
องคกรแหงการเรียนรู 
นพดล โปงอาย เรียบเรียง  

          องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
          องคการเรียนรู (Learning Organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการโดยเนนการพัฒนาการ
เรียนรูสภาวะของการเปนผูนําในองคการ (Leadership) และการเรียนรูรวมกัน ของคนในองคการ (Team 
Learning) เพ่ือใหเกิดการถายทอดแลกเปล่ียนองคความรู  ประสบการณ และทักษะรวมกัน และพัฒนา
องคการอยางตอเนื่องทันตอสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแขงขัน 
          การมีองคการแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคการและบุคลากร มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการทํางานเปนทีม (Team working) 
สรางกระบวนการในการเรียนรูและสรางความเขาใจเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลง เปดโอกาสใหทีม
ทํางานและมีการใหอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการ
คิดริเริ่ม (Initiative) และการสรางนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงจะทําใหเกิดองคการท่ีเขมแข็ง พรอมเผชิญกับ
สภาวะการแขงขัน 
          Learning Organization หรือ การทําใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู เปนคําท่ีใชเรียกการรวมชุด
ของความคิดท่ีเกดิขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องขององคการ Chris Argyris ไดใหแนวคิดทางดาน Organization 
Learning รวมกับ Donald Schon ไววา เปนกระบวนการท่ีสมาชิกขององคการใหการตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดวยการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเสมอ 
ๆ ในองคการ 
          ความรูจาก Organization Learning เปนหลักการท่ี Peter Senge ไดรวบรวมจากแนวคิดของ Chris 
Argyris และ Donald Schon รวมถึงนักวิชาการทานอ่ืน มาเขียนหนังสือเลมแรกเกี่ยวกับ Learning 
Organization ซ่ึงมีช่ือวา “The Fifth Discipline”  
 
แนวคิดของ Learning Organization 
          Chris Argyris และ Donald Schon ไดใหคํานิยามการเรียนรูสองรูปแบบท่ีมีความสําคัญในการสราง 
Learning Organization คือ Single Loop Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง การเรียนรูท่ี
เกิดขึ้นแกองคการเม่ือการทํางานบรรลุผลท่ีตองการลักษณะการเรียนรูแบบท่ีสองเรียกวา Double Loop 
Learning (Second Oder/Generative Learning)หมายถึงการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นเม่ือส่ิงท่ีตองการใหบรรลุผลหรือ
เปาหมายไมสอดคลองกับผลการกระทํา 
          Peter Senge เช่ือวาหัวใจของการสราง Learning Organization อยูท่ีการสรางวินัย 5 ประการในรูปของ
การนําไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองคการอยางตอเนื่อง วินัย 5 ประการท่ีเปนแนวทางสนการปฏิบัติเพ่ือ
สรางกระบวนการเรียนรูท้ังองคการมีดังนี้ 



          1. Personal Mastery : มุงสูความเปนเลิศ และรอบรู โดยมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองใหไปถึงเปาหมายดวย 
การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Vision) เม่ือลงมือกรทําและตองมุงม่ันสรางสรรคจึงจําเปนตองมี แรง
มุงม่ันใฝด ี(Creative Tension) มีการใชขอมูลขอเท็จจริงเพ่ือคิดวิเคราะหและตัดสินใจ (Commitment to the 
Truth) ท่ีทําใหมีระบบการคิดตัดสินใจท่ีดี  รวมท้ังใชการฝกจิตใตสํานึกในการทํางาน (Using 
Subconciousness) ทํางานดวยการดําเนินไปอยางอัตโนมัต ิ
          2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ผลลัพธท่ีจะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี้จะ
ออกมาในรูปของผลลัพธ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
เหตุการณ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน กรอบความคิด แนวปฏิบัติท่ีเรา
ปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระท่ังกลายเปนวัฒนธรรมขององคการ 
          3. Shared Vision การสรางและสานวิสัยทัศน วิสัยทัศนองคการ เปนความมุงหวังขององคการท่ีทุกคน
ตองรวมกันบูรณาการใหเกิดเปนรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศนองคการท่ีด ีคือ กลุมผูนําตองเปนฝาย
เริ่มเนนเขาสูกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนอยางจริงจัง วิสัยทัศนนั้นจะตองมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอท่ีจะ
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติได วิสัยทัศนองคการตองเปนภพบวกตอองคการ 
          4. Team Learn การเรียนรูรวมกันเปนทีม องคการความมุงเนนใหทุกคนในทีมมีสํานึกรวมกันวา เรา
กําลังทําอะไรและจะทําอะไรตอไป ทําอยางไร จะชวยเพ่ิมคุณคาแกลูกคา การเรียนรูรวมกันเปนทึมขึ้นกับ 2 
ปจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรูรวมกันเปนทึม และการสรางภาวะผูนําแกผูนําองคการทุก
ระดับ 
          5. System Thinking มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบสําคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแลว ตองมอง
รายละเอียดของสวนประกอบยอยในภาพนั้นใหออกดวย วินัยขอนี้สามารถแกไขปญหาท่ีสลับซับซอนตาง 
ๆ ไดเปนอยางด ี 
 
