องคกรอัจฉริยะ : องคกรแหงการเรียนรู
ปาริฉัตต ศังขะนันทน
หากเราติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะพบวา ปจจุบันนี้หลายองคกร ไมวา
จะเปนภาคราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือแมแตหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศอยางหนวย
งานทหาร พยายามจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของตนเองดวยการประกาศวา ตอไปนี้เราจะกาวไปสูการ
เปน”องคกรแหงการเรียนรู” หลายคนอดสงสัยไมไดวา องคกรแหงการเรียนรู คืออะไร ทําไมถึงจะตองเปนองคกร
แหงการเรียนรู แลวทุกวันนี้เรายังไมเปนองคกรแหงการเรียนรูกันอีกหรือ ในเมื่อหนวยงานของเรามีบุคลากรที่ทรง
คุณวุฒิ มีผเู ชีย่ วชาญหลากหลายสาขาที่ผลิตผลงานทางวิชาการมากมาย บุคลากรในองคกรตางเพิ่มพูนความรู
ของตนดวยการศึกษาตอและอบรมทั้งในและตางประเทศ เหลานี้สามารถพูดไดวาเราเปน”องคกรแหงการเรียนรู”
แลวหรือยัง
เนือ้ หาที่นําเสนอตอไปนี้ จะไดกลาวถึงนัยของ”องคกรแหงการเรียนรู” โดยเริ่มทําความรูจักกับลักษณะ
ของความรูแ ละแหลงความรูที่อยูในองคกร
รูปแบบการขยายผลของความรูดังกลาวตามแนวทางที่ไดรับความ
นิยมนําไปปรับใชและไดผลมาแลวในองคกรชั้นนําหลายแหง รวมทั้งวินัย 5 ประการ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ
ขององคกรแหงการเรียนรู ขั้นตอนที่จะใชเปนแนวทางในการเริ่มดําเนินการ ตัวอยางการนําไปใช รวมทั้งปจจัย
และอุปสรรคแหงความสําเร็จ ซึ่งพอจะเปนแนวทางใหเราเห็นภาพ และเกิดความเขาใจที่เปนพื้นฐานเดียวกันเพื่อ
ประโยชนตอการนําไปใชตอไป
อยางไรจึงเรียกวา “ องคกรแหงการเรียนรู” (Learning Organization : LO)
“องคกรแหงการเรียนรู หรืออาจเรียกใหชัดเจนขึ้นวา “องคกรที่มีการเรียนรู” เปนองคกรที่มีการสรางชอง
ทางใหเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก โดย
มีเปาประสงคสาคั
ํ ญ คือ เพื่อใหมีโอกาสไดใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตอไป
ผูบ กุ เบิกแนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู เปนคนแรกคือ Chris Argyris เริม่ ขึ้นประมาณป คศ.
1978 จากงานเขียน ชื่อ Organization Learning แตยงั ไมเปนที่แพรหลายนัก เพราะมีเนื้อหาเชิงวิชาการที่เขา
ใจยาก ตอมาป คศ.1990 Peter M. Senge Ph.D. ศาสตราจารยแหง MIT Sloan School of Management
ไดเขียน “The Fifth Discipline : The Art and The Learning Organization “ หรือ “ วินัย 5 ประการ “ แนวคิด
เพือ่ นําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization:LO) และไดรับความนิยมปฏิบัติกัน
อยางแพรหลายในเวลาตอมา จนกระทั่ง American Society for Training Development-ASTD สมาคมเพื่อการ
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา ไดประกาศเกียรติคุณใหเขาเปนนักวิชาการเกียรติคุณดี
1

