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 This research aimed to 1) to develop the development of program for 
developing potential of a new generation leader to a learning organization in 
insurance business, 2) to experiment and measure the efficiency of the program, and 
3) to evaluate the consentient feasibility in the program. This research mixed methods 
of qualitative and quantitative research, which can be divided three parts: 1) to 
examine the theoretical framework and program development by qualitative research 
methodology to check the conceptual theory and quantitative research methodology 
for EDFR 17 persons 2) to experiment the program with a new generation in insurance 
business for two groups; the experimental group ten persons and control group ten 
persons. That was the quantitative research by quasi-experimental research 
methodology and 3). To evaluate the consentient feasibility to accept the application 
of quantitative research. The result of research found that this program consists of 
three part, Part 1: concepts, principle, the objectives and further clarification of 
program, Part 2: details of the program that contains theories and practices used in 
the model development by mam to MAM and by stimulating the development of the 
task, called PAIR Technique which effect the LO Process to become a learning 
organization “LO Loop Model” and Part 3: tools to evaluate the efficiency of program, 
after the experimental group finished the program, they learned about three parts: 
Self-Learning, Group Learning and Organization Learning and MAM evaluation 
(measurement) in all aspects of the experimental group are higher than before the 
development and differences from the control group, statistically significant at the 
0.01 level. 
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 วิทยานิพนธ�นี้สําเร็จลุล�วงไปด�วยดีเพราะได�รับความกรุณาจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.  
ธีระวัฒน� จันทึก อาจารย�ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ� และรองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� ศิริวงศ� 
อาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม ท่ีคอยสละเวลาให�คําปรึกษาและคําแนะนําด�านงานวิจัยมาโดยตลอด พร�อมท้ัง
ให�ข�อเสนอแนะ และแก�ไขงานวิจัยจนสําเร็จสมบูรณ�ด�วยดี รวมทั้งรองศาสตราจารย� ดร. ไพโรจน� 
วิไลนุช ประธานกรรมการวิทยานิพนธ� ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู�ช�วย
ศาสตราจารย� ดร.วรรณวีร� บุญคุ�ม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ี
เป5นประโยชน�ต�อผู�วิจัยส�งผลให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอย�างสุดซ้ึงในความกรุณาของทุกท�านเป5นอย�างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณผู �ทรงคุณวุฒิ และผู �เชี ่ยวชาญทุกคนที่กรุณาสละเวลาเป5น
ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญในการให�ข�อมูลสัมภาษณ� การตอบแบบสอบถามและแก�ไขเครื่องมือใน
การวิจัยเพ่ือทําให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สมบูรณ�มากข้ึน รวมถึงเจ�าของผลงานนิพนธ� หนังสือ วารสาร 
เอกสาร และวิทยานิพนธ�ทุกเล�มท่ีผู�วิจัยใช�อ�างอิงและค�นคว�าที่ช�วยทําให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ�มากยิ่งข้ึน และขอน�อมระลึกถึงครูบาอาจารย�ทุกคนท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาจนทําให�ศิษย�คนนี้
มีความรู�จนถึงทุกวันนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ�อ คุณแม� (ผศ.สุขสมาน ยอดแก�ว) ท่ีให�การเลี้ยงดู ให�การศึกษา 
จนกระท่ังลูกมีวันนี้ แม�วันนี้คุณพ�อจะไม�ได�อยู�เห็นความสําเร็จของลูก แต�ขอให�ดวงวิญญาณของคุณ
พ�อรับรู�ว�าลูกทําได�แล�วจริงๆ นอกจากคุณพ�อคุณแม� ยังมีคุณยาย (บุญพา กาญจนลักษณ�) ท่ีคอยเลี้ยง
ดู ให�ความรัก และให�กําลังใจจนวันนี้หลานสาวคนนี้ก็นําใบปริญญาท่ีสูงสุดในชีวิตมาฝากแล�ว ลืมไม�ได�
อย�างยิ่งคือ นาวาโทจิรโชติ ตันตราจิณ คนในครอบครัวท่ีน�ารักท่ีสุดท่ีคอยเป5นกําลังใจ คอยปลอบโยน 
คอยสนับสนุน และคอยดูแลอยู�เบ้ืองหลังตลอดเวลา รวมถึงญาติพ่ีน�องทุกคน เพ่ือนสนิทมิตรสหายท่ี
เป5นกําลังใจให�เสมอมา 
 ขอบพระคุณจากใจสําหรับแรงผลักดัน และความช�วยเหลือจากดร.ณรงค� ศรีเกรียงทอง 
และดร.ธงชัย ทองมา ขอบคุณเด็กโปรแกรมอย�างท่ีสุดไม�ว�าจะเป5นคุณวสันต� สุทธาวาศ, คุณวุฒิชัย 
ผาสุกกานนท�, คุณวาสนา ศรีอัครลาภ และคุณชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ� ที่ร�วมกันเป5นกําลังใจ ให�
คําแนะนํา ใช�เวลานั่งทํางานด�วยกัน และทุ�มเทกับโปรแกรมของผู�วิจัยจนทําให�งานวิทยานิพนธ�สําเร็จ
ลุล�วงเป5นอย�างดี  
 สุดท�ายนี้ผู�วิจัยหวังเป5นอย�างยิ่งว�า งานวิทยานิพนธ�เล�มนี้จะเป5นประโยชน�ต�อการบริหาร
จัดการทางด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของบริษัทหรือองค�การต�างๆ และสามารถนําโปรแกรม
ดังกล�าวนี้ไปประยุกต�ใช�เป5นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค�การเพ่ือไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู�
ต�อไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ในป�จจุบันสภาวการณ�ของการเปลี่ยนแปลงไม�ว�าจะเป นสภาพแวดล#อมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศได#เกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว ท้ังท่ีเกิดมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีได#มี
การผสมผสานกัน รวมถึงความเจริญก#าวหน#าทางเทคโนโลยีต�างๆ ล#วนส�งผลกระทบต�อความ
เจริญเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท้ังสิ้น ส�งผลให#เกิดความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเป น
แผนพัฒนาประเทศได#ประกาศให#องค�การท้ังภาครัฐและเอกชน ได#นําระบบการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) มาใช#เพ่ือลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากความสูญเสียในการ
ดําเนินงานด#านต�างๆ  จึงทําให#ธุรกิจประกันภัยซึ่งมีบทบาทหน#าที่ในการรองรับความเสี่ยงภัยของ
ธุรกิจประเภทต�างๆ นั้น มีความสําคัญอย�างยิ่งในการสร#างความเข#มแข็งทางธุรกิจ และเสริมความ
ม่ันคงให#กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2551) ป�ญหาและอุปสรรคในด#านของ
ธุรกิจประกันภัยท่ีต#องได#รับการพัฒนาอย�างยิ่งเพ่ือต�อยอดการเจริญเติบโตและความม่ันคงของธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงการสร#างความเชื่อมั่นไว#วางใจของประชาชนที่มีต�อธุรกิจนี้ จําเป นต#องพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความเป นมืออาชีพท่ีมีความพร#อมท้ังด#านความรู#และคุณธรรมเป นสิ่งท่ี
จําเป นอย�างยิ่งสําหรับธุรกิจประกันภัย (Research and Markets, 2015) 
 จากความสําคัญของการประกันภัยท่ีมีอิทธิพลต�อท้ังธุรกิจน#อยใหญ� รวมถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนเฉกเช�นในป�จจุบันนี้เอง ทําให#อุตสาหกรรมการประกันภัยจึงมีอัตราการแข�งขันท่ีเพ่ิมข้ึน
อย�างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ถือเป นการเปลี่ยนแปลงที่ท#าทายต�อการ
บริหารงานท่ีบริษัทประกันภัยเองต#องเผชิญกับความไม�แน�นอนในการแข�งขันอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได# 
(Donald Brown, 2010) แต�อย�างไรก็ตาม ประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีการดําเนินธุรกิจภายใต#
ข#อจํากัดท่ีเข#มงวด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือ คปภ. ดูแลอย�างใกล#ชิดนั้น ได#ออกข#อกําหนดต�างๆ ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให#เป นมาตรฐาน
เดียวกัน ซ่ึงข#อจํากัดเหล�านี้เองเป นเครื่องมือท่ีทําให#การแข�งขันอยู�ภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม (วิสุทธิ์ 
เหมหมัน, 2553) ด#วยเหตุนี้รูปแบบการแข�งขันจึงเน#นไปทางด#านวิธีการการดําเนินงานมากกว�าแข�งขัน
ทางด#านราคา ทําให#บริษัทประกันวินาศภัยแต�ละบริษัทต�างก็พยายามพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัท
ให#ดีกว�าคู�แข�งขันเพ่ือสร#างความได#เปรียบทางการแข�งขัน อีกท้ังธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสําคัญ
ท่ีจะสร#างหลักประกันและความมั่นคงให#กับเศรษฐกิจและสังคมท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงมี
ความจําเป นอย�างยิ่งท่ีธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยจะต#องให#ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจให#ดียิ่งข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจการค#า, 2553)  
 โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค�การท่ีถือเป นฟ�นเฟ\องสําคัญยิ่งท่ีทําให#
ธุรกิจประกันภัยได#รับความเชื่อม่ันและไว#วางใจจากลูกค#า เนื่องจากบุคลากรในสายงานประกันภัย
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จะต#องมีความรู#ความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะด#าน และพร#อมท่ีจะเป นท่ีปรึกษาในด#านประกันภัยแบบ
ต�างๆ แก�ลูกค#าได#อย�างครบวงจร (สมาคมประกันวินาศภัย, 2557) ท้ังนี้ เพ่ือให#บรรลุตามเป̂าประสงค�
ของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 -2563)  (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2558) ท่ีได#กล�าวถึง ทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยใน
ระยะ 5 ปa โดยมีเป̂าหมายหลักในการขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยให#เติบโตอย�างยั่งยืนและได#รับ
ความเชื่อถือไว#วางใจจากประชาชน ซ่ึงมีความคาดหวังให#ระบบประกันภัยมีความม่ันคงและดําเนิน
ธุรกิจอย�างมีประสิทธิภาพสามารถแข�งขันได#ในตลาดเสรี และประชาชนมีความรู#ความเข#าใจ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันภัย และสามารถใช#ประโยชน�จากการประกันภัยได#อย�างเหมาะสม  
 สําหรับยุทธศาสตร�หลักในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยนั้น ได#ถูกกําหนดออกมาเป น 4 
ยุทธศาสตร�ด#วยกัน สามารถนําสรุปยุทธศาสตร�และความสําคัญในแต�ละประเด็นได#ดังภาพท่ี 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  ยุทธศาสตร�หลักของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 -2563)  
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย,  “รายงานสรุปแผนพัฒนา
การประกันภัยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 -2563),” ธันวาคม 2558. 

ยุทธศาสตร!ท่ี 1 

การเพ่ิมศักยภาพในอุตสาหกรรม 
ประกันภัยโดยการนําระบบ IT 
มาใช# เ พ่ือมุ� งสู�การเป น Digital 
Business มุ�งเน#นการบริหารจัด 
การท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเปiด 
เผยข#อมูล การคัดกรองบุคคลท่ีมี
คุณภาพ และยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินธุรกิจประกันภัย  

ยุทธศาสตร!ท่ี 2 

การเสริมสร#างความรู# และการ
เ ข# า ถึ ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย แ ก�
ประชาชน เพ่ือให#เกิดความรู# 
ความ เข# า ใจและตระหนัก ถึง
ความสําคัญ   ของการประกันภัย
ผ�านการประชาสัมพันธ�ในการให#
ความรู# ด# านการประ กันภั ย ท่ี
เหมาะสมกับทุกกลุ�มเป̂าหมาย  

ยุทธศาสตร!ท่ี 4 

เสริมสร#างโครงสร#างพ้ืนฐานด#าน
กา ร ปร ะ กั นภั ย  พัฒ นา แล ะ
ยกระดับบุคลากรประกันภัยให#
เป นมื ออา ชีพ การส นับส นุน
บุคลากรรุ�นใหม�ให# เข#าสู� ธุร กิจ
ประกันภัย เสริมสร#างศักยภาพ
การวิจัยและสารสนเทศ เพ่ือให#
ระบบประกันภัยมีฐานข#อมูล
กลาง 

ยุทธศาสตร!ท่ี 3 

การสร#างสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต�อ
การแข�งขัน ส�งเสริมการเช่ือมโยง
ตล าดปร ะ กันภั ย ใ นภู มิ ภ า ค
อาเซียนเพ่ือให#ประเทศไทยเป น
ศูนย�กลางในแถบน้ี  ส� ง เสริม
ความร�วมมือด#านวิชาการโดยการ
ถ�ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู#
เพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
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 จากท่ีกล�าวไปทั้งหมดนั้น สามารถชี้ให#เห็นว�าแผนพัฒนาการประกันภัยโดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร�ข#อท่ี 1 ท่ีได#กล�าวถึง การมุ�งสู�การเป น Digital Business ท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช#ในการบริหารจัดการให#มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการคัดกรองบุคลากรท่ีมี
คุณภาพเข#ามาร�วมในธุรกิจประกันภัย และยุทธศาสตร�ข#อท่ี 4 ท่ีเน#นเรื่องการเสริมสร#างโครงสร#าง
พ้ืนฐานด#านการประกันภัย เพ่ือให#ระบบประกันภัยมีโครงสร#างพื้นฐานที่เอื้อต�อการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย  โดยพัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให#เป นมืออาชีพ ด#วยการสร#างมาตรฐาน
วิชาชีพของบุคลากรประกันภัย รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรรุ�นใหม�ให#เข#าสู�ธุรกิจประกันภัย มีการ
ผลักดันให#สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงเป นศูนย�กลางการพัฒนาหลักสูตรและการฝkกอบรม 
เสริมสร#างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ เพื่อให#ระบบประกันภัยมีฐานข#อมูลกลางด#านการ
ประกันภัยท่ีสมบูรณ�และมีการเชื่อมโยงข#อมูลท่ีสามารถรองรับการดําเนินงานได#อย�างมีประสิทธิภาพนั้น  
ได#มุ�งเน#นเรื่องการพัฒนาศักยภาพขององค�การด#านการประกันภัย ก็เพ่ือให#เกิดการพัฒนาบุคลากร
ด#านการประกันภัยให#มีนวัตกรรมเชิงสร#างสรรค� ไม�ว�าจะเป นการพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีสอดรับกับความ
ต#องการของตลาดในป�จจุบัน การตลาดเชิงรุกท่ีปลุกกระแสการให#ความสําคัญทางด#านความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน (Bandura, 1977) การสร#างระบบการเรียนรู#ในองค�การ ซึ่งสิ่งเหล�านี้จะเกิดขึ้นได#อย�าง
สมบูรณ�ย�อมข้ึนอยู�กับป�จจัยท่ีสําคัญ คือ คน ป�ญญา ความรู# และ ทักษะความสามารถของทรัพยากร
มนุษย�ท่ีอยู�ในองค�การ (Hoy and Miskel, 2008) 
 จากยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 ท่ีกล�าวไปแล#วนั้น เป นการตอกย้ํา
ชัดเจนว�า การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ยังคงมีความสําคัญและความจําเป นอย�าง
เร�งด�วน เพราะถือเป นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให#เติบโตและยั่งยืนได#ตามเจตนารมย�ของ
องค�การ  ซ่ึงการจัดการทรัพยากรมนุษย� ได#รับการยอมรับร�วมกันว�ามีความสําคัญและเป นทรัพยากรท่ี
มีคุณค�ายิ่งต�อการบริหารงานและความสําเร็จขององค�การ (เนตร�พัณณา ยาวิราช, 2558) ด#วยสภาพ
การแข�งขันท่ีมีความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจท่ีรวดเร็วตลอดเวลา สิ่งท่ีจะทําให#องค�การ
เกิดความได#เปรียบในการแข�งขันและจะประสบความสําเร็จได#อย�างต�อเนื่องและยั่งยืนนั้น ก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย�นั่นเอง เนื่องจากมนุษย�เป นทรัพยากรประเภทเดียวท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ ทําให#
องค�การอ่ืนไม�สามารถคัดลอกได# (สุธินี ฤกษ�ขํา, 2557: 1) และด#วยเหตุผลท่ีทรัพยากรมนุษย�เป นสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดในการดําเนินงานของทุกองค�การ ถ#าหากองค�การได#คนท่ีไม�มีคุณภาพหรือไม�มีความเหมาะสม 
ย�อมนําพาให#องค�การประสบป�ญหาท่ีจะนําไปสู�ความล#มเหลวได# ในทางตรงกันข#าม ถ#าองค�การมีคนท่ี
ปฏิบัติงานเป นผู#ท่ีมีความรู# (Knowledge) ความสามารถ (Ability) หรือเป นผู#ท่ีมีศักยภาพสูง (High 
Potential) ก็จะนําพาองค�การไปสู�ความสําเร็จและความเจริญรุ�งเรืองในธุรกิจต�อไปได# (ชุติกาญจน� 
ศรีวิบูลย�, 2557: 12) ทําให#องค�กรต#องมุ�งเน#นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให#มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะบุคลากรรุ�นใหม�ท่ีก#าวเข#ามาสู�ธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้สอดคล#องกับการศึกษาของพสุธิดา 
ตันตราจิณ และธีระวัฒน� จันทึก (2559) ที่กล�าวถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให#
บุคลากรทุกคนมีภาวะผู#นําในการทํางาน ซ่ึงเป นบทบาทท่ีสําคัญและเกิดประโยชน�ต�อการบริหารจัดการ
ในธุรกิจประกันภัยได#  
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 อย�างไรก็ตาม องค�การจัดเป นระบบสังคมที่มีทรัพยากรมนุษย�เป นป�จจัยสําคัญท่ีจะ
นําไปสู�การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น องค�การจําเป นท่ีจะต#องมีท้ังผู#นําและ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร แต�ในการดําเนินงานต�างๆ ขององค�การมี
แนวโน#มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง เพราะสังคมโลกกลายเป นสังคมโลกท่ีไร#พรมแดน (นภว
รรณ คณานุรักษ�, 2554) ป�จจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีบทบาทสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาองค�การ 
เนื่องจากบุคลากรถือเป นทุนมนุษย� (Human Capital) ท่ีสร#างความเจริญและความแข็งแกร�งให#แก�
องค�การต�างๆ ให#สามารถแข�งขันในธุรกิจได# (Barney and Wright, 1998) ยิ่งองค�การใดท่ีมีทุนมนุษย�
หรือมีพนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง องค�การนั้นก็จะยิ่งประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และ
เป̂าหมายขององค�การได#มากข้ึนเท�านั้น (Ulrich, 1991) จึงไม�น�าแปลกใจท่ีองค�การต�างมุ�งเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�เป นสําคัญ พบว�าองค�การหลายแห�งได#ให#ความสําคัญกับความรู#ท่ีเกิดข้ึน
ภายในองค�การ โดยพยายามท่ีจะหาวิธีการหรือแนวทางเพ่ือให#พนักงานเกิดการเรียนรู#ภายในองค�การ 
(Organization Learning – OL) ได#อย�างกว#างขวาง (Elumti et al., 2005: 1024)  
 อย�างไรก็ตามองค�การท่ีประสบผลสําเร็จในคริสต�ศตวรรษที่ 21 จําเป นต#องมีผู#นําท่ีมี
ความสามารถเพ่ือนําองค�การไปสู�เป̂าหมาย และสามารถแข�งขันกับองค�การอ่ืนได# ภายใต#โลกข�าวสาร
ท่ีไร#พรหมแดน (เจษฎา นกน#อย, 2554) กุญแจสําคัญของผู#นําได#แก� ความมีชื่อเสียง การคิดอย�างเป น
ระบบ เป นผู#นําเปลี่ยนแปลง เน#นการบริการ เป นผู#นําเทคโนโลยี ท่ีสําคัญมีความมุ�งม่ันและเน#นการ
เรียนรู# ภาวะผู#นําแห�งการเรียนรู#จึงนับว�ามีความสําคัญในยุคป�จจุบัน  และจําเป นต#องพัฒนาผู#นําให#มี
ภาวะผู#นําแห�งการเรียนรู#ก�อนจะไปสร#างองค�การแห�งการเรียนรู# (Marquardt, Michael J.,2000). 
"สิ่งท่ีสําคัญขององค�การไม�ใช� CEO แต�เป นยุทธศาสตร�ภาวะผู#นํา (It's not the CEO, It's the 
leadership strategy that matters)" เป นคํากล�าวของเบอร�สิน (Bersin, 2012) ท่ีมองว�าองค�การ
ควรให#ความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผู#นําแก�บุคลากรรุ�นใหม� เพ่ือให#เป นยุทธศาสตร�ในการบริหาร
จัดการอันจะส�งผลต�อความยั่งยืนขององค�การ ท้ังนี้มีความสอดคล#องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีให#ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาคนเช�นเดียวกัน โดย
มีสาระสําคัญท่ีมุ�งเตรียมความพร#อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให#สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได#อย�างเหมาะสม โดยให#ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให#มีคุณภาพ มีโอกาสเข#าถึงทรัพยากร และได#รับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย�างเป นธรรม รวมทั้งสร#างโอกาสทางเศรษฐกิจด#วยฐานความรู#เทคโนโลยีนวัตกรรม และ
ความคิดสร#างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป นมิตรต�อสิ่งแวดล#อม นอกจากนี้ยังเน#น
เรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู#อย�างยั่งยืน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2555)  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ขององค�การในป�จจุบัน จําเป นต#องมีการปรับตัวเพ่ือให#
สามารถก#าวทันกับสถานการณ�การแข�งขันและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน บุคลากรรุ�นใหม�ท่ีมักเรียกกัน
ว�า Gen X, Gen Y หรือ Generation X และ Generation Y เริ่มเข#ามามีบทบาทในการบริหารงาน
และการดําเนินธุรกิจขององค�การมากข้ึน กลุ�มบุคลากรรุ�นใหม�เหล�านี้ เริ่มมองเห็นการเติบโตและการ
พัฒนาในสายงาน และมีความเชื่อม่ันว�าตนเองพร#อมท่ีจะพัฒนาความรู# ความสามารถเพ่ือบรรลุตาม
เป̂าหมายขององค�การ และเพ่ือก#าวไปสู�ตําแหน�งท่ีสําคัญภายในองค�การได#ในไม�ช#า (Bohlander et. al., 
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2001) จากการศึกษาเรื่องทรัพยากรมนุษย�และภาวะผู#นํา พบว�า ในทุกกลุ�มจะมีผู#นําท่ีเป นผู#ริเริ่มการ
กระทําและการแสดงบทบาทท่ีสําคัญในการตัดสินใจของกลุ�มเสมอ ซึ่งสอดคล#องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ในป�จจุบันท่ีมุ�งเน#นการพัฒนาภาวะผู#นําให#กับบุคลากรเพ่ือให#เกิดความรู# ความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการตัดสินใจและแก#ป�ญหาในองค�การได#อย�างสุขุมลุ�มลึก ซ่ึงการ
พัฒนาภาวะผู#นําให#แก�บุคลากรรุ�นใหม�เนื่องจากในป�จจุบันภาวะผู#นําร�วมมีบทบาทในการผลักดันการ
ทํางานให#เกิดประสิทธิผลต�อองค�การ เนื่องจากองค�การในยุคป�จจุบันไม�ได#มีผู#บริหารเพียงคนเดียวใน
การตัดสินใจหรือนําพาองค�การไปสู�เป̂าหมาย ดังนั้นสมาชิกในกลุ�มต#องมีภาวะผู#นําเพ่ือท่ีจะได#ผลัดกัน
เป นผู#นําได#ในแต�ละสถานการณ� (Bass and Bass, 2008)  
 ท่ีผ�านมา ดีมิน (DMin, 2012) กล�าวถึงการพัฒนาภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� เป น
กระบวนการท่ีทําให#เกิดการเรียนรู#อย�างต�อเนื่อง บุคคลท่ีได#รับการพัฒนาภาวะผู#นําจะก�อให#เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกอย�างสร#างสรรค� มีการบูรณาการการเรียนรู#และประสบการณ�เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
และในขณะเดียวกันก็มีการส�งเสริมความเป นผู#นําให#เกิดข้ึนกับคนอ่ืนๆ จากประสบการณ�ท่ีเกิดข้ึนจาก
การทํางานของแต�ละคน ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของไมเสตอร� (Meister, 2010) ท่ีกล�าวถึงตัวแบบ
ของภาวะผู#นําบุคคลากรรุ�นใหม�ในองค�การในอนาคตสําหรับทศวรรษท่ี 2020 ประกอบด#วย 5 มิติหลักคือ 
1) ภาวะผู#นําท่ีแสดงถึงความคิดแบบความร�วมมือ (Collaborative Mind-set) และการทํางานท่ีสร#าง
เครือข�าย 2) ภาวะผู#นําท่ีมีการพัฒนาคน (Developer of people) มีการให#ข#อมูลป̂อนกลับอย�าง
ตรงไปตรงมาและสร#างสรรค� ให#โอกาสคนในการเรียนรู#และเติบโตในเส#นทางอาชีพ 3) ภาวะผู#นํา
ดิจิตอล (Digital leader) การแสดงให#เห็นถึงความสามารถในการใช#ระบบเทคโนโลยีใหม�ๆ ในการ
ทํางาน 4) การเป นพลเมืองโลก (Global Citizen) เป นความคิดของการแสดงความรับผิดชอบต�อ
สังคม และ 5) เป นนักคาดการณ�และการสร#างนวัตกรรมใหม�ๆ สําหรับอนาคต (Anticipates and 
innovation for the future) ซ่ึงสอดคล#องกับการศึกษาของวสันต� สุทธาวาศ และธีระวัฒน� จันทึก 
(2559) ท่ีให#มุมมองเก่ียวกับการสร#างสรรค�นวัตกรรมว�า นวัตกรรมถูกประกอบไปด#วย ความคิด
สร#างสรรค� (Creative Thinking) และการปฏิบัติงานจากการคิดอย�างอัจฉริยะของป�จเจกพนักงาน 
หรือทีมงานเพ่ือให#เกิดสิ่งใหม� แต�ท่ีสําคัญกว�าการคิดอย�างสร#างสรรค� คือ การนําเอาความคิดใหม� ลง
ไปสู�การปฏิบัติจริงเพ่ือการปรับปรุงสินค#า และบริการท่ีนําเสนอให#แก�ลูกค#าหรือการกําหนดกระบวนการท่ี
ดีกว�า มีประสิทธิภาพมากกว�าให#กับองค�การ (Lueeke and Katz, 2003) 
 นอกจากนี้ เฮย�กรุ�ป (2014) ได#ทําการวิจัยจากลูกค#าและพบว�า พัฒนาการการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีจะลดเส#นแบ�งระหว�างชีวิตส�วนตัวกับการงานมากข้ึนเรื่อย ๆ โลกธุรกิจก#าวไปสู�การ
ทํางานแบบออนไลน�มากข้ึน พนักงานก็มีอํานาจในการต�อรองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับ
พนักงานยุคใหม�ท่ีคุ#นเคยกับเทคโนโลยี โดยพนักงานเหล�านี้สามารถเลือกที่จะทํางานจากท่ีใดก็ได# 
อย�างไรก็ตาม แม#เทคโนโลยีสามารถช�วยให#เกิดนวัตกรรมใหม� ๆ แต�การท่ีคนสายพันธุ�ดิจิตอลเชื่อม่ัน
ในเทคโนโลยีมากเกินไปและขาดทักษะทางสังคมส�งผลให#เขาเหล�านั้นขาดความพร#อมในการเป นผู#นํา
เช�นกัน ซ่ึงองค�การจะต#องให#ความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผู#นํารุ�นใหม� เพ่ือรองรับการเติบโตในยุค
ดิจิตอลและก#าวสู�สังคมแห�งการเรียนรู#ต�อไป ท้ังนี้ ในการพัฒนาภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� เพ่ือให#เป น
ผู#นําในการพาองค�การไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในท่ีสุด เนื่องจากในช�วง 10 ปaต�อจากนี้ไป การจัด
องค�การเพ่ือให#เป นองค�การแห�งการเรียนรู# (Learning Organization) จะได#รับการยอมรับอย�าง
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กว#างขวางว�าเป นเครื่องมือท่ีช�วยให#องค�การอยู�รอดและได#เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการดําเนินธุรกิจ 
และพร#อมท่ีจะปรับเปลี่ยนองค�การให#เข#ากับสภาพแวดล#อมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็วอยู�ตลอดเวลา (Senge, 1990) ในการสร#างองค�การแห�งการเรียนรู#จะต#องมีการแบ�งป�น
และกระจายความรู#และประสบการณ�ของแต�ละคน ความรู#ขององค�การนั้นจะไม�เหมือนสินทรัพย�อ่ืนๆ 
สามารถเติบโตและแบ�งป�นได#  
 จากการศึกษาเรื่ององค�การแห�งการเรียนรู#ของโนนากะ (Nonaka, 1995) ได#มีพัฒนา
แนวคิดเพ่ือดักจับความรู#ท่ีมีอยู�ในหลายระดับขององค�การ ท่ีเรียกว�า "การสร#างเกลียวความรู#" หรือ       
A Spiral of Knowledge Creation โดยท่ีความรู#ในเกลียวความรู#นั้นจะหมุนเพ่ิมข้ึนในองค�การ เริ่ม
จากบุคคลขยายไปยังกลุ�มและไปสู�องค�การในท่ีสุด ท้ังนี้ผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�จะเข#ามามีบทบาทท่ีจะ
ช�วยผลักดันให#ความรู#เหล�านี้เกิดการขยายตัวอย�างเป นเกลียวคลื่นแห�งความรู#ได#อย�างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป นกุญแจสําคัญสําหรับองค�การในการใช#ศักยภาพในการเรียนรู#เพ่ือสร#างสภาพแวดล#อมท่ีทําให#
เกิดการแบ�งป�นความรู# (Knowledge Sharing) และการขยายความรู#เพ่ือเป นองค�การแห�งการเรียนรู#
ต�อไป นอกจากนี้ วิคและลีออง (Wick and Leon, 1993) ได#ศึกษาภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ในการ
มุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# พบว�าสิ่งสําคัญของภาวะผู#นําที่จะทําให#เกิดองค�การแห�งการเรียนรู#นั้น
จะต#องมีความใฝ�เรียนรู# รวมถึงการเป นตัวอย�างท่ีดีในการเรียนรู#สิ่งต�าง ๆ ในองค�การ และมีความยินดี
และเต็มใจท่ีจะถ�ายทอด แลกเปลี่ยนความรู#ไปยังบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค�การด#วย  
 อย�างไรก็ตามในยุคแห�งโลกาภิวัฒน�เช�นในป�จจุบัน ภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�
องค�การแห�งการเรียนรู# จะต#องถูกมุ�งเน#นในเรื่องต�างๆ 5 ประการ ได#แก� 1) พลวัตการเรียนรู# 
(Learning Dynamics) มีองค�ประกอบของระดับการเรียนรู# คือ ระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับ
องค�การ 2) การปรับเปลี่ยนองค�การ (Organization Transformation) ในการปรับเปลี่ยนไปสู�
องค�การแห�งการเรียนรู# จะต#องปรับเปลี่ยนในด#านโครงสร#างองค�การ (Organization Structure) 
วิสัยทัศน�องค�การ (Organization Vision) วัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) และกลยุทธ�
องค�การ (Organization Strategy) 3) การเสริมอํานาจบุคคล (People Empowerment) การ
เรียนรู#องค�การท่ีมีประสิทธิภาพบุคคลต#องได#รับการเสริมอํานาจในการปฏิบัติงานและการเรียนรู# 
องค�ประกอบการเสริมอํานาจของบุคคลประกอบไปด#วยบุคลากร ผู#บริหาร ลูกค#า คู�ค#า พันธมิตรหรือ
หุ#นส�วน และชุมชน 4) การจัดการความรู# (Knowledge Management) การจัดการความรู#เป น
องค�ประกอบสําคัญขององค�การแห�งการเรียนรู#และความรู#ได#กลายเป นสิ่งสําคัญสําหรับองค�การ
สมัยใหม� ประกอบไปด#วย การแสวงหาความรู# การสร#างความรู# การจัดเก็บความรู# การถ�ายโอนและใช#
ความรู# 5) การประยุกต�ใช#เทคโนโลยี (Technology) เก่ียวกับเทคโนโลยีต�างๆ ถือเป นองค�ประกอบท่ี
สําคัญในการสร#างองค�การแห�งการเรียนรู#หากองค�การใดมีความสามารถด#านเทคโนโลยี ก็จะมีความ
ก#าวล้ํานําหน#าองค�การอ่ืนๆ องค�ประกอบนี้ประกอบไปด#วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู# ระบบอิเล็กทรอนิกส�ท่ีสนับสนุนการปฎิบัติงาน (Marquardt, 1996)  
 จากรายงานการวิจัยของบริษัทเฮย�กรุ�ป (2014) ท่ีระบุถึงแนวโน#มท่ีจะส�งผลต�อองค�การ 
บุคลากร และคุณลักษณะและความสามารถของผู#นํายุคใหม�ท่ีต#องการประสบความสําเร็จ ซ่ึงแสดงให#
เห็นว�าผู#นํารุ�นต�อไปจะต#องมีแนวคิดและมีกลยุทธ�ในการท่ีจะสร#างสรรค�ผลงาน รวมถึงความสามารถ
ในการสร#างความสอดคล#องในการทํางาน ซ่ึงจําเป นท่ีต#องเข#าใจสภาพแวดล#อมของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
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อนาคตด#วย โดยการวิเคราะห�และศึกษาประเด็นที่เป นแนวโน#มที่อาจส�งผลกระทบระยะยาวต�อ
องค�การและการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� มีดังนี้ 1) การเปลี่ยนถ�ายจากยุคเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรม ไปสู�เศรษฐกิจสังคมแห�งองค�ความรู# (Knowledge Based Society) ผู#นําบุคลากร
รุ�นใหม�ต#องมีความยืดหยุ�นในการทํางาน และที่สําคัญคือต#องมีกรอบความคิดที่เข#มแข็งและมี
ความสามารถในการสร#างยุทธศาสตร�ทางความคิด เพื่อให#สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ความไม�แน�นอนของธุรกิจในยุคของโลกาภิวัฒน�นี้ 2) บรรยากาศและสภาวะสิ่งแวดล#อมของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การขาดแคลนด#านทรัพยากรมีผลต�อการเติบโตของธุรกิจ ผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ต#องมี
ความโดดเด�นในทักษะของการรับรู#และการคิด เพ่ือให#เกิดความสมดุลในความต#องการที่สามารถ
แข�งขันให#ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจท่ีแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมได# 3) การเปลี่ยนแปลง
และการเคลื่อนย#ายของผู#มีศักยภาพ ป�ญหาการขาดแคลนของทักษะแรงงานบางกลุ�ม รวมถึงป�ญหา
การอพยพของผู#มีความสามารถ (Brain drain) ซ่ึงผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ต#องการสร#างขวัญกําลังใจต�อ
ทีมงานให#เกิดผูกพันต�อองค�การ รวมถึงการส�งเสริมให#เกิดการเรียนรู#อย�างต�อเนื่องในองค�การ 
4) ความก#าวหน#าในเส#นทางอาชีพมีบทบาทสําคัญอันก�อให#เกิดเป นแรงขับเคลื่อนท่ีทําให#เกิดสิ่งท่ีเป น
คุณค�าในการพัฒนาตนต�อการทํางาน ผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ต#องทุ�มเทในการทํางานหนักเพ่ิมข้ึน เรียนรู#
สิ่งต�างๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร#างความแตกต�างในการเป นผู#นํารุ�นใหม� และสร#างการยอมรับภายในองค�การ 
5) เทคโนโลยีเข#ามาเป นส�วนหนึ่งของการทํางาน มีการแบ�งแยกบุคลากรตามกลุ�มยุคสมัยและถ�ายโอน
อํานาจไปสู�บุคลากรท่ีมีทักษะในการทํางานทางด#านดิจิตอล ซ่ึงผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�คือผู#สร#างสรรค�
เรื่องเทคโนโลยีให#เข#ามามีบทบาทต�อการทํางาน ซ่ึงเป นแรงผลักให#เกิดสังคมการเรียนรู# เพ่ือต�อยอด
ไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ได#ในท่ีสุด และ 6) การนําเทคโนโลยีมาสร#างให#เกิดนวัตกรรม สืบเนื่องจาก
ความรู#ในเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีซับซ#อนกลายเป นความสามารถท่ีสําคัญของธุรกิจ ทําให#เกิดการแลกเปลี่ยน
และผ�องถ�ายความรู# รวมถึงการสร#างเครือข�ายการผสมผสานของธุรกิจหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  ซ่ึงเป น
สิ่งสําคัญท่ีทําให#องค�การต#องมีการปรับตัวเพ่ือให#องค�การเกิดความอยู�รอด  
 เนื่องจากบุคลากรรุ�นใหม�ถือเป น New Generation ที่จะเข#ามามีบทบาทต�อการ
ดําเนินงานขององค�การในยุคป�จจุบันมากข้ึน จึงจําเป นต#องพัฒนาความเป นมืออาชีพ ในการทํางาน
และมีผลสัมฤทธิ์สูง (Haeberle and et al., 2009) รวมถึงบุคลากรรุ�นใหม�จําเป นต#องมีวิสัยทัศน� 
พร#อมท่ีจะเป นผู#ผลักดันนวัตกรรมและความร�วมมือ อีกท้ังต#องสวมบทบาทการเป นวิทยากร ผู#เชี่ยวชาญ
ในการทํางานและสร#างสรรค�นวัตกรรม เพื่อเป นส�วนหนึ่งในการกําหนดความสําเร็จและความ
เจริญเติบโตของหน�วยงานต�อไป (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน� จันทึก, 2559) จากท่ีได#กล�าวไป
แล#วนั้น สามารถวิเคราะห�และสรุปเป นประเด็นขององค�ประกอบการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� 
ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 องค�ประกอบของการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� 
 
 จากปรากฏการณ�ท่ีกล�าวมาข#างต#น และจากการทบทวนวรรณกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข#อง      
เพ่ือนํามาสรุปเป นองค�ความรู#เบื้องต#นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดวิธีการพัฒนาการเป นผู#นําของบุคลากร
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ทําให#ได#กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ภายใต# MAM Model (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน� จันทึก, 2559) ประกอบด#วย ผู#สร#างตํานาน 
(Mythmaker) คือการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� ท่ีมีการสร#างความรู#และทักษะท่ีสามารถนํามาใช#
ในการทํางานได#อย�างมีประสิทธิภาพสอดคล#องตามเป̂าประสงค�ขององค�การ ต�อมาเป นเรื่องของ
กระบวนการพัฒนาภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ให#มีการตระหนัก และการส�งเสริมการเรียนรู#ในองค�การ 
(Awareness and Enhancing Process) และสุดท#ายคือ การจัดการสู�องค�การแห�งการเรียนรู# 
(Managing to Learning Organization) เพ่ือใช#เป นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาการเป นผู#นํา
ของบุคลากรรุ�นใหม� การประเมินผลประสิทธิภาพการพัฒนาการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� การ
วิเคราะห�บริบทขององค�การแห�งการเรียนรู# ส�งผลให#เกิดการพัฒนาการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�สู�
องค�การแห�งการเรียนรู# ถือว�าเป นป�จจัยสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�การ (พสุธิดา  
ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน� จันทึก, 2559) ซ่ึงเป นเหตุผลสําคัญท่ีทําให#ผู#วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา"การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ใน
ธุรกิจการประกันภัย" ด#วยการประยุกต�เทคนิคการวิจัยอนาคตเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเป นผู#นํา
บุคลากรรุ�นใหม� ท้ังนี้ในการพัฒนาศักยภาพการเป นผู#นําให#กับบุคลากรรุ�นใหม�ยังไม�มีการทําเป น
โปรแกรมการพัฒนาท่ีชัดเจนภายใต#กรอบแนวคิดและการวิจัยท่ีเป นมาตรฐาน ในฐานะท่ีผู#วิจัยอยู�ใน
สายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพการเป นผู#นําของ
บุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือให#บุคลากรรุ�นใหม�ได#นํา
ความรู# ทักษะ และประสบการณ�ท่ีได#รับจากการเข#าโปรแกรมนี้ ไปประยุกต�ใช#ในการปฏิบัติงานท่ี
ได#รับมอบหมายให#เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�การอันเป นรากฐานของการเจริญเติบโตในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสืบไป 
  
 
 
 

ความยืดหยุ�น 
ในการทํางาน 

ทักษะการคิด  
และการรับรู# 

สร#างขวัญ และ 
กําลังใจต�อทีมงาน 

ต้ังใจ และทุ�มเท 
ในการทํางาน 

สร#างสรรค�
เทคโนโลยี 

เป นผู#มีวิสัยทัศน�  

"ผู#สร#างตาํนาน" 
(Mythmaker) 
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คําถามการวิจัย 
 จากความเป นมาและความสําคัญของป�ญหา ในการวิจัยเรื่อง โปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือ
เป นแนวทางในการหาคําตอบของผู#วิจัย จึงกําหนดข#อคําถามของงานวิจัย ดังนี้ 

1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�
องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ประกอบด#วยข้ันตอนและวิธีการอะไรบ#าง 

2. ในการทดลองโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�
องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย มีประสิทธิภาพหรือไม�เพียงใด 

3. ได#รับการประเมินความเป นไปได#เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย 
หรือไม�และอย�างไร 
 
วัตถุประสงค!การวิจัย 
 เพ่ือให#มีความชัดเจนในการตอบคําถามของการวิจัย ผู#วิจัยจึงได#กําหนดวัตถุประสงค�ของ
การวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�
องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย 

2. เพ่ือทดลองและวัดประสิทธิภาพการใช#โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของ
บุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย 

3. เพ่ือประเมินความเป นไปได#เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�
เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ผู#วิจัยได#ออกแบบและพัฒนาจากการศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี รวมท้ังผลการวิจัยท่ีเก่ียวข#อง โดยมีการนําไปตรวจสอบและปรับปรุง
แก#ไข โดยผู#เชี่ยวชาญ ผู#ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผู#วิจัยได#นําหลักแนวคิดการวิจัยและพัฒนารูปแบบ ผลงานวิจัย 
วิธีการดําเนินการ และแนวคิดต�างๆ ของนักวิชาการมาใช#เป นแนวทางในการวิจัย เช�น การวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู#บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อนันต� พันนึก, 2554)  อนาคตภาพ
ของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน#า (พ.ศ.2554-2564) (ดวงนภา มกรานุรักษ�, 2554) การพัฒนา
โปรแกรมการเสริมสร#างภาวะผู#นําของคณะกรรมการองค�การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จักรี ต#นเชื้อ, 2555) การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู#นําแบบ
สอนงานของผู#บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชนิสา ฮวดศรี, 2556) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#าง
ภาวะผู#นําครูด#านการบริหารจัดการการเรียนรู# (รังสรรค� สุทารัมย�, 2556) โดยผลสรุปของงานวิจัย
ส�วนใหญ�หลังจากที่มีการนําโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองในภาคสนามแล#ว พบว�า ผลก�อนเข#า
โปรแกรมการพัฒนาและผลหลังจากเข#าโปรแกรมการพัฒนาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง
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ผลท่ีได#หลังการเข#าโปรแกรมการทดลองหรือการพัฒนามีสูงกว�าก�อนการทดลองหรือก�อนการพัฒนา 
ดังนั้น ผู#วิจัยจึงมีการคาดคะเนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�
เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยดังกล�าว โดย
ผู#วิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 คะแนนประเมินการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�ตามกิจกรรม (Task) ของโปรแกรม
เสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการ
ประกันภัยในกลุ�มทดลองสูงกว�ากลุ�มควบคุม  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�
องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย" จะดําเนินการศึกษาศักยภาพของการเป นผู#นําของ
บุคลากรรุ�นใหม�ในสายงานประกันภัย เพ่ือให#องค�การมุ�งสู�การเป นองค�การแห�งการเรียนรู# โดยศึกษา
ระดับความสําคัญขององค�ประกอบในการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# 
และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการ
เรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือเป นการตรวจสอบข#อคําถามของการวิจัย ผู#วิจัยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด,านเนื้อหา  
  ผู#วิจัยได#ทําการศึกษาค#นคว#าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ซ่ึงประกอบด#วยเนื้อหาท่ี

