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บทที่ 5 
 

แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 

 บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารสูงสุด 
และการประชุมสนทนากลุมกับฝายผูบริหารทั่วไป และพนักงานฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 
ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือสนับสนุนการสราง
องคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ผลของการ
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา สามารถนําเสนอไดตามลําดับดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชแบบการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth Interview) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของพนักงาน 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยสัมภาษณผูบริหารสูงสุด จํานวน 3 
ทาน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก) 
 1.  นายวิเชียร (นามสมมุติ) ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
 2.  นางดวงแกว (นามสมมุติ) ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
 3.  นางสมศรี (นามสมมุติ) ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมการเรียนรู 
 สวนท่ี 2 ขอมูลจากการประชุมสนทนากลุมกับฝายผูบริหารทั่วไป และพนักงานฝาย
พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
จํานวน 8 ทาน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก) 
 1.  นางดวงใจ  (นามสมมุติ)  ผูจัดการงานบริหารทั่วไป 
 2.  นางมณี  (นามสมมุติ)  ผูจัดการงานบริหารอาวุโส 
 3.  นางสาววาสนา  (นามสมมุติ)  ผูชวยฝายบริหารอาวุโส 
 4.  นายวีระ  (นามสมมุติ)  ผูชวยฝายบริหารอาวุโส 
 5.  นางสาวชูใจ  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล 
 6.  นางสาวมานี  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล 
 7.  นายทองดี  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลอาวุโส 
 8.  ร.อ. เปรง  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล 
 โดยรายละเอียดของแตละประเด็นนําเสนอดังตอไปนี้ 
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ตอนท่ี 1 สาเหตุของผลการวิจัยที่อยูในระดับปานกลางในการสรางองคกรแหง 
 การเรียนรูการมีสวนรวมของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
 สาขาทุงมหาเมฆ 
 
 สาเหตุของผลการวิจัยท่ีอยูในระดับปานกลางในการสรางองคกรแหงการเรียนรูการมี
สวนรวมของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ สามารถประมวล
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. การไมเล็งเห็นของความสําคัญ คุณคา หรือประโยชนของการจัดการความรู 
  “...พนักงานสวนใหญยังไมเล็งเห็นของความสําคัญ คุณคา หรือประโยชนของการ
จัดการความรู เพราะยังคิดวาเร่ืองเหลานี้ยังเปนเร่ืองท่ีไกลตัว และมองไมเห็นวาเร่ืองเหลานี้จะนํามา
ซ่ึงประโยชนหรือวาสามารถนํามาประยุกตใชในงานของตนเองไดอยางไร พรอมท้ังมีความรูสึก
ท่ีวาเสียเวลาท่ีจะตองนําความรูของตนเองมาแบงปนผูอ่ืนผานการจัดทํา Blog หรือการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ขององคกร ทําใหองคกรไมสามารถนําความรูท่ีมีอยู หรือศักยภาพที่มีอยูในตัว
พนักงานแตละคนมาใชประโยชนตอองคกรไดอยางสูงสุด...”  (นายวิเชียร  (นามสมมุติ)  ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล) 
  “...ความรูท่ีจัดเก็บยังไมสามารถท่ีจะนํามาสรางหรือประยุกตใชใหเกิดคุณคาหรือ
ประโยชนใหกับองคกร หรือวาพนักงานไดเทาท่ีควร พรอมท้ังความรูท่ีมีอยูบางอยางก็ไมเกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนรู หรือไมเกี่ยวของกับบริษัท ไมเกี่ยวของกับพนักงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ทําให
พนักงานมีความรูสึกวาไมจําเปนตองเขาไปอยูในจุดนั้น...”  (นางดวงแกว  (นามสมมุติ)  ตําแหนง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ) 
