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การจัดการความรูเ้ พื"อองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นบทความวิชาการทีผ" ูเ้ ขียนต้องการนําเสนอความสําคัญของ
การจัดการความรู้ 1) การสํารวจความรูภ้ ายในองค์กร 2) การวางแผนความรูเ้ พื"อการรวบรวมและจัดเก็บ 3) การพัฒนา
ความรู้ 4) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Sharing) เพื"อก่อให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือชื"อย่อว่า LO เป็ นรูปแบบการบริหารรูปแบบใหม่ซง"ึ ได้รบั ความ
นิยมอย่ างมากทังP ในภาครัฐ และภาคธุ รกิจเอกชนนับ ตังP แต่ ได้มีก ารตีพิม พ์เ ผยแพร่ห นัง สือ ที"มีช"ือ ว่า “The Five
Disciplines: the Art and Practice of the Learning Organization.” ของปี เตอร์ เซ็นเก้ (Peter M. Senge) ออกสู่
สาธารณะ โดยองค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู้เ ป็ น รูป แบบการบริห ารที"มุ่ ง เน้ น พัฒ นาความรู้ ความเข้า ใจ ทัก ษะ และ
ความสามารถของบุคลากรโดยสร้างบรรยากาศของการสนับสนุ น ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที" เพื"อสร้างงานและการบรรลุเป้ าหมายแห่งงานนันP อย่างต่อเนื"อง
เพื"อการพัฒนาองค์การให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมันคง
"
คําสําคัญ: การจัดการความรู,้ องค์กรแห่งการเรียนรู้

Absract
Knowledge management for organization learning is the academic writing that the writer wish to
present the important of knowledge management by 1) To survey the knowledge in organization 2) To plan
for collection the knowledge 3) Knowledge management 4) Knowledge transfer and knowledge sharing all of
items will be push the organization to Learning Organization or LO that the modern management for use in
both of government office and private company. Peter M. Senge ‘s book , The Five Disciplines: the Art and
Practice of the Learning Organization was presented to public for repeat the pattern to manage with the
development in knowledge , skill and ability of staffs that can build and support the environment for all staffs
in organization who will learn and develop their full skills to push their effective works for the organization
growth and firmness.
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บทนํา
ปั จจุบนั รูปแบบการแข่งขันกันภายใต้ยุคที"มกี ารเปลี"ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใ ช่อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือ
อุตสาหกรรมหนักแต่เป็ นอาวุธทางปั ญญาทีต" ่างจะต้องเรียนรูฝ้ ึกฝนเพื"อเป็ นอาวุธต่อสูใ้ นยุคนีPทเ"ี ราเรียกกันว่ายุคโลกาภิ
วัตน์หรือยุคทีเ" ข้าสูศ่ ตวรรษที" 21 หรือเป็ นยุคทีอ" าศัยแนวคิด “สังคมแห่งการเรียนรู”้ หรือ “Knowledge-based Society”
ก็เปรียบเป็ นกุญแจสําคัญของการปฏิรปู องค์กรกันในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิง" การพัฒนาทุนมนุษย์ เพื"อให้เป็ นแรง
ขับเคลื"อนองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปลีย" นสิง" ทีเ" ป็ นนามธรรมให้เป็ นรูปธรรมด้วยการนําหลัก
คิดดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ด้วยกิจกรรมทีเ" รียกกันว่า KM: Knowledge Management หรือการจัดการความรู้ เนื"องจาก
ความรู้จากบุคคลหนึ"งควรจะได้รบั การถ่ายทอดไปยังอีกรุ่นหนึ"งภายใต้บริบทที"ใกล้เคียงกันเพื"อเป็ นการแลกเปลี"ยน
เรียนรูซ้ ง"ึ กันและกัน คนรุ่นใหม่กค็ วรจะมีฐานความรูร้ ุ่นก่อนเพื"อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ความรูใ้ น
โลกยุคสังคมแห่งการเรียนรูน้ Pี ได้เปลีย" นบทบาทจากปั จจัยภายนอกมาเป็ นปั จจัยการผลิต (Production Factor) อย่าง
หนึ"ง ทีส" ามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เนื"องจากความรูเ้ กิดจาก
การกลันกรองโดยสมองของมนุ
"
ษย์ และถ่ายโอน เผยแพร่โดยมนุ ษย์ จึงมีคําที"อาจจะได้ยินกันบ่อยขึนP นัน" คือ “ทุน
มนุษย์” หรือ Human Capital ซึง" หมายถึงความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการเปลีย" นแปลงจาก
องค์การทีม" กี ารดํารงอยู่ในสภาพปั จจุบนั ให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรูน้ ันP มีปัจจัยทีเ" ป็ นแรงขับเคลื"อนองค์กรต่าง ๆ ที"
อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) เป็ นสิง" ทีเ" ราสัมผัสใดในตลอดหลายปี ทผ"ี ่านมาตังP แต่มรี ะบบการสื"อสาร
และ การขนส่งทีร" วดเร็วทําให้โลกแคบลงและรับรูส้ งิ" ต่างๆในซีกโลกอื"นๆได้ง่ายกวาเดิมมากทําให้การรับรูเ้ กิดขึนP อย่าง
กว้างขวางทังP ในระดับบุคคล สังคม และองค์การ เพื"อตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์ในส่วนของความอยากรูใ้ นสิง" ใหม่ๆ
จึงมีการพัฒนาเครื"องมืออันทันสมัยอยู่เสมอทังP นีPเพื"อยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิง" คือระบบ
Internet ทีม" บี ทบาทอย่างยิง" ในการค้นคว้า และการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ แต่ละองค์กรมุ่งเน้นไปทีส" มรรถนะหลัก (Core
Competencies)1 แทนทีป" ระเด็นของการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ และมอบหมายงานที"ไม่ใช้งานหลักให้องค์กรภายนอก
เป็ นผู้ดําเนินการ (Outsourcing) ดังนันP องค์กรจึงเริม" มีการปฏิรูปองค์กรให้ตงั P อยู่บนสมรรถนะหลัก และยังเพิม" การ
