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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก การพัฒนา
องคกร ทฤษฏีการมีสวนรวม องคกรแหงการเรียนรู บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 

การพัฒนาองคกร 
 
 1. การพัฒนาองคกร (organization development) 
  การพัฒนาองคกร เปนความพยายามเปล่ียนแปลงองคกรอยางมีแบบแผน  มี 
การวิเคราะหปญหา วางแผนยุทธศาสตร และการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือ 
การพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคกร เร่ิมจากระดับผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคกร โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 
 2. ความหมายการพฒันาองคกร 
  Irench & Bell (1990, p.235 อางถึงใน ชวลิต ประภวานนท, 2541, หนา 336) 
หมายถึง การใชความพยายามในระยะยาวในการแกไขปญหาภายในองคกร และการฟนฟูองคกร 
โดยจะดําเนินการในสวนของวัฒนธรรมองคกร โดยเฉพาะทีมงานบนรากฐานแหงความรวมมือกัน 
แตท้ังนี้ตองอาศัยความรวมมือจากท่ีปรึกษา และใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร รวมท้ังการวิจัยการ
ปฏิบัติ เปนหลัก 
  Fordye & Well (1994, p. 289 อางถึงใน ชวลิต ประภวานนท, 2541, หนา 336) 
หมายถึง วิธีการมุงท่ีจะเอาพลังความสามารถของมนุษยไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
ขององคกรการพัฒนาองคกรจะสําเร็จได ถามีแผนและใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรเขาชวย เชน 
เร่ืองการจูงใจ เร่ืองอํานาจ การส่ือสาร ความเขาใจในวัฒนธรรมขององคกร และแกปญหาการ 
กําหนดเปาหมาย ความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางกลุม เร่ืองการขจัดความขัดแยง ความสําเร็จ
ในการ พัฒนาองคกร (organizational development) ประกอบดวย 
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   (1) ความแตกตางระหวางการพัฒนาองคกรและการฝกอบรม (the differences 
between organization development and training) การฝกอบรม (training) เปนการพัฒนาความรู 
ความชํานาญ ทัศนคติ ลักษณะนิสัย และหนาท่ีการทํางาน โดยการฝกอบรมเนนท่ีตัวบุคคลมากกวา
องคกร สวนการพัฒนาองคกรจะเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาท้ังตัวบุคคล กลุมองคกร 
โครงสราง 
   (2) ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองคกร (the Nature of organizational 
development) การพัฒนาจะมุงเนนไปท่ีวัฒนธรรมขององคกร (organization cultural) คานิยม 
(value) และทัศนคติของบุคคลภายในองคกร โดยการพัฒนาจะตองกระทําเปนระบบ เชน ระบบ
โครงสรางใหม ซ่ึงตองทําแผนแมแบบในการปฏิบัติ การพัฒนาจะตองเร่ิมกระทําอยางตอเนื่อง มี
การสอดแทรก (intervention) เพื่อทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
   (3) คุณคาของการพัฒนาองคกร (organization development values) การพัฒนา
องคกร มีคุณคาตอมนุษยและการเจริญเติบโตขององคกร ขบวนการการมีสวนรวม และความ
ตองการท่ีเปนธรรมยอมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคกร การพัฒนาองคกร ตองการ
ความสําคัญตอความรวมมือ (collaboration) แนวความคิด (concepts) โดยองคกรจะตองมีการแยก
ถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนในความพยายามพัฒนาองคกรประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 
    (3.1)  ความคาดหวังสําหรับบุคคล (respect for peoples) เพื่อระมัดระวังตอ
การกระทําเพื่อไมใหเกิดความผิดหวัง 
    (3.2)  ตองม่ันใจและไดรับการสนับสนุน (trust and support) ประสิทธิภาพ
ขององคกร และความแข็งแรง จะตองมีลักษณะท่ีทําใหม่ันใจ และมีบรรยากาศในการสนับสนุนการ
พัฒนาองคกร 
    (3.3)  อํานาจท่ีเทาเทียมกัน (power equalization) ประสิทธิภาพจะเกิดระดับ
ข้ันของอํานาจและการควบคุมจะตองชัดเจนและเทาเทียมกัน 
    (3.4)  การเผชิญหนา (confrontation) ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรจะตอง
ไดรับการเผชิญหนาโดยมีการติดตอเพื่อรวมแกปญหา ไมหลีกเล่ียงหรือสะสมปญหา 
    (3.5)  การมีสวนรวม (participation) พนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาองคกร จะตองมีสวนรวมในการรับรูผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยรวมตัดสินใจในการ
แกปญหาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในการนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติ 
   (4) การพัฒนาอยางเปนระบบ (organization development system) การพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบ จะตองมีการสรางแผนแมแบบในการเปล่ียนแปลง  มีการประเมิน
สถานการณขององคกร เพ่ือใหเนนชองวางของความแตกตางระหวางองคกร เพื่อวิเคราะหจุดออน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

9 

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพื่อท่ีจะนําจุดแข็งขององคกรมาผลักดันการพัฒนาองคกร 
โดยมีกลไกการควบคุมทิศทางท่ีแนนอน การพัฒนาองคกรจะตองพิจารณาองคกรวาเปนแบบปด
หรือแบบเปด จะมี การรวมแกปญหา รวมรับผิดชอบ เนนท่ีเปาหมายองคกร พนักงานจะมีความ
ซ่ือสัตยตอองคกร และ ลักษณะโครงสรางองคกรจะเปนแบบกวาง โดยอาศัยการใหคําแนะนํา
มากกวาการส่ังการโดยการบังคับบัญชา ดังนั้น พนักงานจึงมีจิตสํานึกในความสําเร็จของงาน
มากกวาตัวบุคคล 
  จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา การพัฒนาองคกร เปนความพยายามที่จะ
เปล่ียนแปลงองคกรอยางมีแบบแผน มีการวิเคราะหปญหา วางแผนยุทธศาสตร และการใช
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคกร เร่ิมจากระดับ
ผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคกร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรนั่นเอง 
ความสําเร็จในการพัฒนาองคกรจึงตองพิจารณาถึงความแตกตางระหวางการพัฒนาองคกรและการ
ฝกอบรม ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองคกร คุณคาของการพัฒนาองคกร และการพัฒนาอยาง
เปนระบบ 
 

ทฤษฎีการมีสวนรวม 
 
 1. ความหมายของการมีสวนรวม 
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537, หนา 82-183) ใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปน
การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องหรือกิจกรรมตางๆ อาจ
เปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององคการข้ึนอยู
กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการน้ันในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการ
หนึ่งในการรวมพลังความคิดและสติปญญาก็คือ การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคล
จะตองมีสวนเกี่ยวของ (involvement) ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ เปนผลใหบุคคล
นั้นมีความผูกพัน (commitment) กับกิจกรรมและองคการในท่ีสุด 
  สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541, หนา 127) ใหความหมายของการมี
สวนรวมวา เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายหรือการริเร่ิมโครงการ
ดวยตัวของเขาเอง จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยาที่จะทําใหเปาหมายเหลานั้นบรรลุ เกิดความรูสึก
เปนเจาของในเปาหมายหรือโครงการ และยังหมายถึงการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน
ภารกิจตางๆ ขององคกร เปนการตอบสนองความตองการในทางสังคม ความรักใคร และความเปน
เจาของ 
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  วันเพ็ญ บัวทอง (2545, หนา 29) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนกิจกรรมท่ี
ผูบริหารและบุคลากรในองคการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันประเมินผลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จและผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาใจถึงประเภทของการใหมีสวนรวมดวยเพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานตอไปการมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกผูรวมงานผูท่ีเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางตั้งแตการกําหนดเปาหมาย การกําหนด
บทบาทของบุคคลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางความผูกพันระหวางสมาชิก ผลสุดทายคือ
ความสําเร็จขององคการ 
  ชัยวรรณ สมศรีร่ืน (2548, หนา 9) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา คือ 
กระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคลทุกระดับ โดยเกี่ยวของกับการแสดงความรูสึกการเปนเจาของ การ
แสดงความรูสึกนึกคิด และการรวมแสดงออกถึงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปน
การรวมตัดสินใจ รวมวางแผนรวมปฏิบัติ รวมการรับผลประโยชน และรวมติดตามผล ซ่ึงข้ึนอยูกับ
สภาพความคิด ความเช่ือของแตละบุคคล และข้ึนอยูกับยุคสมัยอีกดวย 
  ฐิตาพร ประเสริฐสุด (2548, หนา 37) ใหความหมายการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม 
หมายถึง การเก่ียวของกันของบุคคลดานจิตใจ อารมณ ในสถานการณเดียวกัน โดยมีหนาท่ี
รับผิดชอบรวมกันเพื่อปรับปรุงสถานะความเปนอยูไปสูวัตถุประสงคท่ีกําหนด ในกิจกรรมทุก
ข้ันตอนต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการดวยความสมัครใจ ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
วางแผน รวมดําเนินการปฏิบัติ รวมประเมินผลและรวมกันรับผลประโยชน ดวยความสมัครใจ 
เสียสละ บนรากฐานของระบบความเช่ือ ทัศนคติและวัฒนธรรมองคการ 
  Devis & Newstrom (1989, p. 232) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนเร่ือง
ของความเกี่ยวของทางดานจิตใจและความรูสึกนึกคิดของแตละคนท่ีมีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของกลุมหรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ (involvement) 
ชวยเหลือ (contribution) และรวมรับผิดชอบ (responsibility) 
  จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคลากรได
เขาไปเปนสวนหนึ่งในการทํากิจกรรมของหนวยงานหรือองคการโดยการรวมคิด รวมทํา รวม
ติดตาม และประเมินผลเพื่อความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท้ังในสวนของตัวบุคคลและองคกร 
เนื่องจากปจจุบันมีผูท่ีทําการศึกษาการมีสวนรวมในหลายมิติ และหลายหนวยงาน เชน การมีสวน
รวมในโครงการพัฒนา การมีสวนรวมทางการเมือง การมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน การมีสวนรวมใน
การจัดการส่ิงแวดลอม เปนตน ซ่ึงในสวนของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุง
มหาเมฆ เปนองคกรหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอสังคม และเปนองคกรท่ีจะตองพัฒนาท้ังในสวนองคกร 
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และพนักงานดานการเรียนรู ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานในการ
สนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 2. ความสําคัญการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวมเปนพลังสรางสรรคท่ีกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลแตละคน และ
ผลผลิตของสังคม กอใหเกิดปฏิสัมพันธ ความผูกพันของบุคคลในสังคม นวัตกรรมของสังคมท่ี
เกิดข้ึนในอดีตจนถึงปจจุบัน และจะเกิดข้ึนใหมในอนาคตเปนผลจากแนวคิดของการมีสวนรวม
เกือบท้ังส้ิน จะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับความตองการ ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม 
และเจตคติท่ีมีตอการมีสวนรวม นอกจากนั้นการมีสวนรวมยังชวยยกระดับแรงจูงใจ (Motivation) 
การสรางขอผูกพันของการเปล่ียนแปลง (Commitment to change) การใหความรวมมือ (Co–
operation) และคุณภาพของการตัดสินใจ (Goens & Clover, 1991, p. 235; อางอิงจาก Gardner, 
1964; Kanter, 1984) แนวคิดหลักของการมีสวนรวมมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ จะตองมีบุคคลท่ี
เขาไปเกี่ยวของ (Involvement) การชวยเหลือและการทําประโยชน (Contribution) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  การใหอํานาจ (Autonomy) ซ่ึงเกี่ยวของทางจิตใจและอารมณมากกวาเปนกิจกรรม
ทางรางกาย (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2538, หนา 182–183) ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมมีกระแส
การยอมรับท่ีจะนํามาใชเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนา นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวไววา 
หัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ การใหชุมชนนั้นรวมตัวกัน ซ่ึงมิไดหมายถึงการรวมตัวเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนการรวมตัวกันดวยจิตสํานึก และคานิยมรวมกัน
บางอยางซ่ึงจะทําใหเกิดพลังท่ียั่งยืนเปนศิลปะแหงการพัฒนาชุมชน ท่ีกลาวในท่ีนี้รวมความถึงบาน 
สถาบันศาสนา โรงเรียน และสถาบันสังคมอ่ืนๆ (อมรวิชช  นาครทรรพ, 2541, หนา 71–72) 
สําหรับหลักการในมิติของการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา เปนการกระตุนใหบุคคลท่ีเคยอยูวงนอกได
เขามาเกี่ยวของในมิติของการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา เปนการกระตุนใหบุคคลที่เคยอยูวงนอกได
เขามาเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาเพื่อกระจายผลของการพัฒนาใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง ใหทุก
คนไดมีสวนรวมในการบริโภคผลิตของสังคม มีสวนรวมในการตัดสินใจในการริเร่ิมกิจกรรม
โครงการ รวมดําเนินงาน ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนอยางมีศักดิ์ศรี และ
ความเทาเทียมกันโดยเฉพาะเหตุการณหรือสถานการณท่ีจะมีผลกระทบตอคนในสังคม หลักการมี
สวนรวมจึงเปนหัวใจสําคัญของแนวคิดประชาธิปไตย (ศิริกาญจน โกสุมภ, 2542, หนา 12–13; 
อรพินท  สพโชคชัย, 2538, หนา 1; Carlson, 1996, p. 269) 
  การมีสวนรวมมีผูใหคําจํากัดความท่ีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับบริบทของแตละ
บุคคลท่ีเปนเปาหมาย มีความหลากหลายไมตายตัว (Doughah, 1970, pp. 89–90) ดังตัวอยางการให
คําจํากัดความของอรพินท  สพโชคชัย (2538, หนา 2) ท่ีสรุปความหมายของการมีสวนรวมไววา 
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การมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนท่ีไดเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการพัฒนาของภาครัฐ หรือหมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนท้ังชายและหญิงในหมูบาน
ในการดําเนินการพัฒนาของรัฐหรือกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนท่ีประชาชนยินดีมารวมซ่ึงเปน
การรวมรับผลประโยชนและรวมลงทุนลงแรง ซ่ึงเปนความหมายของการมีสวนรวมเชิงพัฒนา
ชุมชนท่ีเปนธรรม ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, หนา 11–12) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา 
การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ท่ีมีผลกระทบถึง
ตัวประชาชน สวน ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542, หนา 15–17) ไดอธิบายความหมายของการมีสวน
รวมในลักษณะท่ีแตกตางกัน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
   (1) ดานการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมท่ีทําใหประชาชนท่ีเคยถูกกีดกัน
ออกไปใหเขามามีสวนรวมเพื่อไดรับประโยชนจากทรัพยากรและสังคมรวมกัน โดยการรวมกัน
คนหาปญหา วิธีการแกไขปญหา วางแผนงาน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ กลาวคือ ประชาชนจะมี
อํานาจในการตัดสินใจอํานาจในการควบคุม ซ่ึงเปนอํานาจท่ีแทจริงในการพัฒนาตนเองอยางจริงจัง
อันเปนผลมาจากการตอสู  มิใชการใหโดยรัฐหรือการเรียกรองจากประชาชน 
   (2) ดานวาทกรรมทางภาษา การมสวนรวมมีความเขาใจท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับ
ความหมายของการมีสวนรวม อาทิ ความหมายท่ีใชสําหรับสถาบันภายนอกชุมชนไดให
ความหมายของการมีสวนรวมวา การเขามาควบคุมการใชทรัพยากรและออกกฎเกณฑตางๆ โดยท่ี
เนนการเขามามีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม โครงการจากการริเร่ิมของรัฐ ซ่ึงแตกตางไปจาก
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีอยูในชุมชนนั้นท่ีเนนการมีสวนรวมท้ังการริเร่ิมการ
ดําเนินการการตรวจสอบ การรับผลประโยชน 
   (3) ดานลักษณะของการมีสวนรวมมีสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนความหมาย
ของการมีสวนรวมแบบกวางๆ คือการมีสวนรวมดวยความสมัครใจท่ีใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ กระบวนการตรวจสอบ และการรวมรับ
ผลประโยชน ลักษณะท่ีสอง เปนความหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยมุงใหประชาชนไดมี
ความริเร่ิมใชความพยายามและมีความเปนตัวของตัวเองในการดําเนินการ การควบคุมการใช
ทรัพยากรซึ่งเปนการดําเนินงานอยางแขงขัน 
   (4) ดานการรวมพลังและทรัพยากร เปนความหมายของการมีสวนรวมเกี่ยวกับ
การรวมพลังและความพยายามท่ีจะชวยกันระดมทรัพยากรในทุกๆ ดานท่ีมีอยู เพื่อนํามาใช
ดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เปนความรวมมือกันอยางแข็งขันของผูท่ีมี
สวนรวมสวนบุคคลอ่ืนท่ีเขามาวางแผนควบคุมการดําเนินการ เปนเพียงเขามามีสวนรวมอยางผิว
เผินจะไมถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีแทจริง 
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 3. ลักษณะและขั้นตอนการมีสวนรวม 
  ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, หนา 19) แบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน 
คือ 
   (1) การมีสวนรวมในข้ันริเร่ิมโครงการ  
   (2) การมีสวนรวมในข้ันวางแผน 
   (3) การมีสวนรวมในข้ันดําเนินโครงการ 
   (4) การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการ 
  วาด หนูมา (2540, หนา 20) ไดกลาวถึงการมีสวนรวม คือ การท่ีสมาชิกของ
หนวยงานนั้นไดมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานของตนเอง ระหวางสมาชิกดวยกัน ระหวาง
สมาชิกกับองคกร ดวยขอเท็จจริงท่ีวางานจะสําเร็จไดดวยการมีสวนรวมของสมาชิก ซ่ึงจะนําไปสู
ความรวมมือแหงการดํารงชีวิตในสังคมเดียวกัน สมาชิกควรจะมีสวนรวมในดานตางๆ ดังนี้ 
   (1) การรับรูดานขาวสาร 
   (2) การแสดงความคิดเห็น 
   (3) การตัดสินใจ 
   (4) การวางแผนและดําเนินการ 
   (5) การประเมินผล 
   (6) ความรับผิดชอบ 
   (7) การรับผลประโยชน 
  พงศธวัช วิวังสู (2546, หนา 23) ใชกระบวนการตามวงจร PDCA ในการศึกษาการมี
สวนรวม โดยแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 
   (1) การวางแผน (plan) เปนการกําหนดเปาหมายและทิศทางในการดําเนินงาน
และพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงตองอาศัย 4 กระบวนการสําคัญ คือ 
    (1.1) ตระหนักและกําหนดปญหา คือ ตองมีการแกไขหรือปรับปรุงใหดีข้ึน
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือและประสานงานอยางใกล ชิดในการระบุปญหาท่ี เกิด ข้ึนใน 
การดําเนินงาน 
    (1.2) การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงานหรือ
หาสาเหตุของปญหา 
    (1.3) การอธิบายปญหาและกําหนดทางเลือก เปนการวิเคราะหปญหาเพื่อใช
กําหนดสาเหตุของความบกพรอง ตลอดจนแสดงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนและนํามาใชในการตัดสินใจ
เลือกทางท่ีเหมาะสม 
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   (2) การดําเนินงาน (do) เปนการนําแผนไปใชในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท่ีบุคลากรหาความรูเพื่อการดําเนินงานท้ังดวยการ
ฝกอบรมหรือการศึกษาดวยตนเองเพื่อใชประกอบการทํางาน ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีจะตองอาศัยความ
รวมมือประสานงานในการปฏิบัติอยางจริงจัง และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
การดําเนินงานใหเปนตามแผนท่ีวางไว 
   (3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (check) เปนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานท่ีปฏิบัติโดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อ
นําไปจัดทําเปนมาตรฐานและขอกําหนดสําหรับการดําเนินในคร้ังตอไป ในข้ันตอนนี้มีความจําเปน
ท่ีหนวยงานจะตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรในการหาจุดบกพรองและปญหาของแผนท่ีตั้งไว 
รวมถึงการรวมประเมินถึงผลไดผลเสียของกระบวนการหรือระบบทํางาน เพื่อจะนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงตอไป 
   (4) การปรับปรุง (action) เปนการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดจากผลการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต ท้ังนี้เปนข้ันตอนท่ี
บุคลากรเห็นควรท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการดําเนินงานท่ีวางไวหลังจากการไดมีการปฏิบัติ 
และประเมินผลใหเหมาะสมและสรางประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
  นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547, หนา 17-18) กลาววา การมีสวนรวมข้ึนอยูกับวาจะมี
สวนรวมในเร่ืองประเภทใดหรือข้ันตอนใด แตหลักใหญๆ อาจแบงเปน 5 ระดับ คือ 
   (1) การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชน ของตน เชน การให
ขอมูลการเจ็บปวยของตนแกแพทย (แตแพทยตองรับฟงดวย) ถาไมรวมใหขอมูลท่ีเปนจริง หรือ
แพทยไมฟงจริงก็อาจรักษาไมไดผลดี 
   (2) การมีสวนรวมรับรูขอมูล-ขาวสาร เชน การรวมรับรูขอมูลของตนจากแพทย
เพื่อจะเปนแนวทางตัดสินใจใหดีข้ึน เพราะส่ิงท่ีแพทยรูเกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไมรู 
   (3) การมีสวนรวมตัดสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการท่ีตนจะมี
สวนไดสวนเสียดวย โดยแบงเปน 3 กรณี แลวแตกิจกรรมนั้นตนอยูในข้ันตอนใดตอไปนี้ 
    (3.1) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ เชน กอนเร่ิมทํา
โครงการตัดสินใจวาโครงการควรทําขนาดใด ทํากิจกรรมอะไรบาง เปนตน ผูอ่ืนมีสวนรวมดวย
นอย 
    (3.2) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชน เม่ือเปนหุนสวน
ท่ีเทาเทียมกันและจะตัดสินใจวาจะเร่ิมโครงการนั้นหรือไม 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

