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ภาคผนวก 
 

  -  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
  -  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ 
      บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
  -  แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การมีสวนรวมของพนักงาน ในการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

ของบรษิัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 

 
คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของพนักงาน ในการสนับสนุนการสรางองคกร
แหงการเรียนรู ของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล  
คําแนะนํา  กรุณาใสเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองท่ีทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความเปนจริง 
 และใสขอมูลโดยการเขียนในชองท่ีไมมีเคร่ืองหมาย  
 
1.  เพศ  
 (  ) ชาย   (  ) หญิง  
 
2.  อายุ ..........ป 
 
3.  ระยะเวลาในการทํางาน ..........ป 
 
4.  สถานภาพ  
 (  ) โสด   (  ) สมรส  
 (  ) หมาย   (  ) หยาราง 
 
5.  การศึกษา  
 (  ) ต่ํากวาปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) สูงกวาปริญญาตรี  
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6.  ฝาย 
 (  ) ฝายบริหารทั่วไป  (  ) ฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู   
 
7.  ชื่อตําแหนงองคกร 
 (  ) ผูอํานวยการกอง 
 (  ) ผูจัดการงานบริหารทั่วไป 
 (  ) ผูชวยบริหารอาวุโส 
 (  ) เจาหนาท่ีบริหาร 
 (  ) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 
 (  ) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของพนักงาน ในการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 ของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองท่ีทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  
 

การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมการ

ตัดสินใจ 
(decision making) 

การมีสวนรวมการ
ดําเนินงาน 

(implementation) 

การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน 

(benefits) 

การมีสวนรวมการ
ประเมินผล 

(evaluation) 

โครงการท่ีสนับสนุน
การสรางองคกรแหง

การเรียนรู 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  โครงการ Knowledge 
Mapping 
 1.1 การจัดทําระบบ
ฐานขอมูล และ web 
site ของบริษัทฯ 

                    

2. โครงการสงเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมการวิจัยและ
พั ฒ น า  (research 
and development) 
 2.1 การประกวด
งานวิจัยและพัฒนา
ภายในหนวยงาน 
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การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมการ

ตัดสินใจ 
(decision making) 

การมีสวนรวมการ
ดําเนินงาน 

(implementation) 

การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน 

(benefits) 

การมีสวนรวมการ
ประเมินผล 

(evaluation) 

โครงการท่ีสนับสนุน
การสรางองคกรแหง

การเรียนรู 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. โครงการปรับปรุง
หองสมุดเปนศูนย
ข อ มู ล ค ว า ม รู
(knowledge center) 
 3.1 การรวบรวม
เอกสารที่ เ ก่ียวของ
กับความรูดานตางๆ
ภาย ในหน ว ย ง าน
ของตนเอง 

                    

4. โครงการ Smart 
Center 
4.1 คัดเลือกบุคลากร
ที่จะเขาทําการอบรม 
เ พื่ อ ที่ จ ะ ใ ห เ ป น
ผูเชี่ยวชาญและเปน
ผูใหคําปรึกษาของ
บริษัทฯ ได 

                    

4.2  อบรมพนักงาน
ใหมีความสามารถใน
การเปนผูเชี่ยวชาญและ
เปนผูใหคําปรึกษาของ
บริษัทฯ 

                    

5. โครงการหองสมุด
อิเลคทรอนิคส 
5.1 การสรางระบบ
หองสมุด อิเลคทรอนิคส 
โดยรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหความ
ตองการ แลวออกแบบ
และพัฒนาระบบ 
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การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมการ

ตัดสินใจ 
(decision making) 

การมีสวนรวมการ
ดําเนินงาน 

(implementation) 

การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน 

(benefits) 

การมีสวนรวมการ
ประเมินผล 

(evaluation) 

โครงการท่ีสนับสนุน
การสรางองคกรแหง

การเรียนรู 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5.2 การสรางเครือขาย
กั บห อ ง ส มุ ด ข อ ง
หนวยงานอื่น สราง 
web board สราง link 
เพื่ อ เ ข า สู เ ว็ บไซต
ของแตละหนวยงาน 

                    

6. โครงการถายทอด
ความรู ภายในหนวยงาน 
6.1 การถายทอดความรู 
จัดทําปฏิทินถายทอด
ความรูในหนวยงาน
ตัวเอง ปละ 1 คร้ัง 

                    

6.2 การแลกเปลี่ยน
แ น ว คิ ด  วิ ธี ก า ร 
ระหวางหนวยงานที่
ใ ช ร ะ บ บ  mentor 
หรือ buddy กับ
หนวยงานที่ยังไมมี
ระบบนี้ 

                    

7. โครงการจัดทํา
ขอมูล Web Site 
ประจําหนวยงาน 
7.1 การออกแบบ
โครงสรางของ website 

                    

7.2  การจัดทํา และ
นําขอมูลเขาสูระบบ 
ทดสอบการใชงาน
และปรับปรุงแกไข 

                    

8. โครงการ E-Learning  
8.1 การอบรมหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(ระดับ intermediate)  
ดวยระบบ E-Learning 
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การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมการ

ตัดสินใจ 
(decision making) 

การมีสวนรวมการ
ดําเนินงาน 

(implementation) 

การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน 

(benefits) 

การมีสวนรวมการ
ประเมินผล 

(evaluation) 

โครงการท่ีสนับสนุน
การสรางองคกรแหง

การเรียนรู 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8.2 การอบรมหลักสูตร
ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น 
internet/intranet ดวย
ระบบ E-Learning 

                    

9. โครงการตลาดนัด
ความรู 
9.1 การอบรม dialogue 

                    

9.2  งานนิทรรศการ
หนังสือนาอาน 

                    

9.3  สัมมนาเร่ือง
“วัฒนธรรมองคกร’’ 

                    

10. โครงการ KM 
Awareness 
10.1 การฝกอบรม 
 “ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
เบื้องตน” 

                    

10.2 การฝกอบรม 
“ภาษาอังกฤษ, จีน” 

                    

11. โครงการจัดตั้ง
มุมสนทนาประจํ า 
กอง/ศูนย/สํานัก 
11.1 การพบปะ
สังสรรค ระหวางรุน
พี่พบรุนนอง 

                    

11.2 “ วงนํ้าชา’’ พบ
ผูเกษียณยามเท่ียง 
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การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมการ

ตัดสินใจ 
(decision making) 

การมีสวนรวมการ
ดําเนินงาน 

(implementation) 

การมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน 

(benefits) 

การมีสวนรวมการ
ประเมินผล 

(evaluation) 

โครงการท่ีสนับสนุน
การสรางองคกรแหง

การเรียนรู 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12. โครงการชุมชน
เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม รู 
บริ ษัทวิทยุการบิน
แห งประ เทศ ไทย 
จํากัด. (Communities of 
Practice)  
12.1 การบรรยาย   
“  ความรู  นโยบาย 
ภารกิจ วิสัยทัศนของ
บริษัทฯ’’ 

                    

13. โครงการ
วัฒนธรรมองคกรยุค
เศรษฐกิจฐานความรู 
13.1 การอบรมเร่ือง  
บทบาทและหนา ท่ี
เปน change agent 

                    

13.2  การสัมมนา เร่ือง 
“ การเปดรับฟงความ
คิดเห็นพนักงาน’’ 
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โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 

 

ลําดับท่ี 1 
โครงการแผนผังความรู (knowledge mapping) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันองคกรตางๆ ท่ัวโลกตางหันมาใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรูมากข้ึน 
ท้ังนี้เนื่องจากความรูกลายเปนปจจัยการแขงขันท่ีสําคัญ และความรูท่ีสําคัญสวนหน่ึงเปนความรูท่ี
แฝงอยูในองคกรแตละแหง เปนความรูขององคกร (organization knowledge) องคกรท่ีจะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนตองหาวิธีในการนําความรูเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ทาง
หนึ่งท่ีทําได คือ การเก็บสะสมความรูท่ีเกิดข้ึนในองคกรอยางเปนระบบ งายตอการคนหา งายตอ
การที่ผูใชจะนํามาใช องคกรจึงจําเปนตองมีการสะสมความรูท่ีมีอยูอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถ
นํามาใชประโยชนสูงสุดในองคกร  
 การทําแผนผังความรู (knowledge mapping) ของคนภายในองคกรเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ชวยใหการคนหาความรูเปนไปโดยงาย เนื่องจากแผนผังความรูมีลักษณะเปนแผนภาพ หรือแผนท่ี
ท่ีแสดงกลุมความรูของพนักงานในองคกร โดยจําแนกและจัดกลุมประเภทความรูภายในองคกร
เปนกลุม ตามลักษณะและประเภทของความรูท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร เพ่ือวา
เม่ือถึงคราวท่ีพนักงาน หรือผูบริหารตองการความรูในบางเร่ืองมาประกอบการตัดสินใจ บุคคล
เหลานั้นจะสามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยสะดวก ดังนั้นเพื่อใหการสืบคนความรูท่ีมีอยูภายใน
ของบริษัทฯ เปนไปไดโดยงายและมีระบบ จึงจําเปนตองจัดทําแผนผังความรู (knowledge mapping) 
ของบริษัทฯ ข้ึน  
 
วัตถุประสงค  
 1. ผูบริหารและพนักงานสามารถคนหาแหลงความรูตางๆ ไดโดยงายและรวดเร็ว  
 2. บริษัทฯ สามารถวางแผนอัตรากําลังไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด  
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การดําเนินการ  
 ขั้นเตรียมการ  
  - สํารวจรวบรวมขอมูล “ความรู” และแหลงความรู (ตัวบุคคล, สถานท่ี จัดเก็บ) ท่ี
แตละหนวยงานมี/ตองการใช  
  - จัดทําโปรแกรมระบบฐานขอมูล และWeb Site  
  - ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองชองสัญญาณการเขาใชขอมูลบนระบบเครือขาย
ของบริษัทฯ  
 ขั้นดําเนินการ  
  - บันทึกขอมูล  
  - ทดสอบระบบ  
  - ประชาสัมพันธใหพนักงานทราบ  
 ขั้นสรุปผล  
  - สรุปสถิติการเขาใชขอมูล  
  - เปดรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการขอมูล  
  - รวบรวม/วิเคราะห  
 ขั้นปรับปรุง  
  - แกไขขอจํากัดตางๆ  
  - ทบทวนปรับปรุงขอมูลใน Knowledge Mapping ใหเปนปจจุบันทุกป  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สท. คพ. บข.  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553–30 กันยายน 2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - ปริมาณผูเขาใชบริการจําแนกตามหนวยงาน  
 - ความพึงพอใจของผูใชบริการ  
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งบประมาณ - 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 - พนักงานสามารถคนหาความรู และผูเช่ียวชาญดานตาง  ๆท่ีมีอยูภายในบริษัทฯ ไดโดยงาย  
 - สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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ลําดับท่ี 2  
โครงการสงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันกระแสการแขงขันทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ความรูไดเปล่ียนสถานภาพ
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความสามารถทางการแขงขัน ตั้งแตในระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร 
ไปจนถึงระดับประเทศ องคกรนั้นตองมีความสามารถในการบริหารจัดการความรูท่ีตองการไป
จนถึงการแปรความรูไปสรางมูลคาเพิ่ม (value added) ในการดําเนินการใหกับองคกรความรูท่ี
จําเปนตอการดําเนินการขององคกรอาจเปนความรูเดิมท่ีมีอยูแลว ท้ังท่ีมีอยูภายในและภายนอก
องคกร การท่ีเราจะนําเอาความรูเหลานี้มาใชได จําเปนตองมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึง
ความรูเหลานั้น ขณะเดียวกันการท่ีองคกรจะใชฐานความรูเทาท่ีมีอยูเดิมในการพัฒนาองคกรคงไม
เพียงพอ เนื่องจากการเขาถึงความรูท่ีมีอยูแลวเพียงอยางเดียวมิอาจประกันไดวาพนักงานหรือองคกร
จะไดความรูท่ีตองการ ความรูท่ีไดรับมาอาจไมเหมาะสม หรือไมตรงกับความตองการท้ังหมดทํา
ใหไมสามารถนํามาใชงานได นอกจากนี้แลวองคกรแตละแหงมีลักษณะเฉพาะตัวในเร่ืองวัฒนธรรม 
คานิยม ลักษณะผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ ความรูท่ีองคกรตองการ 
จึงตองมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะขององคกรดวย องคกรจําเปนตองสรางความรูใหมท่ี
เหมาะสมกับตนเองในบางสวนดวย 
 หนึ่งในการสรางความรูท่ีสําคัญ คือ กระบวนการวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้เนื่องมาจากความรู
บางเร่ืองมีความซับซอน จําเปนตองอาศัยการพัฒนาอยางเปนระบบ ผานระเบียบวิธีท่ีนาเช่ือถือจึงมี
ความจําเปนท่ีตองอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา แนวคิดท่ีจะสรางความรูผานกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (research and development :R&D) นี้ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องท้ัง
ในอดีตและปจจุบัน ดังนั้นในแผนแมบทการจัดการความรูนี้จึงไดบรรจุโครงการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาไวดวย 
 
