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องคการเพื่อการเรียนรูนั้น เปนความมุงหวัง
ขององค ก ารทางธุ ร กิ จ ทั้ ง หลาย ภายใต ค วามเชื่ อ ที่
วา เมื่อกาวเขาสูองคการเพื่อการเรียนรูไดสําเร็จแลว
องคการธุรกิจจะสามารถฟนฝาวิกฤตและสามารถอยู
รอดและเจริญรุงเรืองอยูได ดังเชนที่แนวความคิดนี้ได
รับการยอมรับอยางแพรหลายในตางประเทศ
หนั ง สื อ องค ก ารเพื่ อ การเรี ย นรู โดยผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ยุรพร ศุทธรัตน แหงคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนังสือทีเ่ หมาะสําหรับใช
เปนหนังสืออางอิงประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
ในระดับบัณฑิตศึกษา และผูที่สนใจในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู เพื่อใหกาวสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู ทั้งยังเหมาะสําหรับผูที่ตองการ
ศึกษาวาองคการของตนเองไดกาวเขาสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูสําเร็จแลวหรือไม และยังใชเปนแนวทาง
ในการประเมินลักษณะของการเปนองคการเพือ่ การเรียน
รูในเบื้องตน หนังสือไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน คือ

สวนที่ 1 บทนําและแนวคิด
ในสวนนีผ้ เู ขียนไดรวบรวมแนวความคิดตางๆใน
การเปนองคการเพือ่ การเรียนรูข องนักวิชาการหลายคนซึง่
ไดเสนอแนะวิธีการปรับองคการเพื่อใหเปนองคการเพื่อ
การเรียนรูไวในหลากหลายแนวทางที่แตกตางกัน 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
ผู เขี ย นได ย กแนวคิ ดของนั กวิ ช าการมาพอสั ง เขปและ
อธิบายสั้นๆ อีกทั้งสรุปแนวคิดการเปนองคการเพื่อการ
เรียนรูใ นรูปแบบตาราง ทําใหผอู า นมองเห็นแกนของแตละ
แนวคิดไดอยางชัดเจน ผูเขียนไดขอใหผูอานทําความ
เขาใจความหมายของ 2 คํา คือองคการเพื่อการเรียนรู
กับ การเรียนรูขององคการ กอนที่จะอานหนังสือเลมนี้
ตอไป เพือ่ ใหผอู า นมีความเขาใจทีช่ ดั เจน เนือ่ งจาก 2 คํานี้
มีการใชสลับกันไปมาตามบทความตางๆอยางกวางขวาง
สรุปวา องคการเพื่อการเรียนรู คือ องคการที่สามารถ
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เรียนรูไดอยางตอเนื่องโดยผานสมาชิกขององคการทั้ง
ระดับบุคคลและระดับกลุม จากทั้งภายในและภายนอก
องคการ เพือ่ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ เกิดความ
ไดเปรียบและอยูรอดในธุรกิจ การเรียนรูขององคการ
เปนการตอบคําถามวาองคการเรียนรูไดอยางไร และ
อธิบายความสําคัญของการเปนองคการเพื่อการเรียนรู
ตอธุรกิจในสังคมไทยอีกดวย
สวนที่ 2 ปจจัยการเรียนรู
ในสวนที่ 2 นี้ ผูเ ขียนไดอธิบายเกีย่ วกับการเรียนรู
การแบงประเภทการเรียนรู ขั้นตอนการเรียนรู เครื่องมือ
การเรียนรู ระดับการเรียนรูในองคการ และแหลงความรู
ขององคการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทการเรียนรูแบงเปน 3 ประเภท คือ
1. การแสวงหาความรูและความเขาใจอยาง
ถองแท การเรียนรูโดยทั่วไปคือ การแสวงหาขอมูล (Information) ซึ่งมักถูกมองวาชาและนาเบื่อ แตการเรียน
รูในระดับความคิด(Cognitive learning) จะทําใหเกิด
การแกปญ
 หาไดและนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงความคิด เกิด