15 

    (3.3) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชน เม่ือเปนผูรับ
ประโยชนจากนํ้าท่ีไดรับจากอางเก็บน้ํา กลุมผูไดรับประโยชนควรเปนผูมีน้ําหนักการตัดสินใจ
มากกวาเจาหนาท่ี เปนตน 
   (4) การมีสวนรวมทํา คือ รวมในข้ันตอนการดําเนินการ เชน รวมสรางถนนใน
ชนบท 
   (5) การมีสวนรวมสนับสนุน คือ ไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวมชวยเหลือดาน
อ่ืนๆ 
  โดยสรุปวา การมีสวนรวมของบุคคลอาจอยูในระดับหนึ่งหรือหลายระดับ การท่ี
บุคคลจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมระดับใดนั้น ข้ึนอยูกับวาจะมีสวนรวมในเร่ืองใด หรือข้ันตอน
ใด อาจจะมีสวนรวมมากหรือนอยไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
  Cohen and Uphoff  (2000, p. 16) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมนั้นมีพื้นฐานจําแนก
เปนสามมิติ ไดแก มิติท่ีหนึ่ง มีสวนรวมในเร่ืองอะไร หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา ประเภทหรือ
ลักษณะของการมีสวนรวมมีส่ีประเภท ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล มิติท่ีสองใครเขามามี
สวนรวมในสวนนี้บาง ซ่ึงโคเฮนและอัพฮอฟ ไดจําแนกใหเปนกลุมบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดย
จําแนกออกเปนส่ีกลุมใหญ ไดแก ผูอาศัยอยูในทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีของรัฐ และคน
ตางชาติ มิติท่ีสาม การมีสวนรวมนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร โดยมีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยูส่ีประเด็น
ดวยกัน 1) พื้นฐานของการมีสวนรวม พิจารณาเกี่ยวกับแรงท่ีกระทําใหเกิดการมีสวนรวม มาจาก
เบ้ืองบน–เบ้ืองลาง แรงที่สงเสริมการมีสวนรวมมาจากท่ีใด 2) รูปแบบการมีสวนรวม พิจารณา
เกี่ยวกับรูปแบบขององคกร การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 3) ขอบเขตของการมีสวนรวม 
พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีเขามามีสวนรวม ชวงของกิจกรรม และ 4) ประสิทธิผลของการมีสวน
รวม พิจารณาเกี่ยวกับการใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวมปฏิสัมพันธของคุณลักษณะตางๆ ของส่ิงท่ี
เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
  นอกจากนั้นชาดิด และคณะ (Shadid & Others, 1982, p. 356) ไดสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบมากท่ีสุด คือ แนวคิดของโคเฮน
และอัฟฮอฟ ซ่ึงไดจําแนกข้ันตอนหรือประเภทของการมีสวนรวม สรุปไดดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจน้ันประการแรกที่ตองกระทํา คือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ 
ตอการนี้ก็เลือกนโยบายการตัดสินใจในชวงเริ่มตนการตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
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  ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) ในสวนท่ีเปน
องคประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามท่ีวาใครจะทําประโยชนใหแก
โครงการใดบางและจะทําประโยชนไดดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน 
การประสานงาน การขอความชวยเหลือ เปนตน 
  ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
รับผลประโยชนนั้น นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลวยัง
ตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย รวมท้ังผลประโยชนในทางบวกและผลที่
เกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียตอโครงการซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 
  ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลนั้น ส่ิงสําคัญท่ีจะตองสังเกตก็คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความ
คาดหวัง (expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
  นอกจากสามมิติของการมีสวนรวมท่ีไดกลาวมาแลว โคเฮน และอัพฮอฟ ยังได
กลาวถึง บริบทของการมีสวนรวมวา คงไมมีใครสามารถวัดการมีสวนรวมไดโดยปราศจากการ
พิจารณาถึงความเปนจริงของเง่ือนไขตางๆ ท่ีหอมลอมการมีสวนรวมนั้นอยู โดยไดจําแนกออกเปน
สองสวน คือ 
   (1) คุณลักษณะของโครงการท่ีกระทบตอการมีสวนรวม ไดแก ผลกระทบของ 
ส่ิงนําเขาสูโครงการ เชนความซับซอนของเทคโนโลยีท่ีใชในโครงการ ทรัพยากรท่ีตองการของ
โครงการ กลาวคือ 1) ผลกระทบของประโยชนจากโครงการ เชน ผลประโยชนท่ีสามารถสัมผัสได
หรือผลประโยชนท่ีมีตัวตนใหสัมผัสได ความเปนไปไดของผลประโยชนท่ีจะไดรับ ผลประโยชน
ท่ีไดรับทันที การกระจายผลประโยชน และ 2) ผลกระทบของการออกแบบ เชน การเช่ือมโยง
โครงการ ความยืดหยุนของโครงการ ความสามารถในการเขาถึงไดงายในแงของการบริหาร ความ
ครอบคลุมในแงของการบริหาร 
   (2) ผลกระทบของส่ิงแวดลอมตอกิจกรรมการมีสวนรวม ไดแก ปจจัยดาน
กายภาพและชีวภาพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานวัฒนธรรม 
และปจจัยดานประวัติศาสตรความเปนมา 
  โดยสรุป คือ กรอบในการพิจารณาการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟ ดูไดจาก
สามมิติ คือ พิจารณาวากิจกรรมการมีสวนรวมนั้นทําอะไรบาง ใครเปนผูกระทํา และทําดวยวิธีการ
อยางไร นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาไดจากบริบทของการมีสวนรวม ซ่ึงไดแก คุณลักษณะของ
โครงการท่ีกระทบตอการมีสวนรวมกับสภาพแวดลอมท่ีกระทบตอการมีสวนรวม 
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ตารางท่ี 2.1  การแสดงความคิดเห็นทฤษฏีการมีสวนรวม 
 

ความคิดเห็น 
แนวคิด/ทฤษฎีการมีสวนรวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1. การมีสวนรวมการตัดสินใจ 
 (dicision making) 

          

 1.1 การคิดริเริ่มโครงการ  
  และต้ังเปาหมาย 

          

 1.2 เปดโอกาสใหทุกคน 
  รวมแสดงความคิดเห็น 

          

 1.3 การวางแผนงาน           
2. การมีสวนรวมการดําเนิน 
 งาน  

          

 2.1 บุคคลปฏิบัติภารกิจ 
  รวมกันใหบรรลุ 
  เปาหมาย 

          

 2.2 การดําเนินโครงการ           
3. การมีสวนรวมการรับผล 
 ประโยชน (benefits) 

          

 3.1 บุคคลเขามาชวยเหลือ 
  สนับสนุนทําประโยชน 
  ในกิจกรรมตางๆ  

          

 3.2 ทุกคนมีหนาที่ 
  รับผิดชอบรวมกันทั้ง 
  ความสําเร็จและความ 
  ลมเหลว 

          

4. การมีสวนรวมการ 
 ประเมินผล  

          

 4.1 รวมตรวจสอบผลการ 
  ปฏิบัติงาน 

          

 4.2 การปรับปรุงผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ: 1. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2. สรอยระกูล อรรถมานะ 
 3. วันเพ็ญ  บัวทอง 4. นรินทรชัย พัฒนพงศา 
 5. ชัยวรรณ สมศรร่ืน 6. Devis & newstorm 
 7. ฐิตาพร  ประเสริฐสุด 8. ชูชาติ  พวงสมจิตร 
 9. พงศธวัช วิวังสู  10.  Cohen & uphoff 
 
  จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดว า  ลักษณะข้ันตอนการมีสวนรวมนั้น  ผู ท่ีให
แนวความคิดตางๆ สวนใหญมีลักษณะข้ันตอนการมีสวนรวมท่ีเหมือนๆ กัน และคลายคลึงกันใน
หลายๆ ดาน แตดานท่ีสวนใหญใหแนวความคิดเปนหลัก คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 
 

องคกรแหงการเรียนรู 
 
 1. ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
  จากการศึกษาทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับความหมายขององคกรแหงการเรียนรู สามารถจัด
กลุมได 3 กลุม คือ ความหมายเก่ียวกับการพัฒนาสรางสรรคองคการโดยการผลิตผลงานสราง
ศาสตร และสรางบุคลากรใหมีความสามารถ การปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานและใชเทคโนโลยี
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหองคกร และมีกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการกระทํา 
ดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาสรางสรรคองคการโดยการผลิตผลงานสรางศาสตร และสราง
บุคลากรใหมีความสามารถ ซ่ึงมีผูใหความหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   Senge (1990 อางถึงใน เจนเนตร มณีนาค, 2546, หนา 79) ใหความหมายวา 
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง ท่ีซ่ึงผูคนขยายขีดความสามารถเพ่ือท่ีจะบรรลุในสิ่งท่ีพวกเขา
ตองการอยางแทจริงและตอเนื่อง เปนท่ีท่ีระบบทางความคิดใหม และการขยายตัวทางความคิด
ไดรับการสนับสนุน ซ่ึงผูคนมีความทะเยอทะยานนอกกรอบ และเปนท่ีท่ีผูคนเรียนรูท่ีจะเรียนไป
ดวยกันไปเร่ือยๆ 
   Watkins and Marsick (1991, p. 152) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคกรท่ีใหอํานาจแกคนของตนเอง มีการบูรณาการคุณภาพเขากับชีวิตการทํางานให
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อิสระสําหรับการเรียนรู กระตุนความรวมมือ แบงปนผลงาน เสริมสรางการใฝรู และสรางโอกาส
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   Barnett (1994, p.76) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการเชิงประสบการณท่ีมุงสรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของการกระทํา และผล
จากน้ันนําเขาสูงานกิจวัตรปลูกฝงไวใน “ความทรงจํา” ขององคกร เพ่ือชวยปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท้ังหลายของผูเรียนรู ผูปฏิบัติงานในองคกร 
   Ross, Smith, Roberts & Kleiner (1994, p. 101) ใหความหมายวา องคกรแหง
การเรียนรู หมายถึง การทดสอบประสบการณอยางตอเนื่อง และเปนการแปรเปล่ียนประสบการณ
ใหเปนองคความรูท่ีเอ้ือประโยชนแกท้ังองคกร และตอบสนองตอจุดมุงหมายหลักขององคกร 
   พรธิดา วิเชียรปญญา (2547, หนา 112) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง  องคกรท่ีประกอบดวยคนท่ีมีความมุง ม่ันจะขยายขีดความสามารถของตนผาน
กระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง และเปนองคกรท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และพัฒนาความรูความสามารถ รวมท้ังมีการสราง  สรรหา  การถายโอนความรู  และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหมๆ มีการใชการกระจายอํานาจใหกับสมาชิกใน
องคกรเพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือ และการเรียนรูรวมกันเปน 
   จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีมุงขยายขีด
ความสามารถของคนผานกระบวนการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยเนนใหมี
การเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง มีการแลกเปล่ียนความรูอยางอิสระเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ตลอดจนสามารถตอบสนองตอจุดมุงหมายหลักขององคกร ใหมีความไดเปรียบทางการแขงขันและ
สามารถอยูรอดไดภายใตสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาในปจจุบัน 
  1.2 การปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลใหองคกร ซ่ึงมีผูใหความหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   Marquardt (1996, p. 67) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง 
องคกรท่ีมีอํานาจแหงการเรียนรู โดยสามารถจัดการ และใชความรูเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จ
ควบคูกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยควบคูดวย 
   De Geus (1997, p. 57) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการที่ทีมบริหารเปล่ียนรูปแบบความคิดอานท่ีเขามีตอองคกร ตอตลาด และตอคูแขง ในป 
1997 ผูบริหาร เห็นวาองคกรท่ีมีชีวิต (living company) คือ องคกรท่ีอนุรักษนิยมดานการเงินท่ี
พนักงานระบุวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร มีการบริหารงานท่ีอดทนตอความหลากหลาย ความ
แตกตาง และไวตอความเปล่ียนแปลงของภาวะแวดลอม เปนองคกรท่ีไมเนนดานเศรษฐศาสตร  
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   Luthans (1998, p. 135) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปน
การนําความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแขงขันกันในโลกเศรษฐกิจเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จ ตามเปาหมายขององคกร 
   เยาวลักษณ สุจริตธรรม (2547, หนา 89) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคกรท่ีพัฒนาตนเองโดยการใสใจกับลูกคาและคูคา โดยการปรับเปล่ียนและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
   จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกคา 
  1.3 มีกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการกระทํา ซ่ึงมีผูใหความหมายที่เกี่ยวของ 
ดังนี้ 
   Argyris (1997, p. 129) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู (organization 
learning = LO) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอในองคกร ลด
รอนรูปแบบท่ีผูคนแสดงออกเปนนิสัย (defensive routines) หรือเพื่อปกปองหรือแกตัว 
   Dixon (1994, p. 98) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การจงใจ
ใชกระบวนการเรียนรูท้ังในระดับบุคคล กลุม และระบบขององคกร เพื่อการปรับเปล่ียนองคกรไป
ในทิศทางท่ีตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนรวมสวนไดสวนเสียขององคกร 
   ธเนศ ขําเกิด (2541, หนา 171) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง 
องคกรที่สามารถ เรียนรูและสรางความรูเพื่อเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีจะกอใหเกิดความกาวหนาในการ
ดําเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคกร 
   ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2547, หนา 36) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคกรที่จะตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบและ
แกไขขอผิดพลาดในท่ีทํางานอยูสมํ่าเสมอ และจะตองมีการเรียนรูใหมากกวาหรืออยางนอยเทากับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
   Gavin (1993, p. 144) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ี
มีคุณลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมา
จากความรูใหม และเขาใจในส่ิงตางๆ อยางถองแท 
   Marquardt (1994, p. 125) ใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง ท่ี
ซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคล และกลุมมีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิด
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วิเคราะห เพื่อชวยใหเขาใจในสรรพส่ิง ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวยองคกรเรียนจากความผิดพลาดและ
ความสําเร็จ ซ่ึงสงผลใหทุกคนตระหนักในการเปล่ียนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  สรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีมีอํานาจแหงการเรียนรู มีวิธีการ
เรียนรูท่ีเปนพลวัต สงเสริมการเรียนรู กระตุน อํานวยความสะดวก เนนพัฒนาบุคลากรได ขยาย
ขอบเขต การเรียนรูอยางรวดเร็วเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง และสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ในองคกรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร โดย
บุคลากรไดนําส่ิงท่ีองคกรสนับสนุนดานการเรียนรูมาใชในการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อ
เปนไปตามวิสัยทัศนรวมขององคกร นําไปสูจุดมุงหมายรวมกันขององคกร ประกอบการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการเรียนรู เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ให
สามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จของตนเองและองคกร 
 
ตารางท่ี 2.2  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
 

ความคิดเห็น 
ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1. การพัฒนาสรางสรรคองคการโดย 
 การผลิตผลงานสรางศาสตร และสราง 
 บุคลากรใหมีความสามารถ 

          

 1.1 เปนที่ซึ่งบุคลากรขยายขีด 
  ความสามารถ 

          

 1.2 บุคลากรมีการเรียนรูรวมกัน           
 1.3 การแบงปนผลงานและเสริมสราง 
  การใฝรู 

          

2. การปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน 
 และใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให 
 องคกร 

          

 2.1 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
  แขงขันในธุรกิจ 

          

 2.2 ใชความรูควบคูกับเทคโนโลยี  
  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ 
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ตารางท่ี 2.2  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู (ตอ) 
 

ความคิดเห็น 
ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 2.3 การปรับเปล่ียนและปรับปรุง 
  กระบวนการทํางาน 

          

3. มีกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการ 
 กระทํา 

          

 3.1 เปนกระบวนการเรียนรูระดับ 
  บุคคล กลุม และระบบขององคกร 

          

 3.2 การสรางความรูเพ่ือเพ่ิมพูน 
  สมรรถนะ เพ่ือกอใหเกิด 
  ความกาวหนาในองคกร 

          

 3.3 มีการตรวจสอบและแกไข 
  ขอผิดพลาด 

          

หมายเหตุ: 1. Peter Senge  2. Watkins and Marsick 
 3.  Ross and Smith  4. พรธิดา วิเชียรปญญา 
 5. Luthans   6. Marquardt 
 7. เยาวลักษณ สุจริตธรรม 8. Dixon 
 9. ธเนศ ขําเกิด  10. ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 
 
 2. ความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรู 
  สถาพร ปนเจริญ (2541, หนา 37, 43) ใหความหมายความสําคัญขององคกรแหงการ
เรียนรู วาคือ การพัฒนาองคกรเพื่อนําองคกรไปสูสถานภาพในอนาคตที่ดียิ่งข้ึน ดังนั้น การสราง
หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะนําไปสูการมีวิสัยทัศนท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรท่ี
ตองการพัฒนาเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 
นําไปสูความเจริญกาวหนา โดย ปาริฉัตต ศังขะนันท (2547, หนา 78) ใหความสําคัญขององคกร
แหงการเรียนรูวาเปนส่ิงท่ีมีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายใน
ระหวางบุคคลควบคูกับการรับความรูจากภายนอก เพื่อเอ้ือใหเกิดโอกาสในการแสวงหาแนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (best practices) 
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 3. องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 
  Marquardt (1996, p. 147 อางถึงใน กาญจนา เกียรติธนาพันธ, 2543, หนา 187) 
กลาวถึง องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 5 ประการ มีดังนี้ 
   (1) พลวัตการเรียนรู (learning dynamics) ประกอบดวย ตองมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง เรียนรูรวมกันเปนทีม บุคลากรมีความกระตือรือรน สนใจ ใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
บุคลากรมีการคิดอยางเปนระบบ บุคลากรมีแบบแผนทางความคิด ไมยึดติดกับความเช่ือทัศนคติ
เดิม มองโลกอนาคต บุคลากรมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการสนทนาท่ีเปดเผย มี
รูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบ เชน เรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูจากการปรับตัว เรียนรูจากการ
คาดการณ และการเรียนรูเพื่อการเรียนรู 
   (2) การปรับเปล่ียนองคกร (organizational transformation) ประกอบดวย
โครงสรางขององคกรมีลักษณะแบนราบ ข้ันตอนไมมาก มีความยืดหยุน สายการบังคับบัญชาส้ัน มี
การกระจายอํานาจ มีแผนและเปาหมายชัดเจน สรางวิสัยทัศนของบุคลากรใหมีวิสัยทัศนรวมกับ
วิสัยทัศนขององคกร ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมใหเขากับเปาหมายขององคกร เปนวัฒนธรรมองคกรท่ี
สงเสริมการเรียนรู มีกลยุทธกระตุนและสงเสริมใหมีการเรียนรู เปดโอกาสใหมีการทดลองเรียนรู
ขอผิดพลาด สนับสนุนหาส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหการยกยองชมเชย ใหรางวัลใน
การเรียนรู 
   (3) การเพิ่มอํานาจบุคคล (people empowerment) ประกอบดวย สงเสริม
สนับสนุนใหเกิด การเรียนรู มีการเสนอแนะ การมีระบบพ่ีเล้ียงสอนงานแกบุคลากร มอบอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจและแกปญหา สนับสนุนใหบุคลากรกลาคิด
กลาทํา และ เรียนรูงานท่ีสลับซับซอนข้ึน กระตุนใหคนขยายขอบเขตการเรียนรู มีการแลกเปล่ียน
ความคิดกันหรือเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ไดแก บุคลากรภายในองคกร ผูรับบริการ คูคา ชุมชน 
   (4) การจัดการความรู (knowledge management) ประกอบดวย มีการจัดการ
บริหาร ความรู มีวิธีการเก็บรักษา ใสกระดาษ เขาแฟม ตูเก็บเอกสาร การใชรหัสผาน มีการจัดเก็บ
อยางมีระเบียบ ควรใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงความรูไดสะดวกรวดเร็วและรับทราบอยางท่ัวถึง จัดให
มีการถายทอดและเผยแพรความรู ผลงาน สูภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการ การ
วิจัย อบรมความรู 
   (5) การประยุกตใชเทคโนโลยี (technology application) ประกอบดวย ให
บุคลากรตองเขาใจความสามารถของเทคโนโลยีและรูถึงวิธีการใชประโยชน จัดหาอุปกรณทาง
เทคโนโลยีมาใหบุคลากรไดใชในการเรียนรูตามความเหมาะสมขององคกร สนับสนุนใหบุคลากรมี
การใชอยางตอเนื่อง มีการฝกหัดซ่ึงข้ึนอยูกับแตละองคกร 
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  จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดว า  องคประกอบขององคกรแหงการเ รียนรู 
ประกอบดวย พลวัตรการเรียนรู การปรับเปล่ียนองคกร การเพ่ิมอํานาจบุคคล การจัดการความรู 
และการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 4. แนวทาง 5 ประการในการสรางองคการแหงการเรียนรู (The Five Disciplines) 
  Senge (1990, p.139-269 อางอิงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544, หนา 35-38) ไดเสนอ
แนวความคิดของการสรางองคการแหงการเรียนรูดวยกรอบความรู 5 สาขา วิชาการ ท่ีเรียกวา The 
five disciplines ซ่ึงจะเปนแนวทางหลักในการสรางองคการการเรียนรูใหเกิดข้ึน The five 
disciplines หรือแนวทางสําคัญ 5 ประการท่ีจะผลักดันและสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู
ข้ึนประกอบดวย 
   (1) ความรอบรูแหงตน (personal mastery) การที่องคกรเรียนรูผานกลุมบุคคลท่ี
เรียนรู การเรียนรูของแตละคนไมไดเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคกรข้ึน แตการเรียนรู
ขององคกรจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีการเรียนรู และมีการฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรูอยูเสมอ 
ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ เปนการขยายขีดความสามารถใหเช่ียวชาญมากข้ึน ความรอบรูเปนผลรวม
ของทักษะ ความสามารถเปนสภาพท่ีเปนอยูตามความเปนจริง เห็นวาส่ิงใดมีความสําคัญตอเรา ตอ
องคกร ขณะเดียวกันก็มองเห็นภาพในอนาคต (vision) ท่ีพึงเปนได สรางเปนวิสัยทัศนสวนตนข้ึน 
(personal vision) ตอบตนเองได แทท่ีจริงแลวตนตองการอะไรจากการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความตึง
เครียดอยางสรางสรรค (creative tension) นั่นคือ เห็นความแตกตางระหวางท่ีเปนจริงกับท่ีควรเปน
ไวสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่อง ไมรูสึกไรอํานาจ ขับเคล่ือนวิสัยทัศนใหเปนจริง 
   (2) แบบแผนความคิดอาน (mental models) ไดแก ขอตกลงเบ้ืองตน ความเช่ือ
พื้นฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณท่ีตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ
ตอสรรพส่ิงในโลก มีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติท่ีเขามีตอบุคคล สรรพส่ิง และ
สถานการณท้ังหลาย หนาท่ีของวินัยท่ีสองนี้ก็เพื่อฝกฝนใหเขาใจ แยกแยะระหวางส่ิงท่ีเราเช่ือกบัส่ิง
ท่ีเราปฏิบัติ ดังท่ี Chris Argyris จาํแนกวา ทฤษฎีท่ีเราเช่ือ (espoused theories) กับส่ิงท่ีเรานํามา
ปฏิบัติ (theories-in-use) การสืบคนความคิดความเช่ือของเรา เขาใจมุมมองและการคิดของผูอ่ืน 
เซนกี (Senge) เนนทักษะดานความคิดความเช่ือท่ีองคกรท่ียึดถือมุงม่ันผานการวางแผนและ 
คณะกรรมการบริหาร และทักษะในการเรียนรูดานธุรกิจและมนุษยสัมพันธท่ีมีผลตอแบบแผน 
ความคิดอานของคน ผานทักษะการคิดใครครวญ (reflection skill) เปนการตรวจสอบความคิด 
ความเช่ือใดมีผลตอการปฏิบัติการแสดงออก สวนทักษะในการสืบคน (enquiry skill) เปนดัชนีบอก
วาเรามีความเกี่ยวของสัมพันธแบบพบปะกับผูอ่ืนเชนไร เราเขาไปแกไขกับประเด็นปญหาท่ี
ซับซอนเชนไร ในการปฏิบัติงานของทุกอาชีพจําเปนตองใชทักษะท้ัง 2 ประการน้ีอยูเสมอ เปดเวที
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สะทอนถึงชุมชนปฏิบัติ (community of practice) ใหเกิดข้ึนในองคกรเพื่อเปดโอกาสใหมีการเรียนรู
รวมกัน เชน เปดเครือขายการเรียนรูแบบไมเปนทางการ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การพบปะกัน
ตามทางเดิน การเลาเร่ือง เลาประสบการณ เทคนิคการจัดประชุมแนวทางใหมๆ ของการปฏิบัติงาน 
การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันเพื่อสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน ดังนั้น องคกรเรียนรูไดผานการ
ปรับปรุงแบบแผนความคิดรวมกัน ผานเวทีการแลกเปล่ียนท่ีสะทอนถึงการเปนชุมชนปฏิบัติท่ีดี 
   (3) วิสัยทัศนรวม (shared vision) วิสัยทัศนรวมหรือภาพในอนาคตที่ปรารถนา
ใหเกิดข้ึนในองคกร เปนส่ิงท่ีจําเปนตอภาวะผูนําทุกคน เปนพลังขับเคล่ือนภารกิจทุกอยางของ
องคกรใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน เปนจุดรวมและพลังของการเรียนรูของสมาชิกในองคกร ผูนําตอง
พัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะตน (personal vision) ข้ึนมากอน แลวแบงปนใหผูอ่ืนไดรู เขาใจ เห็นคลอย
ตามดวยการส่ือสาร โนมนาว ทําใหคําพูดหรือภาพนั้นเดินได กลายเปนวิสัยทัศนรวม (shared 
vision) ท่ีมีการแบงปนกับผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของในทุกระดับขององคกร โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติรวมกัน
ไปในทิศทางท่ีทําใหภาพวิสัยทัศนนั้นเปนจริง (turn vision into action) ในลักษณะของปฏิบัติการ
เชิงรุก (proaction) มิใชรอหรือตามแกไข (reaction) 
   (4) การเรียนรูเปนทีม (team learning) คือ การพูดคุย (dialogue) และการอภิปราย 
(discussion) ของผูคนในองคกรท่ีขาดการปรับทิศทางทําความเขาใจระหวางกันกอน เพื่อใหเกิด
แนวปฏิบัติใหตรงกัน (alignment) วาเปนเง่ืองไขสําคัญกอนท่ีจะมีการเพ่ิมอํานาจในการปฏิบัติ 
    (4.1)  สมาชิกตองมีความสามารถในการคิด ตีปญหา หรือประเด็นพิจารณาให
แตกหลายหัวรวมกันคิดยอมดีกวาใหบุคคลคนเดียวคิด 
    (4.2)  ภายในทีมตองมีการทํางานท่ีสอดประสานกันเปนอยางดี คิดในส่ิงท่ี
ใหมและแตกตาง มีความไววางใจตอกัน  
    (4.3)  บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งท่ีมีตอทีมอ่ืนๆ ขณะท่ีทีมหนึ่งสมาชิก
เรียนรูอยางตอเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมน้ันยังสงผลตอทีมอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงจะชวยการสราง
องคกรแหงการเรียนรูใหมีพลังมากข้ึน 
   (5) การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) หมายถึง วินัยของการมองเห็นภาพ
โดยรวมเห็นท้ังหมด กรอบท่ีมองเห็นความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกันมากกวาท่ีจะมองเห็นแคเชิงเหตุ 
เชิงผล เห็นแนวโนมรูปแบบของการเปล่ียนแปลงมากกวาจะเห็นแคฉาบฉวยหรือผิวเผิน ซ่ึงลักษณะ
ของการคิดอยางเปนระบบท่ีดี ไดแก 
    (5.1)  คิดเปนกลยุทธ ชัดเจนในเปาหมาย มีแนวทางท่ีหลากหลาย แนวแนใน
เปาหมายมีวิสัยทัศน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

26 

    (5.2)  คิดทันการณ ไมชาเกินการณ มองใหเห็นความจริง บางทีชิงปฏิบัติกอน
ปญหาจะเกิด 
    (5.3)  เล็งเห็นโอกาสในทุกปญหามีโอกาส ไมยอทอ สรางประโยชน มองให
ไดประโยชน 
  สรุปไดวา แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนกรอบแนวคิดใหม 
(paradigm shift) จากองคกรแบบดั้งเดิมท่ีเนนดานเหตุผล ประสิทธิภาพ เนนผลของงาน เนนการ
ปรับตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไป แตคงไวซ่ึงส่ิงสําคัญของแนวคิดท้ังแบบ 
ดั้งเดิมและแบบใหมหลอมใชเขาดวยกัน ลักษณะขององคกรท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรูจะตองมี
การเปล่ียนแปลงท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และการเปล่ียนแปลงภายนอก (เทคโนโลยี สังคม 
สภาพแวดลอม การเมือง ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ) มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง บุคลากรมีความ
กระตือรือรน สนใจ ใฝรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีการปรับเปลี่ยน
องคกรมีลักษณะแบบแบนราบ มีความยืดหยุน มีสายการบังคับบัญชาส้ัน มีการกระจายอํานาจ สราง
วิสัยทัศนของบุคลากรใหมีวิสัยทัศนรวมกับองคกร มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร เปน
วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมการเรียนรู หรือใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร สงเสริม 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยี เพื่อประยุกตใชในการส่ือสารและ
เรียนรูท้ังในองคกรและการเช่ือมตอกับภายนอกองคกร โดยองคกรจะตองมีระบบการจัดการท่ีเปน
ทางการ และไมเปนทางการในการอํานวยความสะดวก และจูงใจใหบุคลากรเกิดการเรียนรู ซ่ึงจะ
เปนแรงผลักดัน และสนับสนุนสงผลใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
 5. ปจจัยสงเสริมคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู  
  ในยุค ค.ศ. 1990 เปนตนมา มีแรงผลักดัน 4 ประการ ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมลักษณะ
องคกรแหงการเรียนรู คือ 
   (1) การกระจายอํานาจ ควบคูไปกับการเพิ่มความมีวินัยและการควบคุมอํานาจดวย 
   (2) ทักษะการคิดท่ีเปนระบบ (system thinking skill) และเลือกพัฒนาใหเหลือแต
ทักษะท่ีจําเปน 
   (3) เนนการส่ือสารใหดีข้ึน เขาใจกันมากข้ึน งายข้ึน 
   (4) ระบบการขันอาสาทํางาน 
  ในยุค ค.ศ. 1920-1990 เซนกี (Senge) ผูเขียนหนังสือองคกรแหงการเรียนรู (Senge, 
1990, p. 203 อางถึงใน วรภัทร ภูเจริญ, 2547, หนา 101) มีแรงผลักดัน 5 ประการ ซ่ึงเปนปจจัย
สงเสริมคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู คือ 
   (1) แนวคิดและความพยายามในการผลิตทีละมาก  ๆและพยายามลดตนทุนผลิตใหรวดเร็ว  
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   (2) แนวคิดและความพยายามในการยึดการตลาด มีสวนแบงการตลาดใหมากท่ีสุด 
   (3) การใชเทคโนโลยีใหมๆ 
   (4) หาเงินคืนใหเร็วท่ีสุด รักษาสภาพคลอง 
   (5) ทฤษฎี Y คือ เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 6. คุณลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  ปจจุบันโลกไดถูกเช่ือมโยงเปรียบเปน “หมูบานโลก (global village)” ดวย
กระบวนการโลกาภิวัตน ท่ีบุคคล องคกร สามารถสื่อสารเช่ือมโยงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
รวมกันทําใหบุคคลหรือองคกรตางๆ มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรู และประสานเช่ือมโยง
กันในลักษณะเครือขายการทํางานรวมกัน (organization network) ในลักษณะองคกรแหงการเรียนรู 
หรือเรียกวา องคกร “เค-ออร-ดิก (chaordic organization)” การเรียนรูในองคกรเปนการเพิ่มอํานาจ
ปฏิบัติ มีการตรวจสอบ ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 
มุงเนนคุณภาพ ย้ําเนนความมีกลยุทธ มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน มีการทํางานเปนทีม และมีวิสัยทัศน
รวม (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544, หนา 202) 
  สุรสิทธ์ิ เหมตะศิลป (2543, หนา 7) ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะ 8 ประการของ
องคกรแบบด้ังเดิม และองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงองคกรแบบดั้งเดิมเปนการรวมคุณลักษณะของท้ัง
สององค คือ องคกรแบบราชการ และองคกรท่ีเนนผลงาน ดังตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3   เปรียบเทียบคุณลักษณะ 8 ประการ ขององคกรแบบดั้งเดิม และองคกรแหงการเรียนรู 
 
ลําดับ คุณลักษณะ องคกรแบบดั้งเดิม องคกรแหงการเรียนรู 

1 คานิยมรวมกัน ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความเปนเลิศ การฟนฟูองคกร 
2 แบบฉบับภาวะผูนํา   ผูควบคุม    ผูกระตุน 
3 ทีมงาน       คณะทํางาน ทีมท่ีทํางานรวมกัน 
4 ยุทธศาสตร        แผนงาน                    แผนการเรียนรู 
5 โครงสราง         สายการบังคับบัญชา  เครือขายพลวัต 
6 พนักงาน                 คนผูมีความรู     คนผูตองการเรียนรู     
7 ทักษะ   เรียนรูเพื่อปรับตัว    เรียนรูเพื่อทําใหเกิดส่ิงใหม 
8 ระบบการประเมินผล รายงานดานการเงิน     งบดุลบัตรคะแนน 