ร่วมมือกับองค์การอื"นๆ อีกด้วย และด้วยอิทธิพลของลูกค้า (Customer influence) ลูกค้าจะเป็ นผูก้ ําหนดอนาคตของ
องค์การโดยเฉพาะองค์การธุรกิจ ดังนันP องค์การจะต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ ได้มากทีส" ุด เพื"อองค์การ
จะได้รบั การสนับสนุ นในการใช้สนิ ค้าและบริการอย่างต่อเนื"องรวมทังP ความคาดหวังและบทบาททีก" ําลังเปลีย" นไปของ
คนทํ า งานความต้ อ งการของงานกํ า ลัง เปลี"ย นแปลงไปจากยุ ค อุ ต สาหกรรม (Industrial-era)ไปสู่ยุ ค ของความรู้
(Knowledge-era)และความหลากหลายในสถานทีท" าํ งานและการเคลื"อนย้ายของแรงงานซึง" ในปั จจุบนั นีPแรงงานมีความ
หลากหลายและมีการเคลื"อนย้ายส่งผลกระทบต่อการย้ายถิน" ฐาน การแย่งชิงแรงงาน ความต้องการแรงงานทีม" ที กั ษะ
และประสบการณ์ ดังนันP บทความนีPจงึ ต้องการทีจ" ะนํ าเสนอแนวความคิดในเรื"องของการจัดการความรู้เพื"อไปพัฒนา
2
องค์กรให้เปลีย" นสภาพเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรูส้ ภาวะของการเป็ นผูน้ ํา
ในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื"อให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลีย" นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื"องทันต่อสภาวะการเปลีย" นแปลง
และการแข่งขันซึง" การมีองค์การแห่งการเรียนรูน้ Pีจะทําให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทํางานทีม" ปี ระสิทธิภาพ
และมีผ ลการปฏิบ ัติงานที"มีป ระสิท ธิผล โดยมีการเชื"อ มโยงรูป แบบของการทํา งานเป็ น ทีม (Teamwork) สร้า ง
กระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี"ยนแปลง เปิ ดโอกาสให้ทมี ทํางานและมีการให้
อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื"อเป็ นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริม" (Initiative) และการ
1

สถาบันเพิม" ผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้...จากทฤษฎี ส่กู ารปฏิ บตั ิ , พิมพ์ครังP ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั จีรวัฒน์
เอ็กซ์เพรส จํากัด, 2548), หน้า 33.
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Clyde W. Holsapple, Handbook on Knowledge Management 1 Knowledge Matters, (Berlin: Springer-Verlag Berlin,
2003), p.25.

สร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึง" จะทําให้เกิดองค์การทีเ" ข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันโดยการทําให้องค์การ
เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันเป็ นการสร้างกระบวนการที"สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลีย" นแปลง
3
ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที"เกิดขึนP เสมอ ๆ ในองค์การ จน
พัฒนาเป็ นองค์กรทีเ" ติบโตอย่างต่อเนื"องและแข็งแรงมันคงในที
"
ส" ดุ

การจัดการความรู้ (Knowledge management)
สืบเนื"องจากการปฏิรูประบบราชการครังP สําคัญที"ผ่านมาเมื"อเดือนตุ ลาคม 2545 ได้มกี ารวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึง" รวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด" ี พ.ศ. 2546 เป็ นเรื"องของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธปี ฏิบตั ิ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้
กําหนดเป็ นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าทีใ" นการพัฒนาความรูเ้ พื"อให้มลี กั ษณะเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่าง
สมํ"าเสมอ พร้อมทังP สร้างความมีสว่ นร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลีย" นความรูซ้ ง"ึ กันและกันสํานักงาน ก.พ.ร. ซึง"
เป็ นหน่วยงานทีท" าํ หน้าทีด" แู ล ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการต่างๆ จึงได้เริม" ดําเนินการค้นหา
หน่ วยงานทีจ" ะสามารถเป็ นต้นแบบในเรื"องการบริหารจัดการความรู้ นอกจากนันP ยังมีความมุ่งมันที
" "ให้การสนับสนุ น
ส่งเสริม และให้ความรูแ้ ก่หน่วยงานต่างๆ เพื"อให้สามารถดําเนินการบริหารจัดการความรูไ้ ด้อย่างถูกต้องและเป็ นระบบ
ดังนันP ก่อนนําไปปฏิบตั จิ ริงจึงจะขอปูพนPื ความเข้าใจในเรื"องแนวคิดของการบริหารจัดการความรู้ ซึง" เป็ นกระบวนการ
ใดทีถ" ูกสร้างขึนP มาเพื"อรวบรวม และจัดเก็บความรูภ้ ายในองค์กรซึง" เปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็ นระบบ4
เพื"อทีจ" ะนํามาใช้ หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน หรือเพื"อสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรูท้ ไ"ี ด้รบั การจัดการอย่างเป็ นระบบนีPจะคงอยู่เป็ นความรูข้ ององค์กรตลอดไปในขณะที"
การบริหารจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ก็เป็ นเรื"องทีเ" กิดขึนP จากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสีย
ความรูไ้ ปพร้อมๆ กับการทีบ" ุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรเป็ น
อย่างยิง" ดังนันP จากแนวคิดทีม" ุ่งพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูม้ ากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลีย" นไป และมีคาํ ถามต่อไปว่าจะ
ทําอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรูด้ ว้ ย ดังนันP การบริหารจัดการความรูจ้ งึ สัมพันธ์กบั เรื"ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) เป็ นอย่างยิง" หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูก้ จ็ ําเป็ นจะต้องบริหารจัดการ
