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คู่มอืสาํหรบั HR ในการสรา้ง
วฒันธรรมการเรยีนรูใ้นองค์กร 



สาํหรบัแต่ละองค์กร แต่ละบรษัิทอาจจะมีคําจาํกัดความของคําว่าวัฒนธรรมการเรยีนรูที้�แตกต่างกันออกไป
แต่โดยรวมแล้วมักจะมีความหมายรว่มกันคือ วฒันธรรมการเรียนรู้ คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
คนในองค์กรที�มีเรื�องของการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองและองค์กรเป�นหัวใจหลัก ทั�งในเรื�องของ
การจัดเวลาความสาํคัญ การทํางาน และการติดต่อสัมพันธ์กับเพื�อนรว่มงานคนอื�น ๆ หรอืเรยีกได้ว่า
สาํหรบัองค์กรที�มีวัฒนธรรมการเรยีนรูที้�ดีนั�น พนักงานในองค์กรจะใหค้วามสาํคัญและมีความกระตือรอืรน้
ในการเรยีนรูที้�สูงมาก

ในทางกลับกันสาํหรบั องค์กรที�ขาดวฒันธรรมการเรียนรู้นั�น มักจะมีพนักงานที�มีภาพจาํและมุมมอง
ต่อการเรียนรู้วา่เป�นสิ�งที�น่าเบื�อ เสียเวลา หรือจนกระทั�งไม่มีความอยากที�จะพัฒนาทักษะของตัวเอง
ซึ�งการที�คนในองค์กรเหล่านี�เข้ารว่มเทรนนิ�งและการฝ�กอบรมต่าง ๆ นั�น ก็ด้วยเหตุผลหลักที�ว่า เขาถูกสั�ง
ใหเ้ข้ารว่มมากกว่าความสมัครใจ โดยที�อาจจะไม่ได้มีความรูส้ึกสนใจกับการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตัวเอง

โลกนี�ในป�จจุบันได้มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะใน 30 ป�ที�ผ่านมาที�มีการความเรว็ในการ
เปลี�ยนแปลงสูงมาก และแน่นอนว่าโลกก็ยังจะคงมีการพัฒนาและเปลี�ยนแปลงต่อไปในอนาคต ในโลกยุค
ที�มีการเปลี�ยนแปลงเข้ามาด้วยความเร็วสูงนั�น องค์กรก็จาํเป�นที�จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี�ยนแปลงให้ทันกับความเร็วของโลกที�เปลี�ยนไป และการเปลี�ยนแปลงก็จะเรว็ขึ�นเรื�อย ๆ จนทําให้
บรษัิทที�ไม่สามารถปรบัตัวตามได้ทัน ต้องล้มกิจการหรอืองค์กรของตัวเองไปมาหลากหลายเคส

ดังนั�นการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของคนในองค์กรนั�น จาํเป�นที�จะต้องเรว็กว่าแต่ก่อนมาก ซึ�งทําให้การที�มี
การเรียนรู้โดยผ่านจากการตัดสินใจของผู้บริหาร และการจัดฝ�กอบรมในรูปแบบเดิมเพียงลําพังนั�น
อาจจะไม่เพียงพอ ทําใหว้ัฒนธรรมการเรยีนรู ้หรอืว่า Learning Culture นั�น ยิ�งมีความสาํคัญมากขึ�น
ไปอีกหลายเท่า เพื�อที�ทําใหอ้งค์กรสามารถปรบัตัวตามการเปลี�ยนแปลงได้ทัน และสามารถดาํเนินธุรกิจต่อ
ได้ในระยะยาว เพราะฉะนั�นเวลานี�จึงเป�นช่วงเวลาที�สาํคัญมากสาํหรบัการสรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
หรอื Learning Environment ใหเ้กิดขึ�นภายในองค์กร เพื�อเป�นการสนับสนุนใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้ง่าย
ขึ�นและมีคุณภาพขึ�น ไปจนถึงระดับที�สามารถเกิด วัฒนธรรมการเรยีนรู ้หรอื Learning Culture ใน
องค์กรที�ดีได้ในที�สุด

LEARNING CULTURE
คืออะไร? สาํคัญอย่างไร?



