
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) 

องคการเรียนรู (Learning Organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการโดยเนนการ

พัฒนาการเรียนรูสภาวะของการเปนผูนําในองคการ (Leadership) และการเรียนรูรวมกัน ของ

คนในองคการ (Team Learning) เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ 

และทักษะรวมกัน และพัฒนาองคการอยางตอเนื่องทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการ

แขงขัน 

การมีองคการแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคการและบุคลากร มีกระบวนการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางาน

เปนทีม (Team working) สรางกระบวนการในการเรียนรูและสรางความเขาใจเตรียมรับกับความ

เปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหทีมทํางานและมีการใหอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อ

เปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสรางนวัตกรรม 

(Innovation) ซึ่งจะทําใหเกิดองคการที่เขมแข็ง พรอมเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

Learning Organization หรือ การทําใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนคําท่ีใชเรียกการ

รวมชุดของความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องขององคการ Chris Argyris ไดใหแนวคิด

ทางดาน Organization Learning รวมกับ Donald Schon ไววา เปนกระบวนการท่ีสมาชิกของ

องคการใหการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดวยการ

ตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในองคการ 

ความรูจาก Organization Learning เปนหลักการท่ี Peter Senge ไดรวบรวมจากแนวคิดของ 

Chris Argyris และ Donald Schon รวมถึงนักวิชาการทานอื่น มาเขียนหนังสือเลมแรกเกี่ยวกับ 

Learning Organization ซึ่งมีชื่อวา “The Fifth Discipline” 

แนวคิดของ Learning Organization 

Chris Argyris และ Donald Schon ไดใหคํานิยามการเรียนรูสองรูปแบบที่มีความสําคัญในการ

สราง Learning Organization คือ Single Loop Learning ( First Order / Corrective Learning) 

หมายถึง การเรียนรูท่ีเกิดขึ้นแกองคการเมื่อการทํางานบรรลุผลที่ตองการลักษณะการเรียนรูแบบ

ท่ีสองเรียกวา Double Loop Learning (Second Oder/Generative Learning) หมายถึงการเรียนรูท่ี

เกิดขึ้นเมื่อสิ่งท่ีตองการใหบรรลุผลหรือเปาหมายไมสอดคลองกับผลการกระทํา 



Peter Senge เชื่อวาหัวใจของการสราง Learning Organization อยูที่การสรางวินัย 5 ประการใน

รูปของการนําไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองคการอยางตอเนื่อง วินัย 5 ประการท่ีเปนแนว

ทางการปฏิบัติเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูทั้งองคการมีดังนี้ 

1. Personnal Mastery : มุงสูความเปนเลิศ และรอบรู โดยมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองใหไปถึง

เปาหมายดวย การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Vission) เมื่อลงมือกระทําและตองมุงมั่น

สรางสรรจึงจําเปนตองมีแรงมุงมั่นใฝดี (Creative Tention) มีการใชขอมูลขอเท็จจริงเพื่อคิด

วิเคราะหและตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ท่ีทําใหมีระบบการคิดตัดสินใจท่ีดี รวมท้ัง

ใชการฝกจิตใตสํานึกในการทํางาน (Using Subconciousness) ทํางานดวยการดําเนินไปอยาง

อัตโนมัติ 

2. MentalModel มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ผลลัพธที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี้

จะออกมาในรูปของผลลัพธ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบุคคลตอ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ หรือเรื่องราวใดๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน กรอบ

ความคิด แนวปฏิบัติท่ีเราปฏิบัติตามๆ กันไป จนกระทั่งกลายเปนวัฒนธรรมขององคการ 

3. Shared Vission การสรางและสานวิสัยทัศน วิสัยทัศนองคการ เปนความมุงหวังขององคการท่ี

ทุกคนตองรวมกันบูรณาการใหเกิดเปนรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศนองคการที่ดี คือ 

กลุมผูนําตองเปนฝายเริ่มตนเขาสูกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนอยางจริงจัง วิสัยทัศนนั้นจะตอง

มีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได วิสัยทัศนองคการตองเปนภาพ