เดน ประจําป ค.ศ.2000 1 Peter M. Senge กลาววา “Learning in organization means the continuous testing
of experience, and the transformation of that experience into knowledge—accessible to the whole
organization, and relevant to its core purpose.2” ซึง่ มีนกั วิชาการไทยใหคําจํากัดความไววา “องคกรที่
บุคลากรภายในองคกรไดขยายความสามารถของตนอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล
และระดับองคกร เพื่อสรางผลลัพธที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่บุคลากร
มีความคิดใหมๆ และการแตกแขนงของความคิดไดรับการยอมรับเอาใจใส เปนองคกรที่บุคลากรใน
องคกรมีการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่จะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคกร”3
ในแงขององคกร การสนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอแลวสําหรับยุคนี้ จาก
การศึกษาพบวามีการนําไปใชประโยชนหลังจากนั้นเพียงแค 10 % เมือ่ ทิง้ หางไป 2 สัปดาห หากไมไดนํากลับมา
ใชอีก ทักษะหรือความรูตางๆ จะเลือนหายไปรวม 87 % อีกทั้งองคกรรูปแบบเดิมๆ มักจะมีงานยุงๆ จนไมมีเวลา
ทบทวน อาน ศึกษา ปรับปรุง นอกจากนี้การสั่งสมความรูอยูที่ผูใดผูหนึ่งมากๆ อีกดานหนึ่งอาจกลายเปนจุด
ออนไดเชนกัน เพราะเมื่อบุคคลนั้นมีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน องคความรูก็พลอยสูญไปดวย หรือ
ในกรณีของหนวยงานราชการจะมีผลงานทางวิชาการออกมาทุกป
แตหลายชิ้นเปนไปเพียงเพื่อปรับระดับหรือ
ตําแหนง หลังจากนัน้ จะถูกเก็บขึ้นหิ้ง ไมเคยมีการนํามาแบงปน ถายโอน หรือตอยอดระหวางบุคลากรใหเกิดการ
เรียนรูร วมกัน เอื้อใหเกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพือ่ ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยูเสมอ และนําไปสูการสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง(Core competence)ขององคกรตอไป ซึ่งการเรียนรู
ในแงมมุ นีไ้ มจํากัด และอาจมีการเรียนรูขามสายงานกันได
ประเภทของความรู และแหลงความรูในองคกร
Dr.Ryoko Toyama(Associate Professor, Graduate School of Knowledge Science, Japan
Advanced Institute of Science and Technology) ไดแบงความรูตามความสามารถในการถายทอดออกเปน 2
ประเภท4 ดังนี้
1. Tacit Knowledge เปนความรูที่อยูในสมองคน ไดมาจากประสบการณ สัญชาติญาณ หรือพร
สวรรค สวนหนึ่งยากตอบรรยายเปนถอยคํา หรือสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับความเชื่อและทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่
วินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) ระบบจัดการฐานความรู [ออนไลน] . กรุงเทพฯ : [อางถึง 29 ตุลาคม 2547] เขาถึงได
จากอินเตอรเน็ต : http://www.wasant.org/knowledge/tutor/km8.php
2
องคกรแหงการเรียนรู . ระบบจัดการฐานความรู [ออนไลน] . กรุงเทพฯ : [อางถึง 29 ตุลาคม 2547] เขาถึงไดจากอินเตอรเน็ต :
http://www.wasant.org/knowledge/tutor/km7.php
3
สาริน(นามแฝง) . องคกรอัจฉริยะ : องคกรแหงการเรียนรู . สลค. สาร , มีนาคม , 2547 , ปที่ 12 , ฉบับที่ 4 , หนา 12
4
ยุทธนา แซเตียว . การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : สรางองคกรอัจฉริยะ . กรุงเทพฯ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547 . 295 หนา
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จะกลัน่ กรอง ความรูชนิดนี้สามารถพัฒนาและแบงปนกันได และเปนความรูที่จะทําใหเกิดการไดเปรียบในการ
แขงขัน บางแหลงขอมูลเรียกความรูชนิดนี้วา ภูมิปญญา
2. Explicit Knowledge เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถบรรยาย หรือถอดความออกมาไดในรูป
ของทฤษฎี การแกไขปญหา คูม อื และฐานขอมูล เปนลักษณะของความรูที่ทุกคนสามารถเขาถึงหรือหาซื้อได
นอกจาก 2 ประเภท ขางตน มีความรูอีกลักษณะหนึ่งซึ่งนักวิชาการบางทานไดเพิ่มเติมขึ้นมา ไดแก
3. Implicit knowledge5 จัดเปนความรูภายในองคกรที่อาจจะไมเห็นชัดเจน เชน กระบวนการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบขอบังคับ เปนตน
ความรูองคกรอยูที่ใด
เอกสาร
26 %
42 %
พนักงาน

