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บทนํา

1.  หลักการและเหตุผล

1.1 ความเป็นมาความสําคัญของปัญหาและโอกาส

อุปนิสัยที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของคนไทยมาตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คือ ความเกรงใจ 

ความกลวั ไม่กล้าที�จะถาม แสดงความคิดเห็น หรือพูดในสิ�งที�ควรพูดในเวลาที�เหมาะสม และ       

ไม่ค่อยยอมรับการเปลี�ยนแปลง มักจะยึดติดกับสิ� งเดิมๆที� เคยทาํหรือถูกปลูกฝังมาในอดีต         

(เกรียงศกัดิ�  นิรัติพฒันะศยั, 2550) ซึ� งสิ�งต่าง ๆ เหล่านี� ลว้นแลว้แต่เป็นสาเหตุสําคญัที�ทาํให้คนไทย 

“ไม่กลา้ที�จะขอ” เนื�องจากพวกเขาไม่รู้วิธีที�จะขอ วา่ตอ้งทาํอยา่งไร ใชว้ิธีการแบบไหน การขอนั�น

จึงจะประสบความสําเร็จ หรือไดรั้บในสิ�งที�พวกเขาตอ้งการ เหตุผลอีกประการหนึ�งที�ทาํให้คนไทย

ไม่กลา้ที�จะขอก็คือ พวกเขากลวัที�จะถูกปฏิเสธ เพราะยึดติดกบัประสบการณ์ที�เคยผิดหวงัมาก่อน 

ในอดีต ส่งผลให้พวกเขามีทศันคติที�ไม่ดีต่อการขอ ซึ� งปัญหาเหล่านี� ไดแ้ทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นจิตใต้

สาํนึกของคนไทยส่วนใหญ่มาเป็นเวลานาน

จากปัญหาขา้งตน้ทาํให้ผูศึ้กษามองเห็นโอกาส และสนใจอยากที�จะศึกษาเรื�อง “จิตวิทยา

การสร้างแรงจูงใจ” (The Psychology of Persuasion) โดยมีเหตุผล 2 ประการในการเลือกศึกษา คือ          

1. ตอ้งการที�จะช่วยแกปั้ญหาของคนไทยส่วนใหญ่เกี�ยวกบัเรื�องของ “การไม่กลา้ที�จะขอ

ในสิ�งที�ตอ้งการ” เพื�อให้คนไทยทราบถึงวิธีการทางดา้นจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจที�จะทาํให้การ

ขอนั�นประสบความสําเร็จ ไดรั้บในสิ�งที�ตอ้งการ และเปลี�ยนทศันคติที�ไม่ดีต่อการขอ ให้มีความกลา้

ที�จะขอมากยิ�งขึ�น เพราะในปัจจุบนัเราแทบจะหลีกเลี�ยงไม่ไดเ้ลยที�จะตอ้งขอความช่วยเหลือจาก

บุคคล หรือองค์กรอื�น ๆ ที�อยู่รอบตวัเรา โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องที�เราไม่มีความชาํนาญ และ     

เกินความสามารถของพวกเรา      

2.  เนื�องจากยงัไม่มีใครทาํเรื�องเกี�ยวกบัจิตวทิยาการสร้างแรงจูงใจนี�มาก่อนในประเทศไทย 

หวัขอ้นี� จึงมีความน่าสนใจ และทา้ทายมากในความคิดของผูศึ้กษา โดยก่อนเริ�มทาํการศึกษาอิสระ   

ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้หาขอ้มูลจากหนงัสือและวรรณกรรมต่าง ๆ พบว่า มีเพียงวรรณกรรมที�ชื�อ

“กลา้ที�จะขอ : วิธีไดรั้บในทุกสิ�งที�หวัใจคุณปรารถนา” หรือ “The Aladdin Factor” (แจ็ก แคนฟีลด์ 

และมาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน, แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ,์ 2546) เท่านั�นที�มีเนื�อหาสาระตรงกบัเรื�องที�

สนใจศึกษา ภายในเล่มจะมีเรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งกบัจิตวิทยาการขอ ไม่วา่จะเป็นอุปสรรคในการขอ 

การเอาชนะความกลวัทุกรูปแบบ และกลา้ที�จะขอ จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที�ผูเ้ขียนไดร้วบรวมเอาไว้
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นอกจากนี� ยงัมีหนังสือที�มีเนื� อหาสาระใกล้เคียงกัน คือ หนังสือที� เกี�ยวกับการเจรจาต่อรอง 

(Negotiation) ที� น่าจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเรื� องของจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจได ้            

แต่เนื�องจาก ผูแ้ต่งหนงัสือเหล่านั�นเป็นชาวต่างชาติซึ� งมีพื�นฐานอุปนิสัย การใชชี้วิต และวฒันธรรม

ที�แตกต่างจากคนไทย อีกทั� งในหนังสือเหล่านั�นยงัมีตวัอย่างประกอบที�จาํกัดไม่หลากหลาย         

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงคิดว่าขอ้มูลที�ไดจ้ากหนังสือเหล่านั�นอาจจะไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ และอาจจะไม่เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนไทยเท่าที�ควร

ผูศึ้กษาจึงได้นําเรื� องนี� ไปปรึกษากบัอาจารย์ที�ปรึกษา เพื�อขอคาํแนะนําถึงวิธีการที�จะ

เสาะหาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจที�ใช้แลว้ไดผ้ลสําหรับคนไทย ซึ� งอาจารยที์�ปรึกษาได้

แนะนาํให้ใชก้ระบวนการของสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) ร่วมกบัการจดัการความรู้ 

(Knowledge Management : KM) ในการศึกษาหาขอ้มูลการศึกษาอิสระครั� งนี�

1.2 ทําไมต้อง AI

การเรียนรู้มกัจะเริ�มตน้เมื�อเราตั�งคาํถาม คาํถามจะนาํไปสู่การปรับปรุง และพฒันาไปใน

ทิศทางนั�นซึ� งโดยปกติแล้ววิธีการตั� งคาํถามของคนเรา มักจะมุ่งประเด็นไปที�สิ� งที� เป็นปัญหา 

ขอ้ผิดพลาด เป็นคาํถามในแง่ลบ ซึ� งการตั�งคาํถามในลกัษณะนี� อาจจะไม่ไดน้ําไปสู่รากเหง้าที�

แทจ้ริงของปัญหา ปัญหาจึงไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุด ในทางกลบักนั ถา้เรานาํเอาแนวคิดของ

สุนทรียสาธก ซึ� งเป็นกระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกัน เพื�อคน้หาสิ� งที�ดีที�สุดที�อยู่ในตวับุคคล        

ในองคก์ร หรือสิ�งที�อยูร่อบตวัเรา มาใชใ้นการตั�งคาํถาม คาํถามที�ออกมาก็จะมุ่งประเด็นไปที�สิ�งที�ดี 

เป็นคาํถามเชิงบวกแบบไม่มีเงื�อนไขใด ๆ และเมื�อเขา้ไปขอสัมภาษณ์ดว้ยคาํถามเชิงบวกก็จะทาํให้

ผูที้�ถูกสัมภาษณ์กลา้ที�จะพูดและให้ขอ้มูลอย่างเต็มใจ เพราะคาํถามที�ถามไปนั�นเป็นประสบการณ์   

ที�ดี เป็นสิ�งที�เขาทาํแลว้ประสบความสําเร็จ ทาํให้พวกเขาเกิดความภูมิใจและมีความสุขที�ไดแ้บ่งปัน

ขอ้มูล ซึ� งการใช้สุนทรียสาธกนี�  นอกจากจะทาํให้ได้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์อย่างง่ายดายแล้ว         

ยงัสามารถหาขอ้มูลโดยใชก้ารสังเกต สิ�งดีๆที�เกิดขึ�นกบัตนเอง และผูอื้�นได ้ซึ� งในกระบวนการของ

สุนทรียสาธกจะเปิดโอกาสให้กบัการจินตนาการและนวตักรรม สามารถเชื�อมโยงการค้นพบ      

ดา้นบวกนี� เขา้กบัเรื�องใดก็ได้

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูศึ้กษาเล็งเห็นว่าการนาํเอากระบวนการของสุนทรียสาธกมาใช้ใน      

การสัมภาษณ์เพื�อหาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจที�ใชแ้ลว้ไดผ้ลจากตวับุคคล ควบคู่ไปกบั

การใช้การสังเกตสิ�งดีๆที�เกิดขึ�นกบัตนเอง และคนรอบขา้ง มาเชื�อมโยงเขา้กบัเรื�องของจิตวิทยา   

การสร้างแรงจูงใจ น่าจะทาํให้การศึกษาในครั� งนี� มีประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ�น โดยเฉพาะในเรื�องของ

คุณภาพของขอ้มูลที�คนไทยสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ด้
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1.3   ทําไมต้อง KM

การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ซึ� งกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือ

ในรูปแบบของเอกสาร นาํมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื�อให้คนในองค์กรหรือผูที้�สนใจสามารถที�จะ

เข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถที�จะพฒันาตนเองให้เป็นผู ้รู้ นําไปสู่การปฏิบติัจริง           

เพื�อพฒันาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ� น ซึ� งการจดัการความรู้นี� มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย

รูปแบบ หลากหลายโมเดล โดยการศึกษาในครั� งนี�อาจารยที์�ปรึกษากาํหนดให้ใชก้ารจดัการความรู้

แบบ SECI Model ของ Takeuchi และ Nonaka ในการรวบรวม องคค์วามรู้ที�ไดจ้ากการศึกษาเรื�อง

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ เพื�อใช้ในการนาํเสนอ และรวบรวมขอ้มูลความกา้วหนา้ของการศึกษา

อิสระในทุกๆรอบวงจร (cycle) ที�ทาํการศึกษา เนื�องจากเป็นโมเดลที�มีประสิทธิภาพในการจดัการ

ความรู้และอาจารยที์�ปรึกษามีความชาํนาญ 

2.  วเิคราะห์ SOAR

ตารางที� 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SOAR ของผูศ้ึกษา

Strength Opportunity

- มีเวลา และความกระตือรือร้นในการศึกษา

เรียนรู้

- สามารถเขียนบทความได้น่าสนใจ และจับ

ประเด็นของเรื�องมาวิเคราะห์ไดดี้

- รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบขา้ง เปิดกวา้ง

ทางความคิด พร้อมที�จะพฒันาปรับปรุงตนเอง

อยูเ่สมอ

- กล้าที�จะลองทาํสิ� งใหม่ๆ ที�เป็นประโยชน์ 

และไม่มีใครเคยทาํมาก่อน อยา่งสร้างสรรค ์ 

- คนไทยส่วนใหญ่ไม่กลา้ที�จะขอ

- จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ เป็นเรื� องที�ใหม่

มากในสังคมไทย ทาํให้ผูที้�สนใจศึกษาใน

เรื�องนี�มีจาํนวนนอ้ยมาก 

- World Café ยงัไม่ค่อยเป็นที� รู้จักใน

สังคมไทย

- ย ัง ไ ม่ มี แ ห ล่ ง ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล แ ล ะ ใ ห้

คาํปรึกษาเกี�ยวกบั World Café อยา่งจริงจงัใน

ประเทศไทย

Aspiration Result

- เผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับจิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ โดยเฉพาะวิธีการที�จะทาํให้คนไทย

กล้าที�จะขอในสิ� งที�ตอ้งการ อย่างสร้างสรรค ์

และเขา้ใจง่าย 

- ทาํให้ World Café เป็นที�รู้จกั และนาํไปใชก้นั

อยา่งแพร่หลายในประเทศไทยในอนาคต 

- มีผูติ้ดตามอ่านบทความใน Blog จิตวิทยา

การสร้างแรงจูงใจ อย่างต่อเนื� อง  และมี

แนวโนม้เพิ�มสูงขึ�นเรื�อยๆ

- มีผูบ้ริหารมาปรึกษาเรื�องการทาํ World Cafe

- จดัตั�ง Fan Page : World Café Thailand บน

เครือข่าย Facebook
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ตารางที� 1.1 แสดงการวิเคราะห์ SOAR ของผูศ้ึกษา (ต่อ)

Aspiration Result

- จดัตั�งกลุ่ม ผูท้ี�สนใจ World Café ในประเทศไทย

- รับงาน Event และให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบั

- จดัตั�ง Website : www.world-cafe.org

- จดักิจกรรม World Café ให้กบันกัศึกษาที�

กิจกรรม World Café แก่บุคคล หรือองคก์รที�

สนใจ

เรียนในรายวิชา “ธุรกิจเลี� ยงปลาสวยงาม”     

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

ขอนแก่น

3.  วตัถุประสงค์การศึกษา

3.1 เพื�อเพิ�มพนูความรู้เกี�ยวกบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

3.2 เพื�อพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความรู้

4.  ขอบเขตการศึกษา

คน้หาประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจที�ใชแ้ลว้ไดผ้ล ประสบความสําเร็จ หรือการที�ได้

ในสิ�งที�ตอ้งการของบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรต่าง ๆ โดยใชก้ารสัมภาษณ์ หรือสอบถามขอ้มูลดว้ย

ถามคาํถามเชิงบวก รวมไปถึงใชก้ารสังเกต สิ�งต่างๆที�เกิดขึ�นกบัตนเองและผูอื้�น หรือการคน้พบที�

เกิดขึ�นโดยบงัเอิญจากสิ�งที�อยู่รอบตวั แลว้นาํเอาสิ�งที�คน้พบที�น่าสนใจมาทาํการวิเคราะห์และเขียน

เป็นบทความลงใน Blog ที� website : www.gotoknow.org เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขึ�น      

ซึ� งระยะเวลาในการศึกษาครั� งนี� ใช้เวลาประมาณ 4 เดือนครึ� ง เริ� มตั� งแต่ปลายเดือนธันวาคม          

พ.ศ.2552 – ตน้เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553

5.  ขีดจํากัดการศึกษา

5.1 ขีดจํากัดของเวลา

5.1.1 ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา

5.1.2 เวลาของผูศึ้กษาหลงัจากจบการศึกษา

5.2 ขีดจํากัดของประชากร

5.2.1 ตอ้งเป็นผูที้�มีประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในการให้ขอ้มูลนั�นๆ

5.2.2 ตอ้งเป็นผูที้�มีแนวคิดเชิงบวก สามารถที�จะเปิดเผยและใหข้อ้มูลตามความ

เป็นจริงได ้ยนิดีให้เผยแพร่ขอ้มูลนั�นสู่สาธารณะชนอยา่งเต็มใจ

5.2.3 กลุ่มประชากรที�ไดท้าํการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิง
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5.3 ขีดจํากัดของเนื�อหา

5.3.1 ขอ้มูลที�ไดเ้ป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล

5.3.2 ตอ้งทาํการปรับแต่งเนื�อหาของบทความบางส่วน เพื�อให้บทความดูเป็นทางการ

น่าเชื�อถือ และน่าติดตาม เหมาะสมกบักลุ่มผูอ่้าน

5.3.3 การวิเคราะห์และขอ้สรุปของเนื�อหา เกิดจากความคิดส่วนตวัของผูศึ้กษา   

ซึ� งอาจจะมีมุมมองที�แตกต่างจากผูอื้�น

5.3.4 ข้อมูลที�ได้เกิดขึ� นจากบุคคล หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที�อยู่รอบตัว              

ของผูศ้ึกษาเท่านั�น จึงทาํให้แหล่งที�มาของขอ้มูลมีอยูจ่าํกดั

5.3.5 การเขียนบทความแต่ละครั� ง ผูศึ้กษาจาํเป็นจะตอ้งปรับแต่งเนื�อหาบางส่วน

ของบทความ เพื�อให้บทความมีเนื�อหาที�กระชบั ไม่ยาวจนเกินไป เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูอ่้าน 

5.4 ขีดจํากัดของการดําเนินงาน

5.4.1 เนน้การใชแ้นวคิดของสนุทรียสาธกในการตั�งคาํถาม ซึ� งบางครั� งผูใ้ห้ขอ้มูล

ไม่เขา้ใจในสิ�งที�ถาม ส่งผลให้ไม่รู้วา่ควรจะตอบคาํถามนั�นอยา่งไร

5.4.2 การดาํเนินงานตอ้งใชก้ารซุ่มถาม เนื�องจากผูศึ้กษาไม่มีทางทราบไดเ้ลยวา่ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านไหนจะมีประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในเรื�องที�ผูศ้ึกษาสนใจ

5.4.3 เนื�องจากกลุ่มประชากรที�มีอยู่จาํกดั ทาํให้หลาย ๆ ครั� งผูศึ้กษาตอ้งใชก้าร

สังเกต  สิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นรอบตวั หรือใชก้ารคน้ควา้เพิ�มเติมจากสื�อต่าง ๆ ในการหาขอ้มูลที�ผูศึ้กษา

สนใจ

5.4.4 เนื�องจากการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปฎิบติั ทาํให้มีความยืดหยุ่นต่อวิธีการ

ดาํเนินการศึกษา สามารถปรับเปลี�ยนองคค์วามรู้ไดเ้รื�อย ๆ โดยยึดวตัถุประสงคก์ารศึกษาเป็นหลกั

5.4.5 เนื�องจากผูศึ้กษาตอ้งใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ หรือสังเกต เพื�อให้ไดข้อ้มูล    

ที�ตอ้งการ นาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการวิเคราะห์ และเชื�อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ เพื�อหาขอ้สรุปทางความคิด 

แลว้จึงนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเขียนบทความเผยแพร่สู่สาธารณะชน ทาํใหจ้าํนวนบทความที�เหมาะสม

ในการเผยแพร่แต่ละวนัคือ 1 บทความเท่านั�น ขอ้มูลที�ไดจึ้งจะมีคุณภาพ

6.   ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

6.1 ทราบถึงวิธีการใชก้ระบวนการของสุนทรียสาธก ในการคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก

เกี�ยวกบัเรื�องที�สนใจ และสามารถนาํสิ�งที�คน้พบนั�นไปขยายผลต่อได้
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6.2 ไดข้อ้มูลจากประสบการณ์จริงถึงวิธีการในการสร้างแรงจูงใจที�ใช้แล้วได้ผล              

ประสบความสาํเร็จ เพื�อเป็นฐานขอ้มูลให้กบัคนไทยที�ประสบปัญหาในการขอ ไม่กลา้ที�จะขอ และ             

ผูที้�สนใจจะศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องจิตวิทยาการขอ

6.3 ทราบถึงวิธีการจดัการความรู้ในรูปแบบของ SECI Model

7.  นิยามศัพท์เฉพาะ

7.1  ปัญหา (ศลญัญา ขนัทอง, 2552) หมายถึง สิ�งที�เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิตของ

มนุษย์ เป็นสิ� งที�ขัดขวางมิให้มนุษย์ได้พบกับความต้องการของตน หรือสิ� งที� เป็นอุปสรรค

ขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ที�เป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

7.2  การแกปั้ญหา (Charles and others, 1987) เป็นกระบวนการที�ตอ้งใชท้กัษะที�ประสาน

กนัระหวา่งความรู้ ประสบการณ์ดั�งเดิม สัญชาตญาณ เจตคติ ความเชื�อ และความสามารถต่าง ๆ 

เพื�อคน้หาวิธีการ แนวทาง จุดเปลี�ยน หรือแนวคิดที�จะช่วยขจดัอุปสรรคที�ทาํให้เกิดปัญหาเหล่านั�น

7.3  จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (The Psychology of Persuasion : Robert B. Cialdini,

1993) เป็นศาสตร์ที�วา่ดว้ยการศึกษาเกี�ยวกบัสิ�งที�มีผลต่อการชกัจูงจิตใจ หรือโนม้นา้วกระบวนการ

ทางความ คิด และพฤติกรรมของมนุษย์ (กระบวนการในการรับขอ้มูลของมนุษย,์ อารมณ์,

บุคลิกภาพ, พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล) ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื�อนาํความรู้ที�ไดไ้ปประยุกต์ใชก้บักิจกรรมที�เกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เช่น การทาํงาน

