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Peter M. SengeLearning Organization(LO)
องค การแห งการเร ยีนร ู 

Knowledge Management(KM)
การจ ดัการความร  ู

Network Partnership

เร ื องท ี เก ี ยวข อง
(related issues)

การจ ดักระบวนการเร ยีนร ู 

ว ัฒนธรรมการเร ยีนร ู 
ว ิธ ีค ดิ

กรอบค ดิ
(Mindsets)

ฐานค ดิ
ว ัฒนธรรมทางความค ิด

ระบบความร ู 

การแลกเปล  ียนความร  ู
(Knowledge sharing)

ว ัฒนธรรมทางความร ู 

การช วยเหล อืเก  ือก ลู

CoPการรวมกล  ุมแบบใหม 

ของคนม ีความร  ู
(Knowledge worker)

รองร ับการทำงาน

การทำงานใหม 

ห ัวใจสำค ญัอย ู ท ี ว ัฒนธรรม
(New Culture)

การแบ งงาน (Division)

การส ั งการ (Command)

การควบค มุ (Control)

ม กีฎเกณฑ ตายต วั (Law & Rules)

กระบวนการทำงาน เน นการบ นัท กึได 
(Explicit)

ความร  ูแบบ How to

ความร ู กระแสเด ียว

ระบบความร ู 

การว ิจ ยั

ผล ติแบบ Mass

ระบบการผล ิต

การบร โิภค

อ ตุสาหกรรมความร ู 
(Knowledge Industry)

กระบวนท ัศน เด ิม
(Old Paradigm)

Non-Linear มององค กรเป น็ระบบท  ีซ บัซ อน
(Complexity system)

เก ดิข  ึนอย างต อเน  ือง องค กรม กีารจ ดัการตนเอง
(Self-organizing)

เน นส ัมพ นัธภาพระหว างก นั
(Relationship)

ทำงานในร ปูแบบเคร อืข าย
(Net  Working)

ม กีารพ  ึงพาอาศ ยัก นั
(Interdependent)

ความร ู เป น็ทร ัพย ส ินส ูงส ุด

ให ความสำค ัญก บัท ุนทางป ัญญา
(Intelligence Capital) ความค ิด

ภาษา
ระบบส ังคม

เข าถ ึงความจร ิง

ความงาม

ความด ี (Goodness)

การเร ียนร  ูขององค กร

เน นการจ ดัการความร  ู
(Knowledge Focus)

กระบวนท ัศน ใหม 
(New Paradigm)

กระบวนท ศัน ใหม 
ขององค กร LO

Tacit & Explicit
ความร  ูทฤษฎ  ี& ความร  ูการปฏ ิบ ัต ิ

ความร ู ครอบคล ุม & ความร ู ใช งาน
(Working knowledge)

มองความร ู ใหม 

ท  ังนามธรรม (Abstract)

ร ูปธรรม (Narrative)

เร ียนร  ูด วยว ธิ ีการ
ท ี หลากหลาย

ช มุชนน กัปฏ บิ ตั กิาร
(CoP)

ส ุนทร ยีสนทนา
(DIALOGUE)

การจ ดัการความข ดัแย ง
(Conflict management)

ความส ัมพ นัธ ท ี เหมาะสม
(New relationship)

การจ ดัการเร ยีนร ู ท  ีเน น
ม ิต ิของจ ิตว ญิญาณ
(Spiritual Focus)

องค กรม ีช ีว ิต ม ีองค ประกอบย อย
แต ละองค ประกอบย อยม ีความ
เป น็ต วัของต วัเอง และส มัพ นัธ ก นั

การทำงานต องใช ความร  ู
การทำงานสร างความร ู 

เพ ื อบรรล ุศ ักยภาพส ูงส ุด
ของความเป น็มน ษุย 

การทำงานค ือห ัวใจ
(การเร ยีนร  ู)

ฐานค ดิท ี สำค ัญ

พฤต กิรรมการแสดงออก
(ระยะส ั น - short term)

ค าน ยิม ท ัศนคต ิ และว ธิ คี ิด
(ระยะกลาง-Mid Term)

ปร บักระบวนท ศัน 
(Paradigm shift)

โลกท ัศน  (Worldview)
(ระยะยาว-Long term) 

พ ฒันาว ฒันธรรม
องค กร 3 ระด ับ

เน นการแก ไขป ญัหาระด บัปฏ บิ ตั ิ

เน นการค ิดสร างสรรค ให สอดคล อง
ก บัสภาพป ัญหา (Cre8ive)

เน นการม ีส วนร วมและเสมอภาค

เน นความร วมม ือและการทำงานเคร อืข าย

เน นเป าหมายระยะยาวท  ีย ั งย ืน

เน นความเข าใจและความร วมใจ

เน นการกระจายอำนาจ (Decentralization)

เน นร ปูแบบเร ยีบง าย (Simplify)

โครงสร างและระบบใหม 

ระบบบร ิหารท  ีเอ ื อต อ
อ ุดมคต ขิองช ีว ิต

Living Organization
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อ ทิธ พิลต อพฤต ิกรรม

Paradigm shift

ม ติ ิจ ติว ิญญาณ

ม ติ ิของเคร ื องจ ักร

เอ  ือต อการเร ยีนร  ู

ค ณุค าของช ีว ิต

1. ส งเสร ิมบ ุคคลต นแบบ

2. ส งเสร ิมความด ี3. เป ดิเวท กีารเร ยีนร ู 

4. เน นว ฒันธรรมบร กิาร

5. ส งเสร มิว ฒันธรรมการเร ยีนร ู 

6. การส ื อสารระหว างภาค ี
6 ว ิธ ีสร างว ัฒนธรรมใหม 

เช  ือมโยงก นั
อย างต อเน ื อง

เอกสารอ างอ งิ : องค กรไม ใช เคร  ืองจ ักร
Living Organization (LO)
นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย 

เอกสารประกอบการบรรยาย Living Organization
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี

เร ยีนร  ูเพ  ิมเต ิม

กระบวนท ศัน ใหม  เพ  ือการเป น็มน ษุย สมบ รูณ แบบ
องค กรท ี เห น็ช ีว ติแบบเต ม็ช วี ติ 