เก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับการเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� 
การจัดการองค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับงานวิจัยนี้ 
สามารถแบ�งได#ดังนี้ 

1.1 การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม (Research & Development: 
R&D) 

1.2 แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ�นใหม� (Young Generation) 
1.3 แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�  
1.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และการพัฒนาภาวะผู#นํา 
1.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค�การแห�งการเรียนรู# 
1.6 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�

เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# ตามกรอบแนวคิด MAM Model ท่ีกล�าวถึงบทบาทในการเป นผู#นํา
ของบุคลากรรุ�นใหม�ที่เป นผู#สร#างตํานานแห�งการเปลี่ยนแปลงไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู# ได#แก� 
คุณลักษณะของการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� ท่ีประกอบด#วย มีความยืดหยุ�นในการทํางาน มี
ทักษะการคิดและการรับรู# การสร#างขวัญและกําลังใจต�อทีมงาน ตั้งใจและทุ�มเทในการทํางาน 
สร#างสรรค�เทคโนโลยี และเป นผู#วิสัยทัศน� เรียกว�า "ผู#สร#างตํานาน" (Mythmaker) เพ่ือให#สอดคล#อง
กับกระบวนการพัฒนาการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�ให#มีการตระหนัก และการส�งเสริมการเรียนรู#
ในองค�การ (Awareness and Enhancing Process) อันเป นพลังในการขับเคลื่อนให#เกิดการพัฒนา
ไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู# (Managing to Learning Organization) 
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1.7 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research)  

1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง  
 2. ขอบเขตด,านผู,ให,ข,อมูลหลักและกลุ2มเป3าหมายท่ีศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู#วิจัยได#กําหนดวิธีการศึกษาวิจัยออกเป น 3 ข้ันตอน  

  ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร,าง
ศักยภาพการเป�นผู,นําของบุคลากรรุ2นใหม2เพ่ือมุ2งสู2องค!การแห2งการเรียนรู,ในธุรกิจการประกันภัย  

1. ศึกษาข#อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค�ประกอบภาวะผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� การ
จัดการองค�การแห�งการเรียนรู# และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพภาวะผู#นํา ท้ังจากเอกสาร 
หนังสือ ตํารา และจาก สื่อชนิดต�างๆ เช�น แผ�นพับ และศึกษาจาก Internet ผ�าน Website ต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข#อง 

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท่ีได#จากการศึกษาหาข#อมูล เพ่ือ
นํามาสังเคราะห�ให#ได#ร�างองค�ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� ร�างวิธีการและขั้นตอนในการ
เสริมสร#างศักยภาพ ร�างองค�ประกอบของโปรแกรม และร�างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม  

3. การพัฒนาแนวโน#มองค�ประกอบผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� แนวโน#มวิธีการและ
ข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเสริมสร#างศักยภาพ แนวโน#มองค�ประกอบของโปรแกรมท่ีเหมาะสม และ
แนวโน#มรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม ผู#วิจัยได#กําหนดวิธีการศึกษาไว# 
โดยประยุกต�ใช#เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) 
รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน จําแนกเป น 3 กลุ�ม โดยมีผู#ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญและกําหนด
คุณสมบัติของผู#ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

 กลุ�ม 1  เป นนักวิชาการผู#ทรงคุณวุฒิทางด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย�  
 กลุ�ม 2  ผู#บริหารท่ีรับผิดชอบด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในธุรกิจประกันภัย  

   กลุ�ม 3  ผู#บริหารท่ีรับผิดชอบด#านงานประกันภัย ซ่ึงจะเป นหัวหน#างานโดยตรง
ของบุคลากรรุ�นใหม� 

  ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพการเป�นผู,นําของบุคลากร        
รุ2นใหม2เพ่ือมุ2งสู2องค!การแห2งการเรียนรู,ในธุรกิจการประกันภัย 

   เป นการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือนําโปรแกรมฯ พร#อมท้ังเอกสาร
และคู�มือประกอบของโปรแกรมฯ ไปทดสอบ ดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�น
ใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย และจัดทําเอกสาร คู�มือเพ่ือใช#ประกอบ
โปรแกรม 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค�าความเท่ียงตรงของโปรแกรมฯ 
จากผู#ทรงคุณวุฒิ 5 ท�าน โดยใช#หลักค�าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) โดย
ค�าสูงสุดท่ีเป นไปได#คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ#องต#องกัน 
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3. นําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�ไปทดลอง
ภาคสนาม ใช#ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental) ใช#วิธีการสุ�มอย�างง�าย โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจําแนกออกเป น 2 กลุ�ม คือกลุ�มทดลองจํานวน 10 คน และกลุ�ม
ควบคุมจํานวน 10 คน และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยการประยุกต�ใช#วิธีของแมน
วิทนีย� (the Mann – Whitney U test) และแมคเนมา (The McNemar Test) 

  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเป�นไปได,ในเชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม
เสริมสร,างศักยภาพการเป�นผู,นําของบุคลากรรุ2นใหม2เพ่ือมุ2งสู2องค!การแห2งการเรียนรู,ในธุรกิจการ
ประกันภัย 

  ดําเนินการตรวจสอบ บริบท ผลกระทบ ความสอดคล#องกับความต#องการขององค�การ 
โดยการจัดประชุมผู#บริหาร (Management Meeting) เพ่ือประเมินความเป นไปได#เชิงฉันทามติใน
การยอมรับโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการ
เรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย และนําไปปรับปรุงเพ่ือให#เป นโปรแกรมฯ ฉบับสมบูรณ�ต�อไป 
 3. ขอบเขตด,านพ้ืนท่ี 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู#วิจัยจะใช#แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study 
Approach) ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว�าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป นต#องมีการกําหนดเกณฑ�การเลือก 
เพ่ือให#สามารถศึกษาได#ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการศึกษานี้มีเกณฑ�ในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ 

  3.1 เป นบริษัทประกันวินาศภัย ในกรุงเทพมหานคร 
  3.2 เป นบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงานต้ังแต� 100 คนข้ึนไป 

 4. ขอบเขตด,านระยะเวลา  
   การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�

เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจประกันภัย" ในครั้งนี้ ผู#วิจัยใช#ระยะเวลาดําเนินการวิจัย รวม 
8-10 เดือน ดังนี้ 

4.1 ช�วงเดือนท่ี 1 - 4 เป นการศึกษากรอบแนวคิด และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#าง
การเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# 

4.2 ช�วงเดือนท่ี 5 - 7 เป นการสร#างรายละเอียดของโปรแกรม และนําไปทดลอง
ภาคสนาม และการประเมินผลโปรแกรม 

4.3 ช�วงเดือนท่ี 8 การรับรองโปรแกรมในระดับบริหาร และการสรุปประเด็นจนได#
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจ
ประกันภัย  
 
นิยามศัพท! 
 ในการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�
เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ผู#วิจัยได#นิยามศัพท�เฉพาะและนิยามปฏิบัติการ
ไว#ดังนี้ 
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 1. นิยามศัพท!เฉพาะ 
1.1 บุคลากรรุ2นใหม2 (Young Generation) หมายถึง พนักงานท่ีทํางานในสาย

ประกันภัย มีอายุงานไม�เกิน 3 ปa เป นกลุ�มคนท่ีโตมาพร#อมกับคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี เป นวัยท่ี
เพ่ิงเริ่มเข#าสู�วัยทํางาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป นตัวของตัวเองสูง ไม�ชอบอยู�ในกรอบ
และไม�ชอบเง่ือนไข คนกลุ�มนี้ต#องการความชัดเจนในการทํางานว�าสิ่งที่ทํามีผลต�อตนเองและต�อ
หน�วยงานอย�างไร อีกทั้งยังมีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับการติดต�อสื่อสาร ชอบเรียนรู#
สิ่งใหม�ๆ และยังสามารถทํางานหลาย ๆ อย�างได#ในเวลาเดียวกัน 

1.2 ผู,นําบุคลากรรุ2นใหม2 หมายถึง ผู#ที่มีความสามารถในการปรับตัวให#เข#ากับ
สภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนแปลงและการแข�งขันที่รุนแรงในป�จจุบัน รวมถึงการเข#าถึงข#อมูลได#อย�าง
รวดเร็ว ในยุคสังคมแห�งข#อมูลท่ีมีป�จจัยคือ ข#อมูลสารสนเทศ ซ่ึงผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�จะต#องแม�นยํา มี
การนํานวัตกรรมต�างๆ มาใช#ในการออกแบบการทํางานภายในองค�การ เป นนักคิด นักบูรณาการ
ความรู# และใช#ป�ญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ผลักดันให#มีการนําเทคโนโลยีมาสร#างให#เกิดนวัตกรรมทาง
ความรู# การบริหารงาน เป นการถ�ายความคิด วิธีการ และวิธีปฏิบัติให#เกิดความสมดุลในการดําเนิน
ธุรกิจอย�างยั่งยืน ประกอบด#วยคุณลักษณะดังนี้ 

1.2.1 มีความยืดหยุ�นในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให#เข#า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมขององค�การได#อย�างราบรื่น  

1.2.2 มีทักษะการคิดและการรับรู# หมายถึง ความสามารถในการคิดและการรับรู#
ในระดับต�างๆ เพื่อให#เกิดการนําไปสู�การวางแผน การตัดสินใจ การแก#ไขป�ญหาท่ีเป นระบบและ
เป นกระบวนการเพ่ือให#การทํางานมีความราบรื่นเกิดความสมดุลในความต#องการท่ีสามารถแข�งขันให#
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  

1.2.3 การสร#างขวัญและกําลังใจต�อทีมงาน หมายถึง ความสามารถในการ
แสดงออกต�อสภาพแวดล#อมหรือป�จจัยต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อการปฏิบัติงานอันเป นสิ่งบ�งชี้ให#เห็นถึงความ
ต้ังใจ และทําให#เกิดกําลังใจท่ีจะร�วมมือร�วมใจกันปฏิบัติงานให#ประสบผลสําเร็จ   

1.2.4 ต้ังใจและทุ�มเทในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการเติมเต็มความรู# 
ความสามารถของตนเอง และความต#องการท่ีอยากจะแสดงออกในตนเอง เพื่อสร#างความแตกต�าง
และโดดเด�นในด#านการทํางานท่ีเด�นชัด และได#รับการยอมรับในองค�การ 

1.2.5 สร#างสรรค�เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ 
เข#ามาต�อยอดในการทํางาน ทําให#ระบบและกระบวนการทํางานกระชับและเพ่ิมประสิทธิภาพได#มาก
ข้ึน ซ่ึงเป นการผลักดันให#เข#าสู�สังคมของการเรียนรู# และก#าวไปสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในท่ีสุด 

1.2.6 เป นผู#มีวิสัยทัศน� หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
คาดการณ�และวางแผนการทํางานให#มีความราบรื่น โดยการนําเทคโนโลยีเข#ามาสร#างนวัตกรรมใน
องค�การ มีการสร#างเครือข�ายในธุรกิจ ซ่ึงจะต#องนําพาองค�การให#อยู�รอดและแข�งขันได# 

1.3 องค!การแห2งการเรียนรู, หมายถึง องค�การท่ีสามารถพัฒนาและขยายความสามารถ
ในการสร#างอนาคตได#อย�างต�อเนื่อง และมีการปรับการเรียนรู# (Adaptive learning) เพ่ือความอยู�รอด 
รวมถึงเรียนรู#ท่ีจะพัฒนาความสามารถในการสร#างสรรค�ให#ดียิ่งข้ึน (Generative learning) 
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 2. นิยามปฏิบัติการ 
2.1 การพัฒนาการเป�นผู,นําบุคลากรรุ2นใหม2 หมายถึง กระบวนการท่ีเป นระบบ

ต้ังแต�ป�จจัยป^อนเข#า ภายใต#กระบวนการ และผลลัพธ�ในการเสริมสร#างความรู# ความสามารถและ
ทักษะท่ีจะทําให#เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู#นําให#ดียิ่งขึ้น โดยมีเป^าหมายเพ่ือให#ผลการ
ดําเนินงานของบุคคล กลุ�ม และโดยรวมท้ังองค�การบรรลุผลสําเร็จตามเป̂าหมายท่ีต#องการ 

2.2 โปรแกรมเสริมสร,างศักยภาพการเป�นผู,นําของบุคลากรรุ2นใหม2เพ่ือมุ2งสู2
องค!การแห2งการเรียนรู,ในธุรกิจการประกันภัย หมายถึง แนวทางการดําเนินการพัฒนาศักยภาพการ
เป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# มีจุดมุ�งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป น
ผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ตามท่ีกําหนด โดยนํารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ใช#ในการพัฒนาแบบ
ผสมผสานและบูรณาการให#สอดคล#องและเหมาะสม ได#แก� การจัดทําคู�มือการเรียนรู# หมายถึง การ
จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ือนํามาใช#ในการพัฒนาความรู# ความเข#าใจเกี่ยวกับศักยภาพ
การเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� และการจัดฝkกอบรม หมายถึง รูปแบบการดําเนินการพัฒนาความรู# 
ทักษะตามศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� ด#วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน มี
การให#ความรู#โดยวิทยากรผู#เชี่ยวชาญ การฝkกปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ระหว�างผู#เข#าร�วม
โปรแกรม  

   ทั้งนี้ สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ การใช#คําว�า “โปรแกรม” ให#หมายความถึง 
“โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ใน
ธุรกิจการประกันภัย” เพ่ือลดการใช#คําฟุ�มเฟ\อย และรูปแบบการเขียนท่ียาวออกไป ทําให#มีความ
เข#าใจตรงกันภายในงานวิจัยชิ้นนี้ 

2.3 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมโดยการนําไปทดลองในภาคสนามเพ่ือประเมินผลท่ีเกิดจากการทดลองโปรแกรม 
ประกอบด#วย 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต�อโปรแกรม 2) การประเมินความรู#ด#านศักยภาพ
การเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� และ 3) การประเมินทักษะตามศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร
รุ�นใหม�  
 
ประโยชน!ท่ีได,รับ 

 จากการท่ีผู#วิจัยได#ศึกษาและทําการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการ
เป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจประกันภัย ส�งผลให#เกิดประโยชน�
ท้ังในเชิงวิชาการ และในเชิงการนําไปใช# มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประโยชน!ในเชิงวิชาการ 
  ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�

องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยนี้ สิ่งท่ีได#รับจากโปรแกรมฯ ดังกล�าว สามารถนําไป
พัฒนาต�อยอดการวิจัยและพัฒนาให#เกิดโปรแกรมการเสริมสร#างในรูปแบบอ่ืนได# เช�น 

1.1 การวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร 
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจประเภทอ่ืนๆ  
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1.2 การศึกษาป�จจัยความสําเร็จในการเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร     
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย  

1.3 การศึกษารูปแบบการฝkกอบรมและเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากร    
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยท่ีสอดคล#องกับการปฏิบัติงานรายบุคคล 

2. ประโยชน!ในเชิงของการนําไปใช, 
  โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�ง

การเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ถือเป นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ�นใหม�ท่ีมีประโยชน�อย�างเห็นได#
ชัดในการท่ีจะต�อยอดความรู#โดยการนําไปประยุกต�ใช# ดังนี้ 

2.1 ภาคเอกชนอ่ืนสามารถนําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยไปเป นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรรุ�น
ใหม�ในองค�การ 

2.2 ผู#เข#าร�วมการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากร
รุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย จะช�วยพัฒนาความก#าวหน#าในวิชาชีพ
ประกันภัย เพราะผู#มีศักยภาพสูง (High Potential) จะมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพประกันภัยต�อไป 

2.3 โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การ
แห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย จะช�วยให#ผู#เข#าร�วมการพัฒนาได#รับการพัฒนาทางด#านความรู# 
ทักษะ และความสามารถของตนให#มีศักยภาพในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4 โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การ
แห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย จะเป นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาการเป นผู#นําสําหรับ
บุคลากรในตําแหน�งอ่ืนๆ ทุกระดับ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�
เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยนี้ ผู#วิจัยได#กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากองค�ความรู#ในเรื่องของภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� และองค�การแห�งการเรียนรู# ด#วยการตรวจสอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของงานวิจัยเอกสารและการสังเคราะห�วรรณกรรม และเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ี
เก่ียวข#องทางด#านองค�ประกอบการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� วิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� องค�ประกอบของโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป น
ผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม� รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ซ่ึงเป นการวิจัยเชิงพรรณา 
(Descriptive Research) โดยใช#บุคลากรรุ�นใหม�ในธุรกิจประกันภัยเป นหน�วยวิเคราะห� (Unit of 
Analysis) ประกอบด#วยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให#ได#คําตอบของคําถาม
การวิจัยถึงภาพของแนวโน#มโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ตาม
ความเห็นของผู#เชี่ยวชาญ ผู#วิจัยได#กําหนดข้ันตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบ�งออกเป น 3 ข้ันตอน 
 โดยเริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# เป นการศึกษาข#อมูลพ้ืนฐาน
และการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� พัฒนาการ
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จัดการองค�การแห�งการเรียนรู# และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพภาวะผู#นํา จากนั้นจึงเข#าสู�
กระบวนการสังเคราะห�ข#อมูลต�างๆ โดยผู#วิจัยเพื่อจัดทําประเด็นมาเป นองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย�อย นําไปสู�การการพัฒนาร�างองค�ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ�นใหม� ร�างวิธีการและ
ข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ ร�างองค�ประกอบของโปรแกรม และร�างรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ผู#วิจัยได#กําหนดวิธีการศึกษาไว# โดยประยุกต�ใช#เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน 
จําแนกเป น 2 กลุ�ม โดยมีผู#ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของผู#ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ กลุ�ม 1 
นักวิชาการผู#ทรงคุณวุฒิทางด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย� จํานวน 5 คน กลุ�ม 2 ผู#บริหารท่ี
รับผิดชอบด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในธุรกิจประกันภัย  จํานวน 6 คน และกลุ�ม 3 ผู#บริหารท่ี
รับผิดชอบด#านงานประกันภัย ซ่ึงจะเป นหัวหน#างานโดยตรงของบุคลากรรุ�นใหม� จํานวน 6 คน โดยมา
จากส�วนงานต�างๆ อาทิ ฝ�ายพิจารณารับประกันภัย และฝ�ายสินไหมทดแทน ท้ังในส�วนท่ีเป นของ
รถยนต� ทรัพย�สิน และประกันภัยส�วนบุคคล ซ่ึงเป นผู#ท่ีมีความใกล#ชิดกับกลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลอง 
ทําให#สามารถสังเกตพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง และความรู#ท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอบรมผ�านไปแล#ว 
เม่ือได#ข#อมูลจากการทํา EDFR แล#ว จะต#องนําข#อมูลดังกล�าวไปพัฒนาให#เกิดเป นแนวโน#มของ
โปรแกรมต�อไป 
 จากนั้นจึงเข#าสู� ขั้นตอนที่ 2 การสร#างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# เป นการจัดทํารายละเอียดของ
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# เพ่ือนํา
โปรแกรมพร#อมท้ังเอกสารและคู�มือประกอบของโปรแกรมไปทดสอบหาค�าความเท่ียงตรงของ
โปรแกรม จากผู#ทรงคุณวุฒิ 5 ท�าน  โดยใช#หลักค�าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) 
โดยค�าสูงสุดท่ีเป นไปได#คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ#อง
ต#องกัน หลังจากนั้นเป นการนําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําบุคลากรรุ�นใหม�ไปทดลอง
ภาคสนามโดยมีการสุ�มอย�างง�าย โดยใช#โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจําแนกออกเป น 2 กลุ�ม คือ
กลุ�มทดลอง 10 คน และกลุ�มควบคุม 10 คน และมีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในเรื่อง
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต�อโปรแกรม  การประเมินความรู#ด#านศักยภาพการเป นผู#นําของ
บุคลากรรุ�นใหม� และ การประเมินทักษะตามศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�  
 หลังจากการนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนามและประเมินผลเสร็จสิ้นแล#ว จะก#าวเข#าสู�
ข้ันตอนท่ี 3 ซ่ึงเป นข้ันตอนสุดท#าย การประเมินความเป นไปได#ในเชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม
เสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู#ในธุรกิจการ
ประกันภัยเป นการดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในเชิงการบริหารจัดการ เพ่ือวิเคราะห�บริบท 
ผลกระทบ ความสอดคล#องกับความต#องการขององค�การเก่ียวกับโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน โดยการจัด
ประชุมผู#บริหาร (Management Meeting) เพ่ือทราบแนวทางและข#อเสนอแนะเชิงบริหาร ในการ
เสริมสร#างศักยภาพการเป นผู#นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค�การแห�งการเรียนรู# และนําไป
ปรับปรุงเป นโปรแกรมฉบับสมบูรณ�ต�อไป 
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ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือ
มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย" ครั้งนี้  ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาค�นคว�าเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือค�นหาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยต%างๆ ที่มีความเกี่ยวข�องภายในกรอบ
แนวคิดของงานวิจัย ดังมีรายละเอียดต%อไปนี้ 

 1. การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม 
 1.1  ความหมายของการวิจัยและการพัฒนา 
 1.2  ข้ันตอนการออกแบบการวิจัยและการพัฒนา 

 2. แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม% (Young Generation) 
 2.1  ความหมายของบุคลากรรุ%นใหม% 
 2.2  ความสําคัญของบุคลากรรุ%นใหม% 

 3. แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%  
 3.1  ความหมายของศักยภาพ 
 3.2  ความสําคัญของศักยภาพ 
 3.3  ศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 

 4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(และการพัฒนาภาวะผู�นํา 
 4.1  ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(  
 4.2  องค(ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
 4.3  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
 4.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
 4.5  ความหมายของการพัฒนาภาวะผู�นํา 
 4.6  กระบวนการพัฒนาภาวะผู�นํา 
 4.7 การประเมินผลการพัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% 

 5. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค(การแห%งการเรียนรู� 
 5.1  ความหมายของการเป�นองค(การเพ่ือการเรียนรู� 
 5.2  ลักษณะของการเป�นองค(การแห%งการเรียนรู� 
 5.3  กระบวนการพัฒนาไปสู%การเป�นองค(การแห%งการเรียนรู� 

 6. แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือ
มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ตามกรอบแนวคิด MAM Model แสดงความ
เชื่อมโยงในองค(ประกอบต%างๆ ของการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 

 7. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research)  
 8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
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1. การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม 
 การออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การ
แห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยครั้งนี้ ใช�ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development: R&D) มาเป�นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม ท้ังนี้ เพ่ือให�มีความเข�าใจเก่ียวกับการ
วิจัยและการพัฒนา ซ่ึงผู�วิจัยได�นําเสนอความหมายของการวิจัยและพัฒนา ลักษณะและรูปแบบ การ
วิจัยและพัฒนา ตามลําดับ ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป�นรูปแบบหนึ่งท่ี
สําคัญและได�รับการยอมรับในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) นรินทร( สังข(รักษา 
(2556: 50) ได�สรุปความหมายการวิจัยและพัฒนา ว%าคือ กระบวนการของการศึกษาเรียนรู� และการ
คิดค�นอย%างมีเหตุผลและเป�นระบบ เพ่ือค�นพบความรู�ความเข�าใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม%ๆ และนํา
สิ่งท่ีค�นพบนั้นไปทําการออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� ท่ีมีรูปแบบ หรือ
ปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน ในขณะท่ี วรรณี โสมประยูร (2546: 10-14) ให�ความหมายของการวิจัยและ
พัฒนาไว�ว%า เป�นการวิจัยท่ีนําองค(ความรู�เดิมท่ีได�จากผลการวิจัยต%างๆหรือนําสิ่งประดิษฐ(ท่ีมีอยู%แล�ว 
ไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาต%ออย%างเป�นระบบและต%อเนื่อง และเชื่อมโยงกันเป�นชุดโครงการวิจัยท่ีมี
หลายโครงการอย%างสมบูรณ( เพ่ือต%อยอดของเดิมให�เกิดผลผลิตใหม%ท่ีมีคุณค%ายิ่งข้ึน เป�นท่ีเชื่อถือและ
ยอมรับทางวิชาการและเป�นประโยชน(ต%อผู� ท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช�ในสังคมได�อย%างแท�จริง ท้ังนี้ 
อนันต( พันนึก (2554) ได�แสดงทัศนะของการวิจัยและการพัฒนาไว�ว%า การวิจัยและการพัฒนาเป�นการ
วิจัยเพ่ือแก�ปfญหาของงานท่ีกําลังดําเนินอยู%เป�นประจํา เป�นกระบวนการหรือวิธีการในการแสวงหา
องค(ความรู� หรือนวัตกรรมใหม%ๆ อย%างเป�นระบบและต%อเนื่อง เพ่ือนํามาใช�ในการแก�ไขปfญหาท่ีเกิดข้ึน
ฝนองค(การ และถือได�ว%าเป�นระบบในการพัฒนาบุคคล กลุ%มคน และองค(การ  

  นอกจากนี้รัตนะ บัวสนธ( (2556: 94) กล%าวว%า การวิจัยและพัฒนา เป�นการนํา
วิธีการวิจัยมาใช�ในกระบวนการสร�างและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ(ท่ีบุคคลหรือหน%วยงานนั้น
จัดให�มีข้ึน และผลิตภัณฑ(ท่ีสร�างข้ึนนั้นสามารถนําไปใช�ได�จริงๆตามวัตถุประสงค( ส%วนความเห็นของ
วิโรจน( สารรัตนะ (2557: 258) เก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและการพัฒนานั้น เป�นการวิจัยท่ีมี
จุดมุ%งหมายเพ่ือพัฒนานวัตกรรม (innovation) ข้ึนมา แล�วนําไปทดลองใช�ในภาคสนามก%อนท่ีจะ
สรุปผลถึงความมีคุณภาพ และปรับปรุงแก�ไขเป�นครั้งสุดท�ายก%อนนําไปแผยแพร%ใช�ในวงกว�างใน
กลุ%มเปjาหมายท่ีกําหนดต%อไป ถือเป�นการวิจัยแบบยึดนวัตกรรมเป�นฐาน (Innovation-based 
research) เน�นการริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม%ๆ ขึ้นมาใช� โดยมีกระบวนการในการพัฒนาผลผลิตหรือ
นวัตกรรมในรูปของ R1D1, R2D2, R3D3 …RiDi มีข้ันตอนสุดท�ายใช�รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง 
(Quasi – Experimental Design) ในภาคสนามจริง มีจุดมุ%งหมายหลักเพ่ือทดสอบคุณภาพของ
ผลผลิตในลักษณะ If X… then Y และเพ่ือการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร%องของผลผลิตหรือนวัตกรรม
นั้น ตลอดจนมีการเผยแพร%เพ่ือนําไปใช�ในวงกว�างต%อไป  
  สรุปได�ว%า ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาเป�นกระบวนการในการเรียนรู�
อย%างมีระบบและต%อเนื่อง เป�นเหตุเป�นผลในการศึกษาวิจัย เน�นการริเริ่มทําให�เกิดสิ่งใหม%ๆ ท่ีถือเป�น
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การพัฒนานวัตกรรม เป�นการต%อยอดทางความคิดท่ีมีคุณค%า มีความน%าเชื่อถือ ได�รับการยอมรับทาง
วิชาการ และเป�นประโยชน(ต%อผู�ท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช�ในสังคมได�อย%างแท�จริง 
 1.2 ข้ันตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและการพัฒนาเป�นงานที่มีความสร�างสรรค( มีการดําเนินการอย%างเป�น
ระบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับมนุษย( วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใช�ความรู�เหล%านั้นใน
การประดิษฐ(สิ่งท่ีเป�นประโยชน(ใหม%ๆ ในการวิจัยและการพัฒนาสามารถจําแนกออกได� 3 ประเภท 
ได�แก% 1) การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) เป�นการศึกษาค�นคว�าในทางทฤษฎีหรือในห�องทดลอง 
เพ่ือหาความรู�ใหม%ๆ เก่ียวกับสมมติฐานของประสบการณ(และความจริงท่ีสามารถสังเกตได� โดยท่ียังไม%
มีจุดมุ%งหมายท่ีชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลวิจัยไปใช�ในทางปฏิบัติ 2) การวิจัยประยุกต( 
(Applied Research) เป�นการศึกษาค�นคว�าเพ่ือหาความรู�ใหม%ๆ โดยมีวัตถุประสงค(ท่ีจะนําผลการวิจัย
ไปใช�ประโยชน(ในการปฏิบัติอย%างใดอย%างหนึ่ง และ 3) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) เป�นการศึกษาอย%างเป�นระบบ นําความรู�ท่ีมีอยู%แล�วจากการวิจัย หรือจากประสบการณ(ใน
การปฏิบัติงานประดิษฐ(สิ่งใหม%ๆ เพ่ือสร�างกระบวนการ ระบบ และการนําไปใช�ประโยชน(ใหม%ๆ ข้ึน 
และปรับปรุงสิ่งท่ีประดิษฐ(หรือก%อต้ังข้ึนแล�วให�ดีข้ึน (Tagakura, 1990) ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงลักษณะการวิจัยผสมผสานของการวิจัยและพัฒนา 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากหนังสือ N. Tagakura, Proceeding of research & development in the 
next decade : Asian perspective (Bangkok: Sinakarintharaviroth University, 1990). 

 
  ในการวิจัยและพัฒนา เป�นการวิจัยรูปแบบหนึ่งท่ีอาศัยหลักการของการวิจัยแบบ

ผสมผสานท้ังการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต( และการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือให�ได�นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ(ใหม%ๆ ท่ีต�องมีการศึกษาค�นคว�าในเชิงทฤษฎี และเป�นการศึกษาท่ีเป�นระบบ เพ่ือนําความรู�
ท่ีมีอยู%แล�วมาปฏิบัติงาน สร�างสิ่งใหม% โดยมีวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินการตามข้ันตอน
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ทุกข้ันตอนในกระบวนการวิจัย จึงเรียกได�ว%า การวิจัยและพัฒนา เป�น "การวิจัยเชิงบูรณาการหรือการ
วิจัยพัฒนาการ" รวมถึงเป�นการวิจัยสร�างสรรค( (Creative Research) ที่มีความลุ%มลึกและ
สลับซับซ�อน (นรินทร( สังข(รักษา, 2556) 

  ชุมพล เสมาขันธ( (2552) ได�กล%าวถึงกระบวนการวิจัยและการพัฒนาว%า เป�นการ
วิจัยท่ีมีกระบวนการและข้ันตอนต%%างๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงเป�นข้ันเป�นตอนสอดคล�องกันอย%างต%อเนื่อง 
ซ่ึงแบ%ง การดําเนินงานเป�น 4 ข้ันตอน ได�แก%% ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจสภาพปfญหา และความต�องการ  
ซ่ึงสาระสําคัญของการดําเนินงานในขั้นตอนนี้เพ่ือศึกษาถึงสภาพปffญหาต%างๆ รวมท้ังสํารวจความ
ต�องการในการใช�ผลิตภัณฑ(และพัฒนาผลิตภัณฑ((ที่มีอยูผลิตภัณฑ(ท่ีมีอยู% % เป�นข้ันของการวิจัยเชิง
สํารวจสภาพปfญหา และความต�องการ มีองค(ประกอบในการดําเนินงานในข้ันตอนนี้สภาพปfญหา 
ได�แก% จุดมุ%งหมายการดําเนินงาน ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการ และการนําผลการดําเนินงานไปใช� 
ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ(( มีข�อควรพิจารณาคือ จุดมุ%งหมายในการดําเนินการ
เพ่ือให��สามารถนําไปใช�แก�ปfญหา หรือนําไปใช��พัฒนาตามความต�องการ  ในข้ันตอนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ซ่ึงมีขอบเขต เนื้อหาของการดําเนินงานประกอบด�วย การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ(( การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ((  และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ(  
ผลการดําเนินงานแต%ละส%วนละส%วน จะนําไปใช��เพ่ือปรับปรุงแห�ไขผลิตภัณฑ(ให��มีคุณภาพตามเกณฑ(ท่ี
กําหนด และพัฒนาคุณภาพให��ดียิ่งข้ึน โดยไม%ให��เกิดผลเสียต%อผู��รับบริการ และผุ�ใช�ผลิตภัณฑ(( หรือถ�า
จะเกิดผลเสียจะทําให�เกิดผลเสียน�อยท่ีสุด 

  ต%อมาเป�น ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัยเชิงทดลอง ผลจากการดําเนินงานท่ีได�จากการวิจัย
เชิงทดลองจะเป�นการยืนยันได�ว%า ผลิตภัณฑ(ท่ีสร�างข้ึนนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม%อย%างไร 
เม่ือนําผลิตภัณฑ(ไปใช�ในวงกว�าง ตามสภาพการณ(ต%างๆ ที่เป�นจริงแล�วเป�นอย%างไร ปfญหาและ
อุปสรรคมีอะไรบ�าง ใช�ได�ตรงตามความต�องการของกลุ%มเปjาหมายเพียงใด  ผลที่ได�จากการนํา
ผลิตภัณฑ(ไปใช�นี้จะสามารถนําไปใช�ปรับปรุงแก�ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ(ในครั้งต%อๆ ไป และข้ันตอนท่ี 
4 การวิจัยเชิงประเมิน ข้ันตอนนี้เป�นข้ันตอนต%อเนื่องจากการทดลองใช�ผลิตภัณฑ(ในสภาพการณ(ท่ีเป�น
จริง ซ่ึงผู�วิจัยควรจะได�ทราบถึงความเหมาะสมในการขยายผลการใช�ผลิตภัณฑ(ท่ีได�� โดยพิจารณาจาก
ข�อมูลท่ีประเมินนั้นประกอบการตัดสินใจว%าจะยุติการวิจัย หรือจะปรับปรุงแก�ไข หรือจะขยายผล
ต%อไป ในปfจจุบันข้ันตอนท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมเป�นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการวิจัยและพัฒนา คือ การ
เผยแพร%ผลิตภัณฑ((ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อให�เป�นที่ยอมรับอย%างแพร%หลาย และสามารถนําไปใช�ให�เกิด
ประโยชน(ต%อไป 

  บอร(กและกอลล( (Borg and Gall, 1989) ได�กล%าวถึงข้ันตอนสําคัญของการวิจัย
และพัฒนา มี 10 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข�อมูล (Research and Information 
Collection) โดยการ รวบรวมวรรณกรรม การสังเกตภายในห�องเรียน การเก็บสิ่งต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
หรือมีอยู% และ เป�นประโยชน(ในการนํามาทําวิจัย 2) การวางแผน (Planning) เป�นการวางแผนท่ี
รวมถึงการวางแผนเก่ียวกับทักษะ การกําหนดจุดมุ%งหมาย การจัดลําดับเนื้อหาวิชา การทดสอบแบบต%างๆ 
การพัฒนารูปแบบ ผลผลิตข้ันต�น รวมท้ังการเตรียมสื่อแบบต%างๆ คู%มือและแบบทดสอบ 3)  พัฒนา
รูปแบบข้ันตอนของผลิตภัณฑ( (Develop Preliminary Form of Product) ข้ันตอนนี้เป�นข้ันการ
ออกแบบ และจัดทําผลิตภัณฑ(การศึกษาตามท่ีวางไว� 4) การทดสอบเบ้ืองต�น (Preliminary Field 
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Testing) คือ การนําผลผลิตท้ังหมดมาทดลองถ�าเป�นสถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางานใช� 1 – 3 แห%ง 
ถ�าเป�นบุคคลใช�จํานวน 6 – 12 คน โดยการสัมภาษณ( การสังเกต และการใช�แบบสอบถาม ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห( เป�นการเก็บรวบรวมข�อมูลในเชิงคุณภาพ 5) นําผลผลิตไปปรับปรุง 
(Main Product Revision) ภายหลังได�รับการเสนอแนะและทดสอบในเบ้ืองต�น 6) ทดสอบกลุ%มย%อย 
(Main Field Testing) ถ�าเป�นสถานประกอบการใช�ตัวอย%าง 5 – 15 แห%ง ถ�าเป�นบุคคลใช�กลุ%ม
ตัวอย%างจํานวน 30 – 100 คน ในข้ันนี้จะเป�นข�อมลูเชิงปริมาณผลลัพธ(และการประเมินผลท่ีได�จะ
เป�นไปตามวัตถปุระสงค( โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุ%มควบคุมตามความเหมาะสม 7) ปรับปรุง
ผลผลิตท่ีได�จากการทดลอง (Operational Product Revision) 8) ทดสอบภาคสนาม (Operational 
Field Testing) เป�นการทดลองโดยใช�กลุ%มตัวอย%าง   ถ�าเป�นสถานประกอบการใช� 10 – 30 แห%ง ถ�า
บุคลใช�กลุ%มตัวอย%าง 40 – 200 คน เก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ( สังเกต แล�วใช�แบบสอบถาม 
แล�วนํามาวิเคราะห( 9) ปรับปรุงผลผลิตขั้นสุดท�าย (Final Product Revision) เป�นการปรับปรุง 
ผลผลิตภายหลังการทดสอบข้ันสุดท�าย 10) การนําไปเผยแพร% (Distribution) เป�นการประชุมทาง
วิชาการ หรือตีพิมพ(ในวารสารทางวิชาการ ซ่ึงการเผยแพร%จะนํามาสู%การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย
และพัฒนาต%อไป 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของข้ันตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
นรินทร( สังข(รักษา (2556a: 57-59) และ นรินทร( สังข(รักษา (2556b: 16-18) พบว%า ได�ประยุกต(
ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียนท่ีมี 11 ข้ันตอน ให�เหลือเพียง 5 ข้ันตอน ดังนี้คือ -
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน (Research: R1) คือการศึกษาข�อมูล ปfญหา และความ
ต�องการของผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย  ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
(Development: D1) คือข้ันตอนท่ีผู�วิจัยทําการกําหนดและสร�างวิธีการแก�ไขปfญหา หรือเรียกว%า 
นวัตกรรม นอกจากนั้นในขั้นตอนนี้ยังเป�นการออกแบบเครื่องมือสําหรับใช�เก็บรวบรวมข�อมูลด�วย 
ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการทดลองใช� (Research : R2) เป�นข้ันตอนท่ีผู�วิจัยนําวิธีการหรือนวัตกรรมท่ี
สร�างข้ึนมาทดลองใช�จริง  ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการประเมินผลและปรับปรุง (Development: D2) 
เป�นการประเมินผลจากการทดลองใช�นวัตกรรมว%าได�ผลเป�นอย%างไรบ�าง รวมถึงการสรุปผลจากการทํา
วิจัย โดยทําการวิเคราะห(ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได� ด�วยสถิติท่ีเหมาะสม ถ�าหากนวัตกรรมหรือวิธีการยัง
ไม%สามารถแก�ไขปfญหาได�ตามต�องการ ก็ต�องทําการแก�ไขปรับปรุง โดยย�อนไปค�นหาหรือนวัตกรรมอีกครั้ง 
และข้ันตอนท่ี 5 ข้ันตอนการขยายผล (Movement : M) เป�นข้ันตอนท่ีทําแยกมาจากข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือ
ขยายผลหรือยืนยันนวัตกรรมไปยังกลุ%มอ่ืนๆ สุดท�ายทําการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  

  ในขณะท่ี รัตนะ บัวสนธ( (2556: 94) สรุปว%าการวิจัยและพัฒนา ประกอบด�วย 4 
ข้ันตอนท่ีสําคัญๆ คือ ข้ันท่ี 1 การวิจัยเชิงสํารวจหรือเชิงสังเคราะห(สภาพปfจจุบัน  ปfญหาและความ
ต�องการผลิตภัณฑ( ขั้นที่ 2 การสร�างและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ( ข้ันท่ี 3 การทดลองใช�
ผลิตภัณฑ( และ ข้ันท่ี 4 การประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ( นอกจากนี้ ในการศึกษาเรื่องการวิจัยและ
พัฒนาของธเนศ ขําเกิด (2540) ได�กล%าวว%า การวิจัยและพัฒนามีกระบวนการข้ันตอน การวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้ ข้ันตอนแรกเป�นการวิเคราะห(สภาพปfญหา ความต�องการจําเป�น เป�นการศึกษาให�รู�ว%างาน
ในหน�าท่ีความรับผิดชอบนั้นมีปfญหาท่ีแท�จริงคืออะไร การสืบค�นหรือวิธีการแก�ปfญหาอย%างมีระบบ 
เรียกว%า การวิจัยเชิงสํารวจ จากนั้นเข�าสู%ข้ันตอนท่ีสอง เม่ือได�ทราบถึงปfญหาแล�ว ถ�าหยุดนิ่งไม%มีการ
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แก�ปfญหาหรือพัฒนาให�ดีขึ้นก็ย%อมไม%เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี จึงต�องคิดค�นรูปแบบหรือ
นวัตกรรมเพ่ือใช�ในการแก�ปfญหา สิ่งนั้นคือ การพัฒนา และเม่ือพัฒนารูปแบบการแก�ปfญหาหรือ
นวัตกรรมแล�วนั้น เพ่ือให�รู�ว%ารูปแบบหรือนวัตกรรมนั้นๆ มีประสิทธิภาพเพียงใดก็เข�าสู%ข้ันตอนท่ีสาม
ต%อไป ก็คือการนําไปทดลองใช� เรียกว%า การวิจัยเชิงทดลอง แต%หากแก�ปfญหาไม%สําเร็จก็นํากลับมา
วิเคราะห(ถึงปfญหาและปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรมแล�วจึงนําไปทดลองใช�ใหม%จนสามารถแก�ปfญหาได�
สําเร็จลุล%วงตามเปjาประสงค( ในขณะเดียวกันหากสามารถแก�ปfญหาได�แล�วก็เขียนเป�นรายงานการวิจัย 
และเผยแพร% รูปแบบหรือนวัตกรรมนั้นๆ ให�เป�น ประโยชน(ต%อหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องและวงวิชาการซ่ึง
เป�นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการวิจัยและการพัฒนา จะเห็นได�ว%า ในบางครั้งจึงมีผู�เรียกการวิจัย
และพัฒนาว%า R & D (Research and Development) สามารถสรุปกระบวนการวิจัยและพัฒนา ได�
ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กระบวนการวิจัยและพัฒนา ตามแนวคิดของ ธเนศ ขําเกิด (2540) 
ท่ีมา: ธเนศ ขําเกิด, “การวิจัยและการพัฒนา (R & D) กระบวนการศึกษาค�นคว�าสู%คุณภาพ,” วารสาร
ส;งเสริมเทคโนโลยี 24, 134 (สิงหาคม-กันยายน 2540): 156-158. 
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  ท้ังนี้กล%าวได�ว%าการวิจัยและพัฒนาเป�นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional Development) ซ่ึงเป�นเรื่องของการลงมือกระทําบางอย%างเพ่ือให�บุคคลได�รับเนื้อหา
มากข้ึนและให�มีศักยภาพท่ีสามารถ ทํางานได�อย%างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Hughes and Norris , 
2001) การวิจัยและพัฒนาเป�นกระบวนการท่ีช%วยให�ผู�วิจัยหรือผู�เก่ียวข�องสามารถค�นหาข�อเท็จจริง
ต%างๆ และอาจนําเอาข�อเท็จจริงหรือผลการวิจัยนั้นๆ มาพิจารณาใช�ประโยชน(ได�อย%างกว�างขวาง  
นับต้ังแต%การค�นคว�าหาความรู�ใหม%ๆ การกําหนดนโยบาย การวางแผน  และการแก�ปfญหาต%างๆ ได�
อย%างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สําหรับการ
ทบทวนวรรณกรรมของผู�วิจัยส%วนใหญ%เป�นงานวิจัยทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
การศึกษา ซ่ึงการนําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั้น
มักจะกําหนดวัตถุประสงค(การวิจัยไว�สองประการ คือ ประการแรก เพื่อการสร�างและการพัฒนา
โปรแกรม และประการท่ีสอง เพ่ือทดลองโปรแกรมในภาคสนามด�วยระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง และจะ
มีข้ันตอนในการทําวิจัย 6 ข้ันตอน ตามแนวทางของวิโรจน( สารรัตนะ (2557: 258) ท่ีได�นําเสนอไปแล�ว 

