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Learning Organization

• Change Management
• Quality Management 
• Knowledge Management
• Organic• Organic
• Human Capital
• Knowledge Capital
• Corporate Value
• Corporate Culture
• Knowledge Management



“ความรู�” คือ “อํานาจ”



พรก. ๒๕๔๖ หมวด 3 มาตรา 11 

• “ส�วนราชการมีหน�าที่พัฒนาความรู�ในส�วนราชการ เพื่อให�มี
ลักษณะเปMนองค
กรแห�งการเรียนรู�อย�างสม่ําเสมอ โดยต�องรับรู�
ข�อมูลข�าวสารและสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต�างๆ เพื่อ
นํามาประยุกต
ใช�ในการปฏิบัติราชการได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ
 รวมทั้งต�องส�งเสริมและพัฒนา
นํามาประยุกต
ใช�ในการปฏิบัติราชการได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ
 รวมทั้งต�องส�งเสริมและพัฒนา
ความรู�ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน
 และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข�าราชการในสังกัดให�เปMนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู�ร�วมกันทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการของ
ส�วนราชการให�สอดคล�องกับการบริหารราชการให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้"



ความหมายองค
การแห�งการเรียนรู�

• จากความหมายของ “องค
การแห�งการเรียนรู�” สามารถสรุปได�
ว�า องค
การที่มุ�งเน�นในด�านการบริหารการพัฒนา โดยให�
ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ด�วยการ
พัฒนาและจัดการความรู�ของบุคลากรทั้งหมด เพื่อเพิ่มพัฒนาและจัดการความรู�ของบุคลากรทั้งหมด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ “ทุนมนุษย
” ขององค
การให�มีประสิทธิภาพ 



The Five Disciplines

1. Personal Mastery
2. Mental Mod
3. Shared Vision
4. Team Learning 4. Team Learning 
5. Systems Thinkingel



The Five Disciplines



ลักษณะสําคัญขององค
การแห�งการเรียนรู� 

1. Systematic problem Solving
2. Experimental
3. Learning from their own experience
4. Learning from the Others4. Learning from the Others
5. มีการถ�ายทอดความรู�โดยการทํา 



ลักษณะสําคัญขององค
การแห�งการเรียนรู� 



อุปสรรคต�อการเรียนรู�ขององค
การ 

1. สมาชิกในองค
การรู�แต�หน�าที่ของตนเองแต�ไม�รู�เปpาหมายของ
องค
การ (I'm my position)

2. สมาชิกรู�ว�าปsญหาขององค
การอยู�ที่ใด แต�ไม�รู�ว�าตัวเองมีส�วน
เกี่ยวข�องอย�างไร (The enemy is out there) เกี่ยวข�องอย�างไร (The enemy is out there) 

3. ทําตามแบบที่เคยทํา เห็นแต�ภาพลวงตา ไม�ได�แก�ปsญหาที่
สาเหตุที่แท�จริง (The Illustration of  taking change)



อุปสรรคต�อการเรียนรู�ขององค
การ 

4. ยึดติดอยู�กับเหตุการณ
มากเกินไป (A fixation on events)
5. ความเข�าใจผิดว�าการเรียนรู�มาจากประสบการณ
เท�านั้นแต�ไม�

เข�าใจในความแตกต�างของอดีตกับปsจจุบัน (The delusion of 
learning from experience)learning from experience)

6. มีผู�บริหารที่ดีแต�ไม�ได�สืบทอดความรู�ให�ผู�บริหารรุ�นต�อไป (The 
myth of management team)

7. ขาดสติไม�รู�ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ค�อยเปMนค�อยไป (The 
boiled frog syndrome)



วัฒนธรรมที่เปMนรากฐานขององค
การแห�งการเรียนรู�

• วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
ดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค�านิยม ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต�อกัน
มาในสังคมหนึ่ง   

• กลุ�มคนในองค
การหนึ่ง ย�อมมีวัฒนธรรมในการทํางาน เรียกว�า • กลุ�มคนในองค
การหนึ่ง ย�อมมีวัฒนธรรมในการทํางาน เรียกว�า 
วัฒนธรรมองค
การ  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการศึกษา ภาษา เชื้อ
ชาติ แนวคิด ค�านิยม และเปpาหมายขององค
การ 



