3) Design คือ การวางแผนและออกแบบขันตอนว่าจะต้องทําอะไรอย่างไร
บ้าง จึงจะทําให้ความฝันหรื อวิสัยทัศน์ขา้ งต้นนันเป็ นจริ ง
(4) Destiny คือ การนําแผนทีวางเอาไว้ไปลงมือทําจริ ง ๆ ซึ งเป็ นการนําเอา
การขยายผลทางความคิดไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ ง ทังนี อาจลงมือทําด้วยตัวเองหรื อมอบหมายให้ผทู้ ีมี
ความชํานาญกว่าทํา เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทีดีทีสุ ดในการปฏิบตั ิงาน และก่อให้เกิดความรู้ใหม่
ๆ ขึนอีกด้วย
3.4.3 จัดทําตารางสรุ ปภาพรวมความก้าวหน้าและแผนทีจะทําในช่วงต้นของรอบ
วงจร ต่อไปของการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย 5 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
(1) ความท้าทาย คือ สิ งทีเราสนใจ เป้ าหมาย ข้อจํากัด หรื อปั ญหาทีเกิดขึน
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(2) Action คือ สิ งทีเราทํา เมือค้นพบความท้าทาย
(3) Discovery คือ สิ งทีค้นพบหรื อผลทีเกิดขึน จากสิ งทีเราทํากับความท้าทาย
(4) 3D (Dream, Design, Destiny) คือ การทีเรานําสิ งทีค้นพบหรื อผลทีเกิดขึนใน
ขันตอน Discovery ไปขยายผลต่ออย่างไร
(5) Performance คื อ การประเมินผลที เกิ ด ขึ นจากการขยายผลต่อยอดความ
ท้าทายนัน
3.5 จัดทําสรุ ปความก้ าวหน้ าของการศึกษาอิสระเมือครบรอบวงจร (ตามวิธีในข้ อ 3.4)
นําไปรายงานต่ ออาจารย์ ทปรึ
ี กษา เพือตรวจสอบความถูกต้ อง และขอคําแนะนําในการศึกษาในรอบ
วงจรต่ อไป
นอกจากนี ในรอบวงจรสุ ดท้าย ผูศ้ ึกษายังได้ทาํ การจัดตัง Fan Page : World Café
Thailand บนเครื อข่าย Facebook เพือเป็ นแหล่งข้อมูลให้กบั ผูท้ ีสนใจ อีกทังยังเป็ นการเพิมช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์กลุ่ม และเครื อข่ายต่าง ๆ ของ AI Thailand ด้วย และในอนาคตผูศ้ ึกษามีแผน
ทีจะจัดตัง Website : www.world-cafe.org เพือให้เป็ นอีกหนึ งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และ
เข้าถึ งข้อมูลทีเกี ยวกับ World Café สําหรับบุคคลทัวไป และผูท้ ีสนใจโดยเฉพาะ ซึ งมีกาํ หนด
เปิ ดตัวภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 นี โดยจะรับให้คาํ ปรึ กษา และรับจัดกิจกรรม World Café
นอกสถานทีให้กบั องค์กรต่าง ๆ ทีสนใจอีกด้วย (เมือวันที 5 และ 7 เมษายน พ.ศ.2553 ทีมงาน
World Café Thailand ได้จดั กิจกรรม World Café ให้กบั คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในรายวิชา “ธุรกิจเลียงปลาสวยงาม” ซึ งถือเป็ นงานชินแรกของทีมงาน)
ส่ ว นเรื องการเขี ย นบทความนัน ผูศ้ ึ ก ษามี ค วามตังใจที จะเขี ย นบทความเกี ยวกับ
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจต่อไป แต่จะมีเนื อหาสาระทีหลากหลายและเปิ ดกว้างมากขึน ไม่เน้นแต่
เฉพาะเรื องทีเกียวกับการสร้างแรงจูงใจเท่านันโดยมีความตังใจทีจะเขียนบทความลงใน Website :
www.gotoknow.org ที Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” (http://gotoknow.org/post/ethan17) เป็ น
ประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 บทความ

บทที 4
ผลการศึกษา
การศึกษาในครังนี ผูศ้ ึกษาได้ใช้สุนทรี ยสาธกเป็ นเครื องมือหลักในการค้นหาข้อมูล โดยใช้
การสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุ ย และสังเกตจากบุคคล หรื อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัวของ
ผูศ้ ึกษาเองนอกจากนี ยังใช้การค้นคว้าหาข้อมูลจากสื อต่าง ๆ เพิมเติ มในสิ งทีสนใจศึกษา เมื อได้
ข้อมูลทีต้องการผูศ้ ึกษา ก็จะทําการวิเคราะห์ และเชื อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพือหาจุดเปลี ยนทีสําคัญ
ของเหตุการณ์ แล้วนํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อสรุ ปตามความคิ ดของผูศ้ ึกษาเขียนเป็ นบทความลงใน
Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ที Website : www.gotoknow.org เพือเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ สาธารณะ
ชน ซึ งตลอดระยะเวลาที ทําการศึ ก ษา ผูศ้ ึ กษาได้เขียนบทความเผยแพร่ ไ ปแล้วรวมทังสิ น 106
บทความ และเพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพิมพูนความรู้เกียวกับจิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความรู้ ผูศ้ ึกษาจึงได้สรุ ปภาพรวมของการ
ค้นพบในแต่ละรอบวงจรในรู ปแบบของตาราง 4-D และใช้กระบวนการของสุ นทรี ยาสาธก วงจร
AI 4-D Model (Discovery, Dream, Design, Destiny) ร่ วมกับการจัดการความรู้แบบ SECI Model
(Socialization, Externalization, Combination, Internalization) ในการจัดการกับข้อมูลองค์ความรู้ที
ค้น พบให้ เ ป็ นระบบในรู ป แบบของ AI-KM และเพื อให้ เ ห็ น ความชั ด เจนของภาพรวมที ได้
ทําการศึกษา ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาํ การสรุ ปรายละเอียดต่าง ๆ ซึ งมีทงหมด
ั
4 รอบวงจร (1 รอบวงจรใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) สามารถสรุ ปรายละเอียดของแต่ละรอบวงจรได้ดงั นี
รอบวงจรที 1 (วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - วันที 25 มกราคม พ.ศ.2553)
จุดเริ มต้นทีทําให้ผูศ้ ึกษาสนใจทีจะศึกษาเรื อง “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” คือผูศ้ ึกษา
เล็งเห็ นความสําคัญเกี ยวกับเรื องนี เพราะปั จจุบนั เราหลี กเลี ยงไม่ได้ทีต้องขอความช่ วยเหลื อจาก
บุคคล หรื องค์กรต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัวเรา โดยในช่ วงแรกผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ตามแนวคิด
ของสุ นทรี ยสาธกเป็ นหลัก เพือค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจทีใช้แล้วได้ผล ประสบความสําเร็ จ จาก
ประสบการณ์ จริ งของผูถ้ ู ก สัมภาษณ์ แบบลองผิดลองถูก เมื อได้ข อ้ มู ลที ต้องการก็ นาํ มาทํา การ
วิเคราะห์ เพือหาจุ ดเปลี ยนที สําคัญของเหตุการณ์ ทีทําให้การสร้างแรงจูงใจในครั งนันประสบผลสําเร็ จ หลังจากนันก็ทาํ การเขียนบทความเผยแพร่ สู่สาธารณะชน ซึ งข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
นันมีอยูห่ ลากหลายวิธี แต่วธิ ี ทีได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านมากทีสุ ดคือ “การขอนิ ดส์นึง” นอกจากนี
ผูศ้ ึกษายังได้ใช้วธิ ี การสังเกตในการหาข้อมูล แล้วนําข้อมูลทีได้มาเชื อมโยงเข้ากับเรื องจิตวิทยาการ
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สร้ างแรงจูงใจ ทําให้เกิดบทความเรื อง “Trigoal” และ “32 ธันวา” ขึน ซึ งเป็ นบทความทีได้รับ
ความนิยมเช่นกัน(อ่านรายละเอียดตัวอย่างบทความบางส่ วนทีได้ศึกษาเพิมเติมได้ทีภาคผนวก ก)
รอบวงจรที 2 (วันที 25 มกราคม พ.ศ. 2553 - วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553)
รอบวงจรนี ผูศ้ ึ ก ษาได้เ กิ ด อาการมื อ บอดขึ น คื อ ไม่ ส ามารถหาข้อ มู ล ที จะนํา มาเขี ย น
บทความเกียวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจได้ ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ เรื องนี ไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ที
ปรึ กษา ซึ งอาจารย์ทีปรึ กษาได้ให้คาํ แนะนําว่าให้ตีความคําว่าการขอใหม่ โดยให้มองว่า “การขอ คือ
การได้รับในสิ งทีต้องการ” หลังจากนัน ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ แนวคิดใหม่นีไปใช้ในการหาข้อมูล โดย
เริ มจากการนําเรื องการตลาดสําหรับผูห้ ญิง (Female Marketing) รวมไปถึงการนําทฤษฎีส่วนผสม
ทางการตลาดแบบใหม่ (Marketing Mix : 9P’s) มาเชื อมโยงเข้ากับเรื องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
เพือช่วยตีกรอบในการตังคําถาม ส่ งผลให้การสัมภาษณ์ และสังเกตทําได้ง่าย และได้ผลตรงประเด็น
มากยิงขึ น ซึ งผูศ้ ึกษาค้นพบว่าบทความทีมี เรื องราวเกี ยวกับผูห้ ญิงนัน จะได้รับความสนใจจาก
ผูอ้ ่านมากเป็ นพิเศษ
รอบวงจรที 3 (วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - วันที 7 เมษายน พ.ศ.2553)
รอบวงจรนีผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสรู้จกั กับ “World Cafe” ซึ งเป็ นกิจกรรมหรื อเครื องมือทีใช้ใน
การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ และขอความคิดเห็ นจากประสบการณ์ ตรงรู ปแบบหนึ ง และได้ทาํ การเขียน
บทความเกียวกับขันตอนการดําเนิ นกิจกรรม World Café ตามความเข้าใจของผูศ้ ึกษาขึน ซึ งเป็ น
บทความทีได้รับความนิ ยมมากทีสุ ดในรอบวงจรนี และมีผบู้ ริ หารของธนาคารชื อดังแห่ งหนึ งส่ ง
อีเมล (e-mail) มาขอคําปรึ กษาเกี ยวกับ World Café ด้วย นอกจากนันผูศ้ ึกษายังได้ทาํ การเปลียน
วิธีการนําเสนอบทความในรู ปแบบใหม่ โดยเน้นเรื องความสวยงามในการนําเสนอ เพือให้บทความ
ดูน่าสนใจ อ่านง่าย และน่ าติดตามมากยิงขึน ส่ วนบทความเรื องจิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจจะเน้น
ข้อมูลที ได้จากประสบการณ์ตรงของผูศ้ ึกษาเองเป็ นหลัก(อ่านรายละเอียดของอีเมลเพิมเติมได้ที
ภาคผนวก ข)
รอบวงจรที 4 (วันที 7 เมษายน พ.ศ. 2553 - วันที 7 พฤษภาคม พ.ศ.2553)
รอบวงจรนี ผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสไปจัดกิ จกรรม World Café ให้กบั คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา “ธุรกิจเลียงปลาสวยงาม” โดยชมรม World Café Thailand ซึ งถือ
เป็ นงานชินแรกของชมรม และผูศ้ ึกษาในฐานะสุ นทรี ยกร นอกจากนี ยังได้จดั ตัง Fan Page : World
Café Thailand บนเครื อข่าย Facebook และจดทะเบียน Website : www.world-cafe.org ขึน เพือใช้
ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ขยายกลุ่มของผูท้ ีสนใจ และเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกียวกับ World Café อีก
ช่องทางหนึ งให้กบั คนไทยโดยเฉพาะ อีกทังยังได้รับอีเมลขอบคุณจากผูบ้ ริ หารของธนาคารชื อดัง
แห่ งหนึ ง ซึ งบอกว่ากิจกรรม World Café ทีผูศ้ ึกษาแนะนําไปนันใช้ได้ผล และได้รับการตอบรับ
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เป็ นอย่างดีจากผูร้ ่ วมกิจกรรม (อ่านรายละเอียดของต่าง ๆ ของชมรม World Café Thailand เพิมเติม
ได้ทีภาคผนวก ค)
โดยข้อมูลทังหมดทีกล่าวมาข้างต้นนี เป็ นเพียงบางส่ วนของเนือหาทีได้ทาํ การศึกษาเท่านัน
เพือความเข้าใจและความชัดเจนมากยิงขึน สามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิมเติมได้จากตาราง 4-D
และ AI-KM ในแต่ละรอบวงจร ดังต่อไปนี

ตารางที 4.1 แสดง 4-D รอบวงจรที 1
ความท้ าทาย
Action
Discovery
ต้ นวงจรที 1 วันที 25 ธันวาคม พ.ศ.2552
สนใจเรื องจิ ต วิ ท ยาการ ลองเขี ย นบทความเกี ยวกับ พบว่า บทความ เรื องการสร้ า ง
สร้างแรงจูงใจ แต่ไม่รู้ว่า การสร้างแรงจูงใจตามความ แรงจูงใจ ได้รับ Feedback จาก
จะเริ มตรงจุดไหน
เข้าใจให้อาจารย์ ทีปรึ กษาดู อาจารย์ ท ํา ให้ ไ ด้ แ นวทางใน
การศึกษา

3D

วัน ที 26 ธ.ค.52 บทความ
แรกมีคนเข้าชม 122 ครัง ถูก
รวม อยู่ในเเพลนเน็ตเพียง 2
แห่งอยู่หน้าแรกของ Google
ในเรื องจิตวิทยาการขอ

28

เริ มเปิ ด Blog เกียวกับจิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจที Website :
www.Gotoknow.org เพือเป็ น
ช่ อง ทางในการนํ า เสนอ
บทความ
เขียน blog ลงใน website ลองสมัค รเป็ นสมาชิ ก ก่ อ น ค้น พบว่า อาจารย์ที ปรึ ก ษาให้ สามารถนํ า บท ความลงใน
:www.Gotoknow.org
ในเบื องต้น และเข้า ไปหา คํา แนะนํ า ในการสร้ า ง Blog Blog “จิตวิทยาการการสร้าง
ไม่เป็ น
อาจารย์ ที ปรึ กษา เพื อขอ และสอนวิ ธี ใ ช้เครื องมื อ ต่ า งๆ แรงจูงใจ” ที Website : www.
คํา แนะนํ า ในการใช้ code ใน website
Gotoknow.org ได้ดว้ ยตัวเอง
และเมนูต่าง ๆ ใน website
ไม่มีเรื องทีจะเขียน
ลองไปสั ม ภาษณ์ เ พื อถาม ค้ น พบว่ า คนที ไปสั ม ภาษณ์ เริ มต้นโดยการสังเกต สิ งต่าง
ประสบการณ์จากคนหลายๆ หลายๆคนไม่มีประสบการณ์ใน ๆรอบตัว ผสมกับ การถามใน
กลุ่ม
ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ต า ม ที การเขียนบทความ
ต้องการ จึงใช้วิธีสังเกตสิ งต่างๆ
รอบตัวแล้วนํา มาเชื อมโยงเข้า
กับเรื องแล้วนําไปเขียนแทน

