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องคกรแหงการเรียนรู” (Learning Organization) 

นาวาอากาศโท สุพรหม  ทําจะดี 

นับแตศตวรรษที่ 21 เปนตนมาบริบทของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายจากนิยามที่
เกิดขึ้นของคําวา “โลกาภิวัฒน” และ “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดทํา
ใหองคกรตางๆไมวาภาครัฐ  หรือภาคเอกชนตองปรับตัวเองเพื่อใหสามารถตอบรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว การปรับตัวไมเพียงแตเพื่อการอยูรอดขององคกรเทานั้นแตตองทําใหองค
สามารถเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องดวยเชนกัน 
 สําหรับการปรับเปลี่ยนองคกรใหทันตอยุคสมัย เพื่อใหสอดรับยุคโลกาภิวัฒน และการ
ดําเนินธุรกิจที่เนนการใชองคความรูเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจ ในหลายๆองคการจึงหันมาใหความสนใจในดานการพัฒนาบุคลากรและองคกร
โดยการสราง “องคกรแหงการเรียนรู” (Learning Organization)  ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
บุคลากรเพื่อใหบุคลากรสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรตอไปโดยอาศัย “องคความรู” ที่มีอยู
ในองคกรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางใหเกิดองคความรูใหมๆขึ้น
ในองคกร 
 
1.  ความสําคญัขององคกรแหงการเรียนรู  
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในโลกธรุกิจทุกวันนี้ ทําใหองคกรตางๆ ไดรับผลกระทบ
มากมาย ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางองคกร เพื่อความอยูรอดของตัวองคกรเอง ปญหาการขาด
แคลนทักษะทีเ่พิ่มมากขึ้น เนือ่งมาจากการปรับเปลี่ยนของปจจัยภายนอกที่เขามากระทบ หรือแมแต
ปจจัยภายในองคกรเองที่ตองมีการโอนยาย ถายเทงาน พัฒนาการทางความรูที่เพิ่มมากขึ้นในแตละ
ป การแขงขันกับบรรดาบริษัทตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสวนแบงทางการตลาด และยอดขายที่เพิ่มมาก
ขึ้น  รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ที่เขามามีผลกระทบกับการดําเนนิงานขององคกร 
ซ่ึงองคกรเองก็ตองพยายามที่จะปรับตัวใหทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับแรงผลักดัน
ที่ทําใหเกิดการเรียนรูทั่วทั้งองคกรพอสรุปได ดังนี้ คือ 

• โลกาภิวัฒนและเศรษฐกจิโลก 
• การแขงขันทางดานธุรกิจ 
• เทคโนโลยี 
• การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนในโลกแหงการทํางาน 
• อิทธิพลของลูกคาที่เพิ่มขึ้น 
• ความรูและการเรียนรูไดกลายเปนสินทรัพยที่สําคัญขององคกร 
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• ความคาดหวังและบทบาททีก่ําลังเปลี่ยนไปของคนทํางาน 
• ความหลากหลายในที่ทํางาน และการเคลือ่นยายของแรงงาน 
• ความสับสนยุงเหยิง และการเปลี่ยนแปลงที่ทวีขึ้นอยางรวดเรว็ 

องคกรที่เรียนรูไดเร็วกวาองคกรอื่น จะสามารถปรับตัวไดรวดเรว็กวา ทําใหมีขอไดเปรียบ
เชิงกลยุทธที่สําคัญในโลกของธุรกิจ ซ่ึงองคกรแหงการเรียนรู จะสามารถนําเอาความชาญฉลาดที่
สะสมไวของบุคลากรของตนมาใชอยางไดผล  ความสามารถนี้เมื่อบวกกับการเอื้ออํานาจ (people 
empowerment) การจัดการความรู (knowledge management) เทคโนโลยีและสถานะที่ดีขึ้นของ
องคกร จะทําใหองคกรสามารถพัฒนา และแขงขันได (บดินทร : 2548) 
 
2.  คํานิยามขององคกรแหงการเรียนรู 

Peter M. Senge (1990) องคกรที่คนมีการขยายความสามารถของพวกเขาไดอยางตอเนื่อง 
ดวยการสรางสรรคที่เปนผลมาจากความปรารถนาอยางแทจริง เปนองคกรที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ใหม และมีการแตกแขนงความคิดใหเกดิขึ้น คนในองคกรมีความปรารถนารวมกันอยางเสรี โดย
เปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการเรยีนรูรวมกันในองคกร 
 

แนวคดิองคกรแหงการเรยีนรู คือองคกรที่มีบรรยากาศกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของ
การเรียนรูในระดับบุคคล และกลุม  พรอมทั้งเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรยีนรูผาน
กระบวนการจดัการตางๆ โดยนําแนวคิดการเรียนรู การจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ มาชวย
กอใหเกิดการแตกแขนงทางความคิดและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 