บวกตอองคการ 

4. Team Learn การเรียนรูรวมกันเปนทีม องคการควรมุงเนนใหทุกคนในทีมมีสํานึกรวมกันวา 

เรากําลังทําอะไรและจะทําอะไรตอไป ทําอยางไร จะชวยเพิ่มคุณคาแกลูกคา การเรียนรูรวมกัน

เปนทีมขึ้นกับ 2 ปจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรูรวมกันเปนทีม และการสราง

ภาวะผูนําแกผูนําองคการทุกระดับ 

5. System Thinking มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเขาใจถึง

ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแลว 

ตองมองรายละเอียดของสวนประกอบยอยในภาพนั้นใหออกดวย วินัยขอนี้สามารถแกไข

ปญหาท่ีสลับซับซอนตางๆ ไดเปนอยางดี 

 



ขอจํากัดในการปรับใชแนวคิดของ Learning Organization 

Model ของ Learning Organization ไมไดเจาะจงวัฒนธรรมองคการใดองคการหนึ่งและไมได

วิเคราะหถึงขอจํากัดดานวัฒนธรรมองคการทําใหไมประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง 

กระบวนการในการนํา Learning Organization ไปใชยังไมชัดเจนขาดคนที่รูจริง 

ขอบเขตของการนํา Learning Organization กวางมากทําใหควบคุมไดยาก ดัชนีที่ใชวัดองคการ

ท่ีมีความเปน Learning Organization ไมชัดเจน และการใชเวลายาวนานในการมุงไปสูการเปน 

Learning Organization ทําใหขาดกําลังใจ และหากมีการเปลี่ยนผูนํา ความสนใจท่ีจะ

กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในองคการจะหายไป 

องคประกอบสําคัญของ Learning Organization จากมุมมองแบบ Capability Perspective 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมามีองคการจํานวนมากที่พูดถึงแนวคิดของ Learning Organization แตยัง

ขาดแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนท่ีจะทําใหองคการสามารถไปสู Learning Organization ได

อยางแทจริง 

โดยนักเขียนจํานวนมากไดพยายามคิดคนหาองคประกอบตางๆ ท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูท่ัวท้ัง

องคการ และสภาปนาองคประกอบเหลานี้ไมครบถวนก็ยากท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสูการเปน 

Learning Organization ไดอยางสมบูรณ 

Peter Senge เปนคนหนึ่งที่กําหนดองคประกอบที่จําเปนสําหรับ Learning Organization โดย

รวมกับทีมงานสรรหาองคประกอบท่ีจําเปนจากหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา และคนพบวินัย 5 

ประการ ท่ีจําเปนสําหรับการท่ีจะทําใหองคการนั้นๆ กลายเปน Learning Organization 

โดยการนําแนวคิดของ Senge ทําใหเขากลายเปนปรมาจารย ดาน Learning Organization ที่มีผู

รูจักมากท่ีสุด 

ตอมา Nevis และทีมงาน ไดนําเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งท่ีไดเปลี่ยนแนวคิดกับการพัฒนา Learning 

Organization ไปอยางสิ้นเชิง และไดสรุปพื้นฐานที่สําคัญตอการ Learning Organization ไว 4 

ประการ 

องคการทุกแหงมีระบบการเรียนรูของตนเอง (All Organization Are Learning System) 



 รูปแบบการเรียนรูขององคการสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ (Learning Comforms to 

Culture) 

 รูปแบบการเรียนรูผันแปรตามระบบการเรียนรูขององคการ (Style Varies between Learning 

System) 

 มีกระบวนการพื้นฐานท่ีสามารถใชเพื่อเสริมสรางการเรียนรูขององคการ (Generic Processes 

Facilitate Learning) 

มุมมองท่ีสองนี้ไดมององคการในทางบวกซึ่งตรงขามกับมุมมองแรกโดยไดมองวาสิ่งที่องคการ

ควรทําเพื่อเสริมสรางใหเกิด Learning Organization คือ การสรางความแข็งแกรงใหกับรูปแบบ

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคการ การนําเอาวิธีการเรียนรูแบบใหมเขาสูองคการ

จะตองมีการพิจารณาวาเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการหรือไม และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงก็