ขอจํากัดในการปรับใชแนวคิดของ Learning Organization 
          Model ของ Learning Organization ไมไดเจาะจงวัฒนธรรมองคการใดองคการหนึ่งและไมได
วิเคราะหถึงขอจํากัดดานวัฒนธรรมองคการทําใหไมประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง กระบวนการในการ
นํา Learning Organization ไปใชยังไมชัดเจนขาดคนท่ีรูจริง 
          ขอบเขตของการนํา Learning Organization กวางมากทําใหควบคุมไดยาก ดัชนีท่ีใชวัดองคการท่ีมี
ความเปน Learning Organization ไมชัดเจน และการใชเวลายาวนานในการมุงไปสูการเปน Learning 
Organization ทําใหขาดกําลังใจ และหากมีการเปล่ียนผูนํา ความสนใจท่ีจะกระตือรือรนตอการเปล่ียนแปลง
ของพนักงานในองคการจะหายไป 



          องคประกอบสําคัญของ Learning Organization จากมุมมองแบบ Capability Perspective ในชวง
ทศวรรษท่ีผานมามีองคการจํานวนมากท่ีพูดถึงแนวคิดของ Learning Organization แตยังขาดแนวทางและ
ขั้นตอนท่ีชัดเจนท่ีจะทําใหองคการสามารถไปสู Learning Organization ไดอยางแทจริง 
          โดยนักเขียนจํานวนมากไดพยายามคิดคนหาองคประกอบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูท่ัวท่ัง
องคการ และสภาปนาองคประกอบเหลานี้ไมครบถวนก็ยากท่ีจะปรับเปล่ียนไปสูการเปน  Learning 
Organization ไดอยางสมบูรณ 
          Peter Senge เปนคนหนึ่งท่ีกําหนดองคประกอบท่ีจําเปนสําหรับ Learning Organizationโดยรวมกับ
ทีมงานสรรหาองคประกอบท่ีจําเปนจากหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกา และคนพบวินัย 5 ประการ ท่ีจําเปน
สําหรับการท่ีจะทําใหองคการนั้น ๆ กลายเปน Learning Organization  
          โดยการนําแนวคิดของ Senge ทําใหเขากลายเปนปรมาจารย ดาน Learning Organization ท่ีมีผูรูจัก
มากท่ีสุด 
          ตอมา Nevis และทีมงาน ไดนําเสนองานวิจัยช้ินหนึ่งท่ีไดเปล่ียนแนวคิดกับการพัฒนา Learning 
Organization ไปอยางส้ินเชิง และไดสรุปพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการ Learning Organization ไว 4 ประการ 
องคการทุกแหงมีระบบการเรียนรูของตนเอง (All Organization Are Learning System) 
          • รูปแบบการเรียนรูขององคการสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ (Learning Conforms to Culture)  
          • รูปแบบการเรียนรูผันแปรตามระบบการเรียนรูขององคการ (Style Varies between Learning 
System)  
          • มีกระบวนการพ้ืนฐานท่ีสามารถใชเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูขององคการ (Generic Processes 
Facilitate Learning) 
          มุมมองท่ีสองนี้ไดมององคการในทางบวกซ่ึงตรงขามกับมุมมองแรกโดยไดมองวาส่ิงท่ีองคการควร
ทําเพ่ือเสริมสรางใหเกิด Learning Organization คือ การสรางความแข็งแกรงใหกับรูปแบบการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคการ การนําเอาวิธรการเรียนรูแบบใหมเขาสูองคการจะตองมีการพิจารณาวา
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการหรือไม และจะพิจารณาเปล่ียนแปลงก็ตอเม่ือรูปแบบการเรียนรูปจจุบันไม
สามารถสรางความไดเปรียบเชิบธุรกิจเหนือคูแขงท้ังในปจจุบันและในอนาคนแลวเทานั้น 
          โดยท่ี Div Bella และ Nevis ไดเรียกมุมมองท่ีสองนี้วา Capability Perspective คือ เปนการสราง 
Learning Organization จะขึ้นอยูกับสมรรถภาพขององคการเปนหลักและเรียกมุมมองแบบท่ีหนึ่ง 
Normative Perspective คือ ไมวาจะเปนองคการใดแนวทางการสราง Learning Organization จะเปนแบบ
เดียวกันหมด ซ่ึงจะมีปญหาก็คือองคการมีความเส่ียงตอการตอตานจากพนักงานสูงมาก และระยะเวลาใน
การปรับเปล่ียนอาจใชเวลานาน ท้ังนี้เนื่องมาจากองคการแตละองคการมีวัฒนธรรมองคการท่ีแตกตางกัน 
การพยายามเปล่ียนวิธีการเรียนรูอยางส้ินเชิงยอมทําไดยากและใชระยะเวลานานในการพัฒนาองคการ 
องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 