วัตถุประสงค  
 1. สรางงานวิจัยและพัฒนาข้ึนภายในหนวยงานของตนเอง 
 2. สรางองคความรูใหมท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 
 3. สรางส่ิงประดิษฐใหม (innovation) เพื่อสนองความตองการของลูกคา 
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การดําเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 
  - ศึกษาความเปนไปได ในการกําหนดสวนงาน R&D ประจําหนวยงาน (เฉพาะ
หนวยงานท่ีเหมาะสมเทานั้น) 
  - กําหนดขอบขายความรับผิดชอบ และลักษณะงานของ R&D 
 ขั้นดําเนินการ 
  - แตงต้ัง R&D ประจําหนวยงาน (เฉพาะหนวยงานท่ีเหมาะสม) 
  - จัดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
  - ดําเนินการวิจัยและพัฒนาใหครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 
  - จัดการประกวดผลงานวิจัยและพัฒนา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  - แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยและพัฒนา 
  - กําหนดหลักเกณฑการตัดสิน 
  - ประชาสัมพันธใหพนักงานทราบเง่ือนไขการสงงานวิจัยและพัฒนาเขาประกวด 
  - จัดประกวดและตัดสินงานวิจัยและพัฒนาท่ีจะไดรับทุนสนับสนุน 
  - มอบทุนวิจัย 
  - คัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนาดีเดน 
  - มอบรางวัล 
 ขั้นสรุปผล 
  - รวบรวมผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน 
  - สรุปปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ 
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :ผค. 
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ทุกกอง/ศูนย/สํานัก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2553–30 กันยายน 2557 
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด 
 จํานวนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการจัดการความรู 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

112 

งบประมาณ  
 ในสวนของการประกวดผลงานวิจัยและพัฒนา 300,000 บาท โดยแบงออกเปน 
 1. ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
  - งานวิจัยทางวิทยาศาสตร 3 ทุน / ทุนละ 30,000 บาท 
  - งานวิจัยทางสังคมศาสตร 3 ทุน / ทุนละ 30,000 บาท 
  - ส่ิงประดิษฐใหม 3 ทุน / ทุนละ 30,000 บาท 
 2. รางวัลการวิจัยและพัฒนาดีเดน 
  - งานวิจัยทางวิทยาศาสตร 1 ทุน / ทุนละ 10,000 บาท 
  - งานวิจัยทางสังคมศาสตร 1 ทุน / ทุนละ 10,000 บาท 
  - ส่ิงประดิษฐใหม 1 ทุน / ทุนละ 10,000 บาท 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีความรูและนวัตกรรมใหมๆ เกิดข้ึน นับเปนการสรางมูลคาเพิ่ม (value added) ใหกับ
บริษัทฯ 
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ลําดับท่ี 3  
โครงการปรับปรุงหองสมุดเปนศูนยขอมูลความรู (knowledge center)  

 
หลักการเหตุผล 
 การปรับปรุงหองสมุดเปนศูนยขอมูลความรู (knowledge center) จะชวยใหกระบวนการ
สะสมความรูในองคกรเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล พนักงานสามารถเขามาใชประโยชน
ไดในจุดเดียว ศูนยความรูนี้จะมีบทบาทมากกวาหองสมุด คือ เปนท่ีเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับความรูดานตางๆ ขององคกร อาทิ รายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการ ผลการวิจัย 
คูมือการทํางาน สถิติเร่ืองตางๆ ขององคการ มีการจัดระบบใหงายตอการนํามาใชประโยชนในองคกร 
มีความสะดวกในการใชงาน ไมตองคนหาจากหลายแหลงความรู  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อรวบรวมขอมูลองคความรูตางๆ ใหอยูในท่ีเดียวกัน  
 2. เพื่อใหมีการเขาถึงองคความรูเปนไปอยางสะดวก  
 
การดําเนินการ  
 รวบรวมความรูดานตางๆ ท่ีมีอยูในองคกร สรุป และนําเสนอตอผูบริหารองคกร เพื่อให
ทราบวามีความรูดานใดบางท่ียังขาดอยูในองคกร เร่ืองใดท่ียังตองการการศึกษาเพิ่มเติม ทําการ
เช่ือมโยงเขากับผังความรูของบุคคลเพ่ือใหทราบวาในองคกรมีบุคลากรท่ีรูเร่ืองนั้นอยูหรือไม 
ประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนทราบวาเม่ือใครมีความรูใหมตองนําความรูท่ีไดมาเก็บไวในศูนย
ความรู มีการปรับปรุงขอมูลตลอดเวลา  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สท. ผค.  
 
กลุมเปาหมาย  
 พนักงานทุกระดับ  
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ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2556 
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - เก็บสถิติการเขาใชศูนยขอมูลความรูของพนักงาน  
 - แจกและเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจตอขอมูลความรูท่ีมีอยูในศูนยขอมูลความรู  
 
งบประมาณ -  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ขอมูลความรูตางๆ ท่ีมีอยูในองคกรถูกรวบรวมใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน  
 2. พนักงานในบริษัทฯ มีความสะดวกในการเขาถึงขอมูลความรูตางๆ มากข้ึน  
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ลําดับท่ี 4 
โครงการ Smart Center 

 
หลักการเหตุผล  
 บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาชีพตางๆ จึงควรมีการรวบรวม
และจัดทําขอมูลรายช่ือบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลกลางสําหรับทุกฝาย/กอง/ศูนย/สํานัก 
ในการสรรหาผูเช่ียวชาญสําหรับการอบรม/บรรยายตางๆรวมท้ังเปนผูใหขอมูล ใหคําปรึกษา หรือ
ดําเนินการในเร่ืองเฉพาะทางเชิงลึก ซ่ึงจะชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เกิดประโยชน
สูงสุด มีการแลกเปล่ียนขอมูลความรูอันเปนประโยชนกันอยางแพรหลาย สนองเปาหมายการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของบริษทัฯ  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อรวบรวมขอมูลองคความรูและประสบการณของบุคลากรในบริษัทฯ  
 2. เพื่อใหมีการเผยแพรองคความรูกันอยางกวางขวางอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ  
 
การดําเนินการ  
 1. ปงบประมาณ 2553 รวบรวมรายช่ือบุคลากรภายในบริษัทฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ตางๆ รวมถึงพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษา ดวยทุนการศึกษาของบริษัทฯ พนักงานท่ีสําเร็จการศึกษา
จากโครงการ Global Competence (GCP) และคัดเลือกเพื่อเขารับการอบรมใหมีความสามารถใน
การเปนผูเช่ียวชาญสําหรับการอบรม/บรรยายตางๆ รวมท้ังเปนผูใหขอมูล ใหคําปรึกษา หรือดําเนินการ
ในเร่ืองเฉพาะทางเชิงลึก โดยแบงจํานวนผูเขารับการอบรมออกเปนรุน รุนละ 10% จากจํานวน
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงคาดวาจะมีจํานวน 25 คน/รุน และใหการอบรม
ไตรมาส ละ 1 รุน เร่ิมต้ังแตไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ 2552 คาดวาจะใชเวลาในการอบรมครบ
ทุกรุนในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ 2553  
 2. ปงบประมาณ 2553-2555 บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือก และไดรับการอบรมแลวทํางาน
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลความรูอันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เผยแพรทางอินทราเน็ต ไตรมาสละ 1 
เร่ือง ตอ 1 คน  
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 3. ปงบประมาณ 2553-2557 บุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกและไดรับการอบรมแลวพัฒนา
รูปแบบผลงานท่ีจะเผยแพรทางอินทราเน็ตใหมีคุณภาพมากข้ึน เชน มีการวิเคราะห วิจารณ วิจัย ใน
เร่ืองใหมๆ และมีคุณคาทางวิชาการมากข้ึน เผยแพรทางอินทราเน็ต ไตรมาส ละ 1 เร่ือง ตอ 1 คน  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สท.  
 
กลุมเปาหมาย  
 พนักงานทุกระดับท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในดานตางๆ  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2553–2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - แจกและเก็บแบบสอบถามการประเมินวิทยากรในหลักสูตรท่ีบุคลากรภายในบริษัทฯ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญดานตางๆ ไดรับเชิญไปเปนวิทยากร  
 - เก็บสถิติการเขาดูขอมูลความรูท่ีผูเช่ียวชาญจัดสรางเผยแพรทางอินทราเน็ต  
 - แจกและเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจตอขอมูลความรู และรูปแบบท่ีผูเช่ียวชาญ
ดานตางๆ จัดสรางเผยแพรทางอินทราเน็ต  
 
งบประมาณ –  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในดานตางๆ ไดรับการพัฒนาใหนําความรู และประสบการณท่ี
มีอยูมาเผยแพร ถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. พนักงานในบริษัทฯ ไดรับการถายทอดองคความรู และประสบการณจากกลุมผูเช่ียวชาญ 
ซ่ึงจะชวยในการพัฒนาองคกรตอไป  
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ลําดับท่ี 5  
โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

 

หลักการเหตุผล  
 ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส คือการพัฒนาจากระบบการทํางานของหองสมุดใน
รูปแบบปจจุบัน ซ่ึงตัดตอนบางสวนนํามาผสมผสานเขากับเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบ Intranet เพื่อใหบริการงานหองสมุดสําหรับพนักงาน ไดแก การใชบัตรรายการเพ่ือคนหา 
งานบริการยืม คืน ปรับ จอง ซ่ึงจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการใหบริการ ทําใหข้ันตอนใน
การบริหารรวดเร็วข้ึน นํามาซ่ึงประสิทธิภาพที่จะเพิ่มข้ึนอีกดวย อีกท้ังยังเปนการสรางเครือขาย
เช่ือมโยงระหวางหองสมุดของหนวยงาน  
 ท่ีมีความรับผิดชอบคลายคลึงกันใหมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน ใหผูใชบริการ
สืบคนขอมูลไดอยางกวางขวาง รวมทั้งการสรางคลังความรูโดยการพัฒนาใหเปนหองสมุด On-line 
โดยรวบรวมเอกสาร บทความท่ีนาสนใจ เชน เอกสารอบรม/สัมมนาตางๆ นํามาใสไวในอินทราเน็ตของ
บริษัทฯ ใหพนักงานสามารถเขาไปหาความรูไดตลอดเวลา โดยไมตองรอยืมเอกสารจากหองสมุด ซ่ึงอาจ
ตองใชเวลานานหากมีผูอ่ืนใชอยู เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของพนักงาน สนับสนุนการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู  
 

