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บทคัดย่ อ
องค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ เป็ นองค์กรที่ มี การสร้ า งช่ องทางให้เกิ ดการถ่ ายทอดความรู ้
ซึ่ งกันและกันภายในบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู ้จากภายนอก เป้ าประสงค์สาคัญคือ เอื้อ
ให้เกิ ดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและสร้ างเป็ นฐานความรู ้ที่
เข้มแข็งขององค์กร ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะร่ วมกัน และ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ องให้ทนั ต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงและการแข่งขัน การมีองค์กร แห่ ง
การเรี ยนรู ้ น้ ี จะทาให้องค์กรและบุ คลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร การสร้างองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั ของหน่ วยงานภาครัฐ จึงถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสิ่ งสาคัญในอันดับแรกของนัก
บริ หารสมัยใหม่ที่จะนาองค์กรก้าวสู่ ยคุ แห่งการเปลี่ยนกระบวนการบริ หารอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
คาสาคัญ: องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ , แนวทางปฏิบัติทดี่ ีทสี่ ุ ด, ฐานความรู้ ทเี่ ข้ มแข็ง
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Abstract
Learning Organization acts as a channel for sharing knowledge within the organization,
as well as receiving external knowledge. Its main objective is to seek opportunity for the Best
Practices in developing and building Core Competence of the organization, leading to exchange of
knowledge, experiences, and skills, and continual development to meet the changing and
competitive world. The Learning Organization enhances the effectiveness of both organization and
personnel’s working procedure. Besides, it gets the personnel ready for changes and challenges
inside and outside the organization by investigating and amending mistakes occurred. To create a
Learning Organization in government sectors is presently becomes a necessary target and
executives’ priority to lead the organization to the changing era of management in a continual and
sustainable way.
Keywords: Learning Organization, Best Practices, Core Competence

บทนา
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization: LO) เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์ก ร
โดยเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้สภาวะของการเป็ นผูน้ าในองค์กร (Leadership) และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของคนในองค์ก ร (Team Learning) เพื่อให้เกิ ดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์
และทักษะร่ วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ องทันต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงและการแข่งขัน
การมีองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ ี จะทาให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงรู ป แบบของการท างานเป็ นที ม
(Team Working) สร้ า งกระบวนการในการเรี ยนรู ้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจเตรี ยมรั บ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง เปิ ดโอกาสให้ทีมทางาน และมีการให้อานาจในการตัดสิ นใจ (Empowerment) เพื่อเป็ น
การส่ ง เสริ มให้เกิ ดบรรยากาศของการคิ ดริ เริ่ ม (Initiative) และการสร้ างนวัตกรรม (Innovation)
ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด องค์ ก รที่ เ ข้ม แข็ ง พร้ อ มเผชิ ญ กับ สภาวะการแข่ ง ขัน การตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร
เห็ นได้ชดั เจนว่าองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางาน
ขององค์กรเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม “องค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ ” จะไม่สามารถเกิ ดขึ้ นได้เลย หากขาดความร่ วมมื อและการประสานสอดคล้อง
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ระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากรภายในองค์กรที่จะต้องเรี ยนรู ้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการ
ทางานเกิดขึ้นภายในองค์กร

ความหมายขององค์กรแห่ งการเรียนรู้
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ หมายถึง องค์กรที่มีการมุ่งเน้นในการกระตุน้ เร่ งเร้ า และจูงใจ
ให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพ
ของตนเองและองค์ก ร ในการลงมื อปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จนานัป การให้ส าเร็ จลุ ล่ ว ง โดยอาศัย รู ป แบบ
การทางานเป็ นทีม และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ตลอดจนมีความคิดความเข้าใจเชิ งระบบที่จะประสานกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ยบที่ ย ั่ง ยื น ต่ อ การแข่ ง ขัน ท่ า มกลางกระแสโลกาภิ ว ัฒ น์ ต ลอดไป
(จ าเรี ย ง วัย วัฒ น์ และเบญจมาศ อ่ า พัน ธุ์ , 2540) และยัง สรุ ป ได้ว่า องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ คื อ
องค์กรแห่งการส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา มีการพัฒนา
ทั้ง
ด้านความคิด และจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู ้สู่บุคคลให้แก่กนั อย่างทัว่ ถึง และมีการทางานร่ วมกัน
เป็ นทีม มีการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ และเพิ่ม
ผลผลิต และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสู่ เป้ าหมายร่ วมกันขององค์กร และมีการปรับตัว ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งอยูภ่ ายใต้องค์กรที่มีบรรยากาศการเรี ยนรู ้รายบุคคลและกลุ่ม
ในที่น้ ี ไม่ได้จากัดแค่ หน่วยงานเอกชน ภาคธุ รกิ จ แต่หมายรวมถึ ง หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ มี แนวคิ ดในการบริ หารองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ เพื่อปรั บ เปลี่ ย นสภาพกระบวนการให้ทนั สมัย
ตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

สาเหตุและความจาเป็ นในการสร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้
จากการเปลี่ ย นแปลงโลกในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า ระบบการท างาน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้ามามีบทบาทสาคัญมากขึ้นในทุก
ขั้น ตอนหรื อ ทุ ก ระบบการท างาน การน าพาองค์ ก รเข้า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ อ งค์ก รเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลของงานไม่ ใ ช่ เป็ นเพี ยงหน้าที่ ข องฝ่ ายบริ หารแต่ เพีย งอย่า งเดี ย ว
เท่านั้น แต่ยงั คงเป็ นหน้าที่และบทบาทสาคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นๆ อีกด้วย
บุคลากรทุกคนภายในองค์กรเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ที่จะนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ
ทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน หากบุคลากรทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดว่าทุก
คนมี ส่วนสาคัญที่ จะนาพาองค์กรไปสู่ เป้ า หมายตามที่ วางไว้น้ ัน การปรับ กระบวนการแห่ ง การ
ปรับเปลี่ยนความรู ้ การพัฒนาตนเอง การเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในองค์กรก็จะมี
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ส่ วนสาคัญมากยิ่งขึ้น องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) มิใช่เป็ นการเรี ยนรู ้ของบุคคล
ใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อตาแหน่ ง งานใดต าแหน่ ง งานหนึ่ ง แต่ เป็ นการเรี ย นรู ้ ปรั บเปลี่ ย นวิธี ก ารคิ ด
ของบุคลากรทั้งระบบ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงมีความจาเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั ที่จะนามาใช้ใน
การบริ หารองค์ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อสามารถนาพาองค์กรไปสู่ ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ ดีข้ ึ นใน
อนาคต และยังเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถให้กบั องค์กรทั้งระบบอีกด้วย
เรื่ อง องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่ ซึ่ งเกิดขึ้น
จากการค้น พบว่ า องค์ก รต้อ งสู ญ เสี ย ความรู ้ ไ ปพร้ อ มๆ กับ การที่ บุ ค ลากรลาออกหรื อ เกษี ย ณ
อายุราชการ อันส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นการขององค์กรเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ มากแต่เพียงอย่างเดี ยวจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนิ น