รังสรรค รังสิพล และศิริวรรณ อินทรไทยวงศ (2548) แสดงความเหน็วา ภาครัฐในโลกยุค 
“สังคมความรู ยุคโลกาภิวฒัน และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” หรือเรียกวา “หนวยบรกิารสาธารณะ” 
จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยนวิธีคิด เนนความรวมมือระหวางหนวยงาน และเปลีย่น
วิธีการทํางานใหม มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดอีก  
 

รอยตํารวจตร ี (หญิง) สุพัตรา จันทรเทียน (2543) สรุปแนวคดิวา องคกรตางๆในปจจุบัน
จําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อใหสามารถอยูรอด และแขงขนัได โดยการพัฒนาองคกรไปสูการเรียนรู 
หรือองคกรอัจฉริยะ โดยบุคลากรตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนา 
 

สรุปไดวา ไมวาจะยุคสมัยใดก็ตาม การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทํางาน โดยเนนการ
พัฒนาองคความรูใหกับองคกร และบุคลากร อยางตอเนื่องเปนสิง่สําคัญที่สุด ทั้งนี้เกดิจาก
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จุดเริ่มตนของการเอาใจใส ยึดมั่นและใหความสําคญัจากผูบริหาร โดยการสนับสนุนและสราง
บรรยากาศใหบุคลากรมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงความรูทั้งภายในและภายนอก
องคกร และสิ่งที่ขาดไมไดคอื การนําความรูที่ไดมาบูรณาการเพื่อประโยชนตอสวนรวม  
 
3.  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู 
 3.1  แนวคิดวนิัย 5 ประการ (The Fifth Discipline) โดย Peter Senge (1990) 

เปนแนวทางหนึ่งในการบริหารงาน ใหเกิดเปนองคกรที่เปนเลิศ มีความเกง และสมบูรณ
แข็งแรง ที่จะฝาวิกฤติ เผชญิภาวะการแขงขัน และมีความไดเปรียบทีย่ั่งยืนตลอดไป โดย Senge ได
ใหความสําคญักับความสามารถในการเรยีนรูที่เร็วกวาคูแขง และมองวาความรูจะเปนตวัที่สราง
ความไดเปรยีบ ในการแขงขันทางธุรกิจ และนําองคกรไปสูความยั่งยนื โดยใชกระบวนการเรยีนรู
รวมกันทั้งองคกร โดยมองวามนุษยทุกคนมีความรักทีจ่ะเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. การพัฒนาตนเองใหเปนเลิศ (Personal Mastery) สมาชิกขององคกรเปนรากฐานของ
องคกรแหงการเรียนรู สมาชิกขององคกรจะตองมีคุณลักษณะสําคัญที่เรียกวา Human 
Mastery คือความเปนนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจ และพฤติกรรมตัวเอง พรอมที่จะ
เรียนรูอยูตลอดเวลา  สนใจใฝรูส่ิงใหมๆ อยูตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน  

 
2. กรอบความเชื่อท่ีสมเหตุสมผล (Mental Model) เปนกรอบความเชือ่ของคนในการเขาใจ 

และมองโลกตามความเปนจริง มีความคิดความเขาใจทัง้เรื่องของตนเอง และผูอ่ืน และ
องคกร  ซ่ึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการแสดงพฤติกรรมของคน องคกรควรปลอยใหเขาเปนไป
อยางอิสระในการคิด และสรางรูปแบบในการพัฒนาตามสถานการณ 

 
3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดมั่น

ของสมาชิกในองคกร เพื่อพัฒนาใหเกดิภาพความสําเร็จในอนาคต ดวยการฝกใหคนคิด
มองไปขางหนา มองไปทีอ่นาคต ใหคนไดคิด ใหมกีารตัดสินใจ และใหขอผูกพันตอ
จุดมุงหมายในการดําเนนิงานดานตางๆ ขององคกรรวมกัน 

 
4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสมาชิก 

โดยอาศัยความรูและความคดิของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ประสบการณ  
เพื่อพัฒนาความรู และนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน ที่เกดิจากความเตม็ใจจาก
สมาชิก ซ่ึงจะนําองคกรไปสูจุดหมาย 
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5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เกิดมาจากความคดิที่วาสิ่งตางๆ มีการ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ มีลักษณะบรูณาการอยางเปนองครวม และมีการวางแผนใน
ระยะยาว ซ่ึงสามารถมองเห็นปญหาไดอยางทะลุปรุโปรง จึงมีความสําคัญในการ
สนับสนุนใหเกิดเปนองคกรแหงการเรยีนรู เปนกระบวนการในการหาความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเขาใจการเปลี่ยนแปลงของปรากฎการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 
3.2 แนวคิด องคกรแหงการเรยีนรู ของ Pedler, Burgoune และ Boydell (1991) 
Pedler, Burgoune และ Boydell เสนอแนวคดิวา บริษัทแหงการเรียนรูมีความสาํคัญตอ

องคกรมาก เพราะสามารถนําองคกรไปสูการพัฒนาที่ยั่งยนืได โดยเนนในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
จริง โดยแบงองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูเปน 5 กลุม 