   ดังนั้น ในการนําเสนอผลการวิจัยจึงมีการนําเสนออยู%สองประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก 
เป�นการเสนอผลการสร�างและพัฒนาโปรแกรมจากข้ันตอนการวิจัยในข้ันท่ี 1-3  1) นําเสนอผลการ
ตรวจสอบของผู�ทรงคุณวุฒิและหรือผู�มีส%วนได�เสีย 2) นําเสนอโปรแกรมเบ้ืองต�นท่ีสร�างจากข้ันตอนท่ี 
2 ต%อไป 2) นําเสนอผลการการทดสอบภาคสนามเบ้ืองต�นและการปรับปรุง แก�ไข (Preliminary 
field testing and revision)  3) นําเสนอผลการทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและ การปรับปรุงแก�ไข 
(main field testing and revision)  4) นําเสนอผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) ของโปรแกรม 5) นําเสนอโปรแกรมท่ีได�รับการตรวจสอบและเป�นไปตามเกณฑ( IOC ท่ี
กําหนด และประเด็นท่ีสอง นําเสนอผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยแสดงผลจากแบบ 
ประเมินต%างๆ ท่ีใช�  คือ 1) การเรียนรู�ของกลุ%มตัวอย%างในความรู�และทักษะใหม%ท่ีได�รับตาม วัตถุประสงค(ท่ี
กําหนดไว�ในระดับโครงการแต%ละโครงการ 2) การใช�ความรู�และทักษะใหม%ของกลุ%มตัวอย%างในการ
วิจัย 3) ปฏิกิริยาของกลุ%มตัวอย%างในการวิจัยต%อโปรแกรมเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข 4) การสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงขององค(การ และ 5) การเรียนรู�ของนักเรียนตามวัตถุประสงค(ท่ีกําหนด ไว�ในระดับ
โปรแกรม อาจนําเสนอในลักษณะเปรียบเทียบจากแบบทดสอบก%อนและหลังการเข�าโปรแกรม และ
การบันทึกจากผลการดําเนินการของกลุ%มตัวอย%างหรือกลุ%มทดลอง (อนันต( พันนึก, 2554) 

  จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาของ
นักวิชาการ ทําให�ผู�วิจัยได�นํามาประยุกต(และบูรณาการแนวคิด หลักการ และข้ันตอนต%างๆ เป�นกรอบ
ในการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การ
แห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ออกเป�น 3 
ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ข้ันตอนท่ี 2  
การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย และ ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเป�นไปได�ในเชิงฉันทามติในการ
ยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�
ในธุรกิจการประกันภัย สําหรับรายละเอียดของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาเสริมสร�าง
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ศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยแต%ละ
ข้ันตอนนั้น ผู�วิจัยได�นําเสนอไว�ในบทท่ี 3 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ;นใหม;  

 บุคลากรรุ%นใหม% (Young Generation) ท่ีกล%าวถึงในการวิจัยฉบับนี้ เป�นกลุ%มคนท่ีมีอายุ
งานไม%เกิน 5 ป� ท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตในสายงานประกันภัย และมีการเรียนรู�ท่ี
รวดเร็ว สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา ซ่ึงผู�วิจัยได�ให�รายละเอียดท่ีเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม% 
ดังนี้ 

 2.1 ความหมายของบุคลากรรุ;นใหม; 
  มีนักวิชาการท้ังไทยและต%างประเทศได�ให�ความหมายของบุคลากรรุ%นใหม% ท่ี

หลากหลาย ซ่ึงในมุมมองของนักวิชาการต%างประเทศ เม่ือกล%าวถึงบุคลากรรุ%นใหม% จะมองถึงกลุ%มคนท่ี
เป�นผู�มีประสบการณ(จากเหตุการณ(หรือสภาพแวดล�อมคล�ายกันในสังคมหนึ่งๆ โดยประสบการณ(
ดังกล%าว จะก%อให�เอกลักษณ(ในทัศนคติและพฤติกรรมร%วมกันในกลุ%มคนรุ%นราวคราวเดียวกัน (Glass, 
2007) ในขณะท่ีทาคาโตชิ (Takatoshi, 2004) ได�ให�ความหมายว%า เป�นกลุ%มคนท่ีเติบโตมาใน
ช%วงเวลาเดียวกัน มีค%านิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตเหมือนกัน นอกจากนี้ยังหมายถึง กลุ%มคนท่ีมี
แนวคิด อารมณ( ความรู�สึก และประสบการณ(ร%วมกัน โดยไม%ใช%เป�นแต%เพียงผู�ท่ีเกิดในช%วงเวลาเดียวกัน
เท%านั้น ท้ังนี้ เซ็มเก�และคณะ (Zemke et al., 2000) ยังให�แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม%ตาม
มุมมองในเชิงสังคมวิทยาว%า เป�นผู�ท่ีเกิดระหว%างป� ค.ศ.1980-2000 เป�นช%วงแห%งการเจริญเติบโต
ทางด�านเทคโนโลยีต%างๆ มากข้ึน คนกลุ%มนี้จะมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ประมาณ 1 ใน 3 เป�นลูกคนเดียว
ของครอบครัว ได�รับการทุ%มเทท้ังทางการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับความสามารถพิเศษ 
และเทคโนโลยีทําให�มีความรู� ความสามารถสูง เป�นพวกวัตถุนิยม และเกิดมาในยุคท่ีมีการผสมผสาน
จากคนหลายวัฒนธรรม และหลายเชื้อชาติ  ทําให�เป�นคนท่ียอมรับฟfงความคิดเห็นของผู�อ่ืนมากกว%า
คนทุกรุ%นท่ีผ%านมา  

  นอกจากนี้เซ็มเก�และคณะ (Zemke et al., 2000) ได�กล%าวว%าบุคลากรรุ%นใหม%ยัง
เป�นคนท่ีมองโลกในแง%ดี มีจิตใจการทํางานท่ีเป�นทีม เพราะคิดว%าทีมหมายถึงทุกคน จึงเชื่อม่ันใน
ความสําเร็จท่ีมาจากการทํางานเป�นทีม  มีความต้ังใจในการทํางานเพ่ือให�งานสําเร็จ ยินดีท่ีจะทํางานหนัก 
เพราะมีความเชื่อว%าการทํางานหนักและการต้ังเปjาหมายจะทําให�ความฝfนเป�นจริง  โดยให�ความสําคัญกับ
เรื่องของความซ่ือสัตย(และความซ่ือตรง มีความสามารถในการปรับตัวหรือมีความยืดหยุ%นซ่ึงเป�นจุด
แข็งท่ีสุดของคนในกลุ%มนี้ ซ่ึงมุมมองในการทํางานของบุคลากรรุ%นใหม%ในแง%ของการบริหารงานของ
องค(การ จะต�องแจ�งให�ทราบถีงเปjาหมายในระยะยาวท่ีวางไว� หรือสิ่งท่ีองค(การคาดหวัง โดยให�โอกาส
ในการเรียนรู�และการพัฒนาเปjาหมายของพนักงานแต%ละคนอย%างต%อเนื่องไปพร�อมกันเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม%กีดกันหรือแบ%งเพศในการแบ%งบทบทหน�าท่ีในการทํางาน 
รวมถึงควรทราบสิ่งท่ีคนรุ%นนี้ต�องการ คือ ความอิสระในการทํางาน เม่ือเข�าร%วมงานกับองค(การใน
ช%วงแรกต�องการได�รับการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความรู� และทักษะในการทํางาน โดยมีพี่เลี้ยงคอย
แนะนําช%วยสอนงาน รวมถึงการท่ีผู�บริหารคอยให�ความช%วยเหลือและการให�การสนับสนุน บุคลากร
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รุ%นใหม%มีนิสัยท่ีชอบการทํางานและติดต%อสื่อสารด�วยอุปกรณ(ท่ีทันสมัย ดังนั้นองค(การต�องจัดเตรียม
อุปกรณ(การทํางานเหล%านี้เพ่ือดึงดูดให�บุคลากรรุ%นใหม%สนใจเข�าร%วมงานกับองค(การ 

  ยังมีนักวิชาการท่ีกล%าวถึงบุคลากรรุ%นใหม%ว%า เป�นกลุ%มคนที่ถูกสังคมกําหนดให�มี
ความแตกต%างจากกลุ%มเดิมท่ีมีอยู%ท้ังในแง%ความคิด พฤติกรรม และการแสดงออก เป�นคนรุ%นใหม%ท่ี
ต�องการรูปแบบการทํางานท่ีท�าทาย มีวิธีการกระตุ�นการทํางานให�เกิดการแข%งขันและแสดงออกใน
การปฏิบัติงานท่ีเป�นผลสัมฤทธิ์ เป�นคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ทะเยอทะยานและกระหายท่ีจะ
เติบโตในสายอาชีพอย%างรวดเร็ว จึงมีความต้ังใจท่ีจะเรียนรู�และทุ%มเททํางานอย%างหนักเพ่ือให�ได�สิ่งท่ี
คาดหวัง สําหรับบุคลากรรุ%นใหม%นี้จะมีแนวคิดเป�นของตนเองว%า สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได�ด�วยการ
ต้ังใจทํางานและการคิดค�นสิ่งใหม%ๆ ทั้งนี้บุคลากรรุ%นใหม%จะไม%ผูกพันกับองค(การหากไม%รู�สึกเชื่อม่ัน
และศรัทธาในตัวผู�บริหารหรือหัวหน�างาน รวมถึงต�องการสิ่งท่ีท�าทายในการทํางานใหม%ๆ มากกว%าท่ี
จะรอให�มีการปรับเลื่อนตําแหน%ง (Alison Macleod, 2008) สอดคล�องกับการศึกษาของแองเจล%า  
ไวเลอร((Angela Weiler, 2004) ท่ีกล%าวถึงบุคลากรรุ%นใหม%ว%าเป�นกลุ%มคนรุ%นใหม%ท่ีนิยมการทํางานท่ี
เน�นการเรียนรู�จากการทํางานจริง มีการมอบหมายการทํางานท่ีเกิดคุณค%าและสามารถใช�การจูงใจคือ
ผลตอบแทนท่ีดีให�กับบุคลากรรุ%นใหม%ได� ซ่ึงคนกลุ%มนี้จะมีความยินดีท่ีจะเรียนรู�งานท่ีมีความท�าทายท้ัง
ความคิด และวิธีการทํางานเพ่ือให�เกิดความสําเร็จ แม�ว%าจะต�องลงมือลงแรงและทุ%มเทกับการทํางาน
นั้นๆ แต%หากได�รับการสนับสนุนและการสอนแนะท่ีดี ก็จะให�ความร%วมมือและลงมือปฏิบัติจนสําเร็จ
ลุล%วงได�  

  จากการศึกษาของรอบบินส( (Robbins, 1996) ได�กล%าวว%า บุคลากรรุ%นใหม% หรือเจน
เนอเรชั่นวาย คือ กลุ%มคนท่ีเพ่ิงเริมเข�าสู%การทํางาน คนรุ%นนี้เติบโตในยุคเศรษฐกิจ เฟ��องฟู มีความ
คาดหวังสูง เชื่อม่ันในตนเองและม่ันใจในความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จด�วยตนเอง ไม%เคยหยุด
ค�นหางานตามอุดมคติ ไม%คิดว%าการเปลี่ยนแปลงงานบ%อยเป�นเรื่องผิดและมองหาสิ่งสําคัญในงาน     
อยู%เสมอ พอใจกับการเปลี่ยนแปลงใหม%ๆ และยินดีท่ีจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง เป�นคนรุ%นแรกท่ี
ยอมรับการใช� เทคโนโลยีอย%างเต็มใจ ให�ความสนใจอย%างมากต%อเงิน แสวงหาความสําเร็จด�านการเงิน
เป�นหลัก ชอบ การทํางานเป�นทีม และพึ่งพาตนเองได�สูง มีค%านิยมต%ออิสรภาพและชีวีตท่ี
สะดวกสบาย และการศึกษาของเชสเตอร( (Eric Chester, 2002) ทําให�ทราบว%าบุคลากรรุ%นใหม%เป�น
กลุ%มท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูง มีความคิดสร�างสรรค( มีความคุ�นเคยกับเทคโนโลยี มีความ
ยืดหยุ%นในการทํางาน ชาญฉลาดรอบรู�ในเรื่องการทํางาน และมีความมุ%งม่ันท่ีจะประสบความสําเร็จใน
เวลาท่ีรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เป�นกลุ%มคนท่ีไม%มีความอดทนต%อสถานการณ(ท่ีสร�างความไม%พึงพอใจ 
หรือไม%ปลอดภัยในการทํางาน ไม%เคารพนับถือคนท่ีไม%แสดงความมีศักยภาพ มีความตรงไปตรงมาท้ัง
การพูดจาและการกระทํา  

  สําหรับการเรียกชื่อของบุคลากรรุ%นใหม% หรือ Generation Y มีหลากหลายชื่อ ไม%ว%า
จะเป�น Millennial, WHY, Dot Com, Net Gen หรือ KIPPERS (Kids in Parents' Pockets 
Eroding Retirement Saving) ซ่ึงแต%ละชื่อท่ีมีการเรียกขานนั้น ล�วนแต%สะท�อนให�เห็นถึงคุณลักษณะ 
ทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ีสําคัญและเห็นเด%นชัดของคนในเจเนอเรชั่นวาย เช%น การชอบต้ังคําถาม
อยู%เสมอ ความชื่นชอบและความนิยมใช�สินค�าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ชอบใช�อินเตอร(เน็ตเพื่อ
การติดต%อสื่อสารกับเครือข%ายเพ่ือนฝูง การเป�ดรับสื่อต%างๆ อย%างมากและง%ายดาย (Martin, 2005) 
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  สําหรับนักวิชาการของไทยก็ได�มีการศึกษาเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม% หรือ Generation 
Y ไว�หลายคน ดังนี้ อุทิส ศิริวรรณ (2555) กล%าวว%า บุคลากรรุ%นใหม% หรือกลุ%มเจนเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) คือ กลุ%มคนท่ีเกิดระหว%างป� พ.ศ. 2523 – 2533 ซ่ึงคนเจนเนอเรชั่นวายส%วนใหญ% 
เป�นพวกรักง%ายหน%ายเร็ว สมาธิสั้น มีความกล�าแสดงออก ติดตามแฟชั่น ทันโลก ทันเหตุการณ( 
เกาะติดเทคโนโลยีอย%างใกล�ชิด ต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จแบบเป�นตัวของตัวเอง และไม%ต�องการ
เป�นเจ�าคนนายคน แต%ต�องการทํางานแบบเป�นนายตัวเอง ไม%ชอบให�ใครออกคําสั่ง ไม%ชอบการถูกบังคับ 
ข%มขู%หรือควบคุม ในขณะท่ีศันธยา สิทธิสมวงศ( (2551) กล%าวว%า คนกลุ%มนี้เป�นคนท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และ กําลังเริ่มก�าวเข�าสู%ตลาดแรงงาน มีประสบการณ(การทํางานไม%เกิน 3 ป� 
เป�นกลุ%มท่ีต�องการอิสระ มีความเป�นตัวของตัวเองสูง กล�าแสดงออกทางความคิด การพูด การแต%งกาย 
เคารพคนอ่ืนท่ีตัวตนไม%ใช%ความอาวุโส มีความอดทนตํ่า ชอบท�าทายกฎระเบียบ มีความทะเยอทะยาน 
ต�องการประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น คุ�นเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถยอมรับได�อย%างรวดเร็ว มีความกระตือรือร�น มองโลกในแง%ดี ชอบคิดอะไรนอกกรอบ ให�ความ
สนใจและรักษาสุขภาพ เนื่องจากพวกเขาได�รับการเลี้ยงดูท่ีพยายามให�เขามีความม่ันใจในตัวเองและ
พยายามค�นคว�าหาคําตอบด�วยตนเอง บุคลากรรุ%นใหม%ต�องการความสมดุลระหว%างงานและชีวิตมากข้ึน 
(WorkLife Balance) ถ�ารู�สีกว%างานท่ีทําอยู%ไม%ใช%สิ่งท่ีพวกเขาแสวงหา หรือไม%เหมาะกับการดํารงชีวิต
ของพวกเขา เขาก็พร�อมท่ีจะลาออกจากองค(การในทันที 

  นอกจากนี้นักวิชาการของไทยท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของ
บุคลากรรุ%นใหม% หรือเรียกว%า คนเจนวาย (Generation Y) ได�สรุปเป�นประเด็นสําคัญได�ดังนี้ 
(เสาวคนธ( วิทวัสโอฬาร, 2550) ประเด็นท่ี 1 มีความเป�นตัวของตัวเองสูง รวมถึง การแต%งกาย วิธีการ
พูดจา และความคิดความอ%านท่ีเป�นของตนเอง มีทัศนคติตลอดจนเปjาหมายในรูปแบบการใช�ชีวิตท่ี
เป�นแบบฉบับของตัวเอง ไม%ต�องการเลียนแบบใคร มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ยืนหยัดในความ
คิดเห็นของตนเอง และไม%คล�อยตามการชักจูงของผู�อ่ืนง%ายๆ ประเด็นท่ี 2 มีความอดทนตํ่า  ท้ัง
ร%างกายและจิตใจ หากมีเรื่องอะไรมากระทบจะแสดงอาการออกมาตรงไปตรงมาและจริงใจ จะเก็บ
อารมณ(ไม%ค%อยได� และยังมีภูมิต�านทานทางจิตใจตํ่ากว%าเจนเนอเรชั่นอ่ืนด�วย หากเกิดปfญหาหรือไม%
พอใจในงานก็มีโอกาสลาออกจากงานสูง และหากมีผลการทํา งานท่ีดีมาก แต%โอกาสในความก�าวหน�า
หรืออัตราค%าจ�างไม%เป�นไปตามความพอใจ ก็พร�อมท่ีจะลาออกไปหาความก�าวหน�าจากที่อื่นทันที 
ประเด็นท่ี 3 มีความอยากรู�อยากเห็น จะเก็บความสงสัยไว�ไม%ได� จะมีคําถามหรือข�อสงสัยสอบถาม
หัวหน�างานตลอดเวลา โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซ่ึงเม่ือคําตอบท่ีได�รับมีเหตุผล บุคลากร
รุ%นใหม%เหล%านี้จะยอมรับได�อย%างง%ายดาย สําหรับประเด็นที่ 4 มีความท�าทายต%อกฎระเบียบของ
องค(การ ต�องการความยืดหยุ%นในการทํางานเสมอ ไม%ชอบปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือแนว
ปฏิบัติเดิมๆภายในองค(การ ประเด็นท่ี 5 มีความทะเยอทะยานสูง เปjาหมายทางอาชีพจะมีความ
ชัดเจนและมีการต้ังเปjาของการเติบโตทางสายอาชีพไว�สูง แต%ก็พร�อมที่จะมุ%งมั่นฝ�าฟfนไปให�ถึง
เปjาหมายท่ีตั้งไว� แม�จะต�องทํางานอย%างหนักหน%วงก็ตาม มีความจงรักภักดีต%อวิชาชีพมากกว%าองค(การ 
ไม%ผูกพันกับองค(การถ�าองค(การไม%ตอบสนองความต�องการในความก�าวหน�าก็พร�อมท่ีจะไปสู%ท่ีใหม%
ทันที นิยมการเติบโตแบบก�าวกระโดดมุ%งสู%เปjาหมายด�วยระยะเวลาอันสั้น ประเด็นท่ี 6 มีความคุ�นเคย
กับเทคโนโลยีใหม%ๆ สามารถใช�เทคโนโลยีด�วยความคล%องแคล%ว มักใช�ชีวิตอยู%ใน  Cyber Space  
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ประเด็นท่ี 7 ชอบการเปลี่ยนแปลง แม�ว%าสิ่งนั้นไม%สามารถจะนําไปสู%สิ่งท่ีดีกว%า แต%ก็กล�าเสี่ยง และรู�สึก
อยากลอง เป�นความต่ืนเต�นเร�าใจ และท�าทายท่ีจะเปลี่ยนไปสู%สิ่งใหม% ต�องการการมีส%วนร%วมในการ
เปลี่ยนแปลง ไม%ว%าจะเป�นองค(การ หรือคนใกล�ชิด แต%หากต�องทําอะไรซํ้าๆ เหมือนเดิมจะยิ่งรู�สึกเบ่ือ
หน%ายเพ่ิมข้ึน ประเด็นท่ี 8 มีความกระตือรือร�น ไฟแรง คล%องแคล%ว เป�นกลุ%มท่ีคิดเร็ว พูดเร็ว ทําเร็ว 
เม่ือต้ังใจทําอะไรแล�วต�องการผลตอบกลับในทันที ซ่ึงบางครั้งก็ขาดความรอบคอบในการตัดสินใจหรือ
การกระทํา แต%หากเกิดความผิดพลาดจะทบทวนและแก�ไขอย%างไม%รีรอ ประเด็นท่ี 9 มองโลกในแง%ดี
มาก มีความคิดในเชิงบวกหรือคิดในแง%ดีว%าทุกอย%างสามารถเป�นไปได� แก�ไข และดําเนินการให�ประสบ
ผลสําเร็จลุล%วงไปได� ประเด็นท่ี 10 มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค( ไม%ยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิมๆ ซ่ึงมี
ความคิดท่ีทันสมัยแต�ต�องการท่ีจะนําเสนอออกมาอย%างยิ่ง ประเด็นท่ี 11 มีความม่ันใจในตนเองสูง ซ่ึง
เป�นความม่ันใจในเชิงบวกกับตนเอง ไม%ได�เปรียบเทียบกับผู�อ่ืน มีความชื่นชมในตัวเองและพร�อมท่ีจะ
นําเสนอความรู� ความสามารถของตนเองให�กับผู�อ่ืนทราบโดยไม%เก�อเขินหรือประหม%า จนบางครั้งถูก
มองว%าเป�นคนแข็งกระด�าง ไม%อ%อนน�อมถ%อมตน ประเด็นท่ี 12 ไม%เคารพในความเป�นอาวุโส ผู�ท่ีอายุ
มากกว%า หรือมีตําแหน%งสูงกว%าโดยเป�นธรรมเนียมปฏิบัติหรืออัตโนมัติ ซ่ึงหากจะเคารพผู�ใดนั้นจะต�อง
เคารพในความเป�นมืออาชีพ ความเป�นตัวตนของตนเอง ความมีความรู� และความสามารถของบุคคลนั้นๆ  
และประเด็นท่ี 13 มีความจงรักภักดีต%อองค(การตํ่า เป�นกลุ%มคนท่ีเลือกตัวงาน ไม%ได�เลือกท่ีองค(การ
เป�นสําคัญ เวลาทํางานบุคลากรรุ%นใหม%นี้จะยื่นข�อเสนอของตนเองที่จะทําหน�าที่ท่ีสูงกว%าองค(การ
มอบหมาย และมองเห็นองค(การเป�นสะพานเชื่อมต%อไปสู%เปjาหมายแห%งอาชีพ ซ่ึงเป�นทัศนคติท่ีทําให�
เกิดการลาออกของกลุ%มบุคคลากรรุ%นใหม%เม่ือองค(การไม%ตอบสนองตามความปรารถนา 

  ดังนั้น ในความหมายของบุคลากรรุ%นใหม% ท่ีผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยดังที่กล%าวไปแล�วนั้น เป�นบุคลากรรุ%นใหม%ที่มีแนวคิดและวิธีการ
ทํางานท่ีเป�นตัวของตัวเอง มีความมุ%งม่ันต้ังใจในการทํางาน เพ่ือให�เกิดความเจริญก�าวหน�าในสาย
อาชีพ มีความรอบรู�ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม%ๆ และสามารถใช�แทคโนโลยีเหล%านั้นเพ่ือให�เกิด
ประโยชน(ต%อการทํางาน และสามารถลดทอนเวลาในการปฏิบัติงานลงไปได�  ซึ่งการศึกษาใน
เรื่องพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�
ในธุรกิจการประกันภัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นําประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับความเป�นบุคลากรรุ%นใหม% และความ
สอดคล�องข�องเก่ียวของความเป�นบุคลากรรุ%นใหม%มาพิจารณาเพ่ือให�การพัฒนาโปรแกรมดังกล%าวมี
ความชัดเจน ตรงประเด็น และตรงกับกลุ%มเปjาหมายมากท่ีสุด เพ่ือให�ได�ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต%อไป 
 2.2 ความสําคัญของบุคลากรรุ;นใหม; 

  ความสําคัญของภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% เป�นแรงผลักดันให�องค(การเกิดการต่ืนตัว
ในการพัฒนา เนื่องจากบุคลากรรุ%นใหม%ถือเป�น New Generation ที่เข�ามามีบทบาทต%อการ
บริหารงานมากข้ึน ความแตกต%างในเรื่องของวัยและรุ%นในองค(การ ส%งผลโดยตรงในเรื่องการสื่อสาร 
ความต�องการด�านเทคโนโลยี การพัฒนาความเป�นมืออาชีพในการทํางาน ความคาดหวังในการทํางาน 
สวัสดิการและผลตอบแทนท่ีได�รับ รวมถึงระบบการชมเชยและการให�รางวัลอย%างมีประสิทธิภาพ จึง
ส%งผลให�เกิดความต�องการในรูปแบบของภาวะผู�นําท่ีแสดงความเข�าใจในสถานการณ(ต%างๆท่ีเกิดข้ึน 
(Haeberle et al., 2009) ประเด็นสําคัญท่ีสร�างความท�าทายให�แก%องค(การและการบริหารทรัพยากร
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มนุษย(คือ อัตรากําลังของคนในส%วนที่เป�นบุคลากรรุ%นใหม%มีเพิ่มมากขึ้น การมอบหมายงาน
และส%งเสริมการมีส%วนร%วม โดยสร�างโอกาสและสนับสนุนให�บุคลากรรุ%นใหม%ได�แสดงความคิดเห็นท้ัง
แบบเป�นทางการและไม%เป�นทางการ ซ่ึงผู�บังคับบัญชาจะต�องเปลี่ยนมุมมองหรือปรับลดอคติเก่ียวกับ
คนกลุ%มนี้ท่ีมองว%าบุคลากรรุ%นใหม%อาจจะมีประสบการณ(ท่ีน�อยหรือยังไม%เป�นผู�ใหญ%พอ ท้ังนี้เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติดังกล%าวจะทําให�เกิดความรู�สึกมีส%วนร%วม และสั่งสมพันธะสัญญาทางใจท่ีอาจนํามาซ่ึงความ
ไว�วางใจ ความเคารพนับถือผู�บังคับบัญชา และนําไปสู%การพัฒนาความคิดสร�างสรรค( ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึนได� (กานต(พิชชา เก%งการช%าง, 2556) 

  เนื่องด�วยบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเข�ามามีบทบาทในองค(การมากข้ึนนั้น แนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย(จําเป�นต�องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เช%น 
การบริหารทัศนคติในการทํางาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝ�กอบรมและการพัฒนา 
การสร�างแรงจูงใจในการทํางาน และการรักษาบุคลากร จากการวิจัยของไพร�ซวอเตอร(เฮ�าส(คูเปอร( 
(PriceWaterHouseCooper, 2013) พบว%า ในป� 2559 นี้ จํานวนคนวัยทํางานยุคเจนเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) หรือ Millennials  หรือบุคลากรรุ%นใหม%ของบริษัทจะมีสัดส%วนถึงร�อยละ 80 ของ
แรงงานข้ึนแท%นการเป�นผู�บริหารแทนคนยุค Baby Boomers สะท�อนให�เห็นถึงแนวโน�มการ
เปลี่ยนแปลงท่ัวโลก ภาคธุรกิจต�องเร%งปรับกลยุทธ(การทํางานแบบเก%า หรือ Top-down approach 
เพ่ือลดช%องว%างความแตกต%าง รวมท้ังรักษาคนรุ%นใหม%ท่ีเป�นคนเก%งหรือ Talent ให�อยู%กับองค(กร หรือ
ไม%ให�สมองไหลออกไปยังต%างประเทศ ผลวิจัยระบุว%า บุคลากรรุ%นใหม%ในกลุ%ม Gen Y ให�ความสําคัญ
กับเรื่อง การสร�างความสมดุลระหว%างชีวิตการทํางานกับชีวิตส%วนตัว (Work/life balance) มากกว%า
คนรุ%นอื่นๆ โดยร�อยละ 71 ของบุคลากรรุ%นใหม% มองว%าค%าตอบแทนหรือการเลื่อนตําแหน%งเป�น
ความสําคัญรองเม่ือเปรียบเทียบกับคนรุ%นอ่ืน (Non Milliennials) ท่ีร�อยละ 63 ในขณะเดียวกัน 
บุคลากรรุ%นใหม%กว%าร�อยละ 60 ต�องการความยืดหยุ%นในการทํางาน (Greater flexibility) เช%น 
สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข�าทํางานได� (Flexi Time) หรือทํางานจากท่ีบ�าน (Work at 
Home) หรือท่ีอ่ืนๆ และเชื่อว%าการได�มาซ่ึงความสามารถในการผลิต (Productivity) ไม%ได�วัดกันท่ี
จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ทํางาน แต%อยู%ที่ผลงานที่ได�มากกว%า (Results/goals achieved over time 
invested) ซ่ึงแตกต%างกับคนรุ%นเก%าท่ีถูกปลูกผังและเคยชินกับการทํางานหนักในท่ีทํางาน เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงตําแหน%ง และความก�าวหน�าอย%างรวดเร็ว ปfจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเราพบ คือ บุคลากร
รุ%นใหม%ต�องการรู�สึกว%าพวกเขามีส%วนร%วมและกําหนดทิศทางของบริษัทไปพร�อมๆ กับการเติบโตไปใน
องค(กร ผู �บริหารจะต�องตอบโจทย(ความต�องการของบุคลากรรุ%นใหม%ให�ได� และต�องสามารถ
สร�างสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีให�พนักงานทุกระดับมีส%วนร%วม กระตุ�นให�เกิดความคิดริเริ่ม ร%วมทํางาน
กับเพ่ือนร%วมงานและสร�างสรรค(สิ่งใหม%ๆ  

  นอกจากนี้ บุคลากรรุ%นใหม%ในกลุ%ม Gen Y ร�อยละ 41 ต�องการท่ีจะได�รับความ
ยอมรับจากเพ่ือนร%วมงาน และผู�บริหารอย%างน�อยเป�นประจําทุกเดือน ในขณะท่ีคนรุ%นเก%ามักไม%ชินกับ
การแสดงออกความคิดเห็น หรือมักทํางานตามคําสั่งอย%างเดียวและไม%ได�รับ Feedback จนกว%าจะถึงรอบ 
Performance review cycles (ร�อยละ 30) บุคลากรรุ%นใหม%เป�นบุคคลท่ีทํางานรวดเร็วและต�องการ
ให�เจ�านายมีเสียงตอบรับกับผลงานอยู%เป�นประจํา ซ่ึงจะช%วยให�พวกเขาพัฒนาความสามารถแทนท่ีจะ
นั่งรอรายงานวัดผลงาน ดังนั้น คนท่ีเป�นผู�บริหารควรให�คําตอบรับ แนะนําหรือติชมในทางสร�างสรรค( 
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ไม%ว%าในรูปแบบใดก็ ตามอยู%เสมอ เพราะบุคลากรรุ%นใหม%มักคาดหวังว%าจะได�มีผลตอบรับจากนายจ�าง
ทันที และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การชื่นชมความสําเร็จของพวกเขาอย%างจริงใจ ทําให�บุคลากรรุ%นใหม%เกิด
ความฮึกเหิมในการทุ%มเทการทํางานอย%างต%อเนื่อง ผลการวิจัยยังระบุว%า (PriceWaterHouseCooper, 
2013)  บุคลากรรุ%นใหม%ยังมองหาโอกาสในการทํางานในต%างประเทศหรือ Opportunity oversea 
(ร�อยละ 37) ผิดกับคนรุ%นเก%า (ร�อยละ 28) ท่ีมักไม%ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือย�ายถ่ินฐานห%างจาก
ครอบครัว เม่ือมองแนวโน�มในอนาคตสําหรับประเทศไทย หลายๆ องค(การต�องปรับกระบวนการ
ทางด�านพัฒนาบุคลากรในการรักษาพนักงานให�เหมาะกับแต%ละ Generation อย%างจริงจังมากข้ึน มี
การวิเคราะห(สัดส%วนจํานวนพนักงานแต%ละรุ%นว%ามีจํานวนก่ีเปอร(เซ็นต(เพ่ือออกแบบกลยุทธ(ให�
เหมาะสม และประเด็นที่น%าสนใจ คือ บางบริษัทเริ่มมีการประเมินผลงานในรูปแบบ Result-
Oriented โดยให�ความสําคัญกับคุณภาพของผลงานหรือชิ้นงานมากกว%าปริมาณงาน นโยบายจากบน
ลงล%าง หรือ Top-Down Approach อาจจะเป�นรูปแบบการทํางานท่ีใช�ไม%ได�อีกต%อไป เพราะบุคลากร
รุ%นใหม%ท่ีเข�ามาในตลาดแรงงานมีการศึกษามากข้ึนกว%าเดิมและคนรุ%นนี้กล�าท่ีจะต้ังคําถามกับเจ�านาย 
บุคลากรรุ%นใหม%เติบโตมากับการ ต้ังถามกับพ%อแม% ครูอาจารย( มากกว%าการทําตามคําสั่งเพียงอย%างเดียว 
ถ�าองค(การยังใช�วิธีบริหารแบบเดิมๆ ก็มีแนวโน�มท่ีบุคลากรรุ%นใหม%จะไม%ตอบสนองกับวิธีการบริหาร
แบบใช�อํานาจและการควบคุม จนในท่ีสุดก็ลาออกไป โดยท่ีองค(การไม%สามารถรักษาเขาไว�ได�  

  จากการศึกษาของ รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ�อยอุมา รุ%งเรือง (2548) เก่ียวกับ การ
สร�างความเข�าใจเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม% หรือเจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือการประยุกต(ใช�ในท่ีทํางานนั้น 
สามารถระบุถึงคุณลักษณะ ลักษณะการทํางาน และงานที่พึงพอใจ ซึ่งองค(การสามารถนํามา
ประยุกต(ใช�ในการพัฒนาคนกลุ%มนี้ให�เกิดความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะ ลักษณะการทํางาน และงานท่ีพึงพอใจของบุคลากรรุ%นใหม% 

 
 

คุณลักษณะ ลักษณะการทํางาน งานท่ีพึงพอใจ 
• Hip-Hop 
• ต�องการทราบเหตุผลว%า 

"ทําไม" ต�องทําเช%นนั้น 
• มีความเป�นสากล 
• ติดเกมส( 
• เชื่อม่ันในตนเองสูง 

• ปรับตัวเก%ง และมีความคิด
ริเริ่ม 

• มีประสิทธิภาพ และใช�
เทคโนโลยีในการทํางานได�
คล%องแคล%ว 

• มุ%งม่ัน แต%บางครั้งไม%อดทน 
• ไม%ผูกพันต%อองค(การ 
• ไม%สนในเรื่องอาวุโส 
• ช%างสงสัย 

• ใช�เทคโนโลยี Wi-Fi 
• บริหารจัดการตนเองได� 
• งานท่ีมีความ

สนุกสนาน 
• มีเวลาพักผ%อน 
• ต�องการความจริง 
• ต�องการการสอนงาน 
• มีค%าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับการ
ทํางาน 
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  ท้ังนี้ ในการศึกษาความเป�นบุคลากรรุ%นใหม%จากนักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต%างประเทศ ทําให�สามารถสรุปค%านิยมของบุคลากรรุ%นใหม% และแสดงให�เห็นได�ตามภาพท่ี 6 
 

               
 

ภาพท่ี 6 การสร�างความเข�าใจเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม% 
ท่ีมา: สังเคราะห(มาจาก รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ�อยอุมา รุ%งเรือง, “การสร�างความเข�าใจร%วมเก่ียวกับ
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เพ่ือประยุกต(ใช�ในสถานท่ีทําางาน”(สารนิพนธ(ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(และองค(การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย( สถาบันบัณฑิต       
พัฒนบริหารศาสตร(, 2548). 
 

  จากภาพท่ี 6 แสดงให�เห็นชัดเจนว%า ค%านิยมของบุคลากรรุ%นใหม%จะมีความเป�นตัว
ของตัวเองสูง ดังนั้นบุคลากรรุ%นใหม%จึงมีความโดดเด%น และเป�นกลุ%มที่ต�องได�รับการพัฒนาอย%าง
ชัดเจน เนื่องจากกลุ%มคนเหล%านี้เป�นกําลังสําคัญในการผลักดันธุรกิจมีการเติบโต หากองค(การรู�วิธีการ
จัดการบุคลากรรุ%นใหม%ให�มีการทํางานท่ีเต็มศักยภาพ จะเกิดประโยชน(สูงสุดต%อองค(การต%อไป 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการเปFนผู�นําของบุคลากรรุ;นใหม;  

 การศึกษาเก่ียวกับศักยภาพในการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% เพื่อแสดงให�เห็นถึง
ความสําคัญของสิ่งท่ีเป�นตัวตนของบุคลากรรุ%นใหม% ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีต�องได�รับการพัฒนาและมุ%งเน�นให�
เกิดกระบวนการในการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�อธิบายเป�นข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 3.1 ความหมายของศักยภาพ 
  มีนักวิชาการหลายท%านท้ังในประเทศไทยและต%างประเทศ ได�ให�คําจํากัดความของ

ศักยภาพไว�หลายคํา และมีคําท่ีเรียกแตกต%างกันออกไป บางคนเรียกว%า “ขีดความสามารถ” บางคน
เรียกว%า“สมรรถนะ” หรือบางคนก็เรียกว%า “ศักยภาพ” บ�าง ถึงแม�ว%าจะเรียกแตกต%างกันออกไป 
สําหรับความหมายท่ีเป�นทางการของศักยภาพตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ 2554 
(2554) ได�ให�ความหมายของคําว%า ศักยภาพไว�ว%า ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติ
ท่ีแฝงอยู%ในสิ่งต%างๆ อาจทําให�การพัฒนาหรือให�ปรากฏเป�นสิ่งท่ีประจักษ(ได�  

  แนวคิดเรื่องศักยภาพ ได�ถูกนําเสนอในบทความวิชาการของ เดวิด แม็คเคิลแลนด( 
(David C. McClelland, 1973) เก่ียวกับความสัมพันธ(ระหว%างคุณลักษณะท่ีดีของบุคคลในองค(การ 
(Excellent Performer) กับระดับทักษะ ความรู� ความสามารถ ซ่ึงมองว%า การวัดเฉพาะความรู� หรือ IQ 
และการทดสอบบุคลิกภาพไม%มีความเหมาะสมกับความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรใน
องค(การได�เพราะไม%ได�แสดงตัวตนของผู�บุคลากรออกมาชัดเจน ท้ังนี้ได�ให�ความหมายและองค(ประกอบ
ศักยภาพ (Competency) ไว�ว%า ศักยภาพ คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ%อนอยู%ภายในปfจเจกบุคคล  ซ่ึงสามารถ
ผลักดันให�ปfจเจกบุคคลนั้นสร�างผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑ(ท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
ดังนั้นศักยภาพคือ กลุ%มของความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค( 
(Attributes) ท่ีเกี่ยวข�องกัน  ซึ่งมีผลกระทบต%องานหลักของตําแหน%งงานหนึ่งๆ โดยกลุ%มความรู� 
ทักษะ และคุณลักษณะดังกล%าวสัมพันธ(กับผลงานของตําแหน%งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับ
มาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับ และยังเป�นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร�างข้ึนได�โดยผ%านการฝ�กอบรมและการพัฒนา  

  ท้ังนี้ สมรรถนะในความเห็นของแม็คเคิลแลนด(มีองค(ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ 
คือ 1) ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกระทําได�ดี และได�ฝ�กปฏิบัติเป�นประจําจนเกิดความ
ชํานาญ 2) ความรู�(Knowledge) หมายถึง ความรู�เฉพาะด�านของบุคคล เช%น ความรู�เก่ียวกับการ
บริหารจัดการด�านทรัพยากรมนุษย( ความรู�เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน เป�นต�น 3) มโนทัศน(เก่ียวกับ
ตนเอง (Self - Concept) หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) ค%านิยม (Value) และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลักษณข(องตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว%าตัวเองเป�น  4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล 
(Traits) หมายถึง สิ่งท่ีอธิบายถึงความเป�นตัวตนของบุคคลนั้น เช%น เป�นคนท่ีมีน้ําใจไมตรีเอ้ืออาทรต%อ
บุคคลอ่ืน หรือเป�นคนท่ียิ้มแย�มแจ%มใสร%าเริง เป�นต�น และ 5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง เป�น
แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซ่ึงทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ%งไปสู%เปjาหมายตามท่ีต้ังไว� เช%น การท่ี
มุ%งถึงผลสําเร็จในงาน (Result Oriented) จะมีการต้ังเปjาหมายท่ีท�าทายเพ่ือให�มีความพยายามให�
สําเร็จตามเปjาหมาย  ท้ังนี้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในส%วนท่ีเป�นทักษะ และความรู� เป�นสิ่ง
ท่ีแต%ละคนสามารถพัฒนาให�มีข้ึนได�ไม%ยาก ด�วยวิธีการศึกษาค�นคว�าเพ่ือให�เกิดความรู� และการฝ�กฝน
ปฏิบัติเพ่ือให�เกิดทักษะความชํานาญ ซ่ึงเป�นส%วนท่ีมองเห็นได�ชัดเจน สามารถประเมินได� นักวิชาการ
บางส%วนก็เรียกการเรียนรู�แบบนี้ว%า Hard Skills เช%น การฝ�กแรงงานฝ�มือ เป�นต�น แต%องค(ประกอบท่ี
พัฒนาได�ยากเนื่องจากเป�นสิ่งท่ีซ%อนเร�นอยู%ภายในตัวบุคคลคือ มโนทัศน(เก่ียวกับตนเอง บุคลิกลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล และแรงจูงใจ นักวิชาการบางส%วนเรียกการเรียนรู�ส%วนนี้ว%า Soft Skills เช%น 
ภาวะผู�นํา การสร�างทัศคติท่ีดีในการทํางาน การสร�างแรงจูงใจในการทํางาน เป�นต�น  สามารถอธิบาย
ให�ชัดเจนตามภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 ความหมายและองค(ประกอบศักยภาพตามแนวคิดของ David C. McClelland 

 
  อ�างถึงองค(ประกอบท้ัง 5 ส%วนข�างต�นได�กลายมาเป�นแนวทางในการกําหนด “นิยาม” 

หรือ “ความหมาย” ของตําราทางด�านสมรรถนะหรือศักยภาพของบุคลากรมากมาย  ในปfจจุบัน
องค(การท้ังในประเทศไทยเอง รวมถึงองค(การในต%างประเทศได�นําระบบสมรรถนะหรือศักยภาพ มาใช�
ในการบริหารงานอย%างกว�างขวาง โดยเฉพาะอย%างยิ่งในงานด�านบริหาร ทรัพยากรมนุษย( เช%น การ
สรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค(การ ระบบสมรรถนะหรือศักยภาพมีส%วนช%วย
ผลักดันให�ผลงานของบุคลากรตรงตามเปjาประสงค(ขององค(การซ่ึงเป�นสิ่งท่ีจําเป�นอย%างยิ่งต%อ
ความสําเร็จขององค(การ   