จุดเริ�มต้นแรกของการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูห้รอื Learning Culture นั�นก็คือการทําให้การ
เรยีนรู ้เป�นคณุค่าหลัก หรอื Core Value ขององค์กร โดยทําใหค้นในองค์กรเหน็และเขา้ถึงได้ง่าย
แสดงใหเ้หน็ถึงความสาํคัญของการเรยีนรู ้และแสดงใหเ้หน็ commitment กับพนักงานวา่องค์กร
ใหค้วามสาํคัญกับการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของคนในองค์กร

นอกจากนี� การที�ทําใหก้ารเรยีนรูเ้ป�น Core Value ขององค์กรนั�น ก็สามารถถกูสื�อสารออกมาได้ผา่น
ทางการ Hiring พนักงานใหมใ่นการเขา้รว่มงาน และรวมไปจนถึงการขั�นตอนทํา Onboarding ให้
กับพนักงานใหมด่้วยเชน่กัน ซึ�งองค์กรก็ควรจะแสดงให้คนในองค์กรได้เห็นวา่ การเรยีนรูเ้ป�นสิ�งที�
สาํคัญสาํหรบัองค์กรนี� ไมว่า่จะอยูภ่ายในสว่นไหนขององค์กรก็ตาม และที�สาํคัญคือ การที�พนักงาน
จะรบัรูไ้ด้วา่องค์กรนั�นใหค้วามสาํคัญกับการเรยีนรูจ้รงิ ๆ นั�น พนักงานต้องเชื�อวา่ระดับผู้นําของ
องค์กรนั�นสนับสนุนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องคนในองค์กร โดยเฉพาะในเรื�องของการตัดสนิใจ
Decision ต่าง ๆ และ Action ที�เกิดขึ�นในระดับองค์กร ทั�งหมดล้วนเป�นการสื�อสารใหกั้บพนักงานวา่
Core Value ของบรษัิทนั�นคืออะไร และอะไรเป�นสิ�งที�สาํคัญสาํหรบัองค์กรของพวกเขา

ทั�งนี�ในเรื�องของการสง่เสรมิและสนับสนุนก็มสีว่นเกี�ยวขอ้งด้วยเชน่กัน เชน่ในเรื�องของการทํา
Internal Communication ต่างๆ ในการโปรโมตการเรยีนรู ้หรอืจะเป�นการใชร้ะบบ LMS หรอืการ
จดั Workshop หรอื Session ต่างๆ ภายในองค์กร ก็เป�นสว่นที�สาํคัญด้วยเชน่กัน

สรุปโดยรวมแล้วการทําให้คนในองค์กรรูส้กึและเชื�อจรงิ ๆ วา่ องค์กรม ีCore Value และให้
ความสาํคัญกับการเรยีนรูอ้ยา่งแท้จรงิ เป�นหนึ�งประเด็นสาํคัญในการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูที้�
องค์กรควรใหค้วามสาํคัญ

Learning as Core Value1 ทําให้การเรยีนรูเ้ป�นคณุค่าหลักสาํหรบัทกุระดับในองค์กร



กลุ่มผู้นํานั�นมีอิทธิพลต่อคนในองค์กรสูงมาก ทั�งในเรื�องของการทํางาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
คนในองค์กร รวมไปจนถึงเรื�องของการเรียนรู ้ จึงทําให้ผู้นําในองค์กรนั�นเป�นหนึ�งในป�จจัยที�มี
ความสาํคัญมากในการสร้าง Learning Culture ให้เกิดขึ�นภายในองค์กร เพราะสาํหรับ
พนักงานแล้ว ถ้าหากว่าสาํหรับทีมงานมีหัวหน้าทีมที�ไม่ได้ให้ความสาํคัญกับการเรียนรู ้ แล้วทําไม
พนักงานคนนั�นถึงต้องให้ความสาํคัญกับการเรียนรู ้จึงเป�นคําถามที�น่าสนใจมาก

ผู้นําในทุกระดับควรให้การสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การเรียนรู้ให้กับคนในองค์กร ทั�งผ่านการสอนหรือให้คําแนะนําคนอื� น ๆ พูดคุยเกี�ยวกับการ
เรียนรู ้ในที�ประชุม หรือในตอนทํางานแต่ละวัน แชร์ความรู้ที�ได้จากแหล่งต่าง ๆ ให้กับลูกทีม ถาม
พนักงานว่าได้เรียนรู ้อะไรบ้างในเหตุการณ์นั�นๆ รวมไปถึงการรับฟ�งและเรียนรู ้จากพนักงาน เพื� อ
เป�นตัวอย่างว่า หัวหน้าก็มีการเรียนรู ้อยู่อย่างต่อเนื� องเช่นกัน และต้องมีการพัฒนาทักษะของตัว
เองอยู่เรื�อย ๆ เพราะว่าทั�งสิ�งที�ผู้นําพูด สิ�งที�ทํา และรวมถึงการบริหารนั�น ทั�งหมดก็ส่งผลต่อ
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั�งหมด

