
ความช้าท่ีหวัหิน … ความสขุท่ีเปล่ียนแปลง: Mental models (4)  

ต่อจาก บนัทกึทีห่น่ึง  สองและสาม : Personal mastery (1),  Shared Vision (2)  และ Team 

learning (3) ของชุดน้ีนะคะD 

D. Mental models  การเข้าใจแบบแผนความคิด 

อาจารยฝ์นถามพวกเราวา่  ถา้ไดย้นิ “ท าไมซือ้กบัขา้วมาเยอะแยะ  บา้นรวยนกัหรอืไง”  คนพดูก าลงัคดิ

อะไรอยู ่ ค าตอบ เขาอาจจะเสยีดายของถา้กนิไมห่มด  เป็นคนประหยดั  เคยไมค่อ่ยมอีนัจะกนิมาก่อนฯ 

นอกจากค าพดูแลว้  ฟังน ้าเสยีง  โทนเสยีง  สงัเกตวธิกีารพดู  สหีน้าทา่ทางซึง่สือ่ถงึสิง่ทีซ่่อนอยูเ่บือ้ง

ลกึในใจไดเ้กนิครึง่  แต่กย็งัเป็นพฤตกิรรมทีเ่ราสงัเกตได ้ สิง่ทีอ่าจจะสงัเกตไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้งไดเ้ป็นสิง่ที่

อยูล่กึในใจไปอกี คอื ความรูส้กึ  สว่นทีส่ ัง่สมมาเป็นคน ๆ หน่ึง  อยูเ่บือ้งหลงัความรูส้กึและพฤตกิรรมที่

แสดงออก  อาจจะตอ้งท าความเขา้ใจและคน้หา คอื ความตอ้งการและคุณคา่ทีแ่ต่ละคนยดึถอื  ดภูาพ

ภูเขาน ้าแขง็โลกภายในของคนประกอบนะคะ  น่าจะเขา้ใจขึน้ 

 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจเพิม่ขึน้  อาจารยฝ์นกรณุาเล่าเรือ่งทีก่ าลงัรูส้กึอดึอดั  เป็นกงัวล  หรอืเป็นเรือ่งทีม่ารบกวน

จติใจในชว่งนี้  อาจารยเ์ล่าจบ  พกัแป๊บ ใหเ้อาใจออกจากเรือ่งเล่าก่อน  แลว้ตวัแทนเพือ่น 2 คน  ลอง



หยบิไพแ่ทนความรูส้กึของอาจารย ์ และไพค่วามตอ้งการ คนละไมเ่กนิ 3 ใบ  อธบิายวา่รบัรูอ้ะไรได ้ 

เพราะอะไร  บอกเหตุผลทีห่ยบิใบนัน้ ๆ ใหอ้าจารย ์

อาจารยเ์ฉลยโดยหยบิไพข่องเพือ่นทีต่รงความรูส้กึและตรงความตอ้งการ  ขยายความเพิม่  และหยบิ

เพิม่จากทีเ่หลอื  ขยายความเพิม่  หากไมต่รง 

จากนัน้  จบักลุ่ม 3 คน  แจกไพเ่มน่  ใหพ้วกเราเล่นกนัเอง 

เรือ่งราวของน้องเกีย่วกบังานพสัดุ  พีส่องคนเลอืกไพใ่หค้อ่นขา้งตรง  เรือ่งของพีอ่าวุโสเป็นกรณี

ตวัอยา่งหายาก  การประเมนิบุคลากรไมม่ปีระสทิธภิาพและใหอ้อกจากราชการระดบักรม  น้องสองคน

เลอืกไพไ่ดต้รงบา้ง  พีห่ยบิเพิม่บา้ง  เรือ่งของเราเกีย่วกบัครอบครวั  พีแ่ละน้องเลอืกไพใ่หไ้ดต้รงมาก 

ประทบัใจพีม่ากทีเ่รยีบเรยีงเรือ่งเป็นขัน้ตอน  ไมเ่คยเล่าครบแบบนี้ทีไ่หนมาก่อน  และสองในสามของ

กลุ่มเรา  คุยและฟังเสยีงสะทอ้นจากเพือ่นโดนใจ  ไปถงึจุดทีป่ลดปล่อยความอดึอดันัน้ได ้ โล่ง  โปรง่

สบายทนัใด  และนอกรอบจากนัน้  น้องสดุทอ้งยงัไดค้วามรู ้ หลกัการ  กฏระเบยีบ  ทางเลอืกชดัเจนขึน้  

ตดัสนิใจไดจ้ะท าอยา่งไรต่อในการแกปั้ญหา  น้องบอกโล่งใจขึน้มาก 

มเีหตุจงึมผีล  และมพีระพรหมจงึลขิติใหเ้รามาพบกนั  ไมใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิ  ความเชีย่วชาญวธิอี่านคนคง

ถ่ายทอดใหไ้มค่รบจบในวนัเดยีว  เราเองอยูใ่นแวดวงคนแบบไหน  ความหลากหลายของเรือ่งราวทีเ่คย

พบ  คงชว่ยท าความเขา้ใจไดร้ะดบัหน่ึง  โดยไพค่วามรูส้กึและความตอ้งการชว่ยแจกแจง  จดัหมวดหมู่