ความเขาใจที่ลึกซึ้งและทําใหเกิดความเขาใจใหม และคิด
แนวทางใหมไดในที่สุด
2. การสรางนิสัยและทักษะในการเรียนรู การ
เรียนรูตองอาศัยนิสัยและทักษะการเรียนรู ซึ่งเกี่ยวของ
กับทฤษฎีพฤติกรรมของ Skinner ซึ่งเปนการเรียนรูดวย
การใหรางวัลแทนการลงโทษ โดยใหรางวัลทันทีที่มีการ
ทําในสิ่งที่ถูกตอง สวนความผิดพลาดและพฤติกรรมที่
ไมถูกตองจะไมถูกลงโทษแตจะถูกละเลยแทน
3. การสรางเงือ่ นไขทางอารมณและความกังวล
ในการเรียนรู ซึ่งมีความสัมพันธกับทฤษฎีของ Pavlov
โดยทั่วไป เงื่อนไขทางอารมณเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอ
รางวัล แตถาเราหยุดใหรางวัลก็จะเริ่มพฤติกรรมละเลย
การเรียนรูทันที พฤติกรรมการละเลยการเรียนรูจากการ
ลงโทษจะอยูค งทนกวาพฤติกรรมการเรียนรูโ ดยใหรางวัล
สวนความกังวลใจในระดับทีพ่ อเหมาะจะเปนสิง่ ทีก่ ระตุน
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ใหเกิดการเรียนรูต ามวิธนี ้ี แตถา มีความกังวลใจในระดับที่
มากเกินไปจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
ขั้นตอนการเรียนรู ผูเขียนไดยกเอาขั้นตอนของ
การเรียนรูของ Wick and Leon (1993) มาอธิบายโดย
มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ที่เรียกวา SMART Learning โดย
ขัน้ ที่ 1 คือ การเลือกเปาหมายทีม่ คี วามสําคัญทัง้
ตอตัวเองและตอองคการ
ขั้นที่ 2 คือ การทําแผนเพื่อนําไปสูการบรรลุถึง
เปาหมาย
ขั้นที่ 3 คือ การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 คือ การทบทวนและการประเมินวาได
เรียนรูอะไรและเรียนรูอยางไร
ขั้นที่ 5 คือ วางเปาหมายสําหรับเปาหมายการ
เรียนรูลําดับตอไป
เครือ่ งมือการเรียนรู ผูเ ขียนเสนอวา เครือ่ งมือการ
เรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพ 5 อยางทีค่ วรนํามาใชวางแผนการ
เรียนรูคือ
1) การสรางจินตนาการหรือทําใหเห็นภาพเพือ่
ทําใหวิสัยทัศนเปนจริง
2) การเรียนรูอยางเปนลําดับขั้น เพื่อชวยชี้วา
เราอยูขั้นไหนหรือระดับการเรียนรูไหน
3) การเรียนรูรูปแบบดาว
4) การเรียนรูจากขอผิดพลาด เพื่อกําจัดการ
ทํางานที่ไมมีสมรรถภาพ และ
5) การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพือ่ เรียนรูจ าก
ผูที่ทําไดดีที่สุด
องคการนัน้ มีการเรียนรู 3 ระดับคือ ระดับบุคคล
ระดับทีม และระดับองคการ โดยสามารถที่จะเรียนรูได
จากแหลงเรียนรูที่อยูภายในและภายนกองคการ คือ ตัว
พนักงานเอง ลูกคา คูแขงขัน ผูที่จัดจําหนายสินคาและ
บริการใหกับองคการ และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

ส ว นที่ 3 กระบวนการพั ฒ นาไปสู ก ารเป น
องคการเพื่อการเรียนรู
ในสวนที่ 3 นี้ ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับการ
แสวงหาความรู การแบงปนความรู การใชความรู และ
ระบบความจําขององคการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องค ก ารสามารถแสวงหาความรู ไ ด ด ว ยการ
“คนหา” และ “การเรียนรูในระดับองคการ” สําหรับ
การแสวงหาความรูขององคการดวยการคนหา เกิดขึ้น
ใน 3 รูปแบบคือ การกลัน่ กรอง การคนหาในสิง่ ทีต่ อ งการ
และการควบคุมการปฏิบัติงาน สวนการเรียนรูในระดับ
องคการมีบทบาทมีบทบาทสําคัญมากในขั้นตอนการ
แสวงหาความรู การเรียนรูภายในองคการประกอบดวย
