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ปัจจุบนัแนวคิด และวิธีการบริหารจดัการมีการพฒันารูปแบบก้าวหน้าไปมากซึ่งอาจมาจากการศึกษา ค้นคว้า 
วิจยั เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์การท่ีนบัวนัต้องเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าทายความส าเร็จ และความอยู่
รอดขององค์การอยูเ่สมอ โดยค าถามหลกัที่องค์การมกัถามวา่ตนเองอยู่เสมอคือ  ท าอย่างไรองค์การจึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และด ารงอยู่โดยมีการพฒันาให้เจริญเติบโต และรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหาค าตอบให้กบัปัญหาดงักลา่ว
นัน้อาจมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้  ๆ แต่อย่างไรก็ดีใน
บรรดาหลายค าตอบเหล่านัน้คงมีค าตอบหนึ่งที่หลีกไม่พ้นคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน
องค์การไปสูค่วามส าเร็จ หรือบางค าตอบก็เป็นเร่ืองของการพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบในทกุภาคสว่น ด้วยเหตนุีเ้อง
เป็นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดแนวคิดหนึ่งที่ทรงอิทธิพลและถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ทัง้ต่างประเทศหรือแม้กระทัง้
ประเทศไทยเองโดยเฉพาะในระบบราชการมีการตรากฏหมายเพื่อใช้ในการรองรับแนวคิดนี ้ซึง่แนวคิดนีก็้คือ “องค์การแหง่
การเรียนรู้ (Learning Organization) นัน่เอง 

องค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไร  

มีนกัวิชาการ และท่านผู้ รู้หลายทา่นได้ให้ค านิยามไว้ ซึง่ผู้ เขียนได้ศกึษา และท าความเข้าใจ และประมวลสรุปได้
ดงันี“้องค์การที่มีลกัษณะเปรียบเหมือนสถาบนัการเรียนรู้ซึง่บคุลากรมีการเรียนรู้กนัอยา่งขว้างขวาง อย่างมีสว่นร่วม และ
ตอ่เนื่องเพื่อยกระดบัศกัยภาพ อนัได้แก่ความรู้ ความสามารถ ความช านาญของตน ทีมงาน และองค์การ และน าไปใช้ใน
การเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีการสนบัสนนุจากองค์การด้วยการสนบัสนนุเทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง  ๆ 
เพื่อช่วยให้การเรียนรู้นัน้ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้นีก็้เพื่อสร้างให้องค์การประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์อย่าง
ยัง่ยืน” 

แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ในการเปลี่ยนแปลงจากองค์การท่ีมีการด ารงอยูใ่นสภาพปัจจุบนัให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นัน้มีปัจจยัที่เป็น
แรงผลกัดนัหลายประการ แตท่ี่ส าคญัเป็นประเด็นหลกัมี 4 ประการคือ 
  



1. กระแสโลกาภวิัฒน์ (Globalization) 

แรงผลกัดนัประการแรกนีเ้ป็นสิง่ที่เราสมัผสัใดในตลอดหลายปีที่ผา่นมาตัง้แตม่ีระบบการสือ่สารและ การขนสง่ที่
รวดเร็วท าให้โลกแคบลงและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในซีกโลกอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าเดิมมากท าให้การรับรู้เกิดขึน้อย่าง
กว้างขวางทัง้ในระดบับคุคล  สงัคม และองค์การ 

2. เทคโนโลยสีมัยใหม่ (New technology) 

เพื่อตอบสนองธรรมชาติของมนษุย์ในสว่นของความอยากรู้ในสิง่ใหม่ ๆ จึงมีการพฒันาเคร่ืองมืออนัทนัสมยัอย่
เสมอทัง้นีเ้พื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบ Internet ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

3. อิทธิพลของลูกค้า(Customer influence) 

เป็นที่แน่นอนอย่างยิ่งว่าลกูค้าเป็นตัวก าหนดอนาคตขององค์การโดยเฉพาะองค์การธุรกิจ เพราะฉะนัน้ท า
อย่างไรองค์การจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าให้ได้มากที่สดุเพื่อที่องค์การจะได้รับการสนบุสนนุในการ
ใช้สนิค้าและบริการอยา่งตอ่เนื่อง 

4. ความส าคัญของทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets)  

ทรัพย์สินที่องค์การมีอาจแยกได้เป็นสองส่วนคือที่จับต้องได้  (Tangible) เช่นเงินทุนอาคารสถานที่ และ
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ต่าง ๆ และที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น สิทธิบตัร ความสมัพนัธ์กับลกูค้าและพนัธมิตร 
ตราสินค้า (Brand) และที่ส าคญัคือความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฎิบตัิงาน
ระดบัตา่ง ๆ ทัง้นีท้รัพย์สนิท่ีจบัต้องไมไ่ด้ในเชิงรูปธรรมโดยเฉพาะความรู้ (Knowledge) นัน้ เป็นสิ่งที่มีคา่และใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งไร้ขีดจ ากดั 

แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  

ในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นัน้คงต้องสร้างภาพของความเข้าใจเสียก่อนว่าองค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นเหมือนระบบใหญ่คล้ายกบัตวัขององค์การทัว่ไป เช่นในธุรกิจก็คือบริษัท ในภาครัฐก็คือกระทรวง ซึ่งระบบ
ใหญ่หรือองค์การนัน้ย่อมมีระบบย่อย ๆ (Subsystems) ที่เป็นสว่นประกอบ เช่นในกรณีบริษัทก็เป็นฝ่ายงานต่าง ๆ ถ้าใน
กระทรวงก็เป็นหน่วยงานระดับกรม ที่เป็นปัจจัยประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ระบบใหญ่ด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ด้วยหลกัคิดนีเ้อง Michael J.Marquardt ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แห่งมหาวิทยาลยั Gorge Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้น าเสนอแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
หนงัสอื Building the Learning Organization ซึง่พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2002 โดยเน้นการพฒันาและสร้างระบบยอ่ยทัง้ 
5-ประการ-อนัได้แก่-ระบบองค์การ-ระบบผู้คนท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ ระบบเทคโนโลยี ระบบความรู้ และระบบสดุท้ายคือ
ระบบการเรียนรู้ ซึง่รายละเอียดของแตล่ะระบบดงัตอ่ไปนี ้

 

 



1. องค์การ (Organization) 

ระบบขององค์การต้องมีการวางรากฐานไว้เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ (Vision) ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศน าองค์การไปยงัเป้าหมายที่พึงประสงค์    
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นวิธีการที่จะท าให้ไปถึงยงัเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้มีการท าหน้าที่ ในทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม และที่ส าคัญคือวัฒนธรรมองค์การ 
(Organization Culture) ซึ่งเป็นความเช่ือหรือค่านิยมของคนในองค์การที่ต้องเอือ้ต่อการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เช่น คา่นิยมการท างานเป็นทีม การบริหารจดัการตนเอง การมอบอ านาจ กระจายอ านาจเป็นต้น 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ (People)  

องค์การหนึ่ง ๆ ต่างมีผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่ายทัง้ภายในองค์การเองเช่น ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าและมีทักษะ
ทางด้านการบริหาร เช่นการสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง และที่ส าคญัต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ใต้บงัคบับัญชา  
พนกังานระดบัปฏิบตัิต้องมีนิสยัไฝ่รู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ ลกูค้าที่ใช้บริการก็ต้องมีการให้
ข้อมลูย้อนกลบัในด้านของความต้องการแก่องค์การเช่นเดียวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ที่ต้องให้ความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกนัและกนัอย่างจริงใจ  และรวมทัง้ชุมชนที่ต้องให้การสนบัสนนุการพฒันาองค์การท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณชมุชน  ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่ผู้ เก่ียวข้องฝ่ายตา่ง ๆ ก็มีสว่นในการสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้ทัง้สิน้ 

3. เทคโนโลย ี(Technology) 

การมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีที่ทนัสมยัถือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้การสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึน้ โดยประเภทของเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มี 2 ประเภทคือ 
เทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการความรู้(Manage knowledge) คือการใช้เพื่อการจัดเก็บและแลกเปลี่ยน
ความรู้แก่กัน ประเภทที่สองคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ (Enhance learning) คือการใช้เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ในการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อย่างสะดวกมากขึน้ เช่นComputer-based training   E-Learning 
Web-based learning 

4. ความรู้ (Knowledge) 

ความรู้ที่มีในองค์การจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบทัง้นีเ้พื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อองค์การ โดยกระบวนการให้การจดัการความรู้(Knowledge management) มีกระบวนการเร่ิมตัง้แต่
การระบคุวามรู้ที่จ าเป็นตอ่องค์การ การเสาะแสวงหาหรือสร้างความรู้ขึน้มาใหม่ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งบนั
ความรู้ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งแนวคิดนีเ้องคงเป็นการสร้างความกระจ่างถึง
ความสมัพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กับการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) เพราะวา่ในแนวคิดของ Michael J.Marquardt ถือวา่การจดัการความรู้เป็นระบบยอ่ยระบบหนึง่
ที่มีความส าคญัในการสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้ให้เกิดขึน้นัน่เอง 

 

 



5. การเรียนรู้ (Learning)   

การเรียนรู้ถือเป็นระบบหลกัที่เป็นแกนส าคญัของการสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้ซึง่สามารถจ าแนกการเรียนรู้ได้ 
3-ระดบัคือ-ระดบับคุคล-ระดบักลุม่-และระดบัองค์การ ซึง่ในแตล่ะระดบัของการเรียนรู้นัน้ต้องเร่ีมที่ทกัษะของตวั
บุคลากรแต่ละคนซึ่งต้องมี 5-ประการเพื่อสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  ความคิดเชิงระบบ
(Systematic Thinking) การมีตวัแบบทางความคิด (Mental Model) ความเช่ียวชาญรอบรู้ (Personal Mastery) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) และการสนทนาสื่อสารกนั (Dialogue) โดยวิธีในการเรียนรู้ที่มี
ความส าคญัในการสร้างการเรียนรู้ในบริบทขององค์การแห่งการเรียนรู้มี 3 ประเภทคือการเรียนรู้เพื่อการปรับตวั 
(Adaptive learning) คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อการปรับปรุงในอนาคต การเรียนรู้โดยการ
กระท า (Action learning) คือการเรียนรู้ที่น าเอาสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จริงมาเป็นฐานของการ
เรียนรู้ และสดุท้ายคือระบบการเรียนรู้เพื่อมุง่สูเ่ป้าหมายขององค์การ (Anticipatory learning) คือการเรียนรู้ที่มุ่ง
สนองตอบความส าเร็จของเป้าหมายองค์การเช่น วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นต้น 

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่องค์การสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางรากฐานด้านการสร้าง
คณุค่าให้แก่ทรัพย์สินที่จบัต้องไม่ได้คือความรู้ ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จบัต้องได้เช่นรายได้และผลก าไร 
หรือแม้กระทัง้ความส าเร็จที่ใฝ่ฝันในที่สุด ดังนัน้เราควรมาสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมี  
สว่นร่วมจากทกุฝ่ายเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในท่ีสดุ  


