
145

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

หนังสือปริทรรศน
องคการเพื่อการเรียนรู

โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุรพร ศุทธรัตน
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ฐานิกา บุษมงคล

รองผูอํานวยการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 องคการเพื่อการเรียนรูนั้น เปนความมุงหวัง

ขององคการทางธุรกิจทั้งหลาย ภายใตความเช่ือท่ี

วา เม่ือกาวเขาสูองคการเพ่ือการเรียนรูไดสําเร็จแลว 
องคการธุรกิจจะสามารถฟนฝาวิกฤตและสามารถอยู

รอดและเจริญรุงเรืองอยูได ดังเชนท่ีแนวความคิดนี้ได

รับการยอมรับอยางแพรหลายในตางประเทศ

 หนังสือ องคการเพื่อการเรียนรู โดยผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ยุรพร ศุทธรัตน แหงคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนหนงัสอืทีเ่หมาะสาํหรับใช

เปนหนงัสอือางองิประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั

ในระดับบัณฑิตศึกษา และผูที่สนใจในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู เพ่ือใหกาวสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู ทั้งยังเหมาะสําหรับผูที่ตองการ

ศึกษาวาองคการของตนเองไดกาวเขาสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูสําเร็จแลวหรือไม และยังใชเปนแนวทาง

ในการประเมนิลักษณะของการเปนองคการเพือ่การเรยีน

รูในเบื้องตน หนังสือไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน คือ

 สวนที่ 1 บทนําและแนวคิด 

 ในสวนนีผู้เขยีนไดรวบรวมแนวความคดิตางๆใน

การเปนองคการเพ่ือการเรียนรูของนกัวชิาการหลายคนซ่ึง

ไดเสนอแนะวิธีการปรับองคการเพื่อใหเปนองคการเพื่อ

การเรียนรูไวในหลากหลายแนวทางท่ีแตกตางกัน ไดแก 

Ray Stata, Peter Senge, David A. Garvin, Dave 

Ulrich, Joan Kremer Bennett and Michael J. 

O’Brien, Martha A. Gephart et. Al., Swee C. Goh
ผูเขียนไดยกแนวคิดของนักวิชาการมาพอสังเขปและ

อธิบายสั้นๆ อีกทั้งสรุปแนวคิดการเปนองคการเพื่อการ

เรยีนรูในรปูแบบตาราง ทาํใหผูอานมองเห็นแกนของแตละ

แนวคิดไดอยางชัดเจน ผูเขียนไดขอใหผูอานทําความ

เขาใจความหมายของ 2 คํา คือองคการเพื่อการเรียนรู 

กับ การเรียนรูขององคการ กอนที่จะอานหนังสือเลมนี้

ตอไป เพือ่ใหผูอานมคีวามเขาใจท่ีชดัเจน เนือ่งจาก 2 คาํนี้

มีการใชสลับกันไปมาตามบทความตางๆอยางกวางขวาง 
สรุปวา องคการเพื่อการเรียนรู คือ องคการที่สามารถ
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เรียนรูไดอยางตอเนื่องโดยผานสมาชิกขององคการท้ัง

ระดับบุคคลและระดับกลุม จากทั้งภายในและภายนอก

องคการ เพือ่ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลง รวมทัง้เกิดความ

ไดเปรียบและอยูรอดในธุรกิจ การเรียนรูขององคการ

เปนการตอบคําถามวาองคการเรียนรูไดอยางไร และ

อธิบายความสําคัญของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู

ตอธุรกิจในสังคมไทยอีกดวย

 สวนที่ 2 ปจจัยการเรียนรู

 ในสวนที ่2 นี ้ผูเขยีนไดอธบิายเกีย่วกบัการเรียนรู 

การแบงประเภทการเรียนรู ขั้นตอนการเรียนรู เครื่องมือ

การเรียนรู ระดับการเรียนรูในองคการ และแหลงความรู

ขององคการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ประเภทการเรียนรูแบงเปน 3 ประเภท คือ 