ตอเมื่อรูปแบบการเรียนรูปจจุบันไมสามารถสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจเหนือคูแขงท้ังใน

ปจจุบันและในอนาคตแลวเทานั้น 

โดยท่ี Div Bella และ Nevis ไดเรียกมุมมองที่สองนี้วา Capability Perspective คือ เปนการสราง 

Learning Organization จะขึ้นอยูกับสมรรถภาพขององคการเปนหลักและเรียกมุมมองแบบท่ี

หนึ่ง Normative Perspective คือ ไมวาจะเปนองคการใดแนวทางการสราง Learning 

Organization จะเปนแบบเดียวกันหมด ซึ่งจะมีปญหาก็คือองคการมีความเสี่ยงตอการตอตาน

จากพนักงานสูงมาก และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอาจใชเวลานาน ท้ังนี้เนื่องมาจากองคการ

แตละองคการมีวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน การพยายามเปลี่ยนวิธีการเรียนรูอยางสิ้นเชิง

ยอมทําไดยากและใชระยะเวลานานในการพัฒนาองคการ 

องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 

องคการแหงการเรียนรู คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบนพื้นฐาน

ของการเรียนรู (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. กําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ 

1.1 กลยุทธชี้นํา (Surge Strategy) โดยคณะผูบริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบและสนับสนุน 



1.2 กลยุทธปลูกฝง(Cultivate Strategy) โดยใหคณะทํางานในสายงานดานทรัพยากรบุคคลเปน

ผูรับผิดชอบ 

1.3 กลยุทธปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุกๆ หนวยงานในองคการ

มารวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

2. กําหนดแผนงานใหชัดเจน ดังนี้ 

2.1 ปรับโครงสรางในการบริหารใหเปนการทํางานแบบทีม 

2.2 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับโครงสรางในการบริหารงานใหมีลักษณะเปน

การทํางานเปนทีม โดยวางแผนพัฒนาองคความรู โดยการฝกอบรม และพัฒนาประสบการณ

พรอมทักษะจากการเรียนรูในที่ทํางาน 

2.3 จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนตองใชประกอบการฝกอบรม 

และการเรียนรูประเภทตางๆ เชน หองฝกอบรม หองประชุม โสตทัศนูปกรณ เปนตน 

3. เปดโอกาสใหทุกคนไดรับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุกๆ ดานท่ีจะเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององคการเรียนรูดังนี้ 

4.1 มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) เพื่อใหเกงในทุกๆ ดาน เกงในการเรียนรู เกงคิด เกง

ทํา มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแตเยาววัยและใฝรูอยางเสมอตนเสมอปลาย 

เพื่อใหสอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนโลกแหงการเรียนรู (Knowledge-based) ท่ีตองมี

การเรียนรูไปตลอดชีวิต โดยมีการคํานึงถึงประเด็นตางๆ เหลานี้ 

 การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Vission) ซึ่งไดแกความคาดหวังของแตละคนที่ตองการ

จะใหสิ่งตางๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน 

 มุงมั่นสรางสรรค (Creative Tension) มีความขยัน ใฝดี มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา 

 ใชขอมูลเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ เพื่อใหมีระบบคิด และการตัดสินใจท่ีดี 

 ฝกใชจิตใตสํานึก (Subconcious) สั่งงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ และไดผลงาน

ท่ีดี 



4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวของกับประสบการณที่ได

สะสมมาตั้งแตเด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณของแตละบุคคล ทําใหความคิดและความ

เขาใจของแตละคนแตกตางกัน และหากปลอยใหตางคนตางคิดจะกลายเปนปญหาใหญเพราะมี

การยึดติด กับรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุนเคย ทําใหเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงและการ

ปรับตัว 

4.3 การสรางและสานวิสัยทัศน (Share Value) ใหทุกคนไดรูไดเขาใจ จะไดสนับสนุนและมี

สวนรวมในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศนท่ีไดสรางขึ้นมาเปนเปาหมาย