วัตถุประสงค  
 1. เพื่อจัดทําระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยเช่ือมโยงเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
และอินทราเน็ตของบริษัทฯ  
 2. เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดการความรูในการที่จะสรางคลังความรู การ
เผยแพรความรู รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 

การดําเนินการ 
 1. ปงบประมาณ 2553 จัดสรางระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยรวบรวมขอมูลและ 
วิเคราะหความตองการ แลวนํามาออกแบบและพัฒนาระบบฯ จากน้ัน เจาหนาท่ีหองสมุดทําการ
บันทึกระเบียนส่ือตางๆ แลวทดสอบระบบ เพื่อใชระบบเพื่อการยืม/คืน/ปรับ และระบบเพื่อการ
คนหา ท้ังในสวนของหองสมุดสวนกลาง  
 2. ปงบประมาณ 2553 จัดสรางระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสหองสมุดดอนเมือง ศูนยฯ 
ภูมิภาค 8 แหง และหอบังคับการบินหัวหิน 
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 3. ปงบประมาณ 2553–2555 สรางเครือขายกับหองสมุดของหนวยงานอ่ืน ท้ังสถาบันการศึกษา 
หนวยงานท่ีเปนแหลงความรูซ่ึงเปนประโยชนกับบริษัทฯ ท้ังในและตางประเทศ โดยสรางเครือขายใน
หลายลักษณะ เชน การสราง Web board, การสราง Link เพื่อเขาสูเว็บไซตของแตละหนวยงาน  
 4. ปงบประมาณ 2555–2557 พัฒนาใหเปนหองสมุด On–Line โดยข้ันแรกรวบรวม
ขอมูล เอกสารท่ีเปนประโยชน แยกเปนหมวดหมู จากนั้นคัดเลือกขอมูล เอกสารท่ีเปนประโยชน 
หรือพนักงานใหความสนใจกันมากในขณะน้ันมาใสไวในเว็บไซตของบริษัทฯ กําหนดใหอยูใน
เว็บไซตประมาณ 1 เดือน จากนั้นหมุนเวียนเอกสารเร่ืองใหมเขามาไวแทน  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สท. คพ. บข.  
 

กลุมเปาหมาย  
 พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ  
 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2553-2557 
 

การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 แจกและเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการใชระบบ  
 

งบประมาณ  
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 19 เคร่ือง เคร่ืองละ 40,000 บาท      760,000 บาท  
 2. เคร่ืองพิมพบารโคดหนังสือ 10 เคร่ือง เคร่ืองละ 38,000 บาท    380,000 บาท 
 3. เคร่ืองสแกนบารโคดหนังสือ 10 เคร่ือง เคร่ืองละ 17,000 บาท   170,000 บาท  
 4. เคร่ืองพิมพใบแจงรายการยืม-คืน-สง 10 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,000 บาท 230,000 บาท 
 5. Ribbon 20 มวน                  6,600 บาท  
 6. สต๊ิกเกอร 20 มวน                5,400 บ า ท 
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน               1,552,000  บาท  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. เกิดการเรียนรูอยางกวางขวางในองคกร  
 2. พนักงานไดรับความสะดวกมากข้ึนในการใชบริการหองสมุด  
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ลําดับท่ี 6  
โครงการถายทอดความรูภายในหนวยงาน  

 
หลักการและเหตุผล  
 ในยุคท่ีการแขงขันทางธุรกิจไดทวีความเขมขนอยูในทุกขณะดังเชนทุกวันนี้ ลักษณะการ
ตอสูทางธุรกิจในปจจุบันเปนการตอสูทางความรู องคกรใดมีความรูท่ีทันสมัยกวา ถูกตองกวาจะ
สามารถสรางอํานาจทางการแขงขันไดมากกวา แตท่ีสําคัญมากกวานั้น คือ การที่องคกรสามารถนํา
ความรูมาแบงปนสมาชิกในองคกรเพื่อใหสมาชิกในองคกรมีความรูเทาเทียมกัน เปนเร่ืองท่ีพึง
ตระหนักวาการท่ีเราไดความรูมาแลวไมแบงปนออกไปจะสงผลเสีย ทําใหพนักงานคนอ่ืนในองคกรท่ี
ตองการความรูเร่ืองนั้นตองสูญเสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆ ไปกับการคนหาความรูนั้นดวยตนเอง 
ซ่ึงเปนการส้ินเปลืองทรัพยากรขององคกรโดยรวมดวย  
 ดังนั้นการถายทอดความรูภายในองคกร เพื่อใหพนักงานแตละคนสามารถเขาถึงความรู
และนําความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็ว จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ท้ังนี้อาจกระทําผาน
รูปแบบท่ีไมเปนทางการ อาทิ การพบปะสังสรรค การพูดคุยในหองพัก (coffee-break) แตในองคกร
ขนาดใหญการถายทอดความรูอยางไมเปนทางการอาจไมท่ัวถึง ตองอาศัยการถายทอดท่ีเปนทางการ
หรือกึ่งทางการควบคูไปดวย อาทิ ถายทอดความรูดวย Refresher Course , ระบบ Mentor (ระบบพี่
เล้ียง), ส่ือส่ิงพิมพ รายงาน บอรดกระจายขาว การกระจายผานเครือขาย การฝกอบรม การฝกอบรม
ผานการปฏิบัติงานปกติ (on the job training) และการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางฝาย 
เปนตน การถายทอดความรูนอกจากจะทําใหองคกรประหยัดคาใชจายทางความรู ความรูในองคกร
ไมสูญหายแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานในองคกรอีกดวย  
 
วัตถุประสงค  
 1. มีการสืบทอดความรู และประสบการณ ท่ีมีอยูในตัวพนักงานไมสูญหายไปเม่ือพนักงาน
เกษียณอายุ  
 2. พนักงานสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  
 
การดําเนินการ  
 1. จัดทํารายละเอียดงบประมาณและบรรจุไวในแผนพัฒนาบุคลากร  
 2. แตละหนวยงานศึกษารูปแบบและกําหนดวิธีการที่เหมาะสม กับการถายทอดความรู  
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  2.1  ดําเนินการถายทอดความรูอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดย พค. เปนผูประสานในการ
จัดทําปฏิทินการถายทอดความรูวาแตละหนวยงานจะมีการถายทอดความรูในเร่ืองใดบาง และเม่ือไร
เพื่อใหพนักงานท่ีมีความสนใจสมัครเขารวมรับฟงดวย  
  2.2  จัดการแลกเปล่ียนแนวคิด วิธีการ ระหวางหนวยงานที่ใชระบบ Mentor หรือ 
Buddy กับหนวยงานท่ียังไมมีระบบนี้ 
  2.3  หนวยงานที่มีความพรอมใชระบบ Mentor/Buddy ทยอยสรางระบบถายทอด
ความรูผาน Mentor/Buddy โดยรับคําแนะนําจากหนวยงานมีระบบนี้แลวในลักษณะหนวยตอหนวย 
(หนวยงานท่ีมีลักษณะ งานคลายกันใหคําแนะนํากัน) 
  2.4  สรุปและประเมินผลการดําเนินการ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 ทุกกอง/ศูนย/สํานัก  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2557 
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
  - ความคุมคาของการถายทอดความรูภายในหนวยงาน  
 - จํานวนหนวยงานท่ีเร่ิมใชระบบ Mentor/Buddy  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
  ลดการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ  
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ลําดับท่ี 7  
โครงการจัดทําขอมูล Web Site ประจําหนวยงาน  

(เปนโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ)  
 
หลักการและเหตุผล  
 ในยุคท่ีการแขงขันทางธุรกิจไดทวีความเขมขนอยูในทุกขณะดังเชนทุกวันนี้ ลักษณะการ
ตอสูทางธุรกิจในปจจุบันเปนการตอสูทางความรู องคกรใดมีความรูท่ีทันสมัยกวา ถูกตองกวาจะ
สามารถสรางอํานาจทางการแขงขันไดมากกวา แตที่สําคัญมากกวานั้น คือ การที่องคกรสามารถนํา
ความรูมาแบงปนสมาชิกในองคกรเพื่อใหสมาชิกในองคกรมีความรูเทาเทียมกัน เปนเร่ืองท่ีพึงตระหนัก
วาการท่ีเราไดความรูมาแลวไมแบงปนออกไปจะสงผลเสีย ทําใหพนักงานคนอ่ืนในองคกรท่ีตองการ
ความรูเร่ืองนั้นตองสูญเสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆ ไปกับการคนหาความรูนั้นดวยตนเอง ซ่ึงเปน
การส้ินเปลืองทรัพยากรขององคกรโดยรวมดวย  
 ดังนั้น การถายทอดความรูภายในองคกรเพื่อใหพนักงานแตละคนสามารถเขาถึงความรู
และนําความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็วจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ท้ังนี้อาจกระทําผาน
รูปแบบท่ีไมเปนทางการ อาทิ การพบปะสังสรรค การพูดคุยในหองพัก (coffee-break) แตในองคกร
ขนาดใหญการถายทอดความรูอยางไมเปนทางการอาจไมท่ัวถึง ตองอาศัยการถายทอดท่ีเปนทางการมี
ระบบควบคูไปดวย อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ รายงาน บอรดกระจายขาว การกระจายผานเครือขาย การฝกอบรม 
การฝกอบรมผานการปฏิบัติงานปกติ (on the job training) และการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางฝาย เปนตน การถายทอดความรูนอกจากจะทําใหองคกรประหยัดคาใชจายทางความรู 
ความรูในองคกรไมสูญหายแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานในองคกรอีกดวย  
 การจัดการความรูของบริษัทฯ ตามแผนแมบทการจัดการความรูนี้ จึงไดกําหนดใหมีโครงการ
จัดทําขอมูล Web Site ประจําหนวยงาน ข้ึน  
 
วัตถุประสงค 
 1. หนวยงานตางๆ ใชเทคโนโลยีเครือขายอินทราเน็ตเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูล  
 2. พนักงานสามารถนําเขาถึงขอมูลไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว  
 
การดําเนินการ 
 1. ศึกษาและเลือกใชเทคโนโลยี 
 2. กําหนดโครงสรางพื้นฐานของ website ใหอยูในรูปแบบเดียวกัน  
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 3. วิเคราะหและออกแบบโครงสราง จัดทํา และนําขอมูลเขาสูระบบ  
 4. ทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข  
 5. สรุปผลการดําเนินโครงการ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 สท.  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2557 
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด   
 - จํานวนหนวยงานท่ีใหบริการขอมูลผาน website  
 - จํานวนผูเขาใชบริการ  
 
งบประมาณ –  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ลดการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ  
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ลําดับท่ี 8  
โครงการ E-Learning  

 
หลักการและเหตุผล  
 บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการระบบการศึกษาทางไกลผานเว็บ AEROTHAI Web-based 
Training System (AEROTHAI-WBTS) เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรขององคกร โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของบริษัทฯ พรอมท้ังไดพัฒนา
และปรับปรุงขีดความสามารถในการใหบริการเพิ่มมากข้ึน เพื่อพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
อาทิ การแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการมากข้ึน ตลอดจนการขยายภารกิจของบริษัทฯ ภายหลังการรับโอน
งานและบุคลากรจากกรมการขนสงทางอากาศ สงผลใหบริษัทฯ มีหนวยงานกระจายอยูท่ัวประเทศ 
ดังนั้นเพื่อสนองตอความเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน  
 การนําระบบอีเลิรนนิ่ง (e-learning system) มาในการพัฒนาบุคลากรเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวย
ลดขอจํากัดตางๆ ลงได และในระยะยาวจะสามารถลดคาใชจายและเวลาในการเดินทางเพื่อมาเขา
รับการฝกอบรม ณ สวนกลางได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถพัฒนาใหเปนธุรกิจหารายไดอีกทางหน่ึง  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานในการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (self-learning)  
 2. กระจายโอกาสการเรียนรูใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน  
 