  “...การมีสวนรวมของพนักงานท่ียังมีความรูสึกวาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ไมจําเปนตองมีสวนรวมรับผิดชอบ โดยคิดวาการจัดการเรียนรูเปนเร่ืองผูบริหาร ซ่ึงจริงๆ แลว 
พนักงานทุกคนในองคกรควรมีสวนรับผิด และรับชอบในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง องคกรให
กาวหนา...”  (นางสมศรี  (นามสมมุติ)  ตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมการเรียนรู) 
  “...ขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะใหเขาถึงคุณคาของการจัดการความรู 
พนักงานไมเล็งเห็นประโยชนกับส่ิงท่ีจะปฏิบัติ ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แมวา
องคกรจะทุมเทแคไหนคงไมไดผล หากไมไดรับความรวมมือจากผูใชงาน...”  (นางดวงใจ  (นาม
สมมุติ)  ตําแหนงผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
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  “...พนักงานยังขาดความตระหนัก ยังไมเล็งเห็นคุณคา ความสําคัญ หรือประโยชน
ของการจัดการความรู เพราะคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว...”  (นางมณี  (นามสมมุติ)  ตําแหนงผูจัดการ
งานบริหารอาวุโส) 
  “...เม่ือการมีสวนรวมนอยทําใหพนักงานในองคกรมีความรูสึกวาตัวเอง เม่ือเขารวม
กิจกรรมตางๆ แลวจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางไร...” (นางสาววาสนา (นามสมมุติ) ตําแหนงผูชวย
ฝายบริหารอาวุโส) 
  “...วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ ไดหลากหลาย เชน เอกสารส่ิงพิมพ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซด การรับฟงความคิดเห็นก็เปนกระบวนการหน่ึงท่ีเปด
โอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการใหขอมูล  ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานหรือองคกร เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความ
คิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด ซ่ึงท่ีกลาวมายังไมคอยไดรับ
ความรวมมือท้ังพนักงานผูปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชาเทาท่ีควร นี่อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทํา
ใหผลของการวิจัยออกมาในระดับปานกลาง...” (นายวีระ (นามสมมุติ) ตําแหนงผูชวยฝายบริหาร
อาวุโส) 
 2. สภาพแวดลอม สถานท่ีทํางานท่ีเปนแบบการทํางานแยกสวน ไมเอ้ือใหเกิดแรงจูงใจ
ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
  “...สภาพแวดลอม และสถานท่ีทํางานท่ีเปนแบบการทํางานแยกสวน ไมเอ้ือใหเกิด
แรงจงูใจในการเปล่ียนแปลงความรู คือ การทํางานท่ีอยูคนละทิศทาง ซ่ึงการท่ีจะมาแลกเปล่ียนหรือ
วาเจอกันเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความรู ทัศนคติ และประสบการณในการทํางานทําใหลําบาก 
ความคุนเคย ความสนิทสนมในการทํางานจึงคอนขางท่ีจะขาดการบูรณาการ...” (นางดวงแกว 
(นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ) 
  “...การทํางานท่ียังแยกสวน การทํางานท่ีเปดโอกาสใหสูกระบวนการมีสวนรวม
นอย การทํางานขาดความไวใจซ่ึงกันและกัน ทําใหขาดความรวมมือในการทํางานเปนทีม...”  (นาง
ดวงใจ (นามสมมุติ) ตําแหนงผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
  “...การทํางานยังปราศจากการไววางใจ ไมมีความสัมพันธ ไมมีขวัญและกําลังใจ 
หมดความอยากหรือตองการท่ีจะติดตอส่ือสาร ไมสนใจท่ีจะชวยกันแกปญหา ขาดความรวมมือ 
และขาดการทํางานเปนทีม การทํางานท่ียังแยกสวน...” (นางมณี (นามสมมุติ) ตําแหนงผูจัดการงาน
บริหารอาวุโส) 
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  “...การทํางานท่ีเปนไปในลักษณะตัวใครตัวมัน ยิ่งการทํางานเปนแบบแยกสวนซ่ึง
ขาดการบูรณาการ ก็ยิ่งทําใหการทํางานขาดการเปนทีมยิ่งข้ึน เนื่องจากความสัมพันธในสมาชิกใน
องคกรขาดความเกี่ยวเนื่องในหลายๆ ดาน...” (นางสาววาสนา (นามสมมุติ) ตําแหนงผูชวยฝาย
บริหารอาวุโส) 
 3. การไมเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรหรือผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมเทาท่ีควร 
