
“การสรา้งวฒันธรรมที�มุง่มั�นและ
ต่อยอดการเรยีนรู ้จะชว่ยสรา้ง
พื�นฐานอันแขง็แรง ให้บุคคลและ

องค์กร ในการรบัมอืกับความซบัซอ้น
และความไมแ่นน่อน ทั�งในป�จจุบนั

และอนาคตได้อยา่งราบรื�น"
 

CREATING A LEARNING AND

CURIOUS CULTURE

บทความโดย ดร. อัจฉรา จุย้เจรญิ
Article by Atchara (Cara)

ความหมายของ Learning Culture

คําวา่ วฒันธรรมแหง่การเรยีนรู ้(Learning Culture) ดฉัินให้
คํานยิามวา่ เป�นวฒันธรรมของทีมหรอืกลุ่มบุคลากรที�ไดร้บัการ
ปลกูฝ�งให ้มคีวามอยากรู ้อยากเรยีน (Curiosity) และไดร้บั
การสนบัสนนุจากผูน้าํองค์กร ผูน้าํทีม มคีวามสอดคล้องกับ
วสิยัทัศน ์และไดร้บัการสง่เสรมิดว้ยค่านยิมขององค์กร เพื�อ
เป�นการเพิ�มพูนความรู ้สมรรถนะที�ทันกาลต่อการเปลี�ยนแปลง
และผลสาํเรจ็ที�ยั �งยนืขององค์กร
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ปรมาจารยช์ื�อดัง Peter Senge ผูเ้ขยีนหนังสอืเรื�อง 

The Fifth Discipline: The art and practice of the

learning organization ได้ยํ�าความสาํคัญขององค์กรแหง่
การเรยีนรู ้(Learning Organization) ต่อความยั�งยนืของ
องค์กร 

ในยุคที�การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�อง (Continuous Learning)  

การเพิ�มทักษะ (Upskill) และ การปรบัทักษะใหทํ้างานที�แตก
ต่างจากเดิมได้ (Reskill) กําลังเป�นหนึ�งในวาระสาํคัญอันดับ
ต้นขององค์กรทั�งในป�จจุบนั และในวถีิชวีติถัดไป (The

Next Normal) องค์กรแหง่การเรยีนรูที้� Peter Senge ได้
กล่าวถึงไวตั้�งแต่ ป� ค.ศ 1990 จงึกลับมาได้รบัความสนใจ
อยา่งมากในป�จจุบนั 

ปรมาจารย ์Senge ท่านมองในระดับบุคคล ทีม และองค์กร
สาํหรบัดิฉัน คําวา่ Learning Culture ในบทความนี� ดิฉัน
ขอมองลงไปในระดับทีมก่อน เพราะการสรา้งวฒันธรรม
องค์กร ดเูป�นเรื�องใหญ่และใชเ้วลา แต่ถ้าเรามองแบบสรา้ง
Quick Win ก่อน คือแต่ละทีมใหค้วามสาํคัญและมุง่สรา้ง
Learning Culture ก็จะกลายเป�นพลังรว่มในที�สดุได ้
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Learning and Curious Culture เป�น
พฤติกรรมที�จะชว่ยให ้Organizational Culture

ขยบัไปใหทั้นกับสิ�งแวดล้อมที�เปลี�ยนไป 

เพราะวฒันธรรม (Culture) เมื�อฝ�งแน่นแล้ว
ยอ่มเปลี�ยนยาก โดยเฉพาะในชว่งที�องค์กรมี
ความสาํเรจ็ที�ยิ�งใหญ ่
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ทีมที�ให้ความสาํคัญกับ LEARNING CULTURE จะให้
ความสาํคัญกับทั�งสี�ด้านดังต่อไปนี�

 บรรยากาศที�สง่เสรมิการเรยีนรู ้
 ความสามารถของบุคคลในการเรยีนรู ้
 บทบาทของผูที้�สง่เสรมิการเรยีนรู ้
 การคัดกรองสิ�งที�จะเรยีนรู ้

1.