Performance

ตารางที 4.1 แสดง 4-D รอบวงจรที 1 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
Discovery
ปลายวงจรที 1 – ต้ นวงจรที 2 วันที 25 มกราคม พ.ศ.2553
เขี ย น blog
ไปแล้ ว 30 ค้นพบว่า Theme ทีเกี ยวกับการ
บทความ โดยมี Theme หลัก ขอนิ ด ส์ นึ ง จะเป็ นที สนใจของ
คื อ การขอนิ ดส์ นึง, การขอ ผู ้ อ่ า น ส่ ว น เ รื อ ง ที เ กี ย ว กั บ
แบบให้ก่อนรับ, การขอแบบ ภาพยนตร์ จ ะมี ค นสนใจเข้า มา
Build up for Goal, การขอ อ่ า นเป็ นจํ า นวนมาก,เรื องที
แบบอาศัย ตัวนํา ร่ อง, การชม เ กี ย ว กั บ ก า ร เ ชื อ ม โ ย ง จ ะ มี
ภาพยนตร์ แล้วมาเชื อมโยงเข้า feedback จากผูอ้ ่านมากกว่าปกติ
กับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ และการจุดประเด็ น ความสนใจ
, การรวมเรื องรวมจาก จะมี feedback มากทีสุ ด
Blogger ท่านอืนๆ เพือนํามา
เชื อมโยงเข้ากับเรื องจิตวิทยา
ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ , จุ ด
ประเด็ น ความสนใจโดยใช้
Blog จิ ต วิ ท ยาการสร้ า ง
แรงจูงใจเป็ นสื อกลาง

3D

Performance

ควรจะหาตัว อย่ า งเกี ยวกับ
การขอนิ ด ส์ นึ ง เพิ มเติ ม ทํา
การเชื อม- โยงเนื อหาใน
Blog ของกลุ่ม AI Thailand
ให้ เ ข้า กับ เรื องจิ ต วิ ท ยาการ
ขอจับประเด็นทีเกี ยวกับการ
สร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์
ที กระแสกํ า ลั ง มาแรงให้
เชื อมโยงเข้ากับจิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจมากขึน

มีผเู ้ ข้าชมเพิมเป็ น 2,518 ครัง
คิดเป็ น Growth 1,964 %
มี คนรวมเเพลนเน็ ต เพิ มขึ น
เป็ น 24 แห่ ง คิดเป็ น Growth
1,100 %
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่ างไม่ เป็ นทางการในห้ องสมุด MBA
Discovery :
แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ
1. เกิ ดขึ นกับการคุ ยกับอาจารย์ทีปรึ ก ษา : มี อยู่วนั หนึ ง ตอนที นังคุ ยกับอาจารย์ภิญโญ
เกี ยวกับเรื องราวต่าง ๆ ในบทความทีผูศ้ ึกษาได้นาํ เสนอใน website : gotoknow.org ปรากฏว่า
อาจารย์ได้พดู เกียวกับประสบการณ์ของอาจารย์ทีตรงกับตัวอย่างทีผูศ้ ึกษาได้เคยนําเสนอไปแล้วใน
Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” เรื อง “บุหรี นายช่ าง และการขอแบบให้ก่อนรับ” อาจารย์ได้
บอกว่า “ผมก็เคยมีประสบการณ์ เหมือนรุ่ นพีคุณนะ แต่ผมไม่สูบบุหรี นะ” ด้วยประโยคนี เองทําให้
ผูศ้ ึกษาสนใจว่าอาจารย์จะใช้วธิ ี การไหน ในการทีจะมัดใจลูกน้อง และผูศ้ ึกษาก็ได้ยินคําว่า “หมวก
ฟาง” ซึ งตอนนันคิดว่า “แค่หมวกฟาง” ก็สามารถมัดใจลูกน้องได้เลย มันดูน่าสนใจมาก ผูศ้ ึกษาจึง
ทําการสอบถามอาจารย์เพิมเติม เพือนําข้อมูลมาลงบทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
จนเกิ ดบทความทีชื อว่า “วิศวกร หมวกฟาง และการขอแบบให้ก่อนรับ” ซึ งเป็ นบทความทีได้รับ
ความนิ ยมอันดับ ต้น ๆ มีผเู ้ ข้าชมมากถึง 134 ครัง และแสดงความคิดเห็น 13 ความคิดเห็น (รวม
การตอบกลับของผูศ้ ึกษาด้วย)
2. เกิดขึนกับการพูดคุยกับกลุ่มผูท้ ีทํา AI ด้วยกัน : วันนี ผูศ้ ึกษาได้เข้ามาทีห้องสมุด เพือหา
ข้อมูลมาลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” ได้เจอกับพีแจ๋ วแหวว ก็นงคุ
ั ยเล่นกันไปสักพัก
ผูศ้ ึกษาเลยลองถามพีเขาว่า “พีแจ๋ วแหววมีวิธีทีทําให้เด็กขยันเรี ยน โดยใช้อุบายไหม” พีแจ๋ วแหวว
ตอบว่า “มีซิ… ฉันนีละโดนเองกับตัวเลย” คําตอบของพีเขาทําให้ผศู ้ ึกษาแปลกใจว่า ผูศ้ ึกษาเข้ามา
คุยเล่นกับพีเขาแท้ ๆ แต่กลับได้ขอ้ มูลจากประสบการณ์จริ ง ทีเป็ นประโยชน์สามารถนําไปปรับใช้
ในบทความได้ จึงได้เกิดบทความทีชือ “เด็กขีเกียจ สมุดบันทึก และการขอโดยใช้อุบายผสมกับการ
ขอนิ ดส์นึง” ซึ งเป็ นบทความทีมีผเู ้ ข้าชมสู งถึง 121 ครัง และแสดงความคิดเห็น 12 ความเห็น (รวม
การตอบกลับของผูศ้ ึกษาด้วย)
Dream :
สร้างบทความทีเกิดขึนจากประสบการณ์จริ ง “ทีใช้แล้วเวิร์ค” ลงใน Blog “จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจ” เพือดึงดูดผูท้ ีสนใจบทความประเภทนีให้เข้ามาติดตามอ่านบทความของผูศ้ ึกษา
Design :
หาบทความจากประสบการณ์ จริ ง “ทีใช้แล้วเวิร์ค” โดยอาศัยการเข้าไปคุ ยในวงสนทนา
แบบไม่เป็ นทางการในห้องสมุ ด เพื อดึ ง ประสบการณ์ ที สุ ดยอดจากเรื องราวต่าง ๆ ที ได้พูดคุ ย
แลกเปลียนกัน ทังจากอาจารย์ทีปรึ กษา และกลุ่มผูท้ ีทํา AI ด้วยกันนํามาเขียนบทความลงใน Blog
“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
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Destiny :
เข้าห้องสมุดบ่อย ๆ เพือทีจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ทีปรึ กษา และผูร้ ่ วมทํา AI
มากขึน
AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่ าง ๆ จากภายนอกทีไม่ เกียวข้ อง มาเชื อมโยงเข้ ากับ
“จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” แล้ วเกิดเป็ นบทความใหม่
Discovery :
แบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ
1. เกิดขึนจากการอ่านบทความของกลุ่มผูท้ ีทํา AI ด้วยกัน : มีอยู่วนั หนึ งผูศ้ ึกษาได้เข้าไป
อ่าน AI Project ของรุ่ นพีเรื อง “AI in Restaurant” Project ตัวนี ทําให้ผศู ้ ึกษาพบว่า “ลูกค้าชอบ
ร้านอาหารทีมีนาตก/ลํ
ํ
าธาร” พออ่านจบ จึงเกิ ดข้อสงสัยทีว่า “ทํายังไงร้านอาหารทีเปิ ดใหม่/เกิ ด
ใหม่ถึงจะมีคนเข้า” ผูศ้ ึกษาจึงได้คน้ หาคําตอบด้วยตัวเอง พอดีไปเจอบทความของกลุ่มผูร้ ่ วมทํา AI
ด้วยกัน เกี ยวกับ ร้ า นอาหารที ผูห้ ญิ ง ชอบ เมื อเข้า ไปอ่านแล้วจับ ประเด็นได้ว่า “ผูห้ ญิ ง จะชอบ
ร้ านอาหารทีมีไฟสี ส้มนวล ๆ เพราะพวกเธอจะเข้าไปถ่ายรู ปเล่นกัน และยังพบอีกว่าผูห้ ญิ งชอบ
ร้านอาหารทีจัดร้านเป็ นสัดส่ วน มีมุมส่ วนตัว” สิ งต่าง ๆ เหล่านีทําให้ผศู ้ ึกษาเกิดแรงบันดาลใจ ทีจะ
เขียนบทความเกียวกับร้านอาหารสําหรับผูห้ ญิง โดยใช้บรรยากาศเป็ นตัวช่วยในการสร้างแรงดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การโดยเฉพาะผูห้ ญิง จึงได้เกิดบทความทีชือ “ผูห้ ญิง ร้ านอาหาร และการขอ
ด้วยบรรยากาศ” ซึ งเป็ นบทความทีมีผเู ้ ข้าชมสู งถึง 147 ครัง และแสดงความคิดเห็น 18 ความเห็น
(รวมการตอบกลับของผูศ้ ึกษาด้วย)
2. เกิดขึนจากการชมภาพยนตร์ : ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ผศู ้ ึกษาได้ใช้เวลาว่าง เพือเป็ นการ
ผ่อนคลาย จึงได้มีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์ เรื อง “32 ธันวา” ในวันทีหนังพึงเข้าฉายวันแรก มัน
เป็ นภาพยนตร์ ทีช่วยผ่อนคลายได้ดีมากจริ ง ๆ เพราะได้หวั เราะทังเรื อง แต่ในความไร้สาระ ผูศ้ ึกษา
กลับมองเห็ นสาระทีแอบแฝงอยู่ในหนัง ที ผูช้ มหลาย ๆ ท่านอาจจะมองผ่านไม่สังเกตกัน เพราะ
ตัวเองของเรื องเป็ นคนที ขาดความมันใจในตัวเอง และต้อ งให้เพื อนสนิ ท เป็ นความค่อยชี แนะ
แนวทางให้เสมอ จนทําให้พระเอกของเราค้นพบสิ งที ตามหาในทีสุ ด ตรงจุดนี เอง ผูศ้ ึกษาจึงได้
แรงบันดาลใจมาเขียนบทความเรื อง “32 ธันวา "ดีพอหรื อพอดี" และการเอาชนะอุปสรรคในการ
ขอ” ซึ งเป็ นบทความทีมีผเู ้ ข้าชมสู งถึง 265 ครัง และแสดงความคิดเห็น 9 ความเห็น (รวมการตอบ
กลับของผูศ้ ึกษาด้วย)
3. เกิดขึนจากการดูข่าว(โดยบังเอิญ) : วันนันเวลาประมาณตี 1 กว่า ๆ ผูศ้ ึกษากําลังนังเล่น
คอมพิวเตอร์ อยู่ และด้วยเหตุอะไรไม่ทราบ จึงได้เอามือไปกดรี โมทเปิ ดทีวีฟังไปด้วย วันนันช่อง 3
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ในช่วงของข่าวกีฬาได้นาํ เอากี ฬาชนิ ดใหม่ “ทีคนไทยคิ ดขึน” มานําเสนอ กี ฬาชนิ ดนี มี ชือว่า
Trigoal เมือได้ยนิ ดังนันผูศ้ ึกษาเลยตังใจดูสกูปตัวนีเป็ นอย่างมาก และได้ยินความฝันของผูท้ ีคิดค้น
ว่า “อยากจะให้ Trigoal ดังในระดับโลก” ได้ยินดังนันผูศ้ ึกษาก็เกิดความประทับใจ แต่ในใจคิดว่า
“กีฬานีเกิดขึนมาตัง 2 ปี แล้ว แต่ผมพึงจะรู้จกั มันในวันทีได้ดูสกูปนีละ กับคนทัว ๆ ไปยิงไม่ตอ้ งพูด
ถึง ไม่รู้จกั แน่นอน” ด้วยความคิดนี ผูศ้ ึกษาจึงอยากทีจะช่ วยประชาสัมพันธ์ให้กีฬานี เป็ นทีรู ้จกั
ของคนไทยให้มากขึน และได้เขียนบทความทีชื อ “Trigoal ภูมิปัญญาไทย และการขอโอกาส” เพือ
เป็ นช่ องทางทีจะช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ ง โดยทีบทความนี มีผเู ้ ข้าชม 197 ครัง และแสดง
ความคิดเห็นมากถึง 27 ความเห็น (รวมการตอบกลับของผูศ้ ึกษา)
Dream :
- เพิมจํานวนผูต้ ิดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูท้ ีสนใจบทความทาง
การตลาดสําหรับผูห้ ญิง
- เพิมจํานวนผูต้ ิดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูท้ ีสนใจภาพยนตร์
โดยใช้การเชือมโยงเรื องจากภาพยนตร์ เป็ นตัวช่วยดึงดูดคนกลุ่มนี
- ประชาสัมพันธ์ให้ Trigoal และเรื องราวที น่ าสนใจ ที คนไทยยัง ไม่รู้จกั หรื อมองข้า ม
ให้เป็ นทีรู้จกั ของคนไทยมากยิงขึน ทังยังช่วยจุดกระแสให้สิงต่าง ๆ เหล่านัน
Design :
ใช้การเชื อมโยงเรื องราวจากบทความต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื องทีเกียวกับ Female Marketing
หรื อการชมภาพยนตร์ หรื อจากการดูข่าวจากโทรทัศน์ เข้ากับประสบการณ์ของผูศ้ ึกษา และการ
สอบถาม หรื อสัมภาษณ์เพิมเติม แล้วนําเอามาเขียนบทความทีเกียวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
เพือตอบสนองผูอ้ ่านในหลาย ๆ กลุ่ม
Destiny :
- อ่านบทความต่าง ๆ ทังของอาจารย์ทีปรึ กษา และกลุ่มผูร้ ่ วมทํา AI ด้วยกัน เกียวกับเรื อง
Female Marketing ให้มากขึน
- เข้าเมืองไปดูภาพยนตร์ ใหม่ ๆ ทีกระแสกําลังมาแรงทีโรงภาพยนตร์ สัปดาห์ละ 1 ครัง
- หาข้อมูลทีน่าสนใจทีคนไทยยังไม่รู้จกั จากการดูโทรทัศน์ และ Internet มานําเสนอ เพือ
เป็ นการจุดกระแส และทําให้เป็ นทีรู้จกั ของคนไทยมากยิงขึน
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AI-KM : Combination การนําเอาประสบการณ์ ในการจัดหมวดหมู่ทีใช้ แล้ วเวิร์ค มาปรั บใช้ กับ
Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ”
Discovery :
เมือ 4 ปี ก่อน ผูศ้ ึกษาทํางานอยูใ่ นฝ่ ายสันทนาการกิจกรรมค่ายยุวชนวิศวกรรม แต่ก่อนการ
ทํางานเป็ นไปอย่างยากลําบากเพราะไม่มีการจัดหมวดหมู่ของกิจกรรม ว่ากิจกรรมนี มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร เช่ น- ต้องนังเป็ นวงกลม นังเป็ นแถว หรื อนังเป็ นกลุ่ม มีท่าประกอบ หรื อไม่มี จังหวะช้า
หรื อเร็ ว ทําให้การทํางานในบางครังไม่สามารถสร้ างอารมณ์ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมให้สนุกแบบ
สุ ด ๆได้ และยังเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย ผูศ้ ึกษาจึงได้ลอง List รายชื อกิจกรรม และทํา
การจัดหมวดหมู่ ตามรู ปแบบ และลักษณะของกิจกรรมดู ปรากฏว่าหลังจากมีการจัดหมวดหมู่แล้ว
ทําให้สามารถจัดขันตอนในการสันทนาการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน ทังประหยัดเวลา และ
ได้อารมณ์ในการทํากิจกรรมทีต่อเนืองมากยิงขึน
Dream :
ทําให้ผอู ้ ่านทีสนใจเรื องของ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” สามารถหาอ่านบทความทีสนใจ
ได้ง่าย และตรงกับความต้องการ โดยใช้การจัดหมวดหมู่เข้ามาช่วย
Design :
ทําการจัดหมวดหมูบ่ ทความใน Blog ให้ง่ายต่อการค้นหา โดยจะเป็ นออกเป็ น จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจจากประสบการณ์จริ ง, จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์ , จิตวิทยาการสร้าง
แรงจูงใจ For Marketing และอุปสรรคในการขอ
Destiny :
เมือเขียนบทความได้ 50 บทความ จะเริ มทําการจัดหมวดหมู่
AI-KM : Internalization การนําเอาประสบการณ์ จริ งใช้ แล้ วเวิร์คของผู้เขียน มาเชื อมโยงเข้ ากับ
เรืองการสร้ างแรงจูงใจ และนํามาเขียนยันทึกลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ”
Discovery :
เมือหลายปี ก่อน ผูศ้ ึกษาเคยขอคุ ณพ่อ เพือทีจะไปต่างประเทศกับโครงการ “Work And
Travel” แต่ถกู ปฎิเสธกลับมาด้วยเหตุผลทีว่า “ไปทําไม… ราคามันไม่ใช่ถูก ๆ นะนัน” หลังจากนัน
ไม่นาน คุณอาของผูศ้ ึกษาได้ส่งลูกชายของเขาไปเรี ยนต่อทีประเทศอังกฤษเป็ นเวลา 2 ปี และเมือ
เร็ ว ๆ นี คุ ณอาของผูศ้ ึกษาอีกคนก็จะส่ งลู กสาวไปเรี ยนต่อปริ ญญาโททีอังกฤษเช่นกัน เหตุการณ์
ข้างต้นทําให้พ่อของผูศ้ ึกษาสงสัยและเข้าไปถามพวกอา ๆ ว่า “จะส่ งเอิร์ทไปเรี ยนอังกฤษดี ไหม”
อาตอบว่า “ให้มนั ไปซิ … ดูอย่างแจ็คซิ ตอนนีพูดภาษาอังกฤษคล่องเลย” ได้ยนิ ดังนันพ่อของผูศ้ ึกษา