  นอกจากความหมายตามแนวคิดของ แม็คเคิลแลนด(แล�ว ยังมีนักวิชาการอีกหลาย
ท%านได�ให�ความหมายของศักยภาพว%าหมายถึง กลุ%มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจําเป�นต�องมี
ในการปฏิบัติงานในตําแหน%งหนึ่งๆ เพื่อให�การปฏิบัติงาน ในหน�าที่ความรับผิดชอบประสบ
ความสําเร็จ (Boam and Sparrow, 1992) ในป�เดียวกัน มิทรานี่และคณะ (Mitrani et al., 1992) 
กล%าวว%า  สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเด%นชัดของแต%ละบุคคลซ่ึงมีเหตุเก่ียวข�องกับผลงานท่ีดี
เลิศหรือมีประสิทธิภาพในงานหนึ่งๆ ในป�ถัดมา สเปนเซอร( และ สเปนเซอร( (Spencer & Spencer, 
1993) ให�ความหมายว%า ศักยภาพ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ท่ีมี
อยู%ในตัวบุคคล ได�แก% แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน( (Self-Concept) ความร�  ู
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ซ่ึงคุณลักษณะเหล%านี้จะเป�นตัวผลักดัน หรือมีความสัมพันธ(เชิง
เหตุผล (Causal Relationship) ให�บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความ รับผิดชอบหรือ
สถานการณ(ต%างๆ ได�อย%างมีประสิทธิภาพและ/หรือสูงกว%าเกณฑ(อ�างอิง (Criterion- Reference) หรือ
เปjาหมายท่ีกําหนดไว� ความหมายของศักยภาพจากนักวิชาการอีกหลายท%านที่ความสอดคล�องกับ
แนวคิดของแม็คเคิลแลนด( ดังนี้  ไม%ว%าจะเป�นสมรรถนะหรือศักยภาพ จึงหมายถึง ลักษณะของทักษะ 
ความรู� และทัศนคติท่ีเป�นสิ่งจําเป�นต%อการปฏิบัติงานอย%างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ(นั้นๆ หรือ
เฉพาะงานนั้น (Rylatt and Lohan, 1995) อูริค และคณะ (Ulrich et al., 1995) กล%าวว%า ศักยภาพ

   

 

ทักษะ / Skills 

มโนทัศนLเก่ียวกับตนเอง   
Self Concept 

ทัศนคติ และค;านิยม 
Attitude , Value 

ความรู� 
Knowledge 

บุคลิกลักษณะประจําตัว 
ของบุคคล และแรงจูงใจ 

Trait , Motive 

ทักษะ Skills / 
ความรู� Knowledge 

มโนทัศนLเก่ียวกับตนเอง   
Self Concept 

บุคลิกลักษณะประจําตัว 
ของบุคคล /  Trait  
แรงจูงใจ Motive 

 

มองเห็นได�ชัดเจน 

ซ;อนอยู;ใน 
แต;ละบุคคล 

ภูเขานํ้าแข็ง 
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คือความรู� ทักษะ และความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังหมายถึง ความรู� ทักษะ ความสามารถ 
และทัศนคติอ่ืน  ท่ีมีเพ่ือให�ได�พฤติกรรมท่ีต�องการในอนาคต (Blancero et al., 1996)  

  ต%อมาในป� 1997 สก�อต แพรี (Scott Parry, 1997) ได�ให�ความหมายศักยภาพไว�ว%า 
เป�นกลุ%มของความรู�  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attitudes) ท่ีเก่ียวข�อง กันซ่ึงมี
ผลกระทบต%องานหลักของตําแหน%งงานหนึ่งๆ มีความสัมพันธ(กับผลงานของตําแหน%งนั้น ๆ และ
สามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับและเป�นสิ่งท่ีสามารถสร�างเสริมได�โดยผ%านการ
อบรมและพัฒนา  ในป� 1999 มีนักวิชาการ 2 คนท่ีพูดถึงเรื่องศักยภาพ ได�แก% คลาร(ก (Clark, 1999) 
กล%าวว%า  สมรรถนะ ประกอบด�วยองค(ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ได�แก% 1) ความรู� (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และความสามารถ (Abilities)  ซ่ึงสามารถสังเกตได� หรือสามารถวัดได� และ 2) ความรู�  
ทักษะและความสามารถเหล%านี้จะต�องแยกความแตกต%างระหว%าง ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะสูงกว%าและ
ผู�ปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ ออกจากกันได� ส%วนนักวิชาการอีกคนได�กล%าวว%า ศักยภาพคือ อธิบายท่ีเป�นลาย
ลักษณ(อักษรของอุปนิสัยท่ีวัดผลได� และทักษะส%วนตัวท่ีใช�ทํางานตามวัตถุประสงค( (Green, 1999) 
และก�าวเข�าสู%ป� 2000 แคทาโนและคณะ(Catano et al. 2001) กล%าวถึง สมรรถนะ (Competency) 
ว%า คํานิยาม ในช%วงก%อนจะมองสมรรถนะหรือ Competency หรือกลุ%มของ KSAO (Knowledge, 
Skills, Ability and Other Characteristics) ท่ีบุคลากรต�องมี ซ่ึงท้ังสองกลุ%มตระหนักถึงคุณลักษณะ
ส%วนบุคคลหรือพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู%ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ในทางตรงกันข�ามตามแนวคิดเริ่มแรกนั้น  
คํานิยามบางส%วนไม%ได�เน�นท่ีความแตกต%างของกลุ%มพฤติกรรมระหว%างสมรรถนะของผู�ท่ีมีผลงานดีเลิศ 
กับผู�อ่ืนตามนิยามท่ียึดตามแนวพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  อย%างไรก็ตาม การจัดการบนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency-Based 
Management) จะต�องให�ความชัดเจนในคํานิยามท่ีเก่ียวข�องด�วย ยังมีนักวิชาการกล%าวว%า สมรรถนะ
นั้นเป�นสิ่งท่ีต�องลงมือปฏิบัติให�เกิดขึ้น กล%าวคือ ความสามารถที่ใช�เพื่อให�เกิดการบรรลุผลและ
วัตถุประสงค(ต%างๆ ซ่ึงเป�นตัวขับเคลื่อนท่ีทํา ให�เกิดความรู� (Knowledge) การเรียนรู�ทักษะ (Know 
how) และทัศนคติ ลักษณะนิสัย หรือบุคลิกภาพต%างๆ (Attitude) ท่ีช%วยให�สามารถเผชิญปfญหาและ
แก�ไขสถานการณ( หรือปfญหาต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนได�จริง (Bonder, 2003) ส%วนเชอร(มอน (Shermon, 
2004) ให�ความหมายของสมรรถนะและขยายเป�นแนวคิดผลลัพธ(ขององค(การคือ สมรรถนะ หมายถึง
คุณสมบัติท่ีบุคคลจําเป�นต�องมี เพ่ือให�สามารถทํางานได�อย%างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจา8กความหมายนี้ทํา
ให�บุคคลแสดงออกพฤติกรรมท่ีทําให�เกิดผลลัพธ(ขององค(การ คือ เม่ือบุคคลมีสมรรถนะท่ีจําเป�นต%อ
งาน จะก%อให�เกิดพฤติกรรมของบุคคลทางการกระทําและความคิด ส%งผลให�เกิดผลงาน(ผลผลิตและ
บริการ) และทําให�เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีองค(การต�องการสอดคล�องกับ โฮเมอร( (Homer, 2001: 59-63) 
กล%าวถึงการบริหารสมรรถนะ (Competency Management) ว%าเป�นสิ่งท่ีช%วยกําหนดช%องว%างของ
ทักษะ และสามารถนําไปประเมินสมรรถนะซึ่งช%วยให�การดําเนินการขององค(การมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการฝ�กอบรมและการพัฒนาท่ีมีความหมายและยังช%วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ
ของท้ังระดับบุคคลและระดับทีมด�วย 

  สําหรับนักวิชาการของไทยที่ให�ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ ได�ให�
ความหมายไว�ดังนี้ ขจรศักด์ิ หาญณรงค( (2544) กล%าวว%า ศักยภาพคือสิ่งซ่ึงแสดงคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของ บุคคลรวมถึงความรู�ทักษะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาซ่ึงทําให�บรรลุผลสําเร็จในการ
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ปฏิบัติ งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว%ามาตรฐานทั่วไป  ในขณะท่ีณรงค(วิทย( แสนทอง 
(2547) อธิบายความหมายของศักยภาพ คือ ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ
ส%วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส%งผลต%อการแสดง พฤติกรรม (Behavior) 
ท่ีจําเป�นและมีผลทําให�บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได�ดีกว%าผู�อ่ืน Competency 
ของคนซ่ึงเกิดได�จาก 3 ทางคือ  1) เป�นพรสวรรค(ท่ีติดตัวมาต้ังแต%เกิด 2) เกิดจากประสบการณ(การ
ทํางาน 3) เกิดจากการฝ�กอบรมและพัฒนา  

  จากการวิจัยของบริษัท เฮย(กรุ�ป (2547) ให�ความหมายของศักยภาพว%า เป�นชุดของ
แบบแผนพฤติกรรมความสามารถและคุณลักษณะท่ีผู�ปฏิบัติงานควรมีในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายให�ประสบผลสําเร็จ เป�นแบบแผนสําหรับนํามาใช�ในการบริหารทรัพยากรมนุษย( และการ
พัฒนาองค(การ เพ่ือเป�นแนวทางให�สมาชิกขององค(การได�พัฒนาตนเองให�มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท้ังในปfจจุบันและอนาคตได�อย%างมีประสิทธิภาพตามเปjาหมายขององค(การ ท้ังนี้ ท่ีมาของ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้นมาจากแรงผลักดันเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ(
ภายใน (Self-Image) และบทบาทท่ีแสดงออกต%อสังคม (Social Role) ท่ีแต%ละบุคคลมีความแตกต%าง
กัน ทําให�แสดงพฤติกรรมในการทํางานท่ีแตกต%างกัน   

  ทางด�านเสน%ห(  จุ�ยโต (2548)  ได�กล%าวถึง ศักยภาพว%าไม%ได�แตกต%างจาก KSAOs ท่ี
เป�นคําย%อท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลากรที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน K หมายถึง ความรู� 
(Knowledge) S หมายถึง ทักษะ (Skills) A หมายถึง ความสามารถ (Ability) และ O หมายถึง 
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องกับงาน (Other Characteristics) แต%ความแตกต%างจะอยู%ท่ี
ศักยภาพโดยเน�นไปที่การวิเคราะห(คน (People Analysis) มากกว%าการวิเคราะห(งาน (Job 
Analysis) ทางด�านนิสดารก( เวชยานนท( (2549) ให�ความหมายของศักยภาพว%า เป�นพฤติกรรมท่ีทํา
ให�คนสามารถทํางานได�อย%างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม%เก่ียวกับตัวงานโดยตรง  เช%น ความเป�นมืออาชีพใน
การทํางาน ความซ่ือสัตย(มีคุณธรรม เป�นต�น  ยังมีนักวิชาการด�านทรัพยากรมนุษย(อีกหลายคนท่ีให�
ความหมายของศักยภาพไว� ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) ให�ความหมายไว�ว%า หมายถึง ทักษะ 
สมรรถนะ ความรู� ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ี
สามารถปฏิบัติงานให�ประสบผลสําเร็จ ส%วนอาภรณ( ภู%วิทยพันธุ( (2552) ได�ให�ความหมายไว�ว%า 
สมรรถนะ หรือ Competency  เป�นเรื่องของพฤติกรรมของตัวบุคคลท่ีนําไปสู%ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators - KPIs) ในรายบุคคล ย%อมส%งผลต%อเนื่องไปยังหน%วยงาน 
ดังนั้นตัวสมรรถนะจึงเป�นเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีนําไปสู%ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงถือเป�น
เกณฑ(หรือปfจจัยท่ีทําให�ผู�บริหารมีแนวทางท่ีชัดเจนในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

  จากการศึกษาบทความ งานวิจัย งานวิชาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องทางด�าน
ศักยภาพของบุคลากรในองค(การตามท่ีได�ข�อมูลข�างต�นนั้น ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห(องค(ประกอบท่ี
สําคัญ ในความหมายของสมรรถนะ เพ่ือค�นหาและคัดสรรรองค(ประกอบสําคัญของสมรรถนะ ตาม
แนวคิดของนักวิชาการท้ังของไทยและต%างประเทศ เพ่ือนําวิเคราะห(ประกอบในการพัฒนาศักยภาพ
ตามโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�
ในธุรกิจการประกันภัย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  การสังเคราะห(องค(ประกอบที่สําคัญในความหมายของศักยภาพตามแนวคิดและความสอดคล�องของนักวิชาการทั้งไทยและต%างประเทศ 
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หมายเหตุ: มาจากการสังเคราะห(เนื้อหาและการสรุปความของผู�วิจัย;  เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข�อมูลที่สอดคล�อง, (-) หมายถึง ไม%มีข�อมูลสอดคล�อง 
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  จากตารางท่ี 2 พบว%า จากการสังเคราะห(องค(ประกอบสําคัญในความหมายของ
ศักยภาพตามแนวคิดของนักวิชาการจํานวน 20 คน มีจํานวน 17 คนท่ีให�ความหมายเก่ียวกับความรู� 
(Knowledge) มากท่ีสุด รองลงมาจํานวน 16 คน คือ ทักษะ (Skills) และบุคลิกลักษณะของบุคคล 
(traits) จํานวน 13 คน ซ่ึงสอดคล�องแนวคิดท่ีนักวิชาการได�จําแนกความหมายและองค(ประกอบของ
ศักยภาพเป�น 2 ส%วน คือ ส%วนท่ีสามารถมองเห็น หมายถึง ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
ส%วนท่ีมองไม%เห็นเป�นส%วนท่ีซ%อนอยู%ในตัวของแต%ละคน หมายถึง มโนทัศน(เก่ียวกับตนเอง (Self - 
concept) บุคลิกลักษณะ (Traits) แรงจูงใจ (Motive) และความคิดส%วนบุคคล (Self image) 
สอดคล�องกับความคิดเห็นของแมคเคิลแลนด( ท่ีได�แสดงทัศนะไว�ว%า องค(ประกอบของสมรรถนะ ส%วน
ท่ีเป�นความรู�และทักษะ เป�นส%วนท่ีสามารถพัฒนาให�มีเพ่ิมข้ึนได�ไม%ยาก ดําเนินการได�ด�วยการศึกษา
ค�นคว�า อบรม เพื่อทําให�เกิดความรู�และด�วยการปฏิบัติเพื่อให�เกิดเป�นทักษะความชํานาญ ส%วน
องค(ประกอบของสมรรถนะท่ีเป�นมโนทัศน(เก่ียวกับตนเอง บุคลิกลักษณะ แรงจูงใจ และความคิดส%วน
บุคคลนั้น เป�นสิ่งท่ีพัฒนาค%อนข�างยากเพราะเป�นสิ่งท่ีซ%อนอยู%ภายในตัวของบุคคล ถ�ามีการเป�ดใจรับ
และพร�อมท่ีจะพัฒนาก็สามารถฝ�กฝน แต%ท้ังนี้ต�องใช�เวลาและการยอมรับระหว%างกัน 

  ท้ังนี้ จากแนวคิดและความหมายของศักยภาพท่ีได�ศึกษามาแล�วนั้น จะเห็นได�ว%า
องค(ประกอบสําคัญในความหมายท่ีนักวิชาการนําเสนอมานั้นสอดคล�องกันในแง%ของการมองศักยภาพ
หรือสมรรถนะออกเป�น 2 ส%วน ท้ังในส%วนท่ีสามารถมองเห็นได�ชัดเจน คือ ทักษะ และความรู� ท่ีตัว
บุคลากรเอง รวมถึงองค(การสามารถพัฒนาต%อยอดทักษะและความรู�เหล%านี้ได�จากการศึกษาค�นคว�า
ท้ังในรูปของการอบรมในห�องเรียน หรือการเรียนรู�จากการทํางานจริง ซ่ึงจะเรียกส%วนนี้ว%า เป�น Hard 
Skills คือ ทักษะท่ีสามารถพัฒนายกระดับได�ชัดเจนและไม%ยากมากนัก สําหรับสมรรถนะในส%วนท่ีสองนี้
เอง เป�นส%วนท่ีไม%สามารถมองเห็นจากการแสดงออกทางพฤติกรรม เพราะเป�นความรู�สึกนึกคิดภายใน
จิตใจของบุคลากร ไม%ว%าจะเป�นเรื่องของมโนทัศน(เกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะ แรงจูงใจ และ
ความคิดส%วนบุคคล สิ่งเหล%านี้เป�นความรู�สึกนึกคิดท่ีอยู%ภายใน เป�นการปลูกฝfงหยั่งรากลึกในแต%ละคน
มาต้ังแต%กําเนิด รวมถึงสภาวะแวดล�อมสามารถหล%อหลอมให�สมรรถนะทางด�านนี้มีกรอบแนวทาง
เป�นไปตามสิ่งท่ีได�รับหรือเรียนรู�มายาวนาน การเปลี่ยนแปลงจะกระทําได�ยาก แต%การฝ�กฝนอย%าง
สมํ่าเสมอสามารถกล%อมเกลาให�เป�นไปตามท่ีองค(การต�องการได� แต%ต�องใช�ระยะเวลาและความเข�าใจ
ซ่ึงกันและกันเพ่ิมข้ึน 
 3.2 ความสําคัญของศักยภาพ 

  ในการบริหารทรัพยากรมนุษย(ในปfจจุบัน เป�นกระบวนการที่ต�องสนับสนุนการ
พัฒนาองค(การให�ทันสมัยและสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม เครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีองค(การ
นิยมนํามาใช�ในการพัฒนาบุคลากร ได�แก% การฝ�กฝนบุคลากรตามแนวคิดทางด�านสมรรถนะ 
(Competency Based Training) เป�นแนวคิดในการดึงเอาศักยภาพของบุคลากรมาใช�ประโยชน(ต%อ
งานขององค(การได�อย%างเต็มท่ี แต%การท่ีจะใช�ประโยชน(อย%างเต็มท่ีตามแนวคิดการพัฒนาศักยภาพนั้น 
องค(การจําเป�นต�องเข�าใจกระบวนการที่จะพัฒนาระบบสมรรถนะอย%างถูกต�อง ซ่ึงเกิดจากการ
วิเคราะห(ปfจจัยแวดล�อมขององค(การ ไม%ว%าจะเป�นวิสัยทัศน( พันธกิจ กลยุทธ( ค%านิยมและวัฒนธรรม
ขององค(การ ปfจจัยแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกขององค(การ โครงสร�างองค(การ รวมถึงอํานาจ
หน�าท่ีเพ่ือนํามากําหนดเป�นทิศทางและรูปแบบของสมรรถนะหรือศักยภาพขององค(การ 
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  ในความสําคัญของศักยภาพหรือสมรรถนะของบุคลากรตามแนวคิดของแมคเคิล
แลนด( (David C. McClelland, 1973) กล%าวไว�ดังนี้ 1) เป�นเครื่องมือช%วยแปลงวิสัยทัศน( (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ( (Strategy) ขององค(การมาสู%กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย( 2) 
เป�นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของคนในองค(การอย%างมีทิศทางและเกิดการพัฒนาไปอย%าง
ต%อเนื่อง สอดคล�องกับวิสัยทัศน( พันธกิจเปjาประสงค(ขององค(การ รวมถึงวัฒนธรรมขององค(การและ
แผนยุทธศาสตร(ขององค(การ  3) เป�นการสร�างมาตรฐานพฤติกรรมท่ีดีของบุคลากรในการทํางาน ซ่ึง
สามารถนํามาสร�างเป�นตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ เท่ียงตรง และนําไปใช�ในการประเมินบุคลากรได�อย%างมี
ประสิทธิภาพ 4) เป�นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย(ในองค(การ เช%น การสรร
หาและการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก�าวหน�าใน
อาชีพ การวางแผนการสืบทอดตําแหน%ง และการบริหารการจ%ายค%าตอบแทน 

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยท่ีเสนอความสําคัญของสมรรถนะไว�คือ ชูชัย สมิทธิไกร 
(2550) ได�กล%าวว%า สมรรถนะมีความสําคัญทั้งต%อบุคคลและองค(การ ดังนี้ 1) สมรรถนะช%วยให�
องค(การสามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท้ังทางด�านความรู� ทักษะ และความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานได�สําเร็จตามความต�องการขององค(การอย%างแท�จริง  
2) สมรรถนะเพ่ือช%วยให�ผู�ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู� ทักษะ และความสามารถของตนเองว%าอยู%
ในระดับใดและจําเป�นต�องได�รับการพัฒนาในเรื่องใด ซ่ึงจะช%วยให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองมากข้ึน  
3) สรรถนะสามารถนําไปใช�ในการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคคลในองค(การ 4) สมรรถนะช%วยสนับสนุน
ให�ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปjาหมาย เพราะสมรรถนะ
จะเป�นตัวบ%งชี้ได�ว%า หากต�องการให�สําเร็จบรรลุตามเปjาหมายของ KPIs แล�ว จําเป�นต�องพิจารณว%าจะ
ใช� สมรรถนะใดมาสนับสนุน 5) สมรรถนะปjองกันไม%ให�ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย%างเดียว เช%น 
ยอดขายของ พนักงานขายเพ่ิมข้ึนสูงกว%าเปjาท่ีกําหนด ท้ังๆ ท่ีพนักงานคนนั้นไม%ได�ต้ังใจในการทํางาน
มากนัก แต%เนื่องจากเป�นความต�องการของตลาดที่มีอยู%สูง จึงทําให�ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม%ต�อง
ทุ%มเทความพยายามมากนัก แต%ถ�ามีการวัดสมรรถนะแล�วจะทําให�สามารถตรวจสอบได�ว%าพนักงานคน
นั้นประสบความสําเร็จเพราะความสามารถของเขาเอง หรือโชคช%วย และ 6) สมรรถนะช%วยให�การ
หล%อหลอมสมรรถนะในองค(การประสบผลสําเร็จเร็วยิ่งข้ึน เพราะถ�าบุคลากรในองค(การทุกคนปรับ
สมรรถนะของตนเองให�เข�ากับมาตรฐานตามที่องค(การกําหนดตลอดเวลาแล�ว ในระยะยาวก็
จะสามารถส%งผลให�เกิดเป�นสมรรถนะเฉพาะขององค(การนั้นๆ เช%น เป�นองค(การแห%งการการเรียนรู� 
เพราะทุกคนในองค(การมีสมรรถนะในเรื่อง การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self Learning and Self 
Development )  

  จากความสําคัญของสมรรถนะท่ีได�จากการศึกษาดังท่ีนําเสนอนั้น สามารถชี้ชัดได�ว%า 
ไม%ว%าจะเป�นคําว%า สมรรถนะ ศักยภาพ ความสามารถ ต%างมีความสําคัญอย%างยิ่งท้ังต%อตัวบุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีก�าวเข�ามาสู%การทํางานในองค(การ เนื่องจากสมรรถนะจะมีความสัมพันธ(
เก่ียวข�องกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยามนุษย(ในองค(การท้ังกระบวนการ ต้ังแต%การสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค(การ การ
พัฒนาความก�าวหน�าในสายอาชีพ การวางแผนการสืบตําแหน%ง การพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 
และการจ%ายผลตอบแทน ซ่ึงในการศึกษาและวิจัยครั้งนี ้เป�นการแสดงความสอดคล�องกันของ
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สมรรถนะและนํามาเป�นพ้ืนฐานในการศึกษาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือพัฒนาให�
เกิดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 
 3.3 ศักยภาพการเปFนผู�นําของบุคลากรรุ;นใหม; 

  การท่ีองค(การศึกษาและให�ความสําคัญกับศักยภาพของบุคลากรรุ%นใหม%เป�นการ
ตระหนักและเห็นคุณค%าอย%างลึกซ้ึงในเรื่องของทุนมนุษย( (Human Capital) ซ่ึงเก่ียวข�องกับความรู�
ทักษะความสามารถของบุคลากรที่มีคุณค%าต%อการยกระดับขีดความสามารถให�แก%องค(การ โดยจะ
มุ%งเน�นการบริหารทรัพยากรมนุษย(ท่ีดึงความสามารถหรือสมรรถนะภายในคน (Human Competency) 
ออกมา ซ่ึงศักยภาพหรือสมรรถนะของบุคลากรรุ%นใหม%ถือเป�นทรัพย(สินท่ีไม%มีตัวตน (Intellectual 
Asset)  แต%เป�นสิ่งท่ีสําคัญอย%างยิ่งต%อการพัฒนาองค(การ ถือเป�นฐานความรู�ความสามารถท่ีสร�าง
คุณค%าและมูลค%าเพ่ิมให�กับองค(การได� (Snell and Bateman, 2014) และจัดให�เป�นองค(ประกอบ
หนึ่งของการได�มาซ่ึงทุนแห%งปfญญา (Intellectual Capital) ท่ีเป�นแกนหลักแห%งการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ซ่ึงทุกองค(การในยุคโลกาภิวัฒน(มีความปรารถนาท่ีจะครอบครอง รวมถึงการสร�างและการจัดการทุน
ทางปfญญานั้นอย%างมีประสิทธิภาพเพื่อความได�เปรียบทางการแข%งขันในระยะยาว โดยอีก 2 
องค(ประกอบสําคัญของทุนทางปfญญาได�แก% ทุนทางสังคม (Social Capital) คือคุณค%าในเชิงเครือข%าย
รูปแบบ และวิธีการเสริมสร�างบุคคลากร ให�สามารถเข�าถึงและพัฒนาความรู� ความสามารถ ทักษะได� 
และทุนด�านองค(การ (Organizational Capital) คือ คุณค%าในเชิงโครงสร�าง วัฒนธรรม ค%านิยม 
กลยุทธ( และการนําองค(การท่ีส%งเสริมให�เกิดความรู�ความสามารถในองค(การเป�นต�น (Youndt and 
Snell, 2004)  

  ในขณะท่ี แกรทตันและโกฮ(แชล (Gratton and Ghoshal, 2003) กล%าวว%าทุน
มนุษย( นั้นเป�นส%วนผสมท่ีประกอบด�วย ทุนทางปfญญา (Intellectual Capital) ท่ีครอบคลุมในแง%ของ
ความรู� ความสามารถในการเรียนรู� ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ(ท่ีสั่งสมในแต%ละบุคคล, 
ทุนทางสังคม (Social Capital) อันหมายถึงเครือข%ายทางสังคม ความสัมพันธ(ระหว%างกันอันจะนําไปสู%
การสร�างคุณค%าในรูปแบบต%างๆ เช%น ความไว�วางใจ ความน%าเชื่อถือ และทุนทางอารมณ( (Emotional 
Capital) ท่ีประกอบด�วยคุณลักษณะต%างๆ เช%น ความตระหนักในตนเอง(Self-Awareness) ความ
ซ่ือสัตย(สุจริต (Integrity) การมีความยืดหยุ%น (Resilience) ท่ีมีความแตกต%างออกไปจากนักคิดอ่ืนๆ 

  จากรายงานการวิจัยของบริษัทเฮย(กรุ�ป (อ�างถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็งและประยุทธ     
ชูสอน, 2557: 95) ท่ีระบุถึงแนวโน�มท่ีจะส%งผลต%อองค(การ บุคลากร และคุณลักษณะและความสามารถ
ของผู�นํายุคใหม%ท่ีต�องการประสบความสําเร็จ ซ่ึงแสดงให�เห็นว%าผู�นํารุ%นต%อไปจะต�องมีแนวคิดและมีกล
ยุทธ(ในการท่ีจะสร�างสรรค(ผลงาน รวมถึงความสามารถในการสร�างความสอดคล�องในการทํางาน ซ่ึง
จําเป�นที่ต�องเข�าใจสภาพแวดล�อมของสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด�วย โดยการวิเคราะห(และศึกษา
ประเด็นท่ีเป�นแนวโน�มท่ีอาจส%งผลกระทบระยะยาวต%อองค(การและภาวะผู�นํา ท้ังนี้แนวโน�มท่ีส%งผล
กระทบกับเรื่องดังกล%าวมีด�วยกัน  6  ประการ พอสรุปได�ดังนี้  

  แนวโน�มท่ี 1  การเปลี่ยนจากยุคเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Based 
Society หรือ 1.0) ไปสู%เศรษฐกิจสังคมแห%งองค(ความรู� (Knowledge Based Society หรือ 2.0) 
เนื่องจากแรงขับเคลื่อนของยุคโลกาภิวัฒน(ในธุรกิจยุคใหม%นี้ความหลากหลายของกลุ%มคนและชนชาติ 
เข�ามามีบทบาทในการทํางานมากขึ้น มีการประสมประสานข�ามวัฒนธรรม และมีการเรียนรู�ที่จะ
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ปรับตัวให�เข�าสู%บทบาทการเป�นอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จําเป�นต�องมีความ
ยืดหยุ%นในการทํางานร%วมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมนี้ได� และท่ีสําคัญคือต�องมีกรอบความคิด
ท่ีเข�มแข็งและมีความสามารถในการสร�างยุทธศาสตร(ทางความคิด เพ่ือให�สามารถรับมือกับความเสี่ยง
และความไม%แน%นอนของธุรกิจในยุคของโลกาภิวัฒน(นี้ 

   แนวโน�มท่ี 2 เนื่องจากบรรยากาศและสภาวะสิ่งแวดล�อมของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
การขาดแคลนด�านทรัพยากรมีผลต%อการเติบโตของธุรกิจ ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องพิจารณาใน
ปfญหาดังกล%าวเพ่ือสร�างแนวคิดในการลดต�นทุนต%างๆ และจัดสรรให�เกิดความยั่งยืนในการดําเนิน
ธุรกิจต%อไป ดังนั้นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องมีความโดดเด%นในทักษะของการรับรู�และการคิด เพ่ือให�
เกิดความสมดุลในความต�องการท่ีสามารถแข%งขันให�ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต%อสังคมได�  

  แนวโน�มท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย�ายของผู�มีศักยภาพ ปfญหาการขาด
แคลนของทักษะแรงงานบางกลุ%ม รวมถึงปfญหาการอพยพของผู�มีความสามารถ (Brain drain) ซ่ึง
ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%แนวโน�มท่ีจะเข�าสู%ภาวะเช%นนี้ได� เนื่องจากเป�นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ แต%สิ่งท่ี
ต�องสร�างให�เกิดผูกพันต%อองค(การได�นั้น คือ การสร�างขวัญกําลังใจต%อทีมงาน รวมถึงการให�โอกาสใน
การพัฒนาและส%งเสริมให�เกิดการเรียนรู�อย%างต%อเนื่องในองค(การ  

  แนวโน�มท่ี 4 เนื่องจากความก�าวหน�าในเส�นทางอาชีพได�เข�ามามีบทบาทสําคัญมากข้ึน
ในการค�นหาความต�องการในการเติมเต็มความรู� ความสามารถของตนเอง และความต�องการท่ี
อยากจะแสดงตนเองนั้น ก%อให�เกิดเป�นแรงขับเคลื่อนที่ทําให�เกิดสิ่งที่เป�นคุณค%าในการพัฒนาตนต%อ
การทํางาน ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ต�องทุ%มเทในการทํางานหนักเพ่ิมข้ึน เรียนรู�สิ่งต%างๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร�าง
ความแตกต%างในการเป�นผู�นํารุ%นใหม% และสร�างการยอมรับภายในองค(การ  

  แนวโน�มท่ี 5 เทคโนโลยีเข�ามาเป�นส%วนหนึ่งของชีวิตส%วนตัวและชีวิตการทํางาน มี
การแบ%งแยกบุคลากรตามกลุ%มยุคสมัยและถ%ายโอนอํานาจไปสู%บุคลากรท่ีมีทักษะในการทํางาน
ทางด�านดิจิตอล ซ่ึงผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%คือผู�สร�างสรรค(เรื่องเทคโนโลยีให�เข�ามามีบทบาทต%อการ
ทํางาน ซ่ึงเป�นแรงผลักให�เกิดสังคมการเรียนรู� เพ่ือต%อยอดไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ได�ในท่ีสุด แต%
ท้ังนี้ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องมีความสามารถทางด�านสังคมควบคู%ไปด�วย เนื่องจากองค(การจะ
กลายเป�นองค(การเสมือนจริงมากยิ่งข้ึน ทักษะของการทํางานร%วมกันเป�นทีมจะทําให�องค(การเติบโตได�
อย%างยั่งยืน  

  แนวโน�มท่ี 6 การนําเทคโนโลยีมาสร�างให�เกิดนวัตกรรม สืบเนื่องจากความรู�ใน
เทคโนโลยีต%างๆ ท่ีซับซ�อนกลายเป�นความสามารถท่ีสําคัญของธุรกิจ ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนและ
ผ%องถ%ายความรู� รวมถึงการสร�างเครือข%ายการผสมผสานของธุรกิจหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  ซ่ึงเป�นสิ่ง
สําคัญท่ีทําให�องค(การต�องมีการปรับตัวเพ่ือให�องค(การเกิดความอยู%รอด ดังนั้น ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 
จะต�องมีวิสัยทัศน( พร�อมท่ีจะเป�นผู�ผลักดันนวัตกรรมและความร%วมมือ อีกท้ังต�องเล%นบทบาทการเป�น
วิทยากรผู�เชี่ยวชาญทางด�านเทคโนโลยี เพื่อเป�นส%วนหนึ่งในการกําหนดความสําเร็จและความ
เจริญเติบโตขององค(การและของธุรกิจต%อไป 
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  อย%างไรก็ตาม ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�านคุณลักษณะ ทักษะ 
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของภาวะผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% (Young Generation Leadership) จะ
มุ%งเน�นไปเรื่องของการปรับตัวให�สามารถเข�ากับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงและการแข%งขันท่ีรุนแรง
ในปfจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนถ%ายของสังคมท่ีเข�าสู%ยุคสังคมแห%งข�อมูลท่ีมีปfจจัยคือ ข�อมูลสารสนเทศ 
ซ่ึงผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องเข�าถึงข�อมูลได�อย%างรวดเร็ว และแม%นยํา นอกจากนี้ยังถือเป�นยุคของ
สังคมความรู� และยุคสังคมแห%งปfญญา ท่ีก�าวเป�นสังคมเครือข%าย (ยุรพร ศุทธรัตน(, 2553) จึงทําให�มี
การเน�นเรื่องการออกแบบองค(การ (Organization Design)และการนํานวัตกรรมต%างๆ มาใช�ในการ
ออกแบบใหม%ขององค(การ (Lawler, 1996) เป�นยุคท่ีผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ต�องเป�นนักคิด นักบูรณา
การความรู� และใช�ปfญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะผลักดันให�มีการนําเทคโนโลยีมาสร�างให�เกิด
นวัตกรรมทางความรู� การบริหารงาน เป�นการถ%ายความคิด วิธีการ และวิธีปฏิบัติให�เกิดความสมดุลใน
การดําเนินธุรกิจอย%างยั่งยืน (กุศล ทองวัน, 2553)  

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีกล%าวถึงองค(ประกอบผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ในหลาย
ประเด็น สําหรับวิจารณ( พานิช (2555) กล%าวถึงทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงถือว%าเป�นคนรุ%นใหม% 
โดยมุ%งให�ความสําคัญท่ีตัวบุคลากรในด�านการเรียนรู�ต้ังแต%ระดับชั้นอนบุาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  
และการเรียนรู�ตลอดชีวิต ได�แก% 3R และ 7C โดยใน 3R ประกอบด�วย Reading คือ มีความสามารถ
ในการอ%าน (W)Riting คือ ความสามารถในการเขียน และ(A)Rithmetics คือ ความสามารถในการ
คํานวนตัวเลข ส%วน 7C ประกอบด�วย ทักษะด�านการคิดอย%างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก�ไข
ปfญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  ทักษะด�านการสร�างสรรค(และนวัตกรรม 
(Creativity and innovation) ทักษะด�านความเข�าใจ ความแตกต%างของวัฒนธรรม รวมถึงความต%าง
ทางกระบวนทัศน( (Cross-Cultural Understanding) ทักษะด�านความร%วมมือ การทํางานเป�นทีม
และภาวะผู�นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership)  ทักษะด�านการสื่อสาร สารสนเทศ 
และการรู�เท%าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด�าน
คอมพิวเตอร( เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  และ ทักษะ
ในสายอาชีพ และทักษะการเรียนรู� (Career and Learning Skills)  

  สําหรับการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ตามแนวคิดของ เฮจแมนและแมทตัน 
(Hagemann and Mattone, 2011) กล%าวถึงองค(ประกอบความเป�นผู�นําท่ีบุคลากรรุ%นใหม%ควรมี
ได�แก% ทักษะการคิดอย%างมีวิจารณญาณ ท่ีครอบคลุมเรื่องของความคิดสร�างสรรค( การแก�ปfญหาและ
การตัดสินใจ รวมถึงการคิดเชิงกลยุทธ( มุ%งม่ันทํางานให�เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการทํางานร%วมกันเป�นทีม มี
ความยืดหยุ%นในการทํางาน มีการสร�างสรรค(การทํางานใหม%ๆ คือ การนําเทคโนโลยีมาประกอบการ
ทํางานให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และการมีมุมมองท่ีกว�างไกลในการวิเคราะห(หาโอกาสท่ีเหมาะสม
เพ่ือต%อยอดการทํางานให�ก�าวหน�าต%อไป  

  ความเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% ได�ถูกถ%ายทอดออกมาอย%างชัดเจนในเรื่องของ
การใช�เทคโนโลยี คนกลุ%มนี้จะมีทักษะการเรียนรู� ความเข�าใจเป�นอันดีในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีนํามาใช�
ให�การทํางานประสบความสําเร็จ และท่ีสําคัญคือสามารถควบคุมและกําหนดให�เหมาะสมกับการ
ทํางานและวิถีการดําเนินชีวิตของแต%ละคนได� คนกลุ%มนี้มีความสามารถในการทุ%มเททํางานอย%างหนัก 
เพ่ือการเติบโตในสายอาชีพ แต%ยังคงมีความยืดหยุ%นในการทํางานโดยมองว%าการทํางานท่ีให�อิสระทาง
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ความคิดและการแสดงความคิดเห็นร%วมกันจะทําให�การทํางานราบรื่น (Anita Weyland, 2011) 
สอดคล�องกับมาร(ติน (Martin, 2005) ท่ีได�กล%าวถึงการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ว%าต�องการได�รับ
การสนับสนุนจากหัวหน�างานเก่ียวกับระบบการทํางานให�มีความยืดหยุ%น มีอิสระทางความคิดและการ
ปฏิบัติ มุ%งเรื่องผลสําเร็จของงาน มีความมุ%งมั่นและรับผิดชอบงานที่ได�รับมอบหมายให�บรรลุตาม
เจตนารมย(ของท้ังตนเอง ของทีม และขององค(การ สําหรับเฟรฟ�ลด((Freifield, 2007) มีความเห็น
พ�องในประเด็นท่ีว%า ความเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%จะเป�นเรื่องของการทํางานท่ีมีความมุ%งม่ันอย%าง
แรงกล�า สามารถทํางานท่ีหลากหลายได�อย%างคล%องแคล%ว โดยใช�เทคโนโลยีมาเป�นเครื่องมือในการ
ทํางานอย%างมีความเชี่ยวชาญ ยังมีแนวคิดท่ีกล%าวถึงองค(ประกอบความเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
อีกว%า ต�องเป�นคนท่ีมีความมุ%งม่ันในผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีแนวคิดและมุมมองในการทํางานท่ีเป�น
ตัวของตัวเองและสามารถทํางานภายใต�ความกดดันได�เป�นอย%างดี มีความยืดหยุ%นในวิธีการทํางาน 
สามารถทํางานเข�ากับผู�อ่ืนได�เป�นอย%างดี (Shih and Allen, 2007) ในเวลาเดียวกันพวกเขาเหล%านั้นก็
ได�แสดงความเชื่อในเรื่องของการทํางานเป�นทีม การให�อํานาจในการทํางานอย%างเต็มท่ี การทุ%มเทใน
การทํางานทําให�เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในชิ้นงานมากข้ึน (Twenge et al., 2004)  

  จากการศึกษาเก่ียวกับบุคลากรรุ%นใหม%ทําให�พบว%า การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
จะต�องคํานึงถึงการสื่อสารท่ีสร�างสรรค(เพ่ือให�ได�ผลงานภายในทีมงาน ซ่ึงถือเป�นประเด็นสําคัญในการ
สร�างความพึงพอใจในการทํางานร%วมกัน รวมถึงการนําประสิทธิภาพของเครื่องมือต%างๆ ท่ีเป�นเทค
โนโลยยีใหม%ๆ มาใช�ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให�ได�ประสิทธิผลอย%างเต็มท่ี (Tim Elmore, 
2015) ลินด(ควิซ (Lindquist, 2008) กล%าวว%า ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องเป�นคนท่ีมีความ
ยืดหยุ%นในเรื่องงาน สามารถปรับตัวเข�ากับสภาพแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของสังคมได� 
และมีความรับผิดชอบในการทํางานสูง ยอมทุ%มเทแรงกายและแรงใจเพ่ือให�งานมีประสิทธิผลสูงสุด 
นอกจากนี้ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องมีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีต%อเพ่ือนร%วมงาน การจัดการความ
สมดุลในเรื่องชีวิตส%วนตัวและชีวิตการทํางาน โดยมุ%งเน�นความรับผิดชอบในการทํางานตามบทบาท
หน�าท่ีท่ีได�รับอย%างเต็มท่ี(Crumpacker and Crumpacker, 2007)  

  อย%างไรก็ตาม ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จําเป�นต�องมีศักยภาพทางด�านการทํางาน 
โดยเฉพาะอย%างยิ่งการทํางานท่ีท�าทาย มีความสามารถในการคิดอย%างสร�างสรรค( และมีวิสัยทัศน(ใน
การวางเปjาหมายการทํางานของตนเองท่ีชัดเจน และสอดคล�องกับทิศทางขององค(การ (Broadbridge 
et al., 2007) นอกจากนี้บุคลากรรุ%นใหม% หรือเจนเนอเรชั่นวายยังชอบการทํางานเป�นทีมและ
การทํางานร%วมกัน สามารถปรับตัวได�ดีต%อการเปลี่ยนแปลงท่ีให�ความสําคัญกับผลลัพธ(ของงาน และ
ต�องการมีส%วนร%วมในการแสดงความคิด และวางแผนกลยุทธ(ในการทํางาน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจใน
กระบวนการท่ีชัดเจนมากข้ึน (Zemke et al., 2000) ในความเป�นบุคลากรรุ%นใหม% ตามแนวคิดของ
นักวิชาการยังพบอีกว%า เป�นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีวิธีคิดและกระบวนการคิดท่ีมากกว%าการให�ท%องจํา
หรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ(ตามคําสั่งอย%างเคร%งครัด จึงไม%ต�องการคําแนะนําว%าควรทําหรือไม%ควรทํา
อะไร แต%จะให�ความสนใจถึงผลสําเร็จของงานหรือความท�าทายในเนื้อหาของงานมากกว%าวิธีการ
ทํางาน (Hurst and Good, 2009) และสามารถเป�ดใจยอมรับและปรับตัวเข�ากับสถานการณ(ท่ี
แตกต%างได�ดีดี มีความสนใจใฝ�รู�ในเรื่องของเทคโนโลยี ทําให�มีโลกทัศน(และวิสัยทัศน(กว�างไกล และมี
ทักษะทางความคิดสร�างสรรค(ท่ีดี สามารถหาวิธีการแก�ไขปfญหาในรูปแบบต%างๆ ได� (Bell and Narz, 
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2007) ชอบความท�าทายใหม%ๆ และมุ%งม่ันทําอย%างเต็มท่ีเพ่ือผลสําเร็จ ม่ันใจในตนเองสูง กล�าคิดกล�า
แสดงความคิดเห็น ชอบทํางานเป�นทีมและใช�ชีวิตแบบต�องการการติดต%อสื่อสารกับผู�อ่ืนตลอดเวลา  
(Wong et al., 2008) 