          องคการแหงการเรียนรู คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบนพ้ืนฐานของการ
เรียนรู (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
          1. กําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ  
              1.1 กลยุทธช้ีนํา (Surge Strategy) โดยคณะผูบริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบและสนับสนุน  
              1.2 กลยุทธปลูกฝง(Cultivate Strategy) โดยใหคณะทํางานในสายงานดานทรัพยากรบุคคลเปน
ผูรับผิดชอบ  
              1.3 กลยุทธปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุก ๆ หนวยงานในองคการ
มารวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 
          2. กําหนดแผนงานใหชัดเจน ดังนี้ 
              2.1 ปรับโครงสรางในการบริหารใหเปนการทํางานแบบทีม  
              2.2 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับโครงสรางในการบริหารงานใหมีลักษณะเปนหาร
ทํางานเปนทีม โดยวางแผนพัฒนาองคความรู โดยการฝกอบรม และพัฒนาประสบการณพรอมทักษะจาก
การเรียนรูในท่ีทํางาน  
              2.3 จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชประกอบการฝกอบรม 
และการเรียนรูประเภทตาง ๆ เชน หองฝกอบรม หองประชุม โสตทัศนูปกรณ เปนตน 
          3. เปดโอกาสใหทุกคนไดรับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ดานท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลง  
          4. พัฒนาพ้ืนฐานสําคัญขององคการเรียนรูดังนี ้
              4.1 มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) เพ่ือใหเกงในทุก ๆ ดาน เกงในการเรียนรู เกงคิด เกงทํา 
มีไหวพรบิปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแตเยาววัยและใฝรูอยางเสมอตนเสมอปลาย เพ่ือใหสอดคลองกับ
โลกยุคโลกาภิวัตนซ่ึงเปนโลกแหงการเรียนรู (Knowledge-based) ท่ีตองมีการเรียนรูไปตลอดชีวิต โดยมีการ
คํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เหลานี ้
          • การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Vision) ซ่ึงไดแกความคาดหวังของแตละคนท่ีตองการจะให
ส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน 
          • มุงม่ันสรางสรรค (Creative Tension) มีความขยัน ใฝด ีมีพัฒนาการอยูตลอดเวลา 
          • ใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจ เพ่ือใหมีระบบคิด และการตัดสินใจท่ีดี 
          • ฝกใชจิตใตสํานึก (Subconscious) ส่ังงาน เพ่ือใหกากรทํางานเปนไปโดยอัตโนมัต ิและไดผลงานท่ีด ี
              4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง (Mental Model) ซ่ึงเกี่ยวของกับประสบการณท่ีได
สะสมมาตั้งแตเด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณของแตละบุคคล ทําใหความคิดและความเขาใจของ
แตละคนแตกตางกัน และหากปลอยใหตางคนตางคิดจะกลายเปนปญหาใหญเพราะมีการยึดติด กับรูปแบบ
และวิธีการท่ีตนเองคุนเคย ทําใหเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงและการปรับตัว  



