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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเพื่อประเมินรูปแบบองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบ
ประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ
และปัญหาระหว่างการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี 5 ด้าน คือ การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ในองค์กร การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
การคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของพนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ โดยพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
คําสําคัญ: รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้, สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Abstract
The purposes of this research study were to study the status and problems of Specialized
Financial Institutions (SFIs) in being a learning organization, develop a learning organization model
for Specialized Financial Institutions, and evaluate the developed learning organization model.
The research tools consisted of a structured interview form on the status and problems, an
evaluation form on the implementation of the learning organization model among employees,
and an observation form on learning behavior, implementation, and problems encountered during
the experiment. The results revealed that, the developed model comprised a component of five
sub-systems: team learning, knowledge management, people empowerment, technology
application and system thinking. Development of learning organization model led to quality
development of employees in Specialized Financial Institutions to have knowledge, ability, skill,
expertise and applicability to achieve successful percormance. It was also found that, after the
experimentation, the employee samples have been operating in accordance with the
components specified in the learning organization model more than before the experimentation.
Keywords: Learning Organization Model, Specialized Financial Institutions
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1. บทนํา
ในยุคปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อให้บุคลากรขององค์กรดังกล่าวมีการนําความรู้มาใช้ในการปรับตัวให้อยู่รอด ทําให้เกิดการปรับตัวที่เหมาะสมใน
สภาวะปัจจุบัน คือ รูปแบบที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจะส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Bateman and Snell, 2009)
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานทําได้ด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทํา
อย่างแท้จริง รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Marquardt, 1999) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ด้าน
ดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนองค์กร 2) การจัดการความรู้ 3) การให้อํานาจและความสามารถแก่บุคคล 4) การใช้
เทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสนับสนุนภารกิจขององค์กร และ 5) การสร้างพลวัตแห่ง
การเรียนรู้ให้กับตนเองและทีมงาน (Marquardt, 1996) การพัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้ทุกคน
พัฒนา และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ แนวคิดการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Marquardt & Reynolds, 1994)
จากแนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ได้อธิบายว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรเริ่มจาก 1) การ
ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) ให้เกิดการทํางานเป็นทีมมากขึ้น 2) การบริหารความรู้
(Knowledge Management) คือ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและสามารถนําความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 3) การให้อํานาจและความสามารถแก่บุคคล (People Empowering) เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็น
อิสระ และพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย 4) การใช้เทคโนโลยี
(Technology Application) เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสนับสนุนภารกิจขององค์กร และ
5) การสร้างพลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamic) ให้กับตนเองและทีมงาน และจากแนวคิดของ Senge
(2006) ที่ได้มีการแบ่งองค์ประกอบของแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น 5 ประการ (The Fifth Discipline)
ซึ่งประกอบด้วย 1) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) 2) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Mastery) 3) แบบ
แผนทางความคิด (Mental Models) 4) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และ 5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
Learning) จากทั้งสองแนวคิดได้มีการนํามาพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบ 5
ประการดังนี้ 1) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 2) การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management) 3) การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร (People Empowerment) 4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Technology Application) และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจนับเป็นองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยถือเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
มีอิทธิพลต่อทุก ๆ องค์กร ทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย
พัฒนาศักยภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง
จะมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (โชติชัย สุวรรณาภรณ์,
2549) 1) กลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและลูกค้าที่เป็นฐานรากของประเทศ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารออมสินมีบทบาทสําคัญในการให้บริการด้านการเงินและบริการอื่น ๆ แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ โดย
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีลูกค้าเป็นเกษตรกรและคนในชนบท ในขณะที่กลุ่มลูกค้าของ