2.

3.

4.

เราจะเขา้ถึง คําถามหรอืป�ญหาในการ
ทํางานของผูเ้รยีนในอนาคต ได้อยา่งไร
เขาจะเรยีนจากที�ไหน และการเขา้ถึงจะมี
ประเด็นอุปสรรคอะไรบา้ง 
ผูเ้รยีนเขา้ใจหรอืไมว่า่เขาต้องเรยีนรูใ้หถึ้ง
ระดับความเชี�ยวชาญใด
ผูเ้รยีนจะมสีิ�งที�คอยหกัเหความใสใ่จในการ
เรยีนรูม้ากน้อยขนาดไหน (Distracted
& Overwhelmed) 
เราต้องการใหค้บรหิารจดัการ Career
ด้วยตนเอง มากกวา่รอองค์กรหรอืไม่

การเรยีนรูจ้ากระยะไกล ในระดับต่างชาติจะ
มสีงูขึ�น เพราะเทคโนโลยไีปถึง อีกหน่อย
การแปลภาษาสดๆ เป�นเรื�องปกติ
ทักษะต่อไปนี�มคีวามสาํคัญ เพราะเป�นสิ�งที�
Machine ยงัทําแทนมนุษยไ์มไ่ด้
Human Skills; เชน่ Empathy and
Creativity 
เทคโนโลยเีพื�อความสะดวกสบายที�บา้นจะ
ทําใหค้นมเีวลาในการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์
มากขึ�น (Workplace and home
fully integrated)
วทิยากรอาจจะต้องเพิ�มความสามารถใน
การทํา E-learning, On-line
Content, Graphics, Audio, Text,
Digital Contents โดยลืมไมไ่ด้วา่มนุษย์
ก็ยงัต้องใชก้ระบวนการเรยีนรูใ้นหวัแบบ
เดิม
L&D จะมหีน้าที�เพิ�มขึ�น ไมใ่ชเ่รยีนรู ้หรอื
Growing Talents เท่านั�น แต่ทําอยา่งไร
ใหเ้กิดความรว่มมอื และพลังรว่มในการ
เรยีนรูข้องกลุ่มต่างๆ ในองค์กร
(Collaboration)
Coaching จะเป�นทักษะที�ทวคีวามสาํคัญ
ยิ�งขึ�น 
พฒันาความสามารถในการละเลิกทําในสิ�งที�
ล้าสมยั (Quitting Quotient)

Future of Learning Culture
สาํหรบัในอนาคต คําถามที�เราต้องตอบ อาจ
ไมใ่ชแ่ค่คนต้องเรยีนรูอ้ะไร แต่ต้องถามด้วยวา่
 

ความพรอ้มในการใชโ้อกาสจากเรื�องต่อไปนี�
ของทีมเรา อยูใ่นระดับใด
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อุปสรรคและป�ญหาของทีมสว่นใหญ ่ที�ทําให้ LEARNING
CULTURE ไมเ่กิดขึ�น

ภาวะผู้นําของทีม  นั�นคือผูน้ําทีมเน้นไปที�การสรา้งผลงานในป�จจุบนั
อยา่งเดียว โดยขาดการโค้ชและพูดคยุด้านการพฒันา

ขาดความรูส้กึปลอดภัยในการเรยีนรู ้นั�นคือ คนไมก่ล้าลองผดิ ลอง
ถกู ไมก่ล้าแสดงความคิดเหน็แตกต่างจากผูอื้�น หรอืบรรทัดฐานที�เคย
เป�นมา เรยีกวา่ขาดการสรา้งความปลอดภัยด้านจติใจ (Psychological
Safety) เชน่ เวลาทํางานพลาดครั�งเดียว แต่โดนมองวา่ไรค้วามสามารถ
ไปตลอด หรอื แสดงความคิดเหน็ออกมาแล้วไมเ่หมอืนคนอื�นๆ แล้วโดน
ดจุนขายหน้า ถกูเพื�อนๆมองวา่เป�นคนนอกกลุ่ม เป�นต้น