ในหลายองค์กรได้มีการให้ Manager ในแต่ละทีมมีส่วนรับผิดชอบดูแลในการพัฒนาของลูกทีม
ของตัวเองด้วยเช่นกัน ซึ�งต้องมากกว่าเป�นการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่
ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานด้วย โดยที�ไม่ได้มีการพัฒนาทักษะในทีม และรวมไป
ถึงรูปแบบที�มีการให้ Manager เป�นเปรียบเสมือน Coach หรือ Mentor ให้กับคนในทีมใน
การฝ�กพัฒนาทักษะในการทํางานต่าง ๆ ซึ�งการที�มีการจัดฝ�กทักษะการ Coaching และ
Mentoring ให้กับ Manager ก็เป�นอีกแนวทางหนึ�งที�ทําให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู ้ที�ดีได้ใน
องค์กรเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้นําเองก็สามารถมีอิทธิพลต่อพนักงานในทีมที�ไม่ใช่ทางบวกได้เช่นกัน เช่นใน
การที�หัวหน้าทีมไม่ให้ความสาํคัญ หรือไม่ใส่ใจต่อการเรียนรู ้ของพนักงาน หรือกระทั�งมองว่าการ
เรียนรู ้เป�นสิ�งที�เสียเวลา และไม่มีความจาํเป�น ซึ�งในจุดนี�ก็เป�นจุดที�องค์กรควรให้ความสาํคัญด้วย
เช่นกันที�ทั�งให้ผู้นําสนับสนุนและเป�นแบบอย่างที�ดีในการเรียนรู้ และหลีกเลี�ยงไม่ให้ผู้นําเป�น
ตัวอย่างที�ไม่ดีสาํหรับพนักงานด้วยเช่นกัน

2 Leader as Example
สรา้งผูนํ้าในองค์กร ให้เป�นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องการเรยีนรู้



การทํา Recognition & Reward นั�นก็เป�นหนึ�งป�จจยัสาํคัญมากในการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้
ในองค์กร เพราะโดยพื�นฐานแล้ว พนักงานก็มคีวามต้องการให้บรษัิทหรอืองค์กรได้รบัการ
Recognize และ Reward ในสิ�งที�ตัวเองทํา และแนน่อนวา่ในเรื�องของการเรยีนรูก็้เป�นเชน่
เดียวกัน ซึ�งสิ�งนี�นอกจากจะเป�นการสง่เสรมิ และทําใหพ้นกังานมแีรงจูงใจ และอยากที�จะเรยีนรูแ้ละ
พฒันามากขึ�นแล้ว ก็เป�นหนึ�งในวธิใีนการสื�อสารใหพ้นกังานไดร้บัรูว้า่ องค์กรและบรษัิทนั�น ม ีCore

Value และใหค้วามสาํคัญกับการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทักษะของพนกังานจรงิ ๆ

ซึ�งการ Reward นั�นไมจ่าํเป�นที�จะต้องเป�นสิ�งใหญ่ๆ  หรอืเกี�ยวกับค่าตอบแทนเสมอไป อาจจะเป�น
สิ�งเล็ก ๆ อยา่งเชน่การชื�นชมพนกังานที�มคีวามตั�งใจและขยนัในการเรยีนรูผ้า่นทางอีเมลเพื�อให้
พนกังานคนอื�น ๆ ได้รบัรู ้และยงัเป�นแบบอยา่งที�ดใีหกั้บพนกังานคนอื�น ๆ ดว้ย เพื�อเพิ�มแรงจูงใจให้
พนกังานคนอื�น ๆ อยากเรยีนรูด้ว้ยเชน่กัน แต่สาํหรบั Reward ที�เป�นค่าตอบแทนก็ได้ผลและมี
ความจูงใจต่อพนกังานเชน่กัน ซึ�งอาจจะเป�นในรปูแบบของการใหร้างวลัสาํหรบัพนกังานที�มกีารเขา้
เรยีนสงูสดุในรอบไตรมาส ซึ�งอาจจะเป�นไดทั้�งเงินรางวลั หรอืเป�นในรปูแบบอื�นอยา่งเชน่ ใหส้วสัดิการ
เกี�ยวกับการเรยีนรูเ้พิ�มเติม ก็สามารถทําไดเ้ชน่เดยีวกัน การทํา Recognition & Reward ในรปู
แบบ Gamification โดยผา่นระบบการเรยีนรูจ้าํพวก LMS ต่าง ๆ ก็นบัเป�นอีกทางเลือกที�นา่สนใจ