ธนาคารออมสินเป็นชุมชนฐานรากในเขตเมือง 2) กลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีภารกิจให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 3) กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์รับผิดชอบดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ และ
4) กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ได้แก่ (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (3) ธนาคารออมสิน และ (4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จะสามารถช่วยพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล อันจะทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. เพื่อประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรในการวิจัย
ผู้บริหารหรือผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ โดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้บริหารหรือผู้แทนจํานวน 1 คน อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ธนาคารแต่ละแห่ง เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
พนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จํานวน 1,500 คน ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 100 คน เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกําหนดกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของ Marquardt (1996) และ Senge
(2006) ร่างข้อคําถามให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้อคําถาม จากนั้น
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์
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2. แบบประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน โดยร่างข้อคําถามให้สอดคล้อง
กับการวัดการปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามแนวคิด 5 ด้าน คือ
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ในองค์กร การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และการคิดอย่างเป็นระบบ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) ของแบบประเมินที่สร้างขึ้น ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้ถูกต้องเหมาะสม และทดสอบแบบประเมิน
(Pre-test) โดยประเมินผล Item-Objective Congruency Index (IOC) เป็นการทดสอบค่าความสอดคล้องของ
แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นคํานวณ Item-Total correlation ค่าการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัด
แบบรายข้อ และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล โดยแจกแบบประเมินแก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน เพื่อ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient)
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ และปัญหาระหว่างการทดลอง โดยร่างแบบสังเกตให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสังเกตผลให้ตรงตามหลักทฤษฎีและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากนั้นปรับปรุงแบบสังเกตผลตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อความหรือสรุป
ข้อความ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสรุป
ประเด็นตามแนวคิดของ Marquardt (1996) และ Senge (2006) ดังนี้ 1) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
Learning) 2) การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) 3) การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร
(People Empowerment) 4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) และ 5) การคิดอย่างเป็น
ระบบ (System Thinking) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตผลระหว่างการทดลองใช้รูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานการปฏิบัติในแต่ละด้าน และปัญหา
ที่พบ โดยบันทึกข้อมูลที่สังเกตแต่ละประเด็น และสรุปผล และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับจากแบบ
ประเมินแบบปลายปิดที่เป็น Rating Scale ตามวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ดังนี้ วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติตามรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยใช้สถิติ t test แบบ Dependent และเปรียบเทียบผลหลังการทดลองใช้
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับการวัดความคงทนหลังการทดลอง 2 เดือน

4. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่า พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน ขาดการ
ประสานงานกัน ทําให้มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือพึ่งพากันน้อยทําให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ
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ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า พนักงานขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การโอนถ่ายความรู้ด้วย
การสร้างนักวิชาการให้ความรู้มี และการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ภายใต้ระบบเทคโนโลยีของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจมีไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี และในการจัดเก็บความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือจัดเก็บความรู้
ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร พบว่า พนักงานขาดความเข้าใจและมีอคติในเรื่องการเพิ่ม
อํานาจให้แก่บุคคลในองค์กรมองว่าต้องทํางานหนัก แต่มีผลตอบแทนเท่าเดิม ต้องรับผิดชอบสูงขึ้น และตัดสินใจใน
ประเด็นที่สลับซับซ้อนมากขึ้นทําให้ต้องค้นคว้าข้อมูลมากขึ้น ขาดการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ขาดการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ (Action Learning) ทําให้พนักงานไม่กล้าคิดกล้าทํา และไม่เรียนรู้งานที่สลับซับซ้อนต้องพึ่งพาผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหา
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พบว่า พนักงานมีอคติต่อการใช้เทคโนโลยีมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ขาด
ผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้เทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์แก่พนักงาน และช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า พนักงานขาดคุณลักษณะนักคิดที่ดี ไม่กระตือรือร้น การใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจไม่มีการจัดลําดับขั้นอย่างเป็นระบบ คิดอยู่ในกรอบเดิม ควรส่งเสริมให้มีการประสานความรู้