34

ก็เอากลับมาคิด และเมือต้นปี นีเอง พ่อได้มาถามผูศ้ ึกษาว่า “ไปอังกฤษสักปี ไหม” ซึ งนี คือการให้ใน
สิ งทีผูศ้ ึกษาต้องการ โดยทีผูศ้ ึกษายังไม่ทนั ได้ขอด้วยซํา ผูศ้ ึกษาจึงตอบตกลง และกรณี ศึกษาจาก
ประสบการณ์ จริ งของผูศ้ ึกษานี ทําให้เกิ ดบทความทีชื อ “เรี ยนนอก คุ ณพ่อ และการขอแบบอาศัย
ตัวนําร่ อง” ซึ งมีผเู ้ ข้าชม 148 ครัง และแสดงความคิดเห็น 15 ความเห็ น (รวมการตอบกลับของ
ผูศ้ ึกษาด้วย)
Dream :
เพิมจํานวนผูต้ ิดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูท้ ีสนใจประสบการณ์
ตรงของ ผูศ้ ึกษาให้มากขึน
Design :
ให้เวลากับตัวเองมากขึน หรื อใช้การพูดคุยกับเพือน ๆ หรื อน้อง ๆ ทีเรี ยนอยูด่ ว้ ยกัน หรื อ
ทํากิจกรรมร่ วมกันในสมัยปริ ญญาตรี เพือให้เกิ ดการระลึ กถึ งเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอาจจะนํามาเชื อง
โยงเพือเขียนบทความได้
Destiny :
ให้เวลากับตัวเอง และเพือน ๆ น้อง ๆ สมัยเรี ยนปริ ญญาตรี ให้มากขึน

Discovery

3D

Performance

ค้นพบว่าการเขียนบทความที
มีความหลากหลายทําให้ผอู ้ ่าน
ติดตามอ่านงาน และสามารถ
เข้า ถึ ง พูดอ่ า นได้หลากหลาย
กลุ่มมากขึน

เน้ น การเชื อมโยงข้ อ มู ล จาก
ข้อ มู ล หลายๆแห่ ง ให้ ม ากขึ น
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื อ ง ร า ว จ า ก
ประสบการณ์ ต รง หรื อการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ห ญิ ง
จับประเด็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจ
จากภาพยนตร์ หรื อนําเรื องราว
ทีน่ าสนใจต่าง ๆ มาเชื อมโยง
เ ข้ า กั บ จิ ต วิ ท ย า ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจ เพื อให้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มผูอ้ า่ นมากขึน

อยู่หน้าแรกของ Google ใน
เรื องจิ ต วิท ยาการขอ ซึ ง
จํ า น ว น ผู ้ อ่ า น ใ น แ ต่ ล ะ
บทความไม่ตากว่
ํ า 80 ครัง/
บทความ

ค้ น พ บ ว่ า อ า จ า ร ย์ ภิ ญ โ ญ สามารถแยกบทความใน blog
แนะนําให้ทาํ การจัดหมวดหมู่ “จิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ”
ของบทความออกเป็ นกลุ่ ม ได้เป็ น 4 หมวดหมูด่ งั นี
ย่อยๆ เพือแยกประเภทของ

ง่ายต่อการค้นหา เพิมความ
สะดวกให้ ก ั บ ผู ้ ที มี ค วาม
สนใจบทความเฉพาะกลุ่ ม
ทําให้เกิดความสับสน
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ตารางที 4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที 2
ความท้ าทาย
Action
ต้ นวงจรที 2 วันที 25 มกราคม พ.ศ. 2553
ทําให้ blog “จิตวิทยาการ ลองเขี ย น บ ท ค ว า ม ใ ห้ มี
สร้ า งแรงจู ง ใจ” ได้ รั บ เนื อหาที หลายหลากขึ นไม่
ความนิ ย มและเป็ นที รู ้ จกั ว่าจะเป็ นเรื องราวทีเกี ยวกับ
ของผูอ้ ่ านใน Website : จิ ตวิทยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ
www.Gotoknow. org
จากประสบการณ์ ต รงจาก
ภาพยนตร์ หรื อแม้ ก ระทัง
จากพฤติ กรรม การบริ โ ภค
ของผูห้ ญิ ง เพื อตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ อ่ า น
หลาย ๆ กลุ่ม โดยฉพาะกลุ่ม
ผูห้ ญิงทีมีอยู่มากใน website
: www.gotoknow.org
บทความเก่ า ๆ ไม่ ไ ด้รั บ เข้าไปปรึ กษาอาจารย์ภิญโญ
ความสนใจจากผู ้ อ่ า น ถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ข
และยากแก่การค้นหา เมือ ปั ญหานี
ต้องการอ่านซํา

ตารางที 4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที 2 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action

Performance
ของผูอ้ ่ า นที ติ ด ตามผลงาน
ในกรณี ทีบทความแยกไปอยู่
ในหมวดหมู่ ใ หม่ ท ั น ที ที
เขียนเสร็ จ

ลดความสับสนของผูอ้ ่านได้
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Discovery
3D
บทความให้ง่า ยต่อการค้นหา 1. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
และติดตามอ่าน ของผูอ้ ่านทีมี (The Psychology of Persuasion
ความสนใจเฉพาะกลุ่มนันๆ & Appreciative Inquiry)
2. AI - Positive Psychology
For Business ( จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจสําหรับธุ รกิจ )
3. AI - จิ ต วิท ยาการสร้ า ง
แรงจูงใจจากหนัง และอุปสรรค
ในการขอ
4. AI - Sheativity (จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจเพือคุณผูห้ ญิง)
เมื อทํา การจัด หมวดหมู่ เข้าไปปรึ กษาอาจารย์ภิญโญ ค้ น พบว่ า วิ ธี แก้ ไ ขปั ญหาที เริ มทําตามวิธีการทีคิดไว้ ตังแต่
แ ล้ ว ผู ้ อ่ า น เ กิ ด ค ว า ม ถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ข น่าจะได้ผลคือการเพิมบทความ บทความที 54 เป็ นต้นไป
สั บ สนไม่ ส ามารถตาม ปั ญหานี
ใหม่ ๆ ไว้ใ นหมวด หมู่ ห ลั ก
อ่านบทความทีถูกจัดแยก
ก่ อ น เพื อให้ ผู ้อ่ า นที ตามงาน
เข้าหมวดหมูต่ า่ ง ๆได้
ของเราได้ เ ห็ นว่ า เราได้ เ ขี ย น
บทความใหม่ หลั ง จากนัน 1
สั ป ด า ห์ ค่ อ ย ทํ า ก า ร ย้ า ย
บทความให้ตรงกับหมวดหมู่

3D

Performance

- จับ ประเด็ น ที เกี ยวกั บ การ
สร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์ ให้
เชื อมโยงเข้า กับ จิ ต วิ ท ยาการ
สร้างแรงจูงใจมากขึน
- ทํา การเชื อมโยงเนื อหาจาก
บทสั ม ภาษณ์ หรื อ การสั ง เกต
พฤติกรรมของผูห้ ญิง ให้เข้ากับ
เรื องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
ให้มากขึน
- ก่ อ นหน้ า เทศกาล หรื อวัน
สําคัญต่าง ๆ ประมาณ 1 - 2 วัน
ควรจะนําเสนอเรื องราวของวัน
นัน ๆ โดยทําการเชื อมโยงเข้า
กับจิ ตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
ในทุก ๆเทศกาล