              4.3 การสรางและสานวิสัยทัศน (Share Value) ใหทุกคนไดรูไดเขาใจ จะไดสนับสนุนและมีสวน
รวมในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยมีการนําวิสัยทัศนท่ีไดสรางขึ้นมาเปนเปาหมายของการกําหนด
แผนกลยุทธ เพ่ือสานใหวิสัยทัศนเปนจริงดวยแผนการปฏิบัติตอไป  
              4.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learn) เปนการเนนการทํางานเปนทีมโดยใหทุกคนในทีมงาน
ใชวิจารณญาณรวมกันตลอดเวลาวา กําลังทํางานอะไร จะทําใหดีขึ้นอยางไร เปนการเรียนรูรวมกัน
แลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู และขยันทําดวยความ
เช่ือวาการเรียนรูในลักษณะนี้จะชวยเสริมสรางอัจฉริยะภาพของทีมงาน  
              4.5 ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) เพ่ือใหทุกคนมีความเขาใจชัดเจนถึง
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ทําใหมองทุกส่ิงทุกอยางเปนภาพรวม จะไดสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ และ
การแขงขันได 
          5. พัฒนาพนักงานในระดับผูนําองคการ ไมวาจะเปนหัวหนาโครงการ หรือหัวหนาทีมงาน ใหมีความ
เขาใจบทบาทของผูนําในองคการเรียนรูจะไดมีการปฏิบัติติใหมีคุณลักษณะเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เปนผูถายทอดความรู และเปนผูใหการสนับสนุนผูอ่ืนในการปฏิบัติงานใหราบรื่น 
          6. มอบหมายพันธกิจ (Mission) และกระบวนงานตาง ๆ แกทีมงานเพ่ือใหสามารถบริหารและ
รับผิดชอบดวยตัวเองได เปนการเพ่ืออํานาจใหแกพนักงาน จะไดเกิดความคลองตัว 
          7. สรางวัฒนธรรมองคการดานการพัฒนา และปรับปรุงงานใหดีขึ้นตลอดเวลา 
          8. ทําการประเมินผล (Assessment) เพ่ือปรับปรุงผลงานเสมอ 
Learning Organization transformation Process 
          ในการพัฒนา Learning Organization ในเชิง Capability Perspective ในมุมมองของ DI bella&Schein 
ท่ีเปนรูปธรรมประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
          ขั้นท่ี 1 การวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการและประเมินรูปแบบการเรียนรู มีหลายองคการท่ีประสบความ
ลมเหลวจาการนําโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสราง Learning Organization เขามาใชโดยพิจารณาถึงความ
สอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ ท้ังปญหาการตอตานจากพนักงาน หรือการไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีได
ตั้งไวถึงแมจะจบส้ินโครงการไปแลวก็ตาม หาไมไดรับการวิเคราะห คัดเลือก วางแผน และจัดการอยาง
เหมาะสม  
การปรับเปล่ียนไปสู Learning Organization ท่ีมีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางยั่งยืนยอมไมสามารถเกิดขึ้นได
อยางแนนอน การประเมินสถานะปจจุบันประกอบดวย 2 สวน คือการวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ และการ
ประเมินรูปแบบการเรียนรู 
          การวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ (Culture Diagnosis) ไดแบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ระดับ ใน
ระดับแรกคือ Artifacts โดยสามารถเรียนรูไดจากการสังเกตดวยตา เชน การจัดการแผนผัง (Layout) ของ
บริษัท การแตงกายของพนักงาน 



