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ปั จจุบนั แนวคิด และวิธีการบริ หารจัดการมีการพัฒนารูปแบบก้ าวหน้ าไปมากซึ่งอาจมาจากการศึกษา ค้ นคว้ า
วิจยั เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการขององค์การที่นบั วันต้ องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าทายความสาเร็ จ และความอยู่
รอดขององค์การอยูเ่ สมอ โดยคาถามหลักที่องค์การมักถามว่าตนเองอยู่เสมอคื อ ทาอย่างไรองค์การจึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และดารงอยู่โดยมีการพัฒนาให้ เจริ ญเติบโต และรุ่งเรื องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหาคาตอบให้ กบั ปั ญหาดังกล่าว
นันอาจมี
้
ความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามบริ บทและสภาพแวดล้ อมขององค์การนัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ ดีใน
บรรดาหลายคาตอบเหล่า นันคงมี
้
คาตอบหนึ่งที่หลีกไม่พ้นคือการพัฒ นาบุคลากรให้ มีศักยภาพสูงเพื่ อการขับเคลื่อน
องค์การไปสูค่ วามสาเร็ จ หรื อบางคาตอบก็เป็ นเรื่ องของการพัฒนาองค์การอย่างเป็ นระบบในทุกภาคส่วน ด้ วยเหตุนี ้เอง
เป็ นสิ่งที่จุดประกายให้ เกิดแนวคิดหนึ่งที่ทรงอิทธิ พลและถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้ างขวาง ทังต่
้ างประเทศหรื อแม้ กระทัง้
ประเทศไทยเองโดยเฉพาะในระบบราชการมีการตรากฏหมายเพื่อใช้ ในการรองรับแนวคิดนี ้ ซึง่ แนวคิดนี ้ก็คือ “องค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ (Learning Organization) นัน่ เอง
องค์ การแห่ งการเรียนรู้คืออะไร
มีนกั วิชาการ และท่านผู้ร้ ูหลายท่านได้ ให้ คานิยามไว้ ซึง่ ผู้เขียนได้ ศกึ ษา และทาความเข้ าใจ และประมวลสรุปได้
ดังนี ้“องค์การที่มีลกั ษณะเปรี ยบเหมือนสถาบันการเรี ยนรู้ซงึ่ บุคลากรมีการเรี ยนรู้กนั อย่างขว้ างขวาง อย่างมีสว่ นร่วม และ
ต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพ อันได้ แก่ความรู้ ความสามารถ ความชานาญของตน ทีมงาน และองค์การ และนาไปใช้ ใน
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีการสนับสนุนจากองค์การด้ วยการสนับสนุนเทคโนโลยี และเครื่ องมือต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้ การเรี ยนรู้ นนให้
ั ้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างให้ องค์การประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์อย่าง
ยัง่ ยืน”
แรงผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการเปลี่ยนแปลงจากองค์การที่มีการดารงอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั ให้ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ นนมี
ั ้ ปัจจัยที่เป็ น
แรงผลักดันหลายประการ แต่ที่สาคัญเป็ นประเด็นหลักมี 4 ประการคือ

1. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)
แรงผลักดันประการแรกนี ้เป็ นสิง่ ที่เราสัมผัสใดในตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ มีระบบการสือ่ สารและ การขนส่งที่
รวดเร็ ว ท าให้ โลกแคบลงและรั บ รู้ สิ่งต่ า ง ๆ ในซี ก โลกอื่ น ๆ ได้ ง่า ยกว่า เดิ ม มากท าให้ ก ารรั บ รู้ เกิ ด ขึน้ อย่า ง
กว้ างขวางทังในระดั
้
บบุคคล สังคม และองค์การ
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (New technology)
เพื่อตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์ในส่วนของความอยากรู้ในสิง่ ใหม่ ๆ จึงมีการพัฒนาเครื่ องมืออันทันสมัยอย่
เสมอทังนี
้ ้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบ Internet ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
3. อิทธิพลของลูกค้ า(Customer influence)
เป็ นที่แน่นอนอย่างยิ่งว่าลูกค้ าเป็ นตัวกาหนดอนาคตขององค์ การโดยเฉพาะองค์ การธุรกิ จ เพราะฉะนัน้ ท า
อย่างไรองค์การจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อที่องค์การจะได้ รับการสนุบสนุนในการ
ใช้ สนิ ค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง
4. ความสาคัญของทรัพย์ สินที่จับต้ องไม่ ได้ (Intangible assets)
ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ งค์ ก ารมี อ าจแยกได้ เป็ นสองส่ว นคื อ ที่ จับ ต้ อ งได้ (Tangible) เช่ น เงิ น ทุ น อาคารสถานที่ และ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ ต่าง ๆ และที่จับต้ องไม่ได้ (Intangible) เช่น สิทธิบตั ร ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า และพันธมิตร
ตราสินค้ า (Brand) และที่สาคัญคือความรู้ ความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้ปฎิบตั ิงาน
ระดับต่าง ๆ ทังนี
้ ้ทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องไม่ได้ ในเชิงรูปธรรมโดยเฉพาะความรู้ (Knowledge) นัน้ เป็ นสิ่งที่มีคา่ และใช้
ให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างไร้ ขีดจากัด
แนวทางการสร้ างองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ในการสร้ างองค์การให้ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ นนคงต้
ั้
องสร้ างภาพของความเข้ าใจเสียก่อนว่าองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ เป็ นเหมือนระบบใหญ่คล้ ายกับตัวขององค์การทัว่ ไป เช่นในธุรกิจก็คือบริ ษัท ในภาครัฐก็คือกระทรวง ซึ่งระบบ
ใหญ่หรื อองค์การนันย่
้ อมมีระบบย่อย ๆ (Subsystems) ที่เป็ นส่วนประกอบ เช่นในกรณีบริ ษัทก็เป็ นฝ่ ายงานต่าง ๆ ถ้ าใน
กระทรวงก็ เป็ นหน่วยงานระดับ กรม ที่ เป็ นปั จจัยประกอบที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนให้ ระบบใหญ่ ดาเนินไปได้ อย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยหลักคิดนี ้เอง Michael J.Marquardt ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แห่งมหาวิทยาลัย Gorge Washington ประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงได้ นาเสนอแนวคิดการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ใน
หนังสือ Building the Learning Organization ซึง่ พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2002 โดยเน้ นการพัฒนาและสร้ างระบบย่อยทัง้
5-ประการ-อันได้ แก่-ระบบองค์การ-ระบบผู้คนที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ระบบเทคโนโลยี ระบบความรู้ และระบบสุดท้ ายคือ
ระบบการเรี ยนรู้ ซึง่ รายละเอียดของแต่ละระบบดังต่อไปนี ้

1. องค์ การ (Organization)
ระบบขององค์ ก ารต้ อ งมี ก ารวางรากฐานไว้ เพื่ อ สร้ างองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ งประกอบด้ ว ยปั จ จัย ที่ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็ นเสมือนเข็มทิศนาองค์การไปยังเป้าหมายที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ (Strategy) เป็ นวิธีการที่จะทาให้ ไปถึงยังเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ โครงสร้ างองค์การ (Structure) เป็ น
ปั จจั ย สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารท าหน้ าที่ ใ นทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งเหมาะสม และที่ ส าคั ญ คื อ วัฒ นธรรมองค์ ก าร
(Organization Culture) ซึ่งเป็ นความเชื่อหรื อค่านิยมของคนในองค์การที่ต้องเอื ้อต่อการสร้ างองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ เช่น ค่านิยมการทางานเป็ นทีม การบริ หารจัดการตนเอง การมอบอานาจ กระจายอานาจเป็ นต้ น
2. ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับองค์ การ (People)
องค์ การหนึ่ง ๆ ต่างมี ผ้ ูเกี่ ยวข้ องหลายฝ่ ายทัง้ ภายในองค์ การเองเช่น ผู้บ ริ หารต้ องมีภาวะผู้นาและมี ทักษะ
ทางด้ านการบริ หาร เช่นการสอนงาน การเป็ นพี่เลี ้ยง และที่สาคัญต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
พนักงานระดับปฏิบตั ิต้องมีนิสยั ไฝ่ รู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การก็ต้องมีการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับในด้ านของความต้ องการแก่องค์การเช่นเดียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ต้องให้ ความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ซึ่งกันและกันอย่างจริ งใจ และรวมทังชุ