- มี ผู ้ เ ข้ า ช ม เ พิ ม ขึ น จ า ก
บทความแรก 122 ครั ง เป็ น
6,296 ครัง (รวมทุกหมวดหมู่)
คิดเป็ นGrowth 5,061 %
- มี ค นรวมเเพลนเน็ ต เพิ มขึ น
จาก 2 แห่ง เป็ น 48 แห่ ง (รวม
ทุกหมวดหมู่) คิดเป็ น Growth
2,300 %
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ตารางที 4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที 2 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
Discovery
ปลายวงจรที 2 - ต้ นวงจรที 3 วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
เขียนบทความไปแล้ว 60 บทความ ค้น พบว่ า บทความที เกี ยวกับ
โ ด ย มี ก า ร จั ด ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ภาพยนตร์ และผูห้ ญิงจะได้รับ
บทความออกเป็ น 4 หมวดหมู่ คือ ความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ ส่ วน
1. จิ ต วิท ยาการสร้ า งแรงจูง ใจ เรื องที นําเสนอตามเทศกาลก็
(The Psychology of Persuasion & จะได้รับความสนใจจากผูอ้ ่าน
Appreciative Inquiry) มี อยู่ 23 มากเช่ น กัน โดยบทความที
บทความ
ได้รับ ความนิ ย มมากที สุ ด ใน
2. AI - Positive Psychology For เดือนนี คือ ทหารชายแดน ขอ
Business (จิต วิท ยาการสร้ า ง แค่นึกถึ งพวกเขาบ้าง ซึ งเขียน
แรงจูงใจสําหรับธุ รกิ จ) มี อยู่ 14 ขึนเนื องในวันทหารผ่านศึก มี
บทความ
ผูเ้ ข้าชมถึง 189 ครัง
3. AI - จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
จากหนังและอุปสรรคในการขอ มี
อยู่ 13 บทความ
4. AI - Sheativity (จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจเพือคุณผูห้ ญิง) มีอยู่
10 บทความ
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่ างไม่ เป็ นทางการหน้ าร้ านกาแฟข้ างคณะ
Discovery :
เกิดขึนกับการพูดคุยกับอาจารย์ทีปรึ กษา และกลุ่มผูท้ าํ AI ด้วยกัน : วันนันผูศ้ ึกษาคิดว่าจะ
เข้าไปหาอาจารย์ภิญโญ ทีห้องสมุดเพือพูดคุยและปรึ กษาเกี ยวกับการศึกษาอิสระของผูศ้ ึกษา แต่
ขณะทีจอดรถนันได้เห็ นกลุ่มผูท้ าํ AI ด้วยกัน 2 คนกําลังนังดืมกาแฟอยู่ตรงทีหน้าร้านกาแฟข้าง
คณะ ผูศ้ ึกษาจึงเดิ นเข้าไปพูดคุ ยทักทายพวกเขา สักพักอาจารย์ภิญโญก็เดิ นออกมาจากห้องสมุ ด
และเข้ามาร่ วมวงสนทนากับพวกเรา ผูศ้ ึกษาจึงถื อโอกาสนี ปรึ กษาปั ญหาเกี ยวกับการศึกษาอิสระ
ของผูศ้ ึกษา เรื องการจัดหมวดหมู่ ซึ งพบว่าพอทําการจัดหมวดหมู่แล้ว ผูท้ ีติดตามอ่านบทความนัน
เกิ ดความสับสน ไม่รู้ว่าจะต้องตามไปอ่านบทความทีไหน จุดทีทําให้ทราบก็คือความเห็ นของคุ ณ
เทพดรุ ณ ในบทความเรื อง “ผูห้ ญิง เก้าอี และการขอด้วยความพิสดาร” ทีว่า “หายไปนานเลยนะ
ครับ แอบไปเพลิดเพลินทีไหนมาน้อ....” ซึ งทีจริ งแล้วผูศ้ ึกษาได้เขียนบทความเผยแพร่ เป็ นประจํา
ทุกวัน แต่พอเขียนเสร็ จก็จะทําการแยกประเภทของบทความให้ตรงกับหมวดหมู่ทนั ที การแยก
หมวดหมู่นี ถ้าผูอ้ ่านทีตามงานของผูศ้ ึกษาไม่ได้ทาํ การรวมหมวดที แบ่งใหม่นีเข้าเเพลนเน็ ตของ
พวกเขาก็จะไม่เห็ นบทความใหม่ ๆ ทีผูศ้ ึกษาเขียนขึ น ผูศ้ ึกษาจึงปรึ กษาอาจารย์ว่า “ถ้าผมเขียน
บทความใส่ ในหมวดหลักก่อน แล้วหลังจากนันสักอาทิตย์ค่อยจัดเข้าหมวดหมู่ทีเหมาะสมตัวมัน
จะดีไหมครับ” อาจารย์ภญ
ิ โญตอบว่า “ตอนนี ผมก็ทาํ อย่างนันอยู”่ ได้ยินดังนันผูศ้ ึกษาจึงสนใจทีจะ
นําวิธีนีมาใช้กบั Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพราะคิดว่าน่าจะช่ วยลดความสับสนให้กบั
ผูอ้ ่านได้
Dream :
เพิมความสะดวก และลดความสับสนของผูอ้ ่านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
Design :
ต่อไปเมือเริ มเขียนบทความใหม่ จะไม่ทาํ การแยกบทความเหล่านันให้ตรงตามหมวดหมู่
โดยทันที แต่จะจัดเก็บไว้ทีหมวดหมู่หลักก่อนนันคือ “จิ ตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Appreciative
Inquiry)” เพือช่วยลดความสับสนทีอาจจะเกิดขึนผูอ้ ่านขาประจํา
Destiny :
เริ มดําเนินการ เมือบทความที 54 ถูกเขียนขึน
AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่ าง ๆ จากภายนอกตามเทศกาล มาเขียนเป็ น
บทความเกียวกับ “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ”
Discovery :
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เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ทีผ่านมา ผูศ้ ึกษาได้นงคิ
ั ดว่าวันนี จะเขียนบทความเกียวกับเรื องอะไร
ดี พอดีเปิ ดโทรทัศน์ดขู า่ วทางช่อง 3 ทําให้ทราบว่าวันพรุ่ งนี เป็ น “วันทหารผ่านศึก” จึงเกิดความคิด
ขึนมาว่าถ้าเราเขียนบทความเกียวกับทหารสักบทความน่าจะดี จึงได้ไปหาข้อมูลเพิมเติม ซึ งจําได้วา่
อาจารย์ภิญโญเคยเล่าให้ฟังว่า มีศิลปิ นกลุ่มหนึ งได้รวมตัวกัน เพือแต่เพลงให้กบั ทหารใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ชื อเพลงว่า “ราตรี สวัสดิ ” ผูศ้ ึกษาจึ งได้จบั เอาจุดนี มาเขียนเป็ นบทความ เพือให้
ผูอ้ ่านใน Website : www.gotoknow.org นึ กถึงเหล่าทหารหาญในวันสําคัญทีจะถึงนี บ้าง บทความ
“ทหาร ชายแดน ขอแค่นึกถึงพวกเขาบ้าง” จึงเกิดขึน และเป็ นบทความทีได้รับความนิ ยมสู งสุ ดใน
เดื อนที 2 โดยมีผูเ้ ข้าชม 184 ครัง และแสดงความคิดเห็ น 15 ความเห็ น (รวมการตอบกลับของ
ผูศ้ ึกษาด้วย) นอกจากบทความเรื องนี ในเดือนที 2 ผูศ้ ึกษายังได้เขียนบทความตามเทศกาลอี ก
บทความหนึ งชื อ “ตรุ ษจีนแห่ งความรัก คนโสด และการขอให้สนุ กกับชี วิต” เพือต้อนรับเทศกาล
ตรุ ษจีนและ Valentine แต่ก็ไม่ได้รับความนิ ยมเท่ากับบทความ “ทหาร ชายแดน ขอแค่นึกถึงพวก
เขาบ้าง”
Dream :
ทําให้ Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เป็ นทีสนใจมากยิงขึน โดยการนําเสนอเรื องราว
ตามเทศกาลต่าง ๆ
Design :
พยายามเขียนบทความเกี ยวกับเทศกาล หรื อวันสําคัญต่าง ๆ เพิมมากขึน โดยหาข้อมูลที
เกียวกับเทศกาลนัน ๆ นํามาเชือมโยงเรื องราวเข้ากับ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพือนําเสนอก่อน
หน้าเทศกาลหรื อวันสําคัญนัน ๆ จะเริ มขึนประมาณ 1-2 วัน
Destiny :
เมือถึงเทศกาล หรื อวันสําคัญต่าง ๆ จะต้องนําเรื องราวเกียวกับวันนัน ๆ มานําเสนอ
AI-KM : Combination ทําการจัดหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” ใหม่ โดยใช้ การ
สั งเกต
Discovery :
หลังจากทีทําการแบ่งหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” ออกเป็ น 4 หมวด
แล้ว สังเกตเห็นได้วา่ มีอยู่ 2 หมวดทีสามารถจะยุบรวมเข้าด้วยกันได้คือ หมวด “AI - จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจ >>> อุปสรรคในการขอ” กับ “AI - จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ From Moviez”
เพราะว่าบทความจากภาพยนตร์ หลาย ๆ เรื องจะเป็ นบทความทีเกียวกับ การเอาชนะอุปสรรคใน
การขอ ผูศ้ ึกษาจึงมีความคิดทีจะนําเอา 2 หมวดนีมารวมเป็ นหมวดใหม่ โดยใช้ชือว่า “AI - จิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจจากหนัง และอุปสรรคในการขอ” เพือให้สะดวก และง่ายต่อการค้นหาของผูอ้ ่าน
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ทีสนใจบทความทีเกียวกับการเอาชนะ อุปสรรคในการขอ ทังยังเป็ นการลดความสับสนของผูอ้ ่าน
อีกด้วย
Dream :
เพิมความสะดวก และลดความสับสนของผูอ้ ่านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
โดยเฉพาะผูท้ ีสนใจบทความทีเกียวกับการเอาชนะอุปสรรคในการขอ
Design :
ทําการสร้าง Blog ใหม่ โดยใช้ชือว่า “AI-จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจากหนัง และอุปสรรค
ในการขอ” และทําการย้ายบทความจากทัง 2 หมวดมารวมไว้ทีหมวดใหม่นี
Destiny :
เมือเขียนบทความได้ 60 บทความ จะเริ มดําเนินการ
AI-KM : Internalization ทําการสั งเกตยอดจํานวนคนอ่ านจากบทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้ าง
แรงจูงใจ”
Discovery :
เมือเขียนบทความมาได้ 55 บทความ พบว่าบทความทีมีชือเรื องทีขึนต้นด้วยคําว่า “ผูห้ ญิง”
จะได้รับความนิ ยมมากกว่าบทความทีขึนต้นด้วยคําอืน ๆ สังเกตได้จากบทความทีขึนต้นด้วยคําว่า
“ผูห้ ญิง” จะมีผเู ้ ข้าชมมากกว่า 100 ครังเสมอ โดยเฉพาะ 2 บทความล่าสุ ด คือ “ผูห้ ญิง เทคโนโลยี
และการขอด้วยบริ การ” กับ “ผูห้ ญิง เก้าอี และการขอด้วยความพิสดาร” มียอดผูเ้ ข้าชมอยูท่ ี 170
และ 155 ครังตามลําดับ ซึ งจุดนีทําให้ ผูศ้ ึกษาคิดว่าการตังชือทีขึนต้นด้วยคําว่า “ผูห้ ญิง” นี สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านใน Website : gotoknow.org ได้เป็ นอย่างดี จึงคิ ดว่าจะทําการเขียน
บทความทีเกียวกับผูห้ ญิง และใช้การตังชือเรื องทีขึนต้นด้วยคําว่า “ผูห้ ญิง” ให้มากขึน
Dream :
ทํา ให้ Blog “จิ ตวิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ” เป็ นที นิ ย ม และรู ้ จกั ของผูอ้ ่ า นมากยิงขึ น
โดยเฉพาะกลุ่มของผูท้ ีสนใจในเรื องของ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจสําหรับผูห้ ญิง”
Design :
ทําการสัมภาษณ์ และสังเกตผูห้ ญิงรอบ ๆ ตัวให้มากขึน โดยใช้หลัก 9P ของอาจารย์ภิญโญ
เป็ นตัวช่วยในการเก็บข้อมูล และนําเอาเรื องราวทีน่าสนใจต่าง ๆ เกียวกับ “คุณผูห้ ญิง” มานําเสนอ
โดยทําการเชือมโยงเรื องราวเหล่านันเข้ากับ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
Destiny :
ออกไปข้างนอก หรื อคุ ย MSN กับผูห้ ญิงให้มากขึ น เพือที จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ และ
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเกียวกับพวกเธอได้มากยิงขึน

Discovery
ค้นพบว่าการเขียนบทความที
มีความหลากหลายทําให้ผอู ้ ่าน
ติดตามอ่านงาน และสามารถ
เข้า ถึ ง พูดอ่ า นได้หลากหลาย
กลุ่ ม มากขึ น โดยเฉพาะเรื อง
World Café ซึ งทําให้มีผู ้ านํ
Blog รวมเข้า แพลนเน็ ต
เพิมขึนมาถึง 2 แห่งด้วยกัน

3D

เน้ น การเชื อมโยงข้ อ มู ล จาก
ข้อ มู ล หลายๆแห่ ง ให้ ม ากขึ น
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื อ ง ร า ว จ า ก
ประสบการณ์ ต รง หรื อการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของคนรอบ
ข้ า ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู ้ ห ญิ ง
นอกจากนี ยังทําการนําเอาเรื อง
ที ไม่ เ กี ยวกั บ “จิ ต วิ ท ยาการ
สร้ า งแรงจู ง ใจ” มานํา เสนอ
เช่ น -World Caféข้อ คิ ด หรื อ
ปรัชญามานําเสนอให้มากขึน
ค้ น พบว่ า ต้ อ งทํ า การเขี ย น เริ มทํา ตามคํา แนะนํา ของแป้ ง
บทความลงในโปรแกรม ตังแต่บทความที 87 เป็ นต้นไป
Microsoft Word ก่ อน แล้ว
ค่ อ ยทํา การตัด เป็ นภาพมาใส่
จึงจะทําให้ Blog ดูสวยงาม น่า

Performance
อยู่หน้าแรกของ Google ใน
เรื องจิตวิทยาการขอซึ งจํานวน
ผูอ้ ่ า นในแต่ ล ะบทความไม่
ตํากว่า 80 ครัง / บทความ

มี Feedback จากผูอ้ ่ านว่า
“โฉมใหม่ดูสดใสน่าอ่านดี”
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ตารางที 4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที 3
ความท้ าทาย
Action
ต้ นวงจรที 3 วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ทําให้ blog “จิตวิทยาการ ลองเขี ย น บ ท ค ว า ม ใ ห้ มี
สร้ า งแรงจู ง ใจ” ได้ รั บ เนื อหาที หลายหลากมาก
ความนิ ยม และเป็ นทีรู ้ จกั ยิงขึน ไม่วา่ จะเป็ นการนําเอา
ของผูอ้ ่านใน Website : เรื องราวเกี ยวกั บ World
www.gotoknow.org
Café มานําเสนอ การนําเอา
ประสบการณ์ ต รงที ได้ ยิ น
ได้ฟัง ได้ประสบพบเจอ มา
นําเสนอต่อผูอ้ ่านให้มากขึน
เพือทีจะตอบสนองกับผูอ้ ่าน
ได้ ห ลากหลายกลุ่ ม มาก
ยิงขึน
Blog “จิตวิทยาการสร้าง เข้ า ไปปรึ กษาแป้ ง เพื อน
แรงจูงใจ” ตัวหนังสื อใน กลุ่ม AI Thailand ผูซ้ ึ งมี
บทความจะมีขนาดเล็ก ทํา ความสามารถในเรื องของ
ให้บทความดู ไม่ น่าสนใจ การแต่ง Blog ให้สวย น่ า
และอ่านยาก
ติดตาม ถึงวิธีการทีจะให้

ตารางที 4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที 3 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
Blog ดูน่าสนใจเหมื อนกับ
Blog ของแป้ ง
เมื อทํา การจัด หมวดหมู่ เข้าไปปรึ กษาอาจารย์ภิญโญ
แ ล้ ว ผู ้ อ่ า น เ กิ ด ค ว า ม ถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ข
สั บ สน ไม่ ส ามารถตาม ปั ญหานี
อ่านงานที ถู กบทความไว้
ในหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ได้

ปลายวงจรที 3 - ต้ นวงจรที 4 วันที 7 เมษายน พ.ศ.2553
เขียนบทความไปแล้วทังสิ น
98 บทความ โดยมี ก ารจัด
ประเภทของบทความออก
เป็ น 4 หมวดหมู่ คือ

Discovery

3D

Performance

อ่านมากยิงขึน
ค้ น พบว่ า วิ ธี แก้ ไ ขปั ญหาที เริ มทําตามวิธีการทีคิดไว้ ตังแต่ ลดความสับสนของผูอ้ ่านได้
น่ า จ ะ ไ ด้ ผ ล คื อ ก า ร เ พิ ม บทความที 54 เป็ นต้นไป
บ ท ค ว า ม ใ ห ม่ ๆ ไ ว้ ใ น
หมวดหมู่ ห ลั ก ก่ อ น เพื อให้
ผูอ้ ่านทีตามงานของเราได้เห็ น
ว่ า เราได้ เ ขี ย นบทความใหม่
หลังจากนัน 1 สัปดาห์ค่อยทํา
การย้า ยบทความให้ ต รงกั บ
หมวดหมูต่ อ่ ไป
ค้น พบว่ า บทความที เกี ยวกับ
World Café ได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี โดยมีผูอ้ ่านมากถึ ง
185 ครังในเรื องของ

- มี ผู ้เ ข้า ชมเพิ มขึ นจาก
บทความแรก 122 ครั ง เป็ น
11,265 ครัง (รวมทุกหมวดหมู่) คิดเป็ น Growth 9,134 %
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- จับ ประเด็ น ที เกี ยวกั บ การ
สร้ า งแรงจู ง ใจจากประสบก า ร ณ์ ต ร ง ข อ ง ผู ้ เ ขี ย น ม า
เชื อมโยงเข้า กับ จิ ต วิ ท ยาการ
สร้างแรงจูงใจให้มากขึน

ตารางที 4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที 3 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
1. จิต วิท ยาการสร้ า งแรงจูง ใจ
(The Psychology of Persuasion
& Appreciative Inquiry) มีอยู่ 39
บทความ
2. AI - Positive Psychology For
Business ( จิ ตวิทยาการสร้ า ง
แรงจูงใจสําหรับธุ รกิจ) มีอยู่ 24
บทความ
3. AI - จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
จากหนัง และอุปสรรคในการขอ
มีอยู่ 14 บทความ
4. AI-Sheativity (จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจเพือคุ ณผูห้ ญิ ง) มี
อยู่ 21 บทความ

Discovery
"World Cafe"step-by-step กับ
จิ ตวิทยาการขอ” นอกจาก นัน
ยั ง มี บ ท ค ว า ม ที เ กี ย ว กั บ
ประสบการณ์ ต รงที ผูเ้ ขี ย นได้
ไปพบเจอมาไม่ ว่า จะเป็ นเรื อง
“คุณตํารวจ ด่านจับหมวก และ
จิตวิทยาการขอ” และเรื อง “การ
พูด ความเชื อ และจิตวิทยาการ
ขอ” ก็ได้รับความนิ ยมไม่แพ้
กัน

3D
- นํา เอาเรื องที เกี ยวกับ World
Café มาเขียนให้มากขึ น โดยมี
จุดมุ่งหมายทีว่า “อยากจะให้คน
ไ ท ย รู ้ จั ก แ ล ะ ใ ช้ มั น อ ย่ า ง
แพร่ หลายในอนาคต”
- เน้นการ Action ให้มากขึน ใน
เรื องต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นการทํา
World Café หรื อการแนะนํา
เพือน ๆ กลุ่ม AI Thailand ใน
การเขียน Blog ให้ดูน่าสนใจมาก
ยิงขึน

