การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การบริหารจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ
อันส่งผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มาก
แต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหาร
จัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กร
จะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ
เพื่อส่งเสริ มให้บุ คลากรเรี ย นรู้ ได้จ ริ งและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โ ดยไม่มีการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้ว ยการ
ฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชานาญแล้ว องค์กร
จะทาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กร
จะต้ อ งหาเทคนิ ค การจั ด เก็ บ ความรู้ เ ฉพาะไว้ กั บ องค์ ก รอย่ า งมี ร ะบบเพื่ อ ที่ จ ะน าออก มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสม
กับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้
สาหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสาหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมา
จากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภท
นั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม
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"การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกาจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้
ได้ การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป

สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสาคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบ
แนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกาหนดขอบเขต แบบแผน วิธี
ปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กาหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน... สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแล ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ จึงได้เริ่มดาเนินการค้นหาหน่วยงานที่จะสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการ
บริหารจัดการความรู้ นอกจากนั้น ยังมีความมุ่งมั่นที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนั้น ก่อนนาไปปฏิบัติจริงจึงจะ
ขอปูพื้นความเข้าใจในเรื่องแนวคิดของการบริหารจัดการความรู้ ดังนี้
การบริหารจัดการความรู้ คืออะไร?
ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีคาจากัดความของคาว่า การบริหารจัดการความรู้ ที่เป็นหนึ่งเดียว แต่เราสามารถ
สรุปจุดร่วมของความหมายที่หลากหลายได้ว่า การบริหารจัดการความรู้ คือ กระบวนการใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้ นมา
เพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะ
นามาใช้ หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้
การลงทุนในเรื่องการบริหารจัดการความรู้อาจจะค่อนข้างสูงและอาจจะต้องใช้เวลา แต่หลายๆ
องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ ดังนี้
- ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู้งานใหม่
- บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- มีกาไรมากขึ้น/ลดต้นทุน
- ลดการสูญเสียเวลา
- มีความคงที่ในผลของการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์
- การคงรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้
- การพัฒนาคุณภาพของความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ
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การดาเนินการในเรื่องการบริหารจัดการความรู้
IT จะมีบทบาทต่อการบริหารจัดการความรู้ เป็นอย่างมาก จึงควรต้องระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ
(Information) ไม่ใช่ความรู้ กล่าวคือ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการแปลความหมาย
สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้ความหมายแล้ว
ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่ได้จากกระบวนการที่มนุษย์รับข้อมูลผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยง
จนเกิดเป็นความเข้าใจและนาไปใช้ ส่วนความรู้ขั้นสูงสุดคือ ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่สะสมหรือฝังอยู่
ในตัวบุคคล การเลือกวิธีการบริหารจัดการความรู้ ได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
โดยง่ายเสมอไป เนื่องจาก ความรู้มี 2 ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ
1. Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลใน
การทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนเรียกว่าเป็น ความรู้แบบนามธรรม
2. Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น ความรู้แบบรูปธรรม
ถึงแม้ว่าจะมีมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก แต่ ขั้นตอนการจัดการความรู้ นั้น
สามารถสรุปได้คือ
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1) การสารวจความรู้ภายในองค์กร
2) การวางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บ
3) การพัฒนาความรู้
4) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

สิ่งที่ควรคานึงอย่างยิ่งก็คือ วิธีการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กรหนึ่ง เพื่อให้การ
จัดการความรู้ประสบผลสาเร็จ องค์กรนั้นๆ ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้
แนวทางที่เหมาะสมและได้ผลดีที่สุด

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). สาระสาคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย, 2547.

กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาหมายคืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย เราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า
กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่ อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู
อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวั ตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
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7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การ
นาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
หัวใจของการจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดย
อาจกล่าวเป็นลาดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs ) ของ
Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)
1. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nordocuments but rather
in interactions between people. (Thomas H Davenport)
: ความส าเร็ จ ของการถ่ายทอดความรู้ไ ม่ใช่อยู่ ที่คอมพิว เตอร์ห รื อเอกสาร แต่อ ยู่ที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action
: จุดหมายปลายทางสาคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive.
: นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทาให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลาดับชั้นมา
เริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือความรู้คืออานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาค
ธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสาคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการ
เข้าถึงของบุ คคลต่างๆ ดีเ พีย งใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ ว หากไม่ นาไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใ ช่
จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
มรรคผลมีคุณค่าประโยชน์เป็นรูปธรรมว่านั่นเป็นนิยามใหม่ของผู้ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียว ดังนั้น อาจ
กล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด
หลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ.นพ. ประเวศ
วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” ทาให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอ
นามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การพัฒนาชุมชนต้องมี 4 องค์ประกอบ
1. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเปูาหมายที่การอยู่ร่วมกัน
2. เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างน้อย 8 ด้าน
ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน
3. การเรียนรู้ หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผ่านการปฏิบัติ
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4. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอื้ออานวย ส่งเสริม เสริมพลัง (empower) ไม่ใช่เข้าไปสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้
ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ของ
ชาวบ้ า นหรื อ ของชุม ชน ในเรื่ อ งการจั ด การความรู้ นี้ การเรี ย นรู้ ส าคัญ กว่ า ตั ว ความรู้ เพราะถ้ า ไม่ ร ะวั ง
ตัวความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ดิ้นได้” คือมีชีวิต เป็นพลวัต การเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interaction
learning through action)
อ.บดิน ทร์ วิจ ารณ์ เป็ น บุ คคลหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้าน การจัดการความรู้ (Knowledge
Management - KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนา
วิชาการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสาคัญมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน
สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสาคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น ( Learning
from Teaching) และ สิ่งที่สาคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง
การวางแผนทางาน การจัดลาดับความสาคัญ ของงาน ขององค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team
Learning) เพื่อ ให้ เกิ ดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่ว มกั น และพัฒ นา
องค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทาให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทางานเป็นทีม (Team working) สร้าง
กระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทางานและ
มีการให้อานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative)
และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทาให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
Learning Organization หรือ การทาให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นคาที่ใช้เรียกการรวมชุด
ของความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องขององค์การ Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning
ร่วมกับ Donald Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์การ
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ความรู้จาก Organization Learning เป็นหลักการที่ Peter Senge ได้รวบรวมจากแนวคิดของ Chris
Argyris และ Donald Schon รวมถึงนักวิชาการท่านอื่น มาเขียนหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับ Learning
Organization ซึ่งมีชื่อว่า “The Fifth Discipline”
แนวคิดของ Learning Organization
Chris Argyris และ Donald Schon ได้ให้คานิยามการเรียนรู้สองรูปแบบที่มีความสาคัญในการสร้าง