          ระดับท่ี 2 คือ Espoused Values เปนคานิยมท่ีทุกคนในองคการส่ือถึงกันวาอะไรเปนส่ิงท่ีถูกตองควร
ทํา ซ่ึงโดยมากจะถูกกําหนดโดยผูนําขององคการตั้งแตยุคกอตั้งบริษัท 
          ระดับท่ี 3 คือ Basic Underlining Assumption เปนความเช่ือ การรับ ความคิด และความรูสึกท่ีกําหนด
พฤติกรรมของคนในองคการและเปนระดับท่ียากท่ีสุดในการทําความเขาใจและดึงออกมาใหเห็นเปน
รูปธรรม 
          Schein ไดยกตัวอยางคอนขางชัดเจนท่ีเกี่ยวกับความซับซอนในการประเมินวัฒนธรรมองคการท่ีจะ
เขาใจวัฒนธรรมองคการอยางแทจริง จะสามารุทําไดโดยการสัมภาษณเทานั้น เชนบริษัทแหงหนึ่งมีการจัด
สํานักงานแบบเปด (Open Space) ซ่ึงแสดงใหเห็นArtifacts ท่ีชัดเจน ท้ังนี้เปนเพราะองคการใหความสําคัญ
กับคานิยม Team Work และ Communication (Espoused Values) 
          แตเม่ือไดสัมภาษณกับพนักงานหลัก ๆ ท่ีอยูกับองคการมานานกลับพบวาระบบการประเมินผลงาน 
ใหรางวัลและการเล่ือนตําแหนง ลวนผูกกับความสามารถสวนบุคคลท้ังส้ิน จึงทําใหทราบวา Basic 
Underlining Assumption นั้นแทจริงแลวกลับเนนท่ีการทํางานเพ่ือปจเจกบุคคลเปนหลัก 
การประเมินรูปแบบการเรียนรู (Learning Orientation Assessment)  
          การพิจารณารูปแบบการเรียนรูขององคการ (Learning Orientation) นับเปนขึ้นตอนท่ีสําคัญท่ีตองทํา
ทันทีควบคูกันไปกับการวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ โดยองคการจะเลือกรูปแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและสมรรถภาพขององคการ โดยท่ัวไปมีอยูดวยกัน 7 ประเภท คือ 
          1. วิธีการหาความรู (Knowledge Source)  
          2. โฟกัสท่ีเนื้อหาหรือท่ีกระบวนการ (Content -process Focus)  
          3. การเก็บความรู (Knowledge Reserve)  
          4. วิธีการเผยแพรความรู (Dissemination Mode)  
          5. ขอบเขตการเรียนรู (Learning Scope)  
          6. Value Focus  
          7. Learn Focus  
          รูปแบบการเรียนรูเหลานี้ไมมีสูตรสําเร็จวาอะไรคือรูปแบบท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปนโครงสรางท่ีชวย
ใหทราบวาองคการมีการเรียนรูอยางไร (How Organization Learn) 
          ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ และการพัฒนากลยุทธเพ่ือสราง Learning Organization 
          แนวทางหนึ่งท่ีนิยมใช คือ SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรร เพ่ือดูวา
โครงสรางองคการในปจจุ บันเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือไม  แนวทางการพัฒนา Learning 
Organization คือการทําใหวิธีการเรียนรูท่ีองคการใชอยูมีความแข็งแกรงจนคูแขงตามไมทันกลยุทธท่ีใชใน
การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูมีดังตอไปนี ้
          1. เนนการปรับปรุง Facilitating Factors ในกรณีท่ีวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรู ทําใหเกิด
ความไดเปรียบในทางธุรกิจ  



          2. เนนการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรูควบคูกับการปรับปรุง Facilitating 
Factors 
          ในกรณีท่ีวัฒนธรรมองคการและรูปแบบการเรียนรูกลายเปนจุดออนขององคการ  
          ขั้นท่ี 3 กระบวนการปรับเปล่ียนไปสู Learning Organization ครอบคลุม 2 วิธีการ คือ  
การปรับปรุง Facilitating Factors แบงเปน 10 แนวทาง คือ  
          1. Scanning Imperative การกระตุนใหพนักงานองคการกระตือรือรนเพ่ือหาขอมูลภายนอกองคการ 
          2. Concern for Measurement การทําใหทุกฝายเห็นความสําคัญของผลตางระหวางระดับการปฏิบัติท่ี
เปนอยู 
          3. Performance Gap การทําใหทุกคนตื่นตัวและเห็นความสําคัญของผลตางระหวางระดับการปฏิบัติท่ี
เปนอยู 
          4. Organization Curiosity การทําใหเกิดบรรยากาศในการทดลองความคิดใหม ๆ 
          5. Climate of Openness การทําใหหนวยงานตาง ๆ เช่ือใจซ่ึงกันและกัน 
          6. Contious Education การสนับสนุนใหเกิดการศึกษาอยางตอเนื่องในหมูพนกังาน 
          7. Operational Variety การทําใหพนักงานยอมรับวิธีการทํางานใหม ๆ 
          8. Multiple Leadership การทําใหเกิดผูสนับสนุนในการเรียนรู เริ่มจากผูจัดการในแตละสวนงาน 
          9. Innovation Leadership การใหผูบริหารมีสวนรวมในการเรียนรูของพนักงานเพ่ือสนับสนุนในทุก
กิจกรรม 
          10.System Perspective การทําใหมองเห็นภาพการทํางานของทุกหนวนในองคการอยาเปนระบบ เชน 
การใช Job Rotation 
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