  ดังนั้น หากองค(การต�องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ%นใหม% ก็คือการนําคุณค%า
ภายในทุนมนุษย(มาใช�งาน ร%วมกับการพิจารณาทุนทางสังคมและทุนขององค(การไปพร�อมกัน เพ่ือฉุด
สมรรถนะแฝงให�มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนการทํางานได�อย%างมีประสิทธิภาพ (วสันต( และ      
ธีระวัฒน(, 2559) โดยสมรรถนะ (Competency)นั้น เป�นความสามารถในงานหรือเป�นคุณลักษณะท่ี
อยู%ภายในบุคคลท่ีนําไปสู%การปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด�วย ความรู� (Knowledge) 
คือ ความรู�เฉพาะในเรื่องท่ีต�องรู�และเป�นสาระสําคัญ ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีต�องการให�ทําได�อย%างมี
ประสิทธิภาพ โดยทักษะท่ีเกิดนั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู� ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – 
Concept) คือ เจตคติ ค%านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ(ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว%า
ตนเองเป�น บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เป�นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช%น ลักษณะเป�น
ผู�นํา เป�นต�นและแรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป�นแรงขับภายใน ซ่ึงทําให�บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ%งไปสู%เปjาหมายท่ีดีกว%าหรือสูงกว%ามาตรฐาน (McClelland, 1973) 

  จากข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห(องค(ประกอบท่ีสําคัญของการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม% เพ่ือค�นหาและคัดสรรรองค(ประกอบสําคัญของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
ตามแนวคิดของนักวิชาการท้ังของไทยและต%างประเทศเพ่ือนําวิเคราะห(ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ซ่ึง
องค(ประกอบท่ีได�จากสังเคราะห(ครั้งนี้ จะนําใช�เป�นข�อมูลหลักในการสร�างแนวทางในการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยและการพัฒนาท่ีได�กล%าวถึงไปแล�ว ซ่ึงจะทําให�เกิดความเชื่อม่ันในข�อมูลข%าวสารได�ใน
ระดับหนึ่ง เม่ือนําองค(ประกอบท้ังหมด 6 ประการนี้เข�าสู%กระบวนการของการวิจัยและการพัฒนา 
ตามข้ันตอนท่ีจะกล%าวถึงในบทท่ี 3 ต%อไปนั้น ผู�วิจัยเล็งเห็นว%า จะก%อให�เกิดประโยชน(โดยตรงกับ
บุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเข�ามามีบทบาทในการทํางานมากข้ึน สามารถสร�างแผนการพัฒนาความเป�นผู�นําแก%
บุคลากรรุ%นใหม%ได�อย%างชัดเจน  

  การสังเคราะห(องค(ประกอบการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3   
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห(องค(ประกอบการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% 

 
หมายเหตุ: มาจากการสังเคราะห(เนื้อหาและการสรุปความของผู�วิจัย;  เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข�อมูลที่สอดคล�อง, (-) หมายถึง ไม%มีข�อมูลสอดคล�อง 
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  จากตารางท่ี 3 พบว%า จากการสังเคราะห(องค(ประกอบสําคัญของการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%ตามแนวคิดของนักวิชาการจํานวน 20 คน มีจํานวน 15 คน ท่ีให�ความสําคัญใน
องค(ประกอบการเป�นผู�นําทางด�านการมีทักษะการคิด และการรับรู�มากท่ีสุด รองลงมาจํานวน 14 คน 
มีด�วยกัน 2 ประเด็น คือ  องค(ประกอบด�านความยืดหยุ%นในการทํางาน และองค(ประกอบด�านการ
ทุ%มเททํางานอย%างหนัก และมีจํานวน 12 คน เท%ากันใน 3 ประเด็น ดังนี้ ด�านการทํางานเป�นทีมและ
การสร�างขวัญกําลังใจให�ทีม ด�านการสร�างสรรค(เทคโนโลยี และด�านการมีวิสัยทัศน(  แม�ว%าจะเป�น
ประเด็นท่ีได�รับคะแนนน�อยกว%าอีก 3 ประเด็นแรก แต%ยังเป�นข�อยืนยันได�ว%า ศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%ยังคงมีองค(ประกอบท่ีสําคัญด�วยกัน 6 ประเด็น ได�แก% การมีทักษะการคิดและการ
รับรู� ความยืดหยุ%นในการทํางาน การทุ%มเททํางานอย%างหนัก การทํางานเป�นทีมและการสร�างขวัญ
กําลังใจให�ทีม ด�านการสร�างสรรค(เทคโนโลยี และการมีวิสัยทัศน( ซ่ึงมีความสอดคล�องกับแนวคิดของ
ผู�วิจัยท่ีจําแนกองค(ประกอบของการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ไว� 

  สรุปได�ว%า การพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยเป�นเรื่องที่มีความสําคัญอย%างยิ่งกับองค(การ เป�นการมุ%งพัฒนา
บุคลากรรุ%นใหม%ให�มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับความเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมีวิธีคิด
และโลกทัศน(ท่ีเป�ดกว�าง (Mental Model) (Senge, 1990) เป�นการเตรียมความพร�อมให�บุคลากรรุ%น
ใหม%มีบทบาทในการเป�นผู�นําท้ังตัวเอง และเพ่ือนร%วมงาน เพ่ือการก�าวไปสู%การเป�น "ผู�สร�างตํานาน" 
(Mythmaker) ในองค(การ หรือมีบทบาทในการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเป�นผู�สร�างตํานานการ
เปลี่ยนแปลงไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู�" (Young Generation Leader is Mythmaker who 
changed organization to be learning organization)  

 
4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL และการพัฒนาภาวะผู�นํา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เป�นเรื่องท่ีต�องได�รับการพัฒนาเป�นประการแรกขององค(การ 
เนื่องจากคนเป�นส%วนสําคัญในการผลักดันให�เกิดกิจกรรมต%างๆ ในองค(การ หากองค(การต�องการมี
ศักยภาพท่ีจะแข%งขันในตลาดได�แบบมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเรื่องคนจึงเป�นปfจจัยหลักท่ีผู�วิจัยมุ%ง
นําเสนอในงานวิจัยนี้  

 4.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL 
  มนุษย( คือ สัตว(ท่ีรู�จักใช�เหตุผล สัตว(ท่ีมีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง  สิ่งท้ังปวงอัน

เป�นทรัพย( ส%วนพัฒนา หมายถึง ทําให�เจริญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  จาก
ความหมายของศัพท(ดังกล%าว สรุปได�ว%า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( คือการทําให�มนุษย(เจริญ มี
ศักยภาพมากข้ึนจนกลายเป�นทรัพยากรท่ีมีค%าในสังคมและในประเทศ 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(  ถือเป�นกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู%ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการองค(การสมัยใหม% โดยที่องค(การจะต�องมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู� ทักษะ 
ทัศนคติ ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีต�องการให�เกิดการเรียนรู�และนําไปสู%การปฏิบัติโดยต�องมีกระบวนการ
สําคัญในการ สร�างความรู� ความเข�าใจ ทักษะ และทัศนคติ  เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการมีส%วนร%วมในการ
แก�ไขปfญหา ท้ังนี้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เริ่มข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกา โดยนักวิชาการชื่อ ลีโอนาร(ด 
แนดเลอร( (Nadler, and Nadler, 1990) ได�กล%าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ว%า เป�นชุดของการ
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จัดกิจกรรมโดยดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและถูกออกแบบมาเพ่ือทําการปรับปรุงพฤติกรรมของ
คนในองค(การ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีให�ความหมายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ว%าเป�น
กระบวนการของการพัฒนาและการทําให�บุคลากรได�แสดงความเชี่ยวชาญ (Expertise) โดยใช�การ
พัฒนาองค(การ การฝ�กอบรมบุคคลและพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุ%งหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
(Swanson, 1995) ในขณะท่ี รอธเวล และเซรด (Rothwell and Sredl, 1992) ให�ความหมายว%า 
เป�นการจัดประสบการณ(การเรียนรู�ขององค(การ (Organizational Learning) โดยนายจ�างเป�น
ผู�รับผิดชอบ เพื่อจุดประสงค(ในการปรับปรุงการทํางานซึ่งเน�นการทําให�บุคลากรทํางานให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการบูรณาการเปjาหมายขององค(การและความต�องการของบุคคลให�สอดรับ
กัน ดีลาฮาเย (Delahaye, 2005) กล%าวว%า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�นส%วนหนึ่งท่ีแยกไม%ออกจาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย( และยังเก่ียวข�องกับการบริหารความหลากหลาย การสร�างความรู�ใหม%ๆ 
การบริหารสมัยใหม% การเรียนรู�ของผู�ใหญ% การสร�างหุ�นส%วนการเรียนรู� และการเรียนรู�ในงาน ทางด�าน
ของกิลลีย( เอ็กแลนด( และเมย(คูนิช (Gilley, Eggland and Maycunich, 2002) ได�กล%าวว%า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เป�นกระบวนการที่เป�นไปเพื่อการเรียนรู� การเพิ่มผลงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษย( โดยผ%านกิจกรรมความคิดริเริ่ม และกิจกรรมทางการบริหารท้ังท่ีเป�นทางการ 
และไม%เป�นทางการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน รวมท้ังการแสดงความพร�อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในเชิงกลยุทธ(จะมีการรวม 3 ประเด็น
ไปด�วยกันคือ การตระหนักรู�ถึงความซับซ�อนของการจัดการการเปลี่ยนแปลง ความต�องการเพ่ือความ
อยู%รอด และการปรับเปลี่ยนจากการให�ความสําคัญเฉพาะการฝ�กอบรม ไปเป�นการแสวงหาถึงแนวคิด
และทิศทางใหม%ๆ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในศตวรรษหน�า (Grieves, 2003) 

  สําหรับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ยังมีนักวิชาการให�ความหมาย
และคํานิยามดังนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เป�นกระบวนการอย%างหนึ่งในองค(การ ประกอบด�วย 
การวางแผนและการสนับสนุนอย%างชํานาญการ เพ่ือจัดให�มีการเรียนรู�ท้ังรูปแบบท่ีเป�นทางการและ 
ไม%เป�นทางการ กระบวนการสร�างความรู�และจัดประสบการณ(ใหม%ๆ ท้ังในสถานท่ีปฏิบัติงานและท่ีอ่ืน 
เพ่ือการเติบโตก�าวหน�าขององค(การ และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรโดยผ%านการนําเอาความสามารถ 
การปรับตัว การร%วมแรงร%วมใจ และกิจกรรมท่ีก%อให�เกิดความรู�ใหม%ของทุกคนท่ีทํางานเพ่ือองค(การ 
(Harrison and Kessel, 2004) ต%อมา ยอร(ก (Yorks, 2005) กล%าวว%า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
คือ ความคิดรวบยอดต%อบทบาทขององค(การและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ท่ีร%วมกันผลักดันและ
สร�างความมีประสิทธิภาพในงาน โดยให�บุคลากรสามารถนําเอาความสามารถท่ีมีอยู%ผสมผสานกับการ
นําเอาทรัพยากรท่ีองค(การมีมาพัฒนาตนเอง และผลประกอบการ เพ่ือทําให�ท้ังบุคลากรและองค(การ
ต%างก็บรรลุตามเปjาประสงค(ขององค(การ 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(มีความสําคัญต%อความสําเร็จอย%างยั่งยืนขององค(การ ใน
สภาพแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็ว ทําให�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ต�องมุ%งไปสู%การ
เพ่ิมพูนความรู� ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�เกิดผลลัพธ(สอดคล�องกับเปjาหมาย 
กลยุทธ( และโครงสร�างขององค(การตามทิศทางของการพัฒนาองค(การ แฮริสันและเคสเซล (Harrison 
and Kessels, 2004) กล%าวถึงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�นกระบวนการหนึ่งในองค(การ 
ประกอบด�วยการวางแผนและการสนับสนุนอย%างชํานาญ เพ่ือจัดให�มีการเรียนรู�ท้ังแบบท่ีเป�นทางการ
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และไม%เป�นทางการ กระบวนการสร�างความรู�และประสบการณ( ท้ังในสถานท่ีปฏิบัติงานและท่ีอ่ืนๆ 
เพ่ือความก�าวหน�าขององค(การและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร โดยนําเอาความสามารถ การปรับตัว 
การร%วมแรงร%วมใจ และกิจกรรมท่ีก%อให�เกิดความรู�ใหม%ของบุคคลในองค(การ ในขณะท่ี สแวนสัน
และฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001) ให�นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ไว�ว%า เป�น
กระบวนการของการพัฒนาและปลดปล%อยพลังความรู�ความสามารถ เพ่ือสร�างระบบการทํางานและ
กระบวนการภายใน เช%น กระบวนการกลุ%ม ระบบงาน และการทํางานของบุคลากรแต%ละคนอย%างมี
ประสิทธิภาพ  

  สําหรับนักวิชาการในประเทศไทยได�ให�ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(
ไว�ดังนี้ อ�างใน ศิรภัสสรศ( วงศ(ทองดี (2556: 19) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในความหมายแคบคือ
การพัฒนาเพ่ือก%อให�เกิดการเรียนรู� (Learning) ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) ประสบการณ(
ใหม%ๆ (Experience) และเป�นการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลให�เป�นผู�ท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ี
ต�องการ ในขณะท่ี วรารัตน( เขียวไพรี (2550) ได�แบ%งระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�น 2 
ระดับ คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ระดับมหภาค หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ให�เป�นผู�มี
ความรู� ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามทิศทางและกลยุทธ(การพัฒนาประเทศ โดยใช�
การศึกษา การฝ�กอบรม และการพัฒนา รวมท้ังการพัฒนาตามความสนใจของตนเองตลอดชีวิต 
เพ่ือให�ท้ังตนเองและประเทศเติบโตก�าวหน�าอย%างต%อเนื่อง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ระดับ
จุลภาค หมายถึง การพัฒนาการเรียนรู�ของบุคคล กลุ%ม และองค(การ ต้ังแต%เริ่มปฏิบัติงานและต%อเนื่อง
ตลอดช%วงชีวิตการเป�นสมาชิกขององค(การ มีจุดมุ%งหมายให�ทรัพยากรมนุษย(เป�นผู�มีความรู�ทักษะและ
ความสามารถนําภูมิปfญญาท่ีมีอยู%มาปรับปรุงและประยุกต(ใช�สอดคล�องอย%างต%อเนื่องโดยใช�รูปแบบ
การเรียนรู�ท่ีหลากหลายให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต%อองค(การ   

  ท้ังนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เป�นการนําศักยภาพของแต%ละบุคคลมาใช� ในการ
ปฏิบัติงานให�เกิดประโยชน(สูงสุด และสร�างให�แต%ละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีต%อองค(การ ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค%าของตนเอง เพื่อนร%วมงานและองค(การ (Swanson, 1995) เม่ือพิจารณา  
1) มนุษย(ทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให�เพ่ิมพูนข้ึนได� ท้ังด�านความรู� ด�าน ทักษะและเจตคติ ถ�า
หากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ 2) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย(ควรเป�นกระบวนการต%อเนื่อง ต้ังแต%การสรร
หา การคัดเลือก นํามาสู%การพัฒนาในระบบขององค(การ 3) วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี 
จะต�องเลือกใช�ให�เหมาะสมกับลักษณะขององค(การ และบุคลากร 4) จัดให�มีระบบการประเมินการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเป�นระยะ ๆ เพ่ือช%วยแก�ไขบุคลากรบางกลุ%ม ให�พัฒนาความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและในขณะเดียวกันก็ สนับสนุน ให�ผู�มีขีดความสามารถสูงได�ก�าวหน�าไปสู%ตําแหน%งใหม%ท่ีต�องใช� 
ความสามารถสูงข้ึน 5) องค(การจะต�องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให�เป�นปfจจุบัน ท่ีสามารถ ตรวจสอบ
ความก�าวหน�าได�เป�นรายบุคคล (ชนิสา ฮวดศรี, 2554) 
  อนันต( พันนึก (2554) ได�ศึกษาความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จาก
นักวิชาการต%างๆ ท้ังในประเทศและต%างประเทศ และทําการสามารถสกัดประเด็นท่ีเป�นความหมาย
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ไว� 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  ลักษณะท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( หมายถึง การดําเนินการให�บุคลากรได�รับ 
ประสบการณ(และการเรียนรู�ในช%วงเวลาหนึ่งเพ่ือนํามาปรับปรุงความสามารถในการทํางานโดยมี วิธ�
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ดําเนินการ 3 ประการ คือ 1) การฝ�กอบรม (Training) เป�นกิจกรรมการเรียนรู� มุ%งเน�นเก่ียวกับงานท่ี 
ปฏิบัติอยู%ในปfจจุบัน มีเปjาหมายคือ การยกระดับความรู� ความสามารถ ทักษะของบุคลากรในขณะนั้น
ให�สามารถทํางานในตําแหน%งนั้นๆ ได� ผู�ผ%านการอบรมไปแล�วสามารถนําาความรู�ไปใช�ได�ทันที  
2) การให�ศึกษา (education) ถือเป�นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยตรง เพราะการศึกษาเป�นการ
เพ่ิมพูน ความรู� ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร�างความสามารถในการปรับปรุงตนเองในทุกๆ ด�าน
ให�กับ บุคลากร และ 3) การพัฒนา (development) เป�นกระบวนการปรับปรุงองค(การให�มี
ประสิทธิภาพเป�น กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีไม%ได�มุ%งเน�นท่ีตัวงาน แต%มีจุดเน�นเพ่ือให�มีการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีองค(การต�องการ 

  ลักษณะท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( หมายถึง การนํากิจกรรมท่ีมีการกําหนด 
และวางรูปแบบอย%างมีระบบมาใช�เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรม
บุคลากรให�ดีขึ ้นโดยมุ%ง เน�นการพัฒนา 3 ส%วน คือ 1) การพัฒนาบูรณาการ ( individual 
development) 2) การพัฒนาสายอาชีพ (career development) และ 3) การพัฒนาองค(การ 
(organization development) ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาดังกล%าว มีจุดหมายร%วมกันคือ การปรับปรุง
การทํางานของ บุคลากรให�ดีข้ึน  

  ลักษณะท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( คือ การพัฒนาองค(การให�เป�นองค(การแห%ง
การเรียนรู� (learning organization) ซ่ึงเป�นการบูรณาการระหว%างการเรียนรู� และการปฏิบัติงานเข�า
ด�วยกันให�สามารถรวมกันได�อย%างต%อเนื่อง และเป�นระบบใน 3 ส%วน คือ ในระดับบุคคล ระดับกลุ%ม
หรือทีมผู�ปฏิบัติงาน และระดับระบบโดยรวม  ซ่ึงกระบวนการเรียนรู�จะแบ%งออกเป�น 3 ประเภท คือ 
1) การเรียนรู�จากประสบการณ(ในอดีต 2) การเรียนรู�ท่ีจะปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ(ในปfจจุบันและ 
3) การเรียนรู�เพ่ือเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( หมายถึงการพัฒนามนุษย(ท้ังในระดับปfจเจก
บุคคล (individual level) ไปจนถึงการพัฒนามนุษย(ในระดับองค(การ (Organizational level) ซ่ึง
การให�ความหมายของทั้งสองระดับนี้ ครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาเพื่อก%อให�เกิดการเรียนรู� 
(Learning) เพ่ิมความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) ประสบการณ(ใหม%ๆ (Experience) และเป�น
การเพ่ิมศักยภาพของบุคคลให�มีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ และเป�นการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานได�อย%างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยเป�น
การพัฒนาท้ังในระดับปfจเจกบุคคลและระดับองค(การ ซ่ึงบุคลากรรุ%นใหม%นี้จะเป�นฟfนเฟ�องท่ีสําคัญใน
การพัฒนาองค(การและธุรกิจให�เติบโตอย%างยั่งยืนต%อไป  
 4.2 องคLประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL 

  องค(ประกอบของการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. 
Eggland และ Ann Maycunich Gilley ในหนังสือ Principle of Human Resource 
Development โดยแบ%งองค(ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยใช�มิติทางด�านจุดเน�น 
(Focus) และมิติด�านผลลัพธ( (Results) เป�นปfจจัยท่ีกําหนดกรอบการพัฒนา ดังต%อไปนี้ 
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ภาพท่ี 8 แสดงมิติความสัมพันธ(ขององค(ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
ท่ีมา: Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland, and Ann Maycunich Gilley,  Principle of Human 
Resource Development, 2nd ed. (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002). 

 
  จะเห็นได�ว%าองค(ประกอบของการพัฒนาบุคลากรท้ัง 4 เรื่องนี้ เครื่องมือท่ีสําคัญท่ี

ทําให�การบริหารบุคลากรในทุก ๆ เรื่องประสบความสําเร็จก็คือ ขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีองค(การหลาย ๆ แห%งมีการกําหนดข้ึน หรือองค(การหลาย ๆ แห%งมีแผนท่ีจะ
กําหนดขีดความสามารถของแต%ละตําแหน%งงานข้ึนมาด�วยเช%นกัน ซ่ึงขีดความสามารถ หรือ สมรรถนะ
ของบุคลากรในองค(การนั้น ถือได�ว%าเป�นเครื่องมือการบริหาร (Management Tools) ท่ีนํามาใช�ได�ท้ัง
การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน การบริหารผลการดําเนินงาน และการพัฒนา
องค(กร สําหรับในแง%มุมของการพัฒนารายบุคคล Competency จะถูกนํามาใช�เพ่ือประเมินดูว%า
พนักงานแต%ละคนมีขีดความสามารถใดที่เป�นจุดแข็ง (Strength) และขีดความสามารถใดท่ีเป�น
จุดอ%อน (Weakness) โดยผู�บังคับบัญชาจะต�องเลือกขีดความสามารถท่ีจะต�องพัฒนาว%าควรจะเป�น
เรื่องใด หลังจากนั้นจึงกําหนดเครื่องมือท่ีจะนํามาใช�ในการพัฒนา ซ่ึงเครื่องมือท่ีผู�บริหารควรตระหนัก
ถึงก็คือ เครื่องมือท่ีมิใช%การฝ�กอบรมในห�องเรียนเท%านั้น เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานมีจํานวนมาก อาทิเช%น การสอนงาน (Coaching) การเป�นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การ
มอบหมายงานท่ียากและท�าทาย (Job Enrichment) การเพ่ิมปริมาณงานให�มีความเหมาะสม (Job 
Enlargement) รวมถึงการเรียนรู�ด�วยตนเอง(Self Learning) เป�นต�น (อาภรณ( ภู%วิทยพันธุ(, 2559)  

ผลลัพธL  (Results) 

ระยะสั้น 

Short-Term 

ระยะยาว 
Long-Term 

บุคคล 
Individual 

องคLการ 
Organization 

การมุ;งเน�น Focus 
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  นอกจากนี้ Competency ยังถูกนํามาใช�ในเรื่อง การพัฒนาสายอาชีพ นั่นก็คือ การ
กําหนดผังความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีไม%ใช%การเลื่อนตําแหน%งงาน (Promotion) 
เพียงอย%างเดียวเท%านั้น ความก�าวหน�าในสายอาชีพจะรวมไปถึงการโอนย�ายงาน (Job Transfer) ซ่ึง 
Competency จะใช�เป�นเกณฑ(ในการพิจารณาความพร�อมว%าพนักงานคนนั้นมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
เลื่อนตําแหน%งงานและโอนย�ายงานได�หรือไม% และหากพนักงานมีขีดความสามารถไม%พร�อม สิ่งท่ี
ผู�บริหารจะต�องดําเนินการต%อ (สุกัญญา รัศมีโชติ, 2549) นั่นก็คือ การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเป�นรายบุคคล และนอกจากการจัดทําผังความก�าวหน�าในสายอาชีพแล�ว การจัดทํา
แผนพัฒนาคนเก%งและคนดี (Talent Management) ยังเป�นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญของการพัฒนาสาย
อาชีพท่ีองค(การหลายแห%งเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ และได�เริ่มสรรหาคนเก%งและคนดีในองค(การ 
เพ่ือท่ีว%าองค(การจะได�หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล%านี้ให�อยู%ในองค(การได�นานท่ีสุด ซ่ึง
บุคคลเหล%านี้ท่ีองค(การได�มีการเตรียมให�เป�นผู�สืบทอดตําแหน%งงาน (Successors) สําหรับตําแหน%ง 
งานระดับบริหารต%อไป (อาภรณ( ภู%วิทยพันธุ(, 2552) 

  ศิรภัสสรศ( วงศ(ทองดี (2556) ได�กล%าวถึง การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) เป�นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญ ซ่ึง Competency จะถูกนํามาใช�เป�นปfจจัยหนึ่งในการวัด
และประเมินผลการทํางานของพนักงานในปfจจุบัน โดยการประเมินพฤติกรรมของพนักงานว%า
พนักงานมีการแสดงออกในพฤติกรรมท่ีผู�บังคับบัญชาคาดหวังมากน�อยแค%ไหนบ�าง ระดับการประเมิน
นั้นจะเน�นไปที่การประเมินความถี่หรือความบ%อยครั้งท่ีเกิดข้ึนของแต%ละพฤติกรรมท่ีต�องการ ซ่ึง
ผู�บังคับบัญชาจะรับรู�ถึงความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมของพนักงานได�ก็ต%อเม่ือผู�บังคับบัญชาจะต�อง
สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกเหตุการณ(หลัก (Critical Incidents) ท่ีสะท�อนถึงพฤติกรรมของ
พนักงานแต%ละครั้ง ด�วยการทําสมุดบันทึกพฤติกรรม  และสําหรับองค(ประกอบสุดท�ายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(ก็คือ การพัฒนาองค(การ (Organization Development) ท่ีเน�นการนําเครื่องมือ
ด�านการบริหารบุคลากรมาใช�ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค(การ เพื่อสร�างวัฒนธรรม
องค(การตามแบบอย%างท่ีผู�บริหารต�องการ ซ่ึง Competency จะถูกนํามาใช�เป�นกลไกขับเคลื่อนให�
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ัวท้ังองค(การ แนวคิดของการพัฒนาองค(การถือได�ว%านําองค(ประกอบ
ต%าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรมาบูรณาการเข�าด�วยกัน (Dave Ulrich. et al., 2012) เนื่องจาก
องค(การจะพัฒนาไปได�นั้นก็ต%อเม่ือองค(การจะต�องมีการพัฒนาพนักงานแต%ละคน การรักษาพวกเขาไว�
ด�วยการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย%างต%อเนื่อง  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผล
การปฏิบัติงานเพ่ือสร�างความยุติธรรมในการประเมินผลงาน ภายใต�ความเชื่อที่ว%าทุกคนมีคุณค%ามี
ความสําคัญ ซ่ึงหากคนได�รับการพัฒนาอย%างถูกทางก็จะเป�นการสร�างความสามารถในการแก�ปfญหา
ให�แก%องค(การและทําให�องค(การมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีเป�นองค(การแห%งความสุขตลอดเวลา (วันชัย มีชาติ, 
2556)  

  สําหรับองค(ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ท่ี พิชิต เทพวรรณ( (2554) 
กล%าวถึงนั้น ประกอบไปด�วย 4 ส%วน คือ 1) การเรียนรู� (Learning) เป�นการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรรู�อย%างถาวร ซึ่งจะมีผลกระทบต%อแนวทางการปฏิบัติหรือ
ประสบการณ(ท่ีเกิดข้ึน 2) การฝ�กอบรม (Training) เป�นแผนการและระบบการปรับปรุงพฤติกรรม ซ่ึง
กระทําได�โดยการผ%านกระบวนการเรียนรู� หรือเป�นโปรแกรมท่ีบุคลากรสามารถพัฒนาการทํางานของ
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ตนเองให�มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) การพัฒนา (Development) เป�นการเจริญเติบโต หรือการ
ตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู%ของบุคลากรรายบุคคล โดยเป�นผลพวงมาจากกการได�
เรียนรู�และได�ประสบการณ(จากการเรียนรู�ด�วย และ 4) การศึกษา (Education) เป�นการพัฒนาของ
การเรียนรู�ที่เป�นความนิยมและความเข�าใจท่ีเป�นความต�องการในการดําเนินชีวิต ซ่ึงต%างจากการ
เรียนรู�และทักษะท่ีมีความสัมพันธ(โดยตรงกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตเพียงอย%างเดียว ในขณะท่ี
ความเห็นของนักวิชาการต%างประเทศมองว%า องค(ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(นั้น เป�น
การดําเนินการให�บุคลากรได�รับประสบการณ(และการเรียนรู�ในช%วงระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให�นํา
ความรู�และทักษะท่ีได�มาปรับปรุงความสามารถในการทํางาน โดยมีวิธีการอยู% 3 ประการ คือ 1) การ
ฝ�กอบรม (Training) ถือว%าเป�นกิจกรรมท่ีก%อให�เกิดการเรียนรู� มุ%งเน�นเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยู%ใน
ปfจจุบัน มีเปjาหมายในการอบรม เพ่ือการยกระดับความรู� ความสามารถ และทักษะของบุคลากร ให�
สามารถทํางานในตําแหน%งท่ีรับผิดชอบอยู%ได�อย%างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคลากรท่ีผ%านการอบรมแล�ว
สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต(ใช�ในการทํางานได�ทันที 2) การศึกษา ถือว%าเป�นการพัฒนา
ทรัพยกรมนุษย(โดยตรง เพราะการศึกษาเป�นการเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนการ
เสริมสร�างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ด�านให�กับบุคลากร สําหรับการให�การศึกษาในองค(การ
จะเป�นการเตรียมความพร�อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการทํางานในอนาคตตามเปjาหมายขององค(การ 
หรือการให�การศึกษาสามารถใช�ในกรณีการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเลื่อนตําแหน%งงานใหม% หรือได�รับ
มอบหมายให�มีความรับผิดชอบงานท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลาในการพัฒนา 3) การพัฒนา เป�น
กระบวนการปรับปรุงองค(การให�มีประสิทธิภาพ เป�นกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีไม%ได�มุ%งเน�นท่ีตัวงาน แต%มี
จุดเน�นเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค(การปรารถนา ซ่ึงการพัฒนาองค(การเป�นการเตรียมความ
พร�อมในการปฏิบัติงานขององค(การในอนาคต เพ่ือให�สอดคล�องกับเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวการณ(ในโลกปfจจุบันท่ีมีความรวดเร็วและมีการแข%งขันท่ีสูง (Nadler and Nadler, 1980) 

  ดังนั้น องค(ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( จากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมจึงประกอบด�วยมิติของการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค(การ ซ่ึงมีตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาท่ีสําคัญคือ Competency หรือ 
ขีดความสามารถ หรือ สมรรถนะของบุคลากรในองค(การ โดยผ%านองค(ประกอบทางด�านการเรียนรู� 
การพัฒนา การให�การศึกษา และการฝ�กอบรม ซึ่งสอดคล�องกับการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยท่ีต�องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู�ผ%านการฝ�กอบรมให�กับบุคลากรรุ%นใหม% ให�มีความรู� 
ทักษะทางด�านการเป�นผู�นําเพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�อย%างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�นงานท่ีมีความสําคัญยิ่งต%อองค(การ เพราะเป�นงานท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาทรัพยากรท่ีมีคุณค%าและมีความสําคัญอย%างยิ่ง นั่นก็คือ "บุคลากร" ของ
องค(การนั่นเอง การที่ในปfจจุบันยึดหลักทรัพยากรมนุษย(คือ ศูนย(กลางของการพัฒนา ดังนั้น
ความสําเร็จขององค(การจึงข้ึนอยู%กับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( (จิตติมา  อัครธิติพงศ(, 
2556) ท้ังนี้ มีนักวิชาการได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ดังนี้  
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  ดนัย เทียนพุฒิ (2542) กล%าวถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�นกิจกรรมท่ี
มีความสัมพันธ(เก่ียวข�องกันตลอดเวลา มีส%วนเก้ือกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันให�เกิดความสมบูรณ(
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(นั้น ประกอบด�วย 1) การฝ�กอบรม 
เป�นการเรียนรู�เพ่ือเสริมทักษะ เพ่ือแก�ไขปfญหาในงานของบุคลากรท่ีกําลังทําอยู%ในปfจจุบัน 2) การศึกษา 
เป�นการเรียนรู�ท่ีมุ%งการปลูกฝfงทักษะความสามารถของบุคลากรต%อการปฏิบัติงานในอนาคต 3) การ
พัฒนา เป�นการเรียนรู�เพ่ือเพ่ิมความก�าวหน�าของบุคลากรในอนาคต เตรียมความพร�อมท่ีจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามความต�องการขององค(การ แนวคิดของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ท่ีควร
จะต�องเริ่มจากการวิเคราะห(สภาพแวดล�อมภายในองค(การ เพ่ือแสดงจุดแข็งและจุดอ%อนขององค(การ 
มีการวิเคราะห(สภาพแวดล�อมภายนอกองค(การ เพ่ือแสดงเป�นโอกาสและอุปสรรคขององค(การ 
จากนั้นจึงนํามาสังเคราะห(เป�นแผนกลยุทธ(ขององค(การ และเชื่อมไปสู%การประเมินความจําเป�นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย( โดยการกําหนดเป�นขอบเขต ด�านและระดับของการพัฒนา จากนั้นจึง
ออกแบบการพัฒนา และประเมินผลก%อนการพัฒนา แล�วดําเนินการตามแผนท่ีวางไว� และเม่ือเสร็จ
สิ้นจะต�องมีการประเมินการพัฒนาท้ังเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อนําข�อมูลไปปรับปรุง
พัฒนาการทรัพยากรมนุษย(ในโอกาสต%อไป (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน(, 2556) สําหรับแนวคิดของ สุธินี 
ฤกษ(จํา (2557) เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(นั้น มีข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องอยู% 4 ข้ันตอน 
ได�แก% ข้ันตอนแรก การประเมินความจําเป�นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( และเนื่องจากทุกองค(การ
ย%อมมีทรัพยากรจํากัด ทําให�ไม%สามารถดําเนินทุกกิจกรรมไปพร�อมๆ กันได� ดังนั้นจึงต�องดําเนิน
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญเร%งด%วนท่ีส%งผลกระทบต%อความอยู%รอดขององค(การก%อนเสมอ ข้ันตอนท่ีสอง 
การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ประกอบด�วยการจัดฝ�กอบรมและการพัฒนา การ
พัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค(การ ข้ันตอนท่ีสาม การนําแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย(ไปดําเนินการให�เกิดข้ึนจริงอย%างเป�นรูปธรรม โดยมุ%งเน�นเรื่องความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และข้ันตอนท่ีสี่ การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( รวมถึงการจัดให�มีข�อมูล
การสะท�อนกลับ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาได�อย%างเหมาะสมกับกลุ%มบุคลากรมากท่ีสุด 

  นอกจากนี้ นักวิชาการต%างประเทศได�ให�มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย( ไว�ดังนี้ ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000; 2005) เสนอแนะไว� 4  ข้ันตอน ได�แก% ข้ันตอน
ท่ี 1 การสํารวจวินิจฉัยหาความจําเป�นด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( (HRD needs investigation) 
โดยใช�กระบวนการในการสํารวจวิเคราะห(สภาพแวดล�อมภายนอกและประเมินสภาพแวดล�อมภายใน 
ซ่ึงให�ความสําคัญกับการนําเอาหลักการของการเรียนรู�ของผู�ใหญ% (Adult Learning Principle) เข�าสู%
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ภาคปฏิบัติ ข้ันตอนนี้ถือเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งและควรมุ%งเน�นไป
ในเรื่องของอนาคต ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design Stage) ต�องคํานึงถึงองค(ประกอบท่ีสําคัญใน
การออกแบบ 3 ประการคือ กลยุทธ(การเรียนรู� (Learning Strategies) ลําดับชั้นของผลลัพธ(ในการ
เรียนรู� (The Hierarchy of Learning Outcomes) และ ผู�เรียน (The Learners) ข้ันตอนท่ี 3 ข้ัน
การปฏิบัติ (Implementation Stage) มีการจําแนกกลยุทธ(การเรียนรู�ออกเป�น 3 ประเภท คือ       
1) กลยุทธ(ท่ีมีโครงสร�าง ประกอบด�วย 1.1) การฝ�กทักษะ (Skills session) คือ การฝ�กทักษะ
ภาคปฏิบัติ สามารถทําได� 4 ข้ันตอน คือ การแสดงหรือสาธิต การแสดงหรือสาธิต พร�อมการอธิบาย 
การตรวจสอบความเข�าใจ และการทดลองให�ทํา (Delahaye and Smith, 1998) 1.2) การให�ความรู�
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ภาคทฤษฎี (Theory session) มีข้ันตอนโดยเริ่มจากการแนะนําเพ่ือเข�าสู%เนื้อหา ตามด�วยการอธิบาย
รายละเอียด การให�ผู�เรียนทํากิจกรรม และทําการสรุปในแต%ละเนื้อหานั้น ซ่ึงจะกระทําตามข้ันตอน
จนจบสิ้นเนื้อหา จากนั้นจึงทําการสรุปรวมท้ังหมด 1.3) การบรรยาย (Lecture session) เป�นวิธีการ
ท่ีนํามาใช�มากท่ีสุด เพราะสามารถให�ผู�เข�าอบรมฟfงได�จํานวนมาก การดําเนินการไม%ยุ%งยากซับซ�อน 
(Rothwell and Sredl, 1992) 2) กลยุทธ(กึ่งมีโครงสร�าง ได�แก% 2.1) การอภิปรายแลกเปลี่ยน 
(Discussion) เป�นกระบวนการกระตุ�นให�ผู�เรียนได�คิดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกัน    
2.2) กรณีศึกษา (Case Study) เป�นการสร�างความรู�แจ�งชัด จะเป�นการเรียนรู�ท่ีลึกกว%าประสบการณ(
ตรงของผู�เรียน ซ่ึงผู�เรียนจะต�องฝ�กการคิด วิเคราะห( จําแนก แจกแจง แยกแยะข�อเท็จจริงใน
สถานการณ(ท่ีซับซ�อน พัฒนาทักษะการบริหารในเรื่องเวลาและทรัพยากรต%างๆ การเรียนรู�จาก
กรณีศึกษามีประโยชน(ต%อการพัฒนางานอย%างยิ่ง 2.3) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เหมาะ
กับการพัฒนาด�านทักษะสัมพันธ( และ 2.4) การเรียนรู�เชิงประสบการณ( (Experiential Learning) 
เช%น การเรียนรู�จากโครงการ หรือกลุ%มทดลอง 3) กลยุทธ(ท่ีไม%มีโครงสร�าง เช%น การเรียนรู�จากปfญหา 
การเรียนรู�จากประสบการณ(หรือการปฏิบัติ การเรียนรู�จากพ่ีเลี้ยง การเรียนรู�ผ%านระบบอิเล็กทรอนิกส( 
หรือ E-Learning  เหมาะสําหรับการพัฒนาการคิดอย%างมีวิจารณญาณ การพัฒนาทักษะความสามารถใน
ข้ันสูง ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญดังนี้ (Delahaya, 2005)      
4.1) ใช�ในการวัด ว%ามีการเปลี่ยนแปลงอย%างไร 4.2) ใช�ในการปรับปรุงข้ันตอนท่ีผ%านมาท้ัง 3 ข้ันตอน 
4.3) ใช�ในการตรวจสอบดูว%ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู%ในส%วนใดของการเรียนรู� และ 4.4) ใช�ใน
การบ%งบอกความคุ�มค%าของการเปลี่ยนแปลงเหล%านั้น 

  สําหรับแนวคิดของสวอนสันและฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001) ได�
นําเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ไว� 5 ขั้นตอน ได�แก% ขั้นการวิเคราะห( ขั้นการเสนอ      
ขออนุมัติ ข้ันการออกแบบหรือการจัดทํารายละเอียด ข้ันการนําไปปฏิบัติ และข้ันการประเมินผล 
นอกจากนี้มีการกล%าวว%ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เป�นส%วนสําคัญยิ่งขององค(การ ท่ีจะทําให�
เกิดแรงผลักในการก�าวไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ได� โดยมีกระบวนการดังต%อไปนี้ การวิเคราะห(
องค(การ (Organizational analysis) เพ่ือให�มองเห็นทิศทางในอนาคต โดยมาจากการวิเคราะห(
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกอย%างละเอียดถ่ีถ�วน รวมถึงจุดอ%อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสท่ี
องค(การกําลังเผชิญอยู% เช%น เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมายธุรกิจ 
ระดับความสามารถของบุคลากรในองค(การ มาตรฐานการทํางาน ความต�องการของลูกค�า คู%แข%งทาง
การตลาด เป�นต�น ต%อมาคือการวิเคราะห(งาน (Task analysis) หรือการพัฒนาระบบสมรรถนะ 
(Competency development) โดยการพิจารณาจากกิจกรรมต%างๆ ในงาน ความรู� ความสามารถ 
ทักษะในการทํางานให�มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสภาพหรือเง่ือนไขในการทํางาน และสุดท�ายคือ การ
วิเคราะห(บุคคล (Person analysis) พิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ปfจจัยนําเข�า ผลลัพธ( 
และผลสืบเนื่อง รวมถึงปฏิกิริยาสะท�อนกลับของบุคลากรเพ่ือให�มีการปรับปรุงอย%างต%อเนื่องเป�นระยะ 
อันส%งผลท่ีดีต%อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(อย%างแท�จริง (Raymond A. Noe., 2010) ยังมี
นักวิชาการท่ีเสนอตัวแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(และการฝ�กอบรม (Training and HRD 
Process Model) ไว� 4 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจอย%างละเอียด โดยการหาความต�องการในการ
ฝ�กอบรม (Assessment) 2) การออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรท่ีอบรม (Design)  3) การนําไปปฏิบัติ
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ให�เกิดเป�นรูปธรรม (Implementation) และ 4) การประเมินผล เพ่ือนําผลท่ีได�มาแก�ไขปรับปรุงให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานต%อไป (Evaluation)   

  ในขณะท่ี ลีโอนาร(ด แนดเลอร( (Nadler, 1970) ได�เสนอซีอีเอ็มโมเดล (Critical 
Events Model) โดยประยุกต(กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(มาจากกระบวนการฝ�กอบรม ซ่ึง
ประกอบด�วย 1) การค�นหาและระบุความจําเป�นในระดับองค(การ (Identify the needs of the 
organization) 2) การกําหนดมาตรฐานของผลงาน (Specify job performance) 3) การค�นหาและ
ระบุความต�องการของผู�เรียน (Identify learner needs) 4) การกําหนดวัตถุประสงค( (Determine 
objectives) 5) การสร�างหลักสูตรเพ่ืออบรม (Develop curriculum) 6) การเลือกกลยุทธ(การสอนท่ี
เหมาะสม (Select instructional strategy) 7) การเตรียมอุปกรณ(เครื่องมือการเรียนการสอน 
(Obtain instructional resources) และ 8) การจัดฝ�กอบรม (Conduct training) ท้ังนี้ใน            
ทุกข้ันตอนจะต�องมีการประเมินผลและให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปปรับปรุงให�ดีข้ึนในทุกระยะของ
การดําเนินการ ดังแสดงในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ซีอีเอ็มโมเดล (CEM Model : Critical Events Model) 
ท่ีมา: Z. Nadler, Developing Human Resources (Houston: Guil Publishing Company, 
1970). 
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และ  

ให�ผลสะท�อนกลับ 

สร�างหลักสูตร เนื้อหา วิชา 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย(ท่ีนักวิชาการแต%ละท%านได�นําเสนอไปแล�วนั้น เม่ือพิจารณาองค(รวมจะพบว%าในทางปฏิบัติของ
กระบวนการพัฒนานั้นมีความเห็นท่ีสอดคล�องกัน ซ่ึงในกระบวนการการพัฒนานั้นจะต�องคํานึงถึง
ปfจจัยท่ีสําคัญ 7 ประการ ได�แก% (ศิรภัสสรศ( วงศ(ทองดี, 2556) 1) สภาพแวดล�อมภายนอกของ
องค(การ 2) สภาพแวดล�อมภายในองค(การ 3) ตัวบุคลากร หรือผู�เรียน 4) ตัวแบบหรือกรอบแนวคิด 
และทฤษฎีเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 5) กลยุทธ(หรือวิธีการสร�างการเรียนรู� 6) สมรรถนะ 
ความรู� ทักษะ ประสบการณ( และกรอบการคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( และ7) การบริหาร
จัดการเพ่ือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือก%อให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรมดังกล%าวมีความสอดคล�องกับการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ท่ีผู�วิจัยต�องการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู�ผ%านกระบวนการฝ�กอบรมให�กับบุคลากรรุ%นใหม% เป�นการปูทางเพื่อนําไปสู%การ
พัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําให�มีความรู� มีทักษะ และมีประสบการณ( เพ่ือต%อยอดแนวคิดในการ
พัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค(การให�มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�อย%างมีประสิทธิภาพต%อไป 
 4.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL 

  หากกล%าวถึง กลยุทธ(ในการพัฒนาบุคลากรในองค(การท่ีไม%ประสบความสําเร็จ ก็
ต%อเม่ือผู�บริหาร หรือผู�ท่ีมีหน�าท่ีในการกําหนดกลยุทธ(องค(การไม%ได�เข�าใจถึงหลักปรัชญาท่ีเป�นแนวคิด 
และเป�นทฤษฎีท่ีรองรับต%อรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรในองค(การ (จิตติมา อัครธิติพงศ(, 2556) ซ่ึง
ปรัชญาและทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายได�ถึงองค(ความรู�ท่ีผ%านการวิจัย การฝ�กปฏิบัติเป�นระยะเวลา
ยาวนาน มีการพิสูจน(จากข�อสมมติฐานท่ีได�กําหนดข้ึนไว�แล�ว (Blume et. al., 2010)  ดังนั้น กรอบ
ของหลักปรัชญาด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(สามารถอธิบายได�ด�วยหลักการทางทฤษฎีแต%ไม%สามารถ
อธิบายได�เพียงแค%ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท%านั้นจะต�องมีการผสมผสานให�เกิดความสอดคล�องกัน ซ่ึงพบว%า
หลักทฤษฎีท่ีนํามาใช�ในการสนับสนุนกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในองค(การมีด�วยกัน 3 ทฤษฏี
หลัก ประกอบด�วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร( (Economic Theory) ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological 
Theory) และทฤษฎีระบบ (System Theory)  (Swanson and Holton, 2001) ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
ท่ีมา: R. A. Swanson and E. F. Holton, Foundations of Human Resource Development 
(San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publisher, Inc, 2001). 