โดยสรปุแล้ว การทํา Recognition & Reward ของการเรยีนรู ้นั�นเป�นทั�งการสง่เสรมิและกระตุ้นให้
พนกังานมแีรงจูงใจที�จะเรยีนรูแ้ละพฒันาตัวเองไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ซึ�งเราสามารถออกแบบพฤติกรรม
การเรยีนรูข้องพนกังานได้โดยผา่นการเราออกแบบการทําระบบ Reward ของการเรยีนรูไ้ด ้และ
นอกจากนี� การม ีRecognition & Reward นั�น ก็เป�นการเนน้ยํ�า และสื�อสารให้กับพนกังานได้
อยา่งชดัเจนวา่ องค์กรให้ความสาํคัญและใสใ่จต่อการเรยีนรูข้องพนกังานในองค์กร

Reward for Learning3 ให้ความสาํคัญและให้รางวลั สาํหรบัพนกังานที�รกัการเรยีนรู้



การจัดสรรเวลาสาํหรับการเรียนรู้ เพราะหากพนักงานมีเดดไลน์ ภาระหน้าที�งานสิ�งที�ต้อง
ทํา หรือกระทั�งต้องเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื� องนั�น พนักงานเองก็แทบไม่เหลือเวลา
ที�เพียงพอสาํหรับการที�จะเรียนรู ้ และพัฒนาตัวเองได้ ซึ�งหากเราแก้ป�ญหาที�ต้นเหตุของเรื�อง
เวลา เช่นอาจจะมีการจัดสรรเวลาสาํหรับการเรียนรู ้โดยเฉพาะสาํหรับพนักงาน โดยอาจจะ
กําหนดเป�นตารางล่วงหน้า ก็จะสามารถช่วยในการแก้ไขป�ญหาในเรื�องนี�ได้ และทําให้เกิดการ
เรียนรู ้และพัฒนาของพนักงานมากขึ�น
ช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ ซึ�งถ้าหากมีช่องทางการเรียนรู ้ไม่เพียงพอ และ
ไม่ตอบโจทย์สาํหรับพนักงาน สิ�งนี�ก็จะทําให้เป�นอุปสรรคสาํหรับพนักงานในการเรียนรู ้ได้ จึง
ควรมีการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และตอบโจทย์พนักงาน
เช่น ทําการเรียนรู ้แบบ On-Demand ทําให้พนักงานสามารถเรียนสิ�งที�ตัวเองสนใจได้ตาม
ต้องการ ทําให้เข้าถึงง่ายผ่านทาง Mobile Devices ต่าง ๆ จนถึงการรวมรวบการเรียนรู ้
ไว้ในที�เดียว ด้วยระบบ LMS ให้สามารถค้นหาสื� อการเรียนรู ้ได้สะดวก ง่ายดาย และทํามีรูป
แบบการเรียนรู ้ที�หลากหลาย เช่น วีดีโอ บทความ Workshop สัมมนา เป�นต้น
การผสมผสานเรียนรู้กับการทํางานในแต่ละวันของพนักงาน เช่น การพูดคุยสิ�งที�ได้เรียน
รู ้ในตอนจบการประชุม จัดการแชร์ความรู้ตอนเช็คอินประจาํสัปดาห์ หรือจัดประชุมสรุปบท
เรียนหลังจากจบโปรเจค ซึ�งเป�นการต่อยอดทําให้การเรียนรู ้ไม่ได้ถูกจาํกัดอยู่ในตอนฝ�ก
อบรมเท่านั�น และยังทําให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ�นอีกด้วย