ท่ีมา  :   สุรสิทธ์ิ เหมตะศิลปะ, 2543, หนา 39 
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  จนเนตร มณีนาค (2546, หนา 111-114) กลาวถึงลักษณะองคกรแหงการเรียนรู ดาน
วัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรวา “วัฒนธรรมการเรียนรู (learning culture)” เกี่ยวกับบรรยากาศ
ขององคกร มี 6 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (1) องคกรตองพัฒนาความเขาใจสภาพแวดลอม มีทีมอาวุโสใชเวลาคิดเกี่ยวกับ
อนาคต มีการใชท่ีปรึกษาและคนจากขางนอก  
   (2) องคกรตองมีระบบท่ีทําใหเกิดความมั่นใจวาสามารถคนหาความชํานาญ และ
ประสบการณไดเม่ือตองการ มีเครือขายท่ีขามขอบเขตองคกรเพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญ  
   (3) มีขอผูกมัด (commitment) ในการเรียนรูและพัฒนาบุคคลซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ผูคนทุกระดับจะไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
   (4) ความคิดการสรางสรรค และความสามารถในการจินตนาการถูกทําใหมีข้ึน
เพื่อท่ีจะไดนําไปใช และพัฒนา 
   (5) มีบรรยากาศของการเปดใจ และไวใจ ทุกคนสามารถไดรับการสนับสนุนให
พัฒนาความคิด กลาพูด กลาแสดงออกเพื่อกอใหเกิดการกระทําท่ีทาทาย 
   (6) มีการเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากส่ิงท่ีเคยผิดมากอน 
  A. Claims (2547, pp. 87-88) กลาววา องคกรแหงการเรียนรูทุกแหงจะมีคุณลักษณะ
บางประการท่ีเหมือนกันดังตอไปนี้ 
   (1) มีการแบงปนขอมูล และพนักงานสามารถรูขอมูลได ผูบริหารในองคกรท่ีมี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูจะไมเก็บสถิติและขอมูลตางๆ ไวเปนความลับ แตจะใหพนักงานสามารถ
เขาถึงขอมูลได เพื่อผูจัดการและพนักงานจะไดมีขอมูลอางอิงเหมือนๆ กัน 
   (2) เนนและใหคุณคากับการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรูใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรม และการเรียนรู 
   (3) ไมมีการลงโทษเม่ือเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว สําหรับวัฒนธรรมแหง
การเรียนรู ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการทดลองทําส่ิงใหมๆ เปนเร่ืองรับได ส่ิงสําคัญคือตองเรียนรู
จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพื่อองคกรจะไดไมผิดซํ้า 
   (4) คาดหวังใหทุกคนเรียนรูอยูเสมอ การเรียนตองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคกร หรืออาจกลาวไดวาตองเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติหรือเปนกิจวัตร ไมใชเรียนเปนคร้ัง
คราว ผูบริหารมีหนาท่ีส่ือสารใหพนักงานรับรู และทําใหดูเปนตัวอยาง 
  Marquardt and Raynolds (1996, pp.121-125) กลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา
เปรียบเสมือนเปนบริษัท แหงการเรียนรูระดับโลก (the global learning company) มีลักษณะองคกร
แหงการเรียนรู 11 ประการ 
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   (1) มีโครงสรางท่ีเหมาะสม (appropriate structure) เปนโครงสรางท่ีเล็กและ
คลองตัว ไมมีสายการบังคับบัญชาท่ีมากเกินไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบหรือลักษณะงานท่ียืดหยุน
ไมตายตัว ในอนาคตอาจตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competencies) แทน ไมมีสายการ
บังคับบัญชาท่ีเนนการควบคุมมากจนเกินไป และกระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนกันเพื่อเอ้ือตอการ
จัดต้ังทีมงานได ท่ีสําคัญองคกรตองมีโครงสรางแบบองครวม (holistic structure) ท่ีมีองคประกอบ
ท่ีตางทําหนาท่ีของตนอยางประสานสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ อยางแยกอิสระจากกันไมได แม
จะแยกเปนหนวยยอยก็ตองมีสภาพทุกอยางเหมือนระบบท้ังหมดขององคกรอยูดี นอกจากนี้
โครงสรางองคกรจะมีลักษณะแบบทีมงานขามหนาท่ี (cross function work teams) เพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูของทีมและพัฒนาวิธีการใหมๆ ท่ีเช่ือถือได เรียนรูท่ีจะประสานงานและมุงตรง
ไปยังการทํางานท่ีซับซอนข้ึนของทีม 
   (2) วัฒนธรรมการเรียนรูขององคกร (corporate learning culture) เปนบรรยากาศ
ท่ีสงเสริมการทดลองทําส่ิงใหมๆ แมจะเสี่ยงตอความผิดพลาดบางก็ตาม ซ่ึงการวัดผลความสําเร็จ
ของการเรียนรู พิจารณาจากการบูรณาการความคิดท้ังหมดขององคกรเขาดวยกัน วัฒนธรรมองคกร
ตอง ชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีตระหนักถึงตนเอง (self-awareness) การใครครวญ (self-reflective) 
และการสรางสรรค (creative way) สงเสริมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ โดยเปดโอกาสใหคน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับ รวมท้ังใหโอกาสในการ
พัฒนาตนเองแกทุกคน เชน มีหลักสูตรการอบรม สัมมนา มีอุปกรณการเรียนรูดวยตนเอง มีครูฝกพี่
เล้ียง และศูนยขอมูล เพื่อใหเกิดนิสัยการเรียนรูจากทุกอยางในการทํางาน รวมท้ังตองมีการ
สนับสนุนดานขวัญกําลังใจ และการเงินจากองคกรอยางจริงจัง 
   (3) การเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (empowerment) เปนการสงเสริม
สนับสนุนและเปดโอกาสใหพนักงานมีความสามารถในการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจ
แกปญหาของตนเอง ลดความรูสึกพึ่งพาผูอ่ืนในการแกไขปญหา ขยายการเรียนรูของตนเองให
เกิดผลงอกงาม และการเพิ่มพูนผลผลิต มีความคิดสรางสรรค กระจายความรับผิดชอบ และการ
ตัดสินใจแกปญหาไปสูระดับลางหรือผูปฏิบัติเพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและ
แผนงานขององคกร 
   (4) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environment scanning) เปนการคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมขององคกรตองปรับใหทันตอการเปล่ียนแปลง มี
การคาดการณเกี่ยวกับอนาคตท่ีเปนไปได การสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมในฐานะการเรียนรู
โดยเจตนา และการเลือกเปาหมายในสภาพแวดลอมวาควรจะเลือกเรียนรูอะไร 
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   (5) การสรางและถายโอนความรู (knowledge creation and transfer) เปนหนาท่ี
ของการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ ซ่ึงไมใชหนาท่ีของ r&d (research, & development) 
หรือ c&d (copy & development) เทานั้น ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีบทบาทในการเสริมสราง
ความรูและเรียนรูจากสวนอ่ืนๆ จากเครือขายโดยผานชองทางการส่ือสารและเทคโนโลยีตางๆ 
   (6) เทคโนโลยีการเรียนรู (learning technology) เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง และใหมีการเก็บ ประมวล 
ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว และถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคลและสถานการณ เชน การใช
เทคโนโลยีการส่ือสารมาใชสําหรับการเรียนทางไกล ใชปญญาประดิษฐเพื่อชวยถายโอนการเรียนรู
ใหท่ัวท้ังองคกร เปนตน 
   (7) การมุงเนนคุณภาพ (quality) เปนการท่ีองคกรใหความสําคัญกับการบริหาร
เชิงคุณภาพโดยรวม เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหผลการเรียนรูท้ังโดยต้ังใจและไมตั้งใจ 
กลายเปนผลงานท่ีดีข้ึน โดยถือหลักวาจะพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ 
   (8) กลยุทธ (strategy) เปนการใชกลยุทธการเรียนรูโดยเจตนา และการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ (action learning) เปนจิตสํานึกขององคกรควบคูไปกับการทํางาน กระบวนการเรียนรูจะ 
เปนไปอยางมีกลยุทธ ท้ังในดานของการยกราง การดําเนินการ และการประเมิน ผูบริหารจะเปน
ผูทําหนาท่ีทดลองมากกวาจะเปนผูกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือคําตอบไวให 
   (9) บรรยากาศท่ีสนับสนุน (supportive atmosphere) เปนบรรยากาศท่ีสนับสนุน
จุดมุงหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การยอมรับในความแตกตางของบุคคล ความเทาเทียมกันและ
ความเปนมนุษย โดยมีความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและองคการในการเรียนรูและ
พัฒนาเพื่อท่ีจะทํางานใหไดดี 
   (10) การทํางานเปนทีมและแบบเครือขาย (teamwork networking) เปนส่ิงท่ี
องคกรตระหนักถึงความรวมมือ การแบงปนและสรางผลรวมท่ีสูงกวา จากทรัพยากรท้ังภายใน
องคกรท่ีเรียกวา การทํางานแบบเครือขาย ซ่ึงไมเพียงแตการแกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่ง 
แตตองรวมมือกันแกปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาว และริเร่ิมส่ิงใหมๆ เพื่อสรางการแขงขันและ
การสรางพลังรวมอันจะทําใหองคกรอยูรอดและเจริญเติบโต 
   (11) วิสัยทัศน (vision) วิสัยทัศนเปนความคิดเห็นรวมกัน (shared vision) ของ
คนในองคกรเพ่ือสนับสนุนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงรวมถึงพันธกิจ และจะเปนแรงผลักดันให
การปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายอยางมีเจตจํานง และมีความผูกพัน การเนนการเรียนรูไปยังทิศทางท่ี
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ตองการรวมกันท้ังองคกรตองต้ังอยูบนพื้นฐาน คานิยม ปรัชญา ความคิด และความเช่ือท่ีคลายคลึง
กัน จะสงผลใหมีการรวมกันทํากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกันในท่ีสุด 
  ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2547, หนา 38) แบงลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ไว 7 ลักษณะ ดงัตอไปนี้  
   (1) พนักงานในองคกรนั้นๆ มีอิสระท่ีจะพูดในส่ิงท่ีตนไดคิด หรือไดเรียนรูมา 
และถายทอดส่ิงเหลานั้นใหกับสมาชิกในองคกรนั้นๆ 
   (2) มีการเรียนรูขอผิดพลาดเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ตอไป 
   (3) องคกรนั้นๆ จะตองสงเสริมทางความคิดของพนักงาน ไมใชวาหากพนักงาน
ไมคิดอยางท่ีองคกรตองการแลวจะเปนความคิดท่ีผิด แทจริงแลวทุกคนมีสิทธิคิดผิดได เพียงแตวา
เม่ือผิดพลาดไปก็ตองแกไขใหถูกตอง 
   (4) องคกรนั้นมักจะหารูปแบบใหมๆ ในการทํางาน ไมยึดติดกับกฎระเบียบจน
กระดิกไมได เพราะหากกฎระเบียบไมเอ้ืออํานวยซ่ึงอาจจะเนื่องจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปก็
สามารถแกไขได 
   (5) มีการเรียนรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันไดทุกระดับ ไมมีการผูกขาดทาง
ความคิด 
   (6) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยองคกรนั้นจะมุงเนนการสรางทีมงาน มี
การทํางานเปนทีม คิดอยางเปนทีม ทําใหเกิดความรูสึกเปนทีม และทํางานประสานกันอยางเปนทีม 
(think like a team, feel like a team and work like a team) 
   (7) มีการใหรางวัลแกผู ท่ีสรางผลงานใหมๆ  เพื่อเปนกําลังใจใหกับคนท่ี
สรางสรรคส่ิงใหมๆ 
  เปยมพงศ นุยบานดาน (2543, หนา 15) แบงลักษณะองคกรแหงการเรียนรูไว 5 
ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (1) มีการแกปญหาอยางเปนระบบ (systematic problem solving) โดยอาศัย
หลักการทางวิทยาศาสตร เชน การใชวงจรของ demming (PDCA: plan, do, check and action)  
   (2) มีการทดลองปฏิบัติ (experimental) ในส่ิงใหมๆ ท่ีมีประโยชนตอองคกร
เสมอโดยอาจจะใช demonstration project (โครงการสาธิต) หรือเปน ongoing program (โครงการ
ตอเนื่อง) 
   (3) มีการเรียนรูจากบทเรียนในอดีต (learning from their own experience) มี 
การบันทึกขอมูลเปน case study (กรณีศึกษา) เพื่อใหสมาชิกในองคกรไดศึกษาถึงความสําเร็จและ
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ความ ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต มีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
ของสมาชิก 
   (4) มีการเรียนรูจากผูอ่ืน (learning from the others) โดยการใชการสัมภาษณ 
(interview) การสังเกต (observation) เปนตน 
   (5) มีการถายทอดความรู โดยการทํา report (รายงาน) demonstration (การสาธิต) 
training & education (อบรมเชิงปฏิบัติการ) job rotation (หมุนเวียนหนาท่ีการปฏิบัติงาน) เปนตน 
  สรุปไดวาคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรูจะตองเปนองคกรท่ีมีองคประกอบบง
บอกลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูไดเดนชัด จากคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรูดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมท่ีสนับสนุนการสรางองคกร
แหงการเรียนรูวาการมีสวนรวมท่ีจะเปนแรงสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดความเปนองคกรแหง
การเรียนรูของ บจก.วิทยุการบิน แหงประเทศไทย สาขาทุงมหาเมฆ จึงไดนําแนวคิดองคประกอบ
ของมารค วารท (Marquardt) ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีสนับสนุนองคกรแหงการเรียนรู อันไดแก พลวัต
การเรียนรู การปรับเปล่ียนองคกร การเพิ่มอํานาจบุคคล การจัดการความรู และการประยุกตใช
เทคโนโลยี มากําหนดเปนประเด็นของการมีสวนรวมท่ีสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 
 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคมมี
วัตถุประสงคในการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การส่ือสารการบิน และบริการ
อ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบินตามความตองการของผูประกอบการขนสงทางอากาศ และตาม
มาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศใหเปนไปดวยความ
ปลอดภัย สมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานน้ีเปนไปตามภาระผูกพันท่ีรัฐบาลมีตอองคการ 
การบินพลเรือนระหวางประเทศในฐานะเปนภาคีประเทศ โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ
ยุทธศาสตรไวดังนี้ 
 1. วิสัยทัศนของ บริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ มีดังนี้ 
  1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานการบินและ 
การขนสงทางอากาศ 
  1.2 ใหบริษัทฯ เปนศูนยพัฒนาระบบ CNS/ATM ของภูมิภาคเอเชีย 
  1.3 ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย จากการสรางมูลคาเพิ่มของ
ทรัพยากรที่มีอยู 
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  1.4 ใหบริษัทฯ เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อใหบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรอบรู 
ความสามารถ ความคลองตัว และความเปนสากล ซ่ึงสามารถสงเสริมใหบริษัทฯ เปนองคกรช้ันนํา
ในเวทีระดับโลกได 
 2. ภารกิจของบริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ มีดังนี้ 
  2.1 ดําเนินการใหบริการจราจรทางอากาศ ในเขตแถลงขาวการบินของประเทศไทย 
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ดําเนินการบริการ
การเดินอากาศท้ังภายในประเทศ ระหวางประเทศ ตามมาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ (international civil aviation organization: ICAO) 
  2.2 ใหบริการเกี่ยวเนื่อง เชน การบินทดสอบสถานีเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ การใหเชาอุปกรณวิทยุส่ือสาร และอุปกรณดานการส่ือสารขอมูลการจําหนายอุปกรณ 
การฝกอบรม การใหบริการสอบเทียบ/ปรับเทียบอุปกรณเคร่ืองวัด การเปนท่ีปรึกษา การซอม
อุปกรณ เปนตน 
 3. ยุทธศาสตรของบริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ  
  3.1 การสรางศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปนศูนยกลางการ
ใหบริการจราจรทางอากาศ 
  3.2 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจ  
  3.3 พัฒนาองคกร เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในการใหบริการ และใหพรอมท่ีจะแขงขัน
ไดในระดับสากล 
 4. องคกรแหงการเรียนรูกับการจัดการความรู ของบริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
  การพัฒนาองคกรเพื่อสรางความเช่ือม่ันในการใหบริการ และใหพรอมท่ีจะแขงขัน
ไดในระดับสากล เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนวิสาหกิจ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2547-2556) การพัฒนา
องคกรดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถชวงชิงการเปนศูนยกลางการควบคุมจราจรทางอากาศ
ของภูมิภาคในอนาคต และจะเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมี
เปาหมายท่ีจะสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) โดยไดจัดเตรียม
ระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ สําหรับการเรียนรู อาทิ เชน การจัดใหมี self learning center ท้ังใน
สวนกลางและภูมิภาค ระบบการฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบส่ือประสมสําเร็จรูป ระบบ
การศกึษาทางไกลผานเว็บ (web-based training system) และ e-learning นอกเหนือจากโครงสราง
พื้นฐานขางตน บริษัทฯ ยังไดพยายามสรางวัฒนธรรมการใฝรูใหเกิดข้ึนในตัวพนักงาน รวมไปถึง
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การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ท่ีกลาวมาขางตนลวนเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีจะผลักดันบริษัทฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท้ังส้ิน 
  นอกเหนือจากนี้ การมีวัฒนธรรมองคกรท่ีสนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูล 
และความรูระหวางบุคลากรและหนวยงานภายในองคกร ถือเปนส่ิงเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาให
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากความรูหรือขอมูลสําคัญท่ีตองการสวนใหญมักมี
ภายในองคกรแลว เพียงแตผูตองการใชไมรูวาอยูท่ีไหนหรือรูแตไมมีระบบหรือเคร่ืองมือในการ
ถายทอดความรู และขอมูลนั้นไปยังบุคคลอ่ืนภายในองคกร ถาองคกรสามารถทําใหความรูท่ีมีอยู
นั้นสามารถแพรกระจาย และเปนท่ีรับรูอยางท่ัวถึง ยอมมีโอกาสในการพัฒนาใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูได ซ่ึงหลักการนี้สอดคลองกับหลักการเร่ืองการจัดการความรู (knowledge management) 
ในประเด็นการถายทอดความรูภายในองคกร (knowledge sharing) สรุปไดวาการจัดการความรูเปน
กระบวนการที่จะชวยสนับสนุนการเปนองคกร แหงการเรียนรูนั่นเอง 
  จากการท่ีบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยนําหลักการเร่ืองการจัดการความรูเขามาชวยสนับสนุน จึงไดบรรจุเร่ืองการจัดการ
ความรูใหเปนเปาหมายหนึ่งในแผนการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ตามแผน
วิสาหกิจ ฉบับท่ี10 (พ.ศ.2547-2556) โดยกําหนดเปาหมายท่ีจะนําเร่ืองการจัดการความรู 
(knowledge management) มาใชจัดการความรูของบริษัทฯ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
แผนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูภายในป 2551 
  การจัดการความรูแมจะเปนเร่ืองใหมอยูมากแตหากพิจารณาใหดีแลว จะเห็นไดวา
บริษัทฯ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเขาขายการจัดการความรูอยูหลายๆ กิจกรรมดวยกัน อาทิ 
การประกวดผลงานทางดานวิศวกรรม การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การศึกษาและวิจัยทางดาน 
ATC ระบบ intranet รวมไปถึงการถายทอดความรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การ
ฝกอบรม การฝกอบรมผานการปฏิบัติงานปกติ (OJT) การสอนงาน การจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ 
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เปนตน ท่ีกลาวมาขางตนลวนนับเปนการจัดการความรูท้ังส้ิน จาก
นโยบายและวิสัยทัศนของบริษัทฯ ท่ีมุงพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ผนวกกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ทําใหทุกองคกรจะตองเตรียมองคกรเขาสูยุคใหม ท่ีเรียกกันวา ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ท้ังสองปจจัยยังผลใหบริษัทฯ ตองหันมาจัดการ
ความรูอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูข้ึนเพื่อทําหนาท่ี
ดังนี้ 
  (1) พิจารณาจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู (knowledge management master 
plan) ของบริษัทฯ 
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  (2) กําหนดนโยบายและแนวทางตลอดจนสนับสนุนการสรางความมีสวนรวมของ
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ในการดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการความรู  
  (3) รวบรวมขอมูลและใหขอเสนอแนะตอบริษัทฯ ในการปรับโครงสรางหรือวิธี
บริหารงานในองคกร เพื่อใหเอ้ือตอการดําเนินการจัดการความรู นอกจากน้ี ยังไดเปดโอกาสให
ผูบริหารและพนักงานจากทุกสวนงานเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดการความรูอีกดวย 
โดยการจัดใหมีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นท้ังระดับผูบริหารและพนักงาน เพื่อรวมกัน
กําหนดแนวคิดสําหรับจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ซ่ึงเปนการเร่ิมตนเพื่อจะไดนําไปสูการ
จัดการความรูท่ีดีนั่นเอง 
 
