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การเรี ยนรู้ เป็ นทีม หมายถึง การที่สมาชิกในองค์การเกิ ดการเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างสมาชิ กด้ วยกัน ซึ่งสมาชิ ก
แต่ละคนในทีมจะมีอิทธิ พลส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน โดยปฏิสมั พันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และเรี ยนรู้ ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team Learning) เป็ นวินยั ที่เกี่ยวข้ องกับสติปัญ ญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเริ่ มจาก
ตนเอง และพัฒนาความรู้ ร่วมกับผู้อื่นในทีมเป็ นการกระทาที่ต่อเนื่องเป็ นกระบวนการของการจัดแนวคิ ด แนวปฏิบตั ิให้
สอดคล้ องกัน มีจุดมุ่งหมายในการทางานให้ บรรลุผลสาเร็ จที่ตงใจไว้
ั้
ไปในแนวทางเดียวกันเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
ทีมงาน เพื่อสร้ างสรรค์สงิ่ ที่สมาชิกทุกคนต้ องการอย่างแท้ จริ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของการเรี ยนรู้ เป็ นทีม การเรี ยนรู้ เป็ นทีม เป็ นการสร้ างสมดุล ระหว่างการทางานกับ
การเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้น ในขณะทางานอย่างเป็ นธรรมชาติ ซึ่งช่วยขยายความรู้ ความสามารถของพนักงานในขณะทางาน
ร่วมกัน เนื่องจากการเรี ยนรู้เป็ นทีมเป็ นคุณลักษณะที่ปฏิบตั ิได้ จริ ง มิใช่แค่ทฤษฎี อีกทังการเรี
้
ยนรู้ของทีม (Team leaning)
เป็ นรูปแบบการพัฒนาการทางานเป็ นทีมที่มีลกั ษณะข้ ามฝ่ ายงาน (Cross Functional) ได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ การเรี ยนรู้ เป็ นทีม สามารถสร้ างคุณค่าของทีมให้ อยู่เหนือกว่าคุณค่า ของบุคคล โดยการนาความ
แตกต่างและศักยภาพของแต่ละคนในทีมนันผสมผสาน
้
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหล่าให้ เกิดเป็ น "พลังแห่งความหลากหลาย"
ทาให้ การทางานร่วมกันเป็ นทีมมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น การเรี ยนรู้ เป็ นทีมในระหว่างการทางานร่ วมกันช่วยสร้ างความ
เชื่อ ค่านิยม เป้าประสงค์ขององค์กร นอกจากนี ้ยังเสริ มสร้ างบรรยากาศที่กระตุ้นให้ คนในองค์กร เห็นความสาคัญที่จะต้ อง
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และความรู้ ข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ และความต้ องการทางสังคม รวมทัง้ บทบาทของทีม งาน จะมี
ความสาคัญยิ่งในองค์กร ยุคสมัยใหม่เนื่องจากจะเป็ นเวทีของการตัดสินใจที่สาคัญ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้เป็ นทีม
ถ้ ามองลงไปให้ ลกึ จะพบว่าพวกเราทุกคนเป็ นนักเรี ยนทังสิ
้ ้น ไม่เพียงเพราะธรรมชาติของเราที่ต้องเรี ยนรู้เท่านัน้
แต่เรายังรักที่จะเรี ยนด้ วย ตลอดชีวิตของมนุษย์ ย่อมต้ องมีการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้น ซึ่งอาจเป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองหรื อได้ รับ