เป็นทีม การประกอบธุรกิจ เป็นตน้

7.4 การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การเชื�อมโยง หรือสกดัความรู้

ที�อยู่ในตวัคน หรือจากตาํรา มาเรียบเรียงจดัการใหม่ให้เขา้ใจง่าย แล้วนําเอามาแบ่งปันทาํให ้       

เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขึ�น (Takeuchi and Nonaka, 2000) 

7.5 ทฤษฎีจุดพลิกผนั (The Tipping Point : มลัคอล์ม แกลดเวลล์, 2550) คือ วิธีการที�ใช้ใน

การคน้หาบุคคลที�เป็น “ผูรู้้” (Maven) ซึ� งเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อที�จะนาํมา

สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั�น ไม่วา่จะเป็นในเรื�องของแนวคิด การเลือกซื�อ 

เลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ เพื�อคน้หาปัจจยัที�ทาํให้เกิดประสบการณ์ที�ดีที�สุดกบับุคคลกลุ่มนี�  และ  

นาํผลที�ไดไ้ปขยายผลต่อ

7.6 Website : www.gotoknow.org เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการเขียนบทความ (Blog) เกี�ยวกบั

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ที�ไดม้าจากการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต เพื�อใช้ในการเผยแพร่บทความ 

ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี�ยนแนวคิด ระหว่างผูศึ้กษากบัคนในสังคม gotoknow นอกจากนั�นยงั

ใชเ้ป็นเครื�องมือในการประชาสัมพนัธ์ และแสดงออกถึงตวัตนของตนเองสู่สาธารณะชน (Personal 
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Branding) อีกดว้ย (เริ�มเขียนบทความตั�งแต่วนัที� 25 ธนัวาคม 2552 – วนัที� 7 พฤษภาคม 2553 รวม

ทั�งสิ�น 106 บทความ)
7.7 บล็อก (Blog : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี แกไ้ขล่าสุดเมื�อ วนัที� 8 เมษายน 2553) เป็น    

คาํรวมมาจากคาํวา่ เวบ็ล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเวบ็ไซตป์ระเภทหนึ�ง ซึ� งถูกเขียนขึ�นในลาํดบัที�

เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ�งจะแสดงขอ้มูลที�เขียนล่าสุดไวแ้รกสุด โดยปกติบล็อกจะประกอบดว้ย 

ขอ้ความ ภาพ ลิงก์ บางครั� งจะรวมสื�อต่างๆเขา้ไปดว้ย ไม่จะเป็นวา่ เพลง หรือคลิปวิดีโอ บล็อกจะ

อนุญาติให้ผูที้�เขา้มาอ่านขอ้มูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อทา้ยขอ้ความที�เจา้ของบล็อกเป็น      

คนเขียนไดอ้ย่างอิสระ ซึ� งทาํให้ผูเ้ขียนสามารถไดผ้ลตอบกลบัจากผูอ่้านโดยทนัที และสามารถ

โตต้อบกลบัได้ ซึ� งจะทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านขึ�น

7.8 องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : David Garvin, 1993) คือ องคก์รที�มี

ทกัษะในการสร้างสรรค์ ทาํให้ได้มาซึ� งความรู้ สามารถถ่ายทอด และพฒันาความรู้นั� น เพื�อให ้     

เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึ� งเป็นการปรับพฤติกรรมขององค์กรและสะทอ้นถึงความรู้ใหม่ภายใน

องคก์รอยา่งต่อเนื�อง

7.9 การวิเคราะห์ SOAR (Cooperrider, D.L., Diana Whitney and Jacqueline M. Stavros, 

2003) เป็นหลักการวิเคราะห์องค์กรหรือหน่วยงาน เพื�อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทาง           

ดา้นกลยุทธ์ที�พฒันามาจาก SWOT Analysis โดยเพิ�มในส่วนของการเชื�อมโยง วิสัยทศัน์ พนัธะกิจ

และเป้าหมายในอนาคตของหน่วยงานหรือองคก์รเขา้มา 

SOAR ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ 4 ดา้น ซึ� งมีความหมายดงันี�  

S =  Strength หมายถึง จุดแข็ง สิ�งที�ดีที�สุด หรือทรัพยากรที�องค์กรของเรามีอยู่       

(เกิดจากปัจจยัภายใน)

O = Opportunities หมายถึง โอกาสที�เป็นไปได ้ที�จะสร้างประโยชน์ให้กบัธุรกิจ

ไดม้ากที�สุด (เกิดจากปัจจยัภายนอก)

A = Aspiration หมายถึง ความทะเยอทะยาน หรือสิ�งที�เราตอ้งการจะเป็น อยากจะ

เห็น อยากให้เกิดขึ�นกบัองคก์รของเราในอนาคต

R = Result หมายถึง ผลลพัธ์ที�เกิดจากสิ�งที�เราตอ้งการจะเป็น อยากจะเห็น สามารถ

วดัผลได้

7.10 World Café (Juanita Brown and David Isaacs, 2005) เป็นกระบวนการที�ใช้ใน

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และขอความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงรูปแบบหนึ� ง โดยจะเน้นให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั

อย่างอิสระ ในหัวขอ้ที�กาํหนด ภายใตบ้รรยากาศที�ผ่อนคลายเป็นกนัเอง ซึ� งจะมีเจา้บา้น (Host) 
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ประจาํสถานีคอยตอ้นรับและซกัถามผูร่้วมกิจกรรมจากสถานีอื�น ๆ เกี�ยวกบัเรื�องราวในหวัขอ้ยอ่ย  

ที�ตวัเองรับผิดชอบ เพื�อขอความคิดเห็นหรือความรู้จากประสบการณ์ตรงของผูร่้วมกิจกรรมท่าน

อื�นๆ ที�จะแวะเวียนเขา้มาแบ่งปันให้ พร้อมทั�งจดบนัทึกประสบการณ์เหล่านั�นรวบรวมเอาไว ้เมื�อ

เสร็จสิ�นกระบวนการก็จะนาํเอาความรู้และประสบการณ์ที�ไดม้าหาขอ้สรุปของสมาชิกภายในกลุ่ม

เพื�อหาจุดร่วมของประสบการณ์ทั�งหมด และนาํจุดร่วมที�ไดน้ั�นไปใชใ้นการขยายผลต่อยอดความรู้

ต่อไป



บทที� 3 

วิธีดําเนินการและแนวทางการศึกษา

การศึกษาอิสระในครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อเพิ�มพูนความรู้เกี�ยวกบัเรื�องจิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ และพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความรู้ โดยใชก้ระบวนการของสุนทรียสาธก 

(Appreciative Inquiry : AI) ร่วมกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) SECI 

Model ของ Takeuchi and Nonaka ในการศึกษา ซึ� งมีวิธีดาํเนินการและแนวทางการศึกษา ดงันี�

1.   ขอบเขตของประชากร

การศึกษาในครั� งนี� ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสิ�งที�ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษา ซึ� ง

เห็นว่าสามารถให้ขอ้มูลตามที�ตอ้งการได้ (ทั�งสิ�งที�มีชีวิตและสิ�งที�ไม่มีชีวิต) โดยใช้การสัมภาษณ์ 

และสังเกตเป็นหลกั แลว้นาํขอ้มูลที�ไดห้ลงัจากทาํการวิเคราะห์มาเขียนบทความรวมทั�งสิ�น 106 

บทความ สามารถแยกประเภทของที�มาของขอ้มูลและกลุ่มประชากรที�ศึกษาไดด้งันี�

1.1 ข้อมูลจากการการสัมภาษณ์ สอบถาม และพูดคุย

1.1.1 กลุ่มของผูบ้ริหาร นกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ จาํนวน 5 ราย

1.1.2 กลุ่มของอาจารยท์ี�ผูศึ้กษารู้จกัเป็นการส่วนตวั จาํนวน 2 ราย

1.1.3 กลุ่มของบุคคลทั�วไปที�ผูศึ้กษารู้จกัเป็นการส่วนตวั จาํนวน 29 ราย

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์นี� จะไดม้าจากผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ โดยขอ้มูลจากกลุ่ม

ของผูบ้ริหาร นกัธุรกิจและเจา้ของกิจการนั�น จะเป็นขอ้มูลที�ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าใช้ไดผ้ลจริง 

ซึ� งผูศึ้กษาไดเ้ขียนบทความ เพื�อช่วยประชาสัมพนัธ์ให้กบัธุรกิจของพวกเขาดว้ย ในส่วนของขอ้มูล

ที�ไดจ้ากกลุ่มอาจารย ์และบุคคลทั�วไปที�ผูศึ้กษารู้จกัเป็นการส่วนตวันั�น กลุ่มคนเหล่านี�พร้อมที�จะ

ให้ขอ้มูลอยา่งเปิดเผยจริงใจ ทาํใหข้อ้มูลที�ไดจ้ะมีคุณภาพและน่าเชื�อถือ เพราะผูศึ้กษาสามารถเลือก

ประเด็นที�จะสัมภาษณ์ไดต้รงกบัความถนดัของแต่ละคน อีกทั�งยงัสามารถซกัถามรายละเอียดไดลึ้ก 

และเป็นกนัเองมากกวา่กลุ่มอื�น ๆ

1.2 ข้อมูลจากการสังเกต และค้นคว้าเพิ�มเติม

1.2.1 จากสังเกตจากประสบการณ์ตรงของผูศึ้กษา ขอ้มูลจากส่วนนี�จะไดม้าจาก

การสังเกตพฤติกรรมของตนเอง และคนรอบข้าง รวมไปถึงการนําสิ� งที�น่าสนใจจากการชม

ภาพยนตร์ และในรายการโทรทศัน์ต่าง ๆ จาํนวน 32 เรื�อง

1.2.1 จากการคน้ควา้เพิ�มเติม จากหนงัสือ นิตยสาร และวรรณกรรมต่าง ๆ จาํนวน 

8 เรื�อง
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2.   เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา

สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI)

ใชก้ระบวนการของสุนทรียสาธกในการสัมภาษณ์ เพื�อคน้หาประสบการณ์ที�ดีที�สุดในตวั

บุคคล โดยการตั�งคาํถามเชิงบวกในเรื�องที�เกี�ยวกบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ที�ประสบผลสําเร็จ 

หรือการไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ นอกจากนี�ยงัใชสุ้นทรียสาธกในการสังเกตสิ�งที�อยู่รอบ ๆ ตวัเรา เพื�อหา

จุดเปลี�ยนของเหตุการณ์ที�น่าสนใจ นอกจากนี� ยงัใช ้AI 4-D Model ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื�อ

นาํไปขยายผลในรอบวงจร (cycle) ต่อไป

3.   ขั�นตอนการดําเนินการ

3.1 ทําการค้นหาประสบการณ์ที�ดีที�สุด (Discovery) แบ่งออกได้เป็น 2 วธีิคือ

3.1.1 การสัมภาษณ์ โดยใช้กระบวนการของสุนทรียสาธกในการดาํเนินการ

กล่าวคือ ใช้การตั�งคาํถามเชิงบวก เพื�อคน้หาประสบการณ์ที�ดีที�สุดในตวับุคคล อาจจะใชค้วบคู่ไป

กบัทฤษฏีจุดพลิกผนั (The Tipping Point) เพื�อคน้หา “ผูรู้้” (Maven) ซึ� งจะทาํให้ไดข้อ้มูลที�มี

คุณภาพมากกวา่บุคคลทั�วไป

3.1.2 การสังเกต โดยใช้ทฤษฏีจุดพลิกผนั ในการคา้หา “ผูรู้้” และทาํการสังเกต

พฤติกรรมของคนกลุ่มนี�  ไม่วา่จะเป็นในเรื�องของแนวคิด วิธีการเลือกซื�อ เลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ

ต่าง ๆ เพื�อคน้หาปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เกิดประสบการณ์ที�ดีที�สุดในตวับุคคลนั�น ๆ นอกจากนี� ยงัใช้

การสังเกตสิ�งที�อยูร่อบ ๆ ตวัของเราดว้ยสุนทรียสาธกไม่วา่จะเป็นจากภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ 

รวมไปถึงหนงัสือ หรือบทความต่าง ๆ เพื�อคน้หาสิ�งที�เป็นจุดเปลี�ยนที�สําคญัของเหตุการณ์ หรือ

ประสบการณ์ที�น่าสนใจ

3.2 นําข้อมูลที�ได้มาทําการวิเคราะห์

นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ที� ดีที� สุด หรือการสังเกตที�ค้นพบ               

มาทาํการวิเคราะห์ เพื�อคน้หาจุดเปลี�ยนสําคญัที�ทาํให้การสร้างแรงจูงใจนั�นประสบความสําเร็จ 

หรือคน้หาจุดเปลี�ยนที�ทาํให้ไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ 

3.3 นําข้อมูลที�วิเคราะห์มาเขียนเป็นบทความ (Blog) 

เมื�อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จ นาํขอ้มูลที�ไดม้าเขียนเป็นบทความ (Blog) ลงใน             

Website : www.gotoknow.org เพื�อใช้ในการเผยแพร่บทความ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัคนใน   

แวดวงดังกล่าว ทั�งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์และแสดงออกถึงตวัตนของตนเองสู่สาธารณชน

(Personal Branding) อีกดว้ย
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3.4 ทําการสรุปความก้าวหน้าของการศึกษาอิสระเมื�อครบวงจร (cycle) โดย

3.4.1 ใชก้ระบวนการ Discovery ของวงจร AI 4-D Model ร่วมกบั SECI Model

ของ KM ในการจดัการความรู้ในแต่ละรอบวงจร สามารถแบ่งที�มาของความรู้ออกไดเ้ป็น 4 ดา้นคือ

(1) AI-KM Socialization คือ  ความรู้ที�เกิดจากการสนทนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้

กนัของผูท้ี�มีความรู้พื� นฐานและสนใจในสิ�งเดียวกนั

(2) AI-KM Externalization คือ  ความรู้ที�เกิดจากปัจจยัภายนอกที�ไม่เกี�ยวกบั

เรื�องที�สนใจนาํเอามาเชื�อมโยงเขา้กบัเรื�องที�สนใจ

(3) AI-KM Combination คือ  การจดัหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทของความรู้

ให้ง่ายต่อการคน้หาและใชง้านสาํหรับผูท้ี�สนใจ

(4) AI-KM Internalization คือ  ความรู้ที�เกิดจากการนาํความรู้ที�มีอยู่ไปปฏิบติั

จริง และทาํการสังเกตหรือวดัผลที�ตามมา แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขความรู้นั�น จนกลายเป็นความรู้

ใหม่ที�เกิดจากประสบการณ์ตรงสําหรับบุคคล หรือองคก์ร

3.4.2 ใชว้งจร AI 4-D Model ในการนาํประสบการณ์การเรียนรู้ที�สุดยอดที�สุดในแต่

ละดา้นของที�มาความรู้ในรอบวงจรนั�น มาขยายผลต่อยอด เพื�อนาํความรู้ที�ไดไ้ปปรับปรุง

กระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาอิสระในรอบวงจรต่อไป โดยมีอยู ่4 ขั�นตอนดงัต่อไปนี�

(1) Discovery คือ  การคน้หาประสบการณ์การเรียนรู้ที�สุดยอดที�สุดในแต่ละ

ดา้นของที�มาของความรู้ โดยใชจ้าํนวนผูเ้ขา้ชมและความคิดเห็นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในบทความนั�นๆ

เป็นตวัประเมินผล หรือใชก้ารสังเกตจากสิ�งที�ทาํเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน

(2) Dream คือ  การนาํสิ�งที�คน้พบไปขยายผลต่อ เพื�อสานต่อความฝัน และ

กาํหนดแนวทางขององคก์รวา่ควรจะไปในทิศทางใด โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ

เป้าหมายขององคก์รดว้ย

(3) Design คือ  การวางแผนและออกแบบขั�นตอนว่าจะตอ้งทาํอะไรอยา่งไร

บา้ง จึงจะทาํใหค้วามฝันหรือวิสัยทศัน์ขา้งตน้นั�นเป็นจริง

(4) Destiny คือ  การนาํแผนที�วางเอาไวไ้ปลงมือทาํจริง ๆ ซึ� งเป็นการนาํเอา

การขยายผลทางความคิดไปสู่การปฏิบติัจริง ทั�งนี� อาจลงมือทาํดว้ยตวัเองหรือมอบหมายให้ผูที้�มี

ความชาํนาญกว่าทาํ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพที�ดีที�สุดในการปฏิบติังาน และก่อให้เกิดความรู้ใหม่

ๆ ขึ�นอีกดว้ย

3.4.3 จดัทาํตารางสรุปภาพรวมความกา้วหนา้และแผนที�จะทาํในช่วงตน้ของรอบ

วงจร ต่อไปของการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

(1) ความทา้ทาย คือ  สิ�งที�เราสนใจ เป้าหมาย ขอ้จาํกดั หรือปัญหาที�เกิดขึ�น 
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(2) Action  คือ  สิ�งที�เราทาํ เมื�อคน้พบความทา้ทาย

(3) Discovery คือ  สิ�งที�คน้พบหรือผลที�เกิดขึ�น จากสิ�งที�เราทาํกบัความทา้ทาย 

(4) 3D (Dream, Design, Destiny) คือ  การที�เรานาํสิ�งที�คน้พบหรือผลที�เกิดขึ�นใน

ขั�นตอน Discovery ไปขยายผลต่ออยา่งไร

(5) Performance คือ  การประเมินผลที�เกิดขึ�นจากการขยายผลต่อยอดความ       

ทา้ทายนั�น

3.5  จัดทําสรุปความก้าวหน้าของการศึกษาอิสระเมื�อครบรอบวงจร (ตามวิธีในข้อ 3.4)

นําไปรายงานต่ออาจารย์ที�ปรึกษา เพื�อตรวจสอบความถูกต้อง และขอคําแนะนําในการศึกษาในรอบ

วงจรต่อไป

นอกจากนี� ในรอบวงจรสุดทา้ย ผูศึ้กษายงัไดท้าํการจดัตั�ง Fan Page : World Café 

Thailand บนเครือข่าย Facebook เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลให้กบัผูที้�สนใจ อีกทั�งยงัเป็นการเพิ�มช่องทาง

ในการประชาสัมพนัธ์กลุ่ม และเครือข่ายต่าง ๆ ของ AI Thailand ดว้ย และในอนาคตผูศึ้กษามีแผน

ที�จะจดัตั�ง Website : www.world-cafe.org เพื�อให้เป็นอีกหนึ�งช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ และ

เขา้ถึงขอ้มูลที�เกี�ยวกบั World Café สําหรับบุคคลทั�วไป และผูที้�สนใจโดยเฉพาะ ซึ� งมีกาํหนด

เปิดตวัภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 นี� โดยจะรับให้คาํปรึกษา และรับจดักิจกรรม World Café 

นอกสถานที�ให้กบัองคก์รต่าง ๆ ที�สนใจอีกดว้ย (เมื�อวนัที� 5 และ 7 เมษายน  พ.ศ.2553 ทีมงาน 

World Café Thailand ไดจ้ดักิจกรรม World Café ให้กบัคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

ในรายวิชา “ธุรกิจเลี�ยงปลาสวยงาม” ซึ�งถือเป็นงานชิ�นแรกของทีมงาน)

ส่วนเรื� องการเขียนบทความนั� น ผูศึ้กษามีความตั� งใจที�จะเขียนบทความเกี�ยวกับ

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจต่อไป แต่จะมีเนื�อหาสาระที�หลากหลายและเปิดกวา้งมากขึ�น ไม่เนน้แต่

เฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบัการสร้างแรงจูงใจเท่านั�นโดยมีความตั�งใจที�จะเขียนบทความลงใน Website : 

www.gotoknow.org ที� Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” (http://gotoknow.org/post/ethan17) เป็น

ประจาํอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 บทความ



บทที� 4

ผลการศึกษา

การศึกษาในครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดใ้ชสุ้นทรียสาธกเป็นเครื�องมือหลกัในการคน้หาขอ้มูล โดยใช้

การสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย และสังเกตจากบุคคล หรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวัของ     

ผูศึ้กษาเองนอกจากนี� ยงัใชก้ารคน้ควา้หาขอ้มูลจากสื�อต่าง ๆ เพิ�มเติมในสิ�งที�สนใจศึกษา เมื�อได้

ขอ้มูลที�ตอ้งการผูศึ้กษา  ก็จะทาํการวิเคราะห์ และเชื�อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ เพื�อหาจุดเปลี�ยนที�สําคญั

ของเหตุการณ์ แล้วนาํมาเรียบเรียงเป็นขอ้สรุปตามความคิดของผูศึ้กษาเขียนเป็นบทความลงใน 

Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ที� Website : www.gotoknow.org เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ

ชน ซึ� งตลอดระยะเวลาที�ทาํการศึกษา ผูศึ้กษาได้เขียนบทความเผยแพร่ไปแลว้รวมทั�งสิ�น 106 

บทความ และเพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือเพิ�มพูนความรู้เกี�ยวกบัจิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ และพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความรู้ ผูศึ้กษาจึงไดส้รุปภาพรวมของการ

คน้พบในแต่ละรอบวงจรในรูปแบบของตาราง 4-D และใชก้ระบวนการของสุนทรียาสาธก วงจร

AI 4-D Model (Discovery, Dream, Design, Destiny) ร่วมกบัการจดัการความรู้แบบ SECI Model 

(Socialization, Externalization, Combination, Internalization) ในการจดัการกบัขอ้มูลองค์ความรู้ที�

ค้นพบให้เป็นระบบในรูปแบบของ AI-KM และเพื�อให้เห็นความชัดเจนของภาพรวมที�ได้

ทาํการศึกษา ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ซึ� งมีทั�งหมด 4 รอบวงจร (1 รอบวงจรใช้

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) สามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละรอบวงจรไดด้งันี�

รอบวงจรที� 1 (วนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 - วนัที� 25 มกราคม พ.ศ.2553)

จุดเริ�มตน้ที�ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจที�จะศึกษาเรื�อง “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” คือผูศึ้กษา

เล็งเห็นความสําคญัเกี�ยวกบัเรื�องนี�  เพราะปัจจุบนัเราหลีกเลี�ยงไม่ไดที้�ตอ้งขอความช่วยเหลือจาก

บุคคล หรืองคก์รต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวัเรา โดยในช่วงแรกผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์ตามแนวคิด

ของสุนทรียสาธกเป็นหลกั เพื�อคน้หาวิธีการสร้างแรงจูงใจที�ใชแ้ลว้ไดผ้ล ประสบความสําเร็จ จาก

ประสบการณ์จริงของผูถู้กสัมภาษณ์ แบบลองผิดลองถูก เมื�อไดข้อ้มูลที�ตอ้งการก็นาํมาทาํการ

วิเคราะห์ เพื�อหาจุดเปลี�ยนที�สําคญัของเหตุการณ์ที�ทาํให้การสร้างแรงจูงใจในครั� งนั�นประสบ-

ผลสําเร็จ หลงัจากนั�นก็ทาํการเขียนบทความเผยแพร่สู่สาธารณะชน ซึ� งขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์

นั�นมีอยูห่ลากหลายวิธี แต่วิธีที�ไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมากที�สุดคือ “การขอนิดส์นึง” นอกจากนี�

ผูศึ้กษายงัไดใ้ชวิ้ธีการสังเกตในการหาขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลที�ไดม้าเชื�อมโยงเขา้กบัเรื�องจิตวิทยาการ
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สร้างแรงจูงใจ ทาํให้เกิดบทความเรื�อง “Trigoal” และ “32 ธนัวา” ขึ�น ซึ� งเป็นบทความที�ไดรั้บ

ความนิยมเช่นกนั(อ่านรายละเอียดตวัอยา่งบทความบางส่วนที�ไดศึ้กษาเพิ�มเติมไดที้�ภาคผนวก ก)

รอบวงจรที� 2 (วนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2553 - วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553)

รอบวงจรนี� ผูศึ้กษาได้เกิดอาการมือบอดขึ� น คือไม่สามารถหาข้อมูลที�จะนํามาเขียน

บทความเกี�ยวกบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจได ้ผูศึ้กษาจึงไดน้าํเรื�องนี� ไปขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์�

ปรึกษา ซึ� งอาจารยที์�ปรึกษาไดใ้ห้คาํแนะนาํวา่ให้ตีความคาํวา่การขอใหม่ โดยให้มองวา่ “การขอ คือ

การไดรั้บในสิ�งที�ตอ้งการ” หลงัจากนั�น  ผูศึ้กษาจึงไดน้าํแนวคิดใหม่นี� ไปใช้ในการหาขอ้มูล โดย

เริ�มจากการนาํเรื�องการตลาดสําหรับผูห้ญิง (Female Marketing) รวมไปถึงการนาํทฤษฎีส่วนผสม

ทางการตลาดแบบใหม่ (Marketing Mix : 9P’s) มาเชื�อมโยงเขา้กบัเรื�องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

เพื�อช่วยตีกรอบในการตั�งคาํถาม ส่งผลให้การสัมภาษณ์ และสังเกตทาํไดง่้าย และไดผ้ลตรงประเด็น

มากยิ�งขึ�น ซึ� งผูศึ้กษาคน้พบว่าบทความที�มีเรื� องราวเกี�ยวกบัผูห้ญิงนั�น จะไดรั้บความสนใจจาก

ผูอ่้านมากเป็นพิเศษ

รอบวงจรที� 3 (วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 - วนัที� 7 เมษายน พ.ศ.2553)

รอบวงจรนี�ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสรู้จกักบั “World Cafe” ซึ� งเป็นกิจกรรมหรือเครื�องมือที�ใช้ใน

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และขอความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงรูปแบบหนึ� ง และไดท้าํการเขียน

บทความเกี�ยวกบัขั�นตอนการดาํเนินกิจกรรม World Café ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษาขึ�น ซึ� งเป็น

บทความที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดในรอบวงจรนี� และมีผูบ้ริหารของธนาคารชื�อดงัแห่งหนึ� งส่ง   

อีเมล (e-mail) มาขอคาํปรึกษาเกี�ยวกบั World Café ดว้ย นอกจากนั�นผูศึ้กษายงัไดท้าํการเปลี�ยน

วิธีการนาํเสนอบทความในรูปแบบใหม่ โดยเนน้เรื�องความสวยงามในการนาํเสนอ เพื�อให้บทความ

ดูน่าสนใจ อ่านง่าย และน่าติดตามมากยิ�งขึ�น ส่วนบทความเรื�องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจะเน้น

ขอ้มูลที�ไดจ้ากประสบการณ์ตรงของผูศึ้กษาเองเป็นหลกั(อ่านรายละเอียดของอีเมลเพิ�มเติมไดที้�

ภาคผนวก ข)

รอบวงจรที� 4 (วนัที� 7 เมษายน พ.ศ. 2553 - วนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

รอบวงจรนี� ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสไปจดักิจกรรม World Café ให้กบัคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในรายวิชา “ธุรกิจเลี�ยงปลาสวยงาม” โดยชมรม World Café Thailand ซึ� งถือ

เป็นงานชิ�นแรกของชมรม และผูศึ้กษาในฐานะสุนทรียกร นอกจากนี� ยงัไดจ้ดัตั�ง Fan Page : World 

Café Thailand บนเครือข่าย Facebook และจดทะเบียน Website : www.world-cafe.org ขึ�น เพื�อใช้

ในการเผยแพร่ขอ้มูล ขยายกลุ่มของผูที้�สนใจ และเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบั World Café อีก

ช่องทางหนึ�งให้กบัคนไทยโดยเฉพาะ อีกทั�งยงัไดรั้บอีเมลขอบคุณจากผูบ้ริหารของธนาคารชื�อดงั

แห่งหนึ�ง ซึ� งบอกว่ากิจกรรม World Café ที�ผูศึ้กษาแนะนาํไปนั�นใชไ้ดผ้ล และไดรั้บการตอบรับ



27

เป็นอยา่งดีจากผูร่้วมกิจกรรม (อ่านรายละเอียดของต่าง ๆ ของชมรม World Café Thailand เพิ�มเติม

ไดที้�ภาคผนวก ค)

โดยขอ้มูลทั�งหมดที�กล่าวมาขา้งตน้นี�  เป็นเพียงบางส่วนของเนื�อหาที�ไดท้าํการศึกษาเท่านั�น

เพื�อความเขา้ใจและความชดัเจนมากยิ�งขึ�น สามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิ�มเติมไดจ้ากตาราง 4-D 

และ AI-KM ในแต่ละรอบวงจร ดงัต่อไปนี�
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ตารางที�  4.1 แสดง 4-D รอบวงจรที� 1 

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ต้นวงจรที� 1 วนัที� 25 ธันวาคม พ.ศ.2552

สนใจเรื� องจิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ แต่ไม่รู้ว่า

จะเริ�มตรงจุดไหน

ลองเขียนบทความเกี�ยวกับ

การสร้างแรงจูงใจตามความ

เขา้ใจให้อาจารย์ ที�ปรึกษาดู

พบว่าบทความ เรื� องการสร้าง

แรงจูงใจ ได้รับ Feedback จาก

อาจารย์ทําให้ได้แนวทางใน

การศึกษา

เริ�มเปิด Blog เกี�ยวกบัจิตวิทยา

การสร้างแรงจูงใจที� Website :

www.Gotoknow.org เพื�อเป็น

ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร นํา เ ส น อ

บทความ

วันที�  26 ธ.ค.52 บทความ

แรกมีคนเขา้ชม 122 ครั� ง ถูก

รวม อยู่ในเเพลนเน็ตเพียง 2 

แห่งอยู่หน้าแรกของ Google 

ในเรื�องจิตวิทยาการขอ

เขียน blog ลงใน website 

:www.Gotoknow.org   

ไม่เป็น

ลองสมคัรเป็นสมาชิกก่อน

ในเบื�องต้น และเข้าไปหา

อาจารย์ที�ป รึกษา เพื�อขอ

คําแนะนําในการใช้  code 

และเมนูต่าง ๆ ใน website

คน้พบว่าอาจารย์ที�ปรึกษาให้

ค ําแนะนําในการสร้าง  Blog 

และสอนวิธีใช้เครื� องมือต่างๆ

ใน website 

สามารถนําบท ความลงใน 

Blog “จิตวิทยาการการสร้าง

แรงจูงใจ” ที� Website : www.

Gotoknow.org ไดด้ว้ยตวัเอง

ไม่มีเรื�องที�จะเขียน ลองไปสัมภาษณ์เพื�อถาม

ประสบการณ์จากคนหลายๆ

กลุ่ม

ค้นพ บ ว่า ค น ที� ไ ป สั ม ภ า ษ ณ์

หลายๆคนไม่มีประสบการณ์ใน

ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ต า ม ที�

ตอ้งการ จึงใชว้ิธีสังเกตสิ�งต่างๆ

รอบตวัแล้วนํามาเชื�อมโยงเข้า

กบัเรื�องแลว้นาํไปเขียนแทน

เริ�มตน้โดยการสังเกต สิ� งต่าง

ๆรอบตวัผสมกับการถามใน

การเขียนบทความ
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ตารางที�  4.1 แสดง 4-D รอบวงจรที� 1 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ปลายวงจรที� 1 – ต้นวงจรที� 2 วนัที� 25 มกราคม พ.ศ.2553

เ ขียน blog ไปแล้ว 30 

บทความ โดยมี Theme หลกั

คือ การขอนิดส์นึง, การขอ

แบบให้ก่อนรับ, การขอแบบ 

Build up for Goal, การขอ

แบบอาศยัตวันาํร่อง, การชม

ภาพยนตร์แลว้มาเชื�อมโยงเขา้

กบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

, การรวมเรื� องรวมจาก 

Blogger ท่านอื�นๆ เพื�อนาํมา

เชื�อมโยงเขา้กบัเรื� องจิตวิทยา

ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ,  จุ ด

ประเด็นความสนใจโดยใช ้

Blog จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจเป็นสื�อกลาง

คน้พบว่า Theme ที�เกี�ยวกบัการ

ขอนิดส์นึงจะเป็นที�สนใจของ

ผู ้ อ่ า น  ส่ ว น เ รื� อ ง ที� เ กี� ย ว กั บ

ภาพยนตร์จะมีคนสนใจเข้ามา

อ่ า น เ ป็ น จํา น ว น ม า ก ,เ รื� อ ง ที�

เ กี� ย ว กั บ ก า ร เ ชื� อ ม โ ย ง จ ะ มี 

feedback จากผูอ่้านมากกวา่ปกติ 

และการจุดประเด็นความสนใจ

จะมี feedback มากที�สุด

ควรจะหาตัวอย่างเกี�ยวกับ

การขอนิดส์นึงเพิ�มเติมทํา

การเชื� อม-  โยงเนื� อหาใน 

Blog ของกลุ่ม AI Thailand 

ให้เข้ากับเรื� องจิตวิทยาการ

ขอจบัประเด็นที�เกี�ยวกบัการ

สร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์

ที� ก ร ะ แ ส กํา ลัง ม า แ ร ง ใ ห้

เชื�อมโยงเขา้กบัจิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจมากขึ�น

มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มเป็น 2,518 ครั� ง 

คิดเป็น Growth 1,964 %    

มีคนรวมเเพลนเน็ตเพิ�มขึ� น

เป็น 24 แห่ง คิดเป็น Growth 

1,100 %
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในห้องสมุด MBA

Discovery :

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ

1.  เกิดขึ� นกับการคุยกับอาจารย์ที�ปรึกษา : มีอยู่วนัหนึ� ง ตอนที�นั�งคุยกับอาจารย์ภิญโญ 

เกี�ยวกบัเรื�องราวต่าง ๆ ในบทความที�ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอใน website : gotoknow.org ปรากฏว่า 

อาจารยไ์ดพ้ดูเกี�ยวกบัประสบการณ์ของอาจารยที์�ตรงกบัตวัอยา่งที�ผูศึ้กษาไดเ้คยนาํเสนอไปแลว้ใน 

Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เรื�อง “บุหรี�  นายช่าง และการขอแบบให้ก่อนรับ” อาจารยไ์ด้

บอกวา่ “ผมก็เคยมีประสบการณ์เหมือนรุ่นพี�คุณนะ แต่ผมไม่สูบบุหรี�นะ” ดว้ยประโยคนี� เองทาํให้

ผูศึ้กษาสนใจวา่อาจารยจ์ะใชวิ้ธีการไหน ในการที�จะมดัใจลูกนอ้ง และผูศึ้กษาก็ไดย้ินคาํวา่ “หมวก

ฟาง” ซึ� งตอนนั�นคิดวา่ “แค่หมวกฟาง” ก็สามารถมดัใจลูกนอ้งไดเ้ลย มนัดูน่าสนใจมาก ผูศึ้กษาจึง

ทาํการสอบถามอาจารยเ์พิ�มเติม เพื�อนาํขอ้มูลมาลงบทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”

จนเกิดบทความที�ชื�อว่า “วิศวกร หมวกฟาง และการขอแบบให้ก่อนรับ” ซึ� งเป็นบทความที�ไดรั้บ

ความนิยมอนัดบั  ตน้ ๆ มีผูเ้ขา้ชมมากถึง 134 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 13 ความคิดเห็น (รวม

การตอบกลบัของผูศ้ึกษาดว้ย)

2.  เกิดขึ�นกบัการพูดคุยกบักลุ่มผูที้�ทาํ AI ดว้ยกนั : วนันี�ผูศึ้กษาไดเ้ขา้มาที�ห้องสมุด เพื�อหา

ขอ้มูลมาลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ไดเ้จอกบัพี�แจ๋วแหวว ก็นั�งคุยเล่นกนัไปสักพกั   

ผูศึ้กษาเลยลองถามพี�เขาวา่ “พี�แจ๋วแหววมีวิธีที�ทาํให้เด็กขยนัเรียน โดยใชอุ้บายไหม” พี�แจ๋วแหวว

ตอบวา่ “มีซิ… ฉนันี�ละโดนเองกบัตวัเลย”  คาํตอบของพี�เขาทาํให้ผูศึ้กษาแปลกใจวา่ ผูศึ้กษาเขา้มา

คุยเล่นกบัพี�เขาแท้ ๆ แต่กลบัไดข้อ้มูลจากประสบการณ์จริง ที�เป็นประโยชน์สามารถนาํไปปรับใช้

ในบทความได ้จึงไดเ้กิดบทความที�ชื�อ “เด็กขี� เกียจ สมุดบนัทึก และการขอโดยใชอุ้บายผสมกบัการ

ขอนิดส์นึง” ซึ� งเป็นบทความที�มีผูเ้ขา้ชมสูงถึง 121 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 12 ความเห็น (รวม

การตอบกลบัของผูศ้ึกษาดว้ย)

Dream :

สร้างบทความที�เกิดขึ�นจากประสบการณ์จริง “ที�ใชแ้ลว้เวิร์ค” ลงใน Blog “จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ” เพื�อดึงดูดผูที้�สนใจบทความประเภทนี�ให้เขา้มาติดตามอ่านบทความของผูศ้ึกษา

Design :

หาบทความจากประสบการณ์จริง “ที�ใช้แลว้เวิร์ค” โดยอาศยัการเขา้ไปคุยในวงสนทนา

แบบไม่เป็นทางการในห้องสมุด เพื�อดึงประสบการณ์ที�สุดยอดจากเรื� องราวต่าง ๆ ที�ได้พูดคุย

แลกเปลี�ยนกนั ทั�งจากอาจารยที์�ปรึกษา และกลุ่มผูที้�ทาํ AI ดว้ยกนันาํมาเขียนบทความลงใน Blog 

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 
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Destiny :

เขา้ห้องสมุดบ่อย ๆ เพื�อที�จะไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัอาจารยที์�ปรึกษา และผูร่้วมทาํ AI 

มากขึ�น

AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่าง ๆ จากภายนอกที�ไม่เกี�ยวข้อง มาเชื�อมโยงเข้ากบั 

“จิตวทิยาการสร้างแรงจูงใจ” แล้วเกิดเป็นบทความใหม่

Discovery :

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ

1.  เกิดขึ�นจากการอ่านบทความของกลุ่มผูที้�ทาํ AI ดว้ยกนั : มีอยู่วนัหนึ�งผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไป

อ่าน AI Project ของรุ่นพี�เรื�อง “AI in Restaurant” Project ตวันี�ทาํใหผู้ศึ้กษาพบวา่ “ลูกคา้ชอบ

ร้านอาหารที�มีนํ� าตก/ลาํธาร” พออ่านจบ จึงเกิดขอ้สงสัยที�ว่า “ทาํยงัไงร้านอาหารที�เปิดใหม่/เกิด

ใหม่ถึงจะมีคนเขา้” ผูศึ้กษาจึงไดค้น้หาคาํตอบดว้ยตวัเอง พอดีไปเจอบทความของกลุ่มผูร่้วมทาํ AI 

ด้วยกัน เกี�ยวกับร้านอาหารที�ผูห้ญิงชอบ เมื�อเขา้ไปอ่านแล้วจบัประเด็นได้ว่า “ผูห้ญิงจะชอบ

ร้านอาหารที�มีไฟสีส้มนวล ๆ เพราะพวกเธอจะเขา้ไปถ่ายรูปเล่นกนั และยงัพบอีกว่าผูห้ญิงชอบ

ร้านอาหารที�จดัร้านเป็นสัดส่วน มีมุมส่วนตวั” สิ�งต่าง ๆ เหล่านี�ทาํใหผู้ศึ้กษาเกิดแรงบนัดาลใจ ที�จะ

เขียนบทความเกี�ยวกบัร้านอาหารสําหรับผูห้ญิง โดยใชบ้รรยากาศเป็นตวัช่วยในการสร้างแรงดึงดูด

ลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการโดยเฉพาะผูห้ญิง จึงไดเ้กิดบทความทีชื�อ “ผูห้ญิง ร้านอาหาร และการขอ

ดว้ยบรรยากาศ” ซึ� งเป็นบทความที�มีผูเ้ขา้ชมสูงถึง 147 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 18 ความเห็น

(รวมการตอบกลบัของผูศ้ึกษาดว้ย)

2.  เกิดขึ�นจากการชมภาพยนตร์ : ในวนัหยุดสุดสัปดาห์ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้วลาวา่ง เพื�อเป็นการ

ผอ่นคลาย จึงไดมี้โอกาสไดไ้ปชมภาพยนตร์เรื�อง “32 ธนัวา” ในวนัที�หนงัพึ�งเขา้ฉายวนัแรก มนั

เป็นภาพยนตร์ที�ช่วยผอ่นคลายไดดี้มากจริง ๆ เพราะไดห้วัเราะทั�งเรื�อง แต่ในความไร้สาระ ผูศึ้กษา

กลบัมองเห็นสาระที�แอบแฝงอยู่ในหนงั ที�ผูช้มหลาย ๆ ท่านอาจจะมองผ่านไม่สังเกตกนั เพราะ

ตวัเองของเรื� องเป็นคนที�ขาดความมั�นใจในตวัเอง และต้องให้เพื�อนสนิทเป็นความค่อยชี� แนะ

แนวทางให้เสมอ จนทาํให้พระเอกของเราคน้พบสิ�งที�  ตามหาในที�สุด ตรงจุดนี� เอง ผูศึ้กษาจึงได้

แรงบนัดาลใจมาเขียนบทความเรื�อง “32 ธนัวา "ดีพอหรือพอดี" และการเอาชนะอุปสรรคในการ

ขอ” ซึ� งเป็นบทความที�มีผูเ้ขา้ชมสูงถึง 265 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 9 ความเห็น (รวมการตอบ

กลบัของผูศ้ึกษาดว้ย)

3.  เกิดขึ�นจากการดูข่าว(โดยบงัเอิญ) : วนันั�นเวลาประมาณตี 1 กวา่ ๆ ผูศึ้กษากาํลงันั�งเล่น

คอมพิวเตอร์อยู ่และดว้ยเหตุอะไรไม่ทราบ จึงไดเ้อามือไปกดรีโมทเปิดทีวีฟังไปดว้ย วนันั�นช่อง 3 
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ในช่วงของข่าวกีฬาไดน้าํเอากีฬาชนิดใหม่ “ที�คนไทยคิดขึ�น” มานาํเสนอ กีฬาชนิดนี� มีชื�อว่า 

Trigoal เมื�อไดย้นิ ดงันั�นผูศึ้กษาเลยตั�งใจดูสกูปตวันี� เป็นอยา่งมาก และไดย้ินความฝันของผูที้�คิดคน้

วา่ “อยากจะให้ Trigoal ดงัในระดบัโลก” ไดย้ินดงันั�นผูศึ้กษาก็เกิดความประทบัใจ แต่ในใจคิดว่า 

“กีฬานี� เกิดขึ�นมาตั�ง 2 ปีแลว้ แต่ผมพึ�งจะรู้จกัมนัในวนัที�ไดดู้สกูปนี�ละ กบัคนทั�ว ๆ ไปยิ�งไม่ตอ้งพูด

ถึง ไม่รู้จกัแน่นอน” ดว้ยความคิดนี�   ผูศึ้กษาจึงอยากที�จะช่วยประชาสัมพนัธ์ให้กีฬานี� เป็นที�รู้จกั

ของคนไทยให้มากขึ�น และไดเ้ขียนบทความที�ชื�อ “Trigoal ภูมิปัญญาไทย และการขอโอกาส” เพื�อ

เป็นช่องทางที�จะช่วยประชาสัมพนัธ์อีกทางหนึ� ง โดยที�บทความนี�  มีผูเ้ขา้ชม 197 ครั� ง และแสดง

ความคิดเห็นมากถึง 27 ความเห็น (รวมการตอบกลบัของผูศ้ึกษา)

Dream :

-  เพิ�มจาํนวนผูติ้ดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูที้�สนใจบทความทาง

การตลาดสําหรับผูห้ญิง

-  เพิ�มจาํนวนผูติ้ดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูที้�สนใจภาพยนตร์ 

โดยใชก้ารเชื�อมโยงเรื�องจากภาพยนตร์เป็นตวัช่วยดึงดูดคนกลุ่มนี�

-  ประชาสัมพนัธ์ให้ Trigoal และเรื�องราวที�น่าสนใจ ที�คนไทยยงัไม่รู้จกั หรือมองขา้ม    

ให้เป็นที�รู้จกัของคนไทยมากยิ�งขึ�น ทั�งยงัช่วยจุดกระแสให้สิ�งต่าง ๆ เหล่านั�น

Design :

ใชก้ารเชื�อมโยงเรื�องราวจากบทความต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบั Female Marketing 

หรือการชมภาพยนตร์ หรือจากการดูข่าวจากโทรทศัน์ เขา้กบัประสบการณ์ของผูศึ้กษา และการ

สอบถาม หรือสัมภาษณ์เพิ�มเติม แลว้นาํเอามาเขียนบทความที�เกี�ยวกบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

เพื�อตอบสนองผูอ้่านในหลาย ๆ กลุ่ม

Destiny :

-  อ่านบทความต่าง ๆ ทั�งของอาจารยที์�ปรึกษา และกลุ่มผูร่้วมทาํ AI ดว้ยกนั เกี�ยวกบัเรื�อง 

Female Marketing ใหม้ากขึ�น

-  เขา้เมืองไปดูภาพยนตร์ใหม่ ๆ ที�กระแสกาํลงัมาแรงที�โรงภาพยนตร์ สัปดาห์ละ 1 ครั� ง 

-  หาขอ้มูลที�น่าสนใจที�คนไทยยงัไม่รู้จกั จากการดูโทรทศัน์ และ Internet มานาํเสนอ เพื�อ

เป็นการจุดกระแส และทาํให้เป็นที�รู้จกัของคนไทยมากยิ�งขึ�น
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AI-KM : Combination การนําเอาประสบการณ์ในการจัดหมวดหมู่ที�ใช้แล้วเวิร์ค มาปรับใช้กับ 

Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

Discovery :

เมื�อ 4 ปีก่อน ผูศึ้กษาทาํงานอยูใ่นฝ่ายสันทนาการกิจกรรมค่ายยุวชนวิศวกรรม แต่ก่อนการ

ทาํงานเป็นไปอยา่งยากลาํบากเพราะไม่มีการจดัหมวดหมู่ของกิจกรรม วา่กิจกรรมนี� มีลกัษณะเป็น

อย่างไร เช่น- ตอ้งนั�งเป็นวงกลม นั�งเป็นแถว หรือนั�งเป็นกลุ่ม มีท่าประกอบ หรือไม่มี จงัหวะช้า 

หรือเร็ว ทาํให้การทาํงานในบางครั� งไม่สามารถสร้างอารมณ์ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้สนุกแบบ

สุด ๆได ้และยงัเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อีกดว้ย ผูศึ้กษาจึงไดล้อง List รายชื�อกิจกรรม และทาํ

การจดัหมวดหมู่ ตามรูปแบบ และลกัษณะของกิจกรรมดู ปรากฏวา่หลงัจากมีการจดัหมวดหมู่แลว้ 

ทาํให้สามารถจดัขั�นตอนในการสันทนาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ทั�งประหยดัเวลา และ

ไดอ้ารมณ์ในการทาํกิจกรรมที�ต่อเนื�องมากยิ�งขึ�น

Dream :

ทาํให้ผูอ่้านที�สนใจเรื�องของ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” สามารถหาอ่านบทความที�สนใจ

ไดง่้าย และตรงกบัความตอ้งการ โดยใชก้ารจดัหมวดหมู่เขา้มาช่วย

Design :

ทาํการจดัหมวดหมู่บทความใน Blog ให้ง่ายต่อการคน้หา โดยจะเป็นออกเป็น จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจจากประสบการณ์จริง, จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์, จิตวทิยาการสร้าง

แรงจูงใจ For Marketing และอุปสรรคในการขอ

Destiny :

เมื�อเขียนบทความได ้50 บทความ จะเริ�มทาํการจดัหมวดหมู่

AI-KM : Internalization การนําเอาประสบการณ์จริงใช้แล้วเวิร์คของผู้เขียน มาเชื�อมโยงเข้ากับ

เรื�องการสร้างแรงจูงใจ และนํามาเขียนยันทึกลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

Discovery :

เมื�อหลายปีก่อน ผูศึ้กษาเคยขอคุณพ่อ เพื�อที�จะไปต่างประเทศกบัโครงการ “Work And 

Travel” แต่ถูกปฎิเสธกลบัมาดว้ยเหตุผลที�วา่ “ไปทาํไม… ราคามนัไม่ใช่ถูก ๆ นะนั�น” หลงัจากนั�น

ไม่นาน คุณอาของผูศึ้กษาไดส่้งลูกชายของเขาไปเรียนต่อที�ประเทศองักฤษเป็นเวลา 2 ปี และเมื�อ
เร็ว ๆ นี� คุณอาของผูศึ้กษาอีกคนก็จะส่งลูกสาวไปเรียนต่อปริญญาโทที�องักฤษเช่นกนั เหตุการณ์

ขา้งตน้ทาํให้พ่อของผูศึ้กษาสงสัยและเขา้ไปถามพวกอา ๆ วา่ “จะส่งเอิร์ทไปเรียนองักฤษดีไหม”

อาตอบวา่ “ให้มนัไปซิ… ดูอยา่งแจ็คซิตอนนี�พดูภาษาองักฤษคล่องเลย” ไดย้นิดงันั�นพ่อของผูศึ้กษา
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ก็เอากลบัมาคิด และเมื�อตน้ปีนี� เอง พ่อไดม้าถามผูศึ้กษาวา่ “ไปองักฤษสักปีไหม” ซึ� งนี� คือการให้ใน

สิ�งที�ผูศึ้กษาตอ้งการ โดยที�ผูศึ้กษายงัไม่ทนัไดข้อดว้ยซํ� า ผูศึ้กษาจึงตอบตกลง และกรณีศึกษาจาก
ประสบการณ์จริงของผูศึ้กษานี�  ทาํให้เกิดบทความที�ชื�อ “เรียนนอก คุณพ่อ และการขอแบบอาศยั

ตวันาํร่อง” ซึ� งมีผูเ้ขา้ชม 148 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 15 ความเห็น (รวมการตอบกลบัของ       

ผูศึ้กษาดว้ย)
Dream :

เพิ�มจาํนวนผูติ้ดตาม Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ในกลุ่มของผูที้�สนใจประสบการณ์

ตรงของ ผูศึ้กษาให้มากขึ�น

Design :

ให้เวลากบัตวัเองมากขึ�น หรือใชก้ารพูดคุยกบัเพื�อน ๆ หรือนอ้ง ๆ ที�เรียนอยูด่ว้ยกนั หรือ

ทาํกิจกรรมร่วมกนัในสมยัปริญญาตรี เพื�อให้เกิดการระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�อาจจะนาํมาเชื�อง

โยงเพื�อเขียนบทความได้

Destiny :

ให้เวลากบัตวัเอง และเพื�อน ๆ นอ้ง ๆ สมยัเรียนปริญญาตรีให้มากขึ�น
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ตารางที�  4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที� 2

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ต้นวงจรที� 2 วนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ทาํให้ blog “จิตวิทยาการ

สร้างแรง จูงใจ” ได้รับ

ความนิยมและเป็นที�รู้จกั

ของผูอ่้านใน Website : 

www.Gotoknow. org 

ล อ ง เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ใ ห้ มี

เนื� อหาที�หลายหลากขึ� นไม่

ว่าจะเป็นเรื�องราวที�เกี�ยวกบั

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

จากประสบการณ์ตรงจาก

ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั� ง

จากพฤติกรรม การบริโภค

ของผูห้ญิง เพื�อตอบสนอง

ความต้องการของผู ้อ่ า น

หลาย ๆ กลุ่ม โดยฉพาะกลุ่ม

ผูห้ญิงที�มีอยู่มากใน website 

: www.gotoknow.org

คน้พบว่าการเขียนบทความที�

มีความหลากหลายทาํให้ผูอ่้าน

ติดตามอ่านงาน และสามารถ

เข้าถึงพูดอ่านได้หลากหลาย

กลุ่มมากขึ�น

เน้นการเชื� อมโยงข้อมูลจาก

ข้อมูลหลายๆแห่งให้มากขึ� น  

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื� อ ง ร า ว จ า ก

ประสบการณ์ตรง หรือการ

สังเกตพฤติกรรมของผู้หญิง  

จบัประเด็นการสร้างแรงจูงใจ

จากภาพยนตร์ หรือนาํเรื�องราว

ที�น่าสนใจต่าง ๆ  มาเชื�อมโยง

เ ข้ า กั บ จิ ต วิ ท ย า ก า ร ส ร้ า ง

แรงจูงใจ เพื�อให้ครอบคลุม

กลุ่มผูอ่้านมากขึ�น

อยู่หน้าแรกของ Google ใน

เรื� องจิตวิทยาการขอ ซึ� ง

จํ า น ว น ผู ้ อ่ า น ใ น แ ต่ ล ะ

บทความไม่ตํ�ากว่า 80 ครั� ง/

บทความ

บทความเก่า ๆ ไม่ได้รับ

ค ว า ม ส น ใ จ จ า ก ผู ้อ่ า น 

และยากแก่การคน้หา เมื�อ

ตอ้งการอ่านซํ� า

เขา้ไปปรึกษาอาจารยภิ์ญโญ 

ถึงแนวทางในการแก้ไ ข

ปัญหานี�  

ค้น พ บ ว่ า อ า จ า ร ย์ ภิ ญ โ ญ

แนะนาํให้ทาํการจดัหมวดหมู่ 

ของบทความออกเป็นกลุ่ม

ยอ่ยๆ เพื�อแยกประเภทของ

สามารถแยกบทความใน blog 

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

ไดเ้ป็น 4 หมวดหมู่ดงันี�

ง่ายต่อการคน้หา เพิ�มความ

สะดวกให้กับ ผู ้ที� มี ค ว า ม

สนใจบทความเฉพาะกลุ่ม

ทาํให้เกิดความสับสน
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ตารางที�  4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที� 2 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

บทความให้ง่ายต่อการค้นหา 
และติดตามอ่าน ของผูอ่้านที�มี
ความสนใจเฉพาะกลุ่มนั�นๆ

1. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
(The Psychology of Persuasion
& Appreciative Inquiry)
2. AI - Positive Psychology 
For Business ( จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจสาํหรับธุรกิจ )
3. AI - จิตวิทยาการสร้าง
แรงจูงใจจากหนงั และอุปสรรค
ในการขอ
4. AI - Sheativity (จิตวทิยาการ
สร้างแรงจูงใจเพื�อคุณผูห้ญิง)

ของผูอ่้านที�ติดตามผลงาน
ในกรณีที�บทความแยกไปอยู่
ใ น ห ม ว ด ห มู่ ใ ห ม่ ทัน ที ที�
เขียนเสร็จ

เมื�อทําการจัดหมวดหมู่
แ ล้ ว ผู ้ อ่ า น เ กิ ด ค ว า ม
สับสนไม่สามารถตาม
อ่านบทความที�ถูกจดัแยก
เขา้หมวดหมู่ต่าง ๆได้

เขา้ไปปรึกษาอาจารยภิ์ญโญ 
ถึงแนวทางในการแก้ไ ข
ปัญหานี�

ค้นพบว่าวิ ธี แก้ไขปั ญหาที�
น่าจะไดผ้ลคือการเพิ�มบทความ
ใหม่ๆ ไว ้ในหมวด หมู่หลัก
ก่อน เพื�อให้ผู ้อ่านที�ตามงาน
ของเราได้เห็นว่าเราได้เขียน
บทความใหม่ หลังจากนั� น 1 
สั ป ด า ห์ ค่ อ ย ทํ า ก า ร ย้ า ย
บทความใหต้รงกบัหมวดหมู่

เริ�มทาํตามวิธีการที�คิดไว ้ตั�งแต่
บทความที� 54 เป็นตน้ไป

ลดความสับสนของผูอ่้านได้
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ตารางที�  4.2 แสดง 4-D รอบวงจรที� 2 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ปลายวงจรที� 2  - ต้นวงจรที� 3 วนัที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

เขียนบทความไปแลว้ 60 บทความ
โ ด ย มี ก า ร จั ด ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

1. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
(The Psychology of Persuasion & 

Appreciative Inquiry) มีอยู่ 23 

บทความ
2. AI - Positive Psychology For 

Business (จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจสําหรับธุรกิจ) มีอยู่ 14 
บทความ

3. AI - จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

จากหนงัและอุปสรรคในการขอ มี
อยู ่13 บทความ

4. AI - Sheativity (จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจเพื�อคุณผูห้ญิง) มีอยู ่
10 บทความ

ค้นพบว่าบทความที�เกี�ยวกับ
ภาพยนตร์ และผูห้ญิงจะไดรั้บ

เรื� องที�นําเสนอตามเทศกาลก็
จะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้าน

มากเช่นกัน โดยบทความที�

ได้รับความนิยมมากที�สุดใน
เดือนนี� คือ ทหารชายแดน ขอ

แค่นึกถึงพวกเขาบา้ง ซึ� งเขียน

ขึ�นเนื�องในวนัทหารผา่นศึก มี
ผูเ้ขา้ชมถึง 189 ครั� ง

-  จับประเด็นที� เ กี� ยวกับการ
สร้างแรงจูงใจจากภาพยนตร์ให้

สร้างแรงจูงใจมากขึ�น
-  ทําการเชื�อมโยงเนื� อหาจาก

บทสัมภาษณ์ หรือการสังเกต

พฤติกรรมของผูห้ญิง ให้เขา้กบั
เรื�องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

ให้มากขึ�น

-  ก่อนหน้าเทศกาล หรือว ัน
สาํคญัต่าง ๆ ประมาณ  1 - 2 วนั 

ควรจะนาํเสนอเรื�องราวของวนั

นั�น ๆ โดยทาํการเชื�อมโยงเข้า
กบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

ในทุก ๆเทศกาล

-  มี ผู ้ เ ข้ า ช ม เ พิ� ม ขึ� น จ า ก
บทความแรก 122 ครั� ง  เป็น 

คิดเป็นGrowth 5,061 %
-  มีคนรวมเเพลนเน็ตเพิ�มขึ� น

จาก 2 แห่ง  เป็น 48 แห่ง (รวม

ทุกหมวดหมู่) คิดเป็น Growth 
2,300 %

บทความออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ความนิยมมากเป็นพิเศษ ส่วน เชื�อมโยงเข้ากับจิตวิทยาการ 6,296  ครั� ง (รวมทุกหมวดหมู่)
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการหน้าร้านกาแฟข้างคณะ 

Discovery :

เกิดขึ�นกบัการพดูคุยกบัอาจารยที์�ปรึกษา และกลุ่มผูท้าํ AI ดว้ยกนั : วนันั�นผูศึ้กษาคิดวา่จะ

เขา้ไปหาอาจารยภิ์ญโญ ที�ห้องสมุดเพื�อพูดคุยและปรึกษาเกี�ยวกบัการศึกษาอิสระของผูศึ้กษา แต่

ขณะที�จอดรถนั�นไดเ้ห็นกลุ่มผูท้าํ AI ดว้ยกนั 2 คนกาํลงันั�งดื�มกาแฟอยู่ตรงที�หน้าร้านกาแฟขา้ง

คณะ ผูศึ้กษาจึงเดินเขา้ไปพูดคุยทกัทายพวกเขา สักพกัอาจารยภิ์ญโญก็เดินออกมาจากห้องสมุด 

และเขา้มาร่วมวงสนทนากบัพวกเรา ผูศึ้กษาจึงถือโอกาสนี� ปรึกษาปัญหาเกี�ยวกบัการศึกษาอิสระ