เข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีมองภาพรวมจะทําให้พนักงานสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
2. ผลการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วยการพัฒนาการสื่อสาร การพัฒนาการทํางานเป็นทีม และการ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วยการส่งเสริมด้านการจัดเก็บความรู้ การส่งเสริมด้านการถ่าย
โอนและเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทําให้ถูกต้องเที่ยงตรง
ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร ประกอบด้วยการส่งเสริมภาวะผู้นํา การพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจ การส่งเสริมการแบ่งความรับผิดชอบในการทํางาน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําหรับเครือข่ายข้อมูล
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการฝึกคิดอย่างมีกลยุทธ์ การฝึกคิดทันต่อเหตุการณ์ และการฝึก
คิดสร้างโอกาสในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามรูปแบบระหว่างหลังการทดลองกับก่อนการทดลอง พบว่า พนักงานมี
การปฏิบัติมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการทดลองรูปแบบกับหลังการทดลองผ่านไป 2 เดือน เพื่อ
ทดสอบความคงทนของรูปแบบ พบว่า พนักงานมีการปฏิบัติมากกว่าหลังการทดลองสิ้นสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งได้ตามเกณฑ์
ผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้จาก
การศึกษาสภาพและปัญหาขององค์กรและนํามาพัฒนารูปแบบ หลังจากนั้นนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบตามกรอบแนวคิด วิธีการดําเนินการวิจัย และได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วสามารถสรุปรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ดังภาพต่อไปนี้
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การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
• การสื่อสาร
• การทํางานเป็นทีม
• การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน
การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคล
ในองค์กร
• ภาวะผู้นํา
• การตัดสินใจ
• การแบ่งความรับผิดชอบ
ในการทํางาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization: LO)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
• เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูน
การเรียนรู้
• เทคโนโลยีสําหรับการ
จัดการความรู้
• เทคโนโลยีสําหรับเครือข่าย
ข้อมูล

การจัดการความรู้ในองค์กร
• การจัดเก็บความรู้
• การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้
• การประยุกต์ใช้ความรู้ และ
ทําให้ถูกต้องเที่ยงตรง

การคิดอย่างเป็นระบบ
• คิดอย่างมีกลยุทธ์
• คิดทันต่อเหตุการณ์
• คิดสร้างโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า

ภาพที่ 1: รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มา: จากการศึกษา

5. อภิปรายผล
1. สภาพและปัญหาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบสภาพและปัญหาที่เป็นอุปสรรคกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งในด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ในองค์กร การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
การคิดอย่างเป็นระบบ สภาพดังกล่าวอาจเกิดจากวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ยังอยู่
ภายใต้การกํากับของภาครัฐ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรแบบระบบราชการ (Bureaucratic System) ซึ่งเป็นอุปสรรค
สําคัญในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ก็คือ วัฒนธรรมที่
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สนับสนุนค่านิยมต่าง ๆ เช่น การทํางานเป็นทีม การบริหารจัดการตนเอง การเอื้ออํานาจ และการแบ่งปัน ซึ่ง
ตรงข้ามกับโครงสร้างแบบราชการที่เข้มงวดและปกป้องตนเอง (Senge, 1990)
ในการนี้ การลดขั้นตอนแบบระบบแบบราชการและทําให้โครงสร้างองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้นจะ
เอื้ออํานวยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ โดยการปฏิรูปองค์กร เพื่อ
ช่วยให้กระบวนการในการดําเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการเอื้ออํานาจให้แก่พนักงาน และ
กําจัดนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่จําเป็น นอกจากนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจยึดลูกค้า / ผู้รับบริการเป็น
พื้นฐานของการกําหนดโครงสร้างองค์กรแทนการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่งาน ทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจมี
นโยบายการกระจายอํานาจออกจากส่วนกลาง โดยให้อํานาจผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด
2. ผลการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พบว่า สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ย่อย 5 ด้านตามแนวคิดของ Marquardt (1996) และ Senge (2006) ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการ
จัดการความรู้ในองค์กร ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ พบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ประการเป็นแนวคิดที่ต้องมีร่วมกัน เพราะแต่ละแนวคิดจะส่งเสริมและ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้องค์กรพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เมื่อนํารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไป
ทดลองใช้กับพนักงาน พบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมทําให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพทั้งความคิด ทักษะ ความชํานาญ ประสบการณ์ และ
อารมณ์ร่วมในความมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางเดียวกัน ทําให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน ก่อให้เกิดการ
แบ่งปันความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) การถ่ายโอนความรู้แก่กัน (Knowledge Transfer) ทําให้เกิดการ
ไหลเวียนและเกิดใหม่ของความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้โดยการโต้แย้ง
แลกเปลี่ยน (Face-to-face Learning Skills) ซึ่งก็คือ ทักษะในการถามคําถาม (Inquiry) และทักษะในการคิด