 
  ดังท่ีแสดงในภาพที่ 10 ทฤษฎีที่ถือว%าเป�น 3 เสาหลักของทฤษฎีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย( สามารถเพ่ิมเติมอธิบายได�ว%า กรอบแนวคิดรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(นั้น 
จะต�องเกิดข้ึนจากการผสมผสานการบูรณาการจากแนวคิดหลักท้ังสามด�าน (อาภรณ( ภู%วิทยพันธุ(, 
2551) และสามารถให�รายละเอียดดังนี้ (ชุติกาญจน( ศรีวิบูลย(, 2557)  

1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร( (Economic Theory) ตามหลักของทฤษฎีจะให�ความสนใจ
เก่ียวกับเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช�ทรัพยากรเพ่ือให�เกิดผลผลิตตามเปjาหมาย
ขององค(การ โดยการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู%อย%างจํากัดให�เกิดประโยชน(สูงสุดต%อองค(การ ในแง%มุม
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยส%วนใหญ%จะกล%าวถึงแนวคิดทางด�าน จิตวิทยาท่ีมุ%งเน�นถึงความ
เข�าใจหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษย(ในองค(การ รวมถึงทฤษฎีระบบโดยมองถึง
ความสัมพันธ(ของกระบวนการต%าง ๆ มากไปกว%าการกล%าวถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร( ต%อมาภายหลัง
มีคําถามท่ีเป�นโจทย(จากองค(การว%า ทําอย%างไรในการเพ่ิมผล ประกอบขององค(การ (Organizational 
Performance) ไม%ว%าจะเป�นกําไร รายได� ยอดขาย นั่นก็คือ ความพยายามในการวัดผลตอบแทนท่ี
ได�รับจากการลงทุน หรือ Return On Investment : Roi (Laurie B. and Daniel M., 2007) เป�น
เหตุให�นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จําเป�นจะต�องศึกษาและวิเคราะห(ถึงทฤษฎีทางด�านเศรษฐศาสตร( 
การศึกษาถึงต�นทุนท่ีได�ลงทุนไปแล�วสําหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนท่ีได�รับว%าคุ�มค%าหรือไม% ต�องรู�และ
เข�าใจถึงความต�องการขององค(การนั่นก็คือ กําไร รายได� และค%าตอบแทนท่ีได�รับ รวมถึงต�นทุน
ค%าใช�จ%ายท่ีเกิดข้ึนของตัวบุคคล และด�วยเหตุนี้เอง นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จําเป�นอย%างยิ่งท่ีจะต�อง

  

 

 

ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL 

องคLการ, กระบวนการ, ปzจเจกบุคคล  
ผลการปฏิบัจิงาน 
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ทําการศึกษาและเข�าใจ ถึงหลักทฤษฎีทางด�านเศรษฐศาสตร(ให�มากขึ้น ขอบเขตหน�าที่ความ
รับผิดชอบสําหรับนักพัฒนาบุคลากร มิใช%เพียงแค%การกําหนดกลยุทธ(การฝ�กอบรมและการพัฒนา
พนักงานให�สอดคล�องกับนโยบายธุรกิจขององค(การเท%านั้น หากยังมีภาระหน�าท่ีงานหลักอีกประการก็
คือ การวัดผลสําเร็จจากกลยุทธ(ท่ีออกแบบไปแล�วนั้นว%า สามารถช%วยให�ผลประกอบการขององค(การดี
ข้ึนบ�างหรือไม% ถ�าหากยังไม%ดีข้ึนควรจะต�องทําอย%างไรต%อไป การศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร(จะทํา
ให�นักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู� ความเข�าใจถึงการกําหนดกรอบ แนวทาง และกลยุทธ(ในการพัฒนา
พนักงานในองค(การได�ดียิ่งข้ึน   

  จากการศึกษาทําให�ทราบว%า การประยุกต(ใช�ทฤษฎีเศรษฐศาสตร(ในการพัฒนา
บุคลากรในองค(การนั้นสามารถ ศึกษาและทําความเข�าใจได�ง%ายมาก มีทฤษฎีหลัก ๆ ในแง%มุมของหลัก
เศรษฐศาสตร(ท่ีควรจะรู�และ ให�ความสนใจก็คือ  1.1)  Scarce Resource Theory : ทฤษฎีการใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู%อย%างจํากัด  ในทฤษฎีจะกล%าวถึงข�อจํากัดของการใช�ทรัพยากรไม%ว%าจะเป�นเรื่องของ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ(ท่ีใช� เวลาท่ีสูญเสียไปในกิจกรรมนั้นๆ และอ่ืนๆ พบว%าโครงการหรือกิจกรรม
ต%างๆ ท่ีกําหนดข้ึนมานั้นอาจจะเผชิญกับปfญหาการมีทรัพยากรที่ไม%เพียงพอ ซึ่งผู�ปฏิบัติงานเอง
จําเป�นจะต�องคํานึงและตัดสินใจเลือกนําทรัพยากรอ่ืน ๆ มาทดแทนโดยการคาดการณ(และคาดคะเน
ถึงทรัพยากรท่ีถูกใช�ไปกับผลตอบแทนท่ีได�รับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงค%า Roi : Return On 
Investment ว%าการเลือกใช�ทรัพยากรนั้น ๆ จะคุ�มค%ากับการลงทุนหรือไม% (Dan Moynihan and 
Brian Titley, 2000) รายละเอียดตามภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงความสัมพันธ(ของทฤษฎีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู%อย%างจํากัด 
ท่ีมา: Dan Moynihan and Brian Titley,  ECONOMICS, A Complete Course (Oxford: 
University Press, 2000). 
 

ทรัพยากรท่ีมีจํากัด 

การใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู;อย;าง
จํากัด 

ความต�องการท่ีไม;มีท่ีสิ้นสุด 

การวางแผนด�านเศรษฐกิจ
จากส;วนกลาง 

ต�องการผลิตอะไร 
ใครเปFนคนผลิต 

ผลิตไปให�ใคร 

เศรษฐกิจแบบผสมผสาน เศรษฐกิจการตลาด 

สิ่งท่ีเราจะต�องพิจารณา 

สิ่งท่ีเราทําจะเปFนตัวกําหนด 
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  และ 1.2)Sustainable Resource Theory : ทฤษฎีการใช�ทรัพยากรอย%างยั่งยืน 
ทฤษฎีนี้จะมุ%งเน�นผลตอบแทนที่ได�รับโดยมองถึงเปjาหมายระยะยาวในอนาคตมากกว%า เปjาหมาย
ระยะสั้น การลงทุนท่ีเกิดข้ึนจะต�องคํานึงถึงข�อได�เปรียบในการแข%งขันอย%างยั่งยืน (Sustainable 
Advantage) (Swanson and Holton, 2001) โดยการนําเอาเทคโนโลยีเข�ามาช%วยในการทํางานเพ่ือ
ปรับปรุง กระบวนการทํางานให�รวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มากไปกว%าการพิจารณาเพียงแค%
การนํา เทคโนโลยีใหม% ๆ เข�ามาใช�โดยไม%ได�มองไปถึงการสร�างความได�เปรียบในการแข%งขันกับ
คู%แข%งกับอุตสาหกรรมใหม%ภายนอกในระยะยาว (Thurow, 1993) และ 1.3) Human Capital 
Theory: ทฤษฎีทุนมนุษย( แนวความคิดเรื่องทุนมนุษย( (Human Capital) ไม%ใช%หลักการบริหาร
จัดการแนวทางใหม%ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน แต%เป�นคําท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแต%ศตวรรษท่ี 18 โดยนักเศรษฐศาสตร(ท่ีชื่อ 
อดัม สมิท (Adam Smith, 1976) ต%อมา แกรี่ เบคเกอร( (Gary Becker, 1993) ซ่ึงเป�นนัก
เศรษฐศาสตร(ท่ีเชี่ยวชาญในศาสตร(ด�านทุนมนุษย(ได�ศึกษา ค�นคว�าและกําหนดข้ึนมาเป�นทฤษฎีท่ีเรียกกันว%า 
ทฤษฎีทุนมนุษย(โดยมุ%งเน�นการลงทุนไปท่ีขีดความสามารถ และทักษะในการทํางานของบุคลากรใน
องค(การ อันจะนํามาซ่ึงผลประกอบการและผลการดําเนินงานท่ีดีขององค(การ 

  สําหรับทฤษฎีทุนมนุษย(นี้เป�นทฤษฎีทางด�านเศรษฐศาสตร(ท่ีได�ถูกนํามาใช�มากท่ีสุด 
โดยพิจารณาถึงผลผลิตท่ีได�รับจากพนักงานเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได�ลงทุนไปในรูปแบบของการ
ฝ�กอบรมและการศึกษาเป�นการวิเคราะห(ประสิทธิภาพของต�นทุน หรือ Cost-Effectiveness 
Analysis ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธ(ระหว%างการเรียนรู�ท่ีเพ่ิมข้ึนกับผลผลิตของพนักงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ตามไปด�วย และเม่ือผลผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนที่พนักงานพึงจะได�รับย%อมเพ่ิมสูงข้ึน ด�วย
เช%นเดียวกัน พบว%าผลผลิตของพนักงานท่ีสูงข้ึนจะนําไปสู%ผลผลิตและผลประกอบการของ หน%วยงาน
และขององค(การเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ ดังภาพท่ี 12 แสดงความสัมพันธ(ดังต%อไปนี้ 
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ภาพท่ี 12 แสดงทฤษฎีทุนมนุษย( 
ท่ีมา: อาภรณ(  ภู%วิทยพันธุ(, กลยุทธLการพัฒนาทรัพยากรมนุษยL (กรุงเทพฯ: เอช อาร( เซ็นเตอร(, 2551), 
101.  
 

  ดังนั้น ทฤษฎีทุนมนุษย(จึงเป�นการวิเคราะห(จากแนวคิดของต�นทุนและผลประโยชน(
ท่ีได�รับ (Cost-Benefit Analysis) และการวิเคราะห(บนพ้ืนฐานของผลตอบแทนท่ีได�รับจากการลงทุน 
(Roi: Return On Investment) พบว%ากิจกรรมหรือโครงการต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย( นั้นจําเป�นอย%างยิ่งที่จะต�องคํานึงถึงการเพิ่มมูลค%าของมนุษย(ที่เป�นพนักงานใน
องค(การ ด�วยการ เรียนรู�ผ%านการศึกษา การฝ�กอบรม และการพัฒนาต%าง ๆ อันนําไปสู%ผลลัพธ(หรือ
ผลผลิตท่ีองค(การ ต�องการ (จิตติมา อัครธิติพงศ(, 2556) จะเห็นได�ว%าทุนมนุษย(เป�นเรื่องท่ีมุ%งเน�น
ความสัมพันธ(ระหว%างการลงทุนในมนุษย(กับผลสําเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งกรอบความคิดด�านทุนมนุษย(ได�
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไปเช%นกัน จากกรอบความคิดในอดีตจนกระท่ังในปfจจุบัน
ท่ีมีความแตกต%างกันดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 4  (Phillips, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปzจจัยนําเข�า : 
ทรัพยากรมนุษยL 

การลงทุน : การศึกษา 
และการฝ~กอบรม 

ผลลัพธL : การเรียนรู�
ของพนักงาน 

ปzจจัยนําเข�า : พนักงาน
ท่ีมีความรุ�ความสามารถ 

การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

ผลลัพธL : ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

ผลลัพธL : ค;าตอบแทน 
ผลประกอบการเพ่ิม

สูงข้ึน 
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ตารางท่ี 4 ความแตกต%างระหว%างกรอบแนวคิดเก่ียวกับทุนมนุษย(แบบเดิมและแบบใหม% 
กรอบความคิดแบบเดิม 

 
กรอบความคิดแบบใหม% 

ทุนมนุษย(มองไปท่ีค%าใช�จ%าย ถือว%าเป�นต�นทุน 
(Cost) ท่ีเกิดข้ึน 

ทุนมนุษย(มองไปท่ีค%าใช�จ%าย ถือว%าเป�นการ 
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค%า (Value) ในตัวคนให� 
เกิดข้ึน 

ฟf งก( ชันงานด� านการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย(ถูกผู�รับรู�ว%าเป�นงานสนับสนุน 
(Support Function) 

ฟf งก(ชั นงานด� านการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย(ถูกผู�รับรู�ว%าเป�นหุ�นส%วนทาง 
กลยุทธ(ขององค(การ (Strategic Partner) 

งบประมาณด�านทรัพยากรมนุษย(จะถูก
กําหนด ข้ึนจากหน%วยงานท่ีรับผิดชอบด�าน
ทรัพยากร บุคคลเท%านั้น 

ผู�บริหารระดับสูงจะเก่ียวข�องกับการกําหนด
งบประมาณด�านทรัพยากรมนุษย( 

ทุนมนุษย(เป�นเรื่องท่ีจะต�องถูกบริหารจัดการ 
โดยหน%วยงานด�านทรัพยากรบุคคลในองคก(าร 

ทุนมนุษย(เป�นเรื่องท่ีจะต�องถูกบริหารจัดการ 
โดยผู�บริหารระดับสูงในองค(การ 

มีความพยายาม ท่ีจะทําความเข� า ใจ ถึ ง 
ผลตอบแทนท่ีได�รับจากการลงทุน (ROI : 
Return On Investment) เพียงเล็กน�อย
เท%านั้น 

ROI ถือว%าเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญโดยจะต�อง
ทําความเข�าใจถึงความสัมพันธ(ระหว%างสาเหตุ 
และผลลัพธ( ท่ีเ กิดข้ึน (Cause-And-Effect 
Relationships) 

ทุนมนุษย(จะถูกวัดและประเมินได�จากข�อมูลท่ี 
มีอยู%เท%านั้น 

ทุนมนุษย(จะถูกวัดและประเมินได�จากข�อมูลท่ี 
จําเป�นจะต�องเก็บรวบรวมให�มีข้ึน 

โปรแกรมด�านการบริหารบุคลากรในองค(การ 
ถูกออกแบบ ข้ึน โดยไม% ได� คํ านึ ง ถึ งการ 
ตอบสนองต%อความต�องการขององค(การ 

โปรแกรมด�านการบริหารบุคลากรในองคก(าร 
ถูกออกแบบข้ึน โดยคํานึงถึงความต�องการ 
เฉพาะขององค(การ ก%อนท่ีโปรแกรมนั้นจะถูก 
นําไปประยุกต(ใช�ท่ัวท้ังองค(การ 

โปรแกรมหรืองานท่ีเก่ียวข�องกับทุนมนุษย(จะ 
ถูกรายงานผลจากสิ่งท่ีได�ดําเนินการ โดย 
มุ%งเน�นท่ีปfจจัยนําเข�า (Input) มากกว%า 

โปรแกรมหรืองานท่ีเก่ียวข�องกับทุนมนุษย( 
จะถูกรายงานผลจากผลผลิตท่ีเกิดข้ึน โดย
มุ%งเน�น ไปท่ีปfจจัยด�านผลลัพธ(  (Output) 
มากกว%า 

 

ท่ีมา: Jack J. Phillips, Investing in Your Company’s Human Capital (New York: 
Publisher: AMACOM, 2005). 

 
  จากตารางท่ี 4 พบว%ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย(ในปfจจุบันจะมุ%งเน�นไปท่ี

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในตัวบุคลากรในองค(การมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องการ
บริหารจัดการความรู�ในทรัพยากรมนุษย( ยุคของทุนมนุษย(ถือว%าเป�นยุคของความรู� (Knowledge Era) 
ท่ีเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมและยุคอุตสาหกรรม ท้ังนี้การบริหารจัดการความรู�ในทรัพยากรบุคคลนั้น
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จะมุ%งเน�นไปท่ีสินทรัพย(ท่ีจับต�องไม%ได� (Intangible Assets) มากกว%าสินทรัพย(ท่ีจับต�องได� (Tangible 
Assets) ที่จะนําองค(การไปสู%ความได�เปรียบในการแข%งขันกับธุรกิจภายนอก สจ�วต (Thomas 
Stewart, 1999) กล%าวว%า ทุนมนุษย(ถือเป�นหนึ่งในองค(ประกอบสําคัญของสินทรัพย(ทางปfญญาท่ี
ประกอบด�วยการวัดต%างๆ ดังนี้ คือ Collective Skills เป�นทักษะความชํานาญท่ีถูกสั่งสมมาของแต%
ละบุคคล เป�นทักษะท่ีอยู%ในตัวบุคคลจะส%งผลถึงทักษะความชํานาญในการทํางานของทีมงานและของ
องค(การในท่ีสุด Communication of Practices หมายถึงชุมชนนักปฏิบัติซ่ึงในแต%ละองค(การจะ
ประกอบไปด�วยกลุ%มคนท่ีรวมกันมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันภายในกลุ%ม การสื่อสารกันภายในกลุ%ม
จะทําให�เกิดการถ%ายโยงการเรียนรู�ข้ึน และ Social Capital สังคมเป�นรูปแบบของการติดต%อสื่อสาร
ระหว%างกัน มีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน มีความเข�าใจกันด�วยดี การแลกเปลี่ยนมุมมองคนในสังคม 
เน�นพฤติกรรมการทํางานร%วมกันในสังคม 

  ดังนั้น ทุนมนุษย(จึงเน�นไปท่ีการบริหารจัดการความรู�ของคน ทําอย%างไรให�บุคลากร
ใน องค(การมีความรู�มากข้ึน เนื่องจากความรู�ท่ีมีจะนําไปสู%ทักษะความชํานาญในการทํางาน และ
นําไปสู%ผลการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคล หน%วยงานหรือทีมงาน และระดับองค(การ  

2. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) 
   ทฤษฎีทางจิตวิทยาได�ถูกนํามาใช�ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในองค(การเป�น

อย%างมาก ทฤษฎีดังกล%าวนี้ได�รวมไปถึงแนวคิดการเรียนรู�ในองค(การ การจูงใจพนักงาน การรวบรวม
ข�อมูลข%าวสารเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการกลุ%ม ท้ังนี้ทฤษฎีทางจิตวิทยาถือได�ว%าเป�นศาสตร(ท่ีเก่ียวข�อง
กับกระบวนการหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด�านจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก พบว%าทฤษฎี
ทางจิตวิทยาได�ถูกนํามาใช�ในการบริหารจัดการตนเอง และกลุ%มคนท้ังท่ีอยู%ในหน%วยงานเดียวกันและ/
หรือต%างหน%วยงานกัน โดยมีเปjาหมายเพ่ือการปรับปรุง และการพัฒนาผลการดําเนินงาน (Performance) 
ท้ังในระดับองค(การ หน%วยงาน และตัวบุคคลให�ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากแนวคิดด�าน
จิตวิทยาท่ีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จะต�องทําความเข�าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด�านจิตใจ
และการแสดงออกของมนุษย  (ส%งผลให�การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรจึงถูกกําหนดข้ึนมา
เพ่ือการปรับเปลี่ยนการรับรู� อารมณ( ท่ีนําไปสู%การเปลี่ยนแปลงในด�านทัศนคติ โดยมีเปjาหมายก็คือ 
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกินกว%าหรือเป�นไปตามความต�องการ หรือความคาดหวังขององค(การ 
ผู�บังคับบัญชาโดยมีความเชื่อว%า เมื่อพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนผลการดําเนินงานย%อมได�รับการ
ปรับปรุงและการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนด�วยเช%นกัน (Hammer และ Champy, 1994) 

   สําหรับการนําทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต(ใช�ในการพัฒนาบุคลากรในองค(การนั้น 
มีทฤษฎีย%อยๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�องในกระบวนการพัฒนาเพื่อทําให�ขั้นตอนและวิธีของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(มีความชัดเจนเพ่ิมข้ึนอีก 3 ทฤษฎี ได�แก% ทฤษฎีจิตวิทยาของเกสตันท( (Gestalt 
Psychology) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว%าการศึกษาคุณค%าท่ีเกิดจากพฤติกรรมมนุษย(นั้นจะต�องศึกษาเป�น
ภาพรวม เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย(เป�นพฤติกรรมแบบบูรณาการ (Integrated Behavior) ท่ี
เกิดข้ึนจากการผสมผสานกันระหว%างความรู� ความคิด ความรู�สึก การรับรู� และประสบการณ(ท่ี
แตกต%างกันไปของแต%ละคน นอกจากนี้พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย(ย%อมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได�ตามกาลเวลา ขึ้นอยู%กับประสบการณ(และความรู�ที่เพิ่มขึ้น อันส%งผลทําให�ความรู�ความเข�าใจ 
ความรู�สึก ทักษะ และความสามารถเพ่ิมมากข้ึนเช%นเดียวกัน สําหรับทฤษฎีนี้จะเน�นไปท่ีพฤติกรรม
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การรับรู�ของมนุษย(ท่ีเป�นพ้ืนฐานให�เกิดการเรียนรู� ซ่ึงโดยปกติคนเราจะมีพ้ืนฐานการรับรู�ท่ีแตกต%างกัน
ทําให�การเรียนรู�และการแสดงออกแตกต%างกันไป ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความเข�าใจอย%างลึกซ้ึงควรจะเน�นไป
ท่ีภาพรวมของเรื่องท่ีจะศึกษาก%อนแล�วจึงค%อยศึกษาเนื้อหาย%อยในแต%ละเรื่องทีละส%วนต%อไป  

   ด�วยปfจจัยดังกล%าว ทําให�นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จะต�องเข�าใจถึงทฤษฎี         
เกสตันท( เนื่องจากจะช%วยให�เกิดความเข�าใจในแง%มุมของการเรียนรู�ของพนักงานในองค(การได�อย%าง
ชัดเจน พนักงานจะเรียนรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีส%วนร%วมในกิจกรรม หรือโครงการด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(อย%างใดอย%างหนึ่งนั้น บุคลากรในองค(การจะต�องทําความเข�าใจถึงการเชื่อมโยง
ระหว%างเปjาหมายของตัวพนักงานเองกับเปjาหมายขององค(การให�มีความสอดคล�องกันและกัน ทฤษฎี
ต%อมาคือ ทฤษฎีจิตวิทยาด�านพฤติกรรม (Behavioral Psychology) เน�นไปท่ีพฤติกรรมการ
แสดงออกของมนุษย(ท่ีสามารถสังเกตเห็นได� การเรียนรู�ของมนุษย(เกิดข้ึนจากสิ่งเร�าหรือตัวกระตุ�นท่ี
ถูกใส%เข�ามา และในทางกลับกันมนุษย(ก็จะหลีกเลี่ยงการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากตัวกระตุ�นท่ีถูก
ใส%เข�ามาด�วยเช%นกัน ทฤษฎีนี้จึงมีความเชื่อว%าพฤติกรรมของมนุษย(จะเกิดขึ้นจากการเสริมแรงโดย
แบ%งเป�น 2 ประเภท ได�แก% การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เช%น การให�รางวัล 
การให�ผลตอบแทน และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เช%น การลงโทษว%ากล%าว
ตักเตือน ในการทําความเข�าใจถึงแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร(นี้ สามารถนํามาปรับใช�ในการออกแบบ
โปรแกรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในองค(การให�เหมาะสมได� โดยพิจารณาว%าควรจะใช�การ
เสริมแรงทางบวกหรือทางลบ เพ่ือกระตุ�นให�คนในองค(การแสดงพฤติกรรมอย%างท่ีต�องการ  

   และทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู� (Cognitive Psychology) จะมุ%งเน�นไปท่ีความ
เข�าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ(ต%างๆ โดยอาศัยการกําหนดรู� (Perception) มาก%อน ในการรับรู�ท่ี
ถูกต�องจะนําไปสู%พฤติกรรมการแสดงออกท่ีถูกต�องเช%นกัน สําหรับทฤษฎีนี้เป�นการผสมผสานระหว%าง
ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตันท(และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเข�าด�วยกัน ทฤษฎีในกลุ%มนี้อธิบายว%าการเรียนรู�
เป�นผลของกระบวนการคิด ความเข�าใจ การรับรู�สิ่งเร�าที่มากระตุ�น ผสมผสานกับประสบการณ(
ระหว%างประสบการณ(ท่ีได�รับในปfจจุบันกับประสบการณ(ในอดีต จําเป�นต�องอาศัยกระบวนการทาง
ปfญญาเข�ามามีอิทธิพลในการเรียนรู�ด�วย ทฤษฎีกลุ%มนี้จึงเน�นกระบวนการทางปfญญา (Cognitive 
Process) ท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�  ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย(จําเป�นจะต�องพยายามหาวิธีการ
เพ่ือสร�างการรับรู�ท่ีถูกต�องเหมาะสม เป�นภาพรวมท่ีทําให�พนักงานเกิดความเข�าใจ และเม่ือพนักงานมี
การรับรู�ท่ี ชัดเจนต%อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล�ว จะนําไปสู%พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็นด�วย สนับสนุน ไม%
ต%อต�าน หรือปฏิเสธในการให�ความร%วมมือต%อกิจกรรมหรืองานโครงการด�านพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ท่ี
ถูก กําหนดข้ึนมา 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory)  
   หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร( (Economic Theory) และทฤษฎีทาง

จิตวิทยา(Psychological Theory) แล�ว ทฤษฎีระบบถือได�ว%า เป�นองค(ความรู�ย%อยส%วนหนึ่ง (A 
Small Body of Knowledge) ท่ีกล%าวถึงหลักการท่ัวไป แนวคิด เครื่องมือ และวิธีการท่ีสัมพันธ(และ
เชื่อมโยงต%อไปยัระบบงานอื่น ๆ พบว%าทฤษฎีระบบได�ถูก นําไปประยุกต(ใช�ในงานด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(ท้ังในปfจจุบันและต%อเนื่องไปยังอนาคต โดยมุ%งเน�นไปท่ีกระบวนการและวิธีการพัฒนา
บุคลากรอย%างเป�นระบบเป�นข้ันเป�นตอน ทฤษฎีระบบจะประกอบไปด�วยทฤษฎีย%อยๆ ได�แก% 1) ทฤษฎี
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ระบบโดยท่ัวไป (General System Theory) พบว%าลักษณะพ้ืนฐานโดยท่ัวไปของทฤษฎีระบบ ได�แก% 
ระบบจะต�องถูกออกแบบข้ึนเพ่ือความสําเร็จของเปjาหมายท่ีกําหนด มีองค(ประกอบย%อยของระบบนั้น
จะต�องถูกกําหนดข้ึนตามมา และมุ%งเน�นให�เกิดความสัมพันธ(ภายในตัวบุคคลท่ีอยู%ในระบบนั้น เพ่ือให�
การออกแบบระบบให�เกิดประสิทธิภาพโดยมุ%งไปที่ระบบเป�ด คือระบบที่คํานึงถึงสภาพแวดล�อม
ภายนอก เพ่ือสร�างการแข%งขันและความได�เปรียบทางธุรกิจกับคู%แข%งภายนอก เม่ือพิจารณาถึงระบบ
การทํางานก็ปรับเปลี่ยนให�มีความยืดหยุ%นตลอดเวลา  

   ท้ังนี้ระบบเป�ดจะต�องใส%ใจและคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ(
ภายนอก อันนําไปสู%การปรับปรุงอย%างต%อเนื่องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการซ่ึงเป�นองค(ประกอบท่ี
สําคัญท่ีรวมอยู%ในระบบเป�ด ได�แก% ระบบย%อย (Subsystem) เป�นส%วนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในระบบ มี
ความสัมพันธ(ท่ีเก่ียวเนื่องต%อไปยังส%วนอื่นๆ โดยที่การนําเสนอระบบงานนี้ให�ประสบความสําเร็จ 
จะต�องพิจารณาคือ บุคคลท่ีมีส%วนร%วม วิธีการดําเนินงาน ความคาดหวังต%อเปjาหมายของระบบงานนี้ 
และทรัพยากรท่ีจําเป�นจะต�องใช� ต%อมาคือการประสานพลัง (Synergy) เป�นการบูรณาการส%วนงาน
อ่ืนๆ เข�าด�วยกันอย%างเป�นระบบ โดยมุ%งสู%เปjาหมายหรือผลประโยชน(ร%วมกัน เรื่องปfจจัยนําเข�าและ
ปfจจัยด�านผลลัพธ( (Input and Output) ปfจจัยนําเข�า ได�แก%ข�อมูล วัสดุ อุปกรณ( เงิน บุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักร เป�นต�น และปfจจัยด�านผลลัพธ( ได�แก%กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน สินค�าหรือ
บริการท่ีมอบให�แก%ลูกค�า เป�นต�น การแสวงหาเปjาหมาย (Goal Setting) คือผลลัพธ(ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึง
จะต�องมีความสอดคล�องกับเปjาประสงค(ขององค(การ ต%อมาคือ การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง 
(Entropy) ในระบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( มีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับสภาวะแวดล�อม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู%เสมอ สถานะท่ีม่ันคง (Steady) ความม่ันคงขององค(การจะเกิดข้ึนจากความ
ได�เปรียบในการแข%งขัน ซ่ึงความได�เปรียบนี้เองเกิดข้ึนจากมีทรัพยากรมนุษย(ท่ีเป�นฐานสําคัญให�เกิด
การปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานให�ดีข้ึน อันนําไปสู%เปjาหมายหรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นเพ่ือให�เกิด
ความม่ันคงในการ ดําเนินธุรกิจขององค(การ สิ่งสําคัญท่ีองค(การจะต�องตระหนักเสมอคือ ความพร�อม
ในการพัฒนา ระบบงานด�านการพัฒนาบุคลากรให�เหมาะสมอยู%เสมอ และสุดท�ายคือการให�ข�อมูล
ปjอนกลับ (Feedback) เป�นการชี้แจงถึงผลงาน (Performance) ท่ีเกิดข้ึนให�ผู�ปฏิบัติงานรับรู� ท้ังนี้
การให�ข�อมูลปjอนกลับจะทําให�เกิดการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนปfจจัยนําเข�า (Input) อันนําไปสู%
การปรับปรุงวิธีการ (Process) ให�เหมาะสมต%อไป  

   ทฤษฎีย%อยต%อมา 2) ทฤษฎีแห%งความโกลาหล (Chaos Theory) แห%ง
สถาบันวิจัยซานตาเฟ (santafe Research Institute) ในสหรัฐอเมริกา มองว%าการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอาจนําไปสู%การต%อต�าน (Resistance) เป�นความรู�สึกของความเห็นด�วย การปฏิเสธหรือการไม%
ยอมรับ อันนําไปสู%การแสดงออกหรือการมีพฤติกรรมท่ีไม%สนับสนุน การไม%มีส%วนร%วม การชักจูงให�
ผู�อ่ืนปฏิเสธหรือต%อต�านการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น และองค(การท่ีมักจะเผชิญกับความโกลาหลส%วน
ใหญ%มักจะเป�นองค(การท่ีมีคนรุ%นเก%าท่ีทํางานกับองค(การมานานแล�ว เป�นบุคคลท่ีไม%พร�อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความเคยชินกับระบบและวิธีการทํางานแบบเดิมๆ พวกเขามีความรู�สึกว%า
การเปลี่ยนแปลงเป�นเรื่องยุ%งยาก ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ต�องมีจุดยืนของตนเองในการ
ดําเนินกิจกรรมต%างๆภายในองค(การไม%ให�เกิดความคิดเห็นคล�อยตามกับกลุ%มคนท่ีต%อต�านการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ซ่ึงไม%มีองค(การใดท่ีไม%เผชิญกับปfญหาหรือความวุ%นวายเม่ือมีการปรับเปลี่ยนระบบงาน 
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ความท�าทายของนักพัฒนาบุคลากรก็คือ จะทําอย%างไรให�สถานการณ(ความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ต%อต�านของคนท่ีอยู%ในองค(การนั้นเห็นด�วยมีส%วนร%วมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ และ      
3) ทฤษฎีมุ%งสู%อนาคต (Future Theory) ในการประยุกต(ใช�ทฤษฎีการมุ%งสู%อนาคตกับแนวความคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในองค(การนั้น พบว%าจะต�องวางแผนและออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมการ
พัฒนาให�เหมาะสมและสามารถรองรับกับสภาพแวดล�อมท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได� จะต�อง
มีวิสัยทัศน( มิใช%มองเพียงแค%สภาพแวดล�อมในปfจจุบันเท%านั้น  

   กล%าวโดยสรุปคือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เกิดจากการบูร
ณาการแนวคิดหลัก 3 ด�าน ได�แก% ทฤษฎีเศรษฐศาสตร( ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยา ท้ังนี้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย(จะต�องคํานึงถึงทฤษฎีและแนวคิดต%างๆ เหล%านี้ เพ่ือใช�เป�นหลักในการดําเนิน
กิจกรรม รวมถีงการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ให�เกิดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม เพ่ือให�กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
สามารถตอบสนองความต�องการและมีส%วนช%วยในการพัฒนาให�องค(การเจริยเติบโตอย%างยั่งยืนได�
อย%างแท�จริง 

 4.5 ความหมายของการพัฒนาภาวะผู�นํา 
  การพัฒนาภาวะผู�นํา เป�นกระบวนการพัฒนาผู�นําให�มีทักษะความรู� ความสามารถ

พิเศษท่ีจําเป�นสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในปfจจุบันและอนาคต เป�นการเตรียมการให�คนท่ีจะเป�นผู�นํามี
ทักษะความรู� ได�แก% ในด�านการสื่อสาร การสร�างรูปแบบผู�นําท่ีมีประสิทธิผล หรือการพัฒนาภาวะผู�นํา
ด�วยตนเอง แต%สามารถการจุดประกายวิสัยทัศน(ให�ผู�อ่ืนมองเห็น พร�อมท้ังปลูกฝfงเป�นค%านิยมและสร�าง
สภาวะแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยให�สามารถปฏิบัติได�สําเร็จ (Richards and Engle, 1986) การพัฒนา
ภาวะผู�นําเป�นวิธีการท่ีเป�นระบบ และเป�นกระบวนการในการออกแบบการบริหารจัดการด�านศิลปะ
ในเรื่องของภาวะผู�นํา โดยช%วยให�เข�าถึง และยกระดับความสามารถของภาวะผู�นําในเรื่องต%างๆ เช%น 
การนําตนเอง การนําผู�อื่น การนําองค(การ และการนําการปฏิบัติงานให�มากข้ึน (Jacobs and 
Jaques, 1990) ในทํานองเดียวกัน อโวลิโอ (Avolio, 2011) ให�ทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู�นําไว�
สอดคล�องกันว%าเป�นกระบวนการเชิงระบบ ซ่ึงการพัฒนาภาวะผู�นําจึงเป�นการนําไปสู%การเปลี่ยนแปลง
ตัวผู�นําให�ดียิ่งข้ึนกว%าเดิม โดยจะเก่ียวข�องกันท้ังปfจจัยปjอนเข�า (input) กระบวนการ (process) และ
ผลลัพธ(ท่ีได� (outcomes) ท่ีส%งเสริมการทํางานของบุคคล กลุ%ม และองค(การโดยรวม เพ่ือให�บรรลุผล
สําเร็จท่ีต�องการ ในขณะท่ีลอว(สัน (Lawson, 2008) ท่ีให�นิยามการพัฒนาภาวะผู�นําว%าเป�นกลยุทธ(ท่ีมี
แบบแผนอย%างเป�นกระบวนการ ท่ีทําให�แต%ละบุคคลมีโอกาสเก่ียวกับการฝ�กอบรม และประสบการณ( 
เพ่ือให�เป�นผู�นําท่ีมีประสิทธิผลในองค(การ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู�นํายังเป�นกิจกรรมท่ีทําให�ผลการ
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนท้ังในด�านความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Capabilities) และ
กระบวนการดําเนินงานขององค(การ (Organizational process) โดยมีความสัมพันธ(กับกระบวนการ
ของภาวะผู�นํา (Leadership process) (Ronning et al., 2010) 
  Yukl (2010) เสนอแนวคิดคุณลักษณะเฉพาะของผู�นําท่ีมีความสัมพันธ(ภาวะผู�นําท่ีมี
ประสิทธิผล หรือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล และความก�าวหน�าในตําแหน%งหน�าท่ี ดังนี้ 1) มี
ระดับพลังงานสูง มีความอดทนอดกลั้นสูงต%อความเครียดจากปfญหาต%างๆ มีพละกําลังกายและ
กําลังใจ และมีความสามารถในการปรับอารมณ(ให�คืนสู%สภาพเดิมได� 2) มีความม่ันใจในตนเอง (Self-
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Confident) การมองเห็นคุณค%าในตนเอง (Self-Esteem) และการรับรู�ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) 3) มีความเชื่ออํานาจในตนเอง (Internal Locus of Control) เชื่อว%าเหตุการณ( หรือ
ความสําเร็จต%างๆ เกิดจากการกระทําของตัวเอง ไม%ใช%เป�นเพราะโชคชะตา หรือจากอํานาจท่ีควบคุม
ไม%ได�ภายนอก 4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ( และมีความม่ันคงทางอารมณ( (Emotional Stability and 
Maturity) รับรู�จุดอ%อนและจุดแข็งของตนเอง มีความมุ%งม่ันในการพัฒนาตนเองมากกว%าการปกปjอง
ตนเอง 5) มีความซ่ือสัตย( (Personal Integrity) มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันกับค%านิยมร%วม หรือบรรทัดฐาน
ท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยองค(กร เป�นบุคคลที่มีความซื่อตรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความน%าเชื่อถือ 
ไว�วางใจได� และไม%หลอกลวง 6) มีแรงจูงใจใฝ�อํานาจทางสังคม (Socialized Power Motivation) 
การใช�อํานาจเพ่ือประโยชน(ของคนอื่นหรือสังคม 7) มีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ปานกลาง หรือ มุ%ง
ความสําเร็จสูงในระดับปานกลาง (Moderately High Achievement Orientation) ซ่ึงรวมถึง
ทัศนคติ ค%านิยม และความต�องการ ซ่ึงประกอบด�วยความต�องการในความสําเร็จ ความปรารถนาท่ีจะ
เป�นเลิศ มีแรงขับท่ีต�องการทําให�เกิดความสําเร็จ มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบและความใส%ใจต%อ
วัตถุประสงค(ของงาน 8) มีแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ( หรือความต�องการความสัมพันธ(ในระดับตํ่า (Low 
Need for Affiliation) 9) มีบุคลิกภาพ 5 องค(ประกอบท่ีสําคัญ (The Big Five Personality Traits) 
ได�แก% ความเป�นคนเป�ดเผย (Extraversion) มีความม่ันคงทางอารมณ( (Emotional Stability) การ
ยอมรับด�วยความเต็มใจ (Agreeableness) มีจิตสํานึก (Conscientiousness) และเป�ดรับ
ประสบการณ(ใหม% (Openness to Experience) 
 4.6 กระบวนการพัฒนาภาวะผู�นํา 

  "การพัฒนาปรับปรุงใดๆ จะเป�นไปไม%ได�โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงด�านภาวะ
ผู�นํา" (Improvement is impossible without a change in leadership) เป�นคํากล%าวของจอห(น 
แม็กซ(เวล (John Maxwell, 2008) ท่ีมองเรื่องการพัฒนาภาวะผู�นําขององค(การเป�นเรื่องท่ีสําคัญ การ
พัฒนาภาวะผู�นําเพ่ือความสําเร็จในอนาคตเป�นสิ่งท่ีจําเป�นอย%างยิ่งสําหรับผู�นําในยุคปfจจุบันท่ีเต็มไป
ด�วยการแข%งขันท่ีหลากหลายรูปแบบ เป�นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพและพร�อมรับต%อการ
เปลี่ยนแปลงจากการวิจัยและการศึกษาของสถาบันซีซีแอล (The Center for Creative 
Leadership - CCL) (อ�างใน รัตติกรณ( จงวิศาล, 2556) ได�กล%าวถึงการพัฒนาภาวะผู�นําท่ีจะทําให�
เกิดประสิทธิผล มีปfจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนท่ีองค(การต�องให�ความสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การ
ประเมินผล หรือการประเมินตนเอง (Assessment) มีความสําคัญต%อบุคลากรในการปฏิบัติเป�นอย%าง
มาก เพราะทําให�เกิดความตระหนักรู�ว%าตนเองนั้นมีจุดอ%อนจุดแข็งอย%างไร และควรพัฒนาเพ่ิมเติมใน
เรื่องใด โดยหน�าท่ีท่ีสําคัญของข�อมูลการประเมินผล คือ การให�มาตรฐานสําหรับการพัฒนาในอนาคต 
การกระตุ�นให�บุคคลประเมินตนเอง และทําให�เห็นช%องว%าง (Gap) ระหว%างความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงานในปfจจุบัน กับเปjาหมายท่ีต�องการในอนาคต ซ่ึงการประเมินผลจะเป�นไปได�ท้ังแบบท่ีเป�น
ทางการและไม%เป�นทางการ ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ(และเนื้อหาในการประเมิน 2) ความท�าทาย 
(Challenge) "ประสบการณ(ท่ีท�าทายจะบังคับให�คนออกจากบริเวณท่ีบุคคลรู�สึกสบายหรือปลอดภัย 
เนื่องจากความสะดวกสบายเป�นศัตรูของการเติบโตและความมีประสิทธิผล" (John Maxwell, 2000) 
ความท�าทายจะทําให�บุคลากรพัฒนาความสามารถ และทําให�เกิดความก�าวหน�าในการทํางาน ท้ังนี้ใน
ความรู�สึกท�าทายจะมีความหมายแตกต%างกันไปในแต%ละบุคคล ซ่ึงการท�าทายท่ีจะบรรลุผลลัพธ(ได�นั้น
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บุคลากรจะต�องกล�าท่ีเผชิญและแก�ไขปfญหาต%างๆ ไปพร�อมกัน 3) การสนับสนุน (Support) มีส%วน
ช%วยให�บุคลากรสามารถรับมือกับความยากลําบากในระหว%างการเข�าสู%กระบวนการพัฒนา ซ่ึงการให�
ความหมายและวิธีการในการสนับสนุนย%อมมีความแตกต%าง ท้ังนี้หากบุคลากรได�รับการสนับสนุนจาก
ผู�บังคับบัญชาจะเป�นการเสริมความเข�มแข็งเพ่ือปูทางไปสู%ความสําเร็จของเปjาหมายในการพัฒนาได� 
ซ่ึงองค(การจะต�องมีการสนับสนุนโดยผ%านวัฒนธรรมองค(การและระบบต%างๆ โดยองค(การท่ีเชื่อว%าการ
เรียนรู�และการพัฒนาอย%างต%อเนื่องเป�นปfจจัยสําคัญในการสร�างผลสําเร็จขององค(การ ซ่ึงองค(การ
จะต�องมีระบบท่ีส%งเสริมและเสริมพลังการเรียนรู� การให�รางวัล การประเมินผลข�ามกลุ%ม การแบ%งปfน
ความรู� และการเรียนรู�จากความผิดพลาด 