Performance
- มี คนรวม เเพลนเน็ตเพิม
ขึนจาก 2 แห่ ง เป็ น 57 แห่ ง
(รวมทุ ก หมวดหมู่ ) คิ ด เป็ น
Growth 2,750 %
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่ างไม่ เป็ นทางการเกียวกับความสวยงามของ Blog
Discovery :
เกิดขึนกับกลุ่มผูท้ าํ AI ด้วยกัน : วันนันผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพือน ๆ ทีทํา AI
Project ด้วยกัน ระหว่างทีคุยกันอยูน่ นั มีเพือนคนหนึงยกประเด็นเรื องความสวยงามในการทํา Blog
ขึนมาสนทนาแลกเปลียนความรู ้กนั จังหวะนันเอง ผูศ้ ึกษาจึงได้ถามเพือน ๆ ว่า Blog ของผูศ้ ึกษามี
อะไรทีน่าจะต้องปรับเปลียนให้มนั ดูสวยงามน่าติดตามขึนบ้างไหม ซึ งเพือนคนหนึ งได้เสนอความ
คิดเห็นออกมาว่า “Blog แกตัวหนังสื อมันเล็ก อ่านยาก ยิง Notebook ฉัน เครื องเล็ก ๆ ยิงมองไม่เห็น
เข้าไปใหญ่” ตรงจุดนี เอง ทําให้ผศู ้ ึกษาสนใจ และเกิดความคิดทีจะใช้วิธีการเขียนเหมือนกับ Blog
ของ “แป้ ง” หนึงในกลุ่ม AI Thailand เพราะตัวหนังสื อใหญ่ อ่านง่าย และสวยงาม ทําให้บทความดู
น่าสนใจมากยิงขึน เมือตัดสิ นใจแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงไปสอบถามแป้ งถึ งวิธีการทํา ซึ งแป้ งก็แนะนําให้
พิมพ์บทความลงในโปรแกรม Microsoft Word เลือก Font ทีอ่านง่าย ๆ ทําการตกแต่งให้เรี ยบร้อย
และก็ใช้โปรแกรม Snipping Tool ของ Windows 7 ในการตัดให้เป็ นภาพ แล้วจึงนําขึน Blog เพือ
นําเสนอต่อไป
Dream :
เพือให้บทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” อ่านง่าย และดูน่าสนใจมากยิงขึน
Design :
ต่ อ ไปเมื อเริ มเขี ย นบทความใหม่ จะทํา การเขี ย นและตกแต่ ง ตัว อัก ษรในโปรแกรม
Microsoft Word ให้เรี ยบร้อย สวยงาม ก่อนทีจะใช้โปรแกรม Snipping Tool ของ Windows 7 ใน
การตัดให้เป็ น File รู ปภาพ แล้วค่อยนําขึน Blog เพือเผยแพร่ ตอ่ ท่านผูอ้ า่ นต่อไป
Destiny :
เริ มดําเนินการทันที ตังแต่บทความที 87 เป็ นต้นไป
AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่ าง ๆ จากภายนอกทีน่ าสนใจ โดยเฉพาะจาก
ประสบการณ์ ตรงของผู้เขียน มาเชื อมโยงเป็ นบทความเกียวกับ “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ”
Discovery :
เมือวันที 30 มีนาคม ทีผ่านมาผูศ้ ึกษาได้นาํ เรื องราวเกียวกับประสบการณ์ตรงทีพบเจอมา
นําเสนอใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ในตอนแรกก็คิดว่าเรื องราวทีเราเจอนันเป็ นความ
บังเอิญ ไม่กโ็ ชคช่วย คือในวันนันผูศ้ ึกษาเพิงตืน และหิ วมากเลยตังใจจะออกไปหาอะไรกิน ผูศ้ ึกษา
ก็ขบั รถมอเตอร์ ไซค์ไปโดยทีไม่ได้ใส่ หมวกกันน็อค ซึ งวันนันเขามีด่านจับหมวกกันน็อคตังอยู่ แต่
ด้วยความที ไม่ท นั ระวัง เลยมองไม่เห็ นด่ านนัน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ขับรถตรงไปที ด่านอย่างไม่ คิดอะไร
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คุณตํารวจก็ได้สอบถามอะไรหลาย ๆ อย่าง และมีอยูค่ าํ ถามหนึ งทีคุณตํารวจถามมาว่า “วันนี เขาดัก
จับคนไม่ใส่ หมวกกันน็อค… รู ้ไหม” ผูศ้ ึกษาตอบไปตรง ๆ ว่า “ครับ” คุณตํารวจทําหน้า งง ผูศ้ ึกษา
จึงพูดต่อไปว่า “คือผมจะไปกินตรงโน้นครับ หอผมก็อยูแ่ ค่ตรงนี เลยไม่ได้ใส่ มา” ตอนทีพูดไปใน
ใจก็คิดแล้วว่า “โดนแน่ ๆ อย่างตํา 300” แต่ทไหนได้
ี
คุณตํารวจไม่เอาผิด แถมชี ทางหลบให้ผศู ้ ึกษา
อีกต่างหาก ผูศ้ ึกษาเลยนําเอาเรื องนีมาเล่าให้อาจารย์ทีปรึ กษาฟัง ซึ งอาจารย์บอกว่านี มันคือ Reverse
Psychology หรื อการทําในสิ งทีตรงกันข้ามกับทีเขาคิดเอาไว้ ได้ยินดังนันผูศ้ ึกษาจึงเขียนบทความที
ชื อว่า “คุณตํารวจ ด่านจับหมวก และจิตวิทยาการขอ” โดยมีผเู้ ข้าชม 169 ครัง และแสดงความ
คิดเห็น 19 ความเห็น (รวมการตอบกลับของผูศ้ ึกษาด้วย)
Dream :
ทําให้ Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เป็ นทีสนใจมากยิงขึน โดยการนําเสนอเรื องราว
เกียวกับประสบการณ์ตรงและเรื องใกล้ตวั ทีอาจจะเกิดขึนได้กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน มาเขียนบทความเพือ
เผยแพร่
Design :
เขียนบทความเกียวกับประสบการณ์ตรง หรื อสิ งทีพบเจอแล้วดูเป็ นเรื องใกล้ตวั ทีสามารถ
เกิ ดขึ นได้ก ับ ทุ กคน มานําเสนอให้มากขึ น โดยนําข้อมูลต่าง ๆ มาเชื อมโยงเรื องราวเข้า กับ
“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพือนําเสนอให้กบั ผูอ้ า่ นต่อไป
Destiny :
เมือพบเจอเรื องราวทีน่าสนใจ จะนํามาเขียนบทความลง Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
ทันที
AI-KM : Combination ทําการจัดการกับบทความใหม่ ก่ อนทีจะแยกเข้ าหมวดหมู่ทถูี กต้ อง
Discovery :
หลังจากทีทําการแบ่งหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” ออกเป็ น 4 หมวด
แล้ว สังเกตเห็นได้วา่ ถ้าทําการจัดหมวดหมู่ของบทความให้ตรงกับประเภทของมันตังแต่ตน้ จะทํา
ให้ผอู ้ ่านทีติดตามผลงานอยู่เป็ นประจํา เกิดความสับสนในการตามอ่านงาน เพราะผูอ้ ่านส่ วนใหญ่
มัก จะทํา การนํา เข้า ร่ ว มแพลนเน็ ต เฉพาะหมวดหลัก คื อ “จิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ (The
Psychology of Persuasion & Appreciative Inquiry)” เท่านัน ซึ งถ้าเรานําบทความใหม่ ๆ ไปจัดเข้า
หมวดหมู่อืนโดยทันที จะทําให้ผูอ้ ่านเกิดความสับสน เห็ นได้จากคอมเม้นของผูอ้ ่านท่านหนึ งที
บอกว่า “หายไปนานเลยนะครับ” ทัง ๆ ทีผูศ้ ึกษาเขียนบทความเป็ นประจําทุกวัน ตรงจุดนี เองทําให้
ผูศ้ ึกษาคิดว่าน่าจะปล่อยให้บทความใหม่ ๆ อยูใ่ นหมวดหมูห่ ลักก่อนสักระยะเวลาหนึ ง แล้วค่อยทํา
การจัดหมวดหมูข่ องบทความให้ตรงกับประเภทของมันในภายหลัง เพือลดความสับสนของผูอ้ ่าน
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Dream :
เพิมความสะดวก และลดความสับสนของผูอ้ ่านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
โดยเฉพาะผูอ้ ่านขาประจํา
Design :
เมือเขียนบทความใหม่ ให้ทาํ การจัดบทความดังกล่าวไว้ในหมวดหมู่หลักคือ “จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจ (The Psychology of Persuasion & Appreciative Inquiry)” ก่อนระยะเวลาหนึ ง แล้ว
ค่อยทําการจัดหมวดหมูข่ องบทความให้ตรงกับประเภทของมันในภายหลัง
Destiny :
เริ มดําเนินการโดยทันที
AI-KM : Internalization นําเสนอเรื องราวเกียวกับ World Café ลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้ าง
แรงจูงใจ”
Discovery :
ในการเรี ยนวิชาการพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ในธุ รกิ จ (Creativity Developement in
Business) อาจารย์ภิญโญ ได้นาํ เอากระบวนการของ World Café มาสอนในชันเรี ยน ซึ งผูศ้ ึกษา
เห็นว่ามันเป็ นวิธีการทีน่าสนใจ เพราะเราสามารถเรี ยนรู้ประสบการณ์ ต่าง ๆ จากทัวทุกมุมโลกได้
ในระยะเวลาอันสัน แถมยังสนุ กไม่น่าเบือ เหมือนกันการเรี ยนตามชันเรี ยนทัวไป ประกอบกับใน
website : www.gotoknow.org ยังไม่มีใครทําการเขียนวิธีการทํา World Café แบบเป็ นขันเป็ นตอน
เลย ตรงจุดนีเองทําให้ผศู ้ ึกษาเกิดความคิดทีว่า “นีคือโอกาสและอยากจะเขียนวิธีการทํา World Café
ตามความเข้าใจของผูศ้ ึกษา เผยแพร่ ให้ผอู ้ ่านใน website : www.gotoknow.org ได้ทราบกัน” จึงทํา
ให้เกิดบทความเรื อง "World Cafe step-by-step กับจิตวิทยาการขอ” ขึน ซึ งได้รับความนิ ยมมาก
ทีสุ ดในรอบวงจรนี โดยมีผเู ้ ข้าชม 185 ครัง และแสดงความคิดเห็น 17 ความเห็น (รวมการตอบกลับ
ของผูศ้ ึกษาด้วย)
Dream :
ทําให้คนไทยรู้จกั World Café มากขึน และใช้ในการพัฒนาองค์กร หรื อใช้ในการเรี ยนการ
สอนกันอย่างแพร่ หลายในอนาคต
Design :
เขียนบทความต่าง ๆ เกี ยวกับ World Café ให้มากขึน ทังวิธีการทํา จุดประสงค์ในการทํา
และสิ งทีจะได้จากการทํา รวมถึงประโยชน์ทีจะได้รับจาก World Café เพือให้คนไทยได้รู้จกั และ
นํามันไปใช้อย่างแพร่ หลาย
Destiny :
เริ มเขียนเรื องราวเกียวกับ World Café ให้มากขึน ตังแต่บทความที 87 เป็ นต้นไป

ตารางที 4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที 4
ความท้ าทาย
Action
ต้ นวงจรที 4 วันที 7 เมษายน พ.ศ. 2553
ทําให้ Blog “จิตวิทยาการ ลองเขียนบทความทีมีเนื อหา
สร้ า งแรงจู ง ใจ” ได้ รั บ สาระเปิ ดกว้างมากยิงขึน ไม่
ความนิ ยม และมีผตู ้ ิดตาม จํา กั ด แต่ เ ฉพาะในเรื องที
อ่านอยูเ่ สมอใน Website : เกี ยวข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยาการ
www.gotoknow.org
สร้ า งแรงจู ง ใจเท่ า นัน เพื อ
ใ ห้ เ นื อ ห า ส า ร ะ ใ น Blog
จิ ตวิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ
เปิ ดกว้า งสํ า หรั บ ผูอ้ ่ า นมาก
ยิ งขึ น และพยายามเข้า ไป
เขียน Blog เป็ นประจําอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง
ทําให้ World Café เป็ นที หาเรื องราวทีเกี ยวกับ World
รู ้จกั มากยิงขึนใน website Café มาเขียนบทความ ลงใน
: www.gotoknow.org
blog “จิ ต วิ ท ยาการสร้ า ง
แรงจูงใจ” เป็ นประจํา

3D

Performance

ค้น พบว่ า การเขี ย นบทความที มี
ความหลากหลายทํ า ให้ ผู ้ อ่ า น
ติ ด ตามอ่ า นงาน และสามารถ
เข้าถึ ง พูดอ่านได้หลากหลายกลุ่ ม
มากขึ น โดยเฉพาะเรื องทีเกี ยวกับ
World Café จะมี ผูต้ ิดตามอ่าน
บทความเยอะเป็ นพิเศษ

เน้ น การเชื อมโยงข้ อ มู ล จาก
หลายๆแห่งให้มากขึน ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื องราวจากประสบการณ์
ตรง หรื อการสังเกตพฤติกรรม
ของคนรอบข้าง รวมไปถึงการ
นําเอาข้อมูลข่าวสารทีน่าสนใจ
จากสื อต่ า ง ๆ เช่ น โทรทัศ น์
หนังสื อ นิ ตยสาร มานํา เสนอ
มากขึน

อ ยู่ ห น้ า แ ร ก ข อ ง
Google
ในเรื อง
จิ ต วิท ยาการขอ ซึ ง
จํานวนผูอ้ ่านในแต่ละ
บทความไม่ ตากว่
ํ า 80
ครัง / บทความ

ค้ น พ บ ว่ า ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม
เกียวกับ World Café ลงใน Blog
“จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ” นัน
ทําให้มี ผูอ้ ่ านหน้าใหม่เข้ามาตาม
อ่านงานใน Blog มากขึน จะเห็ น
ได้จากมีความเห็นจากคน

พยายามหาเรื องราวที เกี ยวกับ
World Café ในทุก ๆ แง่มุม ไม่
ว่า จะเป็ นประวัติ ค วามเป็ นมา
ขันตอนการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ข้อ ควรระวัง และหั ว ข้อ ที จะ
นํามา ใช้ นํามาเขียนลงใน Blog
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Discovery

ตารางที 4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที 4 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action

ทําให้ชมรม World Café เพิมช่ องทางในการประชาThailand เป็ นทีรู ้ จกั มาก สัมพันธ์ โดยจัดตัง Website
ยิงขึนในสังคมไทย
: www.world-cafe.org
- จัดตัง Fan Page : World
Café Thailand บนเครื อข่าย
Facebook
ปลายวงจรที 4 วันที 7 พฤษภาคม พ.ศ.2553
เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ใ น Blog
จิ ตวิทยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ
ไปแล้วทังสิ น 106 บทความ
โดยมีการจัดประเภทบทความ
ออกเป็ น4 หมวดหมู่ คือ

Discovery
ที ไม่ รู้ จ ั ก เพิ มมากขึ นในบท
ความดังกล่าว อี ก ทังยังได้รับ
การนํ า เข้ า ร่ วมแพลนเน็ ต
เพิมขึนด้วย
ค้น พบว่า การเพิ มช่ อ งทางใน
การประชาสั ม พัน ธ์ นี ทํา ให้
ชมรม World Café Thailand
เป็ นทีรู ปจักมากยิงขึน จะเห็ น
ได้จากการตอบรับของกลุ่มคน
ทีเล่น Facebook

3D
“จิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ”
เป็ นประจํา อย่า งน้ อ ยสั ป ดาห์
ละ 1 บทความ

ค้น พบว่ า การเขี ย นบทความ
เกียวกับเรื องอืนๆทีไม่เกียวกับ
จิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ
โดยตรงก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
จากผูอ้ ่านเช่ นเดี ยวกัน โดยจะ
เห็นได้

เขียนบทความทีน่ าสนใจลงใน
Blog
จิ ต วิ ท ยาการสร้ า ง
แรงจู ง ใจอย่ า งสมําเสมออย่า ง
น้อยสัปดาห์ละ 1 บทความ
- นําเรื องราวเกียวกับ World

Performance

พ ย า ย า ม อั พ เ ด ท เ นื อ ห า ใ น จํานวนสมาชิ กใน Fan Page
Facebook และ Website เป็ น ของ “World Café Thailand”
ประจํ า สมํ าเสมอ เพื อเป็ น มีสมาชิกในวันแรก 7 คน
แหล่งข้อมูลให้กบั ผูท้ ีสนใจ