ไตร่ตรองทบทวน (Reflection) ในการนี้ ณรัฐ วัฒนพานิช (2550) ได้แสดงความคิดว่า การเรียนรู้แบบเป็นทีมจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในระดับกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนามากกว่าการเรียนรู้แบบส่วนตัว ซึ่งจะมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในแวดวงที่จํากัด ทั้งนี้การเรียนรู้แบบเป็นทีมจะมีการรับฟังแนวคิดที่หลากหลายซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอด
ความคิดต่อไปได้ ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แบบเป็นทีม จึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้บุคคลพยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทําให้เข้าใจถึง
หลักสําคัญของการจัดการความรู้ที่เปลี่ยนแปลง Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge เพื่อให้เกิดความรู้
และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น เอกสาร คู่มือ สื่อรูปแบบต่าง ๆ การสอน
งานการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้การวางแผนความรู้อย่างเป็นระบบทําให้คนในองค์กรต้องการเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับ “ความรู้” ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและการเรียนรู้ และกลายเป็นวัฒนธรรมการจัดการความรู้ใน
องค์กร ทั้งนี้ Nonaka and Takeuchi (1995) นําเสนอรูปแบบการขยายผลของความรู้ของบุคคลในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่เรียกว่า SECI-Knowledge Conversion Process หรือ SECI Model แสดงถึงเส้นทางของความรู้ที่เกิดขึ้น
ของบุคคลที่จะก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นของบุคคลในองค์กรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ
อันได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร วัฒนธรรมการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งพนักงานขององค์กรที่พร้อม
เปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และที่สําคัญผู้บริหารหรือผู้นําขององค์กรต้องพร้อมเป็นผู้นําในการเรียนรู้ในการพัฒนา
พนักงานให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อบรรลุการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กรเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานในองค์กรได้แก่การ
ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการสอนงานและการฝึกปฏิบัติในงาน การมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมอบทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน เครื่องมือ ข้อมูล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบและ
ตัดสินใจในปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างถูกต้องยั่งยืน ดังที่
McAnally (1997) ได้เสนอว่าการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร (People Empowerment) ต้องสร้างโปรแกรม
การประสานความร่วมมือ (Corporate) โดยให้ทํางานร่วมกันและสร้างแบบจําลองการตัดสินใจเพื่อสร้างภาวะผู้นํา
และการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อเกิดการสอนงานทําให้เกิดความชํานาญเฉพาะทาง สร้างโปรแกรมการ
ฝึกอบรมการพัฒนา (Training and Development Program) เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางานและใช้
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารไร้
พรมแดน เพื่อทําให้องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และยังส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ใฝ่หาความรู้จาก
เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อนําความรู้กลับมาใช้พัฒนาในการทํางาน เกิดการไหลเวียนของความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการเก็บเป็นข้อมูล มีการประมวลผลและถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์ เช่น การใช้การสื่อสารทางไกล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ การ
ฝึกอบรมโดยการเล่นเกม การมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว และเว็บบอร์ด เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน และนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการแข่งขันกับผู้อื่น Marquardt (1996)
กล่าวไว้ว่า การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ถือเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายความรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในองค์กร และยังช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการจัดการความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรให้
เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงกว้างขวางและรวดเร็ว ดังที่ Watkins and Marsick (1993) ศึกษาวิจัยพบว่า การแสวงหาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนําไปสู่การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด องค์กรที่ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศหรือขาด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จะเสียเปรียบในด้านการแสวงหา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนความรู้ เพราะหาก
ความรู้คือการเดินทาง เทคโนโลยี ก็คือ ถนน และถ้าไม่มีถนนก็ไม่สามารถจะเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมสําหรับองค์กรที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ทําให้เกิดการปรับความรู้ใหม่ ๆ และนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแนวคิดของ Bateman and Snell
(2009) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างเป็นระบบเริ่มจากการสํารวจปัญหา การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา การระบุ
ปัญหา การหาทางแก้ไขปัญหา และการตรวจสอบปัญหาที่แก้ไขเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการคิด
อย่างเป็นระบบทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน เกิดเป็นคลังความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเป็น
จุดเริ่มต้นของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังที่ Watkins and Marsick (1993) ระบุว่า การตระหนักถึงคุณค่า
ของวิธีการที่เป็นระบบ จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และกําหนดวิธี
เปลี่ยนแปลงแบบแผนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตระหนักและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระทําต่าง ๆ จะทําให้สามารถค้นหาสาเหตุแห่งความสําเร็จ ความล้มเหลว และความท้าทายต่าง ๆ ได้ ส่วนการ
กระทําอย่างเป็นระบบจะส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรปรับใช้เทคนิคในการคิดและการกระทําอย่างเป็นระบบในการ
ทํางาน
3. ผลการประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จากการทดลองใช้รูปแบบ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติของพนักงานจากการสังเกต
พฤติกรรมด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 5 ด้านในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าเหมาะสม
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ในการนําไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ๆ ด้วย ซึ่งได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต่างเป็นองค์กรในกํากับของภาครัฐ จึงน่าจะมีพันธกิจและวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายกัน
การนํารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไปทดลองใช้กับพนักงาน พบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) โดยพนักงานมีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นหลังจากใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะพนักงานตระหนักว่าการเรียนรู้เป็น
ทีมเป็นนโยบายขององค์กรและผู้บริหาร เพราะจะส่งผลให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
ทํางานมีการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และสามารถทํางานแทนกันได้
นอกจากนั้น ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) พนักงานมีความเข้าใจและ
สนใจการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนํามาใช้ในการทํางานมากขึ้น มีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น มีความสนใจและ
เต็มใจพัฒนาตนเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาสามารถหา
แหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมทักษะในการคิดสร้างสรรค์
ด้านการเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร (People Empowerment) ผลการนํารูปแบบการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไปทดลองใช้ พบประสิทธิภาพในการพัฒนาพนักงานให้ความสนใจต่อ
การทํางานที่ยากและท้าทายมากขึ้นหากได้รับอํานาจในการตัดสินใจการคิดแก้ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
จะส่งผลให้สามารถทํางานได้อย่างครบวงจร เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ทําให้
เกิดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) พบว่า รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาพนักงานให้เข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถปรับใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) พบว่า รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรู้และมีการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
สามารถประเมินได้ว่า การส่งเสริมความคิดอย่างเป็นระบบทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ลําดับขั้นตอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรไปในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารขององค์กรที่สนับสนุน
ให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และพัฒนาไปถึงระดับองค์กร
กล่าวโดยสรุป การประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการนําไป
ทดลองใช้ พบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้
มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง และพนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจโดยพนักงานมีการปฏิบัติตามรูปแบบ และพอใจต่อรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kreitner and Kinicki (2001) ที่กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมี
การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ (Learn) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลง (Change) อย่าง
ต่อเนื่อง
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้พัฒนาขึ้น
เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ชํานาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และ
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เล็งเห็นคุณค่า แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้สูงขึ้น มีการนํา
เทคโนโลยีเข้าไปเสริมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยผู้นํา
สามารถบริหารทีมงานและทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามลักษณะทั้ง 5 ประการ ของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้

6. ข้อเสนอแนะ
1. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมอยู่ตลอดเวลา โดยการสื่อสารด้วยวิธีการสนทนา และประชุมอภิปราย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะ และความชํานาญระหว่างกัน และปรับทัศนคติของพนักงานให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะลดปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในองค์กร
2. การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนให้
เกิดการฝึกอบรม การประชุมเชิงวิชาการ และการแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Case Study) อย่างสม่ําเสมอ
เพื่อพนักงานจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีแบบแผน
3. การเพิ่มอํานาจให้แก่บุคคลในองค์กร (People Empowerment) ผู้บริหารควรผลักดันเรื่องการมอบ
อํานาจให้แก่พนักงานในองค์กรด้วยการให้งานที่ท้าทาย ส่งไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งไปดูงานต่างประเทศ และ
ให้ทุนวิจัย อันจะทําให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น มีทักษะความชํานาญจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อนํามาปรับใช้กับการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็น
จํานวนมากยิ่งขึ้น
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทํางาน เพื่อความสะดวก ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังลดต้นทุนในการ
ดําเนินงาน ควรสนับสนุนให้มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หรือ
e-book เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิธี
คิดอย่างเป็นระบบขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าฝึกอบรมการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวางแผน การลง
มือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ปัญหา ซึ่งจะทําให้พนักงานเกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และสร้างความรู้
ใหม่ให้แก่ตนเองและใช้เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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