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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 เม่ือยางกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีตางๆ กอใหเกิดความ 
เปล่ียนแปลงอยางมหาศาลทางดานเศรษฐกิจเปนผลใหองคกรและบริษัทตางๆ ตองปฏิรูปตนเอง
เพื่อความอยูรอดกันอยางเต็มท่ี องคกรท่ีเฉลียวฉลาดและสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วจะกลายเปน
องคกรผูนําระดับโลก สวนองคกรประเภทลาหลังจะไมอาจอยูรอดได แมขนาดองคกรจะใหญข้ึน 
และพนักงานก็มากข้ึน แตก็ไมอาจทดแทนกับพลังสมองอันสรางสรรค และ ความคลองแคลวท่ีจําเปน
มากข้ึนอยางตอเนื่องได (วิจารณ พาณิช, 2546, หนา 2) 
 องคกรแหงการเรียนรู เปนแนวบริหารงานในยุคใหมและเปนการพัฒนาองคกรรูปแบบ
หนึ่งท่ีตองการใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จไดไมวาจะเปนองคกรของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชน สามารถจะประยุกตใชรวมกับระบบการพัฒนาองคกรรูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีลักษณะ
เปนการพัฒนาองคกรใหเพียบพรอมไปดวยความคิดริเร่ิมสรางสรรคและใหบรรลุผลสําเร็จในระบบ
การบริหารเชิงคุณภาพรวม (วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2540, หนา 3) 
 จากภาวะท่ีมีการแขงขันกันสูงในโลกธุรกิจปจจุบัน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ จึงมีความพยายามมุงสรางองคกรแหงการเรียนรู ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม ซ่ึงตองอาศัยบุคคล ทีมงาน และทุกฝายท้ังภายในและภายนอก 
องคกรโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
ความรวดเร็ว ความถูกตอง ความหลากหลาย ตลอดจนการตอบสนองตอความตองการ และความพงึ
พอใจของลูกคาสูงสุด เปนตน บริษัทฯ จึงตองทําการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลใหมีความรูทักษะ 
และต่ืนตัวในเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารสวนใหญเร่ิมให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยวิธีการถายทอดความรู ความชํานาญ เพ่ือสรางบุคลากรใหเกิด
คุณคาเพราะทรัพยากรทางภูมิปญญาของผูคนในองคกรเปนส่ิงเดียวท่ีประกันความไดเปรียบ
ทางการแขงขันได โดยไดจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนการสรางองคการแหงการเรียนรู ท้ังนี้
เพื่อใหขอมูลความรูตางๆ ท่ีมีอยูในองคกรถูกรวบรวมใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน เพิ่มความสะดวกใน
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การเขาถึงขอมูลความรูตางๆ มากข้ึนและคนหาความรูและผูเช่ียวชาญดานตางๆ ท่ีมีอยูภายในบริษัทฯ 
ไดโดยงาย สงผลใหมีความรูและนวัตกรรมใหมๆ เกิดข้ึน นับเปนการสรางมูลคาเพิ่ม (value added) 
ใหกับบริษัทฯ 
 การพัฒนาองคกรและการสรางองคกรแหงการเรียนรูจะประสบความสําเร็จได บุคลากร
ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวมเปนเร่ืองของความเกี่ยวของทางดานจิตใจและ
ความรูสึกนึกคิดของแตละคนที่มีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุมหรือเปนความรับผิดชอบตอ
กิจกรรมรวมกัน ดวยการเขาไปเกี่ยวของ (involvement) ชวยเหลือ (contribution) และรวมรับผิดชอบ 
(responsibility รวมคิด รวมทํา รวมติดตาม และประเมินผลเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท้ัง
ในสวนของตัวบุคคลและองคกร 
 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ เปนองคกรหนึ่งท่ีไดนําองคกร
แหงการเรียนรูมาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองคกร เพื่อมุงพัฒนาองคกรใหสามารถทัดเทียม
และแขงขันกับองคกรอ่ืนได ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการพัฒนาองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น 
พนักงานทุกคนตองมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรดังท่ีกลาวเบ้ืองตน (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2539, 
หนา 15-16) แตผลตอบรับจากโครงการดังกลาวยังไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว เนื่องจากการสราง
องคกรแหงการเรียนรูเปนเร่ืองใหมสําหรับพนักงาน ซ่ึงบางกลุมยังไมเขาใจความหมายและผลประโยชน
ท่ีตนเองจะไดรับจากโครงการดังกลาว ทําใหพนักงานไมใหความรวมมือเทาท่ีควร รวมทัง้ทางบริษทัฯ 
อาจขาดการส่ือสารโดยไมมีการประชาสัมพันธขอมูลใหพนักงานทราบอยางชัดเจน จึงทําใหการสราง
องคกรแหงการเรียนรูของบริษัทฯ ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาสภาพปญหาและหาแนวทางการพัฒนาใหพนักงานมีสวนรวมใน
การสรางองคกรแหงการเรียนรูได ของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
โดยเลือกกองอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป และกองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรูฝายพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรู ของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ เหตุผลท่ีวา
เปนฝายท่ีใหความสําคัญตอการฝกอบรม และการเรียนรูของพนักงานมากท่ีสุดฝายหน่ึง ซ่ึงไดมีการ
วางแผนการจัดการเรียนรูใหกับพนักงานท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในฝายกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริง เปน
ระยะเวลา 10 สัปดาห โดยใหการเรียนรูเกี่ยวกับความรูดานการใหบริการธุรกิจ พนักงานในฝายจะ
ไดรับการเรียนรูตามทักษะความสามารถ (competency) ท่ีกําหนดในคําอธิบาย ลักษณะงาน (job 
description) โดยกําหนดใหพนักงานจะตองไดรับการเรียนรูอยางนอย 1 คน ตอ 2 หลักสูตร ใน 1 ป 
และรูปแบบการเรียนรูก็มีหลายรูปแบบท้ังการอบรมภายในองคกร การอบรม ภายนอกองคกร เปนตน 
ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู สามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจ และ
รองรับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ผลการศึกษาท่ีไดจะสามารถนํามาใชเปนขอมูลเสนอแนะ
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และเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาบุคลากร ทีมงานและองคกรในการพัฒนาการมีสวนรวมของ
พนักงานเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุง
มหาเมฆ ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอไป 
 