  “...การไมเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม
เทาท่ีควรจะเปน ทําใหการมีสวนรวมในองคกรมีระดับนอย เชน การใหขอมูลขาวสารซึ่งถือเปน
การมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรในระดับต่ําท่ีสุดแตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรก
ของการท่ีจะเปดโอกาสใหเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ...” (นางสาววาสนา (นาม
สมมุติ) ตําแหนงผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
  “...เนื่องจากความเกี่ยวเนื่อง (Involve) ยังนอย ทําใหเปนการปดโอกาสใหสมาชิกใน
องคกรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานในแต
ละข้ันตอน แมแตความคิดเห็น หรือความตองการท่ีแทจริง ท่ีสมควรจะถูกนําไปพิจารณาเปน
ทางเลือกในการบริหารจัดการยังไมมีสวนรวมเทาท่ีควร เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนโยบาย การประชาพิจารณ เปนตน โดยสมาชิกในองคกรควรเปนผูตัดสินใจ ซ่ึงบางวิธีทํา
ไดอยางงายๆ แตบางวิธีตองใชเวลา เพราะการมีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน...”  (ร.อ. เปรง 
(นามสมมุติ) ตําแหนงเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล) 
 4. การวัดผลการดําเนินการจัดการความรูยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  “. . .ปญหาบางคร้ัง เกิดจากการวัดผลการดํา เนินการจัดการความรูยั งไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะไมมีรูปแบบของการจดบันทึก หรือการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมท่ี
สามารถวัดได จึงทําใหไมสามารถปรับปรุงแกไขได คือ ไมมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มี
ความตรง ความเท่ียง ท่ีสามารถวัดหรือแสดงวาองคกรเปนอยางไร มีความตองการพัฒนาดานไหน 
อยางไร กวาจะมีการปรับปรุงแกไขก็ตองใชเวลานาน...” (นางสมศรี (นามสมมุติ) ตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมการเรียนรู) 
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ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 ของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขา 
 ทุงมหาเมฆ 
 
 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของพนักงานบริษัท 
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ สามารถประมวลสาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. การปรับทัศนคติในการทํางาน และการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
  “...ขณะเดียวกันตองมองถึงเร่ืองของสวัสดิการพนักงานดวย ถาสวัสดิการพนักงานมี
ความพึงพอใจก็จะสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งๆ ข้ึนไป...” (นางดวงแกว (นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ) 
  “...มีการเรียนรูถึงการสรางวิสัยทัศนสวนตัว การสรางเปาหมายสวนตัวในการ
ทํางานแตละวัน แตละอาทิตย ใหสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศนขององคกร 
(corporate vision) ซ่ึงจะทําใหเราทํางานไดบรรลุผลอยางท่ีเราตองการจริงๆ แตตองไมลืมท่ีจะ
ยึดถือเอาคานิยมหลักขององคกร (corporate values) มาถือปฏิบัติดวย การมี personal vision จะทํา
ใหเราใฝเรียน ใฝรู ทุมเท ฝกฝน พัฒนาตัวเองอยูเสมอๆ เพื่อท่ีจะไดเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
ของตน เม่ือเราเกงและเปนคนดีไปพรอมๆ กัน จะสงผลใหเราประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
แนนอนวาองคกรหรือบานเราจะเจริญเติบโตอยางสวยงามไปในตัว...” (นางสาววาสนา (นาม
สมมุติ) ตําแหนงผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
  “...ตองมีการเรียนรูถึงการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมวาจะเปนวิสัยทัศนของทีม 
หนวยงาน หรือองคกร เพราะวิสัยทัศนเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะกําหนดวาอนาคตจะเดินไปใน
ทิศทางใดดวยกัน ซ่ึงสมาชิกในทีมจะตองมีสวนท่ีคลายคลึงกัน มีความตองการเหมือนกัน และท่ี
สําคัญตองสอดคลองกันดวย ในจุดนี้จะทําใหเราเรียนรูวาถาเราไมเร่ิมตนจากการเขาใจกรอบ