  ประเด็นที่ทําการศึกษาและเป�นสิ่งที่เ กี่ยวข�องกับการพัฒนาภาวะผู�นํา คือ 
ความสามารถในตัวบุคลากรท่ีทําให�เกิดภาวะผู�นํา และสามารถจะพัฒนาได� ซ่ึงรัตติกรณ( จงวิศาล 
(2556) ได�สังเคราะห(มาจากงานวิจัยของนักวิชาการจากต%างประเทศ พบว%ามีมิติในการพัฒนา 3 มิติ 
ได�แก% มิติท่ี 1) ความสามารถในการจัดการตนเอง (Self Management Capabilities) จะพัฒนา
วิธีการจัดการตนเองให�มีประสิทธิผลในทางความคิด อารมณ( ทัศนคติ และกิจกรรมที่ดําเนินอยู% 
ความสามารถในการจัดการตนเองทําให�ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%สามารถท่ีจะพัฒนาในด�านบวกและ
ความสัมพันธ(ท่ีไว�วางใจได� และมีความคิดริเริ่มท่ีสําคัญในบทบาทของตนเอง  ความสามารถในการ
จัดการตนเองจะครอบคลุมในเรื่อง การตระหนักรู�เกี่ยวกับตนเองหรือการรู�จักตนเอง เช%น การรู�
จุดอ%อนและจุดแข็ง การรู�ความถนัดและความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีอิทธิพลต%อความมีประสิทธิผลใน
บทบาทต%างๆ และต%อการบรรลุเปjาหมาย, ความสามารถในการสร�างความสมดุลในประเด็นท่ีขัดแย�ง 
ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ต�องเรียนรู�ท่ีจะไม%ให�ความขัดแย�งมาเป�นอุปสรรคในการทํางาน ต�องเรียนรู�วิธีการ
บริหารความขัดแย�ง, ความสามารถในการเรียนรู� ผู�นําท่ีมีความสามารถในการเรียนรู� จะมีการปรับตัว
กับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงต%างๆ และค%านิยมภาวะผู�นํา คือ ความซื่อสัตย(และความมี
คุณธรรม ซึ่งทําให�เกิดความไว�วางใจและความเชื่อถือจากบุคคลอื่น การมีทัศนคติในเชิงบวกจะ
สนับสนุนความมีประสิทธิผลขององค(การ  

  ในมิติที่ 2) ความสามารถทางสังคม (Social Capabilities) ผู�นําจะต�องสร�าง
เครือข%ายในการทํางานร%วมกับผู�อ่ืนอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ความสามารถทางสังคม
ยังประกอบด�วย ความสามารถในการสร�างและรักษาความสัมพันธ( ถือเป�นหัวใจสําคัญของ
ความสามารถทางสังคมท่ีจะสร�างความสัมพันธ(เชิงบวกในฐานะเป�นผู�นํา, ความสามารถในการ
สร�างกลุ%มทํางานท่ีมีประสิทธิผล, ทักษะการติดต%อสื่อสาร, ความสามารถในการพัฒนาผู�อ่ืน รวมถึงการ
ให�คําแนะนํา การส%งเสริม และการให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีเป�นสิ่งท่ีเพ่ิมคุณค%าในการทํางาน มิติท่ี 3) 
ความสามารถในการสนับสนุนและส%งเสริมการทํางาน (Work Facilitation Capabilities) การเป�น
ผู�นําจะต�องสนับสนุนและส%งเสริมการปฏิบัติงาน การทํางานร%วมกัน การประสานงานให�เป�นหนึ่ง
เดียวกันเพ่ือให�บรรลุเปjาหมายขององค(การร%วมกัน ซึ่งประกอบด�วย ทักษะในการจัดการ คือการ
กําหนดเปjาหมาย การวางแผน การติดตามตรวจสอบความก�าวหน�า การพัฒนาระบบงาน การ
แก�ปfญหา และการตัดสินใจ, ความสามารถท่ีจะคิดและทําอย%างมีกลยุทธ( การตอบสนองการทํางาน
ตามเปjาหมายขององค(การ มีความคิดท่ีชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญ, ความสามารถท่ีจะคิด
อย%างสร�างสรรค( เป�นการค�นพบความเชื่อมโยงระหว%างความคิดท่ีแตกต%างกัน และเปลี่ยนกรอบวิธีคิด
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เก่ียวกับเรื่องนั้น ความคิดริเริ่มทําให�เกิดนวัตกรรม เพ่ือนําใช�ในการดําเนินงานให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และความสามารถในการริเริ่มและนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู�นําจะต�องทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในระบบขององค(การและการทํางาน รวมถึงการกระตุ�นให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 

  ภาวะผู�นํามีความสําคัญอย%างยิ่งต%อความสําเร็จขององค(การเพราะองค(การจะประสบ 
ความสําเร็จได�หรือไม%ข้ึนอยู%กับความร%วมมืออย%างเต็มกําลังความสามารถของพนักงานเพ่ือบรรลุ 
เปjาหมายขององค(การตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว( เช%น การได�รับการปฏิบัติอย%างมีศักด์ิศรี โอกาส
ท่ีจะประสบความสําาเร็จและความก�าวหน�า การทําางานท่ีเพ่ิมคุณค%าในตนเอง และบรรลุ ความสําเร็จ
ด�วยตนเอง รวมท้ังมีส%วนร%วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน%วยงาน (Barker, 1992: 28) จะ
ทําให�บุคลากรรุ%นใหม%ที่เป�นเจเนอเรชั่นวายเกิดความพึงพอใจในงานและหน%วยงาน เป�นผลให�
ความรู�สึกยึดม่ันผูกพันต%อองค(การสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ บรูเน็ตโต (Brunetto, 2012) 
พบว%า การสื่อสาร การฝ�กอบรม และความเป�นอยู%ที่ดีมีผลต%อความยึดมั่นผูกพันต%อองค(การของ 
บุคลากรท่ีอยู%ในองค(การหลายเจเนอเรชั่น ในการพัฒนาการเป�นผู�นําสิ่งสําคัญท่ีนักวิชาการได�แสดง
ความเห็นท่ีสอดคล�องกันคือ ทักษะการคิด เป�นเรื่องท่ีต�องได�รับการฝ�กฝนอย%างต%อเนื่อง "บ%อยครั้งท่ี
เรา ... เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายความเห็นโดยไม%รู�สึกของความคิด" เป�นคํากล%าวของ
ประธานาธิบดีจอห(น เอฟ เคเนด้ี ท่ีมีมุมมองเรื่องการพัฒนาผู�นําได�ผลดีนั้น คือการพัฒนาท่ีความคิด 
และวิธีการคิด ซ่ึงเป�นสิ่งสําคัญท่ีผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องปฏิบัติอย%างจริงจัง 

  เม่ือมองถึงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําตามแนวคิดของ แมคโคเลย( และคณะ 
(McCauley et al., 1998) ได�เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําว%ามีองค(ประกอบ 2 ส%วน คือ ด�าน
ประสบการณ(การพัฒนา ประกอบด�วย การประเมิน ความท�าทาย และการสนับสนุน ซ่ึงจะช%วยให�เกิด
ข�อมูลท่ีสมบูรณ(ในการพัฒนาภาวะผู �นําได� และด�านกระบวนการพัฒนา จะแสดงให�เห็นว%า
ประสบการณ(การพัฒนาและความสามารถในการเรียนรู�จะส%งผลกระทบต%อประสบการณ(การเรียนรู�
และการพัฒนาภาวะผู�นํา ซ่ึงการพัฒนาภาวะผู�นําต�องดําเนินไปอย%างต%อเนื่อง และมีแผนการต�องการ
ให�เกิดการเปลี ่ยนแปลงเชิงความรู� ทัศนคติ ความสามารถ ลักษณะ วิธีการทํางาน และการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  ทางด�านเบนนิส (Warren Bennis, 1989) ได�กล%าวศึกษาถึงรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู�นําและสรุปเป�นองค(ประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําได�ดังนี้ คือ 1) วิเคราะห(
ความต�องการจําเป�นในการพัฒนาภาวะผู�นําเพ่ือเป�นกรอบการพัฒนา 2) กําหนดวัตถุประสงค(ของการ
พัฒนา 3) ออกแบบโครงการพัฒนา 4) ดําเนินการปฏิบัติ 5) สนับสนุนการปฏิบัติในองค(การ และ          
6) ประเมินผลการพัฒนา ในทํานองเดียวกัน กิบเบอร(และคณะ (Giber et al., 2000) ได�เสนอรุป
แบบการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหาร ประกอบด�วย 1) การประเมินความจําเป�นของภาวะผู�นําท่ี
ต�องการพัฒนาของผู�บริหาร 2) การกําหนดเปjาหมาย และการวางแผนพัฒนา 3) กําหนดกิจกรรมของ
การพัฒนาให�สอดคล�องกับเปjาหมาย และแผนพัฒนาภาวะผู�นํา 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
หลักสูตรพัมนาภาวะผู�นําของผู�บริหาร 5) ดําเนินการตามหลักสูตรพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหาร และ 
6) การประเมินผลจากการพัฒนา 

  ในขณะท่ี ยุค (Yukl, 2010) ได�เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําโดยใช�โปรแกรม
การฝ�กอบรม ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู� เป�นกระบวนการจัดการการเรียนรู�และวิธีการท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค(ของโปรแกรม และมี
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ข้ันตอนท่ีสําคัญในการกําหนดองค(ประกอบรูปแบบการฝ�กอบรมท่ีชัดเจน ได�แก% 1) กําหนดเนื้อหา
วัตถุประสงค(ของการเรียนรู�ให�ชัดเจน 2) กําหนดเนื้อหาท่ีชัดเจน 3) การจัดลําดับเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
4) การผสมผสานวิธีการฝ�กอย%างเหมาะสม 5) โอกาสสําหรับการฝ�กอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 6) การ
ประเมินผลการฝ�กอบรมท่ีถูกเวลา 7) การเพ่ิมความม่ันใจในตนเองให�กับผู�เข�ารับการอบรม และ        
8) การให�มีกิจกรรมในการติดตามผลอย%างเหมาะสม 

  อย%างไรก็ตามการพัฒนาภาวะผู�นําให�สามารถตอบโจทย(อันเป�นเปjาประสงค(ของ
องค(การได�อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส%วนใหญ%พบว%าใช�วิธีการฝ�กอบรมซึ่งเป�นวิธีการ
ออกแบบเพ่ือให�ผู�เรียนได�มีความรู� เพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติ การ
ฝ�กอบรมจะเป�นในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู� และเป�นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย%างเป�นระบบ เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ มีความสามารถท่ีจําเป�น 
และมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค(เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค(การ (Mondy et al., 2002) ในกรณีของ เดสเลอร( 
(Dessler, 2002) กล%าวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ มุ% ง เน�นการสร�างประสบการณ(การทํางาน 
ประกอบด�วย การฝ�กอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) เป�นการใช�ในเรื่องเทคนิคการ
หมุนเวียนงาน (Job rotation) การสอนงาน (Coaching) หรือวิธีการศึกษาจากงานจริง และการ
ฝ�กอบรมนอกการปฏิบัติงาน (Off the job training) สามารถใช�วิธีต%างๆ เช%น วิธีการใช�กรณีศึกษา 
(Case study) เกมการบริหาร (Managerial game) การสัมมนาภายนอก (Public training) การใช�
บทบาทสมมติ (Role Playing) การใช�โมเดลพฤติกรรม (Behavior model) การสร�างศูนย(การพัฒนา
บุคลากรภายในองค(การ การพัฒนาผู�นําตามแบบท่ีกล%าวไปแล�วนั้น เป�นวิธีการวางเปjาหมายในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค%านิยม ความเชื่อ ให�สามารถปรับปรุงองค(การด�วยการสร�างเทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะการปฏิบัติงาน 

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ให�ความสนใจทางด�านการพัฒนาภาวะผู�นํา ได�เสนอ
แนวทางในการพัฒนาผู�นําไว�ดังนี้ 1) การเรียนรู�จากประสบการณ( (Experiential learning) คือการ
มอบหมายงานให�ปฏิบัติ หรือการมีส%วนร%วมในโครงการหรือเป�นคณะกรรมการเฉพาะกิจ 2) การบริหาร
การปฏิบัติงาน (Performance mangement) เป�นวิธีการพัฒนาสมรรถนะของผู�นําผ%านการให�ข�อมูล
ย�อนกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน และการมีพ่ีเลี้ยงคอยให�คําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 3) การ
เรียนรู�จากห�องเรียน (Classroom learning) เป�นการฝ�กอบรมท่ีอาจทําได�ภายในองค(การ หรือการไป
เรียนกับสถาบันข�างนอก 4) การกําหนดมาตรฐานอ�างอิง (Benchmarking) เพ่ือเปรียบเทียบกับ
หน%วยงานอ่ืนประเภทเดียวกัน ในการสร�างมาตรฐานและแนวทางมาปรับปรุงการทํางานของบุคลากร 
(Yeung and Ready, 1995)  

 4.7 การประเมินผลการพัฒนาการเปFนผู�นําของบุคลากรรุ;นใหม; 
  ในการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% เครื่องมือในการบ%งชี้ถึง

ความสําเร็จ เป�นเรื่องท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป�นอย%างยิ่งต%อการพัฒนาทรัพยากรมุนษย( 
เนื่องจากทําให�ทราบว%าสิ่งท่ีได�จากการวิเคราะห( ออกแบบ และลงมือปฏิบัตินั้น มีความถูกต�อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด มีความคุ�มค%าหรือไม% มีข�อปรับปรุงหรือเสนอแนะอย%างไร (ศิร
ภัสสรศ( วงศ(ทองดี, 2556) ท้ังนี้บทบาทในการประเมินผลท่ีสําคัญมีดังนี้ 1) ใช�ในการวัด (Measure) 
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ว%ามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดข้ึนบ�าง 2) ใช�ในการปรับปรุงในแต%ข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
3) ใช�ในการตรวจสอบดูว%า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู%ในส%วนใดของการเรียนรู� และ 4) ใช�ในการบ%ง
บอกถึงความคุ�มค%าของการเปลี่ยนแปลงนั้น (Delahaye, 2005: 355-356) 

  สําหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( จน
ได�รับการยกย%องว%าเป�นบิดาแห%งการประเมินผลคือ โดนัลด( เคิร(กแพททริค (Donald KirkPatrick, 
1998) ได�ออกแบบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ไว� 4 ข้ัน เรียกว%า “Four-Stage HRD 
Evaluation” ประกอบด�วย 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ผู�เข�าอบรมจะถูกถามถึงความพึง
พอใจท่ีได�รับ ไม%ว%าจะเป�นบรรยากาศโดยรวม การบริการของเจ�าหน�าท่ี หัวข�อ เนื้อหา วิทยากร 
สถานท่ี อุปกรณ( และเอกสารประกอบการเรียนรู�  2) การประเมินการเรียนรู� (Learning) ใช�วืธีการวัด
การประเมิน (assessment) มาเป�นเครื่องมือ เช%น การทําแบบทดสอบแบบปรนัย (objective test) 
หรือการตอบข�อสอบแบบอัตนัยหรือการเขียแบบความเรียง (subjective test) ข�อสมมติพ้ืนฐานของ
การประเมินการเรียนรู�คือ ถ�าหากผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจกรือมีการเรียนรู�ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โอกาสใน
การทําความรู�ไปใช�ก็จะมีประโยชน(มากข้ึนตามไปด�วย 3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป�นการ
ตรวจสอบว%าผู�เรียนมีพฤติกรรมในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปอย%างไร โดยสอบถามกับท้ังเจ�าตัวเอง 
ผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร%วมงาน ผู�ใต�บังคับบัญชา รวมถึงลูกค�าท่ีมาติดต%อกับผู�นั้นเป�นระยะเวลานาน   
4) การประเมินผลลัพธ( (Results) การประเมินระดับนี้เป�นการประเมินผลกระทบ (impact) ของ
กระบวนการเรียนรู�ท่ีมีต%อองค(การในภาพรวม วิธีการคํานวณเป�นไปพ่ือให�ทราบผลลัพธ(ของภาพรวม
นั่นเอง  

  ท้ังนี้ ในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ยังมีอีกหลายหลายแนวคิดและ
วิธีการ  อนันต( พันนึก (2556) อ�างถึงแนวทางการประเมินผลของกัสก้ี (Guskey) นํามาใช�ประยุกต(ใน
การพัฒนางานวิจัยของตนเอง โดยแนวทางของกัสก้ีนั้นมีการประเมิน 5 ประเภท คือ 1) การประเมิน
ปฏิกิริยาจากผู�มีส%วนร%วม (Participants’ Reaction) เพ่ือการปรับปรุง 2) การประเมินการเรียนรู�ของ
ผู�มีส%วนร%วม (Participants’ Learning) ในความรู�และทักษะใหม%ท่ีได�รับ 3) การประเมินการสนับสนุน
และการเปลี่ยนแปลงขององค(การ (Organization Support and Change) 4) การประเมินการใช�
ความรู�และทักษะใหม%ของผู�มีส%วนร%วม (Participants’ Use of New Knowledge and Skills) และ 
5) การประเมินผลลัพธ(การเรียนรู�ของผู�เรียน (Student Learning Outcomes) ทางด�านเวอร(เนอร(
และเดอสิโมเน (Werner and DeSimone, 2010:202) ได�มีการศึกษาและรวบรวมเกณฑ(ตัวแบบและ
การประเมินผลการพัมนาทรัพยากรมนุษย( สรุปออกมาดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ตัวแบบและเกณฑ(การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
รูปแบบ (Model) เกณฑLการประเมินการฝ~กอบรม (Training Evaluation Criteria) 

CIPP (Galvin.1983) 4 ระดับ ได�แก% บริบท (context) ปfจจัยนาเข�า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (product) 

Brinkerhoff (1987) 6 ระดับ ได�แก% การตั้งเปjาหมาย (Goal Setting) การออกแบบโปรแกรม 
(Program Design) การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ (Program Implement) ผลลัพธ(
ระยะสั้น (Immediate Outcomes) ผลลัพธ(ระยะกลาง (Intermediate or 
Usage Outcomes) และผลกระทบหรือความคุ�มค%า (Impact and Worth) 

Kraiger, Ford and 
Salas (1993) 

ได�แบ%งประเภทของผลลัทธ(จาการเรียนรู�ไว� 3 ประเภท ความรู� (Cognitive) 
ทักษะ (Skill) และทางด�านอารมณ( (Affective) เสนอแนะโดยเอกสารและ
ข�อเสนอการประเมินและการวัดผลที่เหมาะสมแต%ละประเภทของผลลัพธ( 

Holton (1996) ระบุไว� 5 ประเภทระหว%างความสัมพันธ(ของตัวแปร ได�แก% สภาพการจูงใจ 
(Secondary Influences Motivation Elements) สภาพแวดล�อม 
(Environmental Elements) ผลลัพธ((Outcomes) ทักษะและ
ความสามารถ (Ability and Enabling Elements) 

Phillips (1996) 5 ระดับ ได�แก% ปฏิกิริยาตอบสนองและการปฏิบัติตามแผน (Reaction and 
Planed Action) การเรียนรู� (Learning) การประยุกต(ใช�การปฏิบัติงาน 
(Applied Learning on the Job) ผลลัพธ(ทางธุรกิจ (business Result) และ
ความคุ�มค%าในการลงทุน (Return on Investment) 

 

ท่ีมา: J. M. Warner and R. L. DeSimone. Human Resource Development (Mason, OH: 
South-Western Cengage Learning, 2010). 
 

  จากการวิเคราะห(รูปแบบและเนื้อหาของการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนาย(นั้น ผู�วิจัยได�นําแนวทางของ เคิร(กแพททริค (KirkPatrick, 1998) มาประยุกต(ใช�การ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงรูปแบบการประเมินท้ัง 4 ด�านตามท่ีกล%าวไปแล�วนั้น 
มีความเหมาะสมอย%างยิ่งต%อการนํามาพัฒนาแบบการประเมินในโปรแกรมของผู�วิจัย โดยมีเปjาหมาย
ในการพัฒนาทางด�านความรู� พฤติกรรม และผลลัพธ(ท่ีได�จากการเข�าร%วมโปรแกรม ผู�วิจัยจึงออกแบบ
แบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ไว� 4 ประเภท ดังนี้ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของ
ผู�เข�าร%วมโปรแกรม และ 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู�ของผู�เข�าร%วมโปรแกรม 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร%วม
โปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต(สู%ภาคปฏิบัติ  
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  สรุปได�ว%า การพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เป�นกระบวนการท่ีเป�นระบบต้ังแต%
ปfจจัยปjอนเข�า ภายใต�กระบวนการ และผลลัพธ(ในการเสริมสร�างความรู� ความสามารถและทักษะท่ีจะ
ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�นําให�ดียิ่งข้ึน โดยมีเปjาหมายเพ่ือให�ผลการดําเนินงานของ
บุคคล กลุ%ม และโดยรวมทั้งองค(การบรรลุผลสําเร็จตามเปjาหมายที่ต�องการ จากการทบทวน
วรรณกรรมได�แสดงให�เห็นว%า แนวทางในการพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ส%งผลให�เกิดกระบวนการ 
พัฒนาภาวะผู�นํารุ%นใหม%ท่ีเกิดการตระหนัก และการส%งเสริมการเรียนรู�ในองค(การ (Awareness and 
Enhancing Process) ซ่ึงจะสอดคล�องกับภาวะผู�นําท่ีเป�นผู�สร�างตํานานในการเปลี่ยนแปลงองค(การ
ไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคLการแห;งการเรียนรู� 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ มุ%งเน�นให�เกิดการสร�างองค(การแห%งการเรียนรู� เป�นเรื่องท่ีสําคัญใน
ธุรกิจปfจจุบัน เนื่องจากเป�นการพัฒนาท้ังในเรื่องคน ในเรื่องขององค(การควบคู%กันไป ทําให�เกิดการ
พัฒนาอย%างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษา ดังรายละเอียดต%อไปนี้  

 5.1 ความหมายของการเปFนองคLการเพ่ือการเรียนรู� 
  "เรากําลังเข�าสู%สังคมแห%งการเรียนรู� ซ่ึงความรู�ถือเป�นทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร(

พ้ืนฐาน และเป�นสังคมซึ่งผู�ปฏิบัติงานที่มีความรู�ความสามารถจะมีบทบาทท่ีสําคัญอย%างยิ่งในการ
ดําเนินงานภายในองค(การ" (Drucker, 1998) ปfจจุบันหลายองค(การได�กําหนดให�การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย( เป�นกลยุทธ(หนึ่งท่ีทําให�องค(การเกิดความได�เปรียบในการแข%งขัน โดยการพัฒนาคน
ในองค(การให�มีทักษะความรู� ความสามารถในการทํางาน สอดคล�องกับการเป�นองค(การแห%งการ
เรียนรู� (Learning Organization) เป�นองค(การท่ีให�ความสําคัญกับการเรียนรู�ของบุคลากร เพ่ือให�มี
การพัฒนาตนเองอยู%ตลอดเวลาในทุกระดับขององค(การ (Peter Senge, 1990) ต้ังแต%ระดับบุคคล 
ระดับกลุ%มและระดับองค(การ เป�นการมุ%งสร�างศักยภาพในการปฏิบัติงาน นําไปสู%การสร�างสรรค(สิ่งใหม%
หรือนวัตกรรม ท่ีทําให�องค(การเกิดการพัฒนาอย%างต%อเนื่องและยั่งยืน (Athey and Orth, 1999) 

  ความหมายและแนวคิดปรัชญาขององค(การแห%งการเรียนรู�มีความหลากหลาย 
โคเฮน และเลวินเทล (Cohen and Levinthal, 1990) ใช�คําว%า ความสามารถในการดูดซับ 
(Absorptive Capacity) ในการวัดความสามารถขององค(การในการรวบรวม แพร%กระจายและนํา
ความรู��หม%มาใช� ในมุมมองนี้ การเรียนรู�เป�นหน�าท่ีหนึ่งของการนําความรู�ไปสร�างสิ่งใหม%ท่ีเหนือกว%า 
ซ่ึงการเรียนรู�เกิดจากประสบการณ( ความพยายามและการสร�างความหลากหลายของความรู� องค(การ
ท่ีมีระดับความสามารถในการดูดซับท่ีสูงกว%า มีแนวโน�มท่ีจะควบคุมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล�อม ซ่ึงนําไปสู%การสร�างผลงานท่ีดีเพ่ิมขึ้น ในความหมายอีกด�านกล%าวว%าเป�นองค(การท่ี
ส%งเสริมการเรียนรู�ของสมาชิกทุกคน โดยองค(การมีการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการทํางานอย%าง
ต%อเนื่อง พร�อมท้ังสร�างบรรยากาศในการเรียนรู�เพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนเกิดการเรียนรู�และใฝ�ท่ีจะเรียนรู�
ด�วยตนเอง (Pedler et al., 1991) ซ่ึงไปในทิศทางเดียวกับความหมายท่ีการ(วิน (Gavin, 1993) ได�
กล%าวว%าเป�นองค(การมีทักษะในการสร�างสรรค( (Creating) การเรียนรู� (Acquiring) และถ%ายทอด
(Transferring) ความรู� รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสะท�อนถึงความรู�ใหม%ๆ และความเข�าใจ
อย%างลึกซ้ึง 
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  นอกจากนี้องค(การแห%งการเรียนรู�ยังเป�นองค(การท่ีใช�บุคลากรสร�างความเป�นเลิศ
ให�แก%องค(การ ขณะเดียวกันก็ใช�องค(การสร�างความเป�นเลิศให�แก%บุคลากรในองค(การด�วยเช%นกัน โดย
ใช�การเรียนรู�เป�นกระบวนการเชิงกลยุทธ(ที่ต%อเนื่อง และบูรณาการเข�ากับการทํางาน และมีการ
กระจายอํานาจเพ่ือกระตุ�นให�เกิดความร%วมมือ และการเรียนรู�ร%วมกันเป�นทีม พร�อมท้ังส%งเสริมให�มี
การแลกเปลี่ยนความรู�กันอย%างเป�ดเผย โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว%างบุคคล กลุ%ม องค(การและ
หน%วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง (Marsick and Watkins, 1994) ซ่ึงองค(การแห%งการเรียนรู�จะต�องเป�น
องค(การท่ีได�ยกระดับในเรื่องความสามารถของบุคลากรในองค(การทางด�านการเรียนรู� การปรับตัว 
และการเปลี่ยนแปลง เป�นบรรยากาศขององค(การท่ีมีระบบการวิเคราะห( มีการบอกเตือน มีระบบการ
พัฒนา รวมถึงการจัดการในกระบวนการเรียนรู�ภายในองค(การเพ่ือให�สอดคล�องเข�ากันได�กับเปjาประสงค(
ขององค(การท่ีได�รับการปรับปรุงอย%างสร�างสรรค( (Gephart et al., 1996) เม่ือเข�าสู%ศตวรรษท่ี 20 
ความหมายขององค(การแห%งการเรียนรู�ก็ยังมีนักวิชาการท่ีกล%าวสอดคล�องกัน โดยดาฟท( (Daft, 2001) 
กล%าวว%า เป�นองค(การท่ีส%งเสริมให�มีการสื่อสารและการให�ความร%วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค(การ 
ท้ังในด�านการวิเคราะห(และการแก�ปfญหาร%วมกัน การดําเนินการเพ่ือให�องค(การเกิดการเรียนรู�ใน
ประสบการณ(ใหม%ๆ รวมถึงให�ดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมขีดความสามารถขององค(การอย%างต%อเนื่อง 
ในขณะท่ีมีนักวิชาการของไทย ธเนศ ขําเกิด (2541) ให�ความหมายขององค(การแห%งการเรียนรู�ไว�ว%า 
องค(การท่ีมุ%งเน�นและจูงใจให�สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร�นท่ีจะพัฒนาตนเองอยู%ตลอดเวลา เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของตนเองและขององค(การ ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย%างรวดเร็วท้ังใน
ด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใต�สภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็วและยาก
แก%การพยากรณ(ว%าจะเกิดอะไรข้ึน แต%ละตนจึงต�องพัฒนาตนเองให�เป�นบุคคลท่ีเรียนรู�อยู%ตลอดเวลา 
เพราะความรู�ท่ีเคยมีมาในอดีตถูกท�าทายโดยความรู�ใหม%ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 5.2 ลักษณะของการเปFนองคLการแห;งการเรียนรู� 

  องค(การแห%งการเรียนรู�จะมีลักษณะท่ีแตกต%างไปจากองค(การโดยท่ัวไป ท้ังนี้เพราะ
องค(การแห%งการเรียนรู�เป�นองค(การท่ีมุ%งเน�นในการกระตุ�น เร%งเร�าและจูงใจให�สมาชิกทุกคนในองค(การ
มีความกระตือรือร�นท่ีจะเรียนรู�และพัฒนาตนเองอยู%ตลอดเวลา (เจษฎา นกน�อย, 2554) เนื่องจาก
องค(การแห%งการเรียนรู�มีลักษณะที่แตกต%างกันในหลายด�าน เช%น การที่บุคลากรในองค(การมีการ
เรียนรู�อยุ%ตลอดเวลา การที่ผู�บริหารให�ความสําคัญต%อการพัฒนาการเรียนรู� มีการแบ%งปfนและ
แลกเปลี่ยนความรู� เป�นต�นนั้น สามารถสรุปลักษณะขององค(การแห%งการเรียนรู�ได�ท้ังหมด 6 ด�าน      
(ยุรพร ศุทธรัตน(, 2553) ด�านท่ี 1 วัฒนธรรมองค(การ ในการสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู� และการนํา
ความรู�ท่ีมีมาแลกเปลี่ยนแบ%งปfนระหว%างสมาชิกในองค(การด�วยกัน และสามารถประยุกต(ความรู�ท่ี
ได�รับไปปฏิบัติงานได�อย%างถูกต�องเหมาะสมกับสถานการณ( ฟอลล(และไลเลส (Fiol and Lyles, 
1985) กล%าวว%า องค(การมีหลายปfจจัยท่ีก%อให�เกิดการเรียนรู� อันได�แก% วัฒนธรรมองค(การ กลยุทธ(ท่ีมี
ความยืดหยุ%น โครงสร�างองค(การท่ียอมให�มีการสร�างสรรค(สิ่งใหม% รวมถึงความเข�าใจอย%างถ%องแท�ใหม%ๆ 
และสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู� การสร�างให�เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู�ในองค(การเป�นปfจจัย
สําคัญท่ีผลักดันให�เกิดคุณค%าทางธุรกิจ การสร�างให�เกิดกลยุทธ(การเรียนรู�ในการริเริ่มสิ่งใหม%ๆ ถือเป�น
การลงทุนเพ่ือสร�างความเจริญเติบโตขององค(การในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป�นการสร�างผลการ
ปฏิบัติงานขององค(การท่ีดีเลิศหรือเหนือกว%าคู%แข%ง (Hoff, 2005) 
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  ด�านท่ี 2 ความมุ%งม่ันของผู�บริหารและการให�อํานาจ องค(การแห%งการเรียนรู�จะมี
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน(ชัดเจนในการนําองค(การและผลักดันให�องค(การมีอํานาจทางธุรกิจ ซ่ึงผู�นําแห%งการ
เรียนรู�จะมีลักษณะท่ีเด%นชัด 5 ประการตามแนวคิดของวิค และลีออง (Wick and Leon, 1993) 
ได�แก% 1) การสร�างวิสัยทัศน( (Creating the vision) เป�นตัวชี้นํารูปแบบของการปรับองค(การ 
ความเร็วในการเติบโตขององค(การ และแนวทางท่ีองค(การจะเดินไปในอนาคต 2) การเป�นตัวอย%าง
การเรียนรู� (Setting an example) คือ การเป�นผู�รุก หรือเป�นผู�นําเชิงรุกในการเรียนรู� (Aggressive 
Learner)  3) การสร�างสภาพแวดดล�อมที่มีการสนับสนุนร%วมมือ (Cultivating a supportive 
environment) ได�แก% การสร�างความหลากหลาย คือการเป�ดกว�างในด�านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ 
เพ่ือให�เกิดความคิดและปfญญาท่ีแตกต%าง การส%งเสริมให�เกิดความรู�สึกม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
(Promote a sense of security) และการสนับสนุนให�เสี่ยง (Encourage risk taking) คือ ความ
เป�นไปได� ท่ีทําอะไรโดยไม%มีเหตุผลในสภาพแวดล�อมท่ีเน�นการเรียนรู� การสร�างความคิดใหม% เพ่ือให�
เป�นองค(การท่ีมีความกล�าในการเปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหม%ๆ เสมอ 4) การไม%เป�นผู�นําแบบเผด็จการ 
(Not being a Tyrant) ซ่ึงองค(การแห%งการเรียนรู�ต�องการผู�นําท่ีให�การกระตุ�นและจูงใจให�เกิดการ
เรียนรู�สิ่งใหม% ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายงานท่ีมีคุณค%าแก%บุคลากรในองค(การ และ     
5) การรับฟfงในสิ่งท่ีไม%อยากฟfง คือการเป�ดรับฟfงข�อผิดพลาด ข�อตําหนิเพ่ือนํามาปรับปรุงระบบการ
ทํางานให�ดียิ่งข้ึน 

  ด�านท่ี 3 การสื่อสาร เป�นการเรียนรู�อย%างหนึ่งขององค(การ ประกอบด�วย การเรียนรู�
ส%วนบุคคล การเรียนรู�ผ%านการสื่อสารโดยตรง และการเรียนรู�โดยการใช�ความรู�ความจําขององค(การ 
(Heijst et al., 1997) ความสามารถในการเรียนรู�ภายในองค(การข้ึนอยู%กับระบบการสื่อสาร ซ่ึง
องค(การแห%งการเรียนรู�จะต�องมีช%องทางในการสื่อสารทีเป�ดกว�างและใช�การได� ท้ังในด�านการรับและ
การส%งข�อมูลข%าวสาร ต�องมีความรวดเร็ว โปร%งใส เชื่อถือได�  มีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน กระตุ�นให�
เกิดการแบ%งปfนความรู� และสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�อย%างต%อเนื่องภายในองค(การ (Beck, 1989)  
ด�านท่ี 4 การถ%ายโอนความรู�ขององค(การ จะมีประสิทธิภาพได�นั้นย%อมข้ึนกับอิทธิพลของปfจจัยต%อไปนี้ 
การใช�เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการถ%ายโอนความรู� การมีวัฒนธรรมองค(การท่ีสนับสนุนการถ%ายโอน
ความรู� การมีโครงสร�างองค(การที่ชัดเจน เหมาะสมและสนับสนุน สามารถลดทอนลําดับข้ันของ
องค(การให�ง%ายต%อการเรียนรู� ใช�การสื่อสารตามแนวนอนในการโอนถ%ายความรู� มีระบบการให�รางวัล
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรท่ีมีการแบ%งปfนความรู� ซ่ึงระบบการวัดแบบ Balance Scorecard ได�เข�ามามี
บทบาทในการประเมินการประสานความร%วมมือในการทํางานและการแบ%งปfนความรู� ผู�รับการโอน
ถ%ายความรู� ความสัมพันธ(ระหว%างผู�รับและผู�โอนถ%ายความรู�เป�นเรื่องสําคัญ ซ่ึงองค(การต�องให�ความ
สนใจโดยให�การลงทุนในเรื่องของเวลาและทรัพยากรในการฝ�กอบรม เพ่ือสร�างให�สมาชิกในองค(การ
เกิดการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน มีทักษะความรู� ความสามารถท่ีใกล�เคียงกัน ประเภทของความรู� ถ�าเป�น
ความรู�ท่ีแสดงออกได�เด%นชัด (Explicit knowledge) สามารถถ%ายโอนความรู�ได�โดยการใข�เทคโนโลยี
เข�ามาช%วย ในขณะท่ีความรู�ท่ีเก็บอยู%ภายในตัวบุคลากร (Tacit knowledge) ต�องใช�การปฏิสัมพันธ(
อย%างมากระหว%างผู�โอนและผู�รับ รวมถึงการผ%านกระบวนการท่ีมีโครงสร�างไม%มาก แต%ลึกซ้ึงและอาศัย
ความเป�นปfจเจกบุคคลมากข้ึน เช%น การใช�ระบบพ่ีเลี้ยง การทํางานเป�นทีม (Goh, 2002) 
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  ด�านท่ี 5 คุณลักษณะของบุคลากรในองค(การแห%งการเรียนรู� กุญแจสําคัญในการ
พัฒนาองค(การไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู� คือ ความสามารถในการเรียนรู�ของบุคลากรในองค(การ 
และความสามารถในการนําองค(ความรู�ท่ีเรียนมาประยุกต(ใช�ได�กับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(Taylor and Thorpe, 2002) ลักษณะของพนักงานในการสร�างให�องค(การเกิดการเรียนรู�มี 5 
ประการ คือ ลักษณะของการเป�ดเผย การคิดอย%างเป�นระบบ การสร�างสรรค( การตระหนักถึงความมี
ประสิทธิภาพ และความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน (McGill et al., 1992) ด�านท่ี 6 การยกระดับผลการ
ปฏิบัติงาน คือการปรับปรุงคุณภาพในการทํางานอย%างต%อเนื่อง รวมท้ังมีการสร�างสรรค(สิ่งใหม%อย%าง
ต%อเนื่องเช%นกัน ไม%ว%าจะเป�นด�านกระบวนการทํางานใหม% การออกแบบผลิตภัณฑ(หรือบริการใหม%สู%
ตลาด ซ่ึงบุคลากรท่ีอยู%ในองค(การแห%งการเรียนรู�จะถูกคาดหวังว%าจะมีการเรียนรู� และนําองค(ความรู�ท่ี
ได�ไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการทํางานของตน ซ่ึงจะส%งผลให�ผลการปฏิบัติการขององค(การดีข้ึน
ตามลําดับ (Sudharatna, 2004) ท้ังนี้พาวเวอร( และวัดเดล (Power and Waddell, 2004) เสนอ
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถยกระดับองค(การให�สามารถแข%งขันได�นั้น มีตัวชี้วัด 4 ด�านได�แก% 
1) ผลการปฏิบัติงานด�านความรู� (Knowledge performance) หมายถึงองค(ความรู�ท่ีถูกสร�างสรรค(
ข้ึนในองค(การ แล�วนําไปสู%การปรับปรุงผลิตภัณฑ(หรือการบริการให�ลูกค�าได�ดีข้ึน 2) ความพอใจของ
ลูกค�า (Customer satisfaction) พนักงานต�องมีความมุ%งม่ันในการปฏิบัติงานเพ่ือท่ีจะสร�างความพึงพอใจ
ให�กับลูกค�า รวมถึงการบรรลุเปjาหมายขององค(การด�วย 3) ผลการปฏิบัติงานด�านการเงิน 
(Financial performance) หมายถึง ส%วนแบ%งการตลาดขององค(การได�เพ่ิมข้ึน ส%งผลให�กําไรของ
องค(การมีเพ่ิมข้ึนด�วย และ 4) อัตราการลาออกของพนักงาน (Employee turnover) มีอัตราการ
ลาออกท่ีลดลง ซ่ึงถือว%าเป�นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานขององค(การท่ีสําคัญอีกประการ เนื่องจากคนเป�น
กลไกสําคัญท่ีจะนําความสําเร็จมาสู%องค(การ 

  จะเห็นได�ว%า องค(การเพ่ือการเรียนรู�นั้น การเรียนรู�ขององค(การจะส%งผลต%อการ
ปฏิบัติงานขององค(การ และการท่ีองค(การจะเรียนรู�ได�นั้นสามารถทําได�โดยการเพ่ิมพูนทักษะความรู�
ให�เหมาะสมกับหน�าท่ี ให�เป�นไปตามวิสัยทัศน(และพันธกิจขององค(การท่ีต้ังไว� ซ่ึงการเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู�จะต�องทําในทุกระดับชั้น ท้ังในระดับบุคคล ทีม และองค(การ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดในส%วนท่ี
เป�นลักษณะขององค(การแห%งการเรียนรู� ได�แก% วัฒนธรรมองค(การ ความมุ%งม่ันของผู�บริหารและการให�
อํานาจ การสื่อสารที่เท�อต%อการเรียนรู� การถ%านโอนความรู� คุณลักษณะของพนักงาน และการ
ยกระดับผลการปฏิบัติงาน เซ็งเก� (Senge, 1990) ได�กล%าวว%า องค(การทุกองค(การจะมีคุณลักษระท่ี
สําคัญของการเป�นองค(การเพ่ือการเรียนรู� หากแต%จะอยู%ในระดับใดนั้นหรือจะพัฒนาให�สูงข้ึนไปอีกนั้น 
มองว%า การพัฒนาองค(การเพ่ือไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู�นั้น เป�นเส�นทางในการเดินทาง ไม%ได�เป�น
จุดหมายปลายทาง ดังนั้น การปรับปรุงพีฒนาอยู%ตลอดเวลา หรือการเรียนรู�เพ่ือท่ีจะเรียนจึงเป�นเรื่อง
ท่ีสําคัญอย%างยิ่ง สอดคล�องกับแนวคิดของผู�วิจัยในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  
 5.3 กระบวนการพัฒนาไปสู;การเปFนองคLการแห;งการเรียนรู� 

  การบริหารองค(การให�มีคุณภาพสูงในขณะท่ีทรัพยากรมีอยู%อย%างจํากัด องค(การ
จําเป�นต�องมีระบบการเรียนรู� เพ่ือส%งเสริมการเรียนรู�ของบุคลากรทุกระดับอย%างต%อเนื่องและตลอดเวลา 
เนื่องจากปfจจุบันเป�นยุคของบุคลากรผู�มีความรู�หรือ “Knowledge Workers” (Drucker, 2007) 
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การท่ีองค(การมีคุณค%าทางด�านวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�ในองค(การ และสนับสนุนให�นํา
ความรู�ท่ีมีมาแบ%งปfนกันภายในองค(การ ซึ่งบุคลากรในองค(การเองสามารถนําความรู�เหล%านั้นไป
ประยุกต(ใช�ได�อย%างถูกต�องและเหมาะสมกับสถานการณ( รวมถึงสามารถนําไปแก�ปfญหาและการ
ตัดสินใจ (Fiol และ Lyles, 1985) การเรียนรู�ขององค(การเป�นกระบวนการหลักท่ีจะทําให�เกิดการ
จัดการนวัตกรรม (Management Innovation) หรือการเรียนรู�ของระดับบุคคล ระดับกลุ%ม และ
ระดับองค(การ เป�นสิ่งท่ีทําให�เกิดการได�เปรียบทางธุรกิจอย%างยั่งยืน (Stata, 1989) สําหรับแนวคิด
เก่ียวกับองค(การแห%งการเรียนรู� เซงเก� (Senge, 1990) ได�เสนอแนวคิดเรื่องดังกล%าวในหนังสือชื่อ 
The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization โดยพูดถึงการ
เรียนรู� คือ การท่ีบุคคลสามารถทําสิ่งท่ีไม%เคยทํามาก%อน และโดยการเรียนรู�นี้เองจะนําพาไปสู%การ
พัฒนาการสร�างสรรค(สิ่งใหม%ๆ ในชีวิต และความหมายขององค(การแห%งการเรียนรู�คือ องค(การท่ี
สามารถพัฒนาและขยายความสามารถในการสร�างอนาคตได�อย%างต%อเนื่อง และมีการปรับการเรียนรู� 
(Adaptive learning) เพ่ือความอยู%รอด รวมถึงเรียนรู�ท่ีจะพัฒนาความสามารถในการสร�างสรรค(ให�ดี
ยิ่งข้ึน (Generative learning)  