ความรูภ้ ายในองค์กรให้เป็ นระบบเพื"อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรูไ้ ด้จริงและต่อเนื"อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้
โดยไม่มกี ารสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึนP ภายในองค์กร ก็นบั เป็ นการลงทุนทีส" ญ
ู เปล่าได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรูม้ คี วามซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึ กอบรม เพราะ
เป็ นกระบวนการที"ต้องดําเนิ นการต่ อ ภายหลังจากที"บุคลากรมีความรู้ค วามชํานาญแล้ว5 องค์ก รจะทําอย่างไรให้
บุคลากรเหล่านันP ยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี"ยนความรู้กบั ผู้อ"นื และในขันP ตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการ
จัดเก็บความรูเ้ ฉพาะไว้กบั องค์กรอย่างมีระบบเพื"อทีจ" ะนําออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ยักษ์ใหญ่หลายแห่ง
ในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธบี ริหารจัดการความรูท้ เ"ี หมาะสมกับตนเอง เพื"อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้
สําหรับประเทศไทยนันP คงเป็ นเรื"องท้าทายสําหรับผูบ้ ริหารทีจ" ะหายุทธวิธใี นการดึงความรูอ้ อกมาจากตัวบุคคล และการ
กระตุน้ ให้บุคลากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้เพื"อนร่วมงาน ซึง" การถ่ายทอดความรูบ้ างประเภทนันP การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วธิ ี
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ทีด" ที ส"ี ดุ อุปสรรคทีม" กั พบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรูค้ อื พฤติกรรม6 "การหวงความรู"้ และวัฒนธรรม "การไม่
ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกําจัดจุดอ่อนทังP สองอย่างนีPได้ การบริหารจัดการความรู้ ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติและก่อประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้ โดยการลงทุนในเรื"องการบริหารจัดการความรู้
อาจจะค่อนข้างสูงและอาจจะต้องใช้เวลา แต่หลายๆ องค์กรก็จะได้รบั ประโยชน์ อาทิเช่นการช่วยลดระยะเวลาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรูง้ านใหม่ บุคลากรได้รบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน การเกิดกําไรเพิม" ขึนP และการ
ลดต้นทุน การลดการสูญเสียเวลา การมีความคงทีใ" นผลของการเรียนรู้ การปฏิบตั ิงาน และผลิตภัณฑ์ การคงรักษา
คุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้ อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพของความรูไ้ ปสูน่ วัตกรรมใหม่ในทีส" ดุ

การดําเนิ นการในเรืองการบริ หารจัดการความรู้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทต่ อการบริห ารจัด การความรู้เป็ นอย่ างยิ"ง ซึ"ง ข้อ มูล สารสนเทศ
(Information) ไม่ใช่ความรู้ หากแต่เป็ นข้อมูล (Data) ซึ"งเป็ นข้อมูลดิบที"ยงั ไม่มกี ารแปลความหมาย สารสนเทศ
(Information) เป็ นข้อมูลทีผ" ่านกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้ความหมายแล้ว ความรู้ (Knowledge)
คือสิง" ทีไ" ด้จากกระบวนการทีม" นุ ษย์รบั ข้อมูลผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ7 เชื"อมโยง จนเกิดเป็ นความเข้าใจและ
นําไปใช้ ส่วนความรูข้ นั P สูงสุดคือ ปั ญญา (Wisdom) เป็ นความรูท้ ส"ี ะสมหรือฝั งอยู่ในตัวบุคคล การเลือกวิธกี ารบริหาร
จัดการความรู้ ได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยง่ายเสมอไป เนื"องจาก ความรู้มี 2
ประเภท ทีม" ลี กั ษณะแตกต่างกันโดยสินP เชิง คือ
1. Tacit Knowledge เป็ นความรูท้ ไ"ี ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ทําความเข้าใจในสิง" ต่างๆ เป็ นความรูท้ "ไี ม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูด หรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น
ทักษะในการทํางาน งานฝีมอื หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนเรียกว่าเป็ น ความรูแ้ บบนามธรรม
2. Explicit Knowledge เป็ นความรูท้ ส"ี ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธกี ารต่างๆ เช่น ลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี คู่มอื ต่างๆ และบางครังP เรียกว่าเป็ น ความรูแ้ บบรูปธรรม โดยมุมมองและแนวคิดของขันP ตอนการจัดการ
ความรูน้ นั P จะมีกระบวนการสามารถสรุปได้ดงั นีP
สิง" ทีค" วรคํานึงอย่างยิง" ก็คอื วิธกี ารทีใ" ช้กบั องค์กรหนึ"งอาจจะไม่ได้ผลดีกบั อีกองค์กรหนึ"ง เพื"อให้การจัดการ
ความรูป้ ระสบผลสําเร็จ องค์กรนันP ๆ ควรเริม" ทดลองปฏิบตั จิ ริงและปรับเปลีย" นวิธกี ารจนกว่าจะได้แนวทางทีเ" หมาะสม
และได้ผลดีท"ีสุด โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นกระบวนการที"จ ะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรูท้ จ"ี ะเกิดขึนP ภายในองค์กร มีทงั P หมด 7 ขันP ตอน คือ
1. การบ่งชีคP วามรู้ เป็ นการพิจารณาว่าองค์กรมีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าหมายคืออะไร และเพื"อให้
บรรลุเป้ าหมาย เราจําเป็ นต้องใช้อะไร ขณะนีPเรามีความรูอ้ ะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ทใ"ี คร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรูจ้ ากภายนอก รักษาความรู้เก่า
กําจัดความรูท้ ใ"ี ช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรูใ้ ห้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพื"อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรูอ้ ย่าง