ของผูศึ้กษา เรื�องการจดัหมวดหมู่ ซึ� งพบวา่พอทาํการจดัหมวดหมู่แลว้ ผูที้�ติดตามอ่านบทความนั�น 

เกิดความสับสน ไม่รู้ว่าจะตอ้งตามไปอ่านบทความที�ไหน จุดที�ทาํให้ทราบก็คือความเห็นของคุณ

เทพดรุณ ในบทความเรื�อง “ผูห้ญิง เกา้อี�  และการขอดว้ยความพิสดาร” ที�ว่า “หายไปนานเลยนะ

ครับ  แอบไปเพลิดเพลินที�ไหนมานอ้....” ซึ� งที�จริงแลว้ผูศึ้กษาไดเ้ขียนบทความเผยแพร่เป็นประจาํ

ทุกวนั แต่พอเขียนเสร็จก็จะทาํการแยกประเภทของบทความให้ตรงกบัหมวดหมู่ทนัที การแยก

หมวดหมู่นี�  ถา้ผูอ่้านที�ตามงานของผูศึ้กษาไม่ไดท้าํการรวมหมวดที�แบ่งใหม่นี� เขา้เเพลนเน็ตของ

พวกเขาก็จะไม่เห็นบทความใหม่ ๆ ที�ผูศึ้กษาเขียนขึ�น ผูศึ้กษาจึงปรึกษาอาจารยว์่า “ถ้าผมเขียน

บทความใส่ในหมวดหลกัก่อน แลว้หลงัจากนั�นสักอาทิตยค์่อยจดัเขา้หมวดหมู่ที�เหมาะสมตวัมนั 

จะดีไหมครับ” อาจารยภิ์ญโญตอบวา่ “ตอนนี�ผมก็ทาํอยา่งนั�นอยู”่ ไดย้ินดงันั�นผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะ

นาํวิธีนี� มาใช้กบั Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพราะคิดวา่น่าจะช่วยลดความสับสนให้กบั

ผูอ่้านได้

Dream : 

เพิ�มความสะดวก และลดความสับสนของผูอ่้านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

Design :

ต่อไปเมื�อเริ�มเขียนบทความใหม่ จะไม่ทาํการแยกบทความเหล่านั�นให้ตรงตามหมวดหมู่

โดยทนัที แต่จะจดัเก็บไวที้�หมวดหมู่หลกัก่อนนั�นคือ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Appreciative 

Inquiry)” เพื�อช่วยลดความสับสนที�อาจจะเกิดขึ�นผูอ่้านขาประจาํ

Destiny :

เริ�มดาํเนินการ เมื�อบทความที� 54 ถูกเขียนขึ�น

AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่าง ๆ จากภายนอกตามเทศกาล มาเขียนเป็น

บทความเกี�ยวกับ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”

Discovery :
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เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ที�ผา่นมา ผูศึ้กษาไดน้ั�งคิดวา่วนันี� จะเขียนบทความเกี�ยวกบัเรื�องอะไร

ดี พอดีเปิดโทรทศัน์ดูข่าวทางช่อง 3 ทาํให้ทราบว่าวนัพรุ่งนี� เป็น “วนัทหารผา่นศึก” จึงเกิดความคิด

ขึ�นมาวา่ถา้เราเขียนบทความเกี�ยวกบัทหารสักบทความน่าจะดี จึงไดไ้ปหาขอ้มูลเพิ�มเติม ซึ� งจาํไดว้า่

อาจารยภิ์ญโญเคยเล่าให้ฟังวา่ มีศิลปินกลุ่มหนึ�งไดร้วมตวักนั เพื�อแต่เพลงให้กบัทหารใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ชื�อเพลงว่า “ราตรีสวสัดิ� ” ผูศึ้กษาจึงไดจ้บัเอาจุดนี� มาเขียนเป็นบทความ เพื�อให้

ผูอ่้านใน Website : www.gotoknow.org นึกถึงเหล่าทหารหาญในวนัสําคญัที�จะถึงนี�บา้ง บทความ

“ทหาร ชายแดน ขอแค่นึกถึงพวกเขาบา้ง” จึงเกิดขึ�น และเป็นบทความที�ไดรั้บความนิยมสูงสุดใน

เดือนที� 2 โดยมีผูเ้ขา้ชม 184 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 15 ความเห็น (รวมการตอบกลบัของ        

ผูศึ้กษาดว้ย) นอกจากบทความเรื�องนี� ในเดือนที� 2 ผูศึ้กษายงัไดเ้ขียนบทความตามเทศกาลอีก

บทความหนึ�งชื�อ “ตรุษจีนแห่งความรัก คนโสด และการขอให้สนุกกบัชีวิต” เพื�อตอ้นรับเทศกาล

ตรุษจีนและ Valentine แต่ก็ไม่ไดรั้บความนิยมเท่ากบับทความ “ทหาร ชายแดน ขอแค่นึกถึงพวก

เขาบา้ง”

Dream :

ทาํให้ Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เป็นที�สนใจมากยิ�งขึ�น โดยการนาํเสนอเรื�องราว

ตามเทศกาลต่าง ๆ

Design :

พยายามเขียนบทความเกี�ยวกบัเทศกาล หรือวนัสําคญัต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น โดยหาขอ้มูลที�

เกี�ยวกบัเทศกาลนั�น ๆ นาํมาเชื�อมโยงเรื�องราวเขา้กบั “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพื�อนาํเสนอก่อน

หนา้เทศกาลหรือวนัสําคญันั�น ๆ จะเริ�มขึ�นประมาณ 1-2 วนั  

Destiny :

เมื�อถึงเทศกาล หรือวนัสําคญัต่าง ๆ จะตอ้งนาํเรื�องราวเกี�ยวกบัวนันั�น ๆ มานาํเสนอ

AI-KM : Combination ทําการจัดหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ใหม่ โดยใช้การ

สังเกต

Discovery :

หลงัจากที�ทาํการแบ่งหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ออกเป็น 4 หมวด

แลว้ สังเกตเห็นไดว้า่ มีอยู่ 2 หมวดที�สามารถจะยุบรวมเขา้ดว้ยกนัไดคื้อ หมวด “AI - จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ >>> อุปสรรคในการขอ” กบั  “AI - จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ From Moviez”

เพราะวา่บทความจากภาพยนตร์  หลาย ๆ เรื�องจะเป็นบทความที�เกี�ยวกบั การเอาชนะอุปสรรคใน

การขอ ผูศึ้กษาจึงมีความคิดที�จะนาํเอา 2 หมวดนี�มารวมเป็นหมวดใหม่ โดยใชชื้�อวา่  “AI - จิตวิทยา

การสร้างแรงจูงใจจากหนงั และอุปสรรคในการขอ” เพื�อให้สะดวก และง่ายต่อการคน้หาของผูอ่้าน
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ที�สนใจบทความที�เกี�ยวกบัการเอาชนะ อุปสรรคในการขอ ทั�งยงัเป็นการลดความสับสนของผูอ่้าน

อีกดว้ย

Dream :

เพิ�มความสะดวก และลดความสับสนของผูอ่้านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

โดยเฉพาะผูที้�สนใจบทความที�เกี�ยวกบัการเอาชนะอุปสรรคในการขอ

Design :

ทาํการสร้าง Blog ใหม่ โดยใชชื้�อวา่ “AI-จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจจากหนงั และอุปสรรค

ในการขอ” และทาํการยา้ยบทความจากทั�ง 2 หมวดมารวมไวที้�หมวดใหม่นี�

Destiny :

เมื�อเขียนบทความได ้60 บทความ จะเริ�มดาํเนินการ

AI-KM : Internalization ทําการสังเกตยอดจํานวนคนอ่านจากบทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ”

Discovery :

เมื�อเขียนบทความมาได ้55 บทความ พบวา่บทความที�มีชื�อเรื�องที�ขึ�นตน้ดว้ยคาํวา่ “ผูห้ญิง” 

จะไดรั้บความนิยมมากกวา่บทความที�ขึ�นตน้ดว้ยคาํอื�น ๆ สังเกตไดจ้ากบทความที�ขึ�นตน้ดว้ยคาํว่า 

“ผูห้ญิง” จะมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 100 ครั� งเสมอ โดยเฉพาะ 2 บทความล่าสุด คือ “ผูห้ญิง เทคโนโลยี 

และการขอดว้ยบริการ” กบั “ผูห้ญิง เกา้อี�  และการขอดว้ยความพิสดาร” มียอดผูเ้ขา้ชมอยูที่� 170 

และ 155 ครั� งตามลาํดบั ซึ� งจุดนี�ทาํให้ ผูศึ้กษาคิดวา่การตั�งชื�อที�ขึ�นตน้ดว้ยคาํวา่ “ผูห้ญิง” นี�  สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านใน Website : gotoknow.org ไดเ้ป็นอย่างดีจึงคิดว่าจะทาํการเขียน

บทความที�เกี�ยวกบัผูห้ญิง และใชก้ารตั�งชื�อเรื�องที�ขึ�นตน้ดว้ยคาํวา่ “ผูห้ญิง” ให้มากขึ�น 

Dream :

ทาํให้ Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เป็นที�นิยม และรู้จกัของผูอ่้านมากยิ�งขึ� น 

โดยเฉพาะกลุ่มของผูที้�สนใจในเรื�องของ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจสาํหรับผูห้ญิง”

Design :

ทาํการสัมภาษณ์ และสังเกตผูห้ญิงรอบ ๆ ตวัให้มากขึ�น โดยใชห้ลกั 9P ของอาจารยภิ์ญโญ

เป็นตวัช่วยในการเก็บขอ้มูล และนาํเอาเรื�องราวที�น่าสนใจต่าง ๆ เกี�ยวกบั “คุณผูห้ญิง” มานาํเสนอ 

โดยทาํการเชื�อมโยงเรื�องราวเหล่านั�นเขา้กบั “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

Destiny :

ออกไปขา้งนอก หรือคุย MSN กบัผูห้ญิงให้มากขึ�น เพื�อที�จะไดมี้โอกาสสัมภาษณ์ และ

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัพวกเธอไดม้ากยิ�งขึ�น
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ตารางที�  4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที� 3

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ต้นวงจรที� 3 วนัที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ทาํให้ blog “จิตวิทยาการ

สร้างแรง จูงใจ” ได้รับ

ความนิยม และเป็นที�รู้จกั

ของผูอ่้านใน Website  : 

www.gotoknow.org 

ล อ ง เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ใ ห้ มี

เ นื� อหาที� หลายหลากมาก

ยิ�งขึ�น ไม่วา่จะเป็นการนาํเอา

เ รื� อ ง ร า ว เ กี� ย ว กับ  World 

Café มานาํเสนอ การนาํเอา

ประสบการณ์ตรงที�ได้ยิน 

ไดฟั้ง ไดป้ระสบพบเจอ มา

นาํเสนอต่อผูอ่้านให้มากขึ�น 

เพื�อที�จะตอบสนองกบัผูอ่้าน

ไ ด้ห ล า ก ห ล า ย ก ลุ่ ม ม า ก

ยิ�งขึ�น

คน้พบว่าการเขียนบทความที�

มีความหลากหลายทาํให้ผูอ่้าน

ติดตามอ่านงาน และสามารถ

เข้าถึงพูดอ่านได้หลากหลาย

กลุ่มมากขึ� น โดยเฉพาะเรื� อง 

World Café ซึ� งทาํให้มีผู ้ นํา 

Blog รวมเข้าแพลนเน็ต

เพิ�มขึ�นมาถึง 2 แห่งดว้ยกนั

เน้นการเชื� อมโยงข้อมูลจาก

ข้อมูลหลายๆแห่งให้มากขึ� น  

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื� อ ง ร า ว จ า ก

ประสบการณ์ตรง หรือการ

สังเกตพฤติกรรมของคนรอบ

ข้ า ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู ้ ห ญิ ง 

นอกจากนี� ยงัทาํการนาํเอาเรื�อง

ที� ไม่ เ กี� ยวกับ  “จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ” มานาํเสนอ 

เช่น-World Caféข้อคิดหรือ

ปรัชญามานาํเสนอให้มากขึ�น

อยู่หน้าแรกของ Google ใน

เรื�องจิตวทิยาการขอซึ�งจาํนวน

ผูอ่้านในแต่ละบทความไม่

ตํ�ากวา่ 80 ครั� ง / บทความ

Blog “จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ” ตวัหนงัสือใน

บทความจะมีขนาดเล็ก ทาํ

ให้บทความดูไม่น่าสนใจ 

และอ่านยาก

เข้าไปปรึกษาแป้ง เพื�อน

กลุ่ม AI Thailand  ผูซึ้� งมี

ความสามารถในเรื� องของ

การแต่ง Blog ให้สวย น่า

ติดตาม  ถึงวิธีการที�จะให้ 

ค้นพ บ ว่า ต้องทํา การ เ ขีย น

บ ท ค ว า ม ล ง ใ น โ ป ร แ ก ร ม 

Microsoft Word ก่อน แล้ว

ค่อยทาํการตดัเป็นภาพมาใส่ 

จึงจะทาํให้ Blog ดูสวยงาม น่า

เริ� มทาํตามคาํแนะนาํของแป้ง

ตั�งแต่บทความที� 87 เป็นตน้ไป

มี Feedback จากผูอ่้านว่า 

“โฉมใหม่ดูสดใสน่าอ่านดี”
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ตารางที�  4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที� 3 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

Blog ดูน่าสนใจเหมือนกบั 

Blog ของแป้ง

อ่านมากยิ�งขึ�น

เมื�อทําการจัดหมวดหมู่

แ ล้ ว  ผู ้ อ่ า น เ กิ ด ค ว า ม

สับสน ไม่สามารถตาม

อ่านงานที�ถูกบทความไว้

ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้

เขา้ไปปรึกษาอาจารยภิ์ญโญ 

ถึงแนวทางในการแก้ไ ข

ปัญหานี�

ค้นพบว่าวิ ธีแก้ไขปัญหาที�

น่ า จ ะ ไ ด้ ผ ล คื อ ก า ร เ พิ� ม

บ ท ค ว า ม ใ ห ม่ ๆ  ไ ว้ ใ น

หมวดหมู่หลักก่อน เพื�อให้

ผูอ่้านที�ตามงานของเราไดเ้ห็น

ว่าเราได้เขียนบทความใหม่ 

หลงัจากนั�น 1 สัปดาห์ค่อยทาํ

การย ้ายบทความให้ตรงกับ

หมวดหมู่ต่อไป

เริ�มทาํตามวิธีการที�คิดไว ้ตั�งแต่

บทความที� 54 เป็นตน้ไป

ลดความสับสนของผูอ่้านได้

ปลายวงจรที� 3  - ต้นวงจรที� 4 วนัที� 7 เมษายน พ.ศ.2553

เขียนบทความไปแลว้ทั�งสิ�น 

98 บทความ โดยมีการจัด

ประเภทของบทความออก

เป็น 4 หมวดหมู่ คือ

ค้นพบว่าบทความที�เกี�ยวกับ

World Café ไดรั้บการตอบรับ

เป็นอยา่งดี โดยมีผูอ่้านมากถึง 

185 ครั� งในเรื�องของ

-  จับประเด็นที� เ กี� ยวกับการ

สร้างแรงจูงใจจากประสบ-

ก า ร ณ์ ต ร ง ข อ ง ผู ้ เ ขี ย น ม า

เชื�อมโยงเข้ากับจิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจให้มากขึ�น

- มีผู ้เข้าชมเพิ�มขึ� นจาก

บทความแรก 122 ครั� ง เป็น

11,265 ครั� ง (รวมทุกหมวด-

หมู่) คิดเป็น Growth 9,134 %



43

ตารางที�  4.3 แสดง 4-D รอบวงจรที� 3 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

1. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

(The Psychology of Persuasion

& Appreciative Inquiry) มีอยู่ 39 

บทความ

2. AI - Positive Psychology For 

Business ( จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจสําหรับธุรกิจ)  มีอยู่ 24 

บทความ

3. AI - จิตวทิยาการสร้างแรงจูงใจ

จากหนงั และอุปสรรคในการขอ

มีอยู ่14 บทความ

4. AI-Sheativity (จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจเพื�อคุณผูห้ญิง) มี

อยู ่21 บทความ

"World Cafe"step-by-step กบั

จิตวิทยาการขอ” นอกจาก นั�น

ย ั ง มี บ ท ค ว า ม ที� เ กี� ย ว กั บ

ประสบการณ์ตรงที�ผูเ้ขียนได้

ไปพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื� อง 

“คุณตาํรวจ ด่านจบัหมวก และ

จิตวิทยาการขอ” และเรื�อง “การ

พูด ความเชื�อ และจิตวิทยาการ

ขอ” ก็ไดรั้บความนิยมไม่แพ้

กนั

-  นําเอาเรื� องที� เกี�ยวกับ World 

Café มาเขียนให้มากขึ�น โดยมี

จุดมุ่งหมายที�ว่า “อยากจะให้คน

ไ ท ย รู้ จั ก แ ล ะ ใ ช้ มั น อ ย่ า ง

แพร่หลายในอนาคต”

-  เนน้การ Action ให้มากขึ�น ใน

เรื� องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาํ 

World Café หรือการแนะนํา

เพื�อน ๆ กลุ่ม AI Thailand ใน

การเขียน Blog ให้ดูน่าสนใจมาก

ยิ�งขึ�น

- มีคนรวม เเพลนเน็ตเพิ�ม

ขึ�นจาก 2 แห่ง  เป็น 57 แห่ง

(รวมทุกหมวดหมู่) คิดเป็น 

Growth 2,750 %
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเกี�ยวกับความสวยงามของ Blog

Discovery :

เกิดขึ�นกบักลุ่มผูท้าํ AI ดว้ยกนั : วนันั�นผูศึ้กษาไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัเพื�อน ๆ ที�ทาํ AI

Project ดว้ยกนั ระหวา่งที�คุยกนัอยูน่ั�น มีเพื�อนคนหนึ�งยกประเด็นเรื�องความสวยงามในการทาํ Blog 

ขึ�นมาสนทนาแลกเปลี�ยนความรู้กนั จงัหวะนั�นเอง ผูศึ้กษาจึงไดถ้ามเพื�อน ๆ วา่ Blog ของผูศึ้กษามี

อะไรที�น่าจะตอ้งปรับเปลี�ยนให้มนัดูสวยงามน่าติดตามขึ�นบา้งไหม ซึ� งเพื�อนคนหนึ�งไดเ้สนอความ

คิดเห็นออกมาวา่ “Blog แกตวัหนงัสือมนัเล็ก อ่านยาก ยิ�ง Notebook ฉนั เครื�องเล็ก ๆ ยิ�งมองไม่เห็น

เขา้ไปใหญ่” ตรงจุดนี� เอง ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจ และเกิดความคิดที�จะใช้วิธีการเขียนเหมือนกบั Blog 

ของ “แป้ง” หนึ�งในกลุ่ม AI Thailand เพราะตวัหนงัสือใหญ่ อ่านง่าย และสวยงาม ทาํให้บทความดู

น่าสนใจมากยิ�งขึ�น เมื�อตดัสินใจแลว้ ผูศึ้กษาจึงไปสอบถามแป้งถึงวิธีการทาํ ซึ� งแป้งก็แนะนาํให้

พิมพบ์ทความลงในโปรแกรม Microsoft Word เลือก Font ที�อ่านง่าย ๆ ทาํการตกแต่งให้เรียบร้อย 

และก็ใชโ้ปรแกรม Snipping Tool ของ Windows 7 ในการตดัให้เป็นภาพ แลว้จึงนาํขึ�น Blog เพื�อ

นาํเสนอต่อไป

Dream : 

เพื�อใหบ้ทความใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” อ่านง่าย และดูน่าสนใจมากยิ�งขึ�น

Design :

ต่อไปเมื�อเริ� มเขียนบทความใหม่ จะทําการเขียนและตกแต่งตัวอักษรในโปรแกรม 

Microsoft Word ให้เรียบร้อย สวยงาม ก่อนที�จะใช้โปรแกรม Snipping Tool ของ Windows 7 ใน