การสัง่ สอนจากบุคคลอื่น การเรี ยนรู้ ทาให้ มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยูอ่ ย่างปกติสขุ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ในการเรี ยนรู้ เป็ นทีม เป็ นด้ านที่แสดงถึงการที่สมาชิกในทีม ได้ รับการกระตุ้นให้ เกิ ดการ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดเวลา มี ความมั่น ใจในการปฏิ บัติงาน มีค วามรั บ ผิ ดชอบต่อการพัฒ นาตนเอง เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ ในการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยจาเป็ นจะต้ องค้ นคว้ าหาความรู้ ไม่เฉพาะความรู้ เกี่ยวกับงานที่ทาอยู่

เท่ า นั น้ แต่ ต้ องมี ค วามรู้ รอบตั ว ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ งานที่ ท าอยู่ ด้ วย และที่ ส าคั ญ คื อ การเรี ย นรู้ จากบุ ค คลรอบตั ว
(Collaborative Learning) ในระหว่างผู้ร่วมงานภายในองค์กร รวมถึงการเรี ยนรู้ จากบุคคลภายนอกองค์กร หรื อจากผู้ที่
เกี่ยวข้ องในงานที่อาจจะพบปะกันเพียงครัง้ คราว อาทิ ลูกค้ า ผู้จดั จาหน่าย คู่ค้า (Supplier) พันธมิตร (Partners) ชุมชน
(Community) เป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกันจากทุกคนรอบตัว แสวงหาความรู้ อยู่เป็ นนิจ วิธีการเรี ยนรู้ จากบุคคลอื่น อาจทาได้
โดยการศึกษาลูกค้ าของสินค้ าและบริ การนัน้ ๆ โดยการศึกษาข้ อมูลย้ อนกลับจากลูกค้ า หรื อการสังเกตปฏิกิริยาของลูกค้ า
ในสภาพจริ งและคิดเสมอว่า ความรู้ เป็ นสิ่งประเทืองปั ญญาหรื อเป็ นความเจริ ญงอกงามทางปั ญญาที่เกิดขึ ้นได้ ทกุ เรื่ อง
ตลอดเวลา ทุกสถานการณ์
พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้เป็ นทีม
การสื่อสารในการเรี ยนรู้ เป็ นทีม เป็ นการแสดงออกถึงพฤติกรรมและค่านิยมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ของทีม ลักษณะเชิงพฤติกรรมของการสื่อสาร เป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีม จาก
การศึกษาลักษณะการเรี ยนรู้ เป็ นทีม พบว่า พฤติกรรมการสือ่ สารในการเรี ยนรู้ เป็ นทีมประกอบด้ วยความเชี่ยวชาญในการ
สนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) ดังนี ้
การสนทนา (Dialogue) ในการเรี ยนรู้ เป็ นการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกในทีม โดยสมาชิกแสดงความรู้สกึ หรื อ
ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระ รับฟั งสิง่ ที่อยู่ในใจและร่วมคิดด้ วยกันอย่างจริ งใจ ทุกคนในทีมจะพูดด้ วย
ความเคารพต่อความคิดเห็นของกันและกัน เปิ ดเผยความคิดและความรู้ สกึ โดยปราศจากความกลัวหรื อความ
อาย การรับฟั งทัศนคติ มุมมองและข้ อสงสัยของผู้อื่นอย่างตังใจ
้ ละความคิดเห็นเดิม ๆ ของตนเองไว้ ทาให้ เข้ าใจ
มุมมองต่าง ๆ ได้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น เกิดสมมติฐานใหม่ซึ่งจะหาไม่ได้ จากการพูดคุยกันเฉพาะบุคคล ช่วยให้ ทีม
สามารถแก้ ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้ อนจากความคิดอันหลากหลาย ทังนี
้ ้เป้าหมายของการสนทนา คือ เพื่อ
แสวงหาความหมายหรื อสร้ างความเข้ าใจใหม่ในเรื่ องที่คลุมเครื อ ไม่แน่ใจ หรื ออยากจะตีความ ตลอดจนเพื่อ
สารวจความคิดความเชื่อของแต่ละคน ทาให้ เราได้ มีโอกาสสังเกตและค้ นพบความเชื่อของตนเอง และผู้อื่นมี