เอกสารElec.
20 %
12 % Intranet

เรามีการถายทอดความรูในองคกรอยางไร

ฝึก/เรียน จาก
หัวหน้างาน

อื่น

แลกเปลี่ยนเป็นระบบ

5% 2%

17 %

52 %

24 %

เรียนในห้องเรียน

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

จากกราฟ แสดงขอมูลการสํารวจบรรดาผูบริหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกา โดย Delphi6 พบวาแหลง
ความรูสวนใหญในองคกรอยูที่คนถึง 42 % อยูใ นเอกสาร 26% อยูใ นเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 20% และอยู
ในฐานขอมูลกลางขององคกรในระบบอินทราเน็ตอีก 12% ผลสํารวจดังกลาวเมื่อนํามาเทียบเคียงกับองคกรใน
บานเรา จากการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางนักวิชาการและกลุมผูบริหาร เสียงสวนใหญตางกลาววา ความรูนาจะ
อยูที่ตัวคนรวม 70-80 % ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งที่ผูบริหารควรใหความสนใจเปนอยางยิ่ง องคกรจะทําอยางไรเพื่อให
ความรูเ หลานี้มีการขยายผล เกิดการเรียนรู ถายทอด แบงปนกันระหวางบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสูญ
หาย และนําไปสูการสรางฐานความรูที่เขมแข็งขององคกร
รูปแบบการขยายผลของความรูในองคกร
Professor Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi 7ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มีผลงานทางดาน
การบริหารจัดการความรูในองคกร ไดเขียนหนังสือชื่อ The Knowledge Creating Company(1995) นําเสนอรูป
5

ลักษณะของความรู . ระบบจัดการฐานความรู [ออนไลน] . กรุงเทพฯ : [อางถึง 29 ตุลาคม 2547] เขาถึงไดจากอินเตอรเน็ต :
http://www.wasant.org/knowledge/tutor/km1.php
6
บดินทร วิจารณ . สรางและตอยอดความรูในองคกร . The Magazine for Chief Information Officer . พฤศจิกายน , 2546 ,
ปที่ 33 , ฉบับที่ 7 , หนาที่ 31
7
Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuk-The Knowledge Spiral-1995 . [ออนไลน] . กรุงเทพฯ : [อางถึง 29 ตุลาคม 2547] เขาถึง
3

แบบการขยายผลของความรูในองคกร เรียกวา SECI-Knowledge Vonversion Process หรือ SECI Model 8 ซึ่งมี
การนําไปใชกนั อยางแพรหลายจนประสบความสําเร็จในองคกรชั้นๆนําตางๆ ดังนี้
Nonaka's SECI Model
ถายโอนความรูกันโดยตรง
เปนทางการ/ไมเปนทางการ
เชน เดินพูดคุยใน/นอก สนง.