ความคิดของตนเองและผูอ่ืน หรือถาเรายังไมเขาใจซ่ึงกันและกัน ไมพูด ไมฟงกัน ยังยึดติดกับ
ตัวเองเปนหลักเปนท่ีตั้งแลวจะทําใหไมเกิดการ shared vision)...” (นายวีระ (นามสมมุติ)ตําแหนง
ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
  “...ท่ีสําคัญ คือ เรารูตัวเองอยูตลอดเวลาวาการท่ีเราตองการผลลัพธอยางท่ีเรา
ตองการรวมกันนั้น จําเปนตองมีการแลกเปล่ียน เรียนรู ส่ิงท่ีเปนกรอบความคิดซ่ึงกันและกัน ไมใช
ยึดความคิดของใครของมันเปนหลัก กระบวนการมีสวนรวมจึงเปนชองทางท่ีจะสรางใหเกิดการ
ส่ือสารระหวางกลุมเพ่ือท่ีเขาจะไดมาทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมเพ่ือท่ีจะไดมาทํา
ความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีจะยับยั้งการกระทําท่ีสุดโตง 
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เปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร การฝกอบรมผูท่ีจะเปนผูนําในอนาคต การ
ฝกอบรมจะเปนการฝกการทํางานรวมกัน...” (นางมณี (นามสมมุติ)  ตําแหนงผูจัดการงานบริหาร
อาวุโส) 
  “...เราตองมีการเรียนรูกันเปนทีม ทุกคนในทีมเรียนรูรวมกันเพื่อท่ีจะทําใหวิสัยทัศน
เปนจริงได และสมาชิกในทีมจะตองมีความรูสึกวาทุกคนในทีมเปนคนสําคัญท้ังหมด เราจะ
ชวยเหลือ เรียนรูซ่ึงกันและกัน เราจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได มีการแลกเปล่ียน ส่ิงท่ีสําเร็จ ส่ิงท่ี
ผิดพลาด โดยไมมีการแทงกั๊ก มีแตความบริสุทธ์ิใจ ซ่ือสัตยสุจริต โดยในใจยึดม่ันวาเรากําลังทําเพื่อ
ส่ิงท่ีเราตองการรวมกัน ไมเห็นแกตัว มองประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง ไมปดบังซอนเรน...” 
(นางสาวชูใจ (นามสมมุติ) เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 2. การสรางจิตสํานึกในการทํางาน ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และการทํางานท่ี
เปนระบบขั้นตอน 
  “...การพัฒนาการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของพนักงานใน
องคกร ควรมีจิตสํานึกรับผิด รับชอบ มีจิตธารณะท่ีมองเพื่อประโยชนสวนรวมตอองคกรเปนหลัก 
พรอมท้ังคํานึงถึงระบบการทํางานท่ีเปนข้ันตอน เชน การมีสวนรวมในการริเร่ิมวางแผน การ
ดําเนินการพัฒนา การรับผลประโยชน การประเมินผลการพัฒนา เปนตน รวมท้ังเขามามีสวนรวม
ในการบริหารองคกรตั้งแตเร่ิมแรก ท่ีสําคัญกระบวนการ และรูปแบบการทํางานของหนวยงานหรือ
องคกรท่ีเกี่ยวของตองมีการทํางานท่ีเปนแบบระบบบูรณาการ จะทําใหเกิดการทํางานท่ีมีระบบ
แบบมีสวนรวมท่ีกวางขวาง ซ่ึงจะทําใหเกิดการทํางานแบบพหุพาคี ทําใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน...” (นายวิเชียร (นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล) 
  “...ตองจัดทํายุทธศาสตรท่ีชัดเจน มีแผนในการพัฒนาเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติและ
สรางความเขาใจใหตรงกัน ทําใหเกิดการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม พรอมท้ังสรางแนวความคิด
ใหกับพนักงานในองคกรใหเปนผูมีความรับผิดชอบ เปนผูมีความกระตือรือรนในการทํางาน รัก
การแสวงหาความรู มีอุดมการณในการทํางานท่ีชัดเจน มองประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนพรอมสรางแรงจูงใจในการทํางาน...” (นางดวงแกว (นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สวัสดิการ) 
  “...แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
นั้น ตองคํานึงถึงหลักการทํางานท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน โดยใหพนักงานทุก
ระดับมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการทํางาน...” (นางสมศรี (นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการกอง
พัฒนาสงเสริมการเรียนรู) 
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  “...ใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม นอกจากการสรางจิตสํานึกแลวจะตองมีการ
สงเสริม และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซ่ึงควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ปจจัย
