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เวชบันทึกศิริราช บทความทั่วไป

มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization)

ด้วย KM

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก�าหนด 
แผนกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2548 ในการเสริมสร้างคณะฯ ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมในการ
ท�างานประจ�าอย่างต่อเนือ่งทัว่ทัง้คณะฯ และในปี 2558 
ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ “ยกระดับบุคลากร
ให้มีประสทิธภิาพสงูและเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู”้ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพัน และ
มีประสิทธิภาพสูง (High Engagement and High 
Performance Organization) โดยใช้ Siriraj KM 
Strategy : Link – Share – Learn ในการขับเคลื่อน 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในคณะฯ และการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้สู ่ความเป็นเลิศ (Enhance 
Learning Organization towards Excellence)

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
(Learning Organization : LO)

 แนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ 
การที่องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในองค์กรได้
เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือ
ให้บคุลากรมีการใช้ความรูใ้นการพัฒนาตนเองและการ
ด�าเนินงานขององค์กร หรืออกีนัยหนึ่งองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เป็นองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทาง
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ใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน�ามา
ซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการด�าเนินงานขององค์กร 
ทั้งนี้การที่องค์กรจะสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิผลนั้น ต้องมีการจัดการความรู้ควบคู่ไป 
ด้วยเสมอ1 ดังนั้นการจัดการความรู้และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน 
 “การจัดการความรู้” (Knowledge Manage-
ment) หรือเรียกสั้นๆ ว่า KM หมายถึง การจัดการที ่
เอ้ือให้เกดิความรูใ้หม่โดยใช้ความรูท้ีมี่อยูแ่ละประสบ-
การณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมที่จะท�าให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง1

 ดวงมณ ีเลาหประสทิธพิร (2558) ได้ให้ความหมาย 
ของการจัดการความรู้ คือกระบวนการที่เป็นระบบใน
การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน ใช้ความรู้/ แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการท�างานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรและมีการจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร
ต่อไป 
 นอกจากนี ้การจัดการความรูย้งัเป็นการยกระดับ
ความรู้ขององค์กร2 เพ่ือสร้างผลประโยชน์จากต้นทุน
ทางปัญญา ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ท�าให้องค์กรจัดเก็บ
ความรู้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างและ
ถ่ายทอดความรู ้รวมทัง้สามารถน�ามาพัฒนาองค์กรให้
ท�างานตอบสนองความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี
ที่มีต่อองค์กร โดยกระบวนการความรู้ (knowledge 
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process) ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ  
การค้นหาความรู ้(knowledge identification) การสร้าง 
และแสวงหาความรู ้(knowledge creation and acquisi- 
tion) การจัดความรูใ้ห้เป็นระบบ (knowledge organi- 
zation) การประมวลและกล่ันกรองความรู ้(knowledge 
codification and refinement) การเข้าถึงความรู้ 
(knowledge access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
(knowledge sharing) และการเรียนรู้ (learning) 
 ส�าหรับระบบการจัดการความรู้ในคณะแพทย-
ศาสตร์ศริริาชพยาบาล เป็นการบรหิารจัดการให้ “คน” 
น�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซ่ึง
ความรู ้ที่จะน�ามาบริหารจัดการควรเป็นความรู ้ ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก

ขององค์กร โดยเริ่มจากการระบุความรู ้และเป้า
หมายที่ส�าคัญ จากนั้นจึงสร้างความรู้โดยใช้เครื่อง
มือคุณภาพต่างๆ เช่น PDCA, แนวคิด Lean หรือ
ผ่านกระบวนการวิจัย Routine to Research (R2R)  
รวมถึง Siriraj KM strategy : Link – Share - Learn 
ท�าให้เกิดสาระความรู้ (Knowledge Asset) ขึ้น เช่น 
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติ นวัตกรรม  
งานวิจัย หนังสือ ต�ารา เป็นต้นซึ่งความรู้ที่ดีสามารถ
ต่อยอดความรูเ้ป็น Best Practice ขององค์กร และน�า
ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจน�าไปใช้โดยประเด็น
ส�าคัญทีข่าดไม่ได้คือความรูต้้องมีการประเมินทบทวน
อย่างสม�่าเสมอ จึงเกิดเป็นกระบวนการความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