การตดัให้เป็น File รูปภาพ แลว้ค่อยนาํขึ�น Blog เพื�อเผยแพร่ต่อท่านผูอ่้านต่อไป

Destiny :

เริ�มดาํเนินการทนัที ตั�งแต่บทความที� 87 เป็นตน้ไป

AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นต่าง ๆ จากภายนอกที�น่าสนใจ โดยเฉพาะจาก

ประสบการณ์ตรงของผู้เขียน มาเชื�อมโยงเป็นบทความเกี�ยวกับ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”

Discovery :

เมื�อวนัที� 30 มีนาคม ที�ผา่นมาผูศึ้กษาไดน้าํเรื�องราวเกี�ยวกบัประสบการณ์ตรงที�พบเจอมา

นาํเสนอใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ในตอนแรกก็คิดว่าเรื�องราวที�เราเจอนั�นเป็นความ

บงัเอิญ ไม่ก็โชคช่วย คือในวนันั�นผูศึ้กษาเพิ�งตื�น และหิวมากเลยตั�งใจจะออกไปหาอะไรกิน ผูศึ้กษา

ก็ขบัรถมอเตอร์ไซคไ์ปโดยที�ไม่ไดใ้ส่หมวกกนัน็อค ซึ� งวนันั�นเขามีด่านจบัหมวกกนัน็อคตั�งอยู ่แต่

ดว้ยความที�ไม่ทนัระวงั เลยมองไม่เห็นด่านนั�น ผูศึ้กษาจึงขบัรถตรงไปที�ด่านอย่างไม่คิดอะไร            



45

คุณตาํรวจก็ไดส้อบถามอะไรหลาย ๆ อยา่ง และมีอยูค่าํถามหนึ�งที�คุณตาํรวจถามมาวา่ “วนันี� เขาดกั

จบัคนไม่ใส่หมวกกนัน็อค… รู้ไหม” ผูศึ้กษาตอบไปตรง ๆ วา่ “ครับ” คุณตาํรวจทาํหนา้ งง ผูศึ้กษา

จึงพูดต่อไปว่า “คือผมจะไปกินตรงโน้นครับ หอผมก็อยูแ่ค่ตรงนี� เลยไม่ไดใ้ส่มา” ตอนที�พูดไปใน

ใจก็คิดแลว้วา่ “โดนแน่ ๆ อยา่งตํ�า 300” แต่ที�ไหนได้ คุณตาํรวจไม่เอาผิด แถมชี�ทางหลบใหผู้ศึ้กษา

อีกต่างหาก ผูศึ้กษาเลยนาํเอาเรื�องนี�มาเล่าให้อาจารยท์ี�ปรึกษาฟัง ซึ� งอาจารยบ์อกวา่นี�มนัคือ Reverse 

Psychology หรือการทาํในสิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัที�เขาคิดเอาไว ้ไดย้ินดงันั�นผูศึ้กษาจึงเขียนบทความที�

ชื�อวา่ “คุณตาํรวจ ด่านจบัหมวก และจิตวิทยาการขอ” โดยมีผูเ้ขา้ชม 169 ครั� ง และแสดงความ

คิดเห็น 19 ความเห็น (รวมการตอบกลบัของผูศ้ึกษาดว้ย)

Dream :

ทาํให้ Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เป็นที�สนใจมากยิ�งขึ�น โดยการนาํเสนอเรื�องราว

เกี�ยวกบัประสบการณ์ตรงและเรื�องใกลต้วัที�อาจจะเกิดขึ�นไดก้บัผูอ่้านทุกท่าน มาเขียนบทความเพื�อ

เผยแพร่

Design :

เขียนบทความเกี�ยวกบัประสบการณ์ตรง หรือสิ�งที�พบเจอแลว้ดูเป็นเรื�องใกลต้วั ที�สามารถ

เกิดขึ�นไดก้ับ     ทุกคน มานาํเสนอให้มากขึ� น โดยนําขอ้มูลต่าง ๆ มาเชื�อมโยงเรื� องราวเขา้กบั 

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพื�อนาํเสนอให้กบัผูอ่้านต่อไป

Destiny :

เมื�อพบเจอเรื�องราวที�น่าสนใจ จะนาํมาเขียนบทความลง Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 

ทนัที

AI-KM : Combination ทําการจัดการกับบทความใหม่ ก่อนที�จะแยกเข้าหมวดหมู่ที�ถูกต้อง

Discovery :

หลงัจากที�ทาํการแบ่งหมวดหมู่ใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ออกเป็น 4 หมวด

แลว้ สังเกตเห็นไดว้า่ถา้ทาํการจดัหมวดหมู่ของบทความให้ตรงกบัประเภทของมนัตั�งแต่ตน้ จะทาํ

ให้ผูอ่้านที�ติดตามผลงานอยู่เป็นประจาํ เกิดความสับสนในการตามอ่านงาน เพราะผูอ่้านส่วนใหญ่

มักจะทําการนําเข้าร่วมแพลนเน็ตเฉพาะหมวดหลักคือ “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (The 

Psychology of Persuasion & Appreciative Inquiry)” เท่านั�น ซึ� งถา้เรานาํบทความใหม่ ๆ ไปจดัเขา้

หมวดหมู่อื�นโดยทนัที จะทาํให้ผูอ่้านเกิดความสับสน เห็นไดจ้ากคอมเมน้ของผูอ่้านท่านหนึ� งที�

บอกวา่ “หายไปนานเลยนะครับ” ทั�ง ๆ ที�ผูศึ้กษาเขียนบทความเป็นประจาํทุกวนั ตรงจุดนี� เองทาํให้

ผูศึ้กษาคิดวา่น่าจะปล่อยใหบ้ทความใหม่ ๆ อยูใ่นหมวดหมู่หลกัก่อนสักระยะเวลาหนึ�ง แลว้ค่อยทาํ

การจดัหมวดหมู่ของบทความให้ตรงกบัประเภทของมนัในภายหลงั เพื�อลดความสับสนของผูอ่้าน
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Dream :

เพิ�มความสะดวก และลดความสับสนของผูอ่้านใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” 
โดยเฉพาะผูอ่้านขาประจาํ

Design :

เมื�อเขียนบทความใหม่ ให้ทาํการจดับทความดงักล่าวไวใ้นหมวดหมู่หลกัคือ “จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจ (The Psychology of Persuasion & Appreciative Inquiry)” ก่อนระยะเวลาหนึ�ง แลว้

ค่อยทาํการจดัหมวดหมู่ของบทความให้ตรงกบัประเภทของมนัในภายหลงั

Destiny :
เริ�มดาํเนินการโดยทนัที

AI-KM : Internalization นําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกับ World Café ลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้าง
แรงจูงใจ”

Discovery :

ในการเรียนวิชาการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นธุรกิจ (Creativity Developement in 
Business)   อาจารยภิ์ญโญ ไดน้าํเอากระบวนการของ World Café มาสอนในชั�นเรียน ซึ� งผูศึ้กษา

เห็นว่ามนัเป็นวิธีการที�น่าสนใจ เพราะเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากทั�วทุกมุมโลกได้

ในระยะเวลาอนัสั� น แถมยงัสนุกไม่น่าเบื�อ เหมือนกนัการเรียนตามชั�นเรียนทั�วไป ประกอบกบัใน 
website : www.gotoknow.org ยงัไม่มีใครทาํการเขียนวิธีการทาํ World Café แบบเป็นขั�นเป็นตอน

เลย ตรงจุดนี� เองทาํใหผู้ศึ้กษาเกิดความคิดที�วา่ “นี�คือโอกาสและอยากจะเขียนวิธีการทาํ World Café 

ตามความเขา้ใจของผูศึ้กษา เผยแพร่ให้ผูอ่้านใน website : www.gotoknow.org ไดท้ราบกนั” จึงทาํ
ให้เกิดบทความเรื�อง "World Cafe step-by-step กบัจิตวิทยาการขอ” ขึ�น ซึ� งไดรั้บความนิยมมาก

ที�สุดในรอบวงจรนี�  โดยมีผูเ้ขา้ชม 185 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 17 ความเห็น (รวมการตอบกลบั

ของผูศ้ึกษาดว้ย)
Dream :

ทาํให้คนไทยรู้จกั World Café มากขึ�น และใชใ้นการพฒันาองคก์ร หรือใชใ้นการเรียนการ

สอนกนัอยา่งแพร่หลายในอนาคต
Design :

เขียนบทความต่าง ๆ เกี�ยวกบั World Café ให้มากขึ�น ทั�งวิธีการทาํ จุดประสงคใ์นการทาํ 

และสิ�งที�จะไดจ้ากการทาํ รวมถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บจาก World Café เพื�อให้คนไทยไดรู้้จกั และ
นาํมนัไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย

Destiny :

เริ�มเขียนเรื�องราวเกี�ยวกบั World Café ให้มากขึ�น ตั�งแต่บทความที� 87 เป็นตน้ไป
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ตารางที�  4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที� 4

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ต้นวงจรที� 4 วนัที� 7 เมษายน พ.ศ. 2553

ทาํให้ Blog “จิตวิทยาการ
สร้างแรง จูงใจ” ได้รับ

ความนิยม และมีผูติ้ดตาม

อ่านอยูเ่สมอใน Website :
www.gotoknow.org 

ลองเขียนบทความที�มีเนื�อหา
สาระเปิดกวา้งมากยิ�งขึ�น ไม่

จ ํากัดแต่ เฉพาะในเ รื� องที�

เ กี� ยวข้องกับ จิตวิทยาการ
สร้างแรงจูงใจเท่านั� น เพื�อ

ใ ห้ เ นื� อ ห า ส า ร ะ ใ น  Blog 

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
เปิดกวา้งสําหรับผูอ่้านมาก

ยิ�งขึ� น และพยายามเข้าไป

เขียน Blog เป็นประจาํอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั� ง

ค้นพบว่าการเขียนบทความที� มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ทํา ใ ห้ผู ้อ่ า น

ติดตามอ่านงาน และสามารถ

เขา้ถึงพูดอ่านได้หลากหลายกลุ่ม
มากขึ�น โดยเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบั 

World Café จะมีผูติ้ดตามอ่าน

บทความเยอะเป็นพิเศษ

เน้นการเชื� อมโยงข้อมูลจาก
หลายๆแห่งให้มากขึ�น  ไม่วา่จะ

เป็นเรื� องราวจากประสบการณ์

ตรง หรือการสังเกตพฤติกรรม
ของคนรอบขา้ง รวมไปถึงการ

นาํเอาขอ้มูลข่าวสารที�น่าสนใจ

จากสื� อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือ นิตยสาร  มานาํเสนอ

มากขึ�น

อ ยู่ ห น้ า แ ร ก ข อ ง 
Google ในเ รื� อง

จิตวิทยาการขอ ซึ� ง

จาํนวนผูอ่้านในแต่ละ
บทความไม่ตํ�ากว่า 80 

ครั� ง / บทความ

ทาํให้ World Café เป็นที�

รู้จกัมากยิ�งขึ�นใน website 
: www.gotoknow.org 

หาเรื�องราวที�เกี�ยวกบั World 

Café มาเขียนบทความ ลงใน 
blog “จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ” เป็นประจาํ

ค้น พ บ ว่ า ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม

เกี�ยวกบั World Café ลงใน Blog 
“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” นั�น 

ทาํให้มีผูอ่้านหน้าใหม่เขา้มาตาม

อ่านงานใน Blog มากขึ�น จะเห็น
ไดจ้ากมีความเห็นจากคน

พยายามหาเรื� องราวที�เกี�ยวกับ 

World Café ในทุก ๆ แง่มุม ไม่
ว่าจะเป็นประวติัความเป็นมา 

ขั� นตอนการดํา เ นินกิจกรรม   

ข้อควรระว ัง และหัวข้อที�จะ
นาํมา ใช ้นาํมาเขียนลงใน Blog 
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ตารางที�  4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที� 4 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

ที�ไม่ รู้จักเพิ�มมากขึ� นในบท

ความดงักล่าว อีกทั�งยงัไดรั้บ

ก า ร นํา เ ข้ า ร่ ว ม แ พ ล น เ น็ ต

เพิ�มขึ�นดว้ย

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”

เป็นประจาํ อย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 บทความ

ทาํให้ชมรม World Café

Thailand เป็นที�รู้จกัมาก

ยิ�งขึ�นในสังคมไทย

เพิ�มช่องทางในการประชา-

สัมพนัธ์ โดยจดัตั�ง Website 

: www.world-cafe.org

-  จดัตั�ง Fan Page : World 

Café Thailand บนเครือข่าย 

Facebook

คน้พบว่าการเพิ�มช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์นี�  ท ําให้

ชมรม World Café Thailand 

เป็นที�รูปจกัมากยิ�งขึ�น จะเห็น

ไดจ้ากการตอบรับของกลุ่มคน

ที�เล่น Facebook

พ ย า ย า ม อัพ เ ด ท เ นื� อ ห า ใ น 

Facebook และ Website เป็น

ประจํา  ส มํ� า เสมอ เพื� อ เ ป็ น

แหล่งขอ้มูลให้กบัผูที้�สนใจ

จาํนวนสมาชิกใน Fan Page 

ของ “World Café Thailand” 

มีสมาชิกในวนัแรก 7 คน

ปลายวงจรที� 4 วนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ.2553

เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ใ น  Blog 

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

ไปแลว้ทั�งสิ�น 106 บทความ

โดยมีการจดัประเภทบทความ

ออกเป็น4 หมวดหมู่ คือ

ค้นพบว่าการเขียนบทความ

เกี�ยวกบัเรื�องอื�นๆที�ไม่เกี�ยวกบั

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

โดยตรงก็ได้รับความสนใจ

จากผูอ่้านเช่นเดียวกนั โดยจะ

เห็นได้

เขียนบทความที�น่าสนใจลงใน 

Blog จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจอย่างสมํ�าเสมออย่าง

นอ้ยสัปดาห์ละ 1 บทความ

-  นาํเรื�องราวเกี�ยวกบั World

มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ�นจากบทความ

แรก 122 ครั� ง เป็น 12,801

ครั� ง (รวมทุกหมวด หมู่)    

คิดเป็น Growth 10,392 %
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ตารางที�  4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที� 4 (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

1. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

(The Psychology of Persuasion

& Appreciative Inquiry) มีอยู ่

44 บทความ

2. AI - Positive Psychology For

Business (จิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจสําหรับธุรกิจ) มีอยู่ 24

บทความ

3. AI - จิตวิทยาการสร้างแรง-

จูงใจจากหนงั และอุปสรรคใน

การขอ มีอยู ่14 บทความ

4. AI - Sheativity (จิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจเพื�อคุณผูห้ญิง) มี

อยู ่24 บทความ

-  จดัตั�ง Fan Page : World Café 

Thailand บนเครือข่าย Face

book

จากบทความที�ชื�อ เติมใจ จน

เต็มใจ และจิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ ซึ� งมีผูอ่้าน 164 ครั� ง 

นอกจากนั�นบทความที�เกี�ยวกบั 

World Café ก็ยงัสามารถดึงดูด

ผูอ่้านหน้าใหม่ ๆ เข้ามาอ่าน

บทความไดเ้รื�อย ๆ

-  คน้พบวา่การตั�ง Fan Page :

World Café Thailand บน

เครือข่าย Facebook นั�นสามารถ

เพิ�มกลุ่มผูที้�สนใจใหม่ ๆ เ ข้า

มาสู่เครือข่ายได ้ทั�งยงัเป็นการ

เพิ�ม ช่องทางในการประชา-

สัมพันธ์ และยงัใช้ในการจัด

ห ม ว ด ห มู่ บ ท ค ว า ม ที� เ น้ น

เรื�องราวของ World Cafe อีก

ดว้ย

Café มาอทัเดทที�หน้า Fan Page :

World Café Thailand บนเครือข่าย 

Facebook อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้มี

ความเคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา

-  จดัทาํ Website : www.world-

cafe.org ใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมใช้งาน

ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 

เพื�อใช้เป็นฐานขอ้มูลของ World 

Café สําหรับบุคคลทั�วไปและผูที้�

ส น ใ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น ไ ท ย 

นอกจากนี� ยงัรับปรึกษาและรับจดั

กิจกรรม World Café นอกสถานที�

ให้กบัองคก์รที�สนใจ

- มีคนรวมเเพลนเน็ตเพิ�มขึ�น

จาก 2 แห่ง   เ ป็น 66 แห่ง

(รวมทุกหมวดหมู่) คิดเป็น 

Growth 3,200 %

-  จาํนวนสมาชิกใน Fan Page

ของ“World Café Thailand” 

เพิ�มขึ�นจากวนัแรก 7 คน เป็น 

95 คน คิดเป็น Growth 

12,571 %
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ตารางที�  4.4 แสดง 4-D รอบวงจรที� 4  (ต่อ)

ความท้าทาย Action Discovery 3D Performance

-  จดทะเบียน Website : www. world -

cafe.org เป็นระยะเวลา 2 ปี
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AI-KM : Socialization การพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเกี�ยวกับกิจกรรม World Café

Discovery :

เกิดขึ�นจากการพูดคุยกบัอาจารยที์�ปรึกษาที�ห้องสมุด : ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้ไปพบอาจารย์

ที�ปรึกษา เพื�อขอคาํแนะนาํ และปรึกษาเกี�ยวกบัเรื� องการศึกษาอิสระ อาจารยไ์ดพู้ดถึงบทความ

เกี�ยวกบั World Café ที�ชื�อ "World Cafe" step-by-step กบัจิตวิทยาการขอ ซึ� งเป็นบทความที�ไดรั้บ

ความนิยมมาก โดยมีผูเ้ขา้ชม 216 ครั� ง และแสดงความคิดเห็น 17 ความเห็น (รวมการตอบกลบัของ

ผูศึ้กษาดว้ย) ในบทความดงักล่าวผูศึ้กษาไดเ้ขียนถึงขั�นตอนในการทาํ World Café ซึ� งอาจารยอ่์าน

แลว้ไดใ้ห้คาํแนะนาํวา่ “คุณเขียนขั�นตอนการทาํ World Café ไดรู้้เรื�อง ละเอียด และเขา้ใจง่าย สนใจ

ที�จะทาํ Website เกี�ยวกบัเรื�อง World Café ไหม ตั�งชื�อวา่ World Café Thailand ไปเลย เพราะยงัไม่มี

ใครทาํเกี�ยวกบัเรื�องนี�อยา่งจริง ๆ จงั ๆ ในประเทศไทย” ไดย้ินดงันั�น ผูศึ้กษาจึงเกิดแรงบนัดาลใจ 

และสนใจที�จะทาํ website เกี�ยวกบั World Café ขึ�น

Dream : 

จดัทาํ Website เกี�ยวกบั World Café เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลสําหรับคนไทย โดยมุ่งเนน้ให้คน

ไทยไดรู้้จกั และใช ้World Café ในการเรียนการสอน รวมไปถึงใชใ้นการพฒันาองคก์รมากยิ�งขึ�น

ในอนาคต

Design :

จดทะเบียน Website ในชื�อ www.world-cafe.org  พร้อมกบัหา Free  Hosting เพื�อใชใ้นการ

เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของ Website และจดัทาํ Website โดยใชชื้�อวา่ “ชมรม World Café Thailand”

Destiny :

เริ�มจดทะเบียนพร้อมกบัหา Free Hosting โดยทนัที และดาํเนินการทาํ Website ให้แลว้

เสร็จ พร้อมใชง้านภายในเดือนมิถุนายน

AI-KM : Externalization การดึงเอาประเด็นจากภายนอกที�เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

Discovery :

เมื�อหลายวนัก่อนผูศึ้กษาไดเ้ขียนบทความลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” และได้

กล่าวถึงกิจกรรม World Café ที�ผูศึ้กษาไดท้าํใน Class เรียนวิชา Creativity หลงัจากนั�นไดมี้ E-Mail 