กิจกรรมหรื อสานต่องานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะขององค์กรแห่ งการเรียนรู้
“องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ” เป็ นองค์กรที่มีการสร้ างช่ องทางให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้
ซึ่ งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้จากภายนอก เป้ าประสงค์สาคัญ
คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและสร้าง
เป็ นฐานความรู ้ที่เข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเรี ยนรู้ (Learning) หรื อพลวัตการเรี ยนรู ้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ระดับ การเรี ย นรู ้ ได้แก่ การเรี ย นรู ้ ระดับบุ ค คล การเรี ย นรู ้ ระดับ กลุ่ ม และ
การเรี ยนรู ้ระดับองค์กร
1.2 ประเภทของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากการปรับตัว การเรี ยนรู ้จากการ
คาดการณ์ การเรี ยนรู ้เพื่อเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
1.3 ทักษะการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
1.3.1 บุคคลรอบรู ้ (Personal Mastery)
1.3.2 แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
1.3.3 การมีวสิ ัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
1.3.4 การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning)
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1.3.5 การคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking)
1.3.6. การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์ กร (Organization) หรื อการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์ และโครงสร้ าง ซึ่ งการปรับเปลี่ ยน
องค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ นั องค์กรต้องปรั บเปลี่ ยนอย่างมากตามองค์ประกอบที่ ได้
กล่าวมาข้างต้น
3. สมาชิกในองค์ การ (People) หรื อการเสริ มความรู ้แก่บุคคล (People Empowerment)
ประกอบด้วย 6 องค์ป ระกอบ ได้แก่ บุ คลากร ผูบ้ ริ หาร/ผูน้ า ผูร้ ับบริ การ/ลู กค้า คู่ค ้า พันธมิ ตร/
หุ ้นส่ วน และชุ มชน การเรี ยนรู ้องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพบุคคลจะต้องได้รับการเสริ มอานาจในการ
ทางานและการเรี ยนรู ้อีกด้วย
4. ความรู้ (Knowledge) หรื อการจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
ประกอบด้วย การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ และการถ่ ายโอนความรู ้ และ
การใช้ประโยชน์ การจัดการความรู ้ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และความรู ้
กลายเป็ นสิ่ งสาคัญขององค์กรสมัยใหม่
5. เทคโนโลยี (Technology) หรื อการนาเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application)
ประกอบด้วย เทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรี ยนรู ้ ระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ที่
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้ างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
หากองค์กรใดมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ก็จะสามารถก้าวล้ าหน้าองค์องค์กรอื่นๆ ด้วย

แนวทางการสร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้
จากลักษณะและองค์ประกอบขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวข้างต้น แนวทางที่
นาไปสู่ การสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ส่ วนหลัก (วสันต์ อติศพั ท์, 2555) คือ
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรี ยนรู ้ของบุคลากรจะเป็ นจุดเริ่ มต้น
คนในองค์กรจะต้องให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ปฏิ บตั ิ และเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องไปตลอด
ชีวติ (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ แสดงถึ งวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ กลายเป็ น
กรอบความคิดที่ทาให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทาความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสิ นใจในเรื่ อง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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3. การมีวิสั ยทัศน์ ร่วม (Shared Vision) หมายถึ ง การสร้ างทัศ นคติ ร่วมของคนใน