2 กิจกรรมคือ การเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการจัดการ
กับปญหา และการเรียนรูเ พือ่ ใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการ
สรางองคความรูนั้นตองทําผานบุคคลเทานั้น องคการไม
สามารถสรางความรูไดโดยไมมีบุคคล
การแบ ง ป น ความรู คื อ การที่ ค วามรู ถู ก แพร
กระจายไปในองคการ โดยเกีย่ วของกับการแบงปนคุณคา
วิสยั ทัศน ขอมูลขาวสาร ความรูต า งๆ ตลอดจนการสือ่ สาร
ที่เปดเผยและไววางใจ การแบงปนความรูมีหลายวิธี เชน
ชุมชนนักปฏิบตั ิ กลุม ปรับปรุงหรือวงจรคุณภาพ การเยีย่ ม
เยือนแผนกหรือองคการอื่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวา
การจัดการเรียนรู และการแลกเปลีย่ นหรือหมุนเวียนงาน
เปนตน เมือ่ มีความรูแ ลวการตัดสินใจในการนําความรูท มี่ ี
อยูไ ปขยายใชกบั สถานการณใหมๆ เรียกวา การใชความรู
หัวใจสําคัญคือการทําใหพนักงานสามารถนําความรูท ซี่ อ น
อยูมาใช โดยมีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการใชความรูขององคการ ที่ผูบริหารระดับสูงจะตอง
เปนผูสนับสนุนเพื่อการถายโอนและการใชความรู และ
สรางระบบความจําขององคการ ซึ่งหมายถึงวิธีการเก็บ
รวบรวมความรู สะสมความรู และใชความรูที่เกิดจาก
ประสบการณ โดยการสรางระบบความจําขององคการนี้
สามารถใชเทคโนโลยีการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอรและ
ความจําองคการ และเครือขายสังคมและระบบความจํา
ขององคการ

สวนที่ 4 ลักษณะสําคัญของการเปนองคการ
เพื่อการเรียนรู
ในสวนที่ 4 นี้ ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับคานิยม
ทางวัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรมตางๆที่สงผลตอการ
สนับสนุนการเปนองคการเพือ่ การเรียนรู บทบาทการเปน
ผูนําในองคการเพื่อการเรียนรู การสื่อสาร การถายโอน
ความรู คุณลักษณะที่สําคัญของพนักงานในองคการเพื่อ
การเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การสรางวัฒนธรรมตางๆทีส่ ง ผลตอการสนับสนุน
การเปนองคการเพือ่ การเรียนรู ไดแก การสรางวัฒนธรรม
ในการเรียนรู การสรางวัฒนธรรมในการริเริ่มสรางสรรค
สิ่ ง ใหม การสร า งค า นิ ย มทางวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ โดย
ผูเขียนไดรวบรวมวิธีการสรางคานิยมทางวัฒนธรรมของ
นักวิชาการหลายทานมานําเสนอในรูปแบบตาราง ทําให
ผูอานสามารถเขาใจแนวคิดโดยสรุปไดในเวลาที่รวดเร็ว
ผูเ ขียนยังไดยกตัวอยางองคการทีป่ ระสบความสําเร็จจาก
การพัฒนาวัฒนธรรมองคการตามแนวทางองคการเพื่อ
การเรียนรู เชน กรณีบริษัทบริติช แอรเวยส โดยเลาเรื่อง
ราวใหเห็นภาพของการพัฒนาวัฒนธรรมองคการตาม
แนวทางองคการเพื่อการเรียนรูไดอยางชัดเจน
ผูบ ริหารถือเปนบุคคลสําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลตอความ
สําเร็จในการปรับเปลีย่ นคานิยมองคการเพือ่ เปนองคการ
เพือ่ การเรียนรู นอกจากนีบ้ ทบาทการเปนผูน าํ ในองคการ
เพือ่ การเรียนรูท ตี่ อ งเผชิญกับความรับผิดชอบทางการเงิน
และเรื่องทั่วไปในองคการแลว ผูนําที่สงเสริมการเรียนรู
ของตัวเองและการเรียนรูข องผูอ นื่ จะมีรปู แบบการทํางาน
เฉพาะ เชน จะมีเปาหมายและวิสยั ทัศนเปนของตนเอง มี
การเก็บขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกองคการอยาง
ตอเนือ่ ง มีการติดตามเฝาระวังปจจัยทีเ่ ปนพืน้ ฐานตอการ
เรียนรู และใหความสําคัญตอความเสียสละของสมาชิกใน
องคการแตละคน และใชตาํ แหนงในการสงเสริมการเรียน
รูแ ละเพิม่ ความพอใจในงาน ผูน าํ การเรียนรูจ ะจัดการดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง พรอมๆกับการนํา
ผูเ ขียนไดเนนยํา้ วา การสือ่ สารเปนพืน้ ฐานสําคัญ
ประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดการเรียนรูในองคการ ซึ่งองค
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ความรู ที่ เ ป น ผลมาจากการเรี ย นรู นี้ จ ะเป น ทรั พ ยากร
ที่สําคัญขององคการในยุคปจจุบันที่จะนําไปสูความได
เปรียบทางการแขงขันในที่สุด เมื่อเกิดองคความรูแลว
การถายโอนความรูข ององคการก็เปนสวนสําคัญประการ
หนึง่ ของการจัดการความรูท เี่ อือ้ ตอการพัฒนาองคการไป
สูองคการแหงการเรียนรู การถายโอนความรูเกิดขึ้นได
ทั้งภายในและนอกองคการ เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยน
ความรูจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และทําใหเกิด
โอกาสที่จะคิดสิ่งใหมๆอยางตอเนื่อง
กุญแจสําคัญในการพัฒนาองคการไปสูองคการ
เพื่อการเรียนรู คือ ความสามารถในการเรียนรูของคนใน
องคการ และความสามารถในการนําองคความรูที่เรียน
มาไปประยุกตใชไดกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ผู
เขียนอธิบายวาพนักงานหรือสมาชิกในองคการยังเปน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญในการสรางความรูและกระจาย
ความรูท วั่ ทัง้ องคการ ดังนัน้ พนักงานจึงตองมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่เปนผูนํา คือ
1) มีความเปดเผย เปดรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอื่น
2) การคิดอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางเรื่องราว เหตุการณ ขอมูลตางๆได
ทั้งหมด
3) การสรางสรรค ซึง่ จะสงผลใหเปนคนยืดหยุน
และอดทนตอสิ่งที่ไมรู
4) การตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพ
5) ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
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สวนที่ 5 กรณีศึกษา
ในสวนที่ 5 นี้ ผูเขียนไดยกกรณีศึกษาการเปน
องคการเพือ่ การเรียนรูใ นประเทศไทยมา 2 กรณี คือ กรณี
ศึกษาการเปนองคการเพือ่ การเรียนรูใ น Mobile Phone
Service Industry และกรณีศึกษาการเปนองคการเพื่อ
การเรียนรูในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาส
ทําการศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มความเขาใจในแนวคิดการ
เปนองคการเพื่อการเรียนรูใหชัดเจนยิ่งขึ้น
หนังสือ องคการเพื่อการเรียนรู โดย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ยุรพร ศุทธรัตน จึงเปนหนังสือที่มี
ความสมบูรณ มีเทคนิคการนําเสนอแนวคิดในรูปแบบ
การอธิบาย การสรุปเปนตาราง การยกตัวอยาง การนํา
กรณีศกึ ษามาอธิบายและอภิปรายอยางชัดเจนนาสนใจ
เหมาะสําหรับองคการที่ตองการปรับเปลี่ยนเขาสูการ
เปนองคการเพื่อการเรียนรู อันจะนําไปสูการเพิ่มพูน
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และการพัฒนา
องคการอยางไมหยุดยั้งตอไป