จาก Vice President ของธนาคารชื�อดงัแห่งหนึ� ง มาปรึกษา ขอคาํแนะนาํถึงวิธีการจดักิจกรรม 

World Café วา่มีขั�นตอนอยา่งไรบา้ง ผูศึ้กษาจึงเขียนวิธีดาํเนินกิจกรรม World Café ให้เขา้ใจง่ายใน

รูปแบบของผูศึ้กษาเอง ส่งกลับไปให้เขา โดยให้คาํแนะนาํถึงข้อควรระวงัในการทาํกิจกรรม

ดงักล่าวดว้ย ซึ� งหลงัจากนั�นประมาณ 1 สัปดาห์ เขาไดส่้ง E-Mail มาขอบคุณ และบอกวา่กิจกรรม 
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World Café ที�ผูศึ้กษาไดเ้ขียนขั�นตอนแนะนาํไปนั�น เขาไดน้าํไปใชจ้ริงแลว้ไดรั้บการตอบรับเป็น

อย่างดีจากผูร่้วมกิจกรรม สิ�งที�เขาถูกใจมากคือส่วนของขอ้ควรระวงั ซึ� งมนัเป็นไปอย่างที�ผูศึ้กษา

แนะนาํจริง ๆ ทาํให้เขาไม่ตกใจเมื�อเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ�น เพราะนี�คือการใช ้World Café แทน

การอบรมแบบธรรมดาของธนาคารชื�อดงัแห่งนี� เป็นครั� งแรก

Dream :

ทาํให้คนไทยรู้จกั และเขา้ใจถึงขั�นตอนการทาํกิจกรรม World Café ในรูปแบบของผูศึ้กษา

ที�สามารถใชง้าน ไดจ้ริง และทาํความเขา้ใจไดง่้าย

Design :

เขียนบทความเกี�ยวกบัขั�นตอนการทาํกิจกรรม World Café ในรูปแบบของผูศึ้กษา ลงใน 

Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพื�อนาํเสนอให้กบัผูที้�สนใจ

Destiny :

เริ�มดาํเนินการทนัที

AI-KM : Combination จัดทํา Fan Page บนเครือข่าย Facebook เพื�อแยกประเภทของความรู้

Discovery :

หลงัจากที�เขียนบทความเกี�ยวกบั World Café ลงใน Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ”    

ได้ระยะหนึ� ง พบว่าบทความที� เกี� ยวกับเรื� องนี� ได้รับการตอบรับจากผู ้อ่านใน website : 

www.gotoknow.org เป็นอย่างดี จึงไดเ้กิดความคิดที�จะทาํ Fan Page เกี�ยวกบั World Café บน

เครือข่าย Facebook โดยใช้ชื�อว่า “World Café Thailand” โดยเนื�อหาจะเนน้เรื�องราวที�เกี�ยวกบั 

World Café โดยเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นในเรื�องของขั�นตอนการทาํกิจกรรม ตวัอย่างหัวขอ้ในการทาํ 

ความแตกต่างระหว่างกิจกรรม World Café กบัการระดมสมองแบบ Brainstorming เพื�อเป็นการจดั

หมวดหมู่ความรู้ในเรื�องของ World Café สําหรับผูที้�สนใจโดยเฉพาะ ซึ� งในปัจจุบนัมีสมาชิกอยู่ใน 

Fan Page : World Café Thailand แลว้ทั�งสิ�น 88 คน

Dream :

เพิ�มความสะดวกให้กบัผูที้�สนใจเรื�องราวที�เกี�ยวกบั World Café โดยเฉพาะ และยงัเป็นการ

สร้างกลุ่มของผูที้�สนใจใหม่เพิ�มเติมจากกลุ่มเดิมใน Website : www.gotoknow.org เนื�องจากผูเ้ล่น

Website ดงักล่าวเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มผูที้�เล่น Facebook ทั�งยงัเป็นการเพิ�มช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์เครื�อข่าย AI Thailand และชมรม World Café Thailand อีกดว้ย

Design :

จดัทาํ Fan Pang บนเครือข่าย Facebook โดยใชชื้�อวา่ “World Café Thailand” และนาํเอา

บทความต่าง ๆ ของผูศึ้กษาและชาว AI Thailand ที�เกี�ยวขอ้งกบั World Café ใน Website : 
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www.gotoknow.org รวมถึงขอ้มูลใน Internet ที�น่าสนใจไปเผยแพร่ลงใน Fan Page ดงักล่าวดว้ย 

โดยจะทาํการเขียนบทความที�เกี�ยวกบั World Café เผยแพร่ลงใน Fan Page อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ     

1 บทความ
Destiny :

เริ�มดาํเนินการทนัที

AI-KM : Internalization ปรับขั�นตอนการดําเนินกิจกรรม World Café ให้เหมาะสมในแต่ละงาน

Discovery :

เมื�อวนัพุธที� 7 เมษายน พ.ศ.2553 ชมรม World Café Thailand ไดรั้บโอกาสจากคณะสัตว-

แพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้นาํเอากิจกรรม World Café ไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชา 

“ธุรกิจเลี� ยงปลาสวยงาม” โดยมีเป้าหมายเพื�อให้ความรู้ในเชิงธุรกิจกบันกัศึกษาเหล่านั�น ซึ� งการ

ดาํเนินงานในครั� งนั�นมีขอ้จาํกดัในเรื�องของเวลา จาํนวนผูร่้วมกิจกรรม และสถานที�เป็นอย่างมาก 

ก่อนการดาํเนินงานทีมงานจึงไดท้าํการประชุมกนัเพื�อหาวิธีการที�เหมาะสมที�จะทาํให้กิจกรรม

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบลื�น พวกเราไดต้ดัสินใจให้ความสําคญักบัเรื�องของเวลามากที�สุด เราใช้การกะ

ประมาณจาํนวนนกัศึกษาที�จะมาเขา้ร่วมกิจกรรม และทาํการเปลี�ยนรูปแบบในการดาํเนินการใหม่ 

เพื�อให้ทนักบัเวลาที�มีอยู่จาํกดัเพียง 1 ชั�วโมงครึ� ง โดยทีมงานใชก้ารแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มใหญ่      

2 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มใหญ่จะมีกลุ่มยอ่ยอีก 4 กลุ่ม โดยหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ยของแต่ละสถานีใน

การดาํเนินกิจกรรมของทั�ง 2 กลุ่มใหญ่นั�นจะเหมือนกนั และเพิ�มในส่วนของการฝึก Host เขา้มา

เพิ�มเติมจากวิธีการที�เคยใช้ เพื�อช่วยให้กิจกรรมดาํเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ�น ซึ� งการดาํเนินกิจกรรม World Café ในวนันั�นประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี

Dream :

ทาํให้คนไทยรู้จกั World Café มากขึ�น และใชใ้นการพฒันาองคก์ร หรือใชใ้นการเรียนการ

สอนกนัอย่างแพร่หลายในอนาคต และเป็นการบอกให้รู้ว่า World Café เป็นกิจกรรมที�มีความ

ยดืหยุน่สูง

Design :

เขียนบทความสรุปขั�นตอนในการดาํเนินกิจกรรม World Café ในวนันั�น ลงใน Blog 

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” เพื�อเผยแพร่ให้กบัคนที�สนใจ

Destiny :

เริ�มดาํเนินการทนัที
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การศึกษาในครั� งนี�  ผูศึ้กษาได้ทาํการเขียนบทความ เพื�อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที�ได้

ทาํการศึกษาให้กับผูที้�สนใจ โดยได้เขียนบทความเผยแพร่ไปแล้วรวมทั�งสิ�น 106 บทความ            

ซึ� งสามารถสรุปยอดจาํนวน ผูเ้ขา้ชมบทความใน Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ และจาํนวน      

แพลนเน็ตที� Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ถูกนาํเขา้ร่วมแพลนเน็ตในแต่ละรอบวงจร ดงัแสดง

ในภาพที� 4.1 และ ภาพที� 4.2
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จาํนวนผู้เข้าชม (ครั�ง)

ภาพที� 4.1 แสดงจาํนวนผูเ้ขา้ชมใน Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ

รอบวงจรที� 1   มีผูเ้ขา้ชม 2,518 ครั� ง เพิ�มขึ�นจากบทความแรกที�มีผูเ้ขา้ชม 122 ครั� ง คิดเป็น Growth

= 1,964 %

รอบวงจรที� 2   มีผูเ้ขา้ชม 6,296 ครั� ง เพิ�มขึ�นจากบทความแรกที�มีผูเ้ขา้ชม 122 ครั� ง คิดเป็น Growth

= 5,061 %

รอบวงจรที� 3   มีผูเ้ขา้ชม 11,265 ครั� ง เพิ�มขึ�นจากบทความแรกที�มีผูเ้ขา้ชม 122 ครั� ง คิดเป็น Growth

= 9,134 %

รอบวงจรที� 4   มีผูเ้ขา้ชม 12,801 ครั� ง เพิ�มขึ�นจากบทความแรกที�มีผูเ้ขา้ชม 122 ครั� ง คิดเป็น Growth

= 10,392 %
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ถูกนําเข้า (แห่ง)

จาํนวนแพลนเน็ตที�ถกูนําเข้า 
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ภาพที� 4.2 แสดงจาํนวนแพลนเน็ตที� Blog จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจถูกนาํเขา้ร่วม

รอบวงจรที�  1    ถูกนาํเขา้ร่วมแพลนเน็ตเพิ�มเป็น 24 แห่ง จากวนัแรกที�มี 2 แห่ง คิดเป็น Growth =

1,100%

รอบวงจรที�   2    ถูกนาํเขา้ร่วมแพลนเน็ตเพิ�มเป็น 48 แห่ง จากวนัแรกที�มี 2 แห่ง คิดเป็น Growth =

2,300%

รอบวงจรที�   3    ถูกนาํเขา้ร่วมแพลนเน็ตเพิ�มเป็น 57 แห่ง จากวนัแรกที�มี 2 แห่ง คิดเป็น Growth =

2,750%

รอบวงจรที�   4    ถูกนาํเขา้ร่วมแพลนเน็ตเพิ�มเป็น 66 แห่ง จากวนัแรกที�มี 2 แห่ง คิดเป็น Growth =

3,200%

วเิคราะห์ข้อมูล

ตลอดระยะเวลาประมาณ 4 เดือนครึ� งที�ทาํการศึกษาตามกระบวนการของสุนทรียสาธก      

ผูศึ้กษาได้คน้พบวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ มากมายที�จะทาํให้การสร้างแรงจูงใจนั�นประสบ-
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ผลสําเร็จ ซึ� งขอ้มูลที�ไดส่้วนใหญ่เกิดขึ�นจากประสบการณ์ตรงของผูถู้กสัมภาษณ์ รวมไปถึงการ

สงัเกตสิ�งต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวัของผูศึ้กษา ซึ� งผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านี� จากเนื�อหาและ

ความคิดเห็นที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อหาขอ้สรุปแลว้นาํมาเขียนบทความเผยแพร่ลงใน 

Blog “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” ที� Website : www.gotoknow.org ไปแลว้ทั�งสิ�น 106 บทความ 

โดยมีเป้าหมายหลกั คือเพื�อเป็นฐานขอ้มูลให้กบัคนไทยที�ประสบปัญหาเรื�องการขอ ไม่กลา้ที�จะขอ 

และผูที้�สนใจจะศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ ทราบถึงวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ

ทางดา้นจิตวิทยาที�ใชใ้นการสร้างแรงจูงใจแลว้ประสบผลสําเร็จ หรือไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ ซึ� งสามารถ

สรุปวิธีการสร้างแรงจูงใจจากการศึกษาในครั� งนี�ได ้15 วิธี ประกอบดว้ย

1. การขอด้วยส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 9P’s) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้

ลูกคา้สนใจในตวัสินคา้หรือบริการ โดยใชส่้วนผสมทางการตลาดทั�ง 9P มาเป็นตวัช่วย ในการสร้าง

ความแตกต่าง เพื�อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เหมาะสําหรับนาํไปประยุกคใ์ช้ในการ

ประกอบธุรกิจต่างๆ

2. การขอให้คิดตาม เป็นการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้การเล่าเรื� องลาํดบัเหตุการณ์ และใช้

เหตุผลประกอบให้เห็นภาพ ว่าถา้ทาํอย่างนั�นแล้วจะไดผ้ลอย่างนี�  เหมาะสําหรับใชใ้นการสร้าง

แรงจูงใจให้ลูกคา้ซื�อสินคา้หรือบริการ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ผูห้ญิง

3. การขอด้วยกระบวนการ World Café เป็นกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ เพื�อให้เกิด

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผูร่้วมในกระบวนการ ซึ� งสามารถนาํประสบการณ์

ที�ไดท้ั�งหมด มาหาจุดร่วม เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง พฒันา หรือปรับปรุงธุรกิจได ้

4. การขอนิดส์นึง เป็นวิธีที�เหมาะสําหรับใช้ในการเปลี�ยนพฤติกรรมของบุคคล หรือ

เปลี�ยนวฒันธรรมองคก์ร เป็นวิธีที�ตอ้งใช้เวลาในการเปลี�ยนแปลง หรือปรับทศันคติ ซึ� งถา้สิ�งที�เรา

ตอ้งการจะเปลี�ยนนั�นมนัให้ผลที�ดีกว่าสิ� งเดิมๆที�เป็นอยู่ และบุคคลหรือองค์กรที�เราตอ้งการจะ

เปลี�ยนแปลงรับรู้วา่มนัดีจริง การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบนี�ก็จะประสบผลสําเร็จไดอ้ยา่งไม่ยากนกั 

5. การขอให้เติมใจลูกค้าหรือคนในองค์กร เป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้การแสดง

ความจริงใจให้กบัลูกคา้ หรือการให้กาํลงัใจกบัคนในองคก์ร เพื�อสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ 

รวมทั�งเพิ�มขวญัและกาํลงัใจให้กบัคนในองคก์ร ซึ� งการกระทาํแบบนี� เรียกวา่การเติมใจ เมื�อเราเติม

ใจให้พวกเขาจนเต็ม ก็ไม่ใช่เรื�องยากที�เราจะไดใ้นสิ�งที�ตอ้งการ เหมาะสําหรับการสร้างฐานลูกคา้ 

หรือรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพขององคก์รให้คงอยูต่่อไป

6. การขอแบบ Build up for Goal เป็นวิธีที�ใชใ้นการสร้างโอกาสให้กบัตนเอง เพื�อให้ได้

ในสิ�งที�ตอ้งการ ประกอบดว้ยขั�นตอน 3 ขั�นตอนคือ กาํหนดเป้าหมาย (Target) สร้างพนัธกิจ 
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(Mission) ทาํการปรังปรุงหรือพฒันาตนเอง (Build up) เพื�อสร้างจุดเด่นให้กบัตนเอง และสร้าง

ความประทบัใจให้กบัผูที้�เราตอ้งการจะเขา้ไปขอโอกาส เมื�อทาํไดค้รบทั�ง 3 ขั�นตอน โอกาสที�จะได้

ในสิ�งที�ตอ้งการก็เป็นไปไดสู้ง (Goal Completed)

7. การเอาชนะอุปสรรคในการขอ เป็นวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที�ถูกซ่อนเร้นอยู่ใน      

จิตใตส้าํนึกของคนไทย ซึ� งเป็นสาเหตุที�ทาํให้คนไทยไม่กลา้ที�จะขอในสิ�งที�ตอ้งการ 

8. การขอแบบให้ก่อนรับ เป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจที�เป็นผลพลอยได้จากการกระทาํ 

กล่าวคือการที�เราให้สิ� งดีๆกบัผูอื้�น เราย่อมจะไดสิ้� งดีๆตอบแทนกลบัมาเช่นเดียวกนั เป็นการให้

อยา่งเต็มใจโดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน โดยมีแนวคิดวา่ผูรั้บจะมีความสุขกบัสิ�งที�เราให้ไป

9. การขอโดยอาศัยตัวนําร่อง เป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยอาศยัสิ�งแวดลอ้มรอบๆตวัเป็น

ตวัช่วยดึงดูดลูกคา้ หรือชกัจูงใจบุคคลที�เราตอ้งการจะให้เขาทาํในสิ�งที�เราตอ้งการ เหมาะสําหรับ

นาํไปประยุกคใ์ช้กบัธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที�มีคู่แข่งเป็นร้านอาหารประเภทเดียวกนั

ตั�งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั ซึ� งลูกคา้ที�มีเวลามกัจะเลือกใชบ้ริการร้านอาหารที�มีคนเยอะ

10. การขอโดยใช้อุบาย เป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจที�มกัจะใชคู้่กบัการขอนิดส์นึง ตอ้งอาศยั

การวางแผน และไหวพริบของผูใ้ชเ้ป็นอย่างมาก ตอ้งมีการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของเป้าหมายมา

เป็นอยา่งดี เพื�อที�จะไดว้างแผนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

11. การขอให้ลองก่อน เป็นวิธีที�คนไทยไม่ค่อยนาํมาใช้กนั เพราะชอบคิดไปก่อนแลว้ว่า  

ขอไปก็ไม่ได ้และเลือกที�จะไม่ขอดีกว่า ซึ� งจริงๆแลว้ การลองขอดูก่อนนั�น ก็ไม่ไดเ้สียหายอะไร  

ถา้ไดม้าก็ดี ไม่ไดก้็ไม่เป็นไร ดีกวา่ปล่อยโอกาสที�มีอยูจ่าํกดัให้หลุดลอยไปอยา่งน่าเสียดาย

12. การขอให้รอ โดยใช้เงื�อนไขของเวลา เป็นวิธีที�แปลกแต่จริง กล่าวคือถา้เราอยากให้ใคร

สักคนรอ โดยที�เรากาํหนดระยะเวลาในการรอคอยไว้ เขาก็จะเต็มใจทาํตามคาํขอของเรามากกวา่ที�

จะรอไปเรื�อยๆแบบไม่มีจุดหมาย ยกตวัอย่างเช่น การรอสัญญาณไฟจราจร แยกที�มีตวัเลขนบัถอย

หลงั เรากลบัรู้สึกวา่รอไม่นานเหมือนกบัแยกที�ไม่มี แต่จริงๆแลว้เราใชเ้วลาในการรอเท่ากนั

13. การขอโดยอาศัยผู้อยู่เบื�องหลังในการตัดสินใจ วิธีการสร้างแรงจูงใจนี�  กล่าวไวว้่า

ผูห้ญิง คือผูที้�อยู่เบื�องหลงัอาํนาจในการตดัสินใจซื�อสินคา้หรือบริการของครอบครัวโดยส่วนใหญ่ 

ซึ� งเราจะมองขา้มพลงัอาํนาจนี�ไปไม่ได ้ธุรกิจสมยัใหม่ควรจะให้ความสําคญักบัผูห้ญิงมากขึ�น

14. การขอโดยการบอกฝาก วิธีนี� ใช้ไดดี้กบัคนไทย ซึ� งคนไทยส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบ

ช่วยเหลือ การที�เราบอกฝากให้พวกเขาช่วยดูแลอะไรสักอยา่งที�เราวางทิ�งเอาไว ้หรืออยู่ในระแวกที�

พวกเขาอยู่ พวกเขาจะคิดวา่มนัเป็นหน้าที�ของเขาที�ตอ้งรับผิดชอบสิ�งนั�นขึ�นมาโดยทนัที ซึ� งการ

บอกฝากจะทาํให้พวกเขาดูแลสิ�งที�เราบอกฝากไวเ้ป็นอยา่งดี
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15. การขอแบบ Reverse Psychology คือการทาํในสิ�งที�ตรงกนัขา้มกบัที�เขาคาดหวงัหรือ

คิดเอาไว ้มกัจะใช้ไดผ้ลกบัผูใ้หญ่ หรือผูที้�มีอาํนาจเหนือกวา่ การสร้างแรงจูงใจในลกัษณะนี� เป็น