การดําเนินการ  
 1. จัดหาระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัทฯ  
 2. ติดต้ังและทดสอบระบบ  
 3. พัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน  
 4. ดําเนินการพัฒนาพนักงานดวยระบบ e-learning มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
 5. สรุปและประเมินผล 
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ประจําป  ดานปฏิบตัิการฯ  ท่ัวไป  ดานวิศวกรรม  

2553 -  -  - CNS/ATM  
2554 - Aviation 

Technical English  
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ระดับ  
Intermediate)  
 

- DATA 
COMMUNICATION  
(Computer Network)  

2556 - Air Traffic  
Management  

- การทดสอบภาษาอังกฤษ  
- โปรแกรม Microsoft Office 2000  
- ความรูเบ้ืองตน Internet/Intranet  

 

2557 - Rules of the Air  - การทดสอบภาษาอังกฤษ   
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 พค.  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 
 
งบประมาณ  
 1,532,000 บาท  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - จํานวนหลักสูตรท่ีใหบริการดวยระบบ E-Learning  
 - จํานวนผูเขาใชบริการระบบ E-Learning  
 - ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 พนักงานมีคุณลักษณะท่ีเปน Knowledge Worker  
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ลําดับท่ี 9  
โครงการตลาดนัดความรู  

 
หลักการเหตุผล  
 การเขาถึงความรู เปนการเขาถึงความรูท่ีมีอยูแลว ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังความรูท่ีมีอยูภายใน
และภายนอกองคกร ซ่ึงการถายทอดความรู ก็จะชวยใหแตละคนสามารถเขาถึงความรูและนําความรูไป
ใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น การจัดโครงการตลาดนัดความรูจะเปนกิจกรรมหน่ึงท่ี
จะเปนการรวบรวมความรูตางๆ ท่ีมีประโยชนจากท้ังภายในและภายนอกองคกรมาใหพนักงานไดเรียนรู
กันอยางกวางขวาง มีความสะดวก สามารถเรียนรูในเร่ืองท่ีหลากหลายไดในคราวเดียว อีกท้ังยัง
กระตุนใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการศึกษาเรียนรูเร่ืองตางๆ เปนการสงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูขององคกร  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อเปดโอกาสใหมีการเขาถึงความรูไดงายข้ึน และสนับสนุนใหเกิดการถายทอด
ความรูภายในองคกร  
 2. เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการเรียนรูเร่ือง ตางๆ เปนการสงเสริม 
วัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร  
 
การดําเนินการ 
 จัดโครงการตลาดนัดความรูข้ึนทุกป เลือกสรรหัวขอท่ีนาสนใจในขณะน้ันมาจัดใน
รูปแบบนิทรรศการ การอบรม/สัมมนา เปนตน ประสานขอความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกบริษัทฯ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีเลือกสรรมา โดยเชิญใหมาเปนวิทยากรสําหรับ
การบรรยาย/อบรม/สัมมนา จัดนิทรรศการ  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  

- หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
- หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในบริษัทฯ  

 
กลุมเปาหมาย  
 พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ  
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ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2553 – 2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 แจกและเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอโครงการ รวมท้ังความรูท่ี
พนักงานไดรับ  
 
งบประมาณ  
 100,000 บาท (มีคาใชจายในสวนของคาวิทยากร, คาประชาสัมพันธ, ตกแตงสถานท่ี)  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 พนักงานมีชองทางในการเขาถึงความรู ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางในองคกร  
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ลําดับท่ี 10  
โครงการฝกอบรม KM Awareness  

 
หลักการและเหตุผล  
 นับตั้งแตมีการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจใหม (new economy) ไดสงผลให
ความรูมีความสําคัญมากข้ึน การตระหนักถึงคุณคาและยอมรับวา “ความรู” คือ ทรัพยสินอยางหน่ึง
ขององคกรกลายเปนเร่ืองใหญมากกวาในอดีตท่ีผานมา ความสําเร็จขององคกรไมจํากดัเฉพาะ ทุน 
วัตถุดิบ เคร่ืองจักร ท่ีดิน และแรงงานเทานั้น รูปแบบของการแขงขันเปล่ียนแปลงไปสู การใชความรู
เปนปจจัยหลักท่ีจะผลักดันใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ท้ังนี้เพราะความรูเปนพลังสําคัญท่ีจะขับเคล่ือน
องคกรและความรูสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นหลายๆ องคกรจึงตองหันมาจัดการ
ความรูอยางจริงจัง กลาวคือ มีการวิเคราะหแยกแยะความรูท่ีสําคัญตอภารกิจท่ีมีอยูในองคกร และ
กําหนดวิธีการจัดเก็บความรูเหลานั้น เพ่ือใหบุคลากรท่ีจะตองใชงานสามารถเขาถึงความรูไดอยาง
สะดวกและท่ัวถึง  
 ในการจัดการความรูจําเปนตองไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกๆ ระดับ เนื่องจาก
ความรูสวนหนึ่งเปนความรูท่ีมีอยูแลวในตัวพนักงาน เชน ความรูและประสบการณในงานทักษะ 
และความชํานาญ เปนตน ดังนั้นในการดําเนินการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จจะตองสราง
ความเขาใจกับพนักงานทุกๆ คนกอนเปนอันดับแรก ท้ังนี้เพื่อใหพนักงานทราบและเขาใจถึงหลักการ 
แนวคิด วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความรู รวมถึงบทบาทหนาท่ีของพนักงานใน
การมีสวนรวม ในการจัดการความรูตามแผนแมบทการจัดการความรูของบริษัทฯ จึงจัดใหมีโครงการ 
KM Awareness ข้ึน  
 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการ  
 1. เขาใจถึงแนวคิดและหลักการในการจัดการความรู (knowledge management)  
 2. ทราบถึงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการความรูของบริษัทฯ  
 3. สามารถอธิบายถึงบทบาทของตนเองในการใหความรวมมือกับบริษัทฯ ในการจัดการ
ความรู  
 
การดําเนินการ  
 จัดการฝกอบรมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 24 รุน  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค.  
- หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกกอง/ศูนย/สํานัก  

 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - พนักงานไมนอยกวา 80 % มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูของบริษัท ฯ 
 - ความคุมคาในการฝกอบรม  
 
งบประมาณ  
 250,000 บาท  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 พนักงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการจัดการความรูของบริษัทฯ  
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ลําดับท่ี 11  
โครงการจัดต้ังมุมสนทนาประจํากอง/ศูนย/สํานัก  

 
หลักการและเหตุผล  
 การถายทอดความรูภายในองคกร เพ่ือใหพนักงานแตละคนสามารถเขาถึงความรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็ว เปนส่ิงท่ีสําคัญ ท้ังนี้อาจกระทําผานรูปแบบท่ีไม
เปนทางการ อาทิ การพบปะสังสรรค การพูดคุยในหองพัก (coffee-break) เปนตน การถายทอด
ความรูนอกจากจะทําใหองคกรประหยัดคาใชจายทางความรู ความรูในองคกรไมสูญหายแลวยัง
เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานในองคกรอีกดวย  
 
วัตถุประสงค  
 1. มีการสืบทอดความรู และประสบการณ ท่ีมีอยูในตัวพนักงานไมสูญหายไปเม่ือพนักงาน
เกษียณอายุ 
 2. พนักงานสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  
 
การดําเนินการ  
 ประชาสัมพันธให กอง/ศูนย/สํานัก ทราบแนวคิดในเร่ืองนี้ พรอมท้ังขอความรวมมือใน
การสรางบรรยากาศการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
 กอง/ศูนย/สํานัก  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และการสังเกตการณ  
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งบประมาณ  
 จัดซ้ือ White board ให กอง/ศูนย/สํานัก เพื่อติดต้ังบริเวณท่ีจัดเปนมุมสนทนา จํานวน 58 
บอรด บอรดละ 250 บาท รวมเปนเงิน 14,500 บาท  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ลดการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ  
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ลําดับท่ี 12  
โครงการชุมชนเครือขายความรู บวท.  

 
หลักการและเหตุผล  
 การจัดการความรูนับเปนเคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมท่ีถูกนํามาใชสรางประสิทธิภาพ
องคกรจะดําเนินการไดสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับเง่ือนไขหลายประการดวยกัน แตท่ีสําคัญการจัดการ
ความรูจะตองมีการดําเนินการตอเนื่องและเปนกระบวนการ พนักงานทุกๆ คนภายในองคกรจะตอง
รวมกนัถายทอดและพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากชีวิตการทํางานประจําวัน โดยผานทางระบบฐานขอมูล
และการใชงานขอมูลตลอดเวลาเพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนความรูไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย และ
สถานการณท่ีแปรเปล่ียนไปจะเห็นวากุญแจความสําเร็จของการผลักดันการจัดการความรูนั้นอยูท่ี
การใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน การฝนโดยไมฟงเสียงสวนมากยอมยากท่ีจะรักษาจุดแข็งของ
การจัดการความรูขององคกรได  
 ดังนั้นเพื่อใหพนักงานมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน มีชองทางการติดตอส่ือสาร
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขาถึงความรูไดในเวลาอันรวดเร็ว และเปนไปดวยความ
สมัครใจ ยินดีใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูของบริษัทฯ จึงควรจัดต้ัง
ชุมชนเครือขายความรู บวท. ข้ึน  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อเปนชองทางในการแลกเปล่ียนความรูระหวางพนักงานดวยกัน  
 2. เพื่อใหการถายทอดของขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
 3. เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางฉับพลันทันทวงที  
 4. ชวยสงเสริมใหพนักงานมีศักยภาพรอบรูเกี่ยวกับภารกิจขององคกร และสามารถ
รับผิดชอบงานแทน เพื่อนรวมงานไดเม่ือถึงคราวจําเปน  
 5. สรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกของชุมชนจะนําไปสูการวางใจใหเกิดการเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร  
 6. สรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู  
 
การดําเนินการ  
 เม่ือสามารถระบุวัตถุประสงคของโครงการชุมชนเครือขายความรู บวท.ไดอยางชัดเจน
แลว โครงการจะสําเร็จไดตองประกอบดวยกลยุทธหลัก ดังนี้  
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 1. ขั้นเตรียมการ  
  - จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมสําหรับใหสมาชิกของโครงการชุมชนเครือขาย ปรึกษาหารือ
ไดอยางสะดวกใจ โดยจะจัดเปนมุมสนทนา หรือเปน Web Board ใหสมาชิกเขารวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นไดตลอดเวลา 
  - เนื่องจากโครงการชุมชนเครือขายความรูจะมีสวนเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก ผูจัด
โครงการจึงมีความจําเปนท่ีจะตองบัญญัติกฎเกณฑในการเขารวมโครงการใหชัดเจน เพื่อใหสมาชกิ
ทุกคนมีความสบายใจในการเขารวมแลกเปล่ียนความรูไดอยางเต็มท่ี และรูสึกอุนใจท่ีทุกคนตอง
ปฏิบัติอยูในกฎเกณฑ  
  - ประชาสัมพันธโครงการ โดยเร่ิมจากหาบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูและมีมนุษยสัมพันธดี สามารถกระตุนใหพนักงานมีความสนใจในโครงการนี้ อีกท้ังสามารถ
ตอบปญหาเบ้ืองตนใหกับผูท่ีสนใจได  
  - รับสมัครสมาชิก โดยหลักการของโครงการชุมชนเครือขายความรูนั้น สมาชิกของ
โครงการตองเปนผูท่ีมีความสนใจในดานนี้ และสมัครใจท่ีจะเขารวมดวยตนเอง การบังคับใหพนักงาน
ในองคกรเขารวมจึงเปนการไมสมควรอยางยิ่ง เพราะนอกจากท่ีจะใหการลงทุนขององคกรไมคุมคา
แลวยังจะสงผลใหผูเขารวมโครงการคนอ่ืนๆ รูสึกทอแทใจท่ีจะเขารวมแลกเปล่ียนความรูอยาง
เต็มท่ี เม่ือคัดเลือกไดผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขารวมโครงการแลว ผูจัดรวบรวมขอมูลประวัติ
ของสมาชิกอยางละเอียด และมีการปรับเปล่ียนขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา การกระชับความสัมพันธ
ระหวางตัวผูจัดกับสมาชิกโครงการนั้นเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่ง เพราะจะชวยใหสมาชิกรูสึกถึงความสําคัญ
ของตนเองตอโครงการ และใสใจท่ีจะพัฒนาโครงการใหดียิ่งข้ึน  
 2. ขั้นดําเนินการ 
  - เม่ือโครงการชุมชนเครือขายความรู บวท. รับสมาชิกใหมเพิ่มข้ึน ผูจัดโครงการมี
ความจําเปนท่ีจะแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหสมาชิกทุกคนอยางชัดเจน โดยตองคํานึงถึงความ
ตองการของสมาชิกใหม และพยายามสนองตอบความตองการนั้นๆโดยใหกระทบกระเทือน
สมาชิกเดิมนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจจะมีการจัดแนะแนวใหสมาชิกใหมไดรับรูถึงการดําเนินการของ
โครงการและใหสมาชิกเดิมไดมีสวนรวมเปนผูนําในการแนะแนว พรอมท้ังนําประสบการณใน
โครงการของตนมาเผยแพรใหเปนประโยชนดวย  
  - สนับสนุนการพัฒนาความรูและความเปนผูนําของสมาชิก โดยมอบหมายใหสมาชิก
เปนผูชักชวนผูท่ีสนใจในโครงการ รวมเปนผูฝกสอน ตอบปญหาขอสงสัย และใหคําแนะนําท่ีมี
ประโยชนใหท้ังกับเพ่ือนผูเขารวมโครงการ และพนักงานท่ีสนใจคนอ่ีนๆ โดยมีการเปดใหบริการ
แลกเปล่ียนความรูแกสมาชิกของชุมชนผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของบริษัทฯ การสนับสนุน
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การพัฒนาของโครงการนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญ เพราะจะชวยใหสมาชิกมีความสามารถในการบริหาร
โครงการชุมชนเครือขายความรูอยางไมตองพึ่งพาบุคคลภายนอก  
  - สงเสริมใหมีกิจกรรมระหวางสมาชิกเพ่ือกระชับความสัมพันธใหเนนแฟนยิ่งข้ึน 
เม่ือสมาชิกมีความไววางใจ และสนิทกันเปนการสวนตัวแลว การแลกเปล่ียนความรูจะเปนไปอยาง
งายและบอยคร้ังข้ึน สงผลใหโครงการชุมชนเครือขายความรู บวท. บรรลุวัตถุประสงคในอนาคต
อันใกล โดยกิจกรรมกระชับความสัมพันธนี้อาจจะจัดข้ึนทุกไตรมาส หรืออาจจัดบอยคร้ังกวานั้น 
โดยใชส่ือ Online เขามาชวย  
  - ขยายโครงการชุมชนเครือขายความรูใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร ผูจัดโครงการควร
พิจารณานําเทคโนโลยี และส่ือ Online ใหมๆ เขามาชวยในการจัดกลุมยอยของโครงการดวยการจัด
กลุมยอยนั้นจะชวยใหการขยายเครือขายใหกระจายท่ัวทุกภูมิภาคประสบผลสําเร็จในระยะเวลาอันส้ัน  
 3. ขั้นสรุปผล  
  - การสรุปสถิติการเขาใชขอมูลจะชวยใหผูจัดโครงการเขาใจถึงสถานภาพการณเขา
รวมโครงการของสมาชิก และนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาวาโครงการชุมชนเครือขายรอบรู 
บวท. เปนการลงทุนท่ีคุมคาหรือไม และสมาชิกแตละทานมีการเขารวมอยางสมํ่าเสมอเพียงพอท่ีจะ
ชวยใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางไร  
  - เนื่องจากผูจัดโครงการอาจจะไมทราบปญหาของโครงการอยางถองแทเทากับ
สมาชิกผูเขารวมโครงการอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการขอมูลจึง
เปนส่ิงท่ีจําเปนในการปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ และรองรับความตองการของสมาชิกได
อยางท่ัวถึง  
  - หลังจากท่ีผูจัดโครงการทําการรวบรวมสถิติและขอคิดเห็นของสมาชิกผูรวม
โครงการแลว จะนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินผลเพื่อสรุปความสําเร็จของโครงการชุมชน
เครือขายความรู บวท. ในปนั้น และนํามาเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เพ่ือหาหนทางปรับปรุงและ
พัฒนาใหเพิ่มประสิทธิภาพตอไป 
 4. ขั้นปรับปรุง  
  - แกไขขอจํากัดตางๆ เชน ปรับเปล่ียนกฎเกณฑในการเขารวมโครงการรวมท้ังนํา
เทคโนโลยีและระบบ Online ท่ีทันสมัยมาใชในโครงการ พรอมท่ีจะรองรับความตองการของ
สมาชิกไดอยางท่ัวถึง  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สท.  
- หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : พค. ปส.  

 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557  
 
การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 - จํานวนสมาชิกผูเขารวมโครงการชุมชนเครือขายความรู บวท.  
 -  ปริมาณขอมูล ความรูท่ีมีการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันของสมาชิก  
 -  การนําขอมูลท่ีแลกเปล่ียนมาประยุกตใชในองคกร สามารถเผยแพรใหกับผูรวมงาน
และสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
 -  ความพึงพอใจของสมาชิก  
 
งบประมาณ –  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 โครงการชุมชนเครือขายความรู บวท. ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู
พนักงานมีความสัมพันธอันดี มีความเช่ือใจท่ีจะแลกเปล่ียนความรู ขอคิดเห็นท่ีมีประโยชน สงผล
ใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแกไขปญหาอยางทันทวงที และพนักงานมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีความรอบรูและสามารถปฏิบัติงานไดหลายดาน ดวยบุคลากรท่ีเต็มเปยมไปดวย
คุณภาพ บริษัทฯจะสามารถเปนผูนําดานการควบคุมจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใน
อนาคตอันใกล  
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ลําดับท่ี 13  
โครงการสรางวัฒนธรรมองคกรยุคเศรษฐกิจฐานความรู  

 
หลักการและเหตุผล  
 ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยรวมท้ังประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกไดเร่ิมเขาสูกระแสใหมของ
การเปล่ียนแปลงท่ีเรียกกันวาระบบเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge – based economy) ในระบบนี้ 
ความรูและนวัตกรรม (innovation) เปนปจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกวาเงินทุน และ
แรงงาน องคกรตางๆ จําเปนตองปรับตัวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู สวนของบุคลากรน้ัน
จะตองเรงพัฒนาใหเปน Knowledge Worker และท่ีสําคัญจะตองมีการจัดการความรู คือ ตองรูวิธี
เรียนรู ตองรูวิธีสรางความรู และการแพรกระจายความรูท่ีมีอยู มีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน 
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรท่ีเปดรับความรูและขอมูลใหมๆ จากภายนอกอยูตลอดเวลา  
 สําหรับบริษัทฯ การสรางวัฒนธรรมใหมๆ อยางเปนระบบยังไมมีการดําเนินการมากอน 
อยางไรก็ตามหากจะดําเนินการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ คงไมอาจมองขามกระบวนการ
สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีจะเอ้ือใหเกิดการจัดการความรูได วัฒนธรรมท่ีวานั้น ไดแก วัฒนธรรมท่ี
เปดกวางทางความคิด ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง วัฒนธรรมการทํางานเปนทีม คือ วัฒนธรรมท่ี
พนักงานทุกคนตระหนักวาทุกคนคือกลุมเดียวกัน มีความรับผิดชอบตอผลลัพธจากการกระทํา และ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม จะทําให
พนักงานยินดีนําความรูท่ีทุกคนมีมาแบงปนกัน โดยไมไดถือวาความรูท่ีแตละคนไดรับเปนความรู
สวนตัว และวัฒนธรรมการเรียนรูจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน มากกวาการกลาวโทษกัน วัฒนธรรม
ดังกลาวขางตนสามารถสรางโดยใหผูบริหาร ทําหนาท่ีเปนผูนําการเปล่ียนแปลง(change agent) 
โดยรวมกับพนักงานผูรับผิดชอบการจัดการความรูประจําหนวยงาน (knowledge integrator) ในการ
ผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมใหม  
 

วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อสรางความวางใจใหเกิดข้ึนระหวางพนักงานดวยกันเอง  
 2.  สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  
 3.  สรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู  
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การดําเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ  
  -  จัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบการจัดการความรูประจําหนวยงานเพ่ือ
ทราบถึงบทบาทและหนาท่ีในการเปน Change Agent  
  -  จัดการสัมมนาผูบริหารเพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบการเปดรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานในสังกัด 
 2. ขั้นดําเนินการ  
  -  เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู  
  -  ผูบริหารใชบทบาทของความเปนผูนําชวยสงเสริมใหเกิดการรับฟงความคิดเห็น 
การทํางานเปนทีม และการเรียนรูจากความผิดพลาด  
  -  จัดการประชุมผูรับผิดชอบการจัดการความรูประจําหนวยงานเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเพิ่มพูนความรูซ่ึงกันและกัน ปละ 2 คร้ัง 
 3. ขั้นสรุปผล  
  สรุปและเสนอแนะแนวทางการจัดการความรูตอผูจัดการความรู (chief knowledge 
officer)  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เก่ียวของ  
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พค. 
- หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกกอง/ศูนย/สํานัก  

 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 
 

การประเมินผลและตัวชี้วัด  
 -  จํานวนกิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในโครงการนี้ท่ีดําเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค  
 

งบประมาณ –  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมท่ีอยูในแผนแมบทสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอด 
กระตุนใหพนักงานอ่ืนๆ ไดรับประโยชนรวมกัน  
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แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการสราง 
องคกรแหงการเรียนรู 

 
 สวนท่ี 1 ขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยใชแบบการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth 
Interivew) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของพนักงาน บริษัท วิทยุการ
บินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยสัมภาษณผูบริหารสูงสุด จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
  1. นายวิเชียร (นามสมมุติ)     ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
  2. นางดวงแกว (นามสมมุติ)    ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
  3. นางสมศรี (นามสมมุติ)     ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริมการเรียนรู 
 สวนท่ี 2 ขอมูลจากการประชุมสนทนากลุมกับฝายผูบริหารทั่วไป และพนักงานฝายพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ จํานวน 8 ทาน 
ดังนี้ 
  1. นางดวงใจ  (นามสมมุติ)    ผูจัดการงานบริหารทั่วไป 
  2. นางมณ ี (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 
 
 โดยรายละเอียดของแตละประเด็นมีดังตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกับผูบริหารสูงสุด จํานวน 3 ทาน ของบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบการสัมภาษณเชิง
ลึก (Indepth Interivew) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของพนักงาน 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ  
 ผลจากการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก สามารถประมวล
สาระสําคัญไดดังตอไปนี ้
 
 1.1  จากคําถามท่ีวา “จากการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาแตละโครงการก็อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในแตละดานก็อยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน ของการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือสนับสนุนการสรางองคกร
แหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ” ทานคิดวาผลการวิจัย
คร้ังนี้เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากอะไร ผลจากการสัมภาษณผูบริหารสูงสุด มีดังนี้ 
   “...การใหความรูแกพนักงานในเร่ืองความสําคัญของการจัดการความรู เนื่องจากวา 
พนักงานสวนใหญยังไมเล็งเห็นของความสําคัญ คุณคา หรือประโยชนของการจัดการความรู เพราะ
ยังคิดวาเร่ืองเหลานี้ยังเปนเร่ืองท่ีไกลตัว และมองไมเห็นวาเร่ืองเหลานี้จะนํามาซ่ึงประโยชนหรือวา
สามารถนํามาประยุกตใชในงานของตนเองไดอยางไร พรอมท้ังมีความรูสึกท่ีวาเสียเวลาท่ีจะตองนํา
ความรูของตนเองมาแบงปนผูอ่ืนผานการจัดทํา Blog หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร ทํา
ใหองคกรไมสามารถนําความรูท่ีมีอยู หรือศักยภาพที่มีอยูในตัวพนักงานแตละคนมาใชประโยชนตอ
องคกรไดอยางสูงสุด...”  (นายวิเชียร  (นามสมมุติ)  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล) 
   “...ความรูท่ีจัดเก็บยังไมสามารถท่ีจะนํามาสรางหรือประยุกตใชใหเกิดคุณคาหรือ
ประโยชนใหกับองคกร หรือวาพนักงานไดเทาท่ีควร พรอมท้ังความรูท่ีมีอยูบางอยางก็ไมเกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนรู หรือไมเกี่ยวของกับบริษัท ไมเกี่ยวของกับพนักงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ทําให
พนักงานมีความรูสึกวาไมจําเปนตองเขาไปอยูในจุดนั้น รวมไปถึงสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางานท่ี
เปนแบบการทํางานแยกสวน ไมเอ้ือใหเกิดแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงความรู คือ การทํางานท่ีอยู
คนละทิศทาง ซ่ึงการท่ีจะมาแลกเปล่ียนหรือวาเจอกันเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความรู ทัศนคติ และ
ประสบการณในการทํางานทําใหลําบาก ความคุนเคย ความสนิทสนมในการทํางานจึงคอนขางท่ีจะ
ขาดการบูรณาการ...”  (นางดวงแกว  (นามสมมุติ)   ผูอํานวยการกองสวัสดิการ) 
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   “...ปญหาบางครั้งเกิดจากการวัดผลการดําเนินการจัดการความรูยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพราะไมมีรูปแบบของการจดบันทึก หรือการประเมินผลที่เปนรูปธรรมท่ีสามารถวัดได จงึ
ทําใหไมสามารถปรับปรุงแกไขได คือ ไมมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความตรง ความ
เท่ียง ท่ีสามารถวัดหรือแสดงวาองคกรเปนอยางไร มีความตองการพัฒนาดานไหน อยางไร กวาจะ
มีการปรับปรุงแกไขก็ตองใชเวลานาน พรอมท้ังการมีสวนรวมของพนักงานท่ียังมีความรูสึกวาการ
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูไมจําเปนตองมีสวนรวมรับผิดชอบ โดยคิดวาการจัดการเรียนรูเปน
เร่ืองผูบริหาร ซ่ึงจริงๆ แลว พนักงานทุกคนในองคกรควรมีสวนรับผิด และรับชอบในการพัฒนา 
แกไข ปรับปรุง องคกรใหกาวหนา...”  (นางสมศรี  (นามสมมุติ)   ผูอํานวยการกองพัฒนาสงเสริม
การเรียนรู) 
 
 ผลการสัมภาษณผูบริหารสูงสุด สรุปไดดังนี้ 
 เนื่องจากพนักงานสวนใหญยังไมเล็งเห็นคุณคาหรือประโยชนของการจัดการความรู เพราะยัง
คิดวาเปนเร่ืองท่ีไกลตัว และมองไมเห็นวาจะสามารถนํามาประยุกตใชกับงานของตนเองในสวนใด 
หรือนํามาใชกับงานของตนเองไดอยางไร ทําใหรูสึกวาเสียเวลาที่จะตองนําความรูของตนเองแบงปน
ผูอ่ืนผานการจัดทํา Blog หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคกร จึงทําใหองคกรไมสามารถนํา
ความรูท่ีมีอยูในตัวพนักงานแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรไดอยางสูงสุด ขณะเดียวกัน
ความรูท่ีจัดเก็บก็ไมสามารถท่ีจะสรางคุณคาหรือสรางประโยชนใหกับองคกรได ความรูท่ีมีอยูไม
เกี่ยวของอะไรกับบริษัทหรือวางานท่ีทําอยูก็ทําใหพนักงานไมมีความจาํเปนท่ีจะตองเขาไปรับผิดชอบ
หรือเขาไปมีสวนรวมในขอบขายงานนั้น รวมไปถึงสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางานท่ีเปนแบบแยก
สวนท่ีไมเอ้ือใหเกิดแรงจูงใจในการแลกเปล่ียนความรู นั่นคือ อยูคนละทิศละทาง การท่ีจะมาแลกเปล่ียน
หรือพบปะกันจึงเปนเร่ืองท่ียากลําบาก พรอมท้ังปญหาที่บางคร้ังการวัดผลการดําเนินการจัดการ
ความรูก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะไมมีรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล หรือการประเมินผล
ท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถวัดได ทําใหไมสามารถนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข คือ ไมมีเคร่ืองมือเขามา
ชวยในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เปนตน วาขณะนี้องคกรเปนอยางไร มีความ
ตองการที่จะพัฒนาเร่ืองไหน อยางไร 
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 1.2  จากคําถามท่ีวา “การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรับผลประโยชน 
และการประเมินผลในแตละโครงการอยูในระดับปานกลาง ถาตองการใหมีสวนรวมเพิ่มข้ึนจะตอง
ทําอยางไร และทานคิดวาจะมีวิธีการอยางไร” ผลจากการสัมภาษณผูบริหารสูงสุด มีดังนี้ 
   “...การพัฒนาการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของพนักงานใน
องคกร ควรมีจิตสํานึกรับผิด รับชอบ มีจิตธารณะที่มองเพื่อประโยชนสวนรวมตอองคกรเปนหลัก 
พรอมท้ังคํานึงถึงระบบการทํางานท่ีเปนข้ันตอน เชน การมีสวนรวมในการริเร่ิมวางแผน การ
ดําเนินการพัฒนา การรับผลประโยชน การประเมินผลการพัฒนา เปนตน ขณะเดียวกันผูนํา หรือ
ผูบริหารตองมีภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย มีความรู ความเขาใจในหลักประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมเปนอยางดี มีความเช่ือม่ัน ศรัทธา และยอมรับในตัวผูนําหรือผูท่ีเก่ียวของในการทํางาน 
พนักงานในองคกรตองมีความสนใจ ความรู ความเขาใจ กระตือรือรน และภาคสวนตางๆ ในการ
เขามามีสวนรวมในการบริหาร ทําใหเกิดการทํางานเพ่ือสวนรวมดวยความสมัครใจและเต็มใจ ซ่ึง
เกิดจากความท่ีรูจักหนาท่ีและสิทธิของตน และตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวม รวมทั้ง
เขามามีสวนรวมในการบริหารองคกรต้ังแตเร่ิมแรก ท่ีสําคัญกระบวนการ และรูปแบบการทํางาน
ของหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของตองมีการทํางานท่ีเปนแบบระบบบูรณาการ จะทําใหเกิดการ
ทํางานท่ีมีระบบแบบมีสวนรวมท่ีกวางขวาง ซ่ึงจะทําใหเกิดการทํางานแบบพหุพาคี ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน...”  (นายวิเชียร  (นามสมมุติ)  ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล) 
   “...ตองจัดทํายุทธศาสตรท่ีชัดเจน มีแผนในการพัฒนาเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติและ
สรางความเขาใจใหตรงกัน ทําใหเกิดการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม พรอมท้ังสรางแนวความคิด
ใหกับพนักงานในองคกรใหเปนผูมีความรับผิดชอบ เปนผูมีความกระตือรือรนในการทํางาน รักการ
แสวงหาความรู มีอุดมการณในการทํางานท่ีชัดเจน มองประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตนพรอมสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน การยกตัวอยางผูท่ีประสบผลสําเร็จในการทํางานโดย
เชิญมาเปนวิทยากร หรือเปนตนแบบในการทํางานของพนักงาน เชิญนักวิชาการผูมีความรู ความ
เช่ียวชาญบรรยาย ใหความรูตางๆ เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรูแบบมีสวนรวม ขณะเดียวกันตอง
มองถึงเร่ืองของสวัสดิการพนักงานดวย ถาสวัสดิการพนักงานมีความพึงพอใจก็จะสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งๆ ข้ึนไป.. ” 
(นางดวงแกว  (นามสมมุติ)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการ) 
   “...แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานในการสรางองคกรแหงการเรียนรูนัน้ 
ตองคํานึงถึงหลักการทํางานท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน โดยใหพนักงานทุกระดับมี
สวนรวมในทุกข้ันตอนการทํางาน เชน ข้ันตอนการริเร่ิมพัฒนา พนักงานตองมีสวนรวมในการคนหา
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สภาพปญหา สาเหตุของปญหา กําหนดความตองการเพื่อใชในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินการ สมาชิกในองคกรก็ตองมีสวนรวมในการดําเนินการเพ่ือกอ
ประโยชนใหกับองคกร พรอมท้ังมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา สิทธิที่พึงมีพึง
ไดจากการทํางานซ่ึงเปนผลประโยชนท้ังทางท่ีเปนวัตถุ และผลประโยชนทางดานจิตใจ สําหรับ
ข้ันตอนการประเมินผล สมาชิกในองคกรก็ตองมีสวนรวมเชนกัน ซ่ึงการประเมินอาจจะประเมินใน
สวนหนวยงานยอยๆ ถึงข้ันการประเมินผลท่ีเปนองคกร นอกจากนี้การสงเสริมความรวมมือในการ
ทํางานในลักษณะเครือขายก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน การพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทํางานของหนวยงานและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งข้ึนตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีปจจัย
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จ ไดแก ภาวะผูนําท่ีจะสรางความเช่ือม่ัน ศรัทธาและความรวมมือ
รวมใจในการทํางานท่ีมีความสอดคลองกัน ซ่ึงตองมีวิสัยทัศนในเชิงกลยุทธ ความซ่ือสัตยสุจริต 
และเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม การสรางคานิยมในการทํางานรวมกันอยางเหนียวแนน ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีเปนมิตรภาพอยางแทจริง การพัฒนาปรับปรุงการทํางานอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใหเกิดการปรับกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเครือขายเพ่ือใชใน
การติดตอประสานงาน และมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และการสรางชองทางในการติดตอส่ือสาร 
และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน เปนตน...”  (นางสมศรี (นามสมมุติ)  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
พัฒนาสงเสริมการเรียนรู) 
 
 ผลการสัมภาษณผูบริหารสูงสุด สรุปไดดังนี้ 
 กระบวนการมีสวนรวมในงานพัฒนานั้น สมาชิกในองคกรควรจะตองเขามามีสวนรวม
ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีผูเช่ียวชาญ ชํานาญการ นักวิชาการ ท่ีมีความรูความสามารถ 
ประสบความสําเร็จในการทํางานจากภายนอกเปนผูสงเสริม/สนับสนุนท้ังในดานขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การมีสวนรวมในการพัฒนา จึงจําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการและเทคนิคการ
ทํางานท่ีเปนข้ันตอน คือ ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันการริเร่ิมการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีจะตองเขามา
มีสวนรวมในการคนหาปญหา/สาเหตุของปญหา ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความ
ตองการ และจัดลําดับความสําคัญของความตองการในองคกร ข้ันตอนมีสวนรวมในข้ันการวางแผน
ในการพัฒนาซ่ึงเปนข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการตลอดจน
แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะใช ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา 
เปนสวนท่ีสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการสรางประโยชน โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
เทคโนโลยีฯลฯ จากองคกร ข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ันตอนการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
ซ่ึงเปนท้ังการไดรับผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ และข้ันตอนการมีสวนรวมในข้ัน
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ประเมินผลการพัฒนาเปนการประเมินวาการท่ีสมาชิกในองคกรเขารวมพัฒนา ไดดําเนินการสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบยอย (Formative Evaluation) เปนการประเมินผล
ความกาวหนาเปนระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผล
สรุปรวมยอด นอกจากนั้นตองมียุทธศาสตรการทํางานท่ีชัดเจน มีแผนในการพัฒนาท่ีใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติและสรางความเขาใจใหตรงกัน มีข้ันตอนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
ปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม ขณะเดียวกันก็ตองมองถึงเร่ืองของสวัสดิการพนักงานดวย และการ
สงเสริมความรวมมือในการทํางานในลักษณะเครือขาย ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มมาตรฐานการทํางานของหนวยงานและพัฒนาคุณภาพ สรางคานิยมในการทํางานรวมกันอยาง
เหนียวแนน กอใหเกิดความสัมพันธท่ีเปนมิตรภาพอยางแทจริง 
 

สวนที่ 2 ขอมูลจากการประชุมสนทนากลุม 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุมในวันจันทรท่ี 28, วันอังคารท่ี 29 และวนัพธุท่ี 30 
มกราคม 2556 ซ่ึงเปนวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูล ผูเขารวมประชุมสนทนากลุม 
ประกอบดวย ฝายผูบริหารท่ัวไป และพนักงานฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ จํานวน 8 ทานโดยผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนากลุม 
เพื่อหาขอมูลเชิงลึก และความหลากหลายเทาท่ีจะสามารถทําได  
 ผลจากการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประชุมสนทนากลุม สามารถประมวล
สาระสําคัญไดดังตอไปนี้  
 
 2.1  จากคําถามท่ีวา “จากการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาแตละโครงการก็อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในแตละดานก็อยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน ของการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือสนับสนุนการสรางองคกร
แหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ” ทานคิดวาผลการวิจัย
คร้ังนี้เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากอะไร ผลจากการประชุมสนทนากลุม มีดังนี้ 
   “...ขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะใหเขาถึงคุณคาของการจัดการความรู 
พนักงานไมเล็งเห็นประโยชนกับส่ิงท่ีจะปฏิบัติ ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แมวาองคกรจะ
ทุมเทแคไหนคงไมไดผล หากไมไดรับความรวมมือจากผูใชงาน ดังนั้น การจะสรางองคกรไปสู Learning 
Organization จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญวาจะทําอยางไรใหพนักงานมีความตองการที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึง
ในองคกรหรือหนวยงานก็ยังไมไดมีแบบแผนท่ีชัดเจน รวมไปถึงการสรางเคร่ืองมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
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จัดการความรู องคกรจึงควรท่ีจะตองจัดหาหรือสรรหามาใหสอดคลองกับความตองการของพนักงาน 
พรอมท้ังการทํางานท่ียังแยกสวน การทํางานท่ีเปดโอกาสใหสูกระบวนการมีสวนรวมนอย การทํางาน
ขาดความไวใจซ่ึงกันและกัน ทําใหขาดความรวมมือในการทํางานเปนทีม...”  (นางดวงใจ  (นาม
สมมุติ)  ผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
   “...การทํางานยังปราศจากการไววางใจ ไมมีความสัมพันธ ไมมีขวัญและกําลังใจ หมดความ
อยากหรือตองการที่จะติดตอส่ือสาร ไมสนใจท่ีจะชวยกันแกปญหา ขาดความรวมมือ และขาดการทํางาน
เปนทีม การทํางานท่ียังแยกสวน พนักงานยังขาดความตระหนัก ยังไมเล็งเห็นคุณคา ความสําคัญ 
หรือประโยชนของการจัดการความรู เพราะคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว...”  (นางมณี  (นามสมมุติ)  
ผูจัดการงานบริหารอาวุโส) 
   “...การไมเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม
เทาท่ีควรจะเปน ทําใหการมีสวนรวมในองคกรมีระดับนอย เชน การใหขอมูลขาวสารซ่ึงถือเปนการมี
สวนรวมของสมาชิกในองคกรในระดับต่ําท่ีสุดแตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการ
ท่ีจะเปดโอกาสใหเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ เม่ือการมีสวนรวมนอยทําใหพนักงาน
ในองคกรมีความรูสึกวาตัวเอง เม่ือเขารวมกิจกรรมตางๆ แลวจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางไร การทาํงาน
ก็เลยเปนไปในลักษณะตัวใครตัวมัน ยิ่งการทํางานเปนแบบแยกสวนซ่ึงขาดการบูรณาการ ก็ยิ่งทําให
การทํางานขาดการเปนทีมยิ่งข้ึน เนื่องจากความสัมพันธในสมาชิกในองคกรขาดความเกี่ยวเนื่องใน
หลายๆ ดาน...”  (นางสาววาสนา  (นามสมมุติ)   ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
   “...วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ ไดหลากหลาย เชน เอกสารส่ิงพิมพ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซด การรับฟงความคิดเห็นก็เปนกระบวนการหน่ึงท่ีเปด
โอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานหรือองคกร เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวที
สาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด ซ่ึงท่ีกลาวมายังไมคอยไดรับความรวมมือท้ัง
พนักงานผูปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชาเทาท่ีควร นี่อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหผลของการวิจัย
ออกมาในระดับปานกลาง...”  (นายวีระ  (นามสมมุติ)   ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
   นางสาวชูใจ  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล, นางสาวมานี  (นาม
สมมุติ)  เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล และนายทองดี  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล
อาวุโส (เห็นดวยกับนางดวงใจ  (นามสมมุติ)  ผูจัดการงานบริหารท่ัวไป, นางมณี  (นามสมมุติ)  
ผูจัดการงานบริหารอาวุโส และนางสาววาสนา  (นามสมมุติ)  ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
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   “...เนื่องจากความเกี่ยวเนื่อง (Involve) ยังนอย ทําใหเปนการปดโอกาสใหสมาชิก
ในองคกรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอแนะแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานใน
แตละข้ันตอน แมแตความคิดเห็น หรือความตองการท่ีแทจริง ท่ีสมควรจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือก
ในการบริหารจัดการยังไมมีสวนรวมเทาท่ีควร เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็น
นโยบาย การประชาพิจารณ เปนตน โดยสมาชิกในองคกรควรเปนผูตัดสินใจ ซ่ึงบางวิธีทําไดอยาง
งายๆ แตบางวิธีตองใชเวลา เพราะการมีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน...”  (ร.อ. เปรง  (นามสมมุติ)  
เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล) 
 
 ผลจากการประชุมสนทนากลุม ฝายผูพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
 เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะใหเขาถึงคุณคาของการจัดการความรู 
พนักงานไมเล็งเห็นประโยชนกับส่ิงท่ีจะทํา ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แมวาองคกรจะทุมเท
แคไหนคงไมไดผลหากไดรับการตอตานจากผูใชงาน ดังนั้น การจะสรางองคกรไปสู Learning Organization 
จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญวาจะทําอยางไรใหพนักงานมีความตองการที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึงในองคกร
หรือหนวยงานก็ยังไมไดมีแบบแผนท่ีชัดเจน รวมไปถึงการสรางเครื่องมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการ
ความรู องคกรจึงควรท่ีจะตองจัดหาหรือสรรหามาใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกันนั้นการ
ทํางานยังปราศจากการไววางใจ ไมมีขวัญและกําลังใจ หมดความอยากหรือตองการที่จะติดตอส่ือสาร 
ไมสนใจท่ีจะชวยกันแกปญหา ขาดความรวมมือ และขาดการทํางานเปนทีม ขณะเดียวกันการไมเปด
โอกาสใหสมาชิกในองคกรหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมทําใหการมีสวนรวมในองคกรมี
ระดับนอย เชน การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรในระดับตํ่าท่ีสุดแต
เปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการที่จะเปดโอกาสใหเขาสูกระบวนการการมีสวน
รวมในเร่ืองตางๆ (ความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 6 ทาน คือ คนท่ี 1, 2, 3, 5, 6 และ 7) 
 การใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ ไดหลากหลาย เชน เอกสารส่ิงพิมพ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ 
และการใหขอมูลผานเว็บไซด การรับฟงความคิดเห็นเปนกระบวนการหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหสมาชิก
ในองคกรมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงาน
หรือองคกร เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ และการแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซด ยังไมคอยไดรับความรวมมือจากพนักงานผูปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชา
เทาท่ีควร 
 ความเกี่ยวของ (Involve) ยังนอย ทําใหเปนการปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจวาขอมูล
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ความคิดเห็น หรือความตองการท่ีแทจริงจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการาบริหาร เชน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย ประชาพิจารณ เปนตน พรอมกันนั้นการเสริม
อํานาจยังเปนข้ันท่ีใหบทบาทของสมาชิกในองคกรในระดับสูงท่ีสุด โดยใหสมาชิกในองคกรเปนผู
ตัดสินใจ ซ่ึงบางวิธีทําไดอยางงาย  ๆแตบางวิธีตองใชเวลา เพราะการมีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน 
 