Learning Organization คือ Single Loop Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นแก่องค์การเมื่อการทางานบรรลุผลที่ ต้องการลักษณะการเรียนรู้แบบที่สองเรียกว่า Double Loop
Learning (Second Oder/Generative Learning)หมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล
หรือเปูาหมายไม่สอดคล้องกับผลการกระทา
Peter Senge เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้างวินัย 5 ประการใน
รูปของการนาไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 ประการที่เป็นแนวทางสนการปฏิบัติ
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การมีดังนี้
1. Personnal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเปูาหมาย
ด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) เมื่อลงมือกรทาและต้องมุ่งมั่นสร้างสรรจึงจาเป็นต้องมี
แรงมุ่งมั่นใฝุดี (Creative Tention) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (Commitment
to the Truth) ที่ทาให้ มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใต้ส านึกในการทางาน (Using
Subconciousness) ทางานด้วยการดาเนินไปอย่างอัตโนมัติ
2. MentalModel มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี้จะ
ออกมาในรู ป ของผลลั พธ์ 3 ลั กษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึ กของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
เหตุการณ์ หรื อเรื่องราวใดๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เรา
ปฏิบัติตามๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ
3. Shared Vission การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวังขององค์การที่ทุกคน
ต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้นาต้องเป็นฝุายเริ่มต้น
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพี ยงพอที่จะนาไปเป็น
แนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็นภพบวกต่อองค์การ
4. Team Learn การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การความมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสานึกร่วมกันว่า
เรากาลังทาอะไรและจะทาอะไรต่อไป ทาอย่างไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้ ร่วมกันเป็นทึมขึ้นกับ
2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม และการสร้างภาวะผู้นาแก่ผู้นาองค์การทุกระดับ
5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าใจถึง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างสิ่ งต่าง ๆ ที่ เป็ น องค์ ประกอบส าคัญ ของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้ ว ต้องมอง
รายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี ข้อจากัดในการปรับใช้แนวคิดของ Learning Organization
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Model ของ Learning Organization ไม่ได้เจาะจงวัฒนธรรมองค์การใดองค์การหนึ่งและไม่ได้
วิเคราะห์ถึงข้อจากัดด้านวัฒนธรรมองค์การทาให้ไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวัง กระบวนการในการนา
Learning Organization ไปใช้ยังไม่ชัดเจนขาดคนที่รู้จริง
ขอบเขตของการนา Learning Organization กว้างมากทาให้ควบคุมได้ยาก ดัชนีที่ใช้วัดองค์การที่มี
ความเป็น Learning Organization ไม่ชัดเจน และการใช้เวลายาวนานในการมุ่งไปสู่การเป็น Learning
Organization ทาให้ขาดกาลังใจ และหากมีการเปลี่ยนผู้นา ความสนใจที่จะกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานในองค์การจะหายไป
องค์ประกอบสาคัญของ Learning Organization จากมุมมองแบบ Capability Perspective
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีองค์การจานวนมากที่พูดถึงแนวคิดของ Learning Organization แต่ยังขาดแนวทาง
และขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะทาให้องค์การสามารถไปสู่ Learning Organization ได้อย่างแท้จริง
โดยนักเขียนจานวนมากได้พยายามคิดค้นหาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั่วทั่งองค์การ
และสถาปนาองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบถ้วนก็ยากที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น Learning Organization ได้
อย่างสมบูรณ์
Peter Senge เป็นคนหนึ่งที่กาหนดองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับ Learning Organization โดย