มีผเู ้ ข้าชมเพิมขึนจากบทความ
แรก 122 ครั ง เป็ น 12,801
ครั ง (รวมทุ ก หมวด หมู่ )
คิดเป็ น Growth 10,392 %
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Discovery
จากบทความที ชื อ เติ ม ใจ จน
เต็มใจ และจิตวิทยาการสร้ า ง
แรงจูงใจ ซึ งมีผูอ้ ่าน 164 ครัง
นอกจากนันบทความทีเกียวกับ
World Café ก็ยงั สามารถดึงดูด
ผูอ้ ่ า นหน้ า ใหม่ ๆ เข้ า มาอ่ า น
บทความได้เรื อย ๆ
- ค้นพบว่าการตัง Fan Page :
World Café Thailand บน
เครื อข่าย Facebook นันสามารถ
เพิ มกลุ่ ม ผูท้ ี สนใจใหม่ ๆ เ ข้า
มาสู่ เครื อข่ายได้ ทังยังเป็ นการ
เพิ มช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์ และยัง ใช้ ใ นการจัด
ห ม ว ด ห มู่ บ ท ค ว า ม ที เ น้ น
เรื องราวของ World Cafe อีก
ด้วย

3D
Café มาอัทเดททีหน้า Fan Page :
World Café Thailand บนเครื อข่าย
Facebook อย่างสมําเสมอ เพือให้มี
ความเคลือนไหวอยูต่ ลอดเวลา
- จัดทํา Website : www.worldcafe.org ให้แล้วเสร็ จ พร้อมใช้งาน
ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.2553
เพื อใช้เป็ นฐานข้อมู ล ของ World
Café สําหรับบุคคลทัวไปและผูท้ ี
สนใจโดยเฉพาะคนไทย
นอกจากนี ยังรับปรึ กษาและรับจัด
กิจกรรม World Café นอกสถานที
ให้กบั องค์กรทีสนใจ

Performance
- มีคนรวมเเพลนเน็ตเพิมขึน
จาก 2 แห่ ง เป็ น 66 แห่ ง
(รวมทุ ก หมวดหมู่ ) คิ ด เป็ น
Growth 3,200 %
- จํานวนสมาชิกใน Fan Page
ของ“World Café Thailand”
เพิมขึนจากวันแรก 7 คน เป็ น
95 คน คิ ด เป็ น Growth
12,571 %
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ตารางที 4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที 4 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
1. จิ ตวิท ยาการสร้างแรงจูงใจ
(The Psychology of Persuasion
& Appreciative Inquiry) มีอยู่
44 บทความ
2. AI - Positive Psychology For
Business (จิ ตวิทยาการสร้ า ง
แรงจูงใจสําหรับธุ รกิจ) มีอยู่ 24
บทความ
3. AI - จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจากหนัง และอุปสรรคใน
การขอ มีอยู่ 14 บทความ
4. AI - Sheativity (จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจเพือคุณผูห้ ญิง) มี
อยู่ 24 บทความ
- จัดตัง Fan Page : World Café
Thailand บนเครื อ ข่ า ย Face
book

ตารางที 4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที 4 (ต่อ)
ความท้ าทาย
Action
- จดทะเบียน Website : www. world cafe.org เป็ นระยะเวลา 2 ปี

Discovery

3D

Performance
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่ างไม่ เป็ นทางการเกียวกับกิจกรรม World Café
Discovery :
เกิดขึนจากการพูดคุยกับอาจารย์ทีปรึ กษาทีห้องสมุด : ผูศ้ ึกษาได้มีโอกาสเข้าไปพบอาจารย์
ทีปรึ กษา เพือขอคําแนะนํา และปรึ กษาเกี ยวกับเรื องการศึกษาอิสระ อาจารย์ได้พูดถึ งบทความ
เกียวกับ World Café ทีชื อ "World Cafe" step-by-step กับจิตวิทยาการขอ ซึ งเป็ นบทความทีได้รับ
ความนิยมมาก โดยมีผเู ้ ข้าชม 216 ครัง และแสดงความคิดเห็น 17 ความเห็น (รวมการตอบกลับของ
ผูศ้ ึกษาด้วย) ในบทความดังกล่าวผูศ้ ึกษาได้เขียนถึงขันตอนในการทํา World Café ซึ งอาจารย์อ่าน
แล้วได้ให้คาํ แนะนําว่า “คุณเขียนขันตอนการทํา World Café ได้รู้เรื อง ละเอียด และเข้าใจง่าย สนใจ
ทีจะทํา Website เกียวกับเรื อง World Café ไหม ตังชือว่า World Café Thailand ไปเลย เพราะยังไม่มี
ใครทําเกียวกับเรื องนี อย่างจริ ง ๆ จัง ๆ ในประเทศไทย” ได้ยินดังนัน ผูศ้ ึกษาจึงเกิดแรงบันดาลใจ
และสนใจทีจะทํา website เกียวกับ World Café ขึน
Dream :
จัดทํา Website เกียวกับ World Café เพือเป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับคนไทย โดยมุ่งเน้นให้คน
ไทยได้รู้จกั และใช้ World Café ในการเรี ยนการสอน รวมไปถึงใช้ในการพัฒนาองค์กรมากยิงขึน
ในอนาคต
Design :
จดทะเบียน Website ในชือ www.world-cafe.org พร้อมกับหา Free Hosting เพือใช้ในการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ Website และจัดทํา Website โดยใช้ชือว่า “ชมรม World Café Thailand”
Destiny :
เริ มจดทะเบียนพร้ อมกับหา Free Hosting โดยทันที และดําเนิ นการทํา Website ให้แล้ว
เสร็ จ พร้อมใช้งานภายในเดือนมิถุนายน
AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นจากภายนอกทีเกิดจากประสบการณ์ ตรงของผู้เขียน
Discovery :
เมือหลายวันก่อนผูศ้ ึกษาได้เขียนบทความลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” และได้
กล่าวถึงกิจกรรม World Café ทีผูศ้ ึกษาได้ทาํ ใน Class เรี ยนวิชา Creativity หลังจากนันได้มี E-Mail
จาก Vice President ของธนาคารชื อดังแห่ งหนึ ง มาปรึ กษา ขอคําแนะนําถึ งวิธีการจัดกิ จกรรม
World Café ว่ามีขนตอนอย่
ั
างไรบ้าง ผูศ้ ึกษาจึงเขียนวิธีดาํ เนิ นกิจกรรม World Café ให้เข้าใจง่ายใน
รู ป แบบของผูศ้ ึ ก ษาเอง ส่ ง กลับ ไปให้ เ ขา โดยให้ ค าํ แนะนํา ถึ ง ข้อ ควรระวัง ในการทํา กิ จ กรรม
ดังกล่าวด้วย ซึ งหลังจากนันประมาณ 1 สัปดาห์ เขาได้ส่ง E-Mail มาขอบคุณ และบอกว่ากิจกรรม
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World Café ทีผูศ้ ึกษาได้เขียนขันตอนแนะนําไปนัน เขาได้นาํ ไปใช้จริ งแล้วได้รับการตอบรับเป็ น
อย่างดี จากผูร้ ่ วมกิจกรรม สิ งทีเขาถูกใจมากคือส่ วนของข้อควรระวัง ซึ งมันเป็ นไปอย่างทีผูศ้ ึกษา
แนะนําจริ ง ๆ ทําให้เขาไม่ตกใจเมือเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน เพราะนี คือการใช้ World Café แทน
การอบรมแบบธรรมดาของธนาคารชือดังแห่งนีเป็ นครังแรก
Dream :
ทําให้คนไทยรู้จกั และเข้าใจถึงขันตอนการทํากิจกรรม World Café ในรู ปแบบของผูศ้ ึกษา
ทีสามารถใช้งาน ได้จริ ง และทําความเข้าใจได้ง่าย
Design :
เขียนบทความเกียวกับขันตอนการทํากิจกรรม World Café ในรู ปแบบของผูศ้ ึกษา ลงใน
Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพือนําเสนอให้กบั ผูท้ ีสนใจ
Destiny :
เริ มดําเนินการทันที
AI-KM : Combination จัดทํา Fan Page บนเครือข่ าย Facebook เพือแยกประเภทของความรู้
Discovery :
หลังจากทีเขียนบทความเกี ยวกับ World Café ลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”
ได้ ร ะยะหนึ ง พบว่ า บทความที เกี ยวกับ เรื องนี ได้ รั บ การตอบรั บ จากผู ้อ่ า นใน website :
www.gotoknow.org เป็ นอย่างดี จึงได้เกิ ดความคิดทีจะทํา Fan Page เกี ยวกับ World Café บน
เครื อข่าย Facebook โดยใช้ชือว่า “World Café Thailand” โดยเนื อหาจะเน้นเรื องราวทีเกี ยวกับ
World Café โดยเฉพาะ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของขันตอนการทํากิ จกรรม ตัวอย่างหัวข้อในการทํา
ความแตกต่างระหว่างกิจกรรม World Café กับการระดมสมองแบบ Brainstorming เพือเป็ นการจัด
หมวดหมู่ความรู้ในเรื องของ World Café สําหรับผูท้ ีสนใจโดยเฉพาะ ซึ งในปั จจุบนั มีสมาชิ กอยู่ใน
Fan Page : World Café Thailand แล้วทังสิ น 88 คน
Dream :
เพิมความสะดวกให้กบั ผูท้ ีสนใจเรื องราวทีเกียวกับ World Café โดยเฉพาะ และยังเป็ นการ
สร้างกลุ่มของผูท้ ีสนใจใหม่เพิมเติมจากกลุ่มเดิมใน Website : www.gotoknow.org เนื องจากผูเ้ ล่น
Website ดังกล่าวเป็ นคนละกลุ่ มกับกลุ่ มผูท้ ี เล่น Facebook ทังยังเป็ นการเพิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เครื อข่าย AI Thailand และชมรม World Café Thailand อีกด้วย
Design :
จัดทํา Fan Pang บนเครื อข่าย Facebook โดยใช้ชือว่า “World Café Thailand” และนําเอา
บทความต่าง ๆ ของผูศ้ ึกษาและชาว AI Thailand ทีเกี ยวข้องกับ World Café ใน Website :
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www.gotoknow.org รวมถึงข้อมูลใน Internet ทีน่าสนใจไปเผยแพร่ ลงใน Fan Page ดังกล่าวด้วย
โดยจะทําการเขียนบทความทีเกียวกับ World Café เผยแพร่ ลงใน Fan Page อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 บทความ
Destiny :
เริ มดําเนินการทันที
AI-KM : Internalization ปรับขันตอนการดําเนินกิจกรรม World Café ให้ เหมาะสมในแต่ ละงาน
Discovery :
เมือวันพุธที 7 เมษายน พ.ศ.2553 ชมรม World Café Thailand ได้รับโอกาสจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้นาํ เอากิจกรรม World Café ไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชา
“ธุ รกิ จเลี ยงปลาสวยงาม” โดยมีเป้ าหมายเพือให้ความรู ้ ในเชิ งธุ รกิจกับนักศึกษาเหล่านัน ซึ งการ
ดําเนิ นงานในครังนันมีขอ้ จํากัดในเรื องของเวลา จํานวนผูร้ ่ วมกิ จกรรม และสถานทีเป็ นอย่างมาก
ก่ อนการดําเนิ นงานทีมงานจึงได้ทาํ การประชุ มกันเพือหาวิธีการที เหมาะสมที จะทําให้กิจกรรม
ดําเนินไปได้อย่างราบลืน พวกเราได้ตดั สิ นใจให้ความสําคัญกับเรื องของเวลามากทีสุ ด เราใช้การกะ
ประมาณจํานวนนักศึกษาทีจะมาเข้าร่ วมกิจกรรม และทําการเปลียนรู ปแบบในการดําเนิ นการใหม่
เพือให้ทนั กับเวลาทีมีอยู่จาํ กัดเพียง 1 ชัวโมงครึ ง โดยทีมงานใช้การแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มใหญ่
2 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มใหญ่จะมีกลุ่มย่อยอีก 4 กลุ่ม โดยหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของแต่ละสถานี ใน
การดําเนิ นกิจกรรมของทัง 2 กลุ่มใหญ่นนจะเหมื
ั
อนกัน และเพิมในส่ วนของการฝึ ก Host เข้ามา
เพิมเติมจากวิธีการทีเคยใช้ เพือช่วยให้กิจกรรมดําเนิ นไปได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิงขึน ซึ งการดําเนินกิจกรรม World Café ในวันนันประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี
Dream :
ทําให้คนไทยรู้จกั World Café มากขึน และใช้ในการพัฒนาองค์กร หรื อใช้ในการเรี ยนการ
สอนกันอย่างแพร่ หลายในอนาคต และเป็ นการบอกให้รู้ว่า World Café เป็ นกิ จกรรมที มีความ
ยืดหยุน่ สู ง
Design :
เขียนบทความสรุ ปขันตอนในการดําเนิ นกิ จกรรม World Café ในวันนัน ลงใน Blog
“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพือเผยแพร่ ให้กบั คนทีสนใจ
Destiny :
เริ มดําเนินการทันที
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การศึ ก ษาในครั งนี ผูศ้ ึ ก ษาได้ท าํ การเขี ย นบทความ เพื อใช้ใ นการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ที ได้
ทํา การศึ ก ษาให้กับ ผูท้ ี สนใจ โดยได้เขี ย นบทความเผยแพร่ ไ ปแล้ว รวมทังสิ น 106 บทความ
ซึ งสามารถสรุ ปยอดจํานวน ผูเ้ ข้าชมบทความใน Blog จิ ตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ และจํานวน
แพลนเน็ตที Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ถูกนําเข้าร่ วมแพลนเน็ตในแต่ละรอบวงจร ดังแสดง
ในภาพที 4.1 และ ภาพที 4.2

จํานวนผู้เข้ าชม Blog จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ (ครัง)
14,000

12,801

้จํู เข้านวนผ
าชม

(ครั ) ง

12,000
11,265
10,000
8,000

6,296

จํานวนผู้เข้ าชม (ครั ง)

6,000
4,000

2,518

2,000

รอบวงจรที 1 รอบวงจรที 2 รอบวงจรที 3 รอบวงจรที 4

ภาพที 4.1 แสดงจํานวนผูเ้ ข้าชมใน Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
รอบวงจรที 1 มีผเู ้ ข้าชม 2,518 ครัง เพิมขึนจากบทความแรกทีมีผเู ้ ข้าชม 122 ครัง คิดเป็ น Growth
= 1,964 %
รอบวงจรที 2 มีผเู ้ ข้าชม 6,296 ครัง เพิมขึนจากบทความแรกทีมีผเู ้ ข้าชม 122 ครัง คิดเป็ น Growth
= 5,061 %
รอบวงจรที 3 มีผเู ้ ข้าชม 11,265 ครัง เพิมขึนจากบทความแรกทีมีผเู ้ ข้าชม 122 ครัง คิดเป็ น Growth
= 9,134 %
รอบวงจรที 4 มีผเู ้ ข้าชม 12,801 ครัง เพิมขึนจากบทความแรกทีมีผเู ้ ข้าชม 122 ครัง คิดเป็ น Growth
= 10,392 %
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จํานวนแพลนเน็ตที Blog จิตวิทยาการสร้ างแรงจูงใจ
ถูกนําเข้ า (แห่ ง)
66

(แห่ ง)

65
60

57

กจํู นํานวนแพลนเน็
าเข้ า
ตที ถ

55
50

48

45

จํานวนแพลนเน็ตทีถูกนําเข้ า
(แห่ ง)

