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 “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO) 
 

 “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรท่ีมีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนัและ
กนัภายในระหวา่งบคุลากร ควบคูไ่ปกบัการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคญั คือ เอือ้ให้เกิด
โอกาสในการหาแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้
ท่ีเข้มแข็ง(Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีเกิดขึน้อยู่
ตลอดเวลา   
 
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  มี 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ระดบัการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดบับคุคล การเรียนรู้ระดบักลุ่ม และการเรียนรู้
ระดบัองค์การ 

2) ประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์ การเรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

3) ทกัษะการเรียนรู้  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
3.1) บคุคลรอบรู้ (Personal Mastery)   
3.2) แบบแผนทางความคดิ (Mental Model)   
3.3) การมีวิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision)  
3.4) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning)  
3.5) การคดิอยา่งเป็นระบบ (System Thinking)  
3.6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  

2. องค์การ (Organization) หรือการปรับเปล่ียนองค์การ (Organization Transformation)  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่  

1) วิสยัทศัน์   
2) วฒันธรรมองค์การ   
3) กลยทุธ์   
4) โครงสร้าง 

3. สมาชิกในองค์การ (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) บคุลากร 
2) ผู้บริหาร / ผู้น า 
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3) ผู้ รับบริการ / ลกูค้า 
4) คูค้่า 
5) พนัธมิตร / หุ้นสว่น 
6) ชมุชน 

4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย 
1) การแสวงหาความรู้ 
2) การสร้างความรู้ 
3) การจดัเก็บความรู้ 
4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 

5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) 
ประกอบด้วย 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เทคโนโลยีพืน้ฐานของการเรียนรู้ 
3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิาน 

 
แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. บคุคลรอบรู้ (Personal Mastery)  หมายถึง การเรียนรู้ของบคุลากรจะเป็นจดุเร่ิมต้น คน
ในองค์กรจะต้องให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบตัิ และเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองไปตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ 
ทศันคติ แสดงถึงวฒุิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ท่ีได้จากการสัง่สมประสบการณ์กลายเป็น
กรอบความคดิท่ีท าให้บคุคลนัน้ๆ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ 
ได้อยา่งเหมาะสม 

3. การมีวิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการท่ีจะมุง่ไปในทิศทางเดียวกนั 

4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกใน
ลกัษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะต้องท าให้เกิดขึน้เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์กนัอยา่งสม ่าเสมอ 

5. การคดิอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองค์กรมีความสามารถท่ี
จะเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสมัพนัธ์กนัเป็นระบบโดยรวม(Total System) ได้อย่าง
เข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย(Subsystem) ท่ีจะน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ 
นัน้ให้เสร็จทีละสว่น 
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ลักษณะส าคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้  
           องค์การท่ีเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ จะมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงันีคื้อ 

1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศยัหลกัทาง
วิทยาศาสตร์ เชน่ การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)  

2. มีการทดลองปฏิบตัิ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดย
อาจจะเป็น Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program  

3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบนัทึก
ข้อมลูเป็น case study เพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้ศกึษาถึงความส าเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปล่ียนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก 

4. มีการเรียนรู้จากผู้ อ่ืน (Learning from the Others) โดยการใช้การสมัภาษณ์ (Interview), 
การสงัเกต (Observation) ฯลฯ 

5. มีการถ่ายทอดความรู้โดยการท า Report, Demonstration, Training & Education, Job 
Rotation ฯลฯ  
 
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์การ  

1. สมาชิกในองค์การรู้แตห่น้าท่ีของตนเองแตไ่มรู้่เป้าหมายขององค์การ (I'm my position) 
2. สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์การอยู่ท่ีใด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไร (The 

enemy is out there)  
3. ท าตามแบบท่ีเคยท า เห็นแต่ภาพลวงตา ไม่ได้แก้ปัญหาท่ีสาเหตุท่ีแท้จริง (The 

Illustration of  taking change) 
4. ยดึตดิอยูก่บัเหตกุารณ์มากเกินไป (A fixation on events) 
5. ความเข้าใจผิดวา่การเรียนรู้มาจากประสบการณ์เท่านัน้แตไ่ม่เข้าใจในความแตกตา่งของ

อดีตกบัปัจจบุนั (The delusion of learning from experience) 
6. มีผู้บริหารท่ีดีแต่ไม่ได้สืบทอดความรู้ให้ผู้บริหารรุ่นตอ่ไป (The myth of management 

team) 
7. ขาดสตไิมรู้่ตวักบัความเปล่ียนแปลงท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไป (The boiled frog syndrome) 

  
 

 