องค์กร ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ นที ม (Team Learning) หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ของ
สมาชิ กในลักษณะกลุ่มหรื อทีมงานเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอด
ความรู ้และประสบการณ์กนั อย่างสม่าเสมอ
5. การคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ (System Thinking) หมายถึ ง การที่ ค นในองค์ ก รมี
ความสามารถที่จะเชื่ อมโยงสิ่ งต่างๆ โดยมองเห็ นภาพความสัมพันธ์กนั เป็ นระบบโดยรวม (Total
System) ได้อ ย่ า งเข้า ใจแล้ว สามารถมองเห็ น ระบบย่ อ ย (Subsystem) ที่ จ ะน าไปวางแผนและ
ดาเนินการทาส่ วนย่อยๆ นั้นให้เสร็ จทีละส่ วน
ทั้งนี้องค์กรที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ จะมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ
1. มีการแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบ (Systematic Problem Solving) โดยอาศัยหลักทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Damming (PDCA: Plan, Do, Check and Action)
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่ งใหม่ๆ ที่ มีประโยชน์ต่อองค์กรเสมอ
โดยอาจจะเป็ น Demonstration Project หรื อเป็ น Ongoing Program
3. มี ก ารเรี ยนรู้ จ ากบทเรี ยนในอดี ต (Learning from their own experience) มี ก าร
บันทึกข้อมูลเป็ น Case Study เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้ศึกษาถึงความสาเร็ จและความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ของสมาชิก
4. มี ก ารเรี ย นรู้ จากผู้ อื่ น (Learning from the others) โดยการใช้ ก ารสั ม ภาษณ์
(Interview), การสังเกต (Observation) ฯลฯ
การสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมจาเป็ นต้องใช้แนวทางของระบบเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน เช่น พัฒนาวิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) อย่างเป็ นระบบ พัฒนา
ระบบการวางแผน (Business Planning) พัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมระหว่างพื้นฐาน
ของการเรี ยนรู ้โดยองค์กร (Organization Learning) กับระดับของทักษะ (Skills) ในแต่ละสายงาน
กล่าวคือ ให้แต่ละคน แต่ละตาแหน่ ง แต่ละสายงานควรได้รับการพัฒนาทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กร
ไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเกิดการเรี ยนรู ้ การคิดวิเคราะห์
โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างเปิ ดกว้าง และมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่สร้างสรรค์ บุคลากรทุกคนในองค์กร
มีความรู ้และความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรเกิดความร่ วมมือกันในการสร้างวิสัยทัศน์และ
กาหนดเป้ าหมาย สิ่ งที่สาคัญคือการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม โดยทุกคนในทีมงานจะต้องมีจิตสานึกใน
การมี ส่วนร่ วมกันอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนางานให้ดีข้ ึ นมี การเสวนาแลกเปลี่ ยน ความคิดเห็ น
และเรี ย นรู ้ ร่วมกันแก้ไขปั ญหาและพัฒนางาน มองเห็ นภาพรวมขององค์ก รทั้ง หมด และความ
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เชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และพึ่งพาต่อการสร้างผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรระดับการเรี ยนรู ้

ปัญหาและอุปสรรคที่จะสร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้
จากแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้น ปั ญหาและอุปสรรคที่
องค์กรจะต้องเรี ยนรู ้และแก้ไขไปพร้อมๆ กัน (วสันต์ อติศพั ท์, 2555) มีดงั นี้
1. สมาชิ กในองค์การรู ้ แต่หน้าที่ ของตนเองแต่ไม่รู้เป้ าหมายขององค์การ บุคลากร
ปฏิ บตั ิ แหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมายหรื อตามตาแหน่ งที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ แต่ไม่รู้ว่าองค์ตอ้ งเดิ นไป
ทิศทางใดหรื อต้องการผลสัมฤทธิ์ อย่างไร
2. สมาชิ กรู ้ ว่าปั ญหาขององค์ก ารอยู่ที่ ใ ด แต่ไ ม่ รู้ว่า ตัวเองมี ส่วนเกี่ ย วข้องอย่างไร
บุคลากรรับรู ้วา่ ปั ญหาในกระบวนการทางานและขั้นตอนหรื อในแต่ละสายงาน แต่ไม่สามารถจะเข้า
ไปแก้ไขหรื อมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา เนื่องจากมองว่าเป็ นเรื่ องของผูบ้ ริ หารเท่านั้น