เรียนรู แสวงหาความรูจาก
ภายนอก

TACIT

Socialization

Externalization

TACIT

EXPLICIT

Internalization
ผลของการเชื่อมโยง และ นําไป
ปฏิบัติ กลายเปนประสบการณและ
ปญญา

Combination

EXPLICIT

เชื่อมโยงความรูภายในกับ
ภายนอก

Socialization แสดงการถายโอนความรูกันโดยตรงระหวางกลุม หรือบุคคล ทีม่ คี วามรูพื้นฐานความสนใจที่สอด
คลองกัน หรือมีคลืน่ ความถีท่ สี่ อื่ สารทําความเขาใจกันไดโดยงาย สามารถทําใหเกิดขึ้นไดทั้งแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ
Externalization แสดงใหเห็นการเรียนรู แสวงหาสิง่ ใหมๆ จากภายนอกเพิ่มเขามาเพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยน
แปลง รวมทัง้ ประสบการณตรงที่สัมผัสกับลูกคา ผูใชบริการ ผูทําธุรกิจกับองคกร เปนความรูที่สําคัญตอความ
สามารถในการแขงขันและดํารงอยูขององคกร
Combination เชือ่ มโยงความรูภายในกับความรูภายนอก แลวหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมกับเรา ในสวนนี้ผูที่
มีความสามารถใชภาษาในการสื่อสารที่ดี จะชวยสรุปองคความรูใหมๆ ใหกับองคกรได
Internalization เปนผลของการเชื่อมโยงแลวนําความรูมาปฏิบัติเกิดเปนความรูประสบการณและปญญาฝงอยูใน
ตัวคน กลายเปน Tacit Knowledge เพือ่ นําไปถายทอดหมุนเวียนตอไป
องคประกอบที่สําคัญซึ่งนับวาเปนหัวใจของการเปน”องคกรแหงการเรียนรู” คือ ”วินัย 5 ประการ” ซึ่ง
Peter M.Senge กลาวไว ไดแก
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ไดจากอินเตอรเน็ต : http://www.nwlink.com/
SECI model . Knowledge Management [ออนไลน] . กรุงเทพฯ : [อางถึง 29 ตุลาคม 2547] เขาถึงไดจากอินเตอรเน็ต :
http://medinfo.psu.ac.th/KM/KM001.htm
4