1. กลยุทธ (Strategy) องคกรตองมีการเรียนรูในการกําหนดกลยุทธ นโยบายของบริษัท
รวมกัน โดยมกีลยุทธไปในแนวทางที่เหมาะสม สวนนโยบายนัน้สมาชิกทุกคนควรมีสวน
รวมในการรางนโยบายและกลยุทธรวมกบัองคกร 

2. การมองภายในองคกร (Look in)  
2.1 การใหขอมูลขาวสาร (Information) เทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกนําไปใชในการสราง

ฐานขอมูล  ซ่ึงเมื่อไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วแลว ก็สามารถทําใหการตัดสินใจ
เปนไปอยางถกูตอง และมีประสิทธิภาพตามไปดวย 

2.2 การสรางระบบการตรวจสอบและควบคุม (Formative accounting and control) ซ่ึงจะ
ชวยใหทุกคนรูสึกเปนสวนหนึ่งของการรบัผิดชอบในทรัพยสินขององคกรเสมือน
ตนเองเปนเจาของ 

2.3 การแลกเปลี่ยนภายในองคกร (Internal Exchange) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และ
อํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงนโยบายและเปาหมายเปนหลัก 

2.4 การใหรางวัลอยางยืดหยุน (Reward flexibility) รูปแบบการทํางานแบบยืดหยุน ทําให
คนมีการเขารวม และการคาดหวังเกีย่วกับรางวัลแตกตางกัน 

3. โครงสราง (Structure) โครงสรางที่มีการกระจายอํานาจ มีลักษณะที่สามารถยืดหยุนได 
การประเมินผลการเรียนรูและพัฒนามากกวาการใหรางวัลหรือลงโทษ 

4. การมองภายนอกองคกร (Looking out) 
4.1 องคกรจะสงพนักงานออกไปทํางานภายนอก ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลภายนอกองคกร

ประการหนึ่ง มีการสํารวจความพึงพอใจหรือพฤติกรรมของลูกคา เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

4.2 การเรียนรูระหวางองคกร เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขาวสาร และความรูซ่ึงกันและกันซึ่งทําใหสามารถมองเห็นขอดี และขอเสียในการ
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ปฏิบัติงาน 
5. โอกาสในการเรียนรู (Learning opportunities) 

5.1 บรรยากาศในการเรียนรู ของทุกคนในองคกรจะมีการชวยเหลือและสนใจใน
บทเรียน เพื่อการแกปญหา และนําขอผิดพลาดมาเปนประสบการณในการเรียนรู 

5.2 ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยทกุคนสามารถตัดสินใจไดวา การฝกอบรมและ
พัฒนาอะไรทีต่องการ และถูกกระตุนใหรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

 
3.3 ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู  ตามแนวคิดของ Marquardt และ Reynolds (1994) 

 ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู ถึงแมวาโดยภาพรวมจะเปนองคกรที่ยืดหยุน 
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลากต็าม แต Marquardt และ Reynolds ไดเสนอแนวคดิวา องคกรแหงการ
เรียนรูมีคุณลักษณะเดน ดังนี ้

1. มีโครงสรางที่เหมาะสม (Appropriate Structure) ไมมีสายบังคับบัญชามากเกินไป 
ยืดหยุนคลองตัว 

2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู พนกังานมีนิสัยใฝรูศึกษาคนควา โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร 

3. เปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการตดัสินใจแกปญหา สรางสรรคอยางเต็มที่ 
4. มีการวิเคราะห และตรวจสอบผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคกร 
5. มีการสรางและถายโอนความรู ติดตอกันผานชองทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีตางๆ 
6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรยีนรู เพื่อการเก็บ ประมวลถายทอดขอมูลกันไดอยาง

รวดเร็ว ถูกตอง 
7. มุงคุณภาพ โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  
8. ย้ําเนนกลยุทธในกระบวนการเรียนรูขององคกร ทั้งในดานการวางแผน การดําเนนิงาน

และประเมนิผล โดยผูบริหารมีหนาที่เปนผูชวยเหลือ มากกวาเปนผูกําหนดแนวปฏิบัติ 
9. มีบรรยากาศสนับสนุน เพื่อใหไดพัฒนาศกัยภาพไดอยางเต็มที่ และเคารพศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนษุย ความเสมอภาพ ความอิสระ และการมสีวนรวม 
10. มีการทํางานเปนทีมและเครอืขาย สรางพันธมิตรในการดําเนนิธุรกิจ ใหรวดเร็ว 

ยืดหยุน ฉลาด 
11. มีวิสัยทัศนรวมกัน โดยการปฏิบัติงานมุงเปาหมายอยางมีเจตจํานง และความผูกพนับน

พื้นฐานคานยิม ปรัชญา ความเชื่อที่คลายคลึงกัน 
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4. สรุปและวิเคราะหผลการศึกษาการสรางองคกรแหงการเรียนรู  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 
องคกรโทรศัพท สายกิจกรรมชุมชน 

ธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

เริ่มกิจกรรม 
LO แลว 

 ศึกษาขอมูล ศึกษาขอมูล   ศึกษาขอมูล 

รูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
พนักงาน 

ฝายจัดการมีนโยบายในการ
อบรมและพัฒนาซึ่งมี
ลักษณะการอบรมโดยยึด
หลัก 4 P (Policy, Principle,  
Process, Practice) เนนการ
เรียนรูแบบผูใหญ เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการ
เรียนรู มีกิจกรรมและ
กรณีศึกษา และการทดสอบ
มากขึ้นทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
 

  
 

1.โครงการชองทางสูทุนปญญา จัด
หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อให
พนักงานเขาใจหลักการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู 
2.โครงการระเบียงสมองจัดให
บุคลากรพบปะเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณโดยอิสระ 
3.โครงการระเบียงผลงานรวบรวม
เผยแพรผลงานวิชาการทางระบบ
อินเตอรเนต เพื่อใหบุคลากรเขามา
ศึกษาและนําไปประยุกตใช 
4.โครงการอยากรูอยูที่เรา สงเสริม
การเขารับการฝกอบรมและเขารวม
กิจกรรมภายใตแผนพัฒนาแหงการ
เรียนรู 

1.เริ่มจากกลุมหรือสวนงานยอยที่
มีศักยภาพพอเพียงกอน จึงขยาย
ไปยังกลุมหรือหนวยงานอื่น 
2.จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น 
3.การศึกษาดูงานการดําเนินงาน
การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
4.จัดชองทางการสื่อสารจาก
ระดับลาง (Bottom up) ให
บุคคลากรในระดับปฏิบัติการมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น 
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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

องคกรโทรศัพท สายกิจกรรมชุมชน 
ธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ปจจัยที่
สนับสนุนให
เกิดองคกร
แหงการเรียนรู 

1.ระบบการพัฒนาพนักงาน
โดยมุงใหพนักงานสามารถ
ทํางานตามตําแหนงได 
2.ใชการประเมินผลแบบ
ใหมที่มีการเริ่มดวยการ
ตั้งเปาหมายรวมกันแตละ
ระดับ 
3.เปดชองทางการเรียนรูให
พนักงานที่ใฝรู 
4.การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 
5.ใชเทคโนโลยีในการ
สื่อสารอยางรวดเร็ว 
6.การสื่อสารที่ไมเปน
ทางการ 
7.จัดใหมีเวทแีลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
8.สนับสนุนแนวคิด Team 
Learning 

1. พนักงานมีความรูสึกที่ดี
ตอองคกร  
2. มีความผูกพันตอองคกร
แลว  
3.ปจจัยดานทัศนคติตอ
งานและองคกรนั้น มี
ความสัมพันธตอการ
พัฒนาทักษะดานตางๆ 
ขององคกรแหงการเรียนรู 
 

1. แรงจูงใจ 
2. ความตองการ 
3.ความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
4.ความพรอม 
 

1.บุคลากรสวนใหญมีความรู และมี
ความสามารถในการปรับตัวไดดี 
2.มีการพัฒนา IT อยางตอเนื่อง  
และมีระบบ Intranet อันเปน
จุดเริ่มตนในการนําระบบ IT เขา
ไปสูชีวิตการทํางาน 
3.มีหนวยงานในการพัฒนา
บุคลากรโดยตรง 
 

1.ผูบริหารมีแนวคิดที่ให
ความสําคัญในการเรียนรูและเปน
แกนนําในการพัฒนาใหการ
สนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณ
และการทําตนเปนตัวอยางที่ดี 
2.วัฒนธรรมและคานิยม สงเสริม
และปลูกฝงใหบุคลากรใฝรู 
3.การกําหนดวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการดําเนินงานชัดเจน มี
การสื่อสารใหพนักงานทุกระดับ
ทราบ 
4.โครงสรางแบบแนวราบ เอื้อตอ
การพัฒนา  
5.มุงมั่นตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรู โดยสรางความเปนเลิศ
ในทุกๆ ดาน 
6.เชื่อมโยงการเรียนรูเขากับ 
กระบวนการทํางาน  ผาน
กิจกรรมและระบบคุณภาพตางๆ  

1.ดานสภาพแวดลอมองคกรทั้ง
ภายในและภายนอก  เพื่อ
เตรียมความพรอมของบุคลากร
ใหปรับตัวไดทันการ
เปลี่ยนแปลง 
2.  โครงสรางองคกรรวมถึง
แผนงานและระบบงาน   ตอง
จัดโครงสรางและระบบงานให
เกิดความยืดหยุน ไมซ้ําซอน 
3.  ดานการจัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  องคกรควรมี
นโยบายที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอยางชัดเจน 
4.  ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ให
เหมาะสมกับองคกรในสภาพ
ปจจุบันและอนาคต 
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 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร 

องคกรโทรศัพท สายกิจกรรมชุมชน 
ธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ปจจัยที่
สนับสนุนใหเกิด
องคกรแหงการ
เรียนรู  
 

    และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
7.สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
และเนนการมีสวนรวม ตั้งแตระดับ
บุคคล กลุม และองคกร 
8.เพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงาน เพื่อให
มีอิสระในการคิด 
9.มีเทคโนโลยีทันสมัยใหการ
สนับสนุน 
10.มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
และสอดคลอง 
 

5.  ดานการเงิน/งบประมาณ  ควรจัดสรร
งบประมาณที่สนับสนุนใหบุคลากรเกิด
การเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
6.  ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในงาน  
เพื่อเปนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สารสนเทศในองคกร 
7.  ผูบริหารและผูนํา  เปนผูมีบทบาท
สําคัญที่ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 
8.  วัฒนธรรมการทํางาน  วัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากรจะตองกระตือรือรน
ตลอดเวลาตลอดเวลาและสามารถ
เชื่อมโยงกับการทํางานขององคกรได 
9.  ดานบรรยากาศองคกรตองเอื้อตอการ
เรียนรู  และสามารถที่จะถายโอนความรู
ที่มีอยูแกบุคลากรคนอื่นๆ ในทีมงาน 
หรือนอกทีมงาน 
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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

องคกรโทรศัพท สายกิจกรรม
ชุมชน ธนาคาร
ออมสิน สนญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 
(มหาชน) 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 

ปญหา 
อุปสรรค 

1.หลักเกณฑการคัดเลือกสาขาตัวอยาง
กับการเลือกสาขาที่เอื้อตอการเรียนรูไม
เหมือนกันทําใหไมสามารถหาคนเปน
พี่เลี้ยงได 
2.พนักงานขาดทักษะในการ
ประเมินผลแบบใหม 
3.พนักงานมีความสนใจนอยเนื่องจาก
ไมเชื่อมโยงกับงาน 
4.มีคาใชจายสูงในการจางผูเชี่ยวชาญ 
5.การกําหนด Competency ที่ชัดเจนทํา
ไดยาก 
6.ระบบยังไมครอบคลุมสาขา 
7.การสื่อสารผานดาวเทียมเปนการ
สื่อสารทางเดียวทําใหขาดปฏิสัมพันธ 
8.จุดประสงคในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรูไมแนชัด 
คนที่เกงงานบางครั้งไมสามารถ
ถายทอดได 

  1.ปญหาดานผูบริหาร เนื่องจากไดรับมอบหมาย
ใหกํากับดูแลภารกิจในหลายหนวยงาน 
2.ปญหาดานบุคลากร เปนเรื่องใหมที่ทุกคนตอง
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง ไมเปดใจ
กวาง หากถายทอดความรูใหคนอื่นแลวจะหมด
คุณคา และความสําคัญลงไป 
3.ปญหาดานระบบการสรางแรงจูงใจ เนื่องจาก
ไมมีระบบที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมเทาที่ควร 
4.ปญหาดานโครงสรางและระบบราชการ  ที่มี
หลายระดับขั้น ไมเอื้อตอการดําเนินงาน อางอิง
ระเบียบปฏิบัติ 
5.ปญหาดานเหตุผลความจําเปนในการ
ดําเนินงาน  การดําเนินงานไมไดเกิดจากความ
จําเปน แตเกิดจากนโยบายที่กําหนดใหปฏิบัติ 
6.ปญหาดานงบประมาณ   
7.ปญหาดานนโยบาย โดยในสวนของการ
กําหนดนโยบายยังไมชัดเจน  เนนการฝกอบรม
เพียงอยางเดียว 

1.ลักษณะการทํางานที่เปนกะ ไมเอื้อ
ตอการเรียนรูแบบชั้นเรียน และไมมี
การหมุนเวียนงาน ทําใหไมเกิดการ
กระจายและถายทอดความรู 
2.การสรางแรงจูงใจไมมีการ
เปลี่ยนแปลง การใหรางวัลในลักษณะ
เดิมๆ อาจทําใหพนักงานขาดความ
กระตือรืนรน 
3.การสรางองคความรู ยังไมมีการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ และไมสะดวก
ในการสืบคนขอมูล 
4.ปญหาดานภาษาอังกฤษ ในระบบ 
web base learning เนื่องจากไมเขาใจ
ภาษาอังกฤษอยางดีพอ 
 

 



 
จากการศึกษาผลงานสาระนิพนธทั้งหาเรื่อง ไดแบงกลุมหนวยงานที่ศกึษาออกเปน 5 กลุมดังนี ้

1. หนวยงานราชการ คือ สํานักงานปลัดกระทรงการคลัง 
2. สถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยพยาบาลราชชนน ี
3. สถาบันกานเงนิ(ธนาคาร) คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรกับธนาคาร

ออมสิน 
4. หนวนงานรัฐวิสาหกจิ คือ องคกรโทรศัพท (กอนการแปรรูป) 
5. บริษัทเอกชน คือ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

 
ซ่ึงสามารถแบงเปน  2 กลุมใหญๆ คือ หนวยงานภาครฐั และ หนวยภาคเอกชน และมีเพียง 3 

หนวยเทานั้นที่ไดมีการเริ่มทํากิจกรรม LO คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯและสํานักงานปลัดกระทรง
การคลัง และบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุมไดทําการศึกษาทั้ง 3 
หนวยงาน 
 