การยอมรับในสิ�งที�ตนเองทาํผิดพลาดไป วิธีนี� จะทาํให้ผูใ้หญ่ หรือผูที้�มีอาํนาจเหนือกว่าเราเปลี�ยน

ทศันคติที�ไม่ดีกบัเราไปในทางที�ดีขึ�นโดยทนัที และพร้อมที�จะให้โอกาสเราแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั�น

นอกจากนั�นผูศึ้กษายงัไดน้าํบทความทั�งหมดมาทาํการวิเคราะห์ เพื�อนาํเนื�อหาและความ

คิดเห็นที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบทความต่าง ๆ ในแต่ละบทความมาเชื�อมโยงเขา้กบั

ทฤษฏีอาวุธ 6 อย่างที�ใช้ในการชกัจูงใจ (Six Weapons of Influence) และทฤษฎีส่วนผสมทาง

การตลาด (Marketing Mix : 9P’s) เพื�อหาจุดร่วม (Convergence) ที�เป็นปัจจยัสําคญัหรือจุดเปลี�ยน

ของเหตุการณ์ที�ทาํให้การสร้างแรงจูงใจในแต่ละครั� งประสบผลสําเร็จ หรือไดใ้นสิ� งที�ตอ้งการ    

โดยรวบรวมเป็นความถี�ของจาํนวนบทความที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัทฤษฏีนั�น ๆ และจดัทาํออกมา

ตารางสรุปเพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจ ดงัแสดงให้

เห็นในตารางต่อไปนี�

ตารางที�  4.5 แสดงผลสรุปของการนาํเอาเนื�อหาและความคิดเห็นของบทความใน Blog   จิตวิทยาการ

                      สร้างแรงจูงใจมาเชื�อมโยงเขา้กบัทฤษฎี

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง
จํานวน

บทความ
%

อาวุธ 6 อย่างที�ใช้ในการชักจูงใจ (Six Weapons of Influence)

1. Reciprocation - การตอบแทนซึ�งกนัและกนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 32 30.19

2. Commitment and Consistency – การมุ่งมั�นแบบผกูมนัให้สําเร็จ 9 8.50

3. Social Proof - การพร้อมที�ยอมทาํตามการยอมรับของสังคม 14 13.21

4. Liking - การชอบพอ 42 39.62

5. Authority - การเชื�อในสิทธิอาํนาจที�เป็นที�ยอมรับ 5 4.72

6. Scarcity or Not missing out - ความรู้สึกไม่อยากพลาดโอกาสที�มีนอ้ย 4 3.76

รวม 106 100.00

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 9P's)

1. Product – สินคา้หรือบริการที�จะเสนอให้กบัลูกคา้ เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการของพวกเขา 18 16.98

2. Price - ราคา การตั�งราคา นโยบายทางดา้นราคา กลยุทธทางดา้นราคา 2 1.89
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ตารางที�  4.5 แสดงผลสรุปของการนาํเอาเนื�อหาและความคิดเห็นของบทความใน Blog   จิตวิทยาการ

                      สร้างแรงจูงใจมาเชื�อมโยงเขา้กบัทฤษฎี

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง
จํานวน

บทความ
%

3. Place - ทาํเล สถานที�ตั�ง รวมถึงช่องทางการนาํสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้ 7 6.60

4. Promotion - การส่งเสริมทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 9 8.49

5. People - พนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร ที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้ทั�งทาง

ตรงและทางออ้มในการจาํหน่ายสินคา้ หรือให้บริการ

26 24.53

6. Process - กระบวนการในการให้บริการ ประกอบดว้ยกระบวนการ

ก่อน, ระหวา่ง และหลงัให้บริการ โดยคาํนึงถึงความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั

31 29.25

7. Physical Evidence - บรรยากาศในการให้บริการ สภาพแวดลอ้มของ

สถานบริการ ที�มีผลต่อความประทบัใจของลูกคา้

7 6.60

8. Pissadarn - เป็นนวตักรรมที�เกิดขึ�นจากความคิดของตนเอง แปลกใหม่

พิสดารไม่เหมือนใคร

5 4.72

9. Peaceful Toilet - ห้องนํ� าที�เป็นมิตรกบัผูห้ญิง เป็นห้องนํ� าที�สะอาด

บรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม น่าใช้

1 0.94

รวม 106 100.00

สรุปผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื�อหาจุดร่วมจากตารางที� 4.5 พบวา่ ภายใตท้ฤษฎีอาวุธ 6 อยา่งที�

ใชใ้นการชกัจูงใจนั�น ปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทาํในสิ�งที�ตอ้งการ

อนัดบัแรก คือการชอบพอ (Linking) คิดเป็น 39.62% ของเหตุการณ์ที�คน้พบ รองลงมา คือการตอบ

แทนซึ� งกนัและกนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั (Reciprocation) คิดเป็น 30.19% ของเหตุการณ์ที�คน้พบ 

จากผลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ภายใตท้ฤษฎีดงักล่าว มนุษยจ์ะยอมให้ ยอมทาํตามในสิ�งที�ถูกร้องขอ 

หรือมกัจะถูกชกัจูงใจไดง่้าย เมื�อพวกเขามีความรู้สึกชอบ หรือพอใจในตวับุคคล หรือสิ�งเหล่านั�น

เป็นการส่วนตวั รวมไปถึงกรณีการขอแบบมีเงื�อนไข หรือมีขอ้แลกเปลี�ยนที�สมเหตุสมผล ก็จะทาํ

ให้การขอในครั� งนั�นมีโอกาสที�จะประสบผลสําเร็จไดสู้ง ถา้สิ�งที�ขอมานั�นผูถู้กขอสามารถทาํให้ได ้
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ไม่รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป หรือสิ�งที�จะได้ตอบแทนมานั�นคุม้ค่า ผูถู้กขอย่อมจะ      

ทาํตามในสิ�งที�เราขอ เพื�อขอ้แลกเปลี�ยนนั�น

ภายใตท้ฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดนั�น ปัจจยัสําคญัที�มีผลต่อความสําเร็จในการสร้าง

แรงจูงใจให้ลูกคา้ซื�อสินคา้ หรือบริการ อนัดบัแรก คือกระบวนการ (Process) คิดเป็น 29.25% ของ

เหตุการณ์ที�คน้พบ รองลงมา คือพนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร (People) คิดเป็น 24.53% ของ

เหตุการณ์ที�คน้พบ จากผลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ภายใตท้ฤษฎีดงักล่าว การที�เราจะสร้างแรงจูงใจให้

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซื� อสินค้า หรือบริการของเรานั� น สิ� งที� เราต้องคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก คือ 

กระบวนการในการให้บริการ เราตอ้งใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียดของกระบวนการ เริ� มตั� งแต่         

การตอ้นรับลูกคา้ ตอ้งดูแลเอาใจใส่ไม่ปล่อยปะละเลย ขั�นตอนระหวา่งการให้บริการตอ้งให้บริการ

อย่างเต็มใจ ในส่วนของการบริการหลังการขายนั� น ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะในเรื�องการรับประกนัสินคา้หรือบริการ และการซ่อมบาํรุงสินคา้ ตอ้งทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน อาจจะมีการบริการซ่อมบาํรุงให้ถึงบ้าน ก็จะช่วยให้ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซื�อสินคา้ หรือบริการของเราไดง่้ายขึ�น อีกปัจจยัหนึ�งที�สําคญัไม่แพก้นั ก็คือ 

ส่วนของพนกังานหรือบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะพนกังานขาย ซึ� งเป็นผูที้�ใกลชิ้ดกบัลูกคา้

มากที�สุด พนกังานขายที�ดีควรจะเป็นคนที�อธัยาศยัดี ดูน่าเชื�อถือ มีใจพร้อมที�จะให้บริการ เต็มใจที�

จะดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ทุกคนเป็นอยา่งดี และเท่าเทียมกนั ตอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัตวัสินคา้ หรือบริการ

พร้อมที�จะให้ขอ้มูล คาํแนะนาํ หรือตอบขอ้ซักถามของลูกคา้ เมื�อลูกคา้ตอ้งการ รู้จกักาละเทศะ 

วางตวัเป็น อยูถู่กที�ถูกเวลา ซึ� งสิ�งต่าง ๆเหล่านี� เป็นคุณลกัษณะที�พนักงานขายพึงมี เพื�อที�จะสร้าง

ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ถา้ลูกคา้รู้สึกประทบัใจกบัการให้บริการของพนกังานขาย โอกาสที�

พวกเขาจะซื�อสินคา้ หรือบริการของเราก็เป็นไปไดสู้ง



บทที� 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1.   สรุปผลการศึกษา

การศึกษาการประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพื�อปรับปรุงการปฎิบติัการจดัการความรู้กรณีศึกษา

“จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ” มีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มพูนความรู้เกี�ยวกบัจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ 

และพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความรู้ โดยใช้กระบวนการของสุนทรียสาธก ร่วมกบั   

การจดัการความรู้ SECI Model ในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือนครึ� ง ซึ� งแบ่งช่วงการศึกษา

ออกเป็น 4 รอบวงจร ระหวา่งวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 – วนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ผูศึ้กษา

ไดใ้ชสุ้นทรียสาธกเป็นเครื�องมือหลกัในการคน้หาขอ้มูล โดยใชก้ารสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย และ

สังเกตจากบุคคล หรือสิ� งต่างๆ ที�อยู่รอบตวั นอกจากนี� ยงัใช้การคน้ควา้หาขอ้มูลจากสื�อต่าง ๆ

เพิ�มเติมในสิ�งที�สนใจศึกษา ภายใตแ้นวคิดเชิงบวกอยา่งอิสระ เพื�อคน้หาประสบการณ์ในการสร้าง

แรงจูงใจที�ใช้แล้วประสบความสําเร็จ หรือได้ในสิ� งที�ต้องการ หลังจากนั� นก็จะนําข้อมูลที�ได ้         

มาวิเคราะห์ เชื�อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ เพื�อหาขอ้สรุปและเขียนเป็นบทความลงในบล็อกจิตวิทยาการ

สร้างแรงจูงใจ เพื�อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ที�เวบ็ไซต์ www.gotoknow.org เมื�อครบรอบวงจร        

ผูศึ้กษาก็จะทาํการสรุปภาพรวมของการคน้พบในรูปแบบของตาราง 4-D และใช้วงจร AI 4-D 

Model ร่วมกบัการจดัการความรู้แบบ SECI Model ในการจดัการกบัขอ้มูลองค์ความรู้ที�คน้พบใน

แต่ละรอบวงจรให้เป็นระบบในรูปแบบของ AI-KM

ระหวา่งที�ทาํการคน้หาขอ้มูลดว้ยกระบวนการของสุนทรียสาธก ผูศึ้กษาไดมี้พฤติกรรมที�

เปลี�ยนแปลงไป กลายเป็นคนที�ช่างสังเกตมากขึ�น ใส่ใจในรายละเอียด สามารถตั�งคาํถามเชิงบวก        

จบัประเด็นสาํคญัในการสนทนา วิเคราะห์หาจุดเปลี�ยนของเหตุการณ์ไดดี้ และตรงประเด็นมากขึ�น     

ทาํใหผู้ศึ้กษาคน้พบประสบการณ์ดา้นบวกที�ถูกซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคล หรือสิ�งต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวั

มากมาย และสามารถนาํสิ�งที�คน้พบเหล่านั�นไปขยายผลต่อได้ ซึ� งต่างจากแต่ก่อนตอนที�ยงัไม่ได้

ทาํการศึกษาอิสระนี� ผูศึ้กษายงัไม่เขา้ใจว่าการตั�งคาํถามเชิงบวกเป็นอย่างไร ตอ้งเจาะประเด็น    

แบบไหนถึงจะไดข้อ้มูลที�ตอ้งการ ซึ� งในช่วงแรกที�ทาํการศึกษา ผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีลองผิดลองถูก

เรียนรู้จากการลองทาํจริง รวมทั� งเข้าไปขอคาํแนะนาํจากอาจารย์ที�ปรึกษา เพื�อขอคาํแนะนํา          

จนสามารถที�จะหาขอ้มูลดว้ยการตั�งคาํถามเชิงบวกได ้ต่อมาไดค้น้พบว่าไม่ใช่ทุกคนที�จะมีขอ้มูล

และประสบการณ์ตามที�เราตอ้งการ ผูศึ้กษาจึงไดใ้ช้ทฤษฎีจุดพลิกผนัเขา้มาช่วยในการคน้หาผูรู้้    

ซึ� งช่วยให้การคน้หาขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากขึ�น และสิ�งสําคญัที�ไดจ้ากการศึกษาอิสระในครั� งนี�
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คือ ผูศึ้กษาไดรู้้จกักบัการจดัการความรู้ ที�ทาํให้ผูศ้ึกษาไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้สิ�งต่างๆ กบัคนรอบขา้ง 

ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นประโยชน์ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง และปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั

ในรอบวงจรที� 3 มีผูอ่้านซึ� งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารชื�อดงัแห่งหนึ�งไดเ้ขา้มาขอคาํปรึกษา 

และนาํเอาความรู้เกี�ยวกบั World Café ไปทดลองใชจ้ริงในการสัมมนาของบริษทั ซึ� งสิ�งที�ผูศึ้กษา

แนะนาํไปนั�น เป็นประโยชน์กบัผูบ้ริหารท่านนั�นมาก นอกจากนี� ในรอบวงจรที� 4 ผูศึ้กษาไดจ้ดั

กิจกรรม World Café ให้กบันกัศึกษา ที�คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และเป็นที�มา

ของการตั�งชมรม World Café Thailand บนเครือข่าย Facebook ซึ� งผูศึ้กษาเป็นคนแรกในประเทศ

ไทยที�ไดก่้อตั�งชมรมดงักล่าวขึ�น ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน 149 คน และไดจ้ดัทาํ Website :

www.world-cafe.org ซึ� งมีกาํหนดแลว้เสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

เมื�อทาํการศึกษาครบรอบวงจรที� 4 ผูศึ้กษาไดเ้ขียนบทความเผยแพร่ลงในบล็อกจิตวิทยา

การสร้างแรงจูงใจ รวมทั�งสิ�น 106 บทความ ซึ� งสามารถสรุปวิธีการสร้างแรงจูงใจจากการวิเคราะห์

เนื�อหา และความคิดเห็นที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในแต่ละบทความของการศึกษาในครั� งนี�

ไดท้ั�งสิ�น 15 วิธี ประกอบดว้ย การขอด้วยส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 9P’s),          

การขอให้คิดตาม, การขอดว้ยกระบวนการ World Café, การขอนิดส์นึง, การขอให้เติมใจลูกคา้หรือ

คนในองคก์ร, การขอแบบ Build up for Goal, การเอาชนะอุปสรรคในการขอ, การขอแบบให้ก่อน

รับ, การขอโดยอาศยัตวันาํร่อง, การขอโดยใช้อุบาย, การขอให้ลองก่อน, การขอให้รอ โดยใช้

เงื�อนไขของเวลา, การขอโดยอาศยัผูอ้ยูเ่บื�องหลงัในการตดัสินใจ, การขอโดยการบอกฝาก, การขอ

แบบ Reverse Psychology ซึ� งสามารถนาํวิธีการสร้างแรงจูงใจดงักล่าว ไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจ และปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได้

ตลอดระยะเวลาที�ทาํการศึกษาจาํนวนผูเ้ขา้ชม และแพลนเน็ตที�ถูกรวมเขา้เพิ�มขึ�นในทุกๆ

รอบวงจร โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมบทความแรกรวม 122 ครั� ง และถูกรวมเขา้แพลนเน็ต 2 แห่ง        

เมื�อครบรอบวงจรที� 1 มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ� นเป็น 2,518 ครั� ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 1,964% และ        

ถูกรวมเขา้แพลนเน็ตเพิ�มขึ�นเป็น 24 แห่ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 1,100% เมื�อครบรอบวงจรที� 2    

มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ�นเป็น 6,296 ครั� ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 5,061% และถูกรวมเขา้แพลนเน็ตเพิ�มขึ�น

เป็น 48 แห่ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 2,300% เมื�อครบรอบวงจรที� 3 มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ�นเป็น 11,265

ครั� ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 9,134% และถูกรวมเขา้แพลนเน็ตเพิ�มขึ�นเป็น 57 แห่ง คิดเป็นอตัรา

การเติบโต 2,750% และเมื�อครบรอบวงจรที� 4 มีผูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ�นเป็น 12,801 ครั� ง คิดเป็นอตัรา      

การเติบโต 10,392% และถูกรวมเขา้แพลนเน็ตเพิ�มขึ�นเป็น 66 แห่ง คิดเป็นอตัราการเติบโต 3,200%
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นอกจากนี� ผู ้ศึกษาย ังได้นําบทความทั� งหมดในบล็อกจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ                

มาวิเคราะห์ เพื�อหาจุดร่วม โดยการเชื�อมโยงเนื�อหาของบทความต่างๆ เขา้กบัทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได ้2 เป็นส่วน คือ ส่วนของทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบัจิตวิทยาการสร้าง

แรงจูงใจ ปัจจยัสาํคญัที�มีผลต่อความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทาํในสิ�งที�ตอ้งการ คือ การชอบ

พอ (Linking) และการตอบแทนซึ� งกนัและกนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั (Reciprocation) คิดเป็น 39.62% 

และ 30.19% ของเหตุการณ์ที�คน้พบตามลาํดบั สําหรับส่วนของทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกับการตลาด 

ปัจจัยสําคัญที� มีผลต่อความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื� อสินค้าหรือบริการ คือ

กระบวนการ (Process) และพนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร (People) คิดเป็น 29.25% และ 24.53%

ของเหตุการณ์ที�คน้พบตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์นี�  เป็นเพียงขอ้มูลที�ไดจ้าก

การศึกษาที�มีขีดจาํกดั และวิเคราะห์ตามมุมมองความคิด และประสบการณ์ของผูศึ้กษาเท่านั�น

2.   ข้อเสนอแนะ

สาํหรับผูท้ี�สนใจจะนาํการศึกษาอิสระนี� ไปขยายผลต่อ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะและแนวทาง

ในการปฏิบติั เพื�อที�จะทาํให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นดงันี�

2.1 ผูศึ้กษาควรจะมีความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ กล้าที�จะลองผิดลองถูก          

เปิดกวา้งทางความคิด และพร้อมที�จะให้เวลากบัการศึกษาอยา่งเต็มที�

2.2 ควรใช้สุนทรียสาธกเป็นเครื�องมือหลกัในการคน้หาขอ้มูล โดยใช้ในการสัมภาษณ์ 

หรือสังเกต เพราะจะเปิดโอกาสให้มีการถามตอบ หรือมองเหตุการณ์ต่างๆ ภายใตแ้นวคิดเชิงบวก

อยา่งอิสระ 

2.3 กลุ่มประชากรที�ทาํการศึกษาควรจะมีความหลากหลาย เพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีการ 

แนวคิด และประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจที�แตกต่างกนัออกไป เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�หลากหลาย

มากยิ�งขึ�น

2.4 ควรเขา้พบอาจารยที์�ปรึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อที�จะนาํสิ�งที�คน้พบมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

พร้อมกบัขอคาํแนะนาํ และแนวทางในการทาํการศึกษาต่อไป

2.5 นาํวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที�คน้พบ ไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง

2.6 ควรมีความยืดหยุ่นในการศึกษา ไม่ยึดติดอยู่กบัทฤษฏีหรือแนวคิดที�เคยปฏิบติัมาก   

จนเกินไป เพื�อให้เกิดอิสระทางความคิด ไม่จาํกดัตวัเองอยูใ่นกรอบ และเพิ�มโอกาสในการคน้พบ

สิ�งใหม่ๆ มากขึ�น

2.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้สรุปที�ไดจ้ากการศึกษา จะเกิดจากความคิด และมุมมองจาก

ประสบการณ์ของผูศ้ึกษา ซึ� งขอ้สรุปที�ไดจ้ะใชไ้ดผ้ลกบับางเหตุการณ์เท่านั�น
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