เป็ นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลันกรองความรู
"
้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนืPอหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทํา ให้ผู้ใ ช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท"ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6
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6. การแบ่งปั นแลกเปลีย" นความรู้ ทําได้หลายวิธกี าร โดยกรณีเป็ น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็ น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็ น Tacit Knowledge จัดทําเป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพีเ" ลียP ง การสับเปลีย" นงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลีย" นความรู้
เป็ นต้น
7. การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ"งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรูจ้ ากสร้างองค์ความรู้ การ
นําความรูใ้ นไปใช้ เกิดการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื"อง

หัวใจของการจัดการความรู้
จะเห็นได้ว่าความรู้คือพลังหรือความรู้คอื เนื"องจากการเน้นที"ปฏิสมั พันธ์ของคนว่ามีความสําคัญในการ
ถ่ายทอดความรูก้ ว่าเครื"องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรูจ้ ะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคล
ต่ าง ๆ ดีเพีย งใดก็ตาม ถ้า มีความรู้ เกิด ความรู้ขPนึ แล้ว หากไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใ ช่จุดหมายปลายทางของ
ความรู้และที"ช ดั เจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที"เน้ นการนํ าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใ ห้เกิดมรรคผลมีคุณค่าประโยชน์ เป็ น
รูปธรรม ซึง" เป็ นนิยามใหม่ของผูท้ าํ หน้าทีเ" ป็ นผูจ้ ดั การ หรือผูน้ ําชุมชนทีจ" ะนําเรื"องการจัดการความรูน้ Pีไปก่อให้เกิดการ
เรียนรูท้ ส"ี าํ คัญกว่าตัวความรู้ เนื"องจากตัวความรูจ้ ะเป็ นความรูท้ ห"ี ยุดนิ"งตายตัว ส่วนการเรียนรูจ้ ะมีลกั ษณะ “ดินP ได้” คือ
มีชวี ติ เป็ นพลวัต8 การเรียนรูท้ ด"ี ที ส"ี ดุ คือการเรียนรูร้ ่วมกัน เป็ น collective learning และเป็ นการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านการ
ปฏิบตั ิ (interaction learning through action) ดังนันP อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการจัดการความรูจ้ ะอยู่ทก"ี ารนําความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organization Learning : OL)
ตามที"ไ ด้กล่ าวมาแล้ว ว่า ปั จ จุบนั ถือ ได้ว่ าเป็ น ยุคของความรู้ (Knowledge Based Society) มิใ ช่
เป็ นยุคเกษตรกรรมหรือยุคอุตสาหกรรมอีกต่อไปความสําคัญของยุคแห่งความรูน้ นั P จะมุ่งเน้นไปทีป" ั จจัยด้าน“ทุนมนุษย์”
กันมากขึนP มีการลงทุนไปทีต" วั บุคคลมองคนเป็ นทุนมนุ ษย์ (Human Capital) ทีอ" งค์การต้องให้ความสําคัญและมีการ
ลงทุนเพื"อเพิม" พูนความสามารถของบุคลากรพบว่าองค์การหลายแห่งเริม" ใหความสําคัญกับความรูทีเ" กิดขึนP พยายาม
ค้นหาวิธกี ารว่าจะทําอย่างไรเพื"อให้พนักงานเกิดการเรียนรูในองค์การ (Organization Learning: OL) มากขึนP
การเรียนรูในองค์การจะเกิดขึนP จากการเรียนรูใ้ นระดับบุคคลก่อน9 (Individual Learning) ทังP นีPการเรียนรู้
ของบุคคลสามารถแสดงออกจากพฤติกรรมและความคิดความเชื"อทีถ" ูกปลูกฝั งและสังสมมาของพนั
"
กงาน ซึง" การเรียนรู้
ของบุคคลจะเกิดขึนP ได้ดว้ ยเงื"อนไขดังต่อไปนีP
1. จากการเชื"อมโยงเหตุการณ์ในปั จจุบนั กับเหตุการณ์ในอดีต ยิง" เหตุการณ์ในปั จจุบนั มีความใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ในอดีตทีเ" คยเกิดขึนP มากเท่าไหร่ยอมจะทําให้พนักงานเกิดการเรียนรูไดมากยิง" ขึนP นันP
2. การเรียนรูจะเกิดขึนP ไดโดยใช้หลักของ The Law of Effect นันก็
" คอื กฎของผลลัพธ์หากสิง" ทีท" าํ แล้วเกิดผล
ลัพธ์ทด"ี เี ป็ นทีพ" อใจยอมจะทําให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนันP ๆ อีก เช่น หากหัวหน้างานกล่าวชื"นชมผลงานทีล" กู น้องส่ง
มอบให้ลูกน้องยอมแสดงพฤติกรรมอันนําไปสูผลงานที
่
ด" เี พื"อให้หัวหน้างานพึงพอใจจนได้รบั คําชมเชยอีก
3. การฝึกปฏิบตั หิ ากให้พนักงานมีการฝึกปฏิบตั หิ รือทําบ่อย ๆ ในงานทีไ" ด้มอบหมายยิง" ฝึกมากเท่าไหร่การ
เรียนรู้ยอมเกิดขึนP ได้มากเท่านันP ทังP นีPการฝึ กปฏิบตั ิจะสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางบวกที"ไดรับ เมื"อหัวหน้างานให้รางวัล
(ผลลัพธ์) แกพนักงานยิง" สนับสนุนให้พนักงานฝึ กปฏิบตั ใิ นงานนันP ๆ มากขึนP เมื"อบุคคลเกิดการเรียนรูขึ้ นP ในการทํางาน
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การเรียนรูข้ องกลุ่ม (Team Learning) จะเกิดขึนP จากการแลกเปลีย" นการพูดคุยและการนําเสนอความคิดเห็นของบุคคล
ทีแ" ตกต่างกันไป การเรียนรูข้ องกลุ่มจะก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นระดับองค์การ (Organization Learning) โดยพนักงานจะ
เป็ นผู้สร้างความรู้ในองค์การ10พนักงานและกลุ่มบุคคลที"ทํางานร่วมกันจะเกิดการแบ่งเป็ นความรู้ซึ"งกันและกัน อัน
นํ าไปสู่การสร้า งองค์ค วามรู้ใ หม่ๆ ให้เกิดขึPนและกลุ่มบุ คคลจะประยุก ต์ใ ช้ความรู้ใหม่ ที"เ กิดขึPนนํ าไปสู่ก ารพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขนPึ ซึง" จะส่งผลต่อผลประกอบการหรือเป้ าหมายทีอ" งค์การต้องการทําอย่างไรเพื"อทําให้เกิด