วัฒนธรรมที่เปMนรากฐานขององค
การแห�งการเรียนรู�

• ความไม�สําเร็จในกระบวนการสร�างวิสัยทัศน
อาจเกิดได�จาก 4 
สาเหตุคือ หนึ่งความเห็นไม�สอดคล�อง มีความเห็นที่แตกต�าง
ออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการ “แบ�งขั้ว” สองถอดใจ เพราะ
เห็นว�าช�องว�างระหว�างวิสัยทัศน
กับความเปMนจริงห�างกันเห็นว�าช�องว�างระหว�างวิสัยทัศน
กับความเปMนจริงห�างกัน
เหลือเกิน สามหมดแรง เพราะสภาพความเปMนจริงก�อปsญหา
หรือมีภาระงานให�ต�องดําเนินการมากจนหมดแรง สี่ขาด
กระบวนการกลุ�ม ทําให�คนบางคนหรือบางกลุ�มเปลี่ยนใจหรือไม�
เอาด�วย 



Knowledge Management

1. tacit knowledge
2. explicit knowledge



Knowledge Management



Knowledge Management



Knowledge Management



หลักการของกระบวนการในการจัดการความรู� 

1. สร�างและค�นหาความรู� จากสิ่งที่มีอยู�แล�วในองค
กร หรืออาจ
ต�องแสวงหาจากแหล�ง

2. ภายนอกโดยการเรียนรู�จากผู�อื่น
3. จัดเก็บความรู�และรวบรวมความรู�อย�างเปMนระบบ3. จัดเก็บความรู�และรวบรวมความรู�อย�างเปMนระบบ
4. แบ�งปsน แลกเปลี่ยน กระจาย ถ�ายโอนความรู�หลายรูปแบบ

และหลายช�องทาง
5. ใช�ประโยชน
 จากความรู�โดยการนําไปประยุกต
ใช�งานให�เกิด

ประโยชน
และเปMนผลสัมฤทธิ์



Total Quality Management

1. มีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง (continuous improvement) หรือ
ที่ญี่ปุzนเรียกว�า ไคเซ็น เปMนแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนา
อยู�ตลอดเวลา โดยใช�ความร�วมมือของพนักงานเปMนหลัก ซึ่ง
ก�อเกิดความรู�ที่เกิดจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวิธีการก�อเกิดความรู�ที่เกิดจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
ทํางานและเทคโนโลยีที่มีอยู�  เกิดการพัฒนาทักษะของ
พนักงานการมีส�วนร�วมกันทํางานเปMนหมู�คณะ ตลอดจนการ
ติดต�อสื่อสารที่มุ�งหมายจะแบ�งปsนข�อมูลกันใช�อย�างกว�างขวาง



Total Quality Management

2. ให�การมีส�วนร�วมของพนักงาน (employee involvement) เปMน
ส�วนสําคัญที่สุดในการบริหารคุณภาพ เพราะงานทุกอย�างต�อง
อาศัยการปฏิบัติงานอย�างถูกต�อง และเอาใจใส�จากพนักงาน 
การทํางานที่จะประสบผลสําเร็จต�องใช�การร�วมมือทํางานกันการทํางานที่จะประสบผลสําเร็จต�องใช�การร�วมมือทํางานกัน
เปMนทีม ซึ่งก�อให�เกิดการเรียนรู�ระหว�างกัน โดยทุกคนในทีม
ต�องมีจุดมุ�งหมายเดียวกัน ผลงานของกลุ�มซึ่งเปMนผลงานของ
ทุกคนและมีการอภิปรายกันอย�างอิสระ



Total Quality Management

3. สร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�า (customer satisfaction) การ
มุ�งเน�นที่ลูกค�าโดยการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต�ต�น
จนจบวงจร ด�วยการเอาใจใส�ลูกค�าภายใน (internal 
customer) และลูกค�าภายนอก(external customer) กล�าวคือ customer) และลูกค�าภายนอก(external customer) กล�าวคือ 
พนักงานทุกคนต�องถือว�ากระบวนการผลิตหรือให�บริการถัดไป
ก็นับว�าเปMนลูกค�า เช�นกัน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย�าง
ต�อเนื่องจึงสามารถทําให�พนักงานเรียนรู� วิธีการลดความ
ผิดพลาดต�างๆ ให�เหลือน�อยที่สุด และสามารถหาแนวทางการ
ในกระบวนการทํางานให�เกิดสินค�าและบริการ ที่สามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย�างรวดเร็วและลูกค�ามี
ความพอใจได�



คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู�บริหาร



ผู�บริหาร คือใคร?



การสร�างคุณธรรมจริยธรรมเปMนวัฒนธรรมองค
การ



Good governance

1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. โปร�งใส
4. หลักการมีส�วนร�วม4. หลักการมีส�วนร�วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ�มค�า



Good governance
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3. โปร�งใส
4. หลักการมีส�วนร�วม4. หลักการมีส�วนร�วม
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