้ มชนที่ต้องให้ การสนับสนุนการพัฒนาองค์การที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณชุมชน ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ ผู้เกี่ยวข้ องฝ่ ายต่าง ๆ ก็มีสว่ นในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น
3. เทคโนโลยี (Technology)
การมีเครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยถือเป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ช่วยให้ การสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ ้น โดยประเภทของเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ มี 2 ประเภทคือ
เทคโนโลยีสาหรับการบริ หารจัดการความรู้ (Manage knowledge) คือการใช้ เพื่อการจัดเก็ บและแลกเปลี่ยน
ความรู้ แก่กัน ประเภทที่สองคือเทคโนโลยีที่ใช้ ในการเพิ่มพูนความรู้ (Enhance learning) คือการใช้ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ในการสร้ างการเรี ยนรู้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ อย่างสะดวกมากขึ ้น เช่น Computer-based training E-Learning
Web-based learning
4. ความรู้ (Knowledge)
ความรู้ ที่มีในองค์การจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบทังนี
้ ้เพื่อนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ โดยกระบวนการให้ การจัดการความรู้ ( Knowledge management) มีกระบวนการเริ่ มตังแต่
้
การระบุความรู้ ที่จาเป็ นต่อองค์การ การเสาะแสวงหาหรื อสร้ างความรู้ขึ ้นมาใหม่ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งบัน
ความรู้ และการน าความรู้ ไปประยุก ต์ ใช้ ใ นการท างาน ซึ่ งแนวคิ ด นี เ้ องคงเป็ นการสร้ างความกระจ่ า งถึ ง
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) กับ การจัดการความรู้ (Knowledge
management) เพราะว่าในแนวคิดของ Michael J.Marquardt ถือว่าการจัดการความรู้เป็ นระบบย่อยระบบหนึง่
ที่มีความสาคัญในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นนัน่ เอง

5. การเรียนรู้ (Learning)
การเรี ยนรู้ถือเป็ นระบบหลักที่เป็ นแกนสาคัญของการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ซงึ่ สามารถจาแนกการเรี ยนรู้ได้
3-ระดับคือ-ระดับบุคคล-ระดับกลุม่ -และระดับองค์การ ซึง่ ในแต่ละระดับของการเรี ยนรู้นนต้
ั ้ องเรี่ มที่ทกั ษะของตัว
บุค ลากรแต่ละคนซึ่งต้ องมี 5-ประการเพื่ อ สามารถเรี ย นรู้ ได้ อย่างมี ป ระสิทธิ ภาพ ได้ แก่ ความคิ ดเชิ งระบบ
(Systematic Thinking) การมีตวั แบบทางความคิด (Mental Model) ความเชี่ยวชาญรอบรู้ (Personal Mastery)
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed learning) และการสนทนาสื่อสารกัน (Dialogue) โดยวิธีในการเรี ยนรู้ ที่มี
ความสาคัญในการสร้ างการเรี ยนรู้ในบริ บทขององค์การแห่งการเรี ยนรู้มี 3 ประเภทคือการเรี ยนรู้เพื่อการปรับตัว
(Adaptive learning) คือ การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ในอดีต เพื่ อการปรับ ปรุ งในอนาคต การเรี ยนรู้ โดยการ
กระทา (Action learning) คือการเรี ยนรู้ ที่นาเอาสถานการณ์ หรื อสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งมาเป็ นฐานของการ
เรี ยนรู้ และสุดท้ ายคือระบบการเรี ยนรู้เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายขององค์การ (Anticipatory learning) คือการเรี ยนรู้ที่ม่งุ
สนองตอบความสาเร็ จของเป้าหมายองค์การเช่น วิสยั ทัศน์ (Vision) เป็ นต้ น
องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นแนวคิดที่องค์ การสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางรากฐานด้ านการสร้ าง
คุณค่าให้ แก่ทรัพย์สินที่จบั ต้ องไม่ได้ คือความรู้ ซึ่งจะเป็ นสิ่งช่วยให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่จบั ต้ องได้ เช่นรายได้ และผลกาไร
หรื อแม้ กระทัง้ ความสาเร็ จที่ใฝ่ ฝั นในที่สุด ดัง นัน้ เราควรมาสร้ างองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ ายเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ

