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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อสนับสนุนการสรางองคกรแหง
การเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบกัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรูประเภทตางๆ โดยศึกษา 4 ระดับ 
ไดแก  การมีสวนรวมการตัดสินใจ  การมีสวนรวมการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน และการมีสวนรวมการประเมินผล 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการสรางองคกรแหง
การเรียนรูในโครงการตามระดับตางๆ ของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาแหลงขอมูล ประชากรผูใหขอมูลดานเน้ือหา ซ่ึงครอบคลุม
เนื้อหาการมีสวนรวม 4 ดาน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555–มกราคม 
พ.ศ. 2556 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (mean) 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) แลวสังเคราะหใหเปนประเด็นสําคัญเพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การมีสวนรวมของพนักงานในการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษทั 
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.13) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมการรับผลประโยชนมีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.20) ซ่ึงเปนการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การมีสวนรวม
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การดําเนินงาน, การมีสวนรวมการตัดสินใจ และการมีสวนรวมการประเมินผล (คาเฉล่ีย 3.19, 3.12 
และ 3.00 ตามลําดับ) ซ่ึงท้ัง 3 ดาน เปนการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือจําแนกตาม
โครงการ พบวา โครงการ Smart Center และโครงการจัดทําขอมูล Web Site ประจําหนวยงาน มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.23) รองลงมา คือ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนา (research and development) โครงการตลาดนัดความรู, โครงการ KM Awareness และ
โครงการจัดต้ังมุมสนทนาประจํา กอง/ศูนย/สํานัก (คาเฉล่ีย 3.17-3.19) 
 สําหรับการมีสวนรวมของพนักงาน จําแนกตามดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ โดย
ภาพรวมมีสวนรวมการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การมีสวนรวมการตัดสินใจในการ สัมมนาเร่ือง วัฒนธรรมองคกร มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย 3.37) ซ่ึงมีสวนรวมการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การมีสวนรวมการ
ตัดสินใจในการฝกอบรม ภาษาอังกฤษ และจีน, การอบรมหลักสูตรความรูเบ้ืองตน internet/intranet 
ดวยระบบ E-Learning, การจัดทํา และนําขอมูลเขาสูระบบทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข, 
วงน้ําชา พบผูเกษียณยามเท่ียง และการสรางเครือขายกับหองสมุดของหนวยงานอ่ืน สราง web 
board สราง link เพื่อเขาสูเว็บไซตของแตละหนวยงาน (คาเฉล่ีย 3.28-3.35) ซ่ึงเปนการมีสวนรวม
การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
 สําหรับการมีสวนรวมของพนักงาน จําแนกตามดานการดําเนินงาน โดยภาพรวมมี 
สวนรวมการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมี
สวนรวมการดําเนินงานในการจัดทํา และนําขอมูลเขาสูระบบทดสอบการใชงานและปรับปรุง
แกไข มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.50) ซ่ึงมีสวนรวมการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
การมีสวนรวมการดําเนินงานในการสรางเครือขายกับหองสมุดของหนวยงานอ่ืน สราง web board 
สราง link เพื่อเขาสูเว็บไซตของแตละหนวยงาน,การแลกเปล่ียนแนวคิด วิธีการระหวางหนวยงานท่ี
ใชระบบ mentor หรือ buddy กับหนวยงานที่ยังไมมีระบบน้ี, งานนิทรรศการหนังสือนาอาน, 
คัดเลือกบุคลากรที่จะเขาทําการอบรม เพื่อท่ีจะใหเปนผูเช่ียวชาญและเปนผูใหคําปรึกษาของบริษัท
ฯ ได, การประกวดงานวิจัยและพัฒนาภายในหนวยงาน, การฝกอบรมภาษาอังกฤษ และจีน และ
การสัมมนา เร่ือง การเปดรับฟงความคิดเห็นพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.30-3.49) ซ่ึงเปนการมีสวนรวม
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
 สวนการมีสวนรวมของพนักงาน จําแนกตามดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชน 
โดยภาพรวมมีสวนรวมการรับผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.20) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การมีสวนรวมการรับผลประโยชนในการอบรมพนักงานใหมีความสามารถในการ
เปนผูเช่ียวชาญและเปนผูใหคําปรึกษาของบริษัทฯ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.39) ซ่ึงมีสวนรวม
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การรับผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การมีสวนรวมการรับผลประโยชนในการ
จัดทํา และนําขอมูลเขาสูระบบทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข, การฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
และจีน, งานนิทรรศการหนังสือนาอาน, การสรางเครือขายกับหองสมุดของหนวยงานอ่ืน สราง 
web board สราง link เพื่อเขาสูเว็บไซตของแตละหนวยงาน, การอบรมหลักสูตรความรูเบ้ืองตน 
internet/intranet ดวยระบบ E-Learning, วงน้ําชา พบผูเกษียณยามเท่ียง, การแลกเปล่ียนแนวคิด 
วิธีการ ระหวางหนวยงานท่ีใชระบบ mentor หรือ buddy กับหนวยงานที่ยังไมมีระบบน้ี, สัมมนา 
เร่ือง วัฒนธรรมองคกร และการสัมมนา เร่ือง การเปดรับฟงความคิดเห็นพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.30-
3.37) ซ่ึงเปนการมีสวนรวมการรับผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง 
 สําหรับการมีสวนรวมของพนักงาน เม่ือจําแนกตามดานการมีสวนรวมการประเมินผล 
โดยภาพรวมมีสวนรวมการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.00) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา การมีสวนรวมการประเมินผลในการสัมมนา เร่ือง การเปดรับฟงความคิดเห็นพนักงานมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.34) ซ่ึงมีสวนรวมการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ 
การมีสวนรวมการประเมินผลในการแลกเปล่ียนแนวคิด วิธีการ ระหวางหนวยงานท่ีใชระบบ 
mentor หรือ buddy กับหนวยงานที่ยังไมมีระบบนี้, การอบรมหลักสูตรความรูเบ้ืองตน 
internet/intranet ดวยระบบ E-Learning, วงน้ําชา พบผูเกษียณยามเท่ียง, การจัดทํา และนําขอมูลเขา
สูระบบทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข, สัมมนา เร่ือง วัฒนธรรมองคกร, การฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ และจีน, งานนิทรรศการหนังสือนาอาน และการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขาทําการอบรม 
เพื่อท่ีจะใหเปนผูเช่ียวชาญและเปนผูใหคําปรึกษาของบริษัทฯ ได (คาเฉล่ีย 3.08-3.16) ซ่ึงเปนการมี
สวนรวมการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล 
 
 ผลท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองนี้มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 การมีสวนรวมของพนักงานในการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษทั 
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง จําแนกตามโครงการ และจําแนกตามดานการมีสวนรวมแตละดานก็อยูในระดับปานกลาง
เชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานสวนใหญยังไมเล็งเห็นคุณคาหรือประโยชนของการ
จัดการความรู เพราะยังคิดวาเปนเร่ืองท่ีไกลตัว และมองไมเห็นวาจะสามารถนํามาประยุกตใชกับ
งานของตนเองในสวนใด หรือนํามาใชกับงานของตนเองไดอยางไร ทําใหรูสึกวาเสียเวลาที่จะตอง
นําความรูของตนเองแบงปนผูอ่ืนผานการจัดทํา Blog หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร จึง
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ทําใหองคกรไมสามารถนําความรูท่ีมีอยูในตัวพนักงานแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร
ไดอยางสูงสุด ขณะเดียวกันความรูท่ีจัดเก็บก็ไมสามารถท่ีจะสรางคุณคาหรือสรางประโยชนใหกับ
องคกรได ความรูท่ีมีอยูไมเกี่ยวของอะไรกับบริษัทหรือวางานท่ีทําอยูก็ทําใหพนักงานไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองเขาไปรับผิดชอบหรือเขาไปมีสวนรวมในขอบขายงานน้ัน รวมไปถึงสภาพแวดลอม 
สถานท่ีทํางานท่ีเปนแบบแยกสวนท่ีไมเอ้ือใหเกิดแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู นั่นคือ อยูคน
ละทิศละทาง การที่จะมาแลกเปล่ียนหรือพบปะกันจึงเปนเร่ืองท่ียากลําบาก ซ่ึง Watkins and 
Marsick (1991, p. 152) กลาวไววา องคกรท่ีใหอํานาจแกคนของตนเอง มีการบูรณาการการทํางาน
ท่ีมีคุณภาพเขากับชีวิตการทํางานใหอิสระก็จะกอใหเกิดการเรียนรู กระตุนความรวมมือ แบงปน
ผลงาน เสริมสรางการใฝรู และสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากน้ันปญหาท่ีบางคร้ัง
การวัดผลการดําเนินการจัดการความรูก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะไมมีรูปแบบการเก็บ
รวบรวมขอมูล หรือการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถวัดได ทําใหไมสามารถนําขอมูลมา
ปรับปรุงแกไข คือ ไมมีเคร่ืองมือเขามาชวยในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เปน
ตน วาขณะนี้องคกรเปนอยางไร มีความตองการที่จะพัฒนาเร่ืองไหน อยางไร และเนื่องจากขาดการ
เตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะใหเขาถึงคุณคาของการจัดการความรู พนักงานไมเล็งเห็น
ประโยชนกับส่ิงท่ีจะปฏิบัติ ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แมวาองคกรจะทุมเทแคไหนคง
ไมไดผลหากไดรับการตอตานจากผูใชงาน ดังนั้น การจะสรางองคกรไปสู Learning Organization 
จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญวาจะทําอยางไรใหพนักงานมีความตองการที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึงใน
องคกรหรือหนวยงานก็ยังไมไดมีแบบแผนท่ีชัดเจน รวมไปถึงการสรางเคร่ืองมือที่เอ้ืออํานวยตอ
การจัดการความรู องคกรจึงควรท่ีจะตองจัดหาหรือสรรหามาใหสอดคลองกับความตองการ พรอม
กันนั้นการทํางานยังปราศจากการไววางใจ ไมมีขวัญและกําลังใจ หมดความอยากหรือตองการที่จะ
ติดตอส่ือสาร ไมสนใจท่ีจะชวยกันแกปญหา ขาดความรวมมือ และขาดการทํางานเปนทีม 
ขณะเดียวกันการไมเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมทําใหการมี
สวนรวมในองคกรมีระดับนอย เชน การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของสมาชิกใน
องคกรในระดับตํ่าท่ีสุดแตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการที่จะเปดโอกาสใหเขา
สูกระบวนการการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ ไดหลากหลาย 
เชน เอกสารส่ิงพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว 
การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซด การรับฟงความคิดเห็นก็เปน
กระบวนการหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานหรือองคกร เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด เปนตน ขณะเดียวกัน
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ความเกี่ยวของ (Involve) ยังนอย ทําใหเปนการปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมใน 
การปฏิบัติงานหรือรวมเสนอแนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจวาขอมูลความ
คิดเห็น หรือความตองการจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการาบริหาร เชน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย ประชาพิจารณ เปนตน พรอมกันนั้นการเสริมอํานาจยัง
เปนข้ันท่ีใหบทบาทของสมาชิกในองคกรในระดับสูงท่ีสุด โดยใหสมาชิกในองคกรเปนผูตัดสินใจ 
ซ่ึงบางวิธีทําไดอยางงายๆ แตบางวิธีตองใชเวลา เพราะการมีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน 
 เม่ือพิจารณาระดับการมีสวนรวมท่ีจําแนกเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชนมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.20) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานมองเร่ืองของการรับ