ความเข้ าใจแตกต่างกันเช่นไร ทาให้ ได้ รับรู้ความคิดที่หลากหลาย ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องได้ ข้อตกลง หรื อข้ อสรุปหลัก
จากการสนทนานันแต่
้ เป็ นการยกระดับทัศนคติของสมาชิกให้ สงู ขึ ้น สร้ างความเข้ าใจในความรู้สกึ ของกันและกัน
มากขึ ้น ซึ่งในบางครัง้ การสนทนาทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็นหรื อพฤติกรรมของสมาชิ กอย่าง
ถาวร และอาจช่วยการตัดสินใจในอนาคต
การอภิปราย (Discussion) ในการเรี ยนรู้ เป็ นทีมสมาชิกแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยมีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเต็มที่และแสดงเหตุผล ปกป้องความคิดเห็นของตนเพื่อให้ สมาชิกทุก
ได้ วิเคราะห์สถานการณ์ ทงหมดการอภิ
ั้
ปรายเน้ นการวิเคราะห์และแยกประเด็นที่สนใจออกเป็ นส่วนๆเป็ นการ
แสดงเหตุผลเพื่ อให้ สมาชิ ก ในที มยอมรั บ แนวคิด มุม มองที่ต นเสนอเป้ าหมายของการอภิ ป ราย คือ เพื่ อ การ
ตัดสินใจเลือกหาข้ อตกลง ข้ อสรุ ป หรื อหาทางแก้ ปัญหาที่มีการตกลงร่ วมกันเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิของ
ทีมในช่วงเวลานัน้ เพื่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม การอภิปรายมีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติควบคู่กับการ
สนทนา และควรจัดให้ มีการสนทนากันก่อนเพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศที่ดีในการอภิปรายต่อไป

นอกจากการใช้ การสนทนาและการอภิ ป รายแล้ ว อาจใช้ เทคนิ ค ของการบริ ห ารงานเป็ นที ม ( Team
Management) ซึ่งเป็ นเรื่ องของการใช้ ความสามารถของหัวหน้ าทีมในความเป็ นผู้นา (Leadership) และความเข้ าใจใน
จิตวิทยาของการบริ หารทีมงานเพื่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ จากผลสาเร็ จ หรื อความผิดพลาดร่ วมกัน หรื อใช้ เทคนิคของการ
บริ หารโครงการธุรกิจ (Business Project Management) โดยบริ หารในรู ปโครงการ มีหวั หน้ าและสมาชิกในโครงการมี
จุดเริ่ มต้ น และกาหนดแล้ วเสร็ จที่ชัดเจน มีกิจกรรมพร้ อมผู้รับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการของการบริ หารอย่างเป็ น
ระบบโดยทุกคนในโครงการจะมีโอกาสได้ รับความรู้ความเข้ าใจในงานทุกขันตอนโดยเท่
้
าเทียมกัน
สรุ ปได้ ว่าการเรี ยนรู้ เป็ นทีมจะต้ องมีการทางานร่ วมกันเป็ นทีมและเครื อข่าย (Team Work and Networking)
ตระหนักถึงความร่วมมือกัน การแบ่งปั นการทางาน และการแก้ ปัญหาร่วมกัน การเรี ยนรู้ เป็ นทีม จึงเน้ นการทางานร่วมกัน
เป็ นทีมในทุกขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ การเรี ยนรู้ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน สามัคคีกนั ขยันคิด ขยันเรี ยนรู้ และขยัน โดยใช้ เทคนิค
ของการสนทนา (Dialogue) การอภิ ป ราย (Discussion) การบริ ห ารที ม งาน และการบริ ห ารโครงการเข้ า มาช่ ว ย ซึ่ง
เปรี ยบเสมื อนการถ่ายทอดอัจฉริ ยภาพหรื อถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่นาไปสู่ความสาเร็ จระหว่างกันและกัน ทาให้ เกิ ด
พัฒนาการขึ ้นในเวลาอันรวดเร็ วและได้ ประสิทธิผลสูงสุด