บุคลากรไมม่แีรงจูงใจ ที�จะเติบโตและเรยีนรู ้การอบรมได้รบัการมอง
วา่ เป�นเครื�องมอืในการซอ่มแซมผูที้�มปี�ญหา หรอืผูที้�มผีลงานไมด่ี ไมม่ี
การพฒันาเชงิรุก หรอืถามความสนใจและพรสวรรค์ของผูเ้รยีน ขาด
การสื�อสารวา่สิ�งที�น่าเรยีนรูส้าํคัญต่อยุทธศาสตรอ์งค์กรและอนาคต
ของบุคคลอยา่งไร 
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ประสบการณ์ของบุคลากรในเรื�อง
นี�เป�นอยา่งไร
บรรยากาศในทีมสง่เสรมิ
Learning Culture มากนอ้ย
เพยีงใด
บุคลากรขาดการสื�อสารดา้นความ
รบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้อง
ตนเองมากนอ้ยขนาดไหน
สไตล์และความชอบในการเรยีนรู ้
ของบุคคลมคีวามเหมอืนหรอื
หลากหลายอยา่งไร

ผลการประเมนินี� จะทําให้เราได้ขอ้มูล
ดังต่อไปนี�

ทีมของเราใหค้ณุค่ากับการเรยีนรู ้

ทกุคนในทีมของเรามแีผนการ
พฒันาตนเอง (IDP) ที�ชดัเจน

ลกูทีมของเราเป�ดรบัในการเรยีนรู ้
เรื�องใหม่ๆ  และประยุกต์ใชใ้น
สถานการณต่์างๆ ไดอ้ยา่งมี
ดลุพนิจิและรวดเรว็

ลกูทีมของเราสนใจที�จะเรยีนรูว้า่
ตนเองและเพื�อนๆ ในทีม มสีไตล์
การเรยีนรูแ้บบใด

ผูน้าํในทีมของเราทําหนา้ที�เป�นโค้ช
หรอืพี�เลี�ยง ใหกั้บลกูทีมของเราดว้ย

ลกูทีมของเราไดร้บัการจดัสรรเวลา
ใหม้กีารเรยีนรู ้

ทกุคนในทีมของเราไดร้บัการกระตุ้น
ใหร้บัผดิชอบในผลสาํเรจ็ของการ
เรยีนรูด้ว้ยตัวเขาเอง

ทีมของเราไดร้บัการสง่เสรมิใหม้กีาร
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ทั�งความรูแ้ละการ
ปฏิบติัที�ดแีละไมด่ ีอยา่งเป�ดเผย และ
สมํ�าเสมอ

 

ทีมของเรามบีรรยากาศการ
เรยีนรูที้�ปลอดภัย

เมื�อเกิดความผดิพลาดในการ
ประยุกต์ใชทั้กษะใหม่ๆ  ลกูทีม
ของเราไดร้บัการโค้ช มากกวา่
การโดนทําโทษ

Leadership Psychological
Safety

แนวทางการประเมนิวา่ทีมของเรา ม ีLEARNING
CULTURE ที�ดีหรอืไม่

www.aclc-asia.com
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Team's Value
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การสรา้ง Learning Culture อยา่งเดียวนั�นไมเ่พยีงพอ เรายงัต้องรกัษา
(Sustain) ไวใ้หไ้ด้อีกด้วย 

แนวทางในการรกัษาไวคื้อ ศึกษาและติดตามการเปลี�ยนแปลงในภาวะ
แวดล้อม แนวโน้ม พฤติกรรมของลกูค้า และยุทธศาตรข์ององค์กร ปรบัรูป
แบบการเรยีนรูใ้หย้งัคงสรา้งคณุค่าใหบุ้คคล ทีมและองค์กรได้อยา่งต่อเนื�อง 

Contact us: +662 197 4588-9
Email: info@aclc-asia.com 
www.aclc-asia.com

SUSTAINING A LEARNING CULTURE
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