 1. การแสวงหาความรูและความเขาใจอยาง

ถองแท การเรียนรูโดยทั่วไปคือ การแสวงหาขอมูล (In-

formation) ซึ่งมักถูกมองวาชาและนาเบื่อ แตการเรียน

รูในระดับความคิด(Cognitive learning) จะทําใหเกิด

การแกปญหาไดและนําไปสูการเปล่ียนแปลงความคิด เกิด

ความเขาใจที่ลึกซึ้งและทําใหเกิดความเขาใจใหม และคิด

แนวทางใหมไดในที่สุด

 2. การสรางนิสัยและทักษะในการเรียนรู การ

เรียนรูตองอาศัยนิสัยและทักษะการเรียนรู ซึ่งเก่ียวของ

กับทฤษฎีพฤติกรรมของ Skinner ซึ่งเปนการเรียนรูดวย

การใหรางวัลแทนการลงโทษ โดยใหรางวัลทันทีที่มีการ

ทําในสิ่งที่ถูกตอง สวนความผิดพลาดและพฤติกรรมที่

ไมถูกตองจะไมถูกลงโทษแตจะถูกละเลยแทน
 3. การสรางเงือ่นไขทางอารมณและความกงัวล

ในการเรียนรู ซึ่งมีความสัมพันธกับทฤษฎีของ Pavlov 

โดยทั่วไป เงื่อนไขทางอารมณเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอ
รางวัล แตถาเราหยุดใหรางวัลก็จะเริ่มพฤติกรรมละเลย

การเรียนรูทันที พฤติกรรมการละเลยการเรียนรูจากการ

ลงโทษจะอยูคงทนกวาพฤติกรรมการเรียนรูโดยใหรางวัล 
สวนความกังวลใจในระดับทีพ่อเหมาะจะเปนสิง่ท่ีกระตุน

ใหเกิดการเรียนรูตามวิธนีี ้แตถามคีวามกังวลใจในระดับท่ี

มากเกินไปจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู

 ขั้นตอนการเรียนรู ผูเขียนไดยกเอาขั้นตอนของ

การเรียนรูของ Wick and Leon (1993) มาอธิบายโดย

มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ที่เรียกวา SMART Learning โดย 

 ขัน้ที ่1 คอื การเลอืกเปาหมายท่ีมคีวามสําคัญท้ัง

ตอตัวเองและตอองคการ

 ขั้นที่ 2 คือ การทําแผนเพ่ือนําไปสูการบรรลุถึง

เปาหมาย

 ขั้นที่ 3 คือ การปฏิบัติตามแผน

 ขั้นที่ 4 คือ การทบทวนและการประเมินวาได

เรียนรูอะไรและเรียนรูอยางไร

 ขั้นที่ 5 คือ วางเปาหมายสําหรับเปาหมายการ

เรียนรูลําดับตอไป

 เคร่ืองมือการเรียนรู ผูเขยีนเสนอวา เคร่ืองมือการ

เรยีนรูทีม่ปีระสิทธภิาพ 5 อยางท่ีควรนํามาใชวางแผนการ

เรียนรูคือ 

 1) การสรางจนิตนาการหรอืทาํใหเหน็ภาพเพือ่

ทําใหวิสัยทัศนเปนจริง 

 2)  การเรียนรูอยางเปนลําดับขั้น เพื่อชวยช้ีวา

เราอยูขั้นไหนหรือระดับการเรียนรูไหน 

 3)  การเรียนรูรูปแบบดาว  

 4) การเรียนรูจากขอผิดพลาด เพื่อกําจัดการ
ทํางานท่ีไมมีสมรรถภาพ และ 

 5) การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพือ่เรียนรูจาก
ผูที่ทําไดดีที่สุด 

 องคการนัน้มกีารเรยีนรู 3 ระดบัคอื ระดบับคุคล 

ระดับทีม และระดับองคการ โดยสามารถที่จะเรียนรูได

จากแหลงเรียนรูที่อยูภายในและภายนกองคการ คือ ตัว
พนักงานเอง ลูกคา คูแขงขัน ผูที่จัดจําหนายสินคาและ

บริการใหกับองคการ และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
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 สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาไปสูการเปน

องคการเพื่อการเรียนรู 

 ในสวนที่ 3 นี้ ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับการ

แสวงหาความรู การแบงปนความรู การใชความรู และ

ระบบความจําขององคการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 องคการสามารถแสวงหาความรูไดดวยการ 