จากซบัซอ้นใหง้า่ยขึน้  การรบัมอื  โอบรบั  ผอ่นคลาย  คลีค่ลาย  สะทอ้นการสือ่สารอยา่งสนัต ิ น่าจะ

ท าดขีึน้ ... ตดิตามชวีติสว่นทีเ่ราลขิติไดเ้องต่อไปละคะ่ 

 



ความหมาย Mental models จาก Slide ของอาจารยก๋์วยนะคะ 

คอื การอธบิายกระบวนการทางความคดิ ทีม่ตี่อปรากฏการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้บนโลก มนัเป็นการแทน 

(Representation) โลกรอบตวัอยา่งเป็นระบบ  ท าใหม้องเหน็ความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้  

ประโยชน์ของ Mental Model คอื การท าใหเ้รามองโลก ผา่นฟิลเตอรแ์ตกต่าง ยอมรบัความหลากหลาย 

และท าใหก้ระบวนการคดิเฉียบคมหรอืชดัเจนมากขึน้ 

เพราะกวา่คน ๆ หน่ึงจะสรา้งตวัตนขึน้มา  ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมจากคนรอบขา้ง  สถาบนั

ต่าง ๆ  ทีท่ างาน  วฒันธรรม  ศาสนา  และอื่น ๆ  ... การสือ่สารของโลกไรพ้รมแดนจรงิ ๆ 

 



 

(อารมณ์ความรูส้กึแจกแจงเป็นไพ ่ แลว้ค่อยเดาใจเพือ่นต่อ  ตอ้งการอะไร) 

^_,^ 

แบบแผนความคดิของคนหลายคนทีอ่ยูร่ว่มกนัในองคก์ร  ในสงัคม  มกัจะแจกแจงปกตไิดก้ราฟระฆงั

คว ่าสวยงาม  ถา้เราสามารถอา่นใจไดว้า่คน ๆ น้ีมแีบบแผนความคดิสนใจเรือ่งน้ีอยา่งมาก  เป็นผู้

บุกเบกิ  ล ้าสมยัในเรือ่งน้ี  เรากค็งเลอืกท างานกบัคนกลุ่มน้ีก่อน  เพือ่เป้าหมายคอ่ย ๆ เปลีย่นใจ  

เปลีย่นแปลงคา่กลางของ curve  หรอืบรรทดัฐานทางสงัคม (Social norm) ของคนทัง้องคก์รหรอืทัง้

สงัคมต่อไป (เทยีบไดก้บั The population strategy approach ของ Dr.Geoffrey Rose) 

 



 

^_,^ 

ขอบพระคุณ อ.ก๋วย อ.พฤหสั  พหกุลบุตร และอ.ฝน อ.ภทัรภร  เกดิจงัหวดั  จดักระบวนการ 

Transformative Learning  แบบยอ่แต่สะเทอืนทัง้ตวัและหวัใจ  ใหเ้คลื่อนการเปลีย่นแปลงขา้งในของ

เราเป็นผลทุกขณะทีรู่ต้วั   

สีห่ลกัการแรกขององคก์รแหง่การเรยีนรูผ้า่นไปแลว้นะคะ Personal Mastery, Shared vision, Team 

Learning, Mental models อา้งองิตามหนงัสอื The Fifth Discipline, The Art & Practice of the 

Learning organization  โดย Peter M. Senge  ชาว Gotoknow ทา่นใดสนใจใครรู่เ้พิม่เตมิ  เขา้ไปดู

รายละเอยีดไดน้ะคะ search มลูนิธสิือ่ชาวบา้น (มะขามป้อม)  



พกัสกัครู ่ โปรดรออา่นตอนที ่5 นะคะ  บุคคลแหง่การเรยีนรูห้ลาย ๆ คน รว่มจ าลองสรา้งทมีแหง่การ

เรยีนรู ้ 4 ทมี  แต่ละทมีจะมสีว่นเกือ้หนุนกนัอยา่งไร   เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์= ผลของแต่ละทมีรวมกนั + 

ผลทีเ่พิม่จากการ Synergy  4 ทมี  จงึจะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ 

แต่ก่อนจะไปถงึขัน้นัน้  สมมตแิคป่ระเดน็ปัญหาเดยีวทีเ่ราอยากท า  มสีาเหตุรากเหงา้อะไรบา้ง  สง่ผล

กระทบอยา่งไรบา้ง  ใครบา้งเกีย่วขอ้ง  และมคีวามคดิเชงิระบบ (Systems Thinking) ในประเดน็ปัญหา

ทีเ่ราอยากท านัน้ อยา่งไรบา้ง  จงึจะสะสาง Chaos (เค-ออส) ในหวัของเราใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง  เหน็แสง

สวา่งทางสงบบา้ง   

โปรดเอาใจชว่ย  เขยีนตอนที ่5 Highlight  และแถมฝึกพฒันาโครงการดา้นการเปลีย่นแปลงระดบัสงัคม 

ราตรสีวสัดิก์่อนนะคะ 

แปรงฟันและฝันดคีะ่ 

^_,^ 

ทพญ.ธริมัภา  ลุพรหมมา  โรงพยาบาลสระใคร  

บนัทกึ  11  กนัยายน  2565 