ตารางท่ี 2.4  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแมบทการจัดการความรูของ 
  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักใน 
 การจัดการความรู 
 

แผนแมบทการจัดการความรูบริษัท วิทยุการบิน 
แหงประเทศไทย จํากัด ลําดับ 

ยุทธศาสตรหลัก 
ในการจัดความรู 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก 
1 พัฒนาสวนเนื้อหาของความรู

เ พ่ือประมวลเปนฐานขอมูล
ความรู อย า ง เปนระบบใน
รูปแบบของ Knowledge Data 
Warehouse 

1. การสรางคลังเก็บ 
 ความรู (สรางและ 
 สะสมความรู) 

1. โครงการ Knowledge Mapping 
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุน  
 กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา (research  
 and development) 

2 วิจัยและประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมา
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความรูที่มีประสิทธิภาพ 

 3. โครงการปรับปรุงหองสมุดเปนศูนย 
 ขอมูลความรู (knowledge center) 
4. โครงการ Smart Center 
5. โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิคส 
6. โครงการจัดทําขอมูล Web Site ประจํา 
 หนวยงาน 

3 พัฒนาระบบใหบริการองค
ความรูแกพนักงานอยางทั่วถึง
และให มี ก า ร เ รี ยนรู อ ย า ง
ตอเน่ือง 

2. การถายทอดและ 
 บริการความรู 

7. โครงการถายทอดความรูภายใน 
 หนวยงาน 
8. โครงการ E-learning 
9. โครงการตลาดนัดความรู (knowledge  
 fairs) 
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ตารางท่ี 2.4  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแมบทการจัดการความรูของ 
  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักใน 
 การจัดการความรู (ตอ) 
 

แผนแมบทการจัดการความรูบริษัท วิทยุการบิน 
แหงประเทศไทย จํากัด ลําดับ 

ยุทธศาสตรหลัก 
ในการจัดความรู 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก 
4 พัฒนาบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนรูและแสวงหาความรู
เ พ่ือการพัฒนาตนเองทั้ ง น้ี
รวมถึงความรูพ้ืนฐานในการ
ใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการ
เขาถึงระบบการเรียนรู 

3. การสราง 
 วัฒนธรรมที่เอื้อ 
 ตอการจัดการ 
 ความรู 

10. โครงการ KM Awareness 
11. โครงการจัดต้ังมุมสนทนาประจํากอง/ 
  ศูนย /สํานัก 
12. โครงการชุมชนเครือขายความรู 
  บวท. (communities of practice) 
13. โครงการสรางวัฒนธรรมองคกรยุค 
  เศรษฐกิจฐานความรู 

 
 5. ยุทธศาสตรในการจัดการความรู ของบริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ 
  เนื่องจากการจัดการความรูจะตองเช่ือมโยงกับกิจกรรมเกี่ยวกับความรูท่ีหลากหลาย 
เชน การสรางความรูหรือการวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม 
การศึกษา การพัฒนาคน และวัฒนธรรมการเรียนรู เปนตน ดังนั้นการจัดการความรูจะตอง
ดําเนินการไปอยางครอบคลุมท่ัวถึงและมีทิศทาง จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการ
ความรูข้ึน โดยแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ (รุงเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ, 2533, หนา 19) 
   (1) ดําเนินการพัฒนาสวนเนื้อหาของความรู เพื่อประมวลเปนฐานขอมูลความรู
อยางเปนระบบในรูปแบบของ knowledge data warehouse  
   (2) ทําการวิจัยและประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใชเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาความรูท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (3) พัฒนาบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู และ
แสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง ท้ังนี้รวมถึงความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน
การเขาถึงระบบการเรียนรู  
   (4) พัฒนาระบบใหบริการองคความรูแกพนักงานอยางท่ัวถึง และใหมีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

37 

 6. การวิเคราะหสถานภาพการจัดการความรูของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
  เนื่องจากการจัดการความรูไมมีสูตรสําเร็จตายตัว วิธีการเดียวกันอาจจะเหมาะสม
สําหรับองคกรหนึ่งแตอาจไมเหมาะสมกับอีกองคกรหนึ่งก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทขององคกรนั้นๆ 
เปนสําคัญ ดังนั้นในการกําหนดแผนแมบทการจัดการความรูของบริษัทฯ พ.ศ. 2547-2551 จึง
จําเปนตองมีการวิเคราะห สภาพแวดลอมสําคัญๆ ท่ีมีผลตอการจัดการความรูดวย ท้ังนี้เพื่อจะได
เสริมจุดแข็ง และปดจุดออนของการดําเนินการ ในท่ีนี้ไดแบงสภาพแวดลอมออกเปน 4 ดาน ไดแก 
   (1) ดานบริหารจัดการ  
    บริษัทฯ มีภารกิจและหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทาง
อากาศ การส่ือสารการบิน และบริการที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปดวยความคลองตัว บริษัทฯ จึงไดกระจายอํานาจดานบริหาร การพัสดุและการเงิน และมีสาย
บังคับบัญชาท่ีส้ันกระชับ ทําใหการส่ังการ การติดตาม ควบคุม และกํากับดูแลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดนําเคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมมาประยุกตใชใน
องคกรอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศนของบริษัทฯ ท่ีใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ดานการบินและขนสงทางอากาศ 
    (1.1)  จุดแข็ง 
     (1.1.1)  มีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  
     (1.1.2)  มีการกระจายอํานาจในการบริหาร  
     (1.1.3)  มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ  
     (1.1.4)  มีการนํารูปแบบและวิธีการบริหารงานสมัยใหมมาใชในองคกร 
    (1.2) จุดออน 
     (1.2.1)  บริษัทฯ ยังไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) มีหนวยงานกระจายท่ัวประเทศทําใหมีหนวยงานและพนักงานกระจายอยูหลายแหงจึงตอง
ใชทรัพยากรและการจัดการมากกวาปกติในการติดตอส่ือสารถายทอดนโยบายหรืออบรมใหความรู 
     (1.2.2)  บริษัทฯ ดําเนินการโดยใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เปนเหตุให
บุคลากรสวนหนึ่ง ตองปฏิบัติงานเขากะ ซ่ึงมีระยะเวลาของการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันไป 
   (2) ดานบุคลากร 
    บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบคุลากรมาโดยตลอด โดยจะเห็นได
จากงบประมาณท่ีใชจายไปในสวนของการพัฒนาบุคลากรป 2545 จํานวน 60 ลานบาท พรอมท้ังได
สงเสริมใหพนักงานเปนผูสนใจใฝรู โดยการจัดเตรียมความพรอมดานตางๆ เชน self learning 
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center ระบบการศึกษาทางไกลผานเว็บ (web-based training) และส่ือประสมสําเร็จรูป นอกจากน้ี
บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหพนักงานไปศึกษาตอเพิ่มเติมอีกดวย 
    (2.1) จุดแข็ง 
     (2.1.1)  พนักงานมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสูง 
     (2.1.2)  พนักงานสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปจจุบันมี
จํานวน 1,528 คน คิดเปนรอยละ 60 จากพนักงานท้ังหมด 2,571 คน และมีจํานวน 392 คน ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ15 ของพนักงานท้ังหมด มีความพรอมท่ีจะเรียนรูและรับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มีพฤติกรรมสนใจใฝรู 
    (2.2) จุดออน 
     บริษัทฯ มีบุคลากรหลายระดับมีอายุแตกตางกัน โดยเฉพาะพนักงานใน
กลุมท่ีมีอายุมากบางสวนมีปญหาในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง เม่ือตองใชเคร่ืองมือหรือ
เทคโนโลยีใหม บุคลากรบางสวนขาดความรู ความเขาใจ และความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเปนเครื่องมือใน 
การพัฒนาความรูจัดเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ในเร่ืองนี้บริษัทฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงนับวาเปนเร่ืองดี เพราะจะทําใหการใช
อุปกรณไมซํ้าซอน และมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน และท่ีสําคัญบริษัทฯ มีนโยบายใน 
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอยางตอเนื่อง 
    (3.1) จุดแข็ง 
     (3.1.1)  บริษัทฯ มีหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการฐานขอมูล
โดยตรง 
     (3.1.2)  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยของสารสนเทศอยางดี 
    (3.2) จุดออน 
     ขอมูลและสารสนเทศมีปริมาณมากมาจากหลายแหลงขอมูล 
(หนวยงานภายใน) และมีความตองการใชตางวาระ โอกาส หลายรูปแบบ หนวยงานรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศตองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในปริมาณมาก แตยังไมสามารถสนอง ความ
ตองการของผูใชไดอยางเต็มท่ี อีกท้ังความตองการมีการเปล่ียนแปลงเสมอ 
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   (4) ดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
    การสรางวัฒนธรรมองคกรใหเห็นคุณคาของความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นําความรูมาประยุกตใชในองคกรเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงประสิทธิภาพในการจัดการความรูขององคกร
อยางแทจริง อยางไรก็ดีเนื่องจากวัฒนธรรมองคกรเปนนามธรรม ดังนั้นการสรางคานิยมใหมๆใน
องคกรจะตองใชเวลาและเง่ือนไขหลายๆอยางประกอบกัน และท่ีสําคัญตองคํานึงไวเสมอวาในการ
จัดการความรูองคกรจะตองสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูใหเกิดข้ึนกอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสัมพันธท่ีดีในองคกร ท้ังระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ระหวางเพื่อน
รวมงาน และพนักงานกับองคกร ซ่ึงจะตองมีความไวเนื้อเช่ือใจ และทัศนคติท่ีดีตอกัน 
    (4.1) จุดแข็ง 
     บริษัทฯ มีชองทางในการแสดงและเปดรับความคิดเห็นหลายชอง
ทางการบริหารงานมีความสัมพันธแบบพี่นอง ไมไดใชอํานาจบังคับบัญชาแตเพียงอยางเดียว ให
คุณคาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและยังคงเคารพในอาวุโสอยูดวย 
    (4.2) จุดออน 
     มีการรับโอนงานและบุคลากรกลุมใหญๆ มาหลายคร้ังจําเปนตองใช
เวลาในการถายทอดและปรับตัว เพื่อใหเกิดการยอมรับและผสานวัฒนธรรมใหเปนหนึ่งเดียว  
  การถายทอดวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ เทาท่ีผานมา ดําเนินไปตามธรรมชาติ
มากกวาการกําหนด ปลูกฝง และถายทอดอยางเปนระบบ อีกท้ังยังไมเคยมีการประเมินสภาพ
วัฒนธรรมองคกรปจจุบันอยางเปนรูปธรรม (ท้ังในภาพรวมและหนวยงานยอย) ทําใหยากตอการ
บริหารจัดการในเร่ืองท่ีตองใชวัฒนธรรมองคกรเปนพื้นฐาน เพราะการดําเนินการเร่ืองดังกลาว    
ท้ังการสรางองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใหมีประสิทธิผล จําเปนตองใชกลยุทธ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสม 
 7. กรอบแนวคิดในการจัดการความรู ของบริษัท วิทยุ การบินแหงประเทศไทย จํากัด 
สาขาทุงมหาเมฆ 
  จากการศึกษาขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ สามารถสรุปประมวลกรอบแนวคิดใน
การจัดการความรู ตามโมเดลปลาทู ของ สคส. (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม, 2550, 
บทความ) ซ่ึงองคกรจะตองดําเนินการเปน 3 ดาน ไดแก การสรางคลังเก็บความรู การจัดการให
พนักงานสามารถเขาถึงความรู พรอมท้ังมีการถายทอดความรูในองคกร และการสรางวัฒนธรรมท่ี
เอ้ือตอการจัดการความรู สามารถอธิบายได ดังนี้ 
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   (1) การสรางคลังเก็บความรู 
    การสรางคลังเก็บความรู ประกอบดวย การสรางและสะสมความรูขององคกร 
“ความรู”  ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานขององคกรอาจเปนความรูเดิมท่ีมีอยูแลว ท้ังท่ีมีอยูภายในและ
ภายนอกองคกร สรางความรู อาจเกิดข้ึนผานการทํางานตามปกติ หรืออาจเปนการสรางความรูผาน
กระบวนการวิจัยและพฒันา ตลอดจนการสรางความรวมมือระหวางองคกรกับสถานศึกษา เพื่อผลิต
นวัตกรรมใหมท่ีตรงกับความตองการ และใหมีการถายโอนความรู นําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตอ
ยอดตอไปอีกได สําหรับการสะสมความรู ประกอบดวยการรวบรวมความรู และการจัดระเบียบ
ความรู การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนการรวบรวมความรูในรูปแบบท่ีงายท่ีสุด ซ่ึงบริษัทฯ ได
ดําเนินการแลว โดยมีการจําแนกและจัดกลุมประเภทความรูภายในองคกรเขาเปนกลุมตามลักษณะ
และประเภทของความรูท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังความรูท่ี
เปนลายลักษณอักษรในรูปของเอกสารประเภทตางๆ หรือความรูท่ีแฝงอยูในตัวบุคคล 
    กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสรางข้ึนในเร่ืองการรวบรวมความรู ไดแก การทําแผนผัง
ความรูในองคกร (knowledge mapping) และการจัดทําระบบฐานขอมูลศูนยความรู (knowledge 
center) ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังความรูท่ีเปนลายลักษณอักษรในรูปของเอกสารประเภทตางๆ หรือ
ความรูท่ีแฝงอยูในตัวบุคคล สวนการจัดทําระบบฐานขอมูลศูนยความรู (knowledge center) จะชวย
ใหกระบวนการสะสมความรูในองคกรเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล พนักงานสามารถเขา
มาใชประโยชนไดในจุดเดียว (one stop service) ศูนยความรูนี้จะตองมีบทบาทมากกวาหองสมุด 
คือเปนท่ีเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับความรูดานตางๆ ขององคกร อาทิ รายงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการ ผลการวิจัย คูมือการทํางาน สถิติเร่ืองตางๆ ขององคกร และ
จัดระบบใหงายตอการนํามาใชประโยชนในองคกร มีความสะดวกในการใชงาน ไมตองคนหาจาก
หลายแหลงความรู โดยควรมีระบบฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับผังความรูของบุคคลที่กลาวไปแลว 
และมีกระบวนการทํางานท่ีกํากับวาเม่ือใครมีความรูใหมตองนําความรูท่ีไดมาเก็บไวในศูนยความรู 
ประการสําคัญ ศูนยความรูตองมีหนาท่ีสรุปและรวบรวมความรูดานตางๆ ท่ีมีอยูในองคกรใหทัน
สถานการณ และนําเสนอรายงานตอผูบริหารองคกรเพื่อชวยใหทราบวา ขณะน้ีมีความรูดานใดบาง
ท่ียังขาดอยูในองคกร เร่ืองใดท่ียังตองการศึกษาเพิ่มเติม บทบาทและหนาท่ีของศูนยความรูดังท่ี
กลาวมานี้ ขณะนี้ในบริษัทฯ มีหลายหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใกลเคียง อาทิ เชน หองสมุด ซ่ึงถือวามี
ศักยภาพพื้นฐานท่ีจะเปนศูนยความรูของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาจัดต้ังศูนยความรูของ 
บริษัทฯ จึงอาจขยายขอบขายและเช่ือมโยงงานดานท่ีเกี่ยวของของหนวยตางๆ ดังกลาวขางตนเขา
ดวยกัน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