1. บุคคลที่รอบรู (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากรจะเปนจุดเริ่มตน คนในองค
กรจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต(Lifelong Learning)
เพือ่ เพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเสมอ
2. รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ จากการสั่ง
สมประสบการณกลายเปนกรอบความคิดที่ทําใหบุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสิน
ใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม สิง่ เหลานีถ้ ือเปนพื้นฐานของวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ)
3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนในองคกร ใหสามารถ
มองเห็นภาพและมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน เปนการมองในระดับความมุงหวัง เปรียบเสมือน
หางเสือของเรือที่ขับเคลื่อนใหเรือนั้นมุงสูเปาหมายในทิศทางที่รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย
4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในลักษณะกลุม หรือ
ทีมงาน เปนเปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนถายทอดความรูและประสบการณกัน
อยางสมําเสมอ
่
ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเรียนรูชนิดนี้ เนนการทํางานเพื่อกอใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจ มีความสามัคคีในการรวมมือกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึงการทีค่ นในองคกรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่ง
ตางๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธกันเปนระบบไดอยางเขาใจและมีเหตุมีผล เปนลักษณะการมองภาพรวม
หรือระบบใหญ(Total System) กอนวาจะมีเปาหมายในการทํางานอยางไร แลวจึงสามารถมองเห็นระบบยอย
(Subsystem) ทําใหสามารถนําไปวางแผนและดําเนินการทําสวนยอยๆ นั้นใหเสร็จทีละสวน
ทีละกาว...ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 1
สํารวจสภาพปจจุบัน วิเคราะห ศึกษาวาองคกรของเรามีอะไรดี ประเมินศักยภาพขององคกร /บุคลากร
คานิยม ปญหาขอบกพรองตางๆ รวมทัง้ ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2
นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปาหมาย กลยุทธ หรือแนวทางที่จะใชเปนรูปแบบ และกิจกรรมที่จะทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน (mutual learning) เชน บางหนวยจัดใหมี Knowledge Center ของตนเองรวบรวม
ทรัพยากรแหงการเรียนรูที่เขาถึงไดงายและสะดวกตอการใชเปนสถานที่แลกเปลี่ยนถายทอดความรูระหวางกัน
ขั้นตอนที่ 3
ดําเนินงานตามแผน มีการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการดําเนินงาน ติดตาม และ ประเมินผลตามระยะ
เวลา หรืออาจมีการตั้งหนวยวิจัยและพัฒนาองคความรูในองคกร ซึ่งมีตัวแทนจากบุคลากรทุกฝาย รวมทั้งผู
บริหาร
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ขั้นตอนที่ 4
จัดเกณฑการพิจารณาประเมินผลในขั้นทายสุดหลังจากที่ดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง เพือ่ ใหทราบวาองค
กรของเรามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูมากนอยเพียงใด
มีขอ สังเกตเกี่ยวกับการประเมินผลอยูบางประการ คือ เนือ่ งจาก“ความรู” เปนสิ่งที่จับตองยาก มีลักษณะ
เปนนามธรรม เมื่อเรานํามาความรูมาใชในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตาม จึงยากตอการวัดผลหรือนับออกมาเปนคา
ทางสถิตใิ หเห็นชัดเจนได
ดวยเหตุนี้จึงทําใหการวัดผลมีขอจํากัดตามไปดวย การประเมินวาองคกรของเรามี
ลักษณะของเปนองคกรแหงการเรียนรูมากนอยเพียงใด ผลที่ไดจากการเรียนรูสัมฤทธิ์หรือไม จึงเปนเรื่องที่ตอง
อาศัยเวลาในการพิจารณาดูผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนที่จะสามารถสรุปได โดยทัว่ ๆไป การวัดผลที่พอ
กระทําไดจงึ มักจะเนนไปที่กระบวนการในการจัดการวาไดดําเนินการไปแลวมากนอยเพียงใด
หรือวัดในเชิง
ปริมาณขององคความรูที่ไดมีการถายทอด ขณะที่ปริมาณดังกลาวก็ไมไดเปนเครื่องยืนยันไดเสมอไปวา บุคลากร
มีลกั ษณะของการเรียนรูอยางแทจริงหรือไม เรื่องที่วัดผลยากอีกประการหนึ่ง คือ สวนที่เกี่ยวกับการเงิน หรือ การ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการลงทุน กลาวคือเมื่อลงทุนไปแลว สิ่งเหลานี้จะใหผลตอบแทนกลับมาเทาไหร เปนตน
ตัวอยางกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรอื่นๆ
- บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง แยกความรูอ อกเปนกลุมๆ เนื่องจากแตละคนมีความสามารถไมเหมือนกัน
เชน ในสวนเทคนิคระดับสูง จะจัดวิศวกรที่มีความสนใจรวมกัน 4 คนตอทีม มาทํางานรวมกับวิศวกร
อาวุโสทีม่ ชี วั่ โมงการทํางานสูง แตอาจจะมีโอกาสเรียนรูวิทยาการใหมๆ นอย ในกลุม มีกิจกรรมสอนงาน
ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความรู และวิเคราะหปญหาตางๆ ความรูที่ไดหรือแนวทางแกไขปญหาตางๆ
จะถูกรวบรวม เปนคูมือ หรือบทความ เขาระบบศูนยขอมูล เพื่อใหพนักงานทุกคนมาศึกษาได
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดใหมี Online Learning Center ใหพนักงานเขาถึงและคนขอ
มูลไดงา ย และฝกฝนใหไมกลัวเทคโนโลยี รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง ทําใหการฝกอบรมจะลดบท
บาทลงไปสวนหนึ่ง
- 3 M จัดเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประชุมสัมมนากันภายในเพื่อใหทุกคนไดมาแลกเปลี่ยนความรู
และสิ่งที่คนพบใหมๆ
- Hewlett-Packard สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และยอมรับความเสี่ยงใหมๆ สนับสนุนให
พนักงานทดลองในสิ่งที่คิดวาจะไมสําเร็จ และใชชนั้ แรกของอาคารเปนที่สําหรับใหพนักงานดื่มกาแฟรวม
กัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
- Xerox สรางหองกาแฟ ที่พนักงานจากฝายตางๆ สามารถมาพบ และแลกเปลี่ยนความรูระหวางฝาย
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- Norvatis เปนบริษทั จําหนายยา เนนการวิจัยและพัฒนา สรางตลาดความรู(Knowledge Market Place)
ขึน้ ในองคกร จัดทําเปนสมุดหนาเหลืองรวบรวมขอมูลพนักงานตามความเชี่ยวชาญ และทําสมุดหนานํ้า
เงินเปนรายชือ่ ผูเ ชี่ยวชาญรอบรูจากภายนอก
และมีเวทีใหพนักงานแลกเปลี่ยนความรูกันผานระบบ
อินทราเน็ตขององคกร
- GE(General Electric) เรียนรูจ ากภายนอก โดยไดเก็บขอรองเรียนของลูกคาไวในฐานขอมูล และจัดทํา
ขอมูลปญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น 1.5 ลานแนวทาง เปนอีกลักษณะหนึ่งของการเรียนรูเพื่อนําขอมูลทั้งขอ
รองเรียน ขอเสนอแนะ จากภายนอกมาศึกษา วิเคราะห นําไปคิดคน หาแนวทางแกไขขอบกพรอง เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
และเปนโอกาสที่จะนําขอเสนอแนะไปคิดประดิษฐ
นวัตกรรมใหมๆ มาตอบสนองผูบริโภค เปนการกาวไปขางหนาเพื่อใหไดเปรียบผูแขงขัน
นอกจากนี้ ยังมีตวั อยางอื่นๆ อีก เชน การจัดใหมีกระดานเวปบอรดเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนขอมูล
หรือปญหาขอขัดของตางๆ หรือกรณีบริษัทที่ปรึกษาบางแหง จะออกแบบสํานักงานเพื่อใหเกิดการแบงปนความรู
โดยพนักงานจะไมมีที่นั่งประจํา มีเฉพาะล็อกเกอรเก็บเอกสารและคอมพิวเตอรสวนตัว ขณะอยูในที่ทํางานก็
สามารถเลือกโตะทํางานไดวาจะทํางานเปนกลุมเพื่อปรึกษาหารือ หรือแยกตัวเพื่อความสงบ เปนตน
ปจจัยแหงความสําเร็จ และสิง่ ที่สะทอนปญหาอุปสรรค
1.วัฒนธรรมองคกร จะเห็นวาองคกรแหงการเรียนรู มีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการพบปะพูดคุย แลก