การเรียนรูในองค์
้
การจะเห็นได้วาการรักษาความรู้ของบุคลากรในองค์การจึงเป็ นเรื"องที"สําคัญที"องค์การต่างจะต้อง
รักษาความรู้ที"อยู่ในตัวพนักงานแต่ละคนเอาไวไห้ได้ทังP นีPความรู้ที"เกิดขึนP ในตัวบุคคลจะเรียกว่าเป็ นความรู้ภายใน
(Implicit Knowledge) ทีเ" กิดขึนP จากการสังสม
" อาศัยระยะเวลากว่าทีบ" ุคคลแตละคนจะเรียนรูจนเกิ
้ ดเป็ นองค์ความรูขึ้ นP
พบว่าปั ญหาทีอ" งค์การกําลังเผชิญอยู่ทุกวันนีPกค็ อื จะทําอย่างไรเพื"อถ่ายโยงความรูในตั
้ วบุคคลออกมาสูความรู
่
ภายนอก
้
(Explicit Knowledge) มีการบันทึกและเก็บข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อักษรเพื"อให้บุคคลอื"น ๆ สามารถศึกษาหาความรูที้ ไ" ด้
ถูกจัดเก็บไว้และสามารถนําความรูนั้ นP มาประยุกต์ใช้เพื"อการพัฒนาตนเองต่อไปได้เพราะหากองค์การไม่มีการจัดเก็บ
ความรูที้ อ" ยูในตั
่ วบุคคลเหล่านันP และเมื"อพนักงานลาออกจากองค์การไปความรูท้ อ"ี ยู่ในตัวบุคคลเหล่านันP จะติดตามตัว
บุคคลไปด้วยเช่นกัน
ดังนันP หากองค์การต้องการรักษาความรู้เอาไว้ไม่ให้สูญหายไป แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) จึงเกิดขึนP พบว่า Peter M. Senge Ph.D. ถือได้เป็ นปรมาจารย์ท่านหนึ"งทีไ" ด้ศึกษาแนวคิด
เรื"ององค์การแห่งการเรียนรู้ท่านเขียนหนังสือทีม" ชี "อื ว่า “The Fifth Discipline : The Art and The Learning
Organization” หรือวินัยทังP 5 ประการเพื"อนําองค์การไปสู่การเรียนรูใ้ นปี 1990 ซึง" Peter M. Senge กล่าวว่า การ
เรียนรูในองค์
้
การยอมเกิดขึนP ได้ก็ต่อเมื"อองค์การจะต้องปลูกฝั งวินยั 5 เรื"องให้กับพนักงาน ได้แก่
1. Personal Mastery เป็ นการสร้างให้พนักงานเกิดการรอบรู้ความใฝ่ รู้รกั ที"จะเรียนรู้อย่างต่อเนื"องอยู่
ตลอดเวลาเป็ นการเรียนรูระยะยาว
้
(Lifelong Learning) สิง" ทีท" า้ ทายสําหรับองค์การก็คอื ทําอย่างไรให้พนักงานเกิด
ความต้องการพัฒนาตนเอง มีการฝึกฝน ฝึกปฏิบตั จิ นเกิดทักษะความชํานาญอันนําไปสู่ความรูที้ เ" กิดขึนP ในตัวพนักงาน
แต่ละบุคคล
2. Mental Model เป็ นกรอบแนวคิดเป็ นความคิดทีเ" กิดขึนP จากการจัดวางระบบ เมื"อพนักงานเกิดทักษะ
ความชํานาญมากขึนP ทําให้พนักงานสามารถสร้างแนวคิดทํางานภายใต้หลักการส่งผลให้พนักงานสามารถตัดสินใจคิด
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทีเ" กิดขึนP ได้อย่างเหมาะสม
3. Shared Vision เป็ นการสร้างวิสยั ทัศน์รวมกันใหเกิดขึนP เป็ นการสร้างความมุ่งหวังหรือเป้ าหมายร่วมกัน
ของคนในองค์การ มุ่งเน้ นการทํางานด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกัน จากการกําหนดวัตถุ ประสงค์การทํางานร่วมกันเพื"อ
ตอบสนองต่อเป้ าหมายรวมขององค์การจึงทําให้เกิดการกําหนดตัวชีPวดั ผลงานขึนP ในระดับองค์การเพื"อประเมินถึง
ความสําเร็จในเป้ าหมายหรือวิสยั ทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ
4. Team Learningเป็ นการเรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่มหรือทีมงาน ทําให้สมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลีย" นข้อมูล
ข่าวสารการช่วยเหลือกันเพื"อเป้ าหมายร่วมของทีม งาน เกิดการถ่ ายโยงการเรียนรูซึ"งกันและกันทังP รูปแบบที"เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
5. System Thinking เป็ นการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้เกิดความคิดทีเ" ป็ นเหตุผล มองเห็นความสัมพันธ์และ
ความเชื"อมโยงของระบบต่ า งๆ ที"เกิดขึPนในองค์การเข้า ใจเหตุ และผลของการแสดงพฤติกรรมและผลงานมากขึPน
มองเห็นความสัมพันธ์ของผลงานของหน่ วยงานตนเองกับผลงานของหน่ วยงานอื"น ๆ และเมื"อพนักงานสามารถมอง
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ภาพใหญ่ทังP ระบบได้เห็นความเชื"อมโยงของการทํางานในแต่ละส่วนได้ในทีส" ดุ จะนําไปสู่การวางแผนเพื"อเป้ าหมายการ
ทํางานร่วมกัน
สรุปว่าการทีจ" ะทําให้เกิดการเรียนรูในองค์
้
การนันP จําเป็ นอย่างยิง" ทีอ" งค์การจะต้องเริม" ต้นฝึ กให้พนักงานมี
วินัยร่วมกันเพื"อส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรูขึ้ นP มุ่งเน้นไปที"การถ่ายโยงความรูที้ "เกิดขึนP ในตัวบุคคลนําไปสู่
ความรูของกลุ
้
่มและความรูร่้ วมกันขององค์การในทีส" ดุ
ลักษณะสําคัญประการขององค์การแห่งการเรียนรูจ้ ะมีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ11 ดังนีPคอื
1. มีลกั ษณะการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์
เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)
2. มีลกั ษณะการทดลองปฏิบตั ิ (Experimental) ในสิง" ใหม่ ๆ ทีม" ปี ระโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็ น
Demonstration Project หรือเป็ น Ongoing program
3. มีลกั ษณะการเรียนรูจ้ ากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็ น
case study เพื"อให้สมาชิกในองค์การได้ศกึ ษาถึงความสําเร็จและความผิดพลาดทีเ" กิดขึนP เพื"อนํามาประยุกต์ใช้ใน
อนาคต มีการแลกเปลีย" นความรูแ้ ละ ประสบการณ์ของสมาชิก
4. มีลกั ษณะการเรียนรูจ้ ากผูอ้ "นื (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview), การ
สังเกต (Observation) ฯลฯ
5. มีลกั ษณะการถ่ายทอดความรู้โดยการทํา Report, Demonstration, Training & Education, Job
Rotation ฯลฯ
ในประเด็น ของอุ ป สรรคต่ อ การเรีย นรู้ข ององค์ก ารนันP สมาชิก ในองค์ก ารรู้แต่ ห น้ า ที"ข องตนเองแต่ ไ ม่ รู้