41 

   (2) การจัดการใหพนักงานสามารถเขาถึงความรู และมีการถายทอดความรูใน
องคกร 
    การเขาถึงความรู เปนการเขาถึงความรูท่ีมีอยูแลว ซ่ึงอาจเปนไดท้ังความรูท่ีมี
อยูภายใน และภายนอกองคกร การเขาถึงความรูท่ีมีอยูจะชวยใหองคกรประหยัดงบประมาณ และ
ทรัพยากรตางๆ ในการไดมาซ่ึงความรูท่ีตองการ องคกรท่ีขาดความสามารถในเรื่องนี้มักจะตอง
กลับไปศึกษาในเร่ืองเดิมอยูบอยคร้ัง เพราะไมรูวาไดเคยมีการศึกษามากอนแลวหรือไมรูวิธีท่ีจะ
เขาถึงขอมูลท่ีมีอยู การเขาถึงความรูท่ีมีอยู ทําไดหลายวิธี เชน การสืบคนอดีต การสรุปความจาก
ประสบการณ หรือการสอบถาม ซ่ึงหากองคกรไดมีการจัดทําผังความรูหรือศูนยความรูตามท่ีกลาว
ไวในขอ (1) แลว ก็จะชวยใหเขาถึงความรูไดงายข้ึน สวนการเขาถึงความรูท่ีมีอยูภายนอกองคการ 
ไดแก การซ้ือ (อาจอยูในลักษณะการวาจางท่ีปรึกษา) การขอยืม (ไปเรียนรูจากผูอ่ืนแลวนํามาปรับ
ใช เชน การสงคนไปฝกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก เขาเปนสมาชิกของ
สมาคมตางๆ หรือศึกษาตอเพื่อนําความรูจากภายนอกเขามาปรับปรุงภายในองคกร ซ่ึงเร่ืองเหลานี้
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องอยูแลว) การหาแหลงความรูภายในองคกรเปนวิธีท่ีเสีย
ตนทุนนอย หากจําเปนจึงใชวิธีการยืมความรูจากภายนอก ซ่ึงเปนวิธีการที่เสียทรัพยากรมากข้ึน แต
ยังนอยกวาแนวทางการซ้ือความรูจากภายนอก การพิจารณาเลือกใชวิธีการเขาถึงความรูจาก
ภายนอก จึงควรมีการศึกษาความคุมคาและเหมาะสมกอนทุกคร้ัง การถายทอดความรูภายในองคกร 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานแตละคนสามารถเขาถึงความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงาย 
สะดวก และรวดเร็ว อาจกระทําผานรูปแบบท่ีไมเปนทางการ อาทิ การพบปะสังสรรค การสนทนา
กันระหวางเวลาพัก ซ่ึงเปนโอกาสท่ีพนักงานไดพูดคุย รับฟงความคิดเห็นของกันและกันเกี่ยวกับ
การทํางาน ส่ิงเหลานี้เปนกลยุทธกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูกันในกลุมเล็กๆ แตไมอาจทํา
ไดท่ัวถึง จึงตองอาศัยการถายทอดความรูในรูปแบบท่ีเปนทางการอยางเปนระบบควบคูไปดวย ใน
หลายๆ วิธี เชน ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธ ระบบ intranet การฝกอบรม ประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การหมุนเวียนงาน การทํางานรวมกันเปนคณะทํางาน กิจกรรมเหลานี้ บริษัทฯ ได
ดําเนินการเปนปกติอยูแลว อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวจะชวยใหเกิดการถายทอดความรูไดดี
เพียงใด ยังข้ึนอยูกับความซับซอนของเนื้อหา (เชน เนื้อหาท่ีซับซอนมาก ไมเหมาะท่ีจะถายทอด
ดวยเอกสาร) และวัฒนธรรมองคกรดวย ซ่ึงจะไดกลาวในขอตอไป 
   (3) การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู  
    องคกรท่ีมีวัฒนธรรมการเรียนรู และเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู จะ
สามารถ ปรับเปล่ียนและพัฒนาเพ่ือความอยูรอดและความเติบโตไดดี องคกรท่ีมีวัฒนธรรมเอ้ือตอ
การเรียนรูจะสงเสริมใหพนักงานมีนิสัยใฝรู ศึกษาคนควาและเผยแพรตอกันฉันมิตร มีแรงจูงใจท่ี
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จะสรางสรรคส่ิงใหมๆ อยูเสมอ โดยผูบริหารยินดีใหการสนับสนุนท้ังดานทรัพยากรและขวัญ
กําลังใจ วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู ประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
    (3.1) วัฒนธรรมท่ีเปดกวางทางความคิด ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
องคกรตองสรางชองทางสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง เชน กลองรับความคิดเหน็ การ
ประชุมระดมความคิด 
    (3.2) วัฒนธรรมการทํางานเปนทีม คือวัฒนธรรมท่ีพนักงานทุกคนตระหนัก
วาทุกคนคือกลุมเดียวกัน มีความรับผิดชอบตอผลลัพธจากการกระทําของตน และปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ โดยพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ชวยใหการทํางานมีพลังรวม (synergy) สามารถสรางสรรค
ผลงานท่ีมีคุณภาพ สงเสริมความรวมมือ เม่ือเกิดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมในองคกร จะทําให
พนักงานยินดีนําความรูท่ีทุกคนมีมาแบงปนกัน โดยไมไดถือวาความรูท่ีแตละคนไดรับเปนความรู
สวนตัว แตเห็นวาเปนความรูของทีมรวมกัน 
    (3.3) วัฒนธรรมการเรียนรูจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมากกวาการกลาวโทษ
กัน วัฒนธรรมองคกรเชนนี้สนับสนุนใหพนักงานเรียนรูผานทุกสถานการณ และสามารถตอยอด
ความรูท่ีไดจากความผิดพลาดใหกลายเปนความสําเร็จในอนาคตได 
    (3.4) วัฒนธรรมการปรึกษาหารือมากกวาการส่ังการ วัฒนธรรมนี้จะชวยให
เกิดทางเลือกและความครบถวนในการคิดเพื่อจะนําความรูมาใชมากข้ึน ท้ังเปนการลดความขัดแยง
ท่ีอาจเกิดจากพนักงานท่ีคิดแตกตางดวย ในการสรางวัฒนธรรมของบริษัทฯ ใหเปนวัฒนธรรมท่ี
เอ้ือตอการจัดการความรู ควรไดมีการประเมินสภาพปจจุบันวามีวัฒนธรรมองคกรเปนเชนไร เพ่ือ
จะไดดําเนินกลยุทธสงเสริม ปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยูแลวใหม่ันคงขึ้น และปรับ
บางสวนเพื่อใหเอ้ือตอการจัดการความรูไดดีข้ึน 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงการจัดการความรูตามกรอบแนวคิด 3 กรอบ 
 
  7.1 วัตถุประสงคในการจัดการความรูของบริษัทฯ 
   7.1.1  เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
   7.1.2  เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ  
   7.1.3  เพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ เปนองคกรช้ันนําในเวทีระดับโลกได  
  7.2   วิธีดําเนินการ 
   เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดการดําเนินการจัดการ
ความรูของบริษัทฯ ออกเปน 3 ลักษณะ ตามกรอบแนวคิดขางตน ดังนี้ 
   7.2.1  การสรางคลังเก็บความรู ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 
    7.2.1.1  โครงการ Knowledge Mapping  
    7.2.1.2  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) 
    7.2.1.3  โครงการปรับปรุงหองสมุดเปนศูนยขอมูลความรู  

การสรางคลังเก็บความรู 
 
 
- โครงการ Knowledge 
   Mapping 
- โครงการสงเสริมและ 
   สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย 
   และพัฒนา (Research and 
   Development) 
- โครงการปรับปรุงหองสมุด 
   เปนศูนยขอมูลความรู 
- โครงการ Smart Center 
- โครงการหองสมุด 
   อิเล็กทรอนิกส 
- โครงการจัดทําขอมูล Web 
   Site ประจําหนวยงาน 

การเขาถึงความรูและ 
การบริการความรู 

 
- โครงการการถายทอด 
   ความรูภายในหนวยงาน 
- โครงการตลาดนัดความรู 
- โครงการ E - Learning 

การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ 
ตอการจัดการความรู 

 
- โครงการ KM Awareness 
- โครงการจัดต้ังมุมสนทนา 
   ประจํากอง/ศูนย/สํานัก 
- โครงการชุมชนเครือขาย 
   ความรู บวท. (Communities 
   of Practice) 
- โครงการวัฒนธรรมองคกร 
   ยุคเศรษฐกิจฐานความรู 
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    7.2.1.4  โครงการ Smart Center 
    7.2.1.5  โครงการหองสมุดอิเลคทรอนิคส 
    7.2.1.6  โครงการจัดทําขอมูล Web Site ประจําหนวยงาน  
   7.2.2 การจัดการใหพนักงานสามารถเขาถึงความรูและมีการถายทอดความรูใน
องคกรประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้  
    7.2.2.1  โครงการการถายทอดความรูภายในหนวยงาน  
    7.2.2.2  โครงการ E-Learning  
   7.2.3 การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู 
    7.2.3.1  โครงการ KM Awareness  
    7.2.3.2  โครงการจัดต้ังมุมสนทนาประจํากอง/ศูนย/สํานัก  
    7.2.3.3  โครงการชุมชนเครือขายความรู บวท. (communities of practice) 
    7.2.3.4  โครงการวัฒนธรรมองคกรยุคเศรษฐกิจฐานความรู  
  อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการความรูท้ัง 3 ลักษณะ ตามกรอบแนวคิดจะตองมี
การทบทวนและปรับปรุงวิธีดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังยังตอง
วิเคราะหผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมเปนระยะๆ เพื่อจะไดปรับแผนกลยุทธให
เหมาะสมอีกดวย 
 
ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 โครงการจัดทําแผนผังความรู 
(knowledge mapping)  

1. ผูบริหารและพนักงานสามารถคนหา 
 แหลงความรูตางๆ ไดโดยงายและ 
 รวดเร็ว  
2. บริษัทฯสามารถวางแผนอัตรากําลัง 
 ไดอยางถูกตองและเกิดประโยชน 
 สูงสุด 

1. พนักงานสามารถคนหา 
 ความรูและผูเช่ียวชาญ 
 ดานตางๆ ที่มีอยูภายใน 
 บริษัทฯ ไดโดยงาย  
2. สามารถบริหาร  
 ทรัพยากรบุคคลใหเกิด 
 ประโยชนสูงสุด  
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ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด (ตอ) 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

2 โครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย 
และพัฒนา (research and  
development) 

1. สรางงานวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน 
 หนวยงานของตนเอง 
2. สรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับ 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 
3. สรางสิ่งประดิษฐใหม(innovation)  
 เพ่ือสนองความตองการของลูกคา 

1. มีความรูและนวัตกรรม 
 ใหมๆ เกิดขึ้น นับเปน 
 การสรางมูลคาเพ่ิม  
 (value added) ใหกับ 
 บริษัทฯ 

3 โครงการปรับปรุงหองสมุด
เปนศูนยขอมูลความรู  
(knowledge center) 
 
 
 

1. เพ่ือรวบรวมขอมูลองคความรูตางๆ  
 ใหอยูในที่เดียวกัน  
2. เพ่ือใหมีการเขาถึงองคความรูเปนไป 
 อยางสะดวก 

1. ขอมูลความรูตางๆ ที่มี 
 อยูในองคกรถูก 
 รวบรวมใหเปนระบบ 
 มากยิ่งขึ้น  
2. พนักงานในบริษัทฯ มี 
 ความสะดวกในการ 
 เขาถึงขอมูลความรู 
 ตางๆ มากขึ้น  

4 โครงการ smart center 1. เพ่ือรวบรวมขอมูลองคความรูและ 
 ประสบการณของบุคลากรใน 
 บริษัทฯ  
2. เพ่ือใหมีการเผยแพรองคความรูกัน 
 อยางกวางขวางอันจะเปนประโยชน 
 ตอการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 

1. บุคลากรท่ีมีความ 
 เช่ียวชาญในดานตางๆ  
 ไดรับการพัฒนาใหนํา 
 ความรู และ 
 ประสบการณที่มีอยูมา 
 เผยแพร ถายทอดได 
 อยางมีประสิทธิภาพ  
2. พนักงานในบริษัทฯ  
 ไดรับการถายทอดองค 
 ความรู และ 
 ประสบการณจากกลุม   
 ผูเช่ียวชาญ ซึ่งจะชวย 
 ในการพัฒนาองคกร 
 ตอไป  
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ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด (ตอ) 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5 โครงการหองสมุด 
อิเลคทรอนิคส 

1. เพ่ือจัดทําระบบหองสมุด 
   อิเล็กทรอนิกส โดยเช่ือมโยงเขากับ 
   ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและ 
   อินทราเน็ตของบริษัทฯ  
2. เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคของ 
   การจัดการความรูในการท่ีจะสราง 
   คลังความรู การเผยแพรความรู  
   รวมท้ังการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ 
   เอื้อตอการเรียนรู 

1. เกิดการเรียนรูอยาง 
 กวางขวางในองคกร  
2. พนักงานไดรับความ 
 สะดวกมากขึ้นในการ 
 ใชบริการหองสมุด 

6 โครงการถายทอดความรู 
ภายในหนวยงาน 

1. มีการสืบทอดความรู และ 
 ประสบการณ ที่มีอยูในตัวพนักงาน 
 ไมสูญหายไปเมื่อพนักงาน 
 เกษียณอายุ  
2. พนักงานสามารถนําความรูไปใช 
 ประโยชนไดงาย สะดวก และ 
 รวดเร็ว 