 2.2  การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรับผลประโยชน และการประเมินผล
ในแตละโครงการอยูในระดับปานกลาง ถาตองการใหมีสวนรวมเพ่ิมข้ึนจะตองทําอยางไร และทาน
คิดวาจะมีวิธีการอยางไร ผลจากการประชุมสนทนากลุม มีดังนี้ 
   “...ใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม นอกจากการสรางจิตสํานึกแลวจะตองมีการสงเสริม 
และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซ่ึงควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ปจจัยเกี่ยวกับ
กลไกขององคกร ท้ังในระดับนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวย รวมท้ังสรางชองทางการ
มีสวนรวม จําเปนท่ีจะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบเปดมีความเปนประชาธิปไตย มีความโปรงใส 
รับฟงความคิดเห็น และมีการตรวจสอบได ปจจัยดานสมาชิกในองคกรท่ีมีจิตสํานึกตอปญหาและ
ประโยชน รวมมีสํานึกตอความสามารถและภมูิปญญาในการจัดการปญหาซ่ึงเกิดจากประสบการณ
และการเรียนรู รวมถึงการสรางพลังเช่ือมโยงในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม และปจจัย
ดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทในการสงเสริมกระตุน สรางจิตสํานึก เอ้ืออํานวย
ตอกระบวนการพัฒนา สนบัสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิกในองคกร 
ขณะเดียวกันกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรสามารถ “สรางภูมิคุมกัน” ตอความรูสึก
สูญเสียอํานาจ เปนชองทางท่ีจะนําสมาชิกในองคกรมารวมกันเพื่อท่ีจะแกปญหาของสวนรวม...”  
(นางดวงใจ  (นามสมมุติ)  ผูจัดการงานบริหารทั่วไป) 
   “...ในบานหลังเดียวกัน ถาสมาชิกมีการเรียนรู และเขาใจถึงกรอบความคิดของตัวเอง 
เพื่อนรวมงาน เจานาย ลูกนอง และผูท่ีเกี่ยวของทุกสวน วาเพราะอะไร เพราะเหตุใด และทําไมแต
ละคนถึงมีความคิดเชนนี้ โดยการถามไถก็จะทําใหเราไดเขาใจความคิดของตนเองและของผูอ่ืนได
ดีข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจกันมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเราสามารถปรับเปล่ียนความคิดของเราใหสามารถ
คิดนอกกรอบได ท่ีสําคัญ คือ เรารูตัวเองอยูตลอดเวลาวาการท่ีเราตองการผลลัพธอยางท่ีเราตองการ
รวมกันนั้น จําเปนตองมีการแลกเปล่ียน เรียนรู ส่ิงท่ีเปนกรอบความคิดซ่ึงกันและกัน ไมใชยึดความคิด
ของใครของมันเปนหลัก กระบวนการมีสวนรวมจึงเปนชองทางท่ีจะสรางใหเกิดการส่ือสารระหวาง
กลุมเพื่อท่ีเขาจะไดมาทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมเพื่อท่ีจะไดมาทําความเขาใจถึง
ความตองการของแตละกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีจะยับยั้งการกระทําท่ีสุดโตง เปนชองทาง
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หนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร การฝกอบรมผูท่ีจะเปนผูนําในอนาคต การฝกอบรมจะ
เปนการฝกการทํางานรวมกัน...”  (นางมณี  (นามสมมุติ)   ผูจัดการงานบริหารอาวุโส) 
   “...มีการเรียนรูถึงการสรางวิสัยทัศนสวนตัว การสรางเปาหมายสวนตัวในการทํางาน
แตละวัน แตละอาทิตย ใหสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศนขององคกร (Corporate 
Vision) ซ่ึงจะทําใหเราทํางานไดบรรลุผลอยางท่ีเราตองการจริงๆ แตตองไมลืมท่ีจะยึดถือเอาคานิยม
หลักขององคกร (Corporate Values) มาถือปฏิบัติดวย การมี Personal Vision จะทําใหเราใฝเรียน 
ใฝรู ทุมเท ฝกฝน พัฒนาตัวเองอยูเสมอๆ เพื่อท่ีจะไดเปนผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพของตน เม่ือเรา
เกงและเปนคนดีไปพรอมๆ กัน จะสงผลใหเราประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน แนนอนวาองคกร
หรือบานเราจะเจริญเติบโตอยางสวยงามไปในตัว...”  (นางสาววาสนา  (นามสมมุติ)   ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
   “...ตองมีการเรียนรูถึงการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไมวาจะเปนวิสัยทัศนของทีม หนวยงาน 
หรือองคกร เพราะวิสัยทัศนเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะกําหนดวาอนาคตจะเดินไปในทิศทางใดดวยกัน 
ซ่ึงสมาชิกในทีมจะตองมีสวนท่ีคลายคลึงกัน มีความตองการเหมือนกัน และท่ีสําคัญตองสอดคลอง
กันดวย ในจุดนี้จะทําใหเราเรียนรูวาถาเราไมเร่ิมตนจากการเขาใจกรอบความคิดของตนเองและผูอ่ืน 
หรือถาเรายังไมเขาใจซ่ึงกันและกัน ไมพูด ไมฟงกัน ยังยึดติดกับตัวเองเปนหลักเปนท่ีตั้งแลวจะทํา
ใหไมเกิดการ Shared Vision) ..”  (นายวีระ  (นามสมมุต)ิ   ผูชวยฝายบริหารอาวุโส) 
   “...เราตองมีการเรียนรูกันเปนทีม ทุกคนในทีมเรียนรูรวมกันเพื่อท่ีจะทําใหวิสัยทัศน
เปนจริงได และสมาชิกในทีมจะตองมีความรูสึกวาทุกคนในทีมเปนคนสําคัญท้ังหมด เราจะชวยเหลือ 
เรียนรูซ่ึงกันและกัน เราจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได มีการแลกเปล่ียน ส่ิงท่ีสําเร็จ ส่ิงท่ีผิดพลาด 
โดยไมมีการแทงกั๊ก มีแตความบริสุทธ์ิใจ ซ่ือสัตยสุจริต โดยในใจยึดม่ันวาเรากําลังทําเพ่ือส่ิงท่ีเรา
ตองการรวมกัน ไมเห็นแกตัว มองประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง ไมปดบังซอนเรน...”  (นางสาวชูใจ  
(นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล) 
   “...การมีสวนรวมดานการประเมินผล ประเด็นท่ีพิจารณาอยางหน่ึงก็คือ การวัดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน โดยดูการเปล่ียนแปลงจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรม จากการสอบถามอยางเปนทางการ การใชแบบสอบถาม หรืออยางไมเปนทางการโดยการ
พูดคุยกับพนักงาน การวัดประสิทธิภาพของส่ือตางๆ โดยดูจากปฏิกิริยาการรับรูขอมูลขาวสารของ
พนักงานท่ีมีการส่ือสารออกไปใหพนักงานทราบ การวัดกระบวนการหรือผลสําเร็จจากการดําเนนิกจิกรรม 
KM เชน การวัดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆของกลุมเปาหมาย โดยดูจากจํานวนพนักงานท่ีเขารวม 
ความถ่ีในการรวมกิจกรรมแตละกิจกรรม วดัเชิงปริมาณ วัดเชิงคุณภาพ ของเนื้อหาหรือประโยชนท่ี
ไดรับ การวัดความรู และความเขาใจของพนักงานเก่ียวกับ KM เชน ความหมาย ประโยชน วิธีการ
ดําเนินกิจกรรม หรือวิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือเขาถึงความรูท่ีพนักงานตองการ เชน การ Pre-Post 
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Test ผาน E-Learning การวัดความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการจัดการความรูเพ่ือนําขอมูลมาใช
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีการใหของรางวัลพนักงาน เพื่อเปนการกระตุน
ใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมดานการจัดการความรูตางๆ ท่ีหนวยงานจัดข้ึน เชน กิจกรรม 
Change YOD โดยมีการประกวดและใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีการตกแตงโตะทํางานไดสวยงาม
และตรงกับแนวคิดของกิจกรรมมากท่ีสุด ท่ีสําคัญการออกแบบเคร่ืองมือ KM จะตองเหมาะสมและ
ตรงกับความตองการของผูใช และตองดูความตองการดวยวาองคกรจะเนนแนวทางไปทางใด เพ่ือให
สามารถนําความรูภายในองคกรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด...”  (นางสาวมานี  (นามสมมุติ)  
เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล) 
   “...กระบวนการประเมิน ตองเร่ิมจากพนักงานประเมินตนเอง และผูบังคับบัญชา 
แลวพนักงานปรึกษากับผูบังคับบัญชา คณะกรรมการบุคคลของหนวยงานใหความเห็นชอบกับการ
ประเมิน และการปรับปรุงสถานท่ีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การสราง Community of 
Practices คือ ใหพนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน หรือมีจุดประสงครวมกัน ไดรวมตัวกัน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และสรางผลงานรวมกัน สรางวัฒนธรรมของการชวยเหลือเกื้อกูล
ระหวางพนักงาน และจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการแบงปนความรูตางๆ เชน กิจกรรม Show & Share 
กิจกรรม Idea Time กิจกรรม Book Briefing เปนตน...”  (นายทองดี  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีทรัพยากร
บุคคลอาวุโส) 
   ร.อ. เปรง  (นามสมมุติ)  เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล เห็นดวยกับนางดวงใจ  (นามสมมุติ) 
นางมณี  (นามสมมุติ) นางสาววาสนา  (นามสมมุติ) นายวีระ  (นามสมมุติ) และนางสาวชูใจ  (นามสมมุติ) 
 
 ผลจากการประชุมสนทนากลุม ฝายผูพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
 การที่จะใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม นอกจากการสรางจิตสํานึกแลวจะตองมีการสงเสริม 
และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซ่ึงควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ปจจัยเกี่ยวกับ
กลไกขององคกร ท้ังในระดับนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวย รวมท้ังสรางชองทางการ
มีสวนรวม จําเปนท่ีจะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบเปดมีความเปนประชาธิปไตย มีความโปรงใส 
รับฟงความคิดเห็น และมีการตรวจสอบได ปจจัยดานสมาชิกในองคกรท่ีมีจิตสํานึกตอปญหาและ
ประโยชน รวมมีสํานึกตอความสามารถและภูมิปญญาในการจัดการปญหาซ่ึงเกิดจากประสบการณ
และการเรียนรู รวมถึงการสรางพลังเช่ือมโยงในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม และปจจัย
ดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทในการสงเสริมกระตุน สรางจิตสํานึก เอ้ืออํานวย
ตอกระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิกในองคกร 
ขณะเดียวกันกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรสามารถ “สรางภูมิคุมกัน” ตอความรูสึก
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สูญเสียอํานาจ เปนชองทางที่จะนําสมาชิกในองคกรมารวมกันเพื่อท่ีจะแกปญหาของสวนรวม สราง
ความรูสึกวานี่เปนปญหา “ของเรา” ดังนั้น กระบวนการมีสวนรวมจึงเปนชองทางท่ีจะสรางใหเกิด
การส่ือสารระหวางกลุมเพ่ือท่ีเขาจะไดมาทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมเพื่อท่ีจะไดมา
ทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีจะยับยั้งการกระทําท่ี
สุดโตง เปนชองทางหนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร การฝกอบรมผูท่ีจะเปนผูนําใน
อนาคต การฝกอบรมจะเปนการฝกการทํางานรวมกัน  (ความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 6 ทาน 
คือ คนท่ี 1, 2, 3, 4, 5, และ 8) 
 การวัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน โดยดูการเปล่ียนแปลงจากการสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม จากการสอบถามอยางเปนทางการ การใชแบบสอบถาม หรืออยาง
ไมเปนทางการโดยการพูดคุยกับพนักงาน การวัดประสิทธิภาพของส่ือตางๆ โดยดูจากปฏิกิริยาการ
รับรูขอมูลขาวสารของพนักงานท่ีมีการส่ือสารออกไปใหพนักงานทราบ การวัดกระบวนการหรือผลสําเร็จ
จากการดําเนินกิจกรรม KM เชน การวัดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุมเปาหมาย โดยดูจาก
จํานวนพนักงานท่ีเขารวม ความถ่ีในการรวมกิจกรรมแตละกิจกรรม วัดเชิงปริมาณ วัดเชิงคุณภาพ 
ของเน้ือหาหรือประโยชนท่ีไดรับ การวัดความรู และความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับ KM เชน 
ความหมาย ประโยชน วิธีการดําเนินกิจกรรม หรือวิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ เพื่อเขาถึงความรูท่ีพนักงาน
ตองการ เชน การ Pre-Post Test ผาน E-Learning การวัดความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการจัดการ
ความรูเพื่อนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีการใหของรางวัล
พนักงาน เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมดานการจัดการความรูตางๆ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึน เชน กิจกรรม Change YOD โดยมีการประกวดและใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีการ
ตกแตงโตะทํางานไดสวยงามและตรงกับแนวคิดของกิจกรรมมากท่ีสุด ท่ีสําคัญการออกแบบเคร่ืองมือ 
KM จะตองเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช และตองดูความตองการดวยวาองคกรจะเนน
แนวทางไปทางใด เพื่อใหสามารถนําความรูภายในองคกรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 กระบวนการประเมิน ตองเร่ิมจากพนักงานประเมินตนเอง และผูบังคับบัญชา แลวพนักงาน
ปรึกษากับผูบังคับบัญชา คณะกรรมการบุคคลของหนวยงานใหความเห็นชอบกับการประเมิน และ
การปรับปรุงสถานที่ท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การสราง Community of Practices 
คือ ใหพนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน หรือมีจุดประสงครวมกัน ไดรวมตวักนัเพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน และสรางผลงานรวมกัน สรางวัฒนธรรมของการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางพนกังาน 
และจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการแบงปนความรูตางๆ เชน กิจกรรม Show & Share กิจกรรม Idea Time 
กิจกรรม Book Briefing เปนตน 
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