คําถามการวิจัย 
 
 1. ระดับการมีสวนรวมในแตละประเภทตางๆ ไดแก การตัดสินใจ (decision making) 
การดําเนินงาน (implementation) การรับผลประโยชน (benefits) และการประเมินผล (evaluation) 
ของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ มีมากนอยเพียงใด 
 2. การมีสวนรวมในแตละโครงการของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับใด 
 3. แนวทางการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขา
ทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรูเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรูประเภทตางๆ โดยศึกษา 4 ระดับ ไดแก การมี
สวนรวมการตัดสินใจ การมีสวนรวมการดําเนินงาน การมีสวนรวมการรับผลประโยชน และการมี
สวนรวมการประเมินผล 
 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมการสรางองคกรแหงการเรียนรูในโครงการตามระดับตางๆ ของ
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 
 พนักงานบริษัทวิทยาการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ท่ีมีปจจัยสวน
บุคคลตางกัน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง องคกร ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพ และ
ฝายงาน มีความรูความเขาใจตอการมีสวนรวมและการสรางองคกรแหงการเรียนรูแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ดานประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย  
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ จํานวน 220 คน 
 2. ดานเนื้อหา 
  การมีสวนรวมของพนักงานในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของบริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด ศึกษา 4 ระดับ ใน 13 โครงการ ไดแก 
  2.1  การมีสวนรวมการตัดสินใจ 
  2.2  การมีสวนรวมการดําเนินงาน 
  2.3  การมีสวนรวมการรับผลประโยชน 
  2.4  การมีสวนรวมการประเมินผล 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคลากรหรือพนักงานไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในการทํา
กิจกรรมของหนวยงานหรือองคกรโดยการรวมคิด รวมทํา รวมติดตาม และประเมินผลเพื่อความสําเร็จ
และบรรลุเปาหมายท้ังในสวนของตัวบุคคลหรือพนักงาน และองคกร 
 การมีสวนรวมการตัดสินใจ หมายถึง การเขารวมประชุม การรวมแสดงความคิดเห็น 
และใหขอเสนอแนะ เปนกระบวนการมีสวนรวมของพนักงานของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ เปนกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะใหเกิด
การตัดสินใจท่ีดีข้ึน และไดรับการสนับสนุนจากพนักงานในบริษัทฯ โดยไดรับขอมูลหรือการไดรับคํา
บอกเลาเกี่ยวกับการตัดสินใจ (การใหขอมูลสาธารณะ) การไดรับรูกอนการตัดสินใจ (การมสีวนรวม
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อยางเปนทางการ) การมีบทบาทตอการตัดสินใจ (การศึกษาหารือ) และการเห็นชอบดวยในการ
ตัดสินใจ (การสรางฉันทามติ) ในการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 การมีสวนรวมการดําเนินงาน หมายถึง การรวมดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว    
การเขารวมทํากิจกรรม การชักชวนใหเพื่อนพนักงานเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ การประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบันทึกและจัดทําเอกสารสําหรับการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 การมีสวนรวมการรับผลประโยชน หมายถึง การเขารวมในการไดรับประโยชนจากผลของ
การดําเนินงานขององคกรจากการนําระบบการสรางองคกรแหงการเรียนรูมาใช เชน มีความ
รับผิดชอบรวมกับกลุมท้ังในดานความสําเร็จและความลมเหลวตอบุคคลและสังคมดวย เปนตน 
 การมีสวนรวมการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลววามีปญหา หรือไดกระทําอยางตอเนื่องหรือไม การปรับปรุงแกไขท่ีไมเปนไปตาม
ขอกําหนดอยางตอเนื่อง 
 บริษัท หมายถึง บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 พนักงาน หมายถึง บุคลากรที่ทํางานกับบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ กองอํานวยการฝายบริหารทั่วไป กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรูฝายพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรู ตําแหนงผูบริหาร และพนักงานท่ัวไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. งานวิจัยนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนรูใหเกิด
ความเหมาะสม ตรงกับความตองการของพนักงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรในภาพรวมขององคกร 
 2. งานวิจัยนี้จะนําไปสูการพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ และเปนแนวทางสําหรับองคกรอ่ืนท่ีสนใจจะสรางองคกร
แหงการเรียนรู 
 
 