ผลประโยชนเปนเร่ืองสําคัญจากการทํางาน หรือการมีสวนไดสวนเสียจากการทํางานท่ีควรจะไดรับ  
รองลงมา คือ การมีสวนรวมการดําเนินงาน (คาเฉล่ีย 3.19) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานมองเร่ือง
การดําเนินงานเปนส่ิงท่ีขับเคล่ือนระบบการทํางานหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ เพราะการท่ีบุคลากร
หรือพนักงานไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในการทํากิจกรรมของหนวยงานหรือองคกรโดยการรวมคิด 
รวมทํา รวมขับเคล่ือนระบบการทํางานซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท้ังในสวน
ของตัวบุคคลหรือพนักงาน และองคกรได เม่ือพิจารณาตามโครงการ พบวา โครงการ Smart Center 
และโครงการจัดทําขอมูล Web Site ประจําหนวยงาน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.23) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากโครงการ Smart Center เปนโครงการท่ีรวบรวมและจัดทําขอมูลรายช่ือบุคลากรของ
บริษัทฯ ท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาชีพตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลกลางสําหรับทุกฝาย/กอง/
ศูนย/สํานัก ในการสรรหาผูเช่ียวชาญสําหรับการอบรม/บรรยายตางๆรวมท้ังเปนผูใหขอมูล ให
คําปรึกษา หรือดําเนินการในเร่ืองเฉพาะทางเชิงลึก ซ่ึงจะชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ เกิดประโยชนสูงสุด มีการแลกเปล่ียนขอมูลความรูอันเปนประโยชนกันอยางแพรหลาย 
สนองเปาหมายการเปนองคกรแหงการเรียนรูของบริษัทฯ สวนโครงการจัดทําขอมูล Web Site 
ประจําหนวยงาน เปนโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพราะในยุคท่ี
การแขงขันทางธุรกิจไดทวีความเขมขนอยูในทุกขณะดังเชนทุกวันนี้ ลักษณะการตอสูทางธุรกิจใน
ปจจุบันเปนการตอสูทางความรู องคกรใดมีความรูท่ีทันสมัยกวา ถูกตองกวาจะสามารถสรางอํานาจ
ทางการแขงขันไดมากกวา แตท่ีสําคัญมากกวานั้น คือ การท่ีองคกรสามารถนําความรูมาแบงปน
สมาชิกในองคกรเพื่อใหสมาชิกในองคกรมีความรูเทาเทียมกัน เปนเร่ืองท่ีพึงตระหนักวาการท่ีเรา
ไดความรูมาแลวไมแบงปนออกไปจะสงผลเสีย ทําใหพนักงานคนอ่ืนในองคกรท่ีตองการความรู
เร่ืองนั้นตองสูญเสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆ ไปกับการคนหาความรูนั้นดวยตนเอง ซ่ึงเปนการ
ส้ินเปลืองทรัพยากรขององคกรโดยรวมดวย ดังนั้น การถายทอดความรูภายในองคกรเพื่อให
พนักงานแตละคนสามารถเขาถึงความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็วจึง
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เปนส่ิงท่ีสําคัญ รองลงมา คือ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (research 
and development) (คาเฉล่ีย 3.19) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา เปนการสราง
องคความรูท่ีสําคัญ เนื่องจากความรูบางเร่ืองมีความซับซอน จําเปนตองอาศัยการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ผานระเบียบวิธีท่ีนาเช่ือถือจึงมีความจําเปนท่ีตองอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซ่ึง
แนวคิดท่ีจะสรางความรูผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research and development : R&D) นี้ 
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 สําหรับแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู ดานการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรับ
ผลประโยชน และการประเมินผล พบวา ถาตองการใหมีสวนรวมเพิ่มข้ึนจะตองมีกระบวนการมี
สวนรวมในงานพัฒนานั้น สมาชิกในองคกรควรจะตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงาน โดยมีผูเช่ียวชาญ ชํานาญการ วิชาการ ท่ีมีความรูความสามารถท่ีประสบความสําเร็จใน
การทํางานจากภายนอกเปนผูสงเสริม/สนับสนุนท้ังในดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม การมีสวนรวมในการพัฒนา จําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการและเทคนิคการทํางานเปน
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันการริเร่ิมการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีจะตองเขามามีสวนรวม
ในการคนหาปญหา/สาเหตุของปญหา ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความตองการ 
และจัดลําดับความสําคัญของความตองการในองคกรข้ันตอนมีสวนรวมในข้ันการวางแผนในการ
พัฒนาซ่ึงเปนข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการตลอดจนแนว
ทางการดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจะใช ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา 
เปนสวนท่ีสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการสรางประโยชน โดยไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ จากองคกร ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันตอนรับผลประโยชนจากการ
พัฒนา ซ่ึงเปนท้ังการไดรับผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ และข้ันตอนการมีสวนรวม
ในข้ันประเมินผลการพัฒนาเปนการประเมินวาการท่ีสมาชิกในองคกรเขารวมพัฒนา ไดดําเนินการ
สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบยอย (Formative Evaluation) เปนการ
ประเมินผลความกาวหนาเปนระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงเปนการ
ประเมินผลสรุปรวมยอด นอกจากนั้นตองมียุทธศาสตรการทํางานท่ีชัดเจน มีแผนในการพัฒนาทีใ่ช
เปนแนวทางในการปฏิบัติและสรางความเขาใจใหตรงกัน มีข้ันตอนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
ปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม ขณะเดียวกันก็ตองมองถึงเร่ืองของสวัสดิการพนักงานดวย และการ
สงเสริมความรวมมือในการทํางานในลักษณะเครือขาย ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มมาตรฐานการทํางานของหนวยงานและพัฒนาคุณภาพ สรางคานิยมในการทํางานรวมกันอยาง
เหนียวแนน กอใหเกิดความสัมพันธท่ีเปนมิตรภาพอยางแทจริง 
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 นอกจากนั้นการท่ีจะใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม นอกจากการสรางจิตสํานึกแลว
จะตองมีการสงเสริม และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซ่ึงควรพิจารณาถึงปจจัย
ตางๆ เชน ปจจัยเกี่ยวกับกลไกขององคกร ท้ังในระดับนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติท่ี
เอ้ืออํานวย รวมท้ังสรางชองทางการมีสวนรวม จําเปนท่ีจะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบเปดมี
ความเปนประชาธิปไตย มีความโปรงใส รับฟงความคิดเห็น และมีการตรวจสอบได ปจจัยดาน
สมาชิกในองคกรท่ีมีจิตสํานึกตอปญหาและประโยชน รวมมีสํานึกตอความสามารถและภูมิปญญา
ในการจัดการปญหาซ่ึงเกิดจากประสบการณและการเรียนรู รวมถึงการสรางพลังเช่ือมโยงในรูป
กลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม และปจจัยดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซ่ึงเปนผูท่ีมี
บทบาทในการสงเสริมกระตุน สรางจิตสํานึก เอ้ืออํานวยตอกระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูล
ขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิกในองคกร ขณะเดียวกันกระบวนการมีสวนรวม
ของสมาชิกในองคกรสามารถ “สรางภูมิคุมกัน” ตอความรูสึกสูญเสียอํานาจ เปนชองทางท่ีจะนํา
สมาชิกในองคกรมารวมกันเพื่อท่ีจะแกปญหาของสวนรวม สรางความรูสึกวานี่เปนปญหา “ของ
เรา” ดังนั้น กระบวนการมีสวนรวมจึงเปนชองทางท่ีจะสรางใหเกิดการส่ือสารระหวางกลุมเพื่อท่ี
เขาจะไดมาทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมเพื่อท่ีจะไดมาทําความเขาใจถึงความ
ตองการของแตละกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีจะยับยั้งการกระทําท่ีสุดโตง เปนชองทางหนึ่ง
ในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร การฝกอบรมผูท่ีจะเปนผูนําในอนาคต การฝกอบรมจะเปน
การฝกการทํางานรวมกัน 
 พรอมกันนั้น  กระบวนการประเมิน  ตองเร่ิมจากพนักงานประเมินตนเอง  และ