ร่วมกับทีมงานสรรหาองค์ประกอบที่จาเป็นจากหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา และค้นพบวินัย 5 ประการ ที่
จาเป็นสาหรับการที่จะทาให้องค์การนั้น ๆ กลายเป็น Learning Organization

โดยการนาแนวคิดของ Senge ทาให้เขากลายเป็นปรมาจารย์ ด้าน Learning Organization ที่มีผู้
รู้จักมากที่สุด
ต่อมา Nevis และทีมงาน ได้นาเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ได้เปลี่ยนแนวคิดกับการพัฒนา Learning
Organization ไปอย่างสิ้นเชิง และได้สรุปพื้นฐานที่สาคัญต่อการ Learning Organization ไว้ 4 ประการ
องค์การทุกแห่งมีระบบการเรียนรู้ของตนเอง (All Organization Are Learning System)
• รูปแบบการเรียนรู้ขององค์การสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ (Learning Comforms to Culture)
• รูปแบบการเรียนรู้ผันแปรตามระบบการเรียนรู้ขององค์การ (Style Varies between Learning
System)
• มีกระบวนการพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์การ (Generic Processes
Facilitate Learning)
มุมมองที่สองนี้ได้มององค์การในทางบวกซึ่งตรงข้ามกับมุมมองแรกโดยได้มองว่ าสิ่งที่องค์การควรทา
เพื่อเสริมสร้ างให้ เกิด Learning Organization คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ การนาเอาวิธรการเรียนรู้แบบใหม่เข้าสู่องค์การจะต้องมีการพิจารณาว่า
เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์การหรือไม่ และจะพิจารณาเปลี่ ยนแปลงก็ต่อเมื่อรูปแบบการเรียนรู้ปัจจุบัน
ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจเหนือคู่แข่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วเท่านั้น
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โดยที่ Div Bella และ Nevis ได้เรียกมุมมองที่สองนี้ว่า Capability Perspective คือ เป็นการสร้าง
Learning Organization จะขึ้ น อยู่ กั บ สมรรถภาพขององค์ ก ารเป็ น หลั ก และเรี ย กมุ ม มองแบบที่ ห นึ่ ง
Normative Perspective คือ ไม่ว่าจะเป็นองค์การใดแนวทางการสร้าง Learning Organization จะเป็นแบบ
เดียวกันหมด ซึ่งจะมีปัญหาก็คือองค์การมีความเสี่ยงต่อการต่อต้านจากพนักงานสูงมาก และระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การแต่ละองค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน การ
พยายามเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อย่างสิ้นเชิงย่อมทาได้ยากและใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาองค์การ
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทางานบนพื้นฐานของ
การเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. กาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ
1.1 กลยุทธ์ชี้นา (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน
1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะทางานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ
1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทางานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานในองค์การ
มาร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ

2. กาหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้
2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทางานแบบทีม
2.2 จัดทาแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มีลักษณะเป็นหาร
ทางานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาประสบการณ์พร้อมทักษะจากการ
เรียนรู้ในที่ทางาน
2.3 จัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการฝึกอบรม
และการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาพื้นฐานสาคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้
4.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทา
มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เ ยาว์วัยและใฝุรู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ที่ต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการ
คานึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
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• การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึ่งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะ
ให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน
• มุ่งมั่นสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝุดี มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
• ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี
• ฝึกใช้จิตใต้สานึก (Subconcious) สั่งงาน เพื่อให้กากรทางานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี
4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้
สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทาให้ความคิดและความเข้าใจของแต่
ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด กับรูปแบบและ
วิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
4.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการนาวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นเปูาหมายของการกาหนดแผน
กลยุทธ์ เพื่อสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป
4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการทางานเป็นทีมโดยให้ทุกคนใน
ทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กาลังทางานอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และขยันทาด้วยความเชื่อว่า
การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน

4.5 ความคิ ดความเข้ าใจเชิ งระบบ (System Thinking) เพื่ อให้ ทุ กคนมี ความเข้ าใจชั ดเจนถึ ง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ทาให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ และการ
แข่งขันได้
5. พัฒนาพนักงานในระดับผู้นาองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือหัวหน้าทีมงาน ให้มีความ
เข้าใจบทบาทของผู้นาในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น
6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารและ
รับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็นการเพื่ออานาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา
8. ทาการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ
Learning Organization transformation Process
ในการพัฒนา Learning Organization ในเชิง Capability Perspective ในมุมมองของ DI bella &
Schein ที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
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ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การและประเมินรูปแบบการเรียนรู้ มีหลายองค์การที่ประสบความ
ล้มเหลวจาการนาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสร้าง Learning Organization เข้ามาใช้โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ทั้งปัญหาการต่อต้านจากพนักงาน หรือการไม่สามารถบรรลุเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้
ถึงแม้จะจบสิ้นโครงการไปแล้วก็ตาม หาไม่ได้รับการวิเคราะห์ คัดเลือก วางแผน และจัดการอย่างเหมาะสม
การปรับเปลี่ยนไปสู่ Learning Organization ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างแน่นอน การประเมินสถานะปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วน คือการวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ และการ
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้
การวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ (Culture Diagnosis) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 3 ระดับ ในระดับ
แรกคือ Artifacts โดยสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตด้วยตา เช่น การจั ดการแผนผัง (Layout) ของบริษัท
การแต่งกายของพนักงาน
ระดับที่ 2 คือ Espaused Values เป็นค่านิยมที่ทุกคนในองค์การสื่อถึงกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทา
ซึ่งโดยมากจะถูกกาหนดโดยผู้นาขององค์การตั้งแต่ยุคก่อตั้งบริษัท
ระดับที่ 3 คือ Basic Underlining Assumtion เป็นความเชื่อ การรับ ความคิด และความรู้สึกที่กาหนด
พฤติกรรมของคนในองค์การและเป็นระดับที่ยากที่สุดในการทาความเข้าใจและดึงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม
Schein ได้ยกตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนที่เกี่ยวกับความซับซ้อนในการประเมินวัฒนธรรมองค์ การที่จะ
เข้าใจวัฒนธรรมองค์การอย่างแท้จริง จะสามารถทาได้โดยการสัมภาษณ์เท่านั้น เช่นบริษัทแห่งหนึ่งมีการจัด
สานักงานแบบเปิด (Open Space) ซึ่งแสดงให้เห็น Artifacts ที่ชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การให้ความสาคัญ
กับค่านิยม Team Work และ Communication (Espaused Values)
แต่เมื่อได้สัมภาษณ์กับพนักงานหลัก ๆ ที่อยู่กับองค์การมานานกลับพบว่าระบบการประเมินผลงาน