อีกหนึ�งป�จจัยหลักที�ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ขององค์กร นั�นก็คือ ความง่ายใน
การเรียนรู ้และพัฒนาทักษะของตนเอง เพราะหากการเรียนรู้ในองค์กรนั�นมีความซับซ้อน เข้า
ถึงได้ยาก หรือต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้สูงนั�น ก็จะทําให้การเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์กรเกิดขึ�นได้ยาก ซึ�งหากมีการออกแบบให้การเรียนรู้และพัฒนาง่ายขึ�นมากเท่าไร
ก็จะยิ�งเพิ�มโอกาสประสบความสาํเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรได้มากขึ�น
เท่านั�น โดยมีประเด็นหลักที�เกี�ยวข้องดังนี�
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4 Make Learning Easy
ปรบัการเรยีนรูใ้ห้เขา้ถึงได้ง่าย สะดวก เพื�อสนบัสนนุการเรยีนรู้



สาํรวจสิ�งที�พนกังานต้องการ โดยอาจจะอยูใ่นรปูแบบของแบบสาํรวจ การสมัภาษณพ์นกังาน ไป
จนถึงผลวดัประเมนิการทํางานของพนกังาน
หาทักษะที�จาํเป�นสาํหรบัอนาคต หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรมเดยีวกัน
ติดตามเทรนดต่์าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับทักษะทั�งในดา้น Hard Skill และ Soft Skill
จดัรูปแบบการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม ทักษะแต่ละอยา่ง จะมรีปูแบบการเรยีนรูที้�เหมาะสมและไดผ้ลที�สดุ
ที�แตกต่างกันออกไป เชน่ ทักษะสื�อสารเหมาะกับการเรยีนรูแ้บบ Interaction มากกวา่แบบ Video

หาผูเ้ชี�ยวชาญจากทั�งภายในและภายนอก คณุภาพของผูส้อนหรอืผูใ้หค้วามรูน้ั �นมผีลต่อการเรยีน
รูเ้ป�นอยา่งมาก ซึ�งสามารถเป�นไดทั้�งจากคนภายในบรษัิท หรอืเป�นผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกไดเ้ชน่กัน
ออกแบบเนื�อหาให้ตอบโจทยก์ารทํางานจรงิ ยิ�งเนื�อหามคีวามเกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงกับการทํางาน
จรงิ ก็จะยิ�งทําใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยค์วามต้องการผูเ้รยีนไดดี้ขึ�น

ถึงแมว้า่การเรยีนรูที้�มอียูใ่นองค์กรนั�น มหีลากหลายรปูแบบ สามารถเขา้ถึงได้ง่าย แต่วา่ไมต่อบโจทยห์รอื
ไมม่ปีระโยชนส์าํหรบัพนกังานเองแล้ว ก็สามารถทําใหค้นในองค์กรไมอ่ยากที�จะเรยีนรูส้ิ�งเหล่านี�ดว้ยเชน่
กัน ซึ�งแนน่อนวา่ สิ�งที�พนกังานมองวา่เป�นประโยชนน์ั�น ต้องมคีวามเกี�ยวขอ้งกับงานของพนกังาน
และเกี�ยวขอ้งกับความสนใจและความต้องการของพนกังานแต่ละคน ดงันั�นการออกแบบการเรยีนรู ้
ในองค์กรจงึมคีวามสาํคัญมาก โดยมแีนวทางในการออกแบบดงันี�
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ซึ�งหากการเรยีนรูทํ้าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพการทํางานที�ดขีึ�น และเกิดประโยชน ์ตอบโจทยค์วาม
ต้องการของพนกังาน ก็จะสง่ผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรยีนรูที้�เพิ�มขึ�น ไปจนถึงการสรา้งวฒันธรรมการ
เรยีนรูที้�ดีได้อยา่งยั�งยนื

Make Learning Useful5 ออกแบบการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม ตอบโจทย ์ตรงความต้องการ



จัด Sharing Session ให้พนักงานแชร์ความรู ้ภายในทีม ภายในแผนก หรือข้ามแผนก
ใช้ LMS Platform ในการให้พนักงานแชร์ สิ�งที�ได้เรียนรู ้ และ Resource ที�น่าสนใจ
สร้างโปรแกรม Mentorship ระหว่างผู้นําให้กับพนักงาน
ให้ตัวแทนพนักงานมาแชร์ความรู ้ ใน Townhall