ของการกําหนดแผนกลยุทธ เพื่อสานใหวิสัยทัศนเปนจริงดวยแผนการปฏิบัติตอไป 

4.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learn) เปนการเนนการทํางานเปนทีมโดยใหทุกคนใน

ทีมงานใชวิจารณญาณรวมกันตลอดเวลาวา กําลังทํางานอะไร จะทําใหดีขึ้นอยางไร เปนการ

เรียนรูรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยัน

เรียนรู และขยันทําดวยความเชื่อวาการเรียนรูในลักษณะนี้จะชวยเสริมสรางอัจฉริยะภาพของ

ทีมงาน 

4.5 ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อใหทุกคนมีความเขาใจชัดเจนถึง

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ทําใหมองทุกสิ่งทุกอยางเปนภาพรวม จะไดสามารถเผชิญกับภาวะ

วิกฤติ และการแขงขันได 

5. พัฒนาพนักงานในระดับผูนําองคการ ไมวาจะเปนหัวหนาโครงการ หรือหัวหนาทีมงาน ใหมี

ความเขาใจบทบาทของผูนําในองคการเรียนรูจะไดมีการปฏิบัติใหมีคุณลักษณะเปนผูมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูถายทอดความรู และเปนผูใหการสนับสนุนผูอื่นในการ

ปฏิบัติงานใหราบร่ืน 

6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานตางๆ แกทีมงานเพื่อใหสามารถบริหารและ

รับผิดชอบดวยตัวเองได เปนการเพิ่มอํานาจใหแกพนักงาน จะไดเกิดความคลองตัว 

7. สรางวัฒนธรรมองคการดานการพัฒนา และปรับปรุงงานใหดีขึ้นตลอดเวลา 

8. ทําการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ 

 



Learning Organization transformation Process 

ในการพัฒนา Learning Organization ในเชิง Capability Perspective ในมุมมองของ DI 

bella&Schein ท่ีเปนรูปธรรมประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการและประเมินรูปแบบการเรียนรู มีหลายองคการท่ีประสบ

ความลมเหลวจากการนําโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสราง Learning Organization เขามาใชโดย

พิจารณาถึงความสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ ท้ังปญหาการตอตานจากพนักงาน หรือการ

ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวถึงแมจะจบสิ้นโครงการไปแลวก็ตาม หาไมไดรับการ

วิเคราะห คัดเลือก วางแผน และจัดการอยางเหมาะสม 

การปรับเปลี่ยนไปสู Learning Organization ที่มีวัฒนธรรรมการเรียนรูอยางยั่งยืนยอมไม

สามารถเกิดขึ้นไดอยางแนนอน การประเมินสถานะปจจุบันประกอบดวย 2 สวน คือการวินิจฉัย

วัฒนธรรมองคการ และการประเมินรูปแบบการเรียนรู 

การวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ (Culture Diagnosis) ไดแบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ระดับ 

ในระดับแรกคือ Artifacts โดยสามารถเรียนรูไดจากการสังเกตดวยตา เชน การจัดการแผนผัง 

(Layout) ของบริษัท การแตงกายของพนักงาน 

ระดับท่ี 2 คือ Espaused Values เปนคานิยมท่ีทุกคนในองคการสื่อถึงกันวาอะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง

ควรทํา ซึ่งโดยมากจะถูกกําหนดโดยผูนําขององคการต้ังแตยุคกอตั้งบริษัท 

ระดับที่ 3 คือ Basic Underlining Assumtion เปนความเชื่อ การรับ ความคิด และความรูสึกท่ี

กําหนดพฤติกรรมของคนในองคการและเปนระดับที่ยากท่ีสุดในการทําความเขาใจและดึง

ออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม 

Schein ไดยกตัวอยางคอนขางชัดเจนที่เกี่ยวกับความซับซอนในการประเมินวัฒนธรรมองคการ

ท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมองคการอยางแทจริง จะสามารถทําไดโดยการสัมภาษณเทานั้น เชน บริษัท

แหงหนึ่งมีการจัดสํานักงานแบบเปด (Open Space) ซึ่งแสดงใหเห็น Artifacts ท่ีชัดเจน ท้ังนี้เปน