ให้ ร างวั ล และการเลื่ อ นต าแหน่ ง ล้ ว นผู ก กั บ ความสามารถส่ ว นบุ ค คลทั้ ง สิ้ น จึ ง ท าให้ ท ราบว่ า Basic
Underlining Assumption นั้นแท้จริงแล้วกลับเน้นที่การทางานเพื่อปัจเจกบุคคลเป็นหลัก
การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Orientation Assessment)
การพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ (Learning Orientation) นับเป็นขึ้นตอนที่สาคัญที่ต้อง
ทาทันทีควบคู่กันไปกับการวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ โดยองค์การจะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสมรรถภาพขององค์การ โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 7 ประเภท คือ
1.วิธีการหาความรู้ (Knowledge Source)
2.โฟกัสที่เนื้อหาหรือที่กระบวนการ (Content -process Focus)
3.การเก็บความรู้ (Knowledge Reserve)
4.วิธีการเผยแพร่ความรู้ (Dissemination Mode)
5.ขอบเขตการเรียนรู้ (Learning Scope)
6.Value Focus
7.Learn Focus
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รูปแบบการเรียนรู้เหล่านี้ไม่มีสูตรสาเร็จว่าอะไรคือรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ ช่วยให้
ทราบว่า องค์การมีการเรียนรู้อย่างไร (How Organization Learn)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้าง Learning Organization
แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ คือ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรร เพื่อดูว่า
โครงสร้างองค์การในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ แนวทางการพัฒนา Learning Organization
คือการทาให้วิธีการเรียนรู้ที่องค์การใช้อยู่มีความแข็งแกร่งจนคู่แข่งตามไม่ทันกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้
1. เน้นการปรับปรุง Facilitating Factors ในกรณีที่วัฒนธรรมองค์การและรูปแบบการเรียนรู้ ทาให้
เกิดความได้เปรียบในทางธุรกิจ
2. เน้นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การและรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการปรับปรุง Facilitating Factors
ในกรณีที่วัฒนธรรมองค์การและรูปแบบการเรียนรู้กลายเป็นจุดอ่อนขององค์การ
ขั้ น ที่ 3 กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ Learning Organization ครอบคลุ ม 2 วิ ธี ก าร คื อ
การปรับปรุง Facilitating Factors แบ่งเป็น 10 แนวทาง คือ
1.Scanning Imparative การกระตุ้นให้พนักงานองค์การกระตือรือร้นเพื่อหาข้อมูลภายนอกองค์การ

2.Concern for Measurement การทาให้ทุกฝุายเห็นความสาคัญของผลต่างระหว่างระดับการ
ปฏิบัติที่เป็นอยู่
3.Performance Gap การทาให้ทุกคนตื่นตัวและเห็นความสาคัญของผลต่างระหว่างระดับการปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่
4.Organization Curiousity การทาให้เกิดบรรยากาศในการทดลองความคิดใหม่ ๆ
5.Climate of Openness การทาให้หน่วยงานต่าง ๆ เชื่อใจซึ่งกันและกัน
6.Contious Education การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในหมู่พนักงาน
7.Operational Variety การทาให้พนักงานยอมรับวิธีการทางานใหม่ ๆ
8.Multiple Leadership การทาให้เกิดผู้สนับสนุนในการเรียนรู้ เริ่มจากผู้จัดการในแต่ละส่วนงาน
9.Innovation Leadership การให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อสนับสนุนในทุก
กิจกรรม
10.System Perspective การทาให้มองเห็นภาพการทางานของทุกหน่ วยในองค์การอย่างเป็นระบบ
เช่น การใช้ Job Rotation
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วิธีการทางานอย่างมีความสุข
คนเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้ทางานในสิ่งที่ตนอยากจะทาจริง ๆ แต่กลับต้องทางานที่ใจไม่รัก
ไม่ชอบ ที่ต้องจาใจทาก็เพราะไม่มีทางเลือก ด้ว ยเหตุจาเป็นที่จะต้องหารายได้มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว
เพราะขืน มัว แต่เลื อกงานเดี๋ยวได้อดตายกันพอดี ก็เลยต้องทนทางานกันต่อไป การงานบางอย่างต้องทา
ซ้าๆซากๆ จาเจน่าเบือ่ หน่าย การงานบางอย่างก็ช่างดูน่าต่าต้อย จะไม่ทาก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินใช้ จะทาอย่างไร
หากพบกับปัญหาทานองนี้ขอเชิญอ่านเคล็ดลับวิธีทางานให้สนุก 4 วิธี ที่อาจจะสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ดังต่อไปนี้
1. มองให้เห็นคุณค่าของงาน
การงานทุกอย่างถ้าไม่ใช่อาชีพทุจริต ล้วนแต่มีคุณค่ าแฝงอยู่ในการงานทั้งนั้น ดังนั้นขอเพียงแต่คุณ