“คนหา” และ “การเรียนรูในระดับองคการ” สําหรับ

การแสวงหาความรูขององคการดวยการคนหา เกิดขึ้น

ใน 3 รปูแบบคอื การกลัน่กรอง การคนหาในสิง่ท่ีตองการ

และการควบคุมการปฏิบัติงาน สวนการเรียนรูในระดับ

องคการมีบทบาทมีบทบาทสําคัญมากในขั้นตอนการ

แสวงหาความรู การเรียนรูภายในองคการประกอบดวย 

2 กิจกรรมคือ การเรียนรูเพ่ือใหไดมาซ่ึงวิธีการจัดการ

กบัปญหา และการเรยีนรูเพือ่ใหเกดิแนวคดิใหมๆ  ในการ

สรางองคความรูนั้นตองทําผานบุคคลเทานั้น องคการไม

สามารถสรางความรูไดโดยไมมีบุคคล 

 การแบงปนความรู คือการที่ความรูถูกแพร

กระจายไปในองคการ โดยเก่ียวของกบัการแบงปนคณุคา 

วสิยัทศัน ขอมลูขาวสาร ความรูตางๆ ตลอดจนการสือ่สาร

ที่เปดเผยและไววางใจ การแบงปนความรูมีหลายวิธี เชน 

ชมุชนนักปฏบิตั ิกลุมปรบัปรงุหรอืวงจรคณุภาพ การเยีย่ม

เยือนแผนกหรือองคการอ่ืนที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวา 

การจัดการเรียนรู และการแลกเปล่ียนหรือหมุนเวียนงาน

เปนตน เมือ่มคีวามรูแลวการตดัสนิใจในการนาํความรูทีม่ี

อยูไปขยายใชกบัสถานการณใหมๆ  เรยีกวา การใชความรู
หวัใจสําคญัคอืการทําใหพนกังานสามารถนําความรูทีซ่อน

อยูมาใช โดยมีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการใชความรูขององคการ ท่ีผูบริหารระดับสูงจะตอง

เปนผูสนับสนุนเพ่ือการถายโอนและการใชความรู และ

สรางระบบความจําขององคการ ซึ่งหมายถึงวิธีการเก็บ
รวบรวมความรู สะสมความรู และใชความรูที่เกิดจาก

ประสบการณ โดยการสรางระบบความจําขององคการน้ี

สามารถใชเทคโนโลยีการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอรและ
ความจําองคการ และเครือขายสังคมและระบบความจํา

ขององคการ 

 สวนท่ี 4 ลักษณะสําคัญของการเปนองคการ

เพื่อการเรียนรู

 ในสวนที่ 4 นี้ ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับคานิยม

ทางวัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรมตางๆที่สงผลตอการ

สนบัสนนุการเปนองคการเพือ่การเรยีนรู บทบาทการเปน

ผูนําในองคการเพ่ือการเรียนรู การส่ือสาร การถายโอน

ความรู คุณลักษณะท่ีสําคัญของพนักงานในองคการเพ่ือ

การเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การสรางวฒันธรรมตางๆทีส่งผลตอการสนบัสนนุ