เปลีย่ นความคิดเห็น องคกรหนึ่งๆ หรือบานหลังหนึ่ง หากการพูดคุย ติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธของคนใน
บานยังไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอ อยูกันแบบหางเหิน ไมอยากเสวนาพูดจา พูดคุยกันเพียงไมกี่คํา ความไววาง
ใจกันอยูใ นระดับตํ่า มีความสัมพันธที่ไมดี บรรยากาศเหลานี้เปนสัญญาณอันตรายที่บงบอกถึงสุขภาพขององค
กร แตหากคนในองคกร ยอมรับที่จะปรับเปลีย่ นทัศนคติหรือมุมมองบางดานที่เปนอุปสรรคออกไป พูดคุยกันมาก
ขึ้น ก็จะทําใหมคี วามเขาใจกันในระดับลึก การพูดคุยกันจะมีความหมาย ไมใชโครงสรางองคกรแบบตางคนตาง
อยู ตางคนตางทํา
2.บุคลากร การเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิผลจะตองไมเกิดบนพื้นฐานของการบังคับ ปญหาอันเกิดจากตัว
บุคลากร เชน ผูรูไมอยากถายทอดเพราะเกรงวา เมื่อถายทอดไปแลวจะไมเหลืออะไร ตนจะหมดความสําคัญ
หรือฝายผูเรียนรูไมยอมรับในตัวผูถายทอด หรือคนในองคกรขาดความกระตือรือรน เนื่องจากโดยทั่วๆ ไปแลวพบ
วาคนเรามีแนวโนมที่จะเฉื่อยชา หรือมีความกระตือรือรนลดนอยลงตามอายุที่สูงขึ้น บุคลากรบางคนไมชอบความ
เปลี่ยนแปลง อาจจะเปนปญหาสะสมที่พบไดบอยในหนวยงานราชการ และตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพอสม
ควร
3.ระบบความดีความชอบ อาจไมสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู เพราะหากคนในองคกรมองวา
ความรูเ ปนอาวุธสวนตัวสําหรับใชในการตอสูแขงขันกับเพื่อนรวมงาน บางแหงพนักงานใชความรูที่มีเปนเครื่องตอ
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รองกับผูบริหาร ดวยเหตุนี้เพื่อสรางเสริมแรงบันดาลใจ หรือแรงจูงใจ อาจจัดใหมีรางวัลที่เปนนามธรรมแกหนวย
งานทีม่ ลี กั ษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู เชน การประกาศยกยองชมเชย เปนตน
3.ดานการเรียนรู ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการยอมรับความผิดพลาด เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมเรามองวา
ความผิดพลาดเปนเรื่องไมดี ตองหลีกเลีย่ ง หรือถาเกิดขึ้นแลวก็ตองปกปดมิดชิดไมมีการใหความรู เราจึงไดเรียน
รูจ ากมุมมองดานเดียว คือมุมมองดานความสําเร็จ โดยไมไดเรียนรูวากอนจะมีความสําเร็จตองผานสิ่งใดมาบาง
ไมเคยเรียนรูวาอะไรผิดควรหลีกเลี่ยง หรือมาวิเคราะหกันวาเราจะตอบสนองตอปญหาอยางไร
บทสรุป
ปจจัยสําคัญของการเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น เนนที”่ คน”เปนหลัก เครือ่ งมือ อุปกรณ หรือเทคนิค
ตางๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเพียงอรรถประโยชนที่จะชวยเอื้ออํานวยใหวิธีการที่จะนําไปสูองค
กรแหงการเรียนรูด าเนิ
ํ นไปไดสะดวกขึ้น และเนนการมีปฏิสัมพันธกันโดยตรง ไมเนนผานเอกสาร จะเห็นวาการให
ความสําคัญกับเทคโนโลยีจนหลงลืมความสัมพันธระหวางบุคคลอาจกอใหเกิดผลเสียได “องคกรแหงการเรียนรู”
เปนเรือ่ งทีม่ แี นวทางหลากหลาย ขณะเดียวกันไมไดหมายความวาเมื่อนํารูปแบบที่ประสบความสําเร็จไปใชแลว
จะประสบความสําเร็จตามไปดวย ทั้งนี้เพราะมีปจจัยแวดลอมที่จับตองไมไดหลายประการที่แตกตางกัน ตอง
อาศัยทั้งศาสตรและศิลป ประเด็นสําคัญคือ ตองทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน ถายทอดระหวางบุคลากรจนมีการตอ
ยอดและสรางสรรค นําไปสูแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด(Best Practices) ขององคกร ความ
รูน นั้ เปนทุนทางปญญา เปนสินทรัพยที่แตกตางจากสินทรัพยอื่นๆ คือใชแลวไมหมดไป ยิ่งใชมากยิ่งเพิ่มคา ยิ่ง
ใหมากตนทุนยิง่ ถูกลง สิ่งเหลานี้อาจไมไดผลตอบแทนกลับมาโดยตรงในระยะเวลาอันสั้น แตเปนสิ่งที่จะทําให
เกิดการพัฒนาขึ้นในระยะยาวทั้งในแงตัวบุคคลและองคกร
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