3. ท าตามแบบที่ เ คยท า เห็ น แต่ ภ าพลวงตา ไม่ ไ ด้แ ก้ปั ญ หาตรงสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง
การทางานในแต่ละขั้นตอนไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุดสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ยึดติดอยูก่ บั เหตุการณ์มากเกินไป การปรับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการต้องคอย
ให้เกิ ดข้อขัดข้องหรื ปัญหาในการทางาน จึ งจะมองเห็ นว่างานตรงส่ วนใด ขั้นตอนไหนที่ จะเกิ ด
ปั ญหาบ้าง เป็ นการแก้ไขปั ญหามากกว่าการป้ องกันปั ญหา
5. ความเข้าใจผิดว่าการเรี ยนรู ้มาจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจในความแตกต่าง
ของอดี ตกับ ปั จจุ บ นั ยัง ติ ดกับ แนวความคิ ดเดิ ม ๆ ว่า ประสบการณ์ ท างานที่ ม ากกว่า จะสามารถ
มองเห็นองค์กรในภาพรวมที่ชดั เจนกว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ย ทั้งที่ผมู ้ ีประสบการณ์นอ้ ยสามารถ
ที่จะเรี ยนรู ้จากการสังเกต สอบถาม และเรี ยนรู ้จากวิธีการทางาน
6. มีผบู ้ ริ หารที่ดีแต่ไม่ได้สืบทอดความรู ้ให้ผบู ้ ริ หารรุ่ นต่อไป การสื บทอดความรู ้หรื อ
กระบวนการท างานภายในองค์กร เมื่ อมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนผูบ้ ริ หารก็ จะขาดความต่ อเนื่ องในการ
ปฏิ บตั ิ งาน โดยเฉพาะในหน่ วยงานภาครั ฐผูบ้ ริ หารแต่ละคนก็จะมี นโยบายหรื อมองภาพภายใน
องค์กรต่างกัน แนวความคิดในการมอบงานหรื อส่ งต่อการปฏิ บตั ิ งานในแต่ละเรื่ องจึ งขาดความ
ต่อเนื่ องทั้งที่เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน แต่วิธีการปฏิ บตั ิต่างกัน ทาให้บุคลากรภายในองค์กรอาจขาดความ
ต่อเนื่องในการทางานนั้นให้สาเร็ จได้
7. ขาดสติไม่รู้ตวั กับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็ นค่อยไป การปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
โดยเฉพาะองค์ก รภาครัฐมัก จะเป็ นงานตามวงรอบ งานแบบเดิ ม ท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ไ ม่ ช อบต่ อการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิ โดยที่การเปลี่ยนแปลงการทางานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคตามสมัย
เพื่อความเหมาะสมของงานแต่ละสายงาน

สรุป
การเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะทาให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิ ดมีการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นโลกนี้ ได้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใดก็ ต ามที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
สิ่ งแวดล้อมก็จะไม่สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้ หากจะเปรี ยบเทียบองค์กรหนึ่ง ๆ ที่กาลังดาเนิ นกิจการ
อยู่เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ดารงชี วิตอยู่ท่ามกลางกระแสแห่ งโลกาภิวฒั น์ (Globalization) องค์กรใดที่มีการ
เรี ยนรู ้ มี การปรั บตัวที่ ดีก็ ส ามารถดารงอยู่ได้ ซึ่ ง ปั จจุบนั โลกมี การเปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
องค์ก รจึ ง ต้องมี ก ารพัฒนาเพื่ อพร้ อมรั บความเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งกระแสของความต้องการพัฒนา
องค์กรดู เหมื อนจะมีอิทธิ พลแผ่ไปทัว่ โลก มีนักคิดนักบริ หารจานวนมากได้เสนอแนวคิดอธิ บาย
ปรากฏการณ์ แ ละความจาเป็ นในการเปลี่ ย นแปลงองค์ก รเพื่ อให้ส ามารถดารงอยู่และสื บทอด
จุดหมายขององค์กรต่อไปเพื่อก้าวเข้าสู่ โลกแห่งอนาคต ด้วยเหตุน้ ีการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ใน
ยุคปั จจุ บนั ของหน่ วยงานภาครั ฐ จึ งถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสิ่ งส าคัญในอันดับ แรกของนัก บริ หาร
สมัย ใหม่ ที่ จ ะน าองค์ก รก้า วสู่ ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นกระบวนการบริ ห าร เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านบุคลากรประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน โดยการขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยแนวความคิดสมัยใหม่ให้ทุกคนในองค์เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางาน
เพือ่ สร้าง “องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization หรื อ LO) ได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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