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การพัฒนาองค์กร(Organization Development) ในยุคปั จจุบนั ได้ รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักบริ หาร และ
นักพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ ในองค์ ก ร มี เครื่ อ งมื อใหม่เ กิ ด ขึน้ เพื่อ ใช้ ในการการพัฒนาองค์ ก รอย่างต่อ เนื่ อง ตัว อย่างเช่ น
Strategic planning Balanced Scorecard Six Sigma Competency Knowledge Management และ Learning
Organization ดังนันผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาองค์กร
คงต้ องเลือกใช้ เครื่ องมือต่างๆเหล่านันอย่
้ างเหมาะสมโดยต้ องมีการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งใน
แนวคิดปรัชญาของเครื องมือทางด้ านการบริ หารและพัฒนาองค์กรนัน่ ๆว่าเครื่ องมือใดเหมาะสมกับองค์กรของเราและสามารถ
นามาใช้ ได้ อย่างแท้ จริ ง
ในปั จจุบันการพัฒนาองค์ กรของไทยได้ รับเอาแนวคิดการบริ หารจากต่างประเทศมาใช้ อย่างกว้ างขวาง ทังนี
้ ก้ ็
เพื่อที่จะดารงสถานภาพทางการแข่งขัน หรื อกล่าวอีกนัยคือเพื่อความอยู่รอดในกระแสการแข่งขันอันเชี่ ยวกรากในระบบทุน
นิยม(Capitalist) ดังนันสถานภาพที
้
่องค์กรต้ องการคือการสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กรนัน่ เอง ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า
เครื่ องมือทางด้ านการบริ หารประการหนึง่ ที่จะสามารถส่วนช่วยให้ องค์กรได้ รับความสาเร็ จอันยัง่ ยืนคือ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) ซึง่ ได้ รับการกล่าวถึงกับอย่างกว้ างขวางทังในภาครั
้
ฐ และเอกชน โดยภาครัฐเองถึงกับมีการตราไว้
ในกฎหมายคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา11
“ ส่วนราชการมีหน้ าที่พฒ
ั นาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้ องรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้ านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิราชการได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังต้
้ องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้ าราชการในสังกัดให้ เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ”จากภาวะปั จจัยต่างๆจึงทาให้ เกิ ดความ
ปรารถนาที่จะสร้ างและพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning Organization) โดยนักวิชาการผู้ซึ่งได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการสร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ Peter M. Sengeกล่าวไว้ ว่าองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ คือ “องค์กรที่ซึ่ง
บุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถได้ อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้ างผลงานได้ ตามความปารถนาอีกทังเป็
้ นแหล่ง
สร้ างความคิดทางปั ญญาโดยการเรี ยนรู้ ที่จะเรี ยนรู้ ร่ วมกัน” และการที่จะสร้ างให้ เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ได้ นนั ้ Peter M.
Sengeได้ แนะนาว่าองค์กรต้ องสร้ างวินยั 5 ประการ (fifth discipline) ให้ เกิดขึ ้นแก่บคุ ลากร ดังต่อไปนี ้
1. บุคลากรที่มีความรอบรู้ (Personal mastery)

การเรี ยนรู้ของปั จเจกบุคคลเป็ นจุดเริ่ มต้ นขององค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ บุคคลควรต้ องได้ รับการส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาอยู่เสมอ
โดยในการพัฒนาควรเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของการเรี ยนรู้จะเน้ นการเรี ยนรู้ในที่ทางาน (Work place learning) หรื อการ
เรี ยนรู้งานในหน้ าที (on the job learning)
2. รูปแบบความคิด (Mental models)
รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิบตั ิของบุคคลนัน่ ๆ อีกทังเป็
้ นสิ่งที่กาหนด พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานว่า
จะมีลกั ษณะเช่นไร ด้ วยเหตุนี ้เององค์กรต้ องพัฒนาบุคลากรให้ มีการเรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงสิ่งที่บคุ คลต้ องการ(Self Vision) กับ
สิ่งที่องค์กรต้ องการ (Organizational Vision) ซึ่งองค์กรควรเตรี ยมการสร้ างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
ระหว่างกันอันทาให้ คนในองค์กรมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกัน และนาไปสูผ่ ลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วิสัยทัศน์ ร่วม (Shared vision)
ความสอดคล้ องระหว่างวิสยั ทัศน์ขององค์กรและวิสยั ทัศน์ของบุคคล ส่งผลให้ บคุ คลปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความผูกพันธ์ มิใช่เพียง
แค่การทาตามหน้ าที่เท่านัน้ ดังนันจุ
้ ดมุ่งหมายขององค์กรแห่งการเรี ยนรู้ คือการผลักดันให้ บคุ คลในองค์กรทุกคนมีข้อสัญญา
ผูกมัดทางใจ โดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกันบนพื ้นฐานของการเป็ นหุ้นส่วน(Partner) ซึ่งสิ่งดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากการ
แลกเปลีย่ นแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ซึง่ กันและกันนัน่ เอง
4. การเรียนรู้เป็ นทีม (Team learning)
ในองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ไม่ควรให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่งอยู่ผ้ เู ดียวในองค์กร ควรก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทังใน
้
รู ปแบบที่เป็ นทางการ(Formal) และไม่เป็ นทางการ (Informal) ก่อให้ เกิดเป็ นความรู้ ความคิดร่ วมกัน ภายในองค์กร การ
ดาเนินการอาจตังเป็
้ นทีมเรี ยนรู้เพื่อพิจารณาความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร รวมทังสภาพความเป็
้
นไป
ภายในองค์กร เพื่อนามาแลกเปลีย่ นแนวความคิดและนาไปสูข่ ้ อกาหนดในการปรับปรุงองค์กรให้ มีประสิทธภาพ
5. ความคิดเป็ นระบบ (System thinking)
เป็ นวินยั ข้ อที่สาคัญมาก มีลกั ษณะคือการพิจารณาองค์กรต้ องพิจารณาในรูปแบบองค์รวมขององค์กร ไม่ควรพิจารณาแต่เพียง
ปั จเจกบุคคลเท่านัน้ มีกรอบแนวความคิดคือ คิดเป็ นกลยุทธ์ เน้ นรูปแบบที่สามารถนามาปฏิบตั ิจริ งได้ คิดทันเหตุการณ์ การ
คิดควรทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์กร และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั เหตุการณ์ การ
มองเห็นโอกาส การคิดไม่เพียงแต่การคิดในปั ญหาเฉพาะหน้ าเท่านัน้ แต่ควรพิจารณาถึงสภาพการณ์ในอนาคต เพื่อสามารถ
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเชิงรุกได้ อาจกล่าวได้ วา่ มิติในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู้( Learning Organization) เกี่ยวเนื่อง
กับมิติทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) อย่างแท้ จริ งกล่าวสถานะขององค์กรแห่งการ

เรี ยนรู้จะดารงอยูไ่ ด้ ต้องอาศัยบุคลากรเป็ นสาคัญ ซึ่งบุคลากรนัน่ คงเกี่ยวข้ องกับบุคคลหลายระดับ เช่น ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ซึง่ ต้ องมีความชัดเจนในวินยั ทัง้ 5 ประการของ Peter M. Sengeนันเอง
้