เป้ าหมายขององค์การ (I'm my position) ในขณะเดียวกันบุคลากรรูว้ ่าปั ญหาขององค์การอยู่ทใ"ี ด แต่ไม่รวู้ ่าตัวเองมีสว่ น
เกีย" วข้องอย่างไร (The enemy is out there) มีแต่การปฏิบตั ทิ ําตามแบบทีเ" คยทํา เห็นแต่ภาพลวงตาโดยไม่ได้
แก้ปัญหาทีส" าเหตุทแ"ี ท้จริง(The Illustration of taking change) และยึดติดอยู่กบั เหตุการณ์มากเกินไป (A fixation on
events) ด้วยความเข้าใจผิดว่าการเรียนรูม้ าจากประสบการณ์เท่านันP แต่ไม่เข้าใจในความแตกต่างของอดีตกับปั จจุบนั
(The delusion of learning from experience) รวมทังP มีผูบ้ ริหารทีด" แี ต่ไม่ได้สบื ทอดความรูใ้ ห้ผูบ้ ริหารรุ่นต่อไป (The
myth of management team) ไม่ตระหนักถึงความเปลีย" นแปลงทีค" ่อยเป็ นค่อยไป (The boiled frog syndrome)

การจัดการความรู้เพือการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื"อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ท"มี กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื"อง และเป็ นอมตะ
ต้องเป็ นวิธกี ารทําให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื"องและยังยื
" น หรือทําให้มคี วามยังยื
" นและคนในองค์กรทํางานอย่างมี
ความสุข จะต้องเริม" ทีก" ารพัฒนาการเรียนรูข้ องคนในองค์กรให้เป็ นผูม้ คี วามรู้ และมีปัญญาปฏิบตั งิ าน เพื"อให้เป็ นพลัง
แห่งความสามารถขององค์กรในการเผชิญกับ ความท้าทายใหม่ๆ และพร้อมต่อการเปลีย" นแปลงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื"อง
ดังนันP การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในองค์กร ที"ต้องอาศัยเรื"องของการจัดการความรู้เป็ นตัวช่วย ใช้ Core
competency เป็ นแผนทีเ" พื"อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และสร้างบรรยากาศให้เกิด learning organization รวมทังP ต้อง
ปลูก ฝั ง เรื"อ งของคุ ณ ธรรม จริย ธรรมควบคู่ไ ปด้ว ย องค์ก รจึง จะเกิด การพัฒนาอย่ า งต่ อเนื" อ งและเป็ น อมตะ โดย
วัฒนธรรมการเรียนรู้ จะเป็ นรูปแบบของค่านิยม ความเชื"อ ความเข้าใจ และวิธคี ดิ ด้านการเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื"อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ รวมทังP การเปลี"ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ของคนในองค์กรที"ยืดถือร่วมกัน สะท้อนผ่านวิถีการทํางาน และการปฏิบตั ิงานของคนในองค์กร และนํ ามา
ถ่ า ยทอด แลกเปลี"ย นเรีย นรู้ก ับ บุ ค ลากรในองค์ก รร่ ว มกัน ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ซึ"ง เป็ น ปั จ จัย สํา คัญ ที"มีผ ลต่ อ การ
11

วิจารณ์ พานิช, การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิ บตั ิ , พิมพ์ครังP ที" 4, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2551), หน้า 34.

ปฏิบตั งิ าน และคุณภาพชีวติ ของคนในองค์กร และสามารถบ่งชีถP งึ ประสิทธิภาพการทํางานโดยผูบ้ ริหารหรือนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูพ้ นPื ฐานของคนในองค์กรเสียก่อน ซึ"งจะเป็ น
ข้อมูลประกอบการการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ในการดําเนินการตามกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูข้ อง
คนในองค์กร ว่าจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไร จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี"ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์กร ซึง" คนในองค์กรส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มของวัยผูใ้ หญ่ ทีม" ลี กั ษณะธรรมชาติการเรียนรูท้ แ"ี ตกต่างจาก
การเรียนรูข้ องเด็ก
นักจิตวิทยาได้ทําการวิจยั ค้นคว้าเกีย" วกับกระบวนการเรียนรูไ้ ว้มากมาย ซึ"งพอจะสรุปได้ คือ 1) ผู้ใหญ่จะ
เรียนเมื"อต้องการจะเรียน 2) ผูใ้ หญ่ จะเรียนเฉพาะสิง" ทีเ" ขามีความรูส้ กึ ว่ามีความจําเป็ นต้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง"
การเรียนเพื"อนําไปปฏิบตั ิ 3) การสอนผูใ้ หญ่ควรใช้วธิ กี ารมีส่วนร่วมด้วย 4) ผูใ้ หญ่ต้องการจะเรียนรูท้ กั ษะและใฝ่ หา
ความรู้ท"จี ําเป็ นในการเพิม" ขีดความสามารถของตนในการทํางานและนํ าทักษะนันP มาใช้ใ นการแก้ปัญหาได้ทนั ที 5)
ประสบการณ์ชวี ติ มีผลต่อการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ ซึง" วิธกี ารเรียนรูเ้ บือP งต้นของผูใ้ หญ่ คือ การวิเคราะห์และค้นหา ความ
จริงจากประสบการณ์ ดังนันP ประสบการณ์เป็ นสิง" ทีท" าํ ให้ผใู้ หญ่มคี วามแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง" ส่งผลให้ผใู้ หญ่สามารถ
เรียนรูไ้ ด้มากขึนP 6) ผูใ้ หญ่จะเรียนรูไ้ ด้อย่างดียงิ" ในบรรยากาศแวดล้อมทีเ" ป็ นกันเอง 7) ผูใ้ หญ่ต้องการแนะแนว ไม่ใช่
การสอน และต้องการวัดผลตัวเองมากกว่าการให้คะแนน เป็ นต้นดังนันP แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูข้ องคน
ในองค์กรให้เป็ นวิถปี ฏิบตั ิ คือ
1.ส่งเสริมให้มกี ารจัดการความรูท้ อ"ี ยู่ในสมองคนในองค์กรโดยให้มรี ปู แบบและกิจกรรมหลักในการแลกเปลีย" น
เรียนรูร้ ะหว่างกันอย่างต่อเนื"อง
2. ผูน้ ําต้องเป็ น Role Model เรื"องการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเป็ นแบบอย่างของการเป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนรู้
และเป็ นผู้พร้อมแบ่งปั นความรูใ้ ห้พนักงานเห็นอย่างชัดเจน เช่น การบอกเล่าถึงประสบการณ์โดยตรงในการแสวงหา
ความรู้ วิธกี ารเรียนรู้ และประโยชน์ทท"ี ่านได้รบั จากการเรียนรูต้ ่างๆ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มกี ารเสวนา แบ่งปั นความรู้ โดยการจัด Shared Forum ให้เป็ นเวทีการพูดคุย
แลกเปลีย" นความรูจ้ ากผูร้ ู้ ผูเ้ ชีย" วชาญจากภายในและภายนอกมาแลกเปลีย" นขยายมุมมองเพิม" เติมในเนืPอหาทีเ" กีย" วกับ
กลยุทธ์สาํ คัญขององค์กรเป็ นต้น
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (HRD) ควรจัดให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติท"ดี ตี ่อการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะในการเป็ นผู้ถ่ายทอด สอนงานเพิม" เติมเพื"อให้ผู้มพี ร้อมให้ความรู้นันP สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ"นื เข้าใจได้
อย่างชัดเจน รวมทังP การจัดให้มกี าร พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (learn how to learn) สําหรับพนักงานทุกคนเพื"อให้ผใู้ ฝ่
เรียนรูม้ คี วามสามารถในการเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเองและได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ให้กบั บุคลากร ชีใP ห้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูผ้ ใู้ หญ่ทส"ี ามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ (lifelong learning) การจัด
ฝึกอบรมเรื"องเทคนิคการสือ" สาร การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็ นผูก้ ล้าแสดงออก มีความมันใจ
" เป็ นต้น
5. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรส่งเสริมค่านิยมเรื"องการเปิ ดใจกว้างและการรับฟั งความคิดเห็นเพราะจะช่วย
กําหนดพฤติกรรมทีเ" อือP ต่อการเป็ นองค์กรทีม" วี ฒ
ั นธรรมของการเรียนรูไ้ ด้อย่างมาก ด้วยการ สื"อสาร หรือจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้พนักงานทุกคนเป็ นความสําคัญของการเปิ ดใจและการรับฟั งนันP ว่าเป็ นประตูแห่งโอกาสของการเรียนรูท้ เ"ี ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความคิดทีก" ว้างไกล ซึง" ประเด็นนีP ผูบ้ ริหารควรต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างทีด" ี โดยจัดหาโอกาส
การทีไ" ปรับฟั งความคิดเห็นของพนักงานหรือเปิ ดโอกาสให้มชี ่องทางแก่พนักงานในการแสดงความคิดริเริม" สร้างสรรค์
ต่างๆ เพื"อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลีย" นความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวางทัวทั
" งP องค์กร
6. จัดให้มรี ะบบยกย่องเชิดชู หรือชื"นชมยินดีกบั ผูใ้ ห้ความรูแ้ ละผูแ้ สดงออกถึงการเป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนรูต้ ลอดเวลา
เพื"อเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมเหล่านีPขยายเป็ นวงกว้าง
จะเห็นได้ว่าการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือนัก HRD เป็ นผู้มบี ทบาท
สําคัญ ทีจ" ะต้องเข้าใจในเรื"องของลักษณะธรรมชาติการเรียนรูข้ องคนในองค์กร การสร้างบรรยากาศทีเ" อือP ต่อการเรียนรู้

บทบาทของผูน้ ําทีเ" ป็ นตัวอย่างทีด" ี การจัดกิจกรรมทีส" ่งเสริมการเรียนเรียนรู้ การฝึ กทักษะด้านการเรียนรู้ การสื"อสาร
และถ่ายทอดของผูม้ คี วามรู้ รวมทังP การส่งเสริมค่านิยมในเรื"องของการเปิ ดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ "นื เป็ น
ต้น
ดังนันP องค์การแห่งการเรียนรู้ จะเป็ นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบนพืนP ฐานของ
การเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ12 ดังนีP
1. กําหนดกลยุทธ์ทเ"ี หมาะสมในเชิงปฏิบตั กิ าร คือ
1.1 กลยุทธ์ชนPี ํา (Surge Strategy) โดยคณะผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน
1.2 กลยุทธ์ปลูกฝั ง (Cultivate Strategy) โดยให้คณะทํางานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุก ๆ หน่ วยงานในองค์การมาร่วม
กันรับผิดชอบดําเนินการ
2. กําหนดแผนงานให้ชดั เจน ดังนีP
2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็ นการทํางานแบบทีม
2.2 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มลี กั ษณะเป็ นหารทํางาน
เป็ นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึ กอบรม และพัฒนาประสบการณ์ พร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที"
ทํางาน
2.3 จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพืนP ฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ" าํ เป็ นต้องใช้ประกอบการฝึ กอบรม และการ
เรียนรูป้ ระเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เป็ นต้น
3. เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้รบั รูก้ ลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านทีจ" ะเกิดขึนP จากการเปลีย" นแปลง
4. พัฒนาพืนP ฐานสําคัญขององค์การเรียนรู้ โดยมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ (Personal Mastery)เพื"อให้เก่งในทุก ๆ
ด้าน เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทํา มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตังP แต่เยาว์วยั และใฝ่ รูอ้ ย่างเสมอต้น
เสมอปลายเพื"อให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวตั น์ซง"ึ เป็ นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ทีต" อ้ งมีการเรียนรูไ้ ป
ตลอดชีวติ โดยมีการคํานึงถึงการสร้างวิสยั ทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึง" เป็ นความคาดหวังของแต่ละคนที"
ต้องการจะให้สงิ" ต่าง ๆ เกิดขึนP จริงในชีวติ ของตน ด้วยมุ่งมันสร้
" างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ ดี มี
พัฒนาการอยู่ตลอดเวลาประกอบกับใช้ขอ้ มูลเพื"อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื"อให้มรี ะบบคิด การตัดสินใจทีด" แี ละการฝึ ก
ใช้จติ ใต้สาํ นึก (Subconcious) สังงาน
"
เพื"อให้การทํางานเป็ นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานทีด" ดี ว้ ยรูปแบบวิธกี ารคิด
และมุมมองทีเ" ปิ ดกว้าง (Mental Model) ซึง" เกีย" วข้องกับประสบการณ์ทไ"ี ด้สะสมมาตังP แต่เด็กกับพืนP ฐานของวุฒภิ าวะ
ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทําให้ความคิดและความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะ
กลายเป็ นปั ญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด กับรูปแบบและวิธกี ารทีต" นเองคุน้ เคย ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเปลีย" นแปลง
และการปรับตัว รวมทังP การสร้างและสานวิสยั ทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รไู้ ด้เข้าใจ จะได้สนับสนุ นและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการให้เป็ นรูปธรรม โดยมีการนําวิสยั ทัศน์ทไ"ี ด้สร้างขึนP มาเป็ นเป้ าหมายของการกําหนดแผนกลยุทธ์ เพื"อ
สานให้วสิ ยั ทัศน์เป็ นจริงด้วยแผนการปฏิบตั ิต่อไป โดยการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learn) เป็ นการเน้นการ
ทํางานเป็ นทีมโดยให้ทุกคนในทีมงานใช้วจิ ารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กําลังทํางานอะไร จะทําให้ดขี นPึ อย่างไร เป็ น
การเรียนรูร้ ่วมกันแลกเปลีย" นประสบการณ์ซง"ึ กันและกัน ช่วยเหลือเกือP กูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และขยันทําด้วย
ความเชื"อว่าการเรียนรูใ้ นลักษณะนีPจะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน และใช้ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ13
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, องค์การแห่งการเรียนรู้:จากแนวคิ ดสู่การปฏิ บตั ิ , พิมพ์ครังP ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: รัตนไตร
2548), หน้า 32.
13
ภราดร จินดาวศ์, การจัดการความรู้ KM Knowledge management the experience, (กรุงเทพมหานคร: ซีดบั บลิวซี
พรินP ติPง, 2549), หน้า 14.

(System Thinking) เพื"อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของสิง" ต่าง ๆ ทําให้มองทุกสิง" ทุกอย่างเป็ น
ภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ และการแข่งขันได้
5. พัฒนาพนักงานในระดับผูน้ ําองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้าโครงการ หรือหัวหน้าทีมงาน ให้มคี วามเข้าใจ
บทบาทของผูน้ ําในองค์การเรียนรูจ้ ะได้มกี ารปฏิบตั ติ ใิ ห้มคี ุณลักษณะเป็ นผูม้ คี วามคิดริเริม" สร้างสรรค์ เป็ นผูถ้ ่ายทอด
ความรู้ และเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนผูอ้ "นื ในการปฏิบตั งิ านให้ราบรื"น
6. มอบหมายพันธกิจ (Mission) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทมี งานเพื"อให้สามารถบริหารและรับผิดชอบด้วย
ตัวเองได้ เป็ นการเพื"ออํานาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดขี นPึ ตลอดเวลา
8. ทําการประเมินผล (Assessment) เพื"อปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื"อง
ดังนันP ความรูห้ รือทุนทางปั ญญาเป็ นปั จจัยทีส" าํ คัญทีส" ุดทีท" ําให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันทีย" งยื
ั" น
องค์กรทีใ" ห้ความสําคัญกับการเรียนรูข้ องบุคลากรและมีบุคลากรทีเ" รียนรู้ ตลอดเวลาและเรียนรูร้ ่วมกันจะเป็ นองค์กรที"
รูเ้ ท่าทันกับสถานการณ์การเปลีย" นแปลงต่างๆ ทีไ" ม่อาจคาดเดาได้ และสามารถปรับตัวอยู่รอดและประสบความสําเร็จ
มากกว่าองค์กรทีไ" ม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ ซึง" องค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นแนวคิดทีใ" ห้ความสําคัญกับ “ทุน
มนุษย์” ด้วยการให้คุณค่ากับการพัฒนาการเรียนรูข้ องปั จเจกบุคคลและการเรียนรูร้ ่วมกันเป็ นทีม และมุ่งสร้างให้คนใน
องค์กรเกิดการนํ าความรู้ไปวิเคราะห์วินิจฉัยปั ญหาในลักษณะที"เรียกว่าเป็ น “ความคิดที"เป็ นระบบ” สอดคล้องกับ
แนวคิดทางการบริหารอื"นๆ ที"ให้ความสําคัญกับทุนมนุ ษย์หรือทุนทางปั ญญาไม่ว่าจะเป็ นแนวคิดเกี"ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทัวทั
" งP องค์กร (Total Quality Management หรือ TQM) การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมทังP เทคนิควิธกี ารบริหารการเปลีย" นแปลงต่างๆ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมี
อิทธิพลสําคัญต่อการพัฒนาและเปลี"ยนแปลงระบบบริหารขององค์กรต่าง ๆ แต่คนยังคงมีความสําคัญกว่าในฐานะที"
เป็ นผูเ้ ลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภารกิจและเป้ าหมายขององค์กร คนในองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ม"ี ี
ความคิดเชิงระบบจะเข้าใจกระบวนงาน หรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ทําให้สามารถกําหนดหรือ
สะท้อนถึงความต้องการทีช" ดั เจนเกีย" วกับระบบงานได้ดี (System Reflect Business Requirement) ทําให้สามารถ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ" หมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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