1. ลดการสูญเสีย 
 ทรัพยากรของบริษัทฯ  

7 โครงการจัดทําขอมูล web site  
ประจําหนวยงาน 
 

1. หนวยงานตางๆ ใชเทคโนโลยี 
 เครือขายอินทราเน็ตเปนสื่อกลางใน 
 การเผยแพรขอมูล  
2. พนักงานสามารถนําเขาถึงขอมูลได 
 โดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 

1. ลดการสูญเสีย 
 ทรัพยากรของบริษัทฯ  

8 โครงการ E-Learning 
 

1. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
 ของพนักงานในการเรียนรูแบบ 
 พ่ึงตนเอง (self-learning)  
2. กระจายโอกาสการเรียนรูใหแก 
 พนักงานอยางเทาเทียมกัน  

1. พนักงานมีคุณลักษณะ 
 ที่เปนKnowledge  
 Worker  
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ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด (ตอ) 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9 โครงการตลาดนัดความรู  1. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการเขาถึงความรู 
 ไดงายขึ้น และสนับสนุนใหเกิดการ 
 ถายทอดความรูภายในองคกร 
2. เพ่ือกระตุนใหพนักงานมีความ 
 กระตือรือรนในการเรียนรูเรื่อง  
 ตางๆ เปนการสงเสริม วัฒนธรรม 
 การเรียนรูขององคกร 

1. พนักงานมีชองทางใน 
 การเขาถึงความรู ชวย 
 ใหเกิดการเรียนรูอยาง 
 กวางขวางในองคกร  

10 โครงการ KM Awareness 
 

1. เขาใจถึงแนวคิดและหลักการในการ 
 จัดการความรู (knowledge  
 management) 
2. ทราบถึงรายละเอียดการดําเนินการ 
 ตามแผนแมบทการจัดการความรู 
 ของบริษัทฯ 
3. สามารถอธิบายถึงบทบาทของ 
 ตนเองในการใหความรวมมือกับ 
 บริษัทฯในการจัดการความรู 

1. พนักงานมีความเขาใจ  
 และมีสวนรวมในการ 
 จัดการความรูของ 
 บริษัทฯ 

11 โครงการจัดต้ังมุมสนทนา 
ประจํากอง/ศูนย/สํานัก 
 

1. มีการสืบทอดความรูและ 
 ประสบการณที่มีอยูในตัวพนักงาน 
 ไมสูญหายไปเมื่อพนักงาน  
 เกษียณอายุ 
2. พนักงานสามารถนําความรูไปใช 
 ประโยชนไดงาย สะดวก และ 
 รวดเร็ว 

1. ลดการสูญเสีย 
 ทรัพยากรของบริษัทฯ  
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ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด (ตอ) 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12 โครงการชุมชนเครือขาย 
ความรู บริษัท วิทยุการบินแหง 
ประเทศไทย  จํากัด  
(communities of practice) 
 

1. เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปล่ียน 
 ความรูระหวางพนักงานดวยกัน 
2. เพ่ือใหการถายทอดของขอมูล 
 เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 
3. เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง 
 ฉับพลันทันทวงที 
4. ชวยสงเสริมใหพนักงานมีศักยภาพ 
 รอบรูเก่ียวกับภารกิจขององคกร  
 และ สามารถ รับผิดชอบงานแทน
 เพ่ือนรวมงานไดเมื่อถึงคราวจําเปน 
5. สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
สมาชิกของชุมชนจะนําไปสูการวางใจ
ใหเกิด การเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของ
องคกร 
6. สรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการจัดการ
ความรู 

1. โครงการชุมชน 
 เครือขายความรู บวท.  
 ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ  
 เปนองคกรแหงการ 
 เรียนรูพนักงานมี 
 ความสัมพันธอันดี มี 
 ความเช่ือใจท่ีจะ 
 แลกเปล่ียนความรู  
 ขอคิดเห็นที่มีประโยชน  
 สงผลใหการทํางาน 
 เปนไปอยางมี 
 ประสิทธิภาพ มีการ  
 แกไขปญหาอยาง 
 ทันทวงที และพนักงาน 
 มีการพัฒนาอยาง 
 ตอเน่ือง มีความรอบรู 
 และสามารถปฏิบัติงาน 
 ไดหลายดาน ดวย 
 บุคลากรท่ีเต็มเปยมไป 
 ดวยคุณภาพ บริษัทฯจะ 
 สามารถเปนผูนําดาน 
 การควบคุมจราจรทาง 
 อากาศในภูมิภาคเอเชีย 
 แปซิฟกในอนาคตอัน 
 ใกล 
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ตารางท่ี 2.5  โครงการสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบิน 
  แหงประเทศไทย จํากัด (ตอ) 
 

ลําดับ 
โครงการที่สนับสนุน 

การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13 โครงการสรางวัฒนธรรม 
องคกรยุคเศรษฐกิจฐานความรู 
 

1. เพ่ือสรางความวางใจใหเกิดขึ้น 
 ระหวางพนักงานดวยกันเอง 
2. สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน 
 ความรูซึ่งกันและกัน 
3. สรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการจัดการ 
 ความรู 

1. บุคลากรท่ีเขารวม 
 กิจกรรมที่อยูในแผน 
 แมบทสามารถนํา 
 ความรูที่ไดรับไป 
 ถายทอด กระตุนให 
 พนักงานอื่นๆ ไดรับ 
 ประโยชนรวมกัน  

 
 8. ความจําเปนของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีตองสรางองคกรแหง
การเรียนรู 
  8.1 เนื่องดวยบุคลากรสวนใหญไมรูวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะคนที่มี
อายุเฉล่ียคอนขางมากจะทํางานตามหนาท่ีท่ีเคยปฏิบัติ ทําใหขาดความกระตือรือรน และความ
มุงม่ันในการพัฒนาตนเองอยางจริงจัง องคกรขาดความตอเนื่องในการเช่ือมโยงความรูระหวาง
บุคลากรแตละรุนหรือกลุมวัยท่ีตางกัน 
  8.2 สารสนเทศลนกระจัดกระจาย และจัดเก็บอยูในแหลงเก็บท่ีหลากหลาย ท่ีสําคัญ
ยิ่งไปกวานั้น คือ เรามีขอมูลมากมายแตความรูมีนอย ในยามท่ีตองการขอมูลการตัดสินใจ การ
รวบรวมขอมูลไดไมเต็มประสิทธิภาพ และไมครบถวน อีกท้ังใชเวลาคนหานาน การจัดการความรู
อยางเปนระบบจะชวยใหปญหาดังกลาวบรรเทาลงหรือหมดไป ยิ่งไปกวานั้นการกาวเขาสูสังคมภูมิ
ปญญาและความรอบรู เปนแรงผลักดันทําใหองคการตองการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
(learning enterprise) เพื่อสรางความคุมคาจากภูมิปญญาและความรอบรูท่ีมีอยู เปล่ียนสินทรัพยทาง
ปญญาใหเปนทุนดวยการจัดการความรอบรูและภูมิปญญา ซ่ึงมีผลใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบการ
ทํางานใหเปนแบบ Knowledge Worker ดวย 
  8.3 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ ใหความสําคัญตอ
การพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง จึงไดเรงพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีความรูความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก
ลูกคาดวยการปรับยุทธศาสตรการพัฒนา มุงเนนการพัฒนาท่ีชวยใหพนักงานเปนมืออาชีพในงานท่ี
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รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน อาทิ ทักษะการใหบริการ การบริหารความเส่ียง การเปนผูนํา รวมถึงการ
บริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิผล โดยเนนการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางเครงครัด มีการทดสอบหลังการพัฒนา
ท่ีเปนมาตรฐาน สงเสริมพนักงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
บริษัท วิทยุการบินฯ จึงไดมีการจัดหลักสูตรการอบรมและเรียนรู ซ่ึงสามารถแบงเปน 3 ประเภท 
ไดแก 
   8.3.1 การเรียนรูภายใน (in-house learning)  
   8.3.2 การเรียนรูกับสถาบันภายนอก (outside learning)  
   8.3.3 การเรียนรูดวยตนเอง (self study)  
    8.3.3.1  การเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-learning)  
    8.3.3.2  การเรียนรูโดยอาศัยส่ือทรัพยากรจากหองสมุด (e-library)  
    8.3.3.3 การเรียนรูผานคูมือพัฒนาทักษะความสามารถ (competency 
development guide) 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับ ศึกษาหาความรูและวิทยาการ
ใหมๆ เพิ่มเติมดวยการสนับสนุนใหเขารวมสัมมนากับสถาบันท่ีเช่ียวชาญดานพัฒนาบุคลากรท้ังใน
และตางประเทศ ตลอดจนไดสรางและพัฒนาระบบการเรียนรูรูปแบบตางๆ ใหหลากหลายยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูดวยตนเอง และไดเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดในท่ีสุด 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อสนับสนุนการสราง
องคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ มีผู
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 กาญจนา เกียรติธนาพันธ (2543, หนา 185) ศึกษาบรรยากาศองคการท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรูของกองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ทุกมิติของบรรยากาศองคการที่ศึกษาลวนมีผลตอการพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรู และพบวาการประยุกตใชเทคโนโลยี และการปรับเปล่ียนองคการเปน
องคประกอบที่มีคาเฉล่ียสูงสุดในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู นอกจากนี้ อายุ และ
สถานะทางตําแหนงท่ีตางกัน มีการรับรูตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูท่ีแตกตางกันดวย 
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แมวาบรรยากาศองคการจะมีความสําคัญตอการเรียนรู และมีผลตอการพัฒนาดังกลาวแลวก็ตาม 
และยังพบวา ผูบริหารมีสวนสําคัญยิ่งตอการกําหนดทิศทางในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
บรรยากาศองคการ เนื่องจากเปนภาระท่ีตองอาศัยความมุงม่ัน ตั้งใจจริง ความรวมมือรวมใจ และใช
เวลาเพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนจากการเรียนรู 
 ลือชัย พันธเจริญกิจ (2540, หนา 151) ศึกษาการพัฒนาองคการตามแนวคิดองคการแหง
การเรียนรู กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ธนาคารไทยพาณิชย
มีศักยภาพและลักษณะในการท่ีจะสรางและพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในระดับมาก แตยังมี
จุดออน คือ ผูบริหารระดับลาง และผูปฏิบัติยังไมสามารถมองเห็นภาพรวม และนําไปปฏิบัติให
เกิดผลตามแนวคิดดังกลาวไดทัน และเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง 
 วรนาถ แสงจันทร (2540, หนา 97) ศึกษาแนวคิดและวิธีการสงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเอง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบวา ธนาคารไทยพาณิชยใหความสําคัญกับการเรียนรูคอนขางมาก ในระยะแรกจะ
ใหความสําคัญกับพนักงานในระดับผูบริหาร ใหเรียนรูแนวคิดสูองคกรแหงการเรียนรูกอน จากน้ัน
จึงขยายแนวคิดไปสูพนักงานทุกระดับ และใหเรียนรูแบบคอยเปนคอยไปเพื่อเปดโอกาสใหเรียนรู
ดวยตนเอง จัดแหลงวิทยากรให และแนะนําเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต (intranet) มาเสริมสราง
การเรียนรูใหมากข้ึน 
 อภันตรี รอดสุทธิ (2540, หนา 153) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสําคัญกับ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู: กรณีศึกษาโครงการจตุสัมพันธ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา พนักงานท่ีเขารวมโครงการจตุสัมพันธมี
การรับรูความสําคัญและความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูในระดับ
มาก และพบวาพนักงานกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีการรับรูความสําคัญของแนวคิด
องคกรแหงการเรียนรูต่ํากวากลุมท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และความสัมพันธระหวางการ
รับรูความสําคัญ และความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมของ
พนักงานมีความสัมพันธในระดับปานกลาง แตการรับรูความสําคัญและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติในเร่ืองความเปนบุคคลท่ีรอบรู (personal mastery) พบวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
 อภิญญา ปล่ังพินิจกิจการ (2546, หนา 187) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอปจจยั
ท่ีสนับสนุนการสรางองคการเรียนรู: กรณีศึกษา บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดย
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงองคกร และระยะเวลาในการทํางานกับ
องคกรตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูแตกตางกัน 
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 ปรุงจิตต พนาวัฒนวงศ (2530, หนา 211) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
ดีเดนกับหมูบานท่ีพึ่งไดรับการแตงต้ังเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 2528 
ผลการวิจัยพบวา ชาวบานท้ังสองหมูบานมีสวนรวมใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการเขารวมรับฟง 
อภิปราย และเสนอปญหา ข้ันตอนการรับผลประโยชนจากกิจกรรม และข้ันตอนการประเมินผล
กิจกรรมไมแตกตางกัน สวนในข้ันตอนการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไข และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแผนท่ีวางไวมีความแตกตาง
กัน สวนผลของความถ่ีของการมีสวนรวม พบวา ผูใหญท่ีเปนชายมีความถ่ีของการมีสวนรวม
มากกวาผูใหญท่ีเปนหญิง 
 สมพงศ บัวชาบาล (2530, หนา 249) ศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนใน
หมูบานท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการอนุเคราะหเด็กนอรเวย จังหวัดขอนแกน โดยเลือกบาน
ฝางและบานหนองกรุงเปนหมูบานตัวอยางท่ีจะศึกษา โดยใชวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การสังเกต
แบบมีสวนรวม และสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับผูนําชุมชน คณะกรรมการโครงการผูรวมเปน
สมาชิกและไมไดเปนสมาชิกในโครงการตางๆ ผลการศึกษาพบวา 
  (1) สภาพแวดลอมชุมชนมีผลตอการมีสวนรวม  คนสวนใหญในชุมชนมี
ความสัมพันธทางเครือญาติกัน มีผลทําใหโครงการตางๆ ดําเนินไปอยางกาวหนา 
  (2) การเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนมีผลตอการพัฒนา แสดงใหเห็นวาคนใน
ชุมชนเปนผูทําการพัฒนาและทําใหการพัฒนาเกิดความตอเนื่องแมวาองคการจะออกจากชุมชนแลว 
 จากภาพรวมของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตนสรุปไดวา การพัฒนาองคกรและทรัพยากร
มนุษยขององคกรในอนาคต ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา คือ การเรียนรูขององคกร และการเรียนรู
ของบุคคลในองคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจะเห็นไดวาการท่ีจะกอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู
ไดนั้น ตองอาศัยปจจัยสนับสนุนหลายประการ อาทิเชน การประยุกตใชเทคโนโลยี การปรับเปล่ียน
องคกร การสนับสนุนจากผูบริหารในองคกร การมีสวนรวมของพนักงาน ตลอดจนบรรยากาศใน
องคกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ในสวนของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย ปรากฏวาท้ัง
ผูบริหารระดับสูง และพนักงานตางใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน
เพื่อท่ีจะสรางองคกรใหแข็งแกรง และพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรมี
การศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ในการสนับสนุน
การสรางองคกรแหงการเรียนรู โดยศึกษาการมีสวนรวมของความเปนองคกรแหงการเรียนรู ท้ังนี้
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เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการพัฒนาองคกร หนวยงาน ใหถูกตอง เหมาะสมกับความตองการ
ท่ีแทจริงของพนักงานและองคกร อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนตอไป 
 