ผูบังคับบัญชา แลวพนักงานปรึกษากับผูบังคับบัญชา คณะกรรมการบุคคลของหนวยงานใหความ
เห็นชอบกับการประเมิน และการปรับปรุงสถานท่ีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน 
การสราง Community of Practices คือ ใหพนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน หรือมี
จุดประสงครวมกัน ไดรวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และสรางผลงานรวมกัน สราง
วัฒนธรรมของการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางพนักงาน และจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการแบงปนความรู
ตางๆ เชน กิจกรรม Show & Share กิจกรรม Idea Time กิจกรรม Book Briefing เปนตน และการวัด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน โดยดูการเปล่ียนแปลงจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในกิจกรรม จากการสอบถามอยางเปนทางการ การใชแบบสอบถาม หรืออยางไมเปนทางการ
โดยการพูดคุยกับพนักงาน การวัดประสิทธิภาพของส่ือตางๆ โดยดูจากปฏิกิริยาการรับรูขอมูล
ขาวสารของพนักงานท่ีมีการสื่อสารออกไปใหพนักงานทราบ การวัดกระบวนการหรือผลสําเร็จ
จากการดําเนินกิจกรรม KM เชน การวัดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุมเปาหมาย โดยดู
จากจํานวนพนักงานท่ีเขารวม ความถ่ีในการรวมกิจกรรมแตละกิจกรรม วัดเชิงปริมาณ วัดเชิง
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คุณภาพ ของเนื้อหาหรือประโยชนท่ีไดรับ การวัดความรู และความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับ KM 
เชน ความหมาย ประโยชน วิธีการดําเนินกิจกรรม หรือวิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ เพื่อเขาถึงความรูท่ี
พนักงานตองการ เชน การ Pre-Post Test ผาน E-Learning การวัดความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอ
การจัดการความรูเพื่อนําขอมลูมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีการใหของ
รางวัลพนักงาน เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมดานการจัดการความรูตางๆ 
ท่ีหนวยงานจัดข้ึน เชน กิจกรรม Change YOD โดยมีการประกวดและใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีการ
ตกแตงโตะทํางานไดสวยงามและตรงกับแนวคิดของกิจกรรมมากท่ีสุด ท่ีสําคัญการออกแบบ
เคร่ืองมือ KM จะตองเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช และตองดูความตองการดวยวา
องคกรจะเนนแนวทางไปทางใด เพื่อใหสามารถนําความรูภายในองคกรท่ีมีอยูมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 ผลจากการศึกษา เร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือสนับสนุนการสราง
องคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูบริหาร พนักงานควรใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการมี 
สวนรวมของพนักงานเพื่อสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
องคกรตอไป 
 2. ควรมีการดําเนินการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อสนับสนุนการสราง
องคกรแหงการเรียนรูอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
 3. ผูเกี่ยวของทุกฝาย ควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการสราง
องคกรแหงการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาการปรับตัวขององคกร พนักงาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม โดยศึกษาเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปรวมถึงการมีสวนรวม การจดัการในดาน
อ่ืนๆ 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเพื่อนําไปปรับปรุงการมีสวนรวมให
สอดคลองกับความตองการของพนักงานใหมากท่ีสุด 
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 3. ควรมีการศึกษาคนควาความตองการในการมีสวนรวมตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
ผูจัดการ หัวหนาแผนก และพนักงานท่ัวไป 
 4. ควรมีการศึกษาคนควาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการมีสวนรวมในการสราง
องคกรแหงการเรียนรู 
 