รู้จักมองให้เห็นคุณค่าของมัน แล้วสร้างความประทับใจในงานที่คุณทาอย่างสุดซึ้ง ความรักความประทับใจ
ในการงานของคุณนี้เอง ที่จะเป็นพลังใจทาให้คุณสามารถต่อสู้งานที่ยากลาบาก หรือ น่าเบื่อหน่ายต่อไปได้
ขอให้คุณสร้างความภูมิใจในสิ่งที่คุณทา คือ มีความมั่นใจในงานที่คุณทาว่าเป็นงานที่มีคุณค่า ความรักความมั่นใจ
ในสิ่งที่คุณทานั่นแหละ ที่จะเป็นพลังใจสาคัญทาให้คุณทางานของคุณอย่างมีความสุข
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สรุปอีกทีคือ มองให้เห็นคุณค่าในงานที่คุณทาอยู่ว่า ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อใคร ทาประโยชน์ให้แก่ใคร
ได้บ้าง คิดให้ได้อย่างนี้แล้วสร้างความภูมิใจ ความมั่นใจในการงานของตนเอง ชีวิตการทางานของคุณก็จะมี
ความสุขมากขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวครับ
2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ
สร้างอิริ ยาบถของคุณให้มีกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวา ทาให้ติดจนเป็นนิสัย คุณก็จะพลอยมีความ
กระตือรือร้นในการทางานไปด้วย ความรู้สึกกระตือรือร้นนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ เวลาที่คุณอยู่คนเดียวในห้อง
ให้ลองทาดูเล่นๆ ก็ได้ คือ ลองทาโน่นทานี่อย่างเนือย ๆ เฉื่อยแฉะสัก 5 นาที จากนั้นให้เปลี่ยนบุคลิกใหม่คราว
นี้ลองทาอะไรต่ออะไรด้วยท่าที กระฉับกระเฉงว่องไวดูสั ก 5 นาที ลองเปรียบเทียบดู จะพบว่า ความรู้สึ ก
ต่างกันลิบลับเลยทีเดียว
คนที่มีความรู้สึกกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทาอะไรมันก็ดูน่าสนุกไปหมด ดังนั้นในแต่ละวัน หากคุณ
ลองทาตัวให้เป็นคนที่กระตือรือร้นขึ้นมาสักวันละครึ่งชั่วโมงกับการงานอะไรก็ได้ ให้คุณลองตั้งกติกากับตัวเอง ว่า
คุณจะเป็นคน Active วันละครึ่งชั่วโมง ดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ในที่สุดคุณจะพบด้วยตัวของคุณเองว่า ทุก ๆ
วั น ที่ คุ ณ ฝึ ก ท างานอย่ า งว่ อ งไวตื่ น ตั ว อยู่ เ สมอ ความกระตื อ รื อ ร้ น ของคุ ณ มั น จะค่ อ ยๆ ขยายตั ว ออกไป
สู่กิจกรรมอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด มันก็จะกลายเป็นบุคลิกใหม่ของคุณอย่างถาวร คือเป็นคนทางานอย่าง
สนุกสนานมีชีวิตชีวาด้วยความกระตือรือร้นนั่นเอง

3.ฝึกสมาธิกับการงาน
การงานบางอย่ างมันก็ ดู น่ าเบื่ อน่ าเซ็ ง จริ งๆ เสี ยด้ วย มั นจะไม่ น่ าเบื่ อได้ อย่ างไร ก็ ต้ องท าซ้ าท าซาก
หาความหมายอะไรไม่ ไ ด้ เ ลย ท าไปเบื่ อ ไป เมื่ อ ใดจะเลิ ก งานเสี ย ที ถ้ า ใครคิ ด อย่ า งนี้ น านๆ จะพาลเป็ น
โรคประสาท เพราะจิตใจไม่มีความสุขกับการทางาน ต้องฝืนใจทาไปวัน ๆ ใครพบกับสถานการณ์เช่นนี้ ก็ให้ใช้
วิธีนี้ คือฉวยโอกาสฝึกสมาธิกับงานเสียเลยเป็นอย่างไร คือได้ ทั้งความสงบใจ และได้ทั้งผลของงาน การทา
สมาธิกับการทางานอาจจะใช้วิธีง่าย ๆ ด้วยการกาหนดรู้อิริยาบถ คือแต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้มีสติติดตามทันไปในทุกอิริยาบถ
โดยก่อนที่เราจะเริ่มทางาน ให้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไม่คิดอะไรนอกเรื่ องนอกราวในขณะ
ทางาน แต่จะใช้ความคิดมากาหนดการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ เพื่อให้จิตเกิดเป็นสมาธิ มันจะได้เกิดความปีติสุข
ในขณะทางาน วิธีทาก็ไม่ยาก ลองดูสิครับ สรุปง่าย ๆว่า ถ้าคุณรู้จักทาสมาธิในขณะทางาน ก็เหมือนกับว่าคุณ
ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นในขณะทางานเลยทีเดียว
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สนุกกับการทดลองปรับปรุงคุณภาพของงาน การงานทุกอย่างมีเรื่องท้าทายอยู่ในตัวของมันเองเสมอว่า
คุณจะสามารถปรับปรุงให้มันมีคุณภาพดีขึ้นได้หรือไม่ ดังนั้นในแต่ละวันที่คุณมาทางาน คุณอาจสนุกกับการเฟูนหา
ปัญหาในที่ทางานนามาลองฝึกคิดแก้ไขดู คิดเสียว่าเป็นการท้าทายสติปัญญาของคุณว่า คุณสามารถจะทาได้
หรือไม่ อาทิเช่น ทาอย่างไรถึงจะประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา หรือ ทาอย่างไรผลผลิตจึงจะเพิ่มมากขึ้น
หรือ ทาอย่างไรจึงจะวางแผนงานให้เป็นลาดับไม่ลัดขั้นตอน ฯลฯ ลองทาเรื่องเหล่านี้ให้มันดูน่าสนุก เหมือนกับ
เล่นเกมประเภทฝึกสมองลองปัญญาอะไรทานองนั้น คือให้หาเรื่องมาท้าทายสมอง มองหาปัญหาให้เจอแล้วคิด
แก้ไขปรับปรุง ถ้าทาได้อย่างนี้ทุกวัน การงานมันก็จะไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนครับ แถมยังฉลาดขึ้นทุกวันอีกต่างหาก