40
35
30
25

24

20

รอบวงจรที 1 รอบวงจรที 2 รอบวงจรที 3 รอบวงจรที 4

ภาพที 4.2 แสดงจํานวนแพลนเน็ตที Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจถูกนําเข้าร่ วม
รอบวงจรที 1 ถูกนําเข้าร่ วมแพลนเน็ตเพิมเป็ น 24 แห่ ง จากวันแรกทีมี 2 แห่ ง คิดเป็ น Growth =
1,100%
รอบวงจรที 2 ถูกนําเข้าร่ วมแพลนเน็ตเพิมเป็ น 48 แห่ ง จากวันแรกทีมี 2 แห่ ง คิดเป็ น Growth =
2,300%
รอบวงจรที 3 ถูกนําเข้าร่ วมแพลนเน็ตเพิมเป็ น 57 แห่ ง จากวันแรกทีมี 2 แห่ ง คิดเป็ น Growth =
2,750%
รอบวงจรที 4 ถูกนําเข้าร่ วมแพลนเน็ตเพิมเป็ น 66 แห่ ง จากวันแรกทีมี 2 แห่ ง คิดเป็ น Growth =
3,200%
วิเคราะห์ ข้อมูล
ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดื อนครึ งทีทําการศึกษาตามกระบวนการของสุ นทรี ยสาธก
ผูศ้ ึ ก ษาได้ค น้ พบวิ ธี ก าร และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ มากมายที จะทํา ให้ ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจนันประสบ-
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ผลสําเร็ จ ซึ งข้อมูลที ได้ส่วนใหญ่เกิ ดขึ นจากประสบการณ์ตรงของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ รวมไปถึงการ
สังเกตสิ งต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัวของผูศ้ ึกษา ซึ งผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านี จากเนื อหาและ
ความคิดเห็ นทีเกิ ดจากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือหาข้อสรุ ปแล้วนํามาเขียนบทความเผยแพร่ ลงใน
Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ที Website : www.gotoknow.org ไปแล้วทังสิ น 106 บทความ
โดยมีเป้ าหมายหลัก คือเพือเป็ นฐานข้อมูลให้กบั คนไทยทีประสบปั ญหาเรื องการขอ ไม่กล้าทีจะขอ
และผูท้ ีสนใจจะศึกษาเกี ยวกับเรื องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ทราบถึงวิธีการ และเทคนิ คต่าง ๆ
ทางด้านจิตวิทยาทีใช้ในการสร้างแรงจูงใจแล้วประสบผลสําเร็ จ หรื อได้ในสิ งทีต้องการ ซึ งสามารถ
สรุ ปวิธีการสร้างแรงจูงใจจากการศึกษาในครังนีได้ 15 วิธี ประกอบด้วย
1. การขอด้ วยส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 9P’s) เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้
ลูกค้าสนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดทัง 9P มาเป็ นตัวช่วย ในการสร้าง
ความแตกต่าง เพือให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เหมาะสําหรับนําไปประยุกค์ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจต่างๆ
2. การขอให้ คิดตาม เป็ นการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้การเล่าเรื องลําดับเหตุการณ์ และใช้
เหตุผลประกอบให้เห็ นภาพ ว่าถ้าทําอย่างนันแล้วจะได้ผลอย่างนี เหมาะสําหรับใช้ในการสร้ า ง
แรงจูงใจให้ลูกค้าซือสิ นค้าหรื อบริ การ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิง
3. การขอด้ วยกระบวนการ World Café เป็ นกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ เพือให้เกิด
การแลกเปลียนเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงของผูร้ ่ วมในกระบวนการ ซึ งสามารถนําประสบการณ์
ทีได้ทงหมด
ั
มาหาจุดร่ วม เพือใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง พัฒนา หรื อปรับปรุ งธุรกิจได้
4. การขอนิ ด ส์ นึ ง เป็ นวิธี ที เหมาะสําหรั บ ใช้ใ นการเปลี ยนพฤติ ก รรมของบุ ค คล หรื อ
เปลียนวัฒนธรรมองค์กร เป็ นวิธีทีต้องใช้เวลาในการเปลี ยนแปลง หรื อปรับทัศนคติ ซึ งถ้าสิ งทีเรา
ต้องการจะเปลี ยนนันมันให้ผลที ดี กว่า สิ งเดิ มๆที เป็ นอยู่ และบุคคลหรื อองค์กรที เราต้องการจะ
เปลียนแปลงรับรู้วา่ มันดีจริ ง การสร้างแรงจูงใจในรู ปแบบนีก็จะประสบผลสําเร็ จได้อย่างไม่ยากนัก
5. การขอให้ เติมใจลูกค้ าหรือคนในองค์ กร เป็ นวิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้การแสดง
ความจริ งใจให้กบั ลูกค้า หรื อการให้กาํ ลังใจกับคนในองค์กร เพือสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
รวมทังเพิมขวัญและกําลังใจให้กบั คนในองค์กร ซึ งการกระทําแบบนี เรี ยกว่าการเติมใจ เมือเราเติม
ใจให้พวกเขาจนเต็ม ก็ไม่ใช่เรื องยากทีเราจะได้ในสิ งทีต้องการ เหมาะสําหรับการสร้ างฐานลูกค้า
หรื อรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพขององค์กรให้คงอยูต่ อ่ ไป
6. การขอแบบ Build up for Goal เป็ นวิธีทีใช้ในการสร้างโอกาสให้กบั ตนเอง เพือให้ได้
ในสิ งทีต้องการ ประกอบด้วยขันตอน 3 ขันตอนคือ กําหนดเป้ าหมาย (Target) สร้างพันธกิ จ
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(Mission) ทําการปรังปรุ งหรื อพัฒนาตนเอง (Build up) เพือสร้ างจุดเด่นให้กบั ตนเอง และสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูท้ ีเราต้องการจะเข้าไปขอโอกาส เมือทําได้ครบทัง 3 ขันตอน โอกาสทีจะได้
ในสิ งทีต้องการก็เป็ นไปได้สูง (Goal Completed)
7. การเอาชนะอุปสรรคในการขอ เป็ นวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที ถูกซ่ อนเร้นอยู่ใน
จิตใต้สาํ นึกของคนไทย ซึ งเป็ นสาเหตุทีทําให้คนไทยไม่กล้าทีจะขอในสิ งทีต้องการ
8. การขอแบบให้ ก่ อ นรั บ เป็ นวิธี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจที เป็ นผลพลอยได้จ ากการกระทํา
กล่าวคือการที เราให้สิงดี ๆกับผูอ้ ืน เราย่อมจะได้สิงดี ๆตอบแทนกลับมาเช่ นเดียวกัน เป็ นการให้
อย่างเต็มใจโดยไม่หวังสิ งตอบแทน โดยมีแนวคิดว่าผูร้ ับจะมีความสุ ขกับสิ งทีเราให้ไป
9. การขอโดยอาศัยตัวนําร่ อง เป็ นวิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยอาศัยสิ งแวดล้อมรอบๆตัวเป็ น
ตัวช่วยดึงดูดลูกค้า หรื อชักจูงใจบุคคลทีเราต้องการจะให้เขาทําในสิ งทีเราต้องการ เหมาะสําหรับ
นําไปประยุกค์ใช้กบั ธุ รกิ จ โดยเฉพาะธุ รกิ จร้ านอาหารทีมี คู่แข่งเป็ นร้ านอาหารประเภทเดี ยวกัน
ตังอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกัน ซึ งลูกค้าทีมีเวลามักจะเลือกใช้บริ การร้านอาหารทีมีคนเยอะ
10. การขอโดยใช้ อุบาย เป็ นวิธีการสร้างแรงจูงใจทีมักจะใช้คู่กบั การขอนิ ดส์นึง ต้องอาศัย
การวางแผน และไหวพริ บของผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก ต้องมีการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของเป้ าหมายมา
เป็ นอย่างดี เพือทีจะได้วางแผนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
11. การขอให้ ลองก่ อน เป็ นวิธีทีคนไทยไม่ค่อยนํามาใช้กนั เพราะชอบคิดไปก่อนแล้วว่า
ขอไปก็ไม่ได้ และเลื อกทีจะไม่ขอดีกว่า ซึ งจริ งๆแล้ว การลองขอดูก่อนนัน ก็ไม่ได้เสี ยหายอะไร
ถ้าได้มาก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ดีกว่าปล่อยโอกาสทีมีอยูจ่ าํ กัดให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสี ยดาย
12. การขอให้ รอ โดยใช้ เงือนไขของเวลา เป็ นวิธีทีแปลกแต่จริ ง กล่าวคือถ้าเราอยากให้ใคร
สักคนรอ โดยทีเรากําหนดระยะเวลาในการรอคอยไว้ เขาก็จะเต็มใจทําตามคําขอของเรามากกว่าที
จะรอไปเรื อยๆแบบไม่มีจุดหมาย ยกตัวอย่างเช่ น การรอสัญญาณไฟจราจร แยกทีมีตวั เลขนับถอย
หลัง เรากลับรู ้สึกว่ารอไม่นานเหมือนกับแยกทีไม่มี แต่จริ งๆแล้วเราใช้เวลาในการรอเท่ากัน
13. การขอโดยอาศั ยผู้ อยู่เบืองหลังในการตัดสิ นใจ วิธีการสร้างแรงจูงใจนี กล่าวไว้ว่า
ผูห้ ญิง คือผูท้ ีอยู่เบืองหลังอํานาจในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การของครอบครัวโดยส่ วนใหญ่
ซึ งเราจะมองข้ามพลังอํานาจนีไปไม่ได้ ธุรกิจสมัยใหม่ควรจะให้ความสําคัญกับผูห้ ญิงมากขึน
14. การขอโดยการบอกฝาก วิธีนีใช้ได้ดีกบั คนไทย ซึ งคนไทยส่ วนใหญ่จะมี นิสัยชอบ
ช่วยเหลือ การทีเราบอกฝากให้พวกเขาช่วยดูแลอะไรสักอย่างทีเราวางทิงเอาไว้ หรื ออยู่ในระแวกที
พวกเขาอยู่ พวกเขาจะคิดว่ามันเป็ นหน้าทีของเขาทีต้องรับผิดชอบสิ งนันขึนมาโดยทันที ซึ งการ
บอกฝากจะทําให้พวกเขาดูแลสิ งทีเราบอกฝากไว้เป็ นอย่างดี
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15. การขอแบบ Reverse Psychology คือการทําในสิ งทีตรงกันข้ามกับทีเขาคาดหวังหรื อ
คิดเอาไว้ มักจะใช้ได้ผลกับผูใ้ หญ่ หรื อผูท้ ีมีอาํ นาจเหนื อกว่า การสร้างแรงจูงใจในลักษณะนี เป็ น
การยอมรับในสิ งทีตนเองทําผิดพลาดไป วิธีนีจะทําให้ผูใ้ หญ่ หรื อผูท้ ีมีอาํ นาจเหนื อกว่าเราเปลียน
ทัศนคติทีไม่ดีกบั เราไปในทางทีดีขึนโดยทันที และพร้อมทีจะให้โอกาสเราแก้ไขข้อผิดพลาดนัน
นอกจากนันผูศ้ ึกษายังได้นาํ บทความทังหมดมาทําการวิเคราะห์ เพือนําเนื อหาและความ
คิดเห็ นทีเกิ ดจากการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ของบทความต่าง ๆ ในแต่ละบทความมาเชื อมโยงเข้ากับ
ทฤษฏีอาวุธ 6 อย่างทีใช้ในการชักจูงใจ (Six Weapons of Influence) และทฤษฎี ส่วนผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix : 9P’s) เพือหาจุดร่ วม (Convergence) ทีเป็ นปั จจัยสําคัญหรื อจุดเปลียน
ของเหตุการณ์ ที ทําให้การสร้างแรงจูงใจในแต่ละครั งประสบผลสําเร็ จ หรื อได้ในสิ งที ต้องการ
โดยรวบรวมเป็ นความถีของจํานวนบทความทีมีเนือหาสอดคล้องกับทฤษฏีนนั ๆ และจัดทําออกมา
ตารางสรุ ปเพือสะท้อนให้เห็นถึงปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็ จในการสร้างแรงจูงใจ ดังแสดงให้
เห็นในตารางต่อไปนี
ตารางที 4.5 แสดงผลสรุ ปของการนําเอาเนือหาและความคิดเห็นของบทความใน Blog จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจมาเชือมโยงเข้ากับทฤษฎี
จํานวน
ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
%
บทความ
อาวุธ 6 อย่ างทีใช้ ในการชั กจูงใจ (Six Weapons of Influence)
1. Reciprocation - การตอบแทนซึ งกันและกันแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
2. Commitment and Consistency – การมุ่งมันแบบผูกมันให้สําเร็ จ
3. Social Proof - การพร้อมทียอมทําตามการยอมรับของสังคม
4. Liking - การชอบพอ
5. Authority - การเชือในสิ ทธิอาํ นาจทีเป็ นทียอมรับ
6. Scarcity or Not missing out - ความรู้สึกไม่อยากพลาดโอกาสทีมีนอ้ ย

32
9
14
42
5
4

30.19
8.50
13.21
39.62
4.72
3.76

รวม

106

100.00

18
2

16.98
1.89

ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 9P's)
1. Product – สิ นค้าหรื อบริ การทีจะเสนอให้กบั ลูกค้า เพือตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขา
2. Price - ราคา การตังราคา นโยบายทางด้านราคา กลยุทธทางด้านราคา
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ตารางที 4.5 แสดงผลสรุ ปของการนําเอาเนือหาและความคิดเห็นของบทความใน Blog จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจมาเชือมโยงเข้ากับทฤษฎี
จํานวน
ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
%
บทความ
3. Place - ทําเล สถานทีตัง รวมถึงช่องทางการนําสิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้า
7
6.60
4. Promotion - การส่ งเสริ มทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์
9
8.49
5. People - พนักงานหรื อบุคลากรในองค์กร ทีเกียวข้องกับลูกค้าทังทาง
26
24.53
ตรงและทางอ้อมในการจําหน่ายสิ นค้า หรื อให้บริ การ
6. Process - กระบวนการในการให้บริ การ ประกอบด้วยกระบวนการ
31
29.25
ก่อน, ระหว่าง และหลังให้บริ การ โดยคํานึ งถึงความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก
7. Physical Evidence - บรรยากาศในการให้บริ การ สภาพแวดล้อมของ
7
6.60
สถานบริ การ ทีมีผลต่อความประทับใจของลูกค้า
8. Pissadarn - เป็ นนวัตกรรมทีเกิดขึนจากความคิดของตนเอง แปลกใหม่
5
4.72
พิสดารไม่เหมือนใคร
9. Peaceful Toilet - ห้องนําทีเป็ นมิตรกับผูห้ ญิง เป็ นห้องนําทีสะอาด
1
0.94
บรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม น่าใช้
รวม
106
100.00
สรุ ปผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือหาจุดร่ วมจากตารางที 4.5 พบว่า ภายใต้ทฤษฎีอาวุธ 6 อย่างที
ใช้ในการชักจูงใจนัน ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็ จในการสร้างแรงจูงใจให้ทาํ ในสิ งทีต้องการ
อันดับแรก คือการชอบพอ (Linking) คิดเป็ น 39.62% ของเหตุการณ์ทีค้นพบ รองลงมา คือการตอบ
แทนซึ งกันและกันแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย (Reciprocation) คิดเป็ น 30.19% ของเหตุการณ์ทีค้นพบ
จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภายใต้ทฤษฎีดงั กล่าว มนุ ษย์จะยอมให้ ยอมทําตามในสิ งทีถูกร้องขอ
หรื อมักจะถูกชักจูงใจได้ง่าย เมือพวกเขามีความรู ้ สึกชอบ หรื อพอใจในตัวบุคคล หรื อสิ งเหล่านัน
เป็ นการส่ วนตัว รวมไปถึงกรณี การขอแบบมีเงือนไข หรื อมีขอ้ แลกเปลียนทีสมเหตุสมผล ก็จะทํา
ให้การขอในครังนันมีโอกาสทีจะประสบผลสําเร็ จได้สูง ถ้าสิ งทีขอมานันผูถ้ ูกขอสามารถทําให้ได้
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ไม่ รู้สึ กว่าโดนเอารัดเอาเปรี ย บจนเกิ นไป หรื อสิ งที จะได้ตอบแทนมานันคุ ม้ ค่า ผูถ้ ู กขอย่อมจะ
ทําตามในสิ งทีเราขอ เพือข้อแลกเปลียนนัน
ภายใต้ทฤษฎี ส่วนผสมทางการตลาดนัน ปั จจัยสําคัญทีมี ผลต่อความสําเร็ จในการสร้ า ง
แรงจูงใจให้ลูกค้าซื อสิ นค้า หรื อบริ การ อันดับแรก คือกระบวนการ (Process) คิดเป็ น 29.25% ของ
เหตุการณ์ทีค้นพบ รองลงมา คือพนักงานหรื อบุคลากรในองค์กร (People) คิดเป็ น 24.53% ของ
เหตุการณ์ทีค้นพบ จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภายใต้ทฤษฎีดงั กล่าว การทีเราจะสร้างแรงจูงใจให้
ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายซื อสิ นค้า หรื อบริ ก ารของเรานัน สิ งที เราต้อ งคํา นึ ง ถึ ง เป็ นอัน ดับ แรก คื อ
กระบวนการในการให้บ ริ ก าร เราต้อ งใส่ ใ จในทุ ก ๆ รายละเอี ย ดของกระบวนการ เริ มตังแต่
การต้อนรับลูกค้า ต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ปล่อยปะละเลย ขันตอนระหว่างการให้บริ การต้องให้บริ การ
อย่า งเต็ ม ใจ ในส่ ว นของการบริ ก ารหลัง การขายนัน ต้อ งใส่ ใ จในรายละเอี ย ดมากเป็ นพิ เ ศษ
โดยเฉพาะในเรื องการรับประกันสิ นค้าหรื อบริ การ และการซ่อมบํารุ งสิ นค้า ต้องทําได้อย่างรวดเร็ ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ม าตรฐาน อาจจะมี ก ารบริ ก ารซ่ อมบํา รุ ง ให้ถึง บ้า น ก็ จ ะช่ ว ยให้ลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจซื อสิ นค้า หรื อบริ การของเราได้ง่ายขึน อีกปั จจัยหนึ งทีสําคัญไม่แพ้กนั ก็คือ
ส่ วนของพนักงานหรื อบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ งเป็ นผูท้ ีใกล้ชิดกับลูกค้า
มากทีสุ ด พนักงานขายทีดีควรจะเป็ นคนทีอัธยาศัยดี ดูน่าเชื อถือ มีใจพร้อมทีจะให้บริ การ เต็มใจที
จะดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าทุกคนเป็ นอย่างดี และเท่าเทียมกัน ต้องมีความรู้เกียวกับตัวสิ นค้า หรื อบริ การ
พร้ อมที จะให้ขอ้ มูล คําแนะนํา หรื อตอบข้อซักถามของลูกค้า เมือลูกค้าต้องการ รู ้ จกั กาละเทศะ
วางตัวเป็ น อยูถ่ ูกที ถูกเวลา ซึ งสิ งต่าง ๆเหล่านี เป็ นคุ ณลักษณะทีพนักงานขายพึงมี เพือทีจะสร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้า ถ้าลูกค้ารู ้ สึกประทับใจกับการให้บริ การของพนักงานขาย โอกาสที
พวกเขาจะซื อสิ นค้า หรื อบริ การของเราก็เป็ นไปได้สูง

บทที 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาการประยุกต์ใช้สุนทรี ยสาธกเพือปรับปรุ งการปฎิบตั ิการจัดการความรู้กรณี ศึกษา
“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมพูนความรู้เกียวกับจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดการความรู ้ โดยใช้กระบวนการของสุ นทรี ยสาธก ร่ วมกับ
การจัดการความรู ้ SECI Model ในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดื อนครึ ง ซึ งแบ่งช่ วงการศึกษา
ออกเป็ น 4 รอบวงจร ระหว่างวันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – วันที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ผูศ้ ึกษา
ได้ใช้สุนทรี ยสาธกเป็ นเครื องมือหลักในการค้นหาข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย และ
สังเกตจากบุคคล หรื อสิ งต่างๆ ที อยู่รอบตัว นอกจากนี ยังใช้การค้นคว้าหาข้อมูลจากสื อต่าง ๆ
เพิมเติมในสิ งทีสนใจศึกษา ภายใต้แนวคิดเชิ งบวกอย่างอิสระ เพือค้นหาประสบการณ์ในการสร้าง
แรงจู ง ใจที ใช้แ ล้ว ประสบความสํา เร็ จ หรื อ ได้ใ นสิ งที ต้อ งการ หลัง จากนันก็ จ ะนํา ข้อมู ล ที ได้
มาวิเคราะห์ เชื อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพือหาข้อสรุ ปและเขียนเป็ นบทความลงในบล็อกจิตวิทยาการ
สร้ างแรงจูงใจ เพือเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทีเว็บไซต์ www.gotoknow.org เมื อครบรอบวงจร
ผูศ้ ึกษาก็จะทําการสรุ ปภาพรวมของการค้นพบในรู ปแบบของตาราง 4-D และใช้วงจร AI 4-D
Model ร่ วมกับการจัดการความรู้แบบ SECI Model ในการจัดการกับข้อมูลองค์ความรู้ทีค้นพบใน
แต่ละรอบวงจรให้เป็ นระบบในรู ปแบบของ AI-KM
ระหว่างทีทําการค้นหาข้อมูลด้วยกระบวนการของสุ นทรี ยสาธก ผูศ้ ึกษาได้มีพฤติกรรมที
เปลี ยนแปลงไป กลายเป็ นคนทีช่ างสังเกตมากขึน ใส่ ใจในรายละเอียด สามารถตังคําถามเชิงบวก
จับประเด็นสําคัญในการสนทนา วิเคราะห์หาจุดเปลียนของเหตุการณ์ได้ดี และตรงประเด็นมากขึน
ทําให้ผศู ้ ึกษาค้นพบประสบการณ์ดา้ นบวกทีถูกซ่ อนเร้นอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อสิ งต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัว
มากมาย และสามารถนําสิ งทีค้นพบเหล่ านันไปขยายผลต่อได้ ซึ งต่างจากแต่ก่อนตอนทียังไม่ได้
ทําการศึกษาอิสระนี ผูศ้ ึกษายังไม่เข้าใจว่าการตังคําถามเชิงบวกเป็ นอย่างไร ต้องเจาะประเด็ น
แบบไหนถึ งจะได้ขอ้ มูลที ต้องการ ซึ งในช่ วงแรกที ทําการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีลองผิดลองถู ก
เรี ย นรู ้ จ ากการลองทํา จริ ง รวมทังเข้า ไปขอคํา แนะนํา จากอาจารย์ที ปรึ ก ษา เพื อขอคํา แนะนํา
จนสามารถทีจะหาข้อมูลด้วยการตังคําถามเชิ งบวกได้ ต่อมาได้คน้ พบว่าไม่ใช่ ทุกคนทีจะมีขอ้ มูล
และประสบการณ์ ตามที เราต้องการ ผูศ้ ึกษาจึงได้ใช้ทฤษฎี จุดพลิ กผันเข้ามาช่วยในการค้นหาผูร้ ู ้
ซึ งช่ วยให้การค้นหาข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และสิ งสําคัญทีได้จากการศึกษาอิสระในครังนี
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คือ ผูศ้ ึกษาได้รู้จกั กับการจัดการความรู้ ทีทําให้ผศู ้ ึกษาได้แลกเปลียนเรี ยนรู้สิงต่างๆ กับคนรอบข้าง
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ทีเป็ นประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ในรอบวงจรที 3 มีผอู ้ ่านซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารชื อดังแห่ งหนึ งได้เข้ามาขอคําปรึ กษา
และนําเอาความรู้เกียวกับ World Café ไปทดลองใช้จริ งในการสัมมนาของบริ ษทั ซึ งสิ งทีผูศ้ ึกษา
แนะนําไปนัน เป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ หารท่านนันมาก นอกจากนี ในรอบวงจรที 4 ผูศ้ ึกษาได้จดั
กิจกรรม World Café ให้กบั นักศึกษา ทีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็ นทีมา
ของการตังชมรม World Café Thailand บนเครื อข่าย Facebook ซึ งผูศ้ ึกษาเป็ นคนแรกในประเทศ
ไทยที ได้ก่อตังชมรมดังกล่าวขึ น ปั จจุ บนั มีสมาชิ กจํานวน 149 คน และได้จดั ทํา Website :
www.world-cafe.org ซึ งมีกาํ หนดแล้วเสร็ จ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553
เมือทําการศึกษาครบรอบวงจรที 4 ผูศ้ ึกษาได้เขียนบทความเผยแพร่ ลงในบล็อกจิตวิทยา
การสร้างแรงจูงใจ รวมทังสิ น 106 บทความ ซึ งสามารถสรุ ปวิธีการสร้างแรงจูงใจจากการวิเคราะห์
เนื อหา และความคิดเห็ นทีเกิ ดจากการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ในแต่ละบทความของการศึกษาในครังนี
ได้ทงสิ
ั น 15 วิธี ประกอบด้วย การขอด้วยส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 9P’s),
การขอให้คดิ ตาม, การขอด้วยกระบวนการ World Café, การขอนิ ดส์นึง, การขอให้เติมใจลูกค้าหรื อ
คนในองค์กร, การขอแบบ Build up for Goal, การเอาชนะอุปสรรคในการขอ, การขอแบบให้ก่อน
รั บ, การขอโดยอาศัย ตัวนํา ร่ อง, การขอโดยใช้อุบาย, การขอให้ลองก่อน, การขอให้รอ โดยใช้
เงือนไขของเวลา, การขอโดยอาศัยผูอ้ ยูเ่ บืองหลังในการตัดสิ นใจ, การขอโดยการบอกฝาก, การขอ
แบบ Reverse Psychology ซึ งสามารถนําวิธีการสร้างแรงจูงใจดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ น
ธุรกิจ และปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ตลอดระยะเวลาทีทําการศึกษาจํานวนผูเ้ ข้าชม และแพลนเน็ตทีถูกรวมเข้าเพิมขึนในทุกๆ
รอบวงจร โดยมี จาํ นวนผูเ้ ข้าชมบทความแรกรวม 122 ครั ง และถูกรวมเข้าแพลนเน็ต 2 แห่ ง
เมื อครบรอบวงจรที 1 มี ผูเ้ ข้าชมเพิ มขึ นเป็ น 2,518 ครั ง คิ ดเป็ นอัตราการเติบโต 1,964% และ
ถูกรวมเข้าแพลนเน็ตเพิมขึนเป็ น 24 แห่ง คิดเป็ นอัตราการเติบโต 1,100% เมือครบรอบวงจรที 2
มีผเู ้ ข้าชมเพิมขึนเป็ น 6,296 ครัง คิดเป็ นอัตราการเติบโต 5,061% และถูกรวมเข้าแพลนเน็ตเพิมขึน
เป็ น 48 แห่ ง คิดเป็ นอัตราการเติบโต 2,300% เมือครบรอบวงจรที 3 มีผเู ้ ข้าชมเพิมขึนเป็ น 11,265
ครัง คิดเป็ นอัตราการเติบโต 9,134% และถูกรวมเข้าแพลนเน็ตเพิมขึนเป็ น 57 แห่ ง คิดเป็ นอัตรา
การเติบโต 2,750% และเมือครบรอบวงจรที 4 มีผูเ้ ข้าชมเพิมขึนเป็ น 12,801 ครั ง คิ ดเป็ นอัตรา
การเติบโต 10,392% และถูกรวมเข้าแพลนเน็ตเพิมขึนเป็ น 66 แห่ง คิดเป็ นอัตราการเติบโต 3,200%
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นอกจากนี ผู ้ศึ ก ษายัง ได้นํา บทความทังหมดในบล็ อ กจิ ต วิ ท ยาการสร้ า งแรงจู ง ใจ
มาวิเคราะห์ เพือหาจุดร่ วม โดยการเชื อมโยงเนื อหาของบทความต่างๆ เข้ากับทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง
สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ 2 เป็ นส่ วน คือ ส่ วนของทฤษฏี ทีเกี ยวข้องกับจิตวิทยาการสร้าง
แรงจูงใจ ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็ จในการสร้างแรงจูงใจให้ทาํ ในสิ งทีต้องการ คือ การชอบ
พอ (Linking) และการตอบแทนซึ งกันและกันแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย (Reciprocation) คิดเป็ น 39.62%
และ 30.19% ของเหตุการณ์ ทีค้นพบตามลําดับ สํา หรั บส่ วนของทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการตลาด
ปั จ จัย สํ า คัญ ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ลู ก ค้า ซื อสิ น ค้า หรื อบริ การ คื อ
กระบวนการ (Process) และพนักงานหรื อบุคลากรในองค์กร (People) คิดเป็ น 29.25% และ 24.53%
ของเหตุการณ์ทีค้นพบตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลทีได้จากการวิเคราะห์นี เป็ นเพียงข้อมูลทีได้จาก
การศึกษาทีมีขีดจํากัด และวิเคราะห์ตามมุมมองความคิด และประสบการณ์ของผูศ้ ึกษาเท่านัน
2. ข้ อเสนอแนะ
สําหรับผูท้ ีสนใจจะนําการศึกษาอิสระนี ไปขยายผลต่อ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะและแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ เพือทีจะทําให้การศึกษามีประสิ ทธิภาพมากยิงขึนดังนี
2.1 ผูศ้ ึ ก ษาควรจะมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที จะเรี ย นรู ้ สิ งใหม่ ๆ กล้า ที จะลองผิ ด ลองถู ก
เปิ ดกว้างทางความคิด และพร้อมทีจะให้เวลากับการศึกษาอย่างเต็มที
2.2 ควรใช้สุนทรี ยสาธกเป็ นเครื องมือหลักในการค้นหาข้อมูล โดยใช้ในการสัมภาษณ์
หรื อสังเกต เพราะจะเปิ ดโอกาสให้มีการถามตอบ หรื อมองเหตุการณ์ ต่างๆ ภายใต้แนวคิดเชิ งบวก
อย่างอิสระ
2.3 กลุ่มประชากรทีทําการศึกษาควรจะมีความหลากหลาย เพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีการ
แนวคิด และประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจทีแตกต่างกันออกไป เพือให้ได้ขอ้ มูลทีหลากหลาย
มากยิงขึน
2.4 ควรเข้าพบอาจารย์ทีปรึ กษาอย่างสมําเสมอ เพือทีจะนําสิ งทีค้นพบมาแลกเปลียนเรี ยนรู้
พร้อมกับขอคําแนะนํา และแนวทางในการทําการศึกษาต่อไป
2.5 นําวิธีการหรื อเทคนิคต่างๆ ทีค้นพบ ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง
2.6 ควรมีความยืดหยุ่นในการศึกษา ไม่ยึดติ ดอยู่กบั ทฤษฏี หรื อแนวคิดทีเคยปฏิ บตั ิมาก
จนเกิ นไป เพือให้เกิดอิสระทางความคิด ไม่จาํ กัดตัวเองอยูใ่ นกรอบ และเพิมโอกาสในการค้นพบ
สิ งใหม่ๆ มากขึน
2.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อสรุ ปทีได้จากการศึกษา จะเกิดจากความคิด และมุมมองจาก
ประสบการณ์ของผูศ้ ึกษา ซึ งข้อสรุ ปทีได้จะใช้ได้ผลกับบางเหตุการณ์เท่านัน
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