ปจจัยในการวิเคราะห 

4.1 รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาพนักงาน 
 ในปจจยันี้สามารถวิเคราะหไดเฉพาะหนวยงานที่มีการดาํเนินกจิกรรม LO แลว ซ่ึงก็คือ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  และบริษัท ไทย
คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) เทานั้น โดยพบวาทั้งสามหนวยงานจะเริ่มดําเนินการโดยการให
ความรูกับพนกังานโดยการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกบัองคกรแหงการ
เรียนรู  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรฯจะสอดแทรกกจิกรรมและกรณีศึกษา และการทดสอบมากขึ้น
ทําใหการเรยีนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนไทยคารบอนแบล็คจะเพิม่เติมในเรื่องแลกเปลี่ยนความรู
โดยใหพนกังานศึกษาดูงานเพื่อนําเอาความคิดของหุนสวนหรือพนัธมิตรมาปรับปรุงสินคาและ
บริการ การดําเนินงานการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู  ดานการสื่อสาร ธนาคารเพื่อการเกษตรฯใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารอยางรวดเร็วและใชการการสื่อสารที่ไมเปนทางการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคลังจะใหความสําคัญกับการจัดระดับชองทางการสื่อสารจากระดับลาง (Bottom up) 
ใหบุคลากรในระดับปฏิบัติการมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ และใชระบบอนิทราเนตเพื่อให
พนักงานใชเปนชองทางในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง  นอกจากนี ้ ยังมีโครงการระเบียงสมอง
เพื่อจัดใหบุคลากรมาพบปะเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณโดยอิสระในเชิงของ
ชุมชนแหงการเรียนรู (COP)  ดานการเริม่ตนการดําเนนิกิจกรรม  ไทยคารบอนแบล็คแตกตางจาก
หนวยงานอืน่ คือเร่ิมจากกลุมหรือสวนงานยอยที่มีศกัยภาพพอเพยีงกอน จึงขยายไปยังกลุมหรือ
หนวยงานอืน่โดยมีพี่เล้ียงคอยใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือแตละกลุม 
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 ซ่ึงแนวทางตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนการสรางบรรยากาศใหพนักงานไดเกิดการเรียนรู
รวมกันแบงปนขอมูลกันบนพื้นฐานของการใชความคิดสรางสรรคและการฝกปฏิบัติจริง  และ
อาจจะตองมกีารทดสอบเพื่อวัดประสิทธิผลของการเรียนรูนั้น รวมถึงการสรางชองทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหพนกังานสามารถสื่อสารถึงผูบริหารดวยเชนกนั ในขณะเดยีวกันการเรยีนรู
นั้นตองใหความสําคัญกับลักษณะของผูเรียน เชน อาย ุ นิสัย เพื่อจะไดจัดบรรยากาศการเรียนรูได
อยางเหมาะสมกับจริตของผูเรียน 
 จากการวิเคราะหพบวาภาครัฐจะดาํเนินกิจกรรมเพื่อการอบรมและสรางใหเกิดความรูแก
พนักงาน โดยใหพนกังานเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  แตสําหรับภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับ
เร่ืองของการสื่อสารภายในมากวาภาครัฐ ใหพนักงานปฏบิัติการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
 

4.2 ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 
ระดับองคกร  
การบริหาร ผูบริหารภาคเอกชนจะทําตัวเปนแบบอยาง  ใหการสนับสนุนงบประมาณ  มี

วิสัยทัศนในการสรางวัฒนธรรมใหเกิดองคกรแหงการเรยีนรู สวนภาครัฐผูบริหารจะเนนการสัง่
การจากบนลงสูลาง  

โครงสรางองคกร ภาคเอกชนงคกรแบบแบนราบ สวนภาครัฐบาลเปนโครงสรางแบบ
ลําดับชั้น การดําเนินการกิจกรรมสงเสิรมการเรียนรูไมไดพิจารณาถึงโครงสรางขององคกร 

ระดับกระบวนการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน จดัใหมีการสื่อสารเนนการนําเทคโนโลยีมาใช  เชนเดยีวกับสํานัก

ปลัดกระทรวงการคลังที่นําเอาระบบไอทีเขามาประยุกตใช  รวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรฯทีใ่ช
ระบบอินทราเน็ตในการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ แตของภาครัฐเองมีขอจํากัดวาตองเปนผูบริหารใน
ระดับกองขึ้นไปเทานั้นถึงจะสามารถเขาดูขอมูลได   

ระดับบุคคล  
ภาคเอกชนมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความเปนจรงิ ในภาครัฐบาลมี

เพียงธนาคารเพื่อการเกษตรฯเทานั้นทีใ่ชการประเมินผลแบบใหมดวยการตั้งเปาหมายรวมกนัในแต
ละระดับ   