เพราะองคการใหความสําคัญกับคานิยม Team Work และ Communication (Espaused Values) 

แตเมื่อไดสัมภาษณกับพนักงานหลักๆ ที่อยูกับองคการมานานกลับพบวาระบบการประเมินผล

งาน ใหรางวัลและการเลื่อนตําแหนง ลวนผูกกับความสามารถสวนบุคคลท้ังสิ้น จึงทําใหทราบ



วา Basic Underlining Assumption นั้นแทจริงแลวกลับเนนท่ีการทํางานเพื่อปจเจกบุคคลเปน

หลัก 

การประเมินรูปแบบการเรียนรู (Learning Orientation Assessment) 

การพิจารณารูปแบบการเรียนรูขององคการ (Learning Orientation) นับเปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ี

ตองทําทันทีควบคูกันไปกับการวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ โดยองคการจะเลือกรูปแบบการ

เรียนรูใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและสมรรถภาพขององคการ โดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 7 

ประเภท คือ 

1.วิธีการหาความรู (Knowledge Source) 

2.โฟกัสท่ีเนื้อหาหรือที่กระบวนการ (Content -process Focus) 

3.การเก็บความรู (Knowledge Reserve) 

4.วิธีการเผยแพรความรู (Dissemination Mode) 

5.ขอบเขตการเรียนรู (Learning Scope) 

6.Value Focus 

7.Learn Focus 

รูปแบบการเรียนรูเหลานี้ไมมีสูตรสําเร็จวาอะไรคือรูปแบบท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปนโครงสราง

ท่ีชวยใหทราบวาองคการมีการเรียนรูอยางไร (How Organization Learn) 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ และการพัฒนากลยุทธเพื่อสราง Learning Organization 

แนวทางหนึ่งท่ีนิยมใช คือ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

เพื่อดูวาโครงสรางองคการในปจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือไม แนวทางการพัฒนา 

Learning Organization คือการทําใหวิธีการเรียนรูท่ีองคการใชอยูมีความแข็งแกรงจนคูแขงตาม

ไมทันกลยุทธท่ีใชในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูมีดังตอไปนี้ 

1. เนนการปรับปรุง Facilitating Factors ในกรณีท่ีวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรู ทํา

ใหเกิดความไดเปรียบในทางธุรกิจ 



2. เนนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรูควบคูกับการปรับปรุง 

Facilitating Factors 

ในกรณีท่ีวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรูกลายเปนจุดออนขององคการ 

ขั้นที่ 3 กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู Learning Organization ครอบคลุม 2 วิธีการ คือ 

การปรับปรุง Facilitating Factors แบงเปน 10 แนวทาง คือ 

1.Scanning Imparative การกระตุนใหพนักงานองคการกระตือรือรนเพื่อหาขอมูลภายนอก

องคการ 

2.Concern for Measurement การทําใหทุกฝายเห็นความสําคัญของผลตางระหวางระดับการ

ปฏิบัติท่ีเปนอยู 

3.Performance Gap การทําใหทุกคนตื่นตัวและเห็นความสําคัญของผลตางระหวางระดับการ

ปฏิบัติท่ีเปนอยู 

4.Organization Curiousity การทําใหเกิดบรรยากาศในการทดลองความคิดใหมๆ 

5.Climate of Openness การทําใหหนวยงานตางๆ เชื่อใจซึ่งกันและกัน 

6.Contious Education การสนับสนุนใหเกิดการศึกษาอยางตอเนื่องในหมูพนักงาน 

7.Operational Variety การทําใหพนักงานยอมรับวิธีการทํางานใหมๆ 

8.Multiple Leadership การทําใหเกิดผูสนับสนุนในการเรียนรู เริ่มจากผูจัดการในแตละสวนงาน 

9.Innovation Leadership การใหผูบริหารมีสวนรวมในการเรียนรูของพนักงานเพื่อสนับสนุนใน

ทุกกิจกรรม 

10.System Perspective การทําใหมองเห็นภาพการทํางานของทุกหนวยในองคการอยางเปน

ระบบ เชน การใช Job Rotation 

ท่ีมา :  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-

2007&group=29&gblog=11 

 