จัด Club สาํหรับผู้ที�สนใจในแต่ละด้าน เช่น English Club หรือ Book Club

จัดกิจกรรม Project ร่วมระหว่างแผนก เป�นสื� อกลางในการแชร์ไอเดียและความรู ้

อีกหนึ�งป�จจัยที�เกี�ยวข้องและมีความสาํคัญมาก นั�นก็คือคนรอบข้างของพนักงาน เพื� อนร่วมงาน
หรือคนในทีมของพนักงานเอง เพราะเป�นเรื�องธรรมชาติที�เราได้รับอิทธิพลมาจากคนอื�น ๆ
รอบตัวเรา ซึ�งในเรื�องของการเรียนรู้เองก็เป�นเช่นเดียวกัน ดังนั�นหากเราสามารถสร้างให้
เกิดกลุ่ม หรือ Community การแชร์การเรียนรู ้เกิดขึ�นภายในองค์กรได้ สิ�งนี�จะมีผลช่วยให้
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู ้ในองค์กรเกิดขึ�นและประสบความสาํเร็จได้

บ่อยครั�งที�พนักงานหลายคนอาจจะต้องการและยินดีที�จะแบ่งป�นและแชร์ความรู ้ให้กับคนอื� น ๆ
ภายในองค์กร แต่ว่าอาจจะมีอุปสรรค หรือสิ�งที�ทําให้ไม่เอื�ออํานวยต่อการแชร์ความรู้ใน
องค์กร ทําให้พนักงานจึงไม่สามารถแบ่งป�นความรู้ที�มีให้กับเพื�อนร่วมองค์กรได้ ซึ�งถ้าหากมี
การเป�ดโอกาส สร้างพื�นที� หรืออํานวยความสะดวกให้กับคนในองค์กรสามารถแชร์ความรู ้และ
ทักษะได้โดยง่าย สิ�งนี�ก็จะเป�นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ที�ดีอีกทางหนึ�งได้เช่นกัน

ตัวอย่างรูปแบบของการสร้างการแบ่งป�นการเรียนรู้ภายในองค์กร
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ซึ�งสิ�งเหล่านี�นอกจากที�จะเป�นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้ในองค์กรแล้ว ยังช่วย
เป�นการทําให้พนักงานได้มีส่วนรวม และมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื� อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน ซึ�งช่วย
ทั�งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม และร่วมถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรให้ดีขึ�นได้

6 Social & Sharing
สรา้งสภาพแวดล้อมแห่งการแบง่ป�นและสงัคมแห่งการเรยีนรู้



Reaction สิ�งที�พนกังานคิด รูส้กึ และความเห็นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการเรยีนรู ้ซึ�งวธิกีาร
เก็บขอ้มูลในระดับนี� สามารถทําไดโ้ดยผา่นการทํา Survey และ Questionnaire ต่าง ๆ กับ
พนกังาน หรอืพูดคยุกับพนกังานโดยตรง โดยมตัีวอยา่งคําถาม เชน่ คอนเทนต์ของคอรส์เป�น
อยา่งไร? รปูแบบการเรยีนรูม้คีวามสะดวกและเหมาะสมหรอืไม?่

Learning ความรูแ้ละทักษะที�พนกังานได้รบัการพฒันาจากโปรแกรมนั�น ๆ รวมไปถึงขอ้มูล
ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งสามารถวดัได้จากแบบประเมนิ และแบบทดสอบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับโปรแกรมนั�น
ทั�งก่อนและหลังโปรแกรม ยกตัวอยา่งเชน่ ผลการสอบ Pre-Test และ Post-Test ของโปรแกรม
review ของหวัหนา้หรอืเพื�อนรว่มทีมหลังจากที�ผา่นโปรแกรมมาแล้ว
Behavioral change พฤติกรรมที�เปลี�ยนไปของพนกังาน หลังจากที�ได้เขา้โปรแกรม ซึ�ง
สามารถเก็บขอ้มูลไดโ้ดยผา่นการทําแบบสาํรวจ Self-Assessment การเก็บ Feedback จาก
หวัหนา้หรอืเพื�อนรว่มทีม การทํา Focus Group สมัภาษณ ์ยกตัวอยา่งเชน่ ไดม้กีาร Apply ใน
การทํางานจรงิอยา่งไรบา้ง สิ�งไดเ้รยีนรูที้�ทําใหก้ารทํางานเปลี�ยนแปลงจากเดมิอยา่งไรบา้ง
Results วดัผลลัพธท์างธุรกิจที�เกิดขึ�นจากโปรแกรม เชน่ ค่าใชจ้า่ยที�ลดลง ประสทิธภิาพการ
ทํางานที�สงูขึ�น ยอดขายที�เพิ�มขึ�น ไปจนถึงความพงึพอใจของลกูค้าที�เพิ�มขึ�น ซึ�งสามารถวดัไดผ้า่น
การทํา Performance Review และ Peer Review ในการเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับผลลัพธ์
ของโปรแกรม