  
โดยสรุปจะพบวาปจจยัที่เอือ้ตอการเรียนรูนั้นจะมุงเนนในการใหความสําคัญตอผูบริหาร

ไมวาดานการกําหนดเปนวสัิยทัศน การจัดสรรดานงบประมาณ และมีสวนรวมในการดําเนินการ  
การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เชน การมีหนวยงานที่ดูแลดานการพัฒนาบุคลากรโดยตรง  การ
สรางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  การใชเทคโนโลยีมาประยุกตเขากับการสื่อสาร  การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเหน็  ประสบการณ  การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเปนแบบ
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ราบ  เปนตน 
 

4.3 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 การมุงไปสูองคกรแหงการเรยีนรูแนนอนวาหนทางดังกลาวไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ
เสมอไป  ในหนวยงานที่เปนราชการจะติดขัดดานงบประมาณ ตวัพนักงานเอง ในเรื่องแรงจูงใจ
ดานผลตอบแทน  การถายทอดความรูระหวางกัน ดานแรงจูงใจนัน้  

ระดับองคกร 
การบริหาร ภาครัฐยงัขาดระบบการประเมินผลที่สะทอนตอผลการปฏิบัติงานที่แทจริง 

และการยดึหลักการการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความอาวุโส ไมสัมพันธกับความสามารถที่
แทจริงทําใหพนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ  ตางจากภาคเอกชนที่มกีารเชื่อมโยงการ
ประเมินผลงานที่ชัดเจนกอใหเกิดแรงจูงใจที่ดีกวาแตยังตดิขัดที่รางวัลผลตอบแทนของการ
ดําเนินการที่ใหกับทีมยังซ้ําซอนไมจูงใจและแปลกใหมเทาที่ควร ภาครัฐคุนเคยกับการรับคําสั่ง
มากกวาการเรยีนรูตัดสินใจและปฏิบัติดวยตนเองซึ่งเปนลักษณะเฉพาะขององคกรที่เปนราชการ   

ระดับกระบวนการ 
ภาคเอกชนมกีารจัดชวงเวลาการทํางานออกเปน 3 กะ ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการทํากิจกรรม

การฝกอบรม  
 ระดับบุคคล 

ภาครัฐ พนักงานยังไมเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนที่ชัดเจนของการดําเนินการ 
ประกอบกับองคกรไมจําเปนตองแขงขันเพื่อการอยูรอดเหมือนเชนองคกรเอกชนทัว่ ๆ ไป  
 
 โดยสรุปอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสําหรับภาครัฐคือ การบริหารที่
ยังขาดการประเมินผลที่สะทอนตอการปฏิบัติงานจริง และพนักงานยังขาดความรูความเขาใจใน
วัตถุประสงคและประโยชนในการดําเนินกจิกรรม สวนภาคเอกชนจะพบอุปสรรคเกี่ยวกับการ
จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน 
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5. การประยุกตแนวคิดการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 

Input L/O Process 
 

Output 
 

 
1. ระบบยอยภายในองคกร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ระดับองคกร 
- โครงสรางกระจายอํานาจ 
- มีการวิเคราะหและตรวจสอบผล 
- ถายโอนความรู 
- เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
- สรางระบบควบคุมคุณภาพ 
- บรรยากาศการเรียนรูเพื่อองคกร 
- ทํางานเปนทีมและเครือขาย 
- มีวิสัยทัศนรวมกัน 
- มีเทคโนโลยีสนับสนุนการ เรียนรู
 
 
ระดับทีม 

- การทํางานขามสายงาน 
- พบปะแลกเปลี่ยนความรู 

 
2. ระบบยอยของคนในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระดับบุคคล 
- มีวัฒนธรรมในการเรียนรูดวย
ตนเอง และเรียนรูอยางตอเนื่อง 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ 
และแกปญหา 

- เขาใจแนวทางการพัฒนาองคกร 
 

 

วัฒนธรรม โครงสราง 

Personal Mastery

Mental Model

Shared Vision

Team Leader

System Thinking

วิสัยทัศน 

กลยุทธ 

ผูบริหาร 

ชุมชน ลูกคา 

หุนสวน 

พนักงาน 

ซัพพลายเออร 

องคกร 

บุคคล 

องคกร 

บุคคล 

ทีม 

กระบวนการไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
แบงเปน 3 ระดับ 

1. ระดับองคกร 
2. ระดับทีม 
3. ระดับบุคคล 
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การปรับเปลี่ยนองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูจะตองมุงเนนและใหความสําคัญใน

ระบบยอย ภายในองคกรใน 4 มิติ โดยจะตองทําใหพนักงานเกิดวิสัยทัศนรวม เพราะวิสัยทัศนจะ
เปนตัวผลักดนัใหไปสูเปาหมาย โดยเนนกลยุทธ ในการเชื่อมโยงความสําเร็จของการเรียนรู กับ
ผลสําเร็จขององคกร เชนการใหรางวัลตอบแทนซึ่งวฒันธรรมที่เขมแข็งจะดึงเอาศักยภาพที่
พนักงานม ี โดยที่องคกรจะมีสวนในการสรางบรรยากาศในการสงเสริมใหพนกังานกระตอืรือรนที่
จะใฝรู ทั้งนี้โครงสรางองคกรจะตองปรับเปลี่ยนใหมยีืดหยุน เปนลักษณะแบนราบ เนนการ
กระจายอํานาจและใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสนิใจ และสนับสนุนการเรยีนรูโดยการลงมือ
ปฏิบัติเปนทีม 