รูปที่ 1 Siriraj KM System
ที่มา: ดวงมณี เลาหประสิทธิพร, 2558 
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 เม่ือองค์กรมีการจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบจะ
ส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ “Learning Organi- 
zation” ซ่ึงก็คือ องค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการ
จัดการความรู ้(KM) โดยการพัฒนา ปรบัปรงุให้เกดิสิง่
ใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการท�างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธผิลในการด�าเนนิงานขององค์กรต่อไป
 ดวงมณ ีเลาหประสทิธพิร (2558) ได้ให้นยิามของ
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization : LO) 
ในบริบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ 
องค์กรทีย่กระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้โดยมี
การพัฒนาปรบัปรงุให้เกดิสิง่ใหม่ๆ ทัง้ด้านผลติภัณฑ์/ 
บริการ กระบวนการท�างานอันน�ามาซึ่งประสิทธิผลใน
การด�าเนินงานขององค์กร
 Marquardt J. Michael (2002) ได้เสนอแนวทาง
การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งระบบของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ระบบย่อย3,4 ดังนี้
1. การปรับเปล่ียนองค์กร หมายถึง การก�าหนด 
 ทศิทางการเป็น LO (เช่น นโยบาย ทศิทาง เป้าหมาย 
 บทบาทผู้บริหารการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ในการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสื่อสาร  
 ความส�าคัญ) และบริหารจัดการกระบวนการ 
 สนบัสนนุ รวมทัง้การสร้างบรรยากาศ และส่งเสรมิ 
 ยกย่อง เชิดชู การให้รางวัลบุคลากร/ ทีมงานที่ม ี
 การแลกเปล่ียนเรียนรู ้และช ่วยผู ้ อ่ืนให ้เกิด 
 การเรียนรู้ในการพัฒนางาน
2. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการ 
 ความรู ้(KM Process) ซ่ึงคณะฯ ก�าหนดใช้ Siriraj 
 Link – Share – Learn และจัดกระบวนการ 
 สนบัสนนุเพ่ือให้มีการสร้าง ใช้ จัดเกบ็ และแบ่งปัน 
 ความรู้ในการปฏิบัติงานประจ�า เพ่ือให้เกิดการ 
 พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่มุ ่งเน้นผู ้ใช้ 
 บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช ้คุณลักษณะที ่
 สนับสนุนต่อการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ  
 SIRIRAJ culture พัฒนาบคุลากรด้านเครือ่งมือ/ 
 กระบวนการ KM และเครื่องมือคุณภาพใน 
 รปูแบบต่างๆ เช่น การอบรม สมัมนา การจัดเวท ี
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  
 รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการน�าร่องในกรณีที่ 
 เป็นแนวทางปฏิบัติใหม่หรือเรื่องใหม่ ก่อนการ 
 ขยายท�าทั้งคณะฯ เป็นต้น

3. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การใช้ระบบ  
 IT ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ (KM) การเรียนรู้ 
 และการท�างาน ให้สะดวกรวดเรว็ ใช้งานง่าย และ 
 พร้อมใช้ (Just in time)ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ  
 เช่น Website, Intranet ระบบเอกสารคุณภาพ 
 และฐานข้อมูลต่างๆ มีแหล่งข้อมูลทีท่นัสมัย เป็น 
 ปัจจุบนั และเอ้ือต่อบคุลากรให้สามารถใช้ความรู ้
 ในการท�างานประจ�า
4 . การให้อ�านาจแก่บคุคล หมายถงึ การเปิดโอกาส/ 
 ให้อ�านาจแก่บคุลากรในการเรยีนรู ้เพ่ือการปฏบิตั ิ
 งานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และสร้าง 
 นวตักรรมร่วมกนั โดยใช้เครือ่งมือพัฒนาคุณภาพ 
 ต่างๆ เช่น CQI, Lean, R2R project รวมทั้ง 
 การเรยีนรูร่้วมกบัผูร้บับรกิาร ผูส่้งมอบและองค์กร 
 ภายนอก ผ่านทางเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และชมุชน 
 นักปฏิบัติ (CoP) 
5. พลวัตการเรียนรู้ หมายถึง การให้โอกาส/สร้าง 
 การเรียนรู้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 รวมทั้งกระบวนการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน และการใช ้
 เทคนิคต่างๆ ที่เพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้
 สรุปได้ว่า คณะฯ จะมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ได้นัน้บคุลากรต้องร่วมมือกนั
น�ากระบวน-การจดัการความรูไ้ปใช้ในการท�างาน โดย
มีความเข้าใจถึงกระบวนการที่เป็นระบบในการสร้าง 
รวบรวม แลกเปล่ียนใช้ความรู้/แนวทางปฏิบัติที่ดีใน
การท�างาน ให้เป็นวัฒนธรรมในการท�างาน ส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งใหม่ๆ ขึ้น ทั้งด้าน
ผลติภัณฑ์/ บรกิาร กระบวนการท�างาน องค์กรจะถกูยก 
ระดับคุณภาพ และน�ามาซ่ึงประสิทธิผลในการด�าเนิน
งานขององค์กร
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