เกี่ยวกับกลไกขององคกร ท้ังในระดับนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวย รวมท้ังสราง
ชองทางการมีสวนรวม...” (นางดวงใจ (นามสมมุติ) ตําแหนงผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
 3. การสงเสริมความรวมมือการทํางานในลักษณะเครือขาย 
  “...นอกจากนี้การสงเสริมความรวมมือในการทํางานในลักษณะเครือขายก็มี
ความสําคัญเชนเดียวกัน การพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหนวยงานและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งข้ึนตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิด
ความสําเร็จ ไดแก ภาวะผูนําท่ีจะสรางความเช่ือม่ัน ศรัทธาและความรวมมือรวมใจในการทํางานท่ี
มีความสอดคลองกัน ซ่ึงตองมีวิสัยทัศนในเชิงกลยุทธ ความซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม การสรางคานิยมในการทํางานรวมกันอยางเหนียวแนน ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความสัมพันธท่ีเปนมิตรภาพอยางแทจริง การพัฒนาปรับปรุงการทํางานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิด
การปรับกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเครือขายเพ่ือใชในการติดตอ
ประสานงาน และมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และการสรางชองทางในการติดตอส่ือสาร และ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน เปนตน...” (นางสมศรี (นามสมมุติ) ตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนา
สงเสริมการเรียนรู) 
  “...การสรางพลังเช่ือมโยงในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม และปจจัย
ดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทในการสงเสริมกระตุน สรางจิตสํานึก 
เอ้ืออํานวยตอกระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิก
ในองคกร ขณะเดียวกันกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรสามารถ “สรางภูมคุิมกัน” ตอ
ความรูสึกสูญเสียอํานาจ เปนชองทางท่ีจะนําสมาชิกในองคกรมารวมกันเพื่อท่ีจะแกปญหาของ
สวนรวม...” (นางดวงใจ (นามสมมุติ) ตําแหนงผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
 4. การมีสวนรวมดานการประเมินผล 
  “...การมีสวนรวมดานการประเมินผล ประเด็นท่ีพิจารณาอยางหน่ึงก็คือ การวัดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน โดยดูการเปล่ียนแปลงจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในกิจกรรม จากการสอบถามอยางเปนทางการ การใชแบบสอบถาม หรืออยางไมเปนทางการ
โดยการพูดคุยกับพนักงาน การวัดประสิทธิภาพของส่ือตางๆ โดยดูจากปฏิกิริยาการรับรูขอมูล
ขาวสารของพนักงานท่ีมีการสื่อสารออกไปใหพนักงานทราบ การวัดกระบวนการหรือผลสําเร็จ
จากการดําเนินกิจกรรม โดยดูจากจํานวนพนักงานท่ีเขารวม ความถ่ีในการรวมกิจกรรมแตละ
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กิจกรรม วัดเชิงปริมาณ วัดเชิงคุณภาพของเนื้อหาหรือประโยชนท่ีไดรับ การวัดความรู และความ
เขาใจของพนักงาน...” (นางสาวมานี (นามสมมุติ) ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล) 
  “...กระบวนการประเมิน ตองเร่ิมจากพนักงานประเมินตนเอง และผูบังคับบัญชา 
แลวพนักงานปรึกษากับผูบังคับบัญชา คณะกรรมการบุคคลของหนวยงานใหความเห็นชอบกับการ
ประเมิน และการปรับปรุงสถานท่ีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การสราง 
community of practices คือ ใหพนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน หรือมีจุดประสงครวมกัน 
ไดรวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และสรางผลงานรวมกัน สรางวัฒนธรรมของการ
ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางพนักงาน และจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการแบงปนความรูตางๆ เชน กิจกรรม 
show & share กิจกรรม idea time กิจกรรม book briefing เปนตน...” (นายทองดี (นามสมมุติ) 
ตําแหนงเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลอาวุโส) 
 