 
ระบบยอยของคนในองคกร แบงเปน 6 มิติ 

ผูบริหาร หรือผูจัดการตองมบีทบาทในการเปนผูแนะนํา ใหคําปรึกษา และเปนพี่เล้ียง โดย
ลดบทบาทในการสั่งการใหนอยลง นอกจากนีย้ังตองกาํหนดกลยุทธ วิธีการใหมๆ และสนับสนุน
ใหทุกคนสรางนวัตกรรมใหมๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธกับพนักงานโดยที่พนักงานก็ตองการอิสระใน
การเรียนรู และถาไดรับการสนับสนุน จะทําใหกระตอืรือรนที่จะสรางความคิดสรางสรรค และ
คิดคนสิ่งใหมๆ  อยางตอเนื่อง อีกดานหนึง่ที่มีความสําคัญคือ ลูกคา ซ่ึงหากมีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางองคกรและลูกคา กจ็ะสงผลใหเกดินวัตกรรมตอสินคาและบริการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โลกปจจุบันทีม่ีภาวะการแขงขันทางธุรกิจ การสรางพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู และพนักงาน
ซ่ึงอาจพัฒนาไปสูการรวมลงทุน นอกจากนี้ยังตระหนกัถึงความสําคัญของเครือขายทางธุรกิจ ซัพ
พลายเออรไมใชเฉพาะพนักงาน ลูกคา ซ่ึงองคกรแหงการเรยีนรูจะใหโอกาสในการเรียนรูแก
ตัวแทนจําหนาย เพื่อพฒันาบคุลากร และเทคโนโลยี การทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมและใหการ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  
 
กระบวนการไปสูการเรียนรูแบงเปน  3 ระดับ 
ระดับบุคคล  

1. กระตุนใหผูที่เกี่ยวของทุกสวนมีความมุงมั่นที่จะเรียนรูจากการปฏิบัต ิ และแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

2. รูปแบบความคิดโดยการสรางเหตุการณ และบรรยากาศในการเรยีนรู 
ระดับทีม 

1. สรางบรรยากาศ และกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม 
2. สรางทัศนคติในการรวมรับผิดชอบในสิ่งทีป่ฏิบัติ 
3. สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจ และแกปญหา 
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ระดับองคกร 

1. มีความคิดเปนระบบ โดยมองภาพเปนองครวม 
2. สรางวิสัยทัศนรวม และสื่อสารใหพนกังานรับรู 
3. สนับสนุนในการใชเทคโนโลยีเพื่อจัดเกบ็ขอมูล และการเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
จากองคประกอบที่ไดกลาวถึง เปนรูปแบบที่องคกรแหงการเรียนรูจะตองใหความสําคัญและ

ควรจะรูดวยวาองคความรูขององคกรอยูที่ใด บุคลากรสามารถคนควาหาความรูไดจากทรัพยากร
แหลงใด เชน สามารถถายโอนความรูระหวางบุคคล หรือเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมภายนอก และ
ประยุกตใชความรูเหลานั้น ดังนั้นรูปแบบที่นําเสนอหากมีองคความรูใหมๆ ก็สามารถยอนกลับไป
ที่ Input และถายทอดหมนุเวยีนกนัตอไป 
 
6.  ขอเสนอแนะ 

• บทบาทของผูนําควรเปลี่ยนแปลงไปเปนผูสนับสนุน 
• ตองหาแนวทางในการประเมินผลการทําองคกรแหงการเรียนรูใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
• ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง Stake holder 
• ถึงแมวาองคกรสามารถสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูแลว ก็ยังคงตองปรับปรุง

ระบบใหสอดคลองกับระบบการทํางานอืน่ๆ เพื่อใหเกดิแรงจูงใจ และสรางเปนวัฒนธรรม
ขององคกร เพื่อประโยชนสูงสุด 

• การเรียนรูไมควรมุงแตผลประโยชนขององคกรเพียงฝายเดยีว ควรจะคํานึงถึงการพัฒนา
ความรูที่เปนประโยชนแกทั้งองคกร หรือพนักงานดวย เพื่อใหเกดิความรูสึกทีด่ีในการ
เรียนรู หรือการเรียนรูอยางมคีวามสุข 
 
ในฐานะของนกัพัฒนาองคกร ควรที่จะศึกษาองคกร วัฒนธรรม ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใน

การสรางใหเกดิการเรียนรูในองคกรอยางไดผลดีที่สุด วาองคกรมีความพรอมในการทําหรือไม 
 
 
    _____________________________ 