การเปนองคการเพือ่การเรยีนรู ไดแก การสรางวฒันธรรม

ในการเรียนรู การสรางวัฒนธรรมในการริเริ่มสรางสรรค

สิ่งใหม การสรางคานิยมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ โดย

ผูเขียนไดรวบรวมวิธีการสรางคานิยมทางวัฒนธรรมของ

นักวิชาการหลายทานมานําเสนอในรูปแบบตาราง ทําให

ผูอานสามารถเขาใจแนวคิดโดยสรุปไดในเวลาท่ีรวดเร็ว

ผูเขยีนยงัไดยกตัวอยางองคการท่ีประสบความสําเรจ็จาก

การพัฒนาวัฒนธรรมองคการตามแนวทางองคการเพ่ือ

การเรียนรู เชน กรณีบริษัทบริติช แอรเวยส โดยเลาเรื่อง

ราวใหเห็นภาพของการพัฒนาวัฒนธรรมองคการตาม

แนวทางองคการเพ่ือการเรียนรูไดอยางชัดเจน

 ผูบรหิารถือเปนบคุคลสําคญัทีม่อีทิธพิลตอความ

สาํเร็จในการปรับเปล่ียนคานยิมองคการเพ่ือเปนองคการ

เพ่ือการเรยีนรู นอกจากนีบ้ทบาทการเปนผูนาํในองคการ

เพือ่การเรียนรูทีต่องเผชิญกบัความรับผดิชอบทางการเงิน

และเร่ืองทั่วไปในองคการแลว ผูนําท่ีสงเสริมการเรียนรู

ของตัวเองและการเรียนรูของผูอืน่จะมีรปูแบบการทํางาน

เฉพาะ เชน จะมเีปาหมายและวิสยัทศันเปนของตนเอง มี

การเก็บขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกองคการอยาง
ตอเนือ่ง มกีารตดิตามเฝาระวงัปจจยัทีเ่ปนพ้ืนฐานตอการ

เรยีนรู และใหความสําคญัตอความเสียสละของสมาชิกใน
องคการแตละคน และใชตาํแหนงในการสงเสริมการเรียน

รูและเพิม่ความพอใจในงาน ผูนาํการเรียนรูจะจดัการดวย

ความรอบคอบและระมัดระวัง พรอมๆกับการนํา
 ผูเขยีนไดเนนยํา้วา การส่ือสารเปนพืน้ฐานสาํคญั

ประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดการเรียนรูในองคการ ซึ่งองค
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ความรูที่เปนผลมาจากการเรียนรูนี้จะเปนทรัพยากร

ที่สําคัญขององคการในยุคปจจุบันที่จะนําไปสูความได

เปรียบทางการแขงขันในท่ีสุด เม่ือเกิดองคความรูแลว

การถายโอนความรูขององคการกเ็ปนสวนสาํคญัประการ

หนึง่ของการจดัการความรูทีเ่อือ้ตอการพฒันาองคการไป

สูองคการแหงการเรียนรู การถายโอนความรูเกิดขึ้นได

ทั้งภายในและนอกองคการ เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยน

ความรูจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และทําใหเกิด

โอกาสท่ีจะคิดสิ่งใหมๆอยางตอเนื่อง 

 กุญแจสําคัญในการพัฒนาองคการไปสูองคการ

เพื่อการเรียนรู คือ ความสามารถในการเรียนรูของคนใน

องคการ และความสามารถในการนําองคความรูที่เรียน
มาไปประยุกตใชไดกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ผู

เขียนอธิบายวาพนักงานหรือสมาชิกในองคการยังเปน

โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญในการสรางความรูและกระจาย

ความรูทัว่ทัง้องคการ ดงันัน้พนกังานจงึตองมคีณุลกัษณะ

ที่เปนผูนํา คือ 

 1) มีความเปดเผย เปดรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูอื่น

 2)  การคิดอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางเรื่องราว เหตุการณ ขอมูลตางๆได

ทั้งหมด

 3)  การสรางสรรค ซึง่จะสงผลใหเปนคนยืดหยุน

และอดทนตอสิ่งที่ไมรู 

 4)  การตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพ 

 5)  ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น

 สวนที่ 5 กรณีศึกษา

 ในสวนท่ี 5 นี้ ผูเขียนไดยกกรณีศึกษาการเปน

องคการเพ่ือการเรียนรูในประเทศไทยมา 2 กรณี คอื กรณี

ศกึษาการเปนองคการเพือ่การเรยีนรูใน Mobile Phone 

Service Industry และกรณีศึกษาการเปนองคการเพ่ือ

การเรียนรูในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาส

ทําการศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มความเขาใจในแนวคิดการ

เปนองคการเพ่ือการเรียนรูใหชัดเจนยิ่งขึ้น

 หนังสือ องคการเพื่อการเรียนรู โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ยุรพร ศุทธรัตน จึงเปนหนังสือที่มี

ความสมบูรณ มีเทคนิคการนําเสนอแนวคิดในรูปแบบ

การอธบิาย การสรปุเปนตาราง การยกตวัอยาง การนํา

กรณีศกึษามาอธิบายและอภิปรายอยางชัดเจนนาสนใจ 

เหมาะสําหรับองคการท่ีตองการปรับเปลี่ยนเขาสูการ

เปนองคการเพ่ือการเรียนรู อันจะนําไปสูการเพ่ิมพูน

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และการพัฒนา

องคการอยางไมหยุดยั้งตอไป 

 