สิ�งสดุท้ายที�มคีวามสาํคัญมากต่อการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้นั�นก็คือการเก็บ Feedback ของ
การเรยีนรู ้เพราะ Feedback เป�นสิ�งจาํเป�นที�ทําให้เรารูไ้ด้วา่ผลลัพธข์องการพฒันาเรยีนรูใ้น
องค์กรเป�นอยา่งไร และสามารถปรบัตัวในการสรา้งและพฒันาการเรยีนรูข้องคนในองค์กรให้ดี
ขึ�นได้ ทั�งในการปรบัรปูแบบการเรยีนรู ้ปรบัเนื�อหาหลักสตูรต่าง ๆ หรอืจนกระทั�งปรบัวธิกีารวางแผน
การพฒันาทักษะของคนในองค์กร โดยสามารถแบง่ระดบัของการวดัผลการเรยีนรูไ้ดดั้งนี�
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Get Feedback & Adapt7 เก็บฟ�ดแบค วดัผล และนาํมาปรบัปรุง แก้ไข พฒันาต่อให้ดีขึ�น



การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้นั�นประกอบไปด้วยหลายส่วนองค์ประกอบสาํคัญ ทั�งในเรื�องของ
การทําให้การเรียนรู้เป�นคุณค่าหลักขององค์กร การให้ผู้นําเป�นแบบอย่างที�ดีสาํหรับพนักงานในเรื�อง
การเรียนรู ้ การสร้างระบบแรงจูงใจและรางวัลแก่คนที�รักการเรียนรู ้ การทําให้การเรียนรู ้เข้าถึงได้ง่าย
การทําให้การเรียนรู้ตอบโจทย์พนักงาน การสร้างสังคมการแบ่งป�นความรู ้ และการเก็บฟ�ดแบคและ
ปรับตัว

ซึ�งในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี�นั�นต้องอาศัยความพยายามและเวลา
ในการสร้างและพัฒนา จนวัฒนธรรมค่อย ๆ เริ�มก่อตัวขึ�น โดยที�อาจจะเริ�มต้นจากสิ�งที�เป�นชัยชนะ
เล็ก ๆ ก่อน ที�สามารถเริ�มต้นได้ง่าย และใช้เวลาและทรัพยากรไม่มาก และค่อย ๆ ขยายต่อยอดไป
จนถึงสิ�งที�สาํคัญ และเห็นผลได้ในระยะยาว และถึงแม้องค์กรจะเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์กรเกิดขึ�นแล้ว เราก็ยังต้องคอยหมั�นดูแล พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง เพราะเรื�อง
ของวัฒนธรรมเป�นสิ�งสาํคัญที�ไม่ได้สร้างครั�งเดียวแล้วเสร็จสิ�น ซึ�งอาจจะมีการหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ให้ดีขึ�น คอยพูดคุย สัมภาษณ์กับพนักงานและผู้นําทุกคนที�
เกี�ยวข้องในองค์กร และนําฟ�ดแบคมาพัฒนาต่อยอด คอยหมั�นสอดส่องว่าสิ�งไหนที�ทําแล้วได้ผลดีที�
ควรทําต่อ สิ�งไหนที�ไม่เกิดผลที�ควรหยุด และสิ�งไหนที�เป�นสิ�งใหม่ที�น่าเริ�มต้น

ซึ�งแน่นอนว่าต้องมีการเรียนรู้ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรด้วยเช่นกัน เป�นการ
เรียนรู้เพื�อสร้างการเรียนรู้ และทั�งหมดนี�ก็จะเป�นแนวทางในการนําองค์กรไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู ้
ได้สาํเร็จ และทําให้ธุรกิจสามารถเติบโต พัฒนา และปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกใน
ยุคป�จจุบันได้อย่างยั�งยืน

Final Tips 
from Globish

"At Globish, we help corporates empower people
for growth with the usage of technology"
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