  ท้ังนี้ การพัฒนาไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู�นั้น องค(การต�องมีความพร�อมตามหลัก
วินัย 5 ประการ ได�แก% 1) ความรอบรู�แห%งตน (Personal Mastery) ความรอบรู�แห%งตนเป�นลักษณะ
ของการเรียนรู�ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงการเรียนรู�ขององค(การได� โดยที่สมาชิกองค(การแห%งการเรียนรู�
จะต�องมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือการเป�นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตัวเอง 
เป�นคนท่ีอยากรู�อยากเห็นและเรียนรู�อย%างต%อเนื่อง ยอมรับความเป�นจริง ไม%ยึดม่ันถือม่ัน ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ(ของโลก มีการเจริญเติบโตและม่ันคงทางจิตใจ 2) แบบแผนความคิดอ%าน 
(Mental Model) แบบแผนความคิดหรือการท่ีมองโลกตามความเป�นจริง เป�นความคิดความเข�าใจ
ของคนท่ีมีต%อหน%วยงานหรือต%อองค(การ เป�นการค�นหาความกระจ%างชัดและการจําแนกแยกแยะ
ปรากฏการณ(ต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การทําความเข�าใจ และการแปลความหมายต%าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ 
ตลอดจนการวางแผนการดําเนินงานของบุคคลต%อกิจกรรมของตนเอง 3) วิสัยทัศน(ร%วม (Shared 
Vision) คือ การมีวิสัยทัศน(ร%วมกันเป�นวิธีการท่ีทําให�แต%ละคนเกิดวิสัยทัศน( โดยส%งเสริมให�บุคลากร
มองไปยังอนาคต และสร�างสถานการณ(จําลองแบบต%าง ๆ เพื่อให�คิดว%าผลของสถานการณ(น%าจะ
เกิดข้ึนอย%างไร และมีทางแก�ไขอย%างไร โดยแฝงเข�าไปในงานหรือในกลุ%มการทํางานเพ่ือให�ตัดสินใจ
ร%วมกัน และมอบหมายให�แต%ละคนคิดมาล%วงหน�าแล�วนํามาคุยร%วมกัน ในการนี้การมีวิสัยทัศน(ร%วมนี้
จะเริ่มจากการมองสิ่งต%าง ๆ ให�เป�นกระบวนการ และมองไปข�างหน�าโดยคาดการณ(ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
ต%อไป 4) การเรียนรู�ของทีม (Team Learning) เป�นการเรียนรู�ร%วมกันของสมาชิกในกลุ%มโดยการ
แลกเปลี่ยนความรู�และความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู�และความสามารถของทีมให�เกิดข้ึน การเรียนรู�
ร%วมกันเป�นทีมจะเกิดข้ึนได�ต%อเม่ือสมาชิกในทีมมีการรวมพลังเพ่ือสร�างโอกาสการเรียนรู�สิ่งต%างๆ
ร%วมกันโดยการแลกเปลี่ยนข�อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ(ซ่ึงกันและกันอย%างสมํ่าเสมอและ
ต%อเนื่อง จนเกิดเป�นความคิดร%วมกันของกลุ%ม และ 5) การคิดอย%างเป�นระบบ (Systems Thinking) มี
หลักท่ีว%า ปfญหานั้นเป�นวัฏจักรคือเป�นผลมาจากแนวทางแก�ไขปfญหาเดิมท่ีผิดพลาดโดยการมองแบบ
แยกส%วน จึงทําให�เกิดปfญหาตามมาเหมือนลูกโซ% และยิ่งสร�างแรงกดดันเพ่ือแก�ปfญหาโดยวิธีการเชิง
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บวกมากข้ึนเท%าใดก็จะทําให�ระบบตอบสนองกลับมาด�วยผลในเชิงบวก และทําให�การแก�ไขปfญหา
เป�นไปอย%างสมดุลและสร�างสรรค(มากข้ึน (Senge, 1990) 

  อย%างไรก็ตาม องค(การท่ีจะได�เปรียบในการแข%งขันแบบยั่งยืนได�ในสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนั้น จําเป�นอย%างยิ่งที่องค(การจะต�องเรียนรู�ได�ดีกว%าและเร็วกว%า มาร(ควอท 
(Marquardt, 1996) ได�รวบรวมองค(ประกอบของการเป�นองค(การแห%งการเรียนรู�ท่ีผู�นําต�องให�
ความสําคัญกับ 5 องค(ประกอบคือ 1) พลวัตการเรียนรู� (Learning Dynamics)  มีการส%งเสริมให�เกิด
การเรียนรู�ท่ัวท้ังองค(การ ซึ่งเป�นองค(ประกอบหลักที่สําคัญที่สุด โดยการเรียนรู�นั้นประกอบด�วย
องค(ประกอบย%อยอีก 3 ประการ ได�แก% ระดับการเรียนรู� รูปแบบการเรียนรู� และ ทักษะและวินัยใน
การเรียนรู� 2) การปรับเปลี่ยนองค(การ (Organizational Transformation) มีมิติต%างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 4 
ด�าน ได�แก% โครงสร�างองค(การ วิสัยทัศน(องค(การ วัฒนธรรมองค(การ และกลยุทธ(ขององค(การ 3) การ
เสริมอํานาจบุคคล (People Empowerment) สมาชิกขององค(การจะเป�นแกนหลักขององค(การแห%ง
การเรียนรู� เนื่องจากเป�นผู�นําข�อมูลและปรับเปลี่ยนข�อมูลให�เกิดเป�นความรู�ท่ีมีคุณค%าสําหรับบุคคล
และองค(การ 4) การจัดการความรู� (Knowledge Management) ความรู�ได�กลายเป�นสิ่งสําคัญ
สําหรับองค(การมากกว%าทรัพยากรด�านการเงิน ท่ีต้ังทางตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพย(สินอ่ืนๆ ความรู�
เป�นทรัพยากรหลักท่ีใช�ในการทํางาน โดยท่ีประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบัติการ ระบบ
ต%างๆ และข้ันตอนการทํางานขององค(การล�วนมาจากพ้ืนฐานของความรู�และความชํานาญท้ังสิ้น และ 
5) การประยุกต(ใช�เทคโนโลยี (Technology Application) เทคโนโลยีเป�นลักษณะท่ีสําคัญในการ
สร�างองค(การแห%งการเรียนรู� หากองค(การใดมีความสามารถด�านเทคโนโลยีก็จะสามารถก�าวล�านําหน�า
องค(การอ่ืน ๆ คุณลักษณะนี้ประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก% เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู�บนพ้ืนฐาน
ของเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด�วยอิเล็คทรอนิคส( 

  สรุปได�ว%า การพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ให�
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น วินัยท้ัง 5 ประการ เป�นสิ่งท่ีองค(การต�องให�ความสําคัญ 
และสร�างความเข�าใจอันดีกับสมาชิกในองค(การ รวมถึงองค(ประกอบท่ีสําคัญคือ เทคโนโลยีสมัยใหม% 
และการจัดการความรู�ในองค(การ โดยผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%จะต�องให�ความสําคัญกับแนวทางในการ
จัดการและการพัฒนาองค(การแห%งการเรียนรู�อย%างต%อเนื่องและยั่งยืนต%อไป (Managing to Learning 
Organization) 

 
6. แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเปFนผู�นําของบุคลากรรุ;นใหม;เพ่ือมุ;งสู;
องคLการแห;งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมีเปjาประสงค(ในการสร�างให�เกิดเป�นชุมชน
ของความรู�อย%างแท�จริง เนื่องจากการบริหารจัดการข�อมูล ความรู� และสิ่งท่ีเก่ียวข�องในองค(การ จะ
ช%วยให�การทําธุรกิจขององค(การมีคงามชัดเจน และมีทิศทางท่ีจะเติบโตได�ดีต%อไป  
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 6.1 กรอบแนวคิด MAM Model แสดงความเช่ือมโยงในองคLประกอบต;างๆ ของการ
พัฒนาศักยภาพการเปFนผู�นําของบุคลากรรุ;นใหม;เพ่ือมุ;งสู;องคLการแห;งการเรียนรู� 

  จากการศึกษาทบทวนพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและรูปแบบ
ข�อเสนอ เพ่ือหาความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกรอบแนวคิดการพัฒนา ได�แสดงให�เห็นว%าการพัฒนาการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�นั้นมีสาระสําคัญในการพิจารณาคือ บทบาท
ในการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเป�นผู�สร�างตํานานการเปลี่ยนแปลงไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 
ได�แก% คุณลักษณะของภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% ท่ีประกอบด�วย มีความยืดหยุ%นในการทํางาน มี
ทักษะการคิดและการรับรู� การสร�างขวัญและกําลังใจต%อทีมงาน ตั้งใจและทุ%มเทในการทํางาน 
สร�างสรรค(เทคโนโลยี และเป�นผู�วิสัยทัศน( เรียกว%า "ผู�สร�างตํานาน" (Mythmaker) เพ่ือให�สอดคล�อง
กับกระบวนการพัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ให�มีการตระหนัก และการส%งเสริมการเรียนรู�
ในองค(การ (Awareness and Enhancing Process) เพ่ือให�ผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ได�พัฒนาไปสู%
องค(การแห%งการเรียนรู� (Managing to Learning Organization) สามารถสรุปเป�นโมเดลภาพท่ี 13  

 

 
 

ภาพท่ี 13 กรอบแนวคิด MAM Model แสดงความเชื่อมโยงในองค(ประกอบของการพัฒนาการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 

 
  จากกรอบแนวคิด MAM Model ที่แสดงความเชื่อมโยงองค(ประกอบของการ

พัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพื่อมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� เป�นฐานความรู�สําคัญใน
ออกแบบวิธีการพัฒนาศักยภาพความเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% ซ่ึงเป�นบุคลากรรุ%นใหม% (Young 
Generation) ท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา หรือเป�นผู�ท่ีมีประสบการณ(การทํางานไม%เกิน 3 ป� ซ่ึงเป�นกลุ%มคน
ท่ีมีบทบาทต%อการพัฒนาองค(การ เนื่องจากเป�นกลุ%มท่ีมีความรู� ความสามารถสูง และมีความชํานาญ
ทางด�านเทคโนโลยี สามารถนําความรู� ความสามารถนี้มาพัฒนาองค(การให�ก�าวไปสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู�ได� ดังนั้นผู�วิจัยจึงต�องใช�วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสมต%อการพัฒนา
บุคลากรกลุ%มดังกล%าว ซ่ึงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป�นรูปแบบหนึ่งท่ี
สําคัญและได�รับการยอมรับในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) นรินทร( สังข(รักษา 
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�  สร�างสรรคLเทคโนโลยี 
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�   วิสัยทัศนLร;วม 

�   การเรียนรู�ของทีม 

�   การคิดอย;างเปFนระบบ 
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(2556: 50) ได�สรุปความหมายการวิจัยและพัฒนา ว%าคือ กระบวนการของการศึกษาเรียนรู� และการ
คิดค�นอย%างมีเหตุผลและเป�นระบบ เพ่ือค�นพบความรู�ความเข�าใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม%ๆ และนํา
สิ่งท่ีค�นพบนั้นไปทําการออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให�เกิดการเรียนรู� ท่ีมีรูปแบบ หรือ
ปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน ในขณะท่ี วรรณี โสมประยูร (2546: 10-14) ให�ความหมายของการวิจัยและ
พัฒนาไว�ว%า เป�นการวิจัยท่ีนําองค(ความรู�เดิมท่ีได�จากผลการวิจัยต%างๆหรือนําสิ่งประดิษฐ(ท่ีมีอยู%แล�ว 
ไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาต%ออย%างเป�นระบบและต%องเนื่อง และเชื่อมโยงกันเป�นชุดโครงการวิจัยท่ี
มีหลายโครงการอย%างสมบูรณ( เพ่ือต%อยอดของเดิมให�เกิดผลผลติใหม%ท่ีมีคุณค%ายิ่งข้ึน เป�นท่ีเชื่อถือ
และยอมรับทางวิชาการและเป�นประโยชน(ต%อผู�ท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช�ในสังคมได�อย%างแท�จริง 
นอกจากนี้รัตนะ บัวสนธ( (2556: 94) กล%าวว%า การวิจัยและพัฒนา เป�นการนําวิธีการวิจัยมาใช�ใน
กระบวนการสร�างและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ(ท่ีบุคคลหรือหน%วยงานนั้นจัดให�มีข้ึน และ
ผลิตภัณฑ(ท่ีสร�างข้ึนนั้นสามารถนําไปใช�ได�จริงๆตามวัตถุประสงค( ส%วนความเห็นของวิโรจน( สารรัตนะ 
(2557: 258) เก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและการพัฒนานั้น เป�นการวิจัยท่ีมีจุดมุ%งหมายเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม (innovation) ข้ึนมา แล�วนําไปทดลองใช�ในภาคสนามก%อนท่ีจะสรุปผลถึงความมีคุณภาพ 
และปรับปรุงแก�ไขเป�นครั้งสุดท�ายก%อนนําไปแผยแพร%ใช�ในวงกว�างในกลุ%มเปjาหมายท่ีกําหนดต%อไป ถือ
เป�นการวิจัยแบบยึดนวัตกรรมเป�นฐาน (Innovation-based research) เน�นการริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม%ๆ 
ข้ึนมาใช� โดยมีกระบวนการในการพัฒนาผลผลิตหรือนวัตกรรมในรูปของ R1D1, R2D2, R3D3 …RiDi 
มีข้ันตอนสุดท�ายใช�รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Design) ในภาคสนามจริง มี
จุดมุ%งหมายหลักเพ่ือทดสอบคุณภาพของผลผลิตในลักษณะ If X… then Y และเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข
ข�อบกพร%องของผลผลิตหรือนวัตกรรมนั้น ตลอดจนมีการเผยแพร%เพ่ือนําไปใช�ในวงกว�างต%อไป 

  สําหรับวิธีพัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�นั้น 
ใช�รูปแบบท่ีเน�นการศึกษา วิเคราะห( และสังเคราะห(ประเด็นที่จะศึกษาวิจัย ให�สอดคล�องกับ  
1) บทบาทในการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเป�นผู�สร�างตํานานการเปลี่ยนแปลงไปสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู� (Mythmaker) 2) กระบวนการพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ให�มีการตระหนัก และการ
ส%งเสริมการเรียนรู�ในองค(การ (Awareness and Enhancing Process) เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู� และ 3) การจัดการของผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ไปสู%องค(การแห%งการเรียนรู� (Managing to 
Learning Organization) ซ่ึงสามารถนํามาวิจัยและพัฒนา (R&D) เป�นแนวทาง รูปแบบ วิธีการ หรือ
โปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพภาวะผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%ได�ตามความเหมาะสม  

  ท้ังนี้ต�องพิจารณาในหลายประเด็นท่ีสาคัญ เช%น การพัฒนากระบวนการ วิธีการ 
การปฏิบัติ เครื่องมือ และคู%มือในการพัฒนา เป�นต�น รวมถึงการนําไปทดลองผ%านกลุ%มทดลองและ
กลุ%มควบคุม (อนันต( พันนึก, 2554) โดยมีการประเมินผลท้ังก%อนเข�าสู%ข้ันตอนการพัฒนา (Pre – 
Test) และการประเมินผลหลังจากการพัฒนา (Post – Test) เป�นข�อมูลเปรียบเทียบศักยภาพก%อน
และหลังการพัฒนา ซ่ึงในการประเมินผลจะเน�นไปตามจุดท่ีเป�นศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%น
ใหม%ท่ีต�องการพัฒนา การตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการให�เป�นไปตามแผนท่ีกําหนด ท้ังในเชิง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมี
ต%อการเป�นองค(การแห%งการเรียนรู� (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน(, 2556) ซ่ึงจากขอบเขตการศึกษาดังกล%าว 
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สามารถสรุปเป�นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%ง
การเรียนรู�ได�ตามภาพท่ี 14 

 

 
 

ภาพท่ี 14 กรอบแนวคิดการพัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ใน
ธุรกิจการประกันภัย 

 
7. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  
 การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research: EDFR) เป�นการวิจัย
อนาคตอีกเทคนิคหนึ่ง พัฒนาข้ึนโดย จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548) และมีการนํามาศึกษาอย%างชัดเจน
อีกครั้งโดยดวงนภา มกรานุรักษ( (2554) เพ่ือใช�ในการวิจัยในอนาคตให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน เป�น
การผสมผสานระหว%างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย 
(Delphi) เข�าด�วยกัน โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานของอนาคตนิยม (Futurism) จุดมุ%งหมายของการวิจัย
อนาคต (Future Research) เทคนิคเดลฟาย และ EFR จุดมุ%งหมายหลักมิใช%อยู%ท่ีการทํานายท่ีถูกต�อง
แต%อยู%ท่ีการสํารวจและศึกษาแนวโน�มท่ีเป�นไปได� หรือน%าจะเป�นเรื่องท่ีศึกษาให�มากทีสุดเท%าท่ีจะมากได� 
ท้ังท่ีพึงประสงค(และไม%พึงประสงค( เพือท่ีจะหาทางทําให�แนวโน�มทีพึงประสงค(นั้นเกิดข้ึนและปjองกัน 
หรือขจัดแนวโน�มท่ีไม%พึงประสงค(ให�หมดไป หรือหาทางท่ีจะเผชิญกับแนวโน�มที่ไม%พึงประสงค(นั้น
อย%างมีประสิทธิภาพ ถ�าหากว%ามันจะเกิดข้ึนจริงอย%างหลีกเลียงไม%ได� ดังนั้น ข�อมูลท่ีได�จากการวิจัย
อนาคตจะมีประโยชน(โดยตรงต%อการวางแผน การกําหนดโยบายการตัดสินใจลอดไป จนถึงการกําหนด
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ยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ท่ีจะนําไปสู%การสร�างอนาคตท่ีพึงประสงค(และการปjองกัน
หรือขจัดอนาคตท่ีไม%พึงประสงค( 

 

 
 
ภาพท่ี 15  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 
 ในความหมายของการวิจัยอนาคต จุมพล พูลภัทรชีวิน (2530) ได�ให�ความหมายว%า เป�น
วิธีการศึกษาอย%างเป�นระบบเก่ียวกับแนวโน�มต%างๆ ท่ีเป�นทางเลือกของเรื่องท่ีศึกษาท่ีคาดว%าจะเป�นไป
ได� (Possible) หรือน%าจะเป�นไปไม%ได� (Probable) และกฤษดา กรุดทอง (2530) ได�กล%าวถึง
พัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว�ว%าเริ่มมีมาตั้งแต%ในป� ค.ศ. 1907  โดย ดี ซี กิลฟ�ลแลม (D.C. 
Gilfillam) ได�เสนอวิธีการศึกษาอนาคตข้ึนเป�นบุคคลแรก และต%อมาในป� ค.ศ. 1930  รัฐบาลอเมริกา
ได�สนับสนุนการวิจัยด�านนี้ จนกระท่ังในป� ค.ศ. 1944  โอ เค เฟรชเทียม (O.K. Flechtheim) ได�เริ่ม
ใช�คําว%า “ฟ�วเจอโรโลยี (Futurology)” ข้ึนมาใช�เรียกวิทยาการท่ีพัฒนาข้ึน ทําให�การวิจัยอนาคต
พัฒนาไปได�ในระดับหนึ่ง แต%ยังไม%มีหลักการท่ีเป�นวิทยาศาสตร(แต%อย%างใดในราวทศวรรษ 1960 การ
วิจัยอนาคตเริ่มมีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจนมากข้ึน วิธีการวิจัยอนาคตได�ถูกนําไปใช�ประโยชน(เพ่ือกําหนด
นโยบายและวางแผน ถือได�ว%าเป�นเทคนิคหนึ่งของการวางแผน ผนวกเข�ากับการวิจัยนโยบาย (Policy 
Research) ซ่ึงได�รับการพัฒนาพร�อมกันในระยะเวลาดังกล%าว ในสหรัฐอเมริกาบริษัท แรนด( โคออร(ป
เปอเรชั่น (Rand Cooperation) ได�วางพ้ืนฐานการวิจัยด�านนี้อย%างม่ันคงร%วมกับ เอสซีดี (SCD: 
System Development Cooperation) และสถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) เพ่ือดําเนินการ
วิจัยอนาคตแก%กองทัพอากาศสหรัฐ ในป� ค.ศ. 1960 นิโคลัส เรสเชอร( (Nicholas Rescher) และโอ
ลาฟ เฮลเมอร( (Olaf Helmer) ได�พัฒนาเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช�ศึกษาอนาคต 
ต%อมาในป� ค.ศ. 1964 โอลาฟ เฮลเมอร( (Olaf Helmer) และเจมส( กอร(ดอน (Jame Gordon) ใน
นามบริษัทแรนด( ได�ทําการวิจัย Long – Range Forecasting Study เพ่ือทํานายเหตุการณ(ทาง
วิทยาศาสตร( 103 โครงการ เช%น การลงดวงจันทร( การเปลี่ยนหัวใจมนุษย( การติดต%อทางจิต การ
วิศวกรรมพันธุ( เป�นต�น ในทศวรรษนี้ถือว%า การวิจัยอนาคตได�รับการยอมรับเป�นท่ีเชื่อถือกันท่ัวไป 
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วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมได�นําไปใช�ในการวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม เช%น เวลต้ิงเฮาส( (Westinghouse), เบลล( เทเลโฟน (Bell Telephone), เจเนอรัลอิ
เล็กทริก (General Electric) เป�นต�น โอลาฟ เฮลเมอร( นักอนาคตวิทยาคนสําคัญ ได�กล%าวว%า การ
วิจัยอนาคตได�กลายเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญของนักกําหนดนโยบายและวางแผนไปแล�ว หลังจากป� ค.ศ. 
1967 เป�นต�นมา การวิจัยอนาคตได�แพร%หลายเข�าไปในยุโรป เช%น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ
อิตาลี  ในปารีส เบอร(ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ได�จัดตั้ง สโมสรแห%งโรม
ข้ึน (Club of Rome) ผลงานสําคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ%มนี้ คือในป� ค.ศ. 1972 ได�เสนอ 
“ขีดจํากัดความเจริญ” (The Limit of Growth) ซ่ึงสร�างภาพอนาคตในป� ค.ศ. 2000 ด�วยการฉาย
ภาพการเปลี่ยนแปลงทางด�านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ และในป� ค.ศ. 1974 
ได�เสนอ “มนุษยชาติ ณ จุดหันเห” (Mankind at The Turning Point) กล%าวถึงทางเลือกและการ
แก�ไขปfญหาจากความเจริญของมนุษยชาติ กล%าวได�ว%า ในช%วงระยะเวลา 10 ป�นี้ (ค.ศ. 1960 – 1969) 
การวิจัยอนาคตได�พัฒนาก�าวหน�ามาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นับต้ังแต%
นั้นมาการวิจัยอนาคตได�เข�าไปมีบทบาทอย%างสําคัญต%อการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และวางแผน
ขององค(การธุรกิจต%าง ๆ การวิจัยด�านนี้เป�นท่ีสนใจกันอย%างแพร%หลายท้ังกับหน%วยงานราชการ บริษัท 
และบุคคล ในทางการศึกษามีองค(การหลายแห%งได�สนใจนําเอาการวิจัยอนาคตมาใช�กําหนดนโยบาย
และวางแผนการศึกษา เช%น Rand Cooperation, Institute of Social Science Research, The 
Institute for Future of Middletown, The Future Group of Glastonbury และ Educational 
Policy Research Centre เป�นต�น พร�อมกันนี้ได�จัดต้ังโครงการการวิจัยอนาคตข้ึนหลายโครงการ 
เช%น The Futurist Curriculum Project, The Program for The Study of The Future in 
Education, The Study Commission on Undergraduate Education and The Education of 
Teachers. 

 ท้ังนี้กฤษดา กรุดทอง (2530) ยังได�กล%าวถึงรูปแบบการวิจัยอนาคต ได�มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงมาแบ%งออกได�เป�น 3 ข้ันตอน คือ ระยะท่ี 1 (Phase-I Classical Linear Projection: 
1960 - 1970) ในช%วง 10 ป�แรก การวิจัยอนาคตใช�วิธีการฉายภาพแบบการพยาการณ(เชิงเส�นตรง 
วิธีการนี้ใช�ได�ดีกับการพยากรณ(บางอย%างท่ีเก่ียวข�องกับองค(ประกอบอ่ืน ๆ น�อยตัว การวิจัยอนาคต
สามารถพยากรณ(ได�โดยใช�ข�อมูลเดิมในระยะที่ผ%านมา เช%น จากจํานวนนักเรียนในระยะ 4 - 5 ป� 
ท่ีผ%านมาท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน หรือสามารถพยากรณ(ได�จากตัวชี้บางตัว เช%น อัตราการเกิด เป�นต�น ระยะท่ี 2  
(Phase-ll Multiple Alternative Future: 1965 – 1967) ในช%วงระยะเวลา 2 ป� รูปแบบการวิจัย
อนาคตแบบใหม%ได�รับการพัฒนาขึ้นมาใช�ควบคู%กันไปกับวิธีการแบบเดิมซ่ึงมีข�อมูลจํากัดอยู%มาก 
การวิจัยอนาคตแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม%นี้มีหลักสําคัญ คือ อนาคตท่ีอาจเป�นไปได�นั้นมีหลายแนวทาง 
การวิจัยอนาคตพยายามใช�ข�อมูลท่ีมีการสร�างทางเลือกท่ีเป�นไปได�มากท่ีสุดและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ภายใต�ทรัพยากร เวลา งบประมาณที่มีเพื่อนําไปปฏิบัติต%อไป ระยะที่ 3  (Phase-lll Cross – 
Impact Future (1972)  ในช%วงระยะเวลา 10 ป� การวิจัยอนาคตได�ขยายแนวความคิดออกไปศึกษา
ผลกระทบของความรู�เก่ียวกับอนาคตจากวิทยาการทุกแขนง การนําผลกระทบจากทุกองค(ประกอบ
มาพิจารณาร%วมกัน จะช%วยให�การสร�างภาพอนาคตมีความสมบูรณ(มากข้ึน  
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 เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ความเป�นมาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เป�นเทคนิคท่ีได�รับการยอมรับในหมู%นักวิชาการทางการศึกษาอย%างมาก
ในปfจจุบัน ถูกค�นพบและพัฒนาโดย โอลาฟ เฮลเมอร( (Olaf Helmer) และ นอร(แมน ดาลก้ี 
(Norman Dalkey) นักวิจัยของ บริษัท แรนด( (Rand Cooperation) เม่ือต�นป� ค.ศ. 1960 เพ่ือใช�ใน
การถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ%มผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณ(ทางด�าน วิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี อเล็กซ( เจ ดูคานิส (Alex J. Ducanis, 1970) ได�ให�ความหมายของเทคนิคเดลฟายว%า เป�น
การทํานายเก่ียวกับเรื่องราวต%าง ๆ ที่จะเป�นไปได�ในอนาคต เทคนิคนี้ มุ%งที่จะลดผลกระทบหรือ
อิทธิพลของบุคคลอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีต�องมีการเผชิญหน�ากัน ในขณะเดียวกันก็เป�นการลดผลกระทบ
ทางด�านความคิดระหว%างผู�เชี่ยวชาญด�านกัน หรืออาจกล%าวได�อีกอย%างหนึ่งว%า เทคนิคเดลฟาย เป�น
วิธีการรวบรวมคําตอบท่ีเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันเก่ียวกับเรื่องท่ีเรา ต�องการจะศึกษาในขณะท่ีความคิดเห็น
ของผู�เชี่ยวชาญท่ีไม%ได�เก่ียวข�องจะถูก จากัดลงด�วย อัลเฟรด รัสป� จูเนียร( (Alfred Rasp Jr., 1973: 
29) ได�ให�ความหมายของเทคนิคเดลฟายว%า เป�นเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจท่ี
มุ%งเพ่ือเอาชนะจุดอ%อนของการตัดสินใจแต%เดิม ท่ีจาเป�นต�องข้ึนอยู%กับความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญคน
ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ%มหรือมติของท่ีประชุม 

 อีกท้ัง โอลาฟ เฮลเมอร( และนิโคลัส เรสเชอร( (Olaf Helmer and Nicholus Rescher) 
ได�ให�คํานิยามของเทคนิคเดลฟายว%า เป�นโครงการจัดทําอย%างละเอียดรอบคอบในการท่ีจะสอบถาม
บุคคล ด�วยแบบสอบถามในเรื่องต%าง ๆ เพื่อที่จะให�ได�ข�อมูลและความคิดเห็นกลับมา สําหรับ
จุดมุ%งหมายของเทคนิคเดลฟายนั้น มุ%งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร�างความเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องเก่ียวกับความเป�นไปได�ในอนาคต ในส%วนท่ีเก่ียวกับเวลา ปริมาณ และ/
หรือ สภาพการณ(ท่ีต�องการจะให�เป�น ท้ังนี้ทอร(นตัน และคณะ (Thornton and Others, 1975) ได�
ให�ความหมายของเทคนิคเดลฟายว%า เป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการแก�ปfญหาและตัดสินใจในสถานการณ(
ต%าง ๆ เป�นวิธีการท่ีจะเป�นการขัดเกลาและได�รับความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันของกลุ%มผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ 

 สําหรับเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ถือเป�นเทคนิคการสื่อสารระหว%างกลุ%ม
ผู�เชี่ยวชาญช%วยให�ผู�เชี่ยวชาญแต%ละคนได�รับข%าวสารและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว%างกันโดยไม%
มีการเผชิญหน�ากันโดยตรง เช%นเดียวกับการระดมสมองหรือการประชุมกลุ%มแบบอ่ืนๆ เป�นการศึกษา
ความคิดเห็นของกลุ%มผู�เชียวชาญอย%างเป�นระบบ โดยการขอให�ผู�เชี่ยวชาญแต%ละคนคาดการณ(ว%า
แนวโน�มหรือเหตุการณ(แต%ละอย%างจะเกิดข้ึนเม่ือใด หรือคาดการณ(ว%าภายในเวลาท่ีกําหนดเป�นเทคนิค
ท่ีได�รับการยอมรับในหมู%นักวิชาการทางการศึกษาอย%างมากในปfจจุบัน ถูกค�นพบและพัฒนาโดย โอ
ลาฟ เฮลเมอร( (Olaf Helmer) และ นอร(แมน ดาลก้ี (Norman Dalkey) นักวิจัยของ บริษัท แรนด( 
(Rand Cooperation) เมื่อต�นป� ค.ศ. 1960 เพื่อใช�ในการถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ%ม
ผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณ(ทางด�าน วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี อเล็กซ( เจ ดูคานิส (Alex J. 
Ducanis, 1970) ได�ให�ความหมายของเทคนิคเดลฟายว%า เป�นการทํานายเก่ียวกับเรื่องราวต%าง ๆ ท่ีจะ
เป�นไปได�ในอนาคต เทคนิคนี้ มุ%งท่ีจะลดผลกระทบหรืออิทธิพลของบุคคลอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีต�องมีการ
เผชิญหน�ากัน ในขณะเดียวกันก็เป�นการลดผลกระทบทางด�านความคิดระหว%างผู�เชี่ยวชาญด�านกัน 
หรืออาจกล%าวได�อีกอย%างหนึ่งว%า เทคนิคเดลฟายเป�นวิธีการรวบรวมคําตอบท่ีเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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เก่ียวกับเรื่องท่ีเรา ต�องการจะศึกษาในขณะที่ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญที่ไม%ได�เกี่ยวข�องจะถูก 
จํากัดลงด�วย  

 ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�ในวิธีวิจัยนี้ คือแบบสอบถาม โดยผู�วิจัยจะส%งแบบสอบถาม (รอบแรก)                        
ให�ผู�เชี่ยวชาญตอบ หลังจากนั้นผู�วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห(ด�วยค%าทาง
สถิติจากนั้นส%งแบบสอบถาม (รอบท่ี 2) ชุดเดิมท่ีทําเครื่องหมายท่ีคําตอบท่ีผู�เชี่ยวชาญ ส%วนใหญ%เลือก 
และบอกคําตอบเดิมท่ีผู�เชี่ยวชาญแต%ละท%านตอบว%าท%านจะยืนยันคําตอบเดิม หรือพิจารณาคําตอบใหม% 
โดยหากผู�เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงคําตอบต�องบอกเหตุผลที่ชัดเจนแก%ผู�วิจัย จากนั้นผู�วิจัยรวบรวม
แบบสอบถามเพ่ือนํามาวิเคราะห(และประมวลผลค%าทางสถิติ จากนั้นก็จัดส%งแบบสอบถามชุดเดิม
กลับไปให�ผู�เชี่ยวชาญท%านเดิมพิจาณาและตอบคําถามอีกครั้ง (รอบท่ี 3) รอบนี้จะต�องให�ผู�เชี่ยวชาญ
ให�น้ําหนักคําตอบแต%ละข�อด�วย การทําเดลฟายสามารถทําได�หลายรอบ ประเด็นคือต�องกําจัดข�อท่ี   
ไม%เห็นด�วยกับคําตอบกลุ%มใหญ%ให�ได�มากท่ีสุด จนเห็นพ�องต�องกันในทุกคําตอบเพ่ือนํามาสรุปองค(รวมได� 
 ส%วนท่ีเป�นเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Future Research: EFR) โรเบิร(ต 
เท็กเตอร( (Robert B Textor,1995) ได�แสดงความคิดเห็นว%าเป�นวิธีวิจัยท่ีเกิดข้ึนในป� 1976 โดย
นักวิจัยอนาคตใช�แนวทางมนุษย(วิทยาในการดําเนินการวิจัย ผู�ถูกสัมภาษณ(จะต�องให�สัมภาษณ(ใน
มุมมองของตนเองเก่ียวกับทางเลือก และโอกาสความเป�นไปได� ที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต 
ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR ข้ึนอยู%กับการสัมภาษณ( โดยผู�วิจัยทํางานร%วมกับผู�ถูกสัมภาษณ(ในการพัฒนา
และสร�างภาพอนาคต (Scenario) ซ่ึง โดยปกติผู�ถูกสัมภาษณ(จะถูกถามในมุมภาพอนาคต 3 ภาพคือ 
ภาพการมองโลกในแง%ดี (Optimistic) ภาพการมองโลกในแง%ร�าย (Pessimistic) และภาพท่ีเป�นไป
ได�มากท่ีสุด (Most Probable) กระบวนการการสัมภาษณ( EFR ต�องการให�ผู�ถูกสัมภาษณ(แสดงความ
คิดเห็น และ จินตนาการภาพ ในมุมมองของผู�ถูกสัมภาษณ(ท้ัง 3 ภาพอนาคต (Scenario) ตามท่ีได�
กล%าวไปแล�วโดยไม%มีการป�ดก้ันหรือมีขอบเขตความคิดของผู�ถูกสัมภาษณ( โดยผู�สัมภาษณ(จะเริ่มถามท่ี
มุมมองภาพอนาคตในแง%ดี (Optimistic) ก%อนจนกระท่ังได�มุมมองท่ีสมบูรณ( จึงขยับไปถามมุมมอง 
ภาพอนาคตในแง%ร�าย (Pessimistic) และเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ(ภาพสุดท�ายท่ีถามคือภาพอนาคตท่ี
เป�นไปได�มากที่สุด (Most probably) เนื่องจากเมื่อผู�ถูกสัมภาษณ(ให�มุมมองท้ังดีและแย%ครบแล�ว 
เสมือนเป�นการทบทวนความคิด และกลั่นกรองให�เกิดความคิด และมุมมองภาพอนาคตท่ีเป�นไป
ได�มากท่ีสุด 

 ท้ังนี้ ผู�สัมภาษณ(จะต�องมีการทบทวนคําถาม และทบทวนมุมมองกับผู�ถูกสัมภาษณ(เป�น
ระยะๆ เพ่ือความเข�าใจท่ีถูกต�องและเข�าใจตรงกันในภาพอนาคตแต%ละภาพและแต%ละมุมมอง และสิ่ง
ท่ีผู�สัมภาษณ(ต�องคํานึงถึงตลอดเวลาที่สัมภาษณ(ผู�ถูกสัมภาษณ(หรือผู�เชี่ยวชาญ คือความชัดเจน 
(Clarity) ความเข�าใจท่ีครอบคลุม (Comprehensiveness) บริบท (Contextualization) และ
สุดท�าย ความเชื่อมโยงความสัมพันธ( (Coherence) ของประเด็นคําถาม การอธิบาย มุมมอง ต�อง
ถูกต�องชัดเจน เข�าใจตรงกันท้ังผู�สัมภาษณ(และผู�ถูกสัมภาษณ( เพ่ือส%งผลต%อการเขียนภาพอนาคต ใน
การ สัมภาษณ( EFR หากภาพ optimistic และ pessimistic ได�ถูกกลั่นกรองและมีข�อมูลครบถ�วนก็
ไม%ต�อง มีการสัมภาษณ(ความน%าจะเป�นสูงสุด (most probably) และการตัดสินแนวโน�มอนาคตตาม
ความคิดเห็นของผู�ถูกสัมภาษณ(แต%ละคนนั้นข้ึนอยู%กับการพิจารณาข�อมูลของผู�วิจัย 
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 ท้ังนี้ ลักษณะปfญหาท่ีควรวิจัยด�วยเทคนิค EDFR เป�นปfญหาท่ีมีลักษณะดังนี้ (สุวรรณา, 
2528) 1) ปfญหาที่ไม% %มีคําตอบที่ถูกต�องแน% %นอน แต%สามารถค�นหาคําตอบ ได�จากการแสดงความ 
คิดเห็นของผู� �เชี่ยวชาญในสาขานั้น 2) ปfญหาท่ีต�องการความคิดเห็นหลายๆ ด�านจากประสบการณ( 
หรือความรู� ความสามารถ ของผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น 3) ผู�วิจัยไม%ต�องการให�ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญแต%ละคนมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต%อกัน 4) การพบปะหรือประชุมรวมกลุ%มของ
ผู�เชี่ยวชาญไม%%สะดวก 5) เม่ือไม%ต�องการเป�ดเผยรายชื่อของผู�เชี่ยวชาญ เพราะความคิดเห็นของบุคคล
ในกลุ%มอาจมีความขัดแย�งกันอย%างรุนแรง 6) เป�ดโอกาสให�นําวิธีการของเทคนิคไปประยุกต(ใช�กับการ
วิจัยอดีต หรือปfจจุบันได� ถ�าหากว%าการนําไปใช�นั้น ทําให�ได�ผลดีข้ึนและสนองต%อจุดมุ%งหมายท่ีต�องการ 
เช%น นําไปวิเคราะห( หาสาเหตุของปfญหา ตัดสินปfญหา กําหนดนโยบายระยะสั้น เหล%านี้เป�นต�น แต%
ท้ังนี้กลุ%มผู�เชี่ยวชาญจะต�องเป�นผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย%างแท�จริง กระบวนการวิจัย EDFR  
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป�นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ%งหมายและความ เชื่อพ้ืนฐาน
ของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปfจจุบัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) โดยหลักการแล�วเทคนิค 
EDFR เป�นการผสมผสานระหว%างเทคนิค EFR กับเดลฟายเข�าด�วยกัน ข้ันตอนต%าง ๆ ของ EDFR จะมี
ความคล�ายคลึงกับวิธีของ เดลฟาย เพียงแต%มีการปรับปรุงวิธีให� มีความยืดหยุ%นและมีความเหมาะสม
มากข้ึนโดยในรอบแรกของการวิจัยจะใช�การสัมภาษณ(แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล�ว คือ สัมภาษณ(        
3 ประเด็น คือ ORS (Optimistic Realistic Scenario) ภาพ ท่ีพึงประสงค( PRS (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพท่ีไม%พึงประสงค( (Most Probable Scenario)ภาพท่ีเป�นไปได�มากท่ีสุด 
หลังจากสัมภาษณ(ในรอบแรก ผู �วิจัยจะนําข�อมูลที่ได�มา วิเคราะห(และสร�างเป�นเครื่องมือซ่ึงจะมี
ลักษณะเป�นแบบสอบถามแล�วส%งไปให�เชี่ยวชาญตอบ ตามรูปแบบของเดลฟายเพื่อเป�นการกรอง
ความคิดของกลุ %มผู �เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ ซ่ึง มักจะทํา 2-3 รอบ หลังจากนั้นจะนําข�อมูลมา       
วิเคราะห(เพ่ือหาแนวโน�มท่ีมีความเป�นไปได�มาก และมีความสอดคล�องทางความคิดเห็นระหว%างกลุ%มผู�
เชี่ยวชาญ เพ่ือเขียนสรุปเป�นภาพอนาคต (Scenario)  ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดและเตรียมตัวกลุ%มผู�เชี่ยวชาญ อยู%ท่ีจุดมุ%งหมายของการวิจัยว%า ต�องการ
อะไร  ถ�าต�องการจะทําให�ผลการวิจัยนั้นเกิดข้ึนจริง ผู�วิจัยจะต�องเป�นผู�กําหนดเอง ซ่ึงจะเป�นผู�บริหาร
หรือผู�มีประสบการณ( และต�องมีนักวิชาการที่เกี่ยวข�องกับเรื่องทําการวิจัยนั้นๆอยู% ด�วยเสมอด�วย
เหตุผลท่ีว%ากลุ%มนักวิชาการเป�นกลุ%มท่ีค%อนข�างจะมีความคิดเห็นที่อิสระและมี ความคิดสร�างสรรค(
หลายรูปแบบ นักวิชาการจึงน%าจะช%วยให�เรื่องท่ีศึกษาได�รายละเอียดในแง%ท่ี เป�นวิชาการ หรือแนวโน�
มท่ีเป�นไปได�หลายๆ รูปแบบมากข้ึน การคัดเลือกอาจจะอาศัยการ สอบถามจากผู�เชี่ยวชาญในวงการ
นั้นๆ ให�เสนอรายชื่อบุคคลซ่ึงควรได�รับการเลือกสรรให�เป�น ผู�เชี่ยวชาญก็ได� ควรใช�วิธีการเลือกแบบ 
Purposive Sampling หรือ Snowball เพ่ือให�ได�ครบตามต�องการ ส%วนขนาดของกลุ%มผู�เชี่ยวชาญ ท่ี
จะ คัดเลือกเป�นกลุ%มตัวอย%าง เทคนิค EDFR เป�ดโอกาสให�ยืดหยุ%นได�มากกว%าเทคนิคอ่ืนกล%าวคือจะใช�
จํานวนผู�เชี่ยวชาญ เท%าไรข้ึนอยู%กับจุดมุ%งหมายของการวิจัย งบประมาณ เวลา และเรื่องท่ีศึกษาว%ามี
ความซับซ�อน มากน�อยเพียงใด อาจจะใช�จํานวนผู � เชี่ยวชาญตั้งแต% 17 คนขึ้นไประดับความ
คลาดเคลื่อนจะลดลงอย%างคงท่ี และคลาดเคลื่อนน�อยมากเท%ากับ 0.02  (Macmillan, 1971) แต%
โดยปรกติทั่วไปมักจะใช�ประมาณ 17 คนถือเป�นวิธีที่ปลอดภัย แต%ไม%ถือเป�นเกณฑ(มาตรฐาน 
นอกจากนี้  ถ�ามีเหตุผลหรือความจําเป�นบางประการ ทําให�จํานวนผู�เชี่ยวชาญในแต%ละรอบมีจํานวน
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แตกต%างกัน ออกไปก็ไม%มีปfญหาใดๆ แต%ควรให�รอบแรกของการเก็บข�อมูลมีจํานวนผู�เชี่ยวชาญมาก
ท่ีสุด เพ่ือให�ได� แนวโน�มหรือทางเลือกมากท่ีสุดๆ ส%วนรอบอ่ืนๆ จํานวนผู�เชี่ยวชาญอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงบ�าง ตามความจําเป�น แต%ท้ังนี้ถ�าต�องการให�ผลการวิจัยมีความน%าเชื่อถือมากข้ึน ก็อาจเพ่ิม
จํานวน ผู�เชี่ยวชาญในรอบสุดท�ายให�มากข้ึนและอาจมากกว%ารอบแรกก็ได� โดยผู�ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจะต�องเป�
น ผู�ท่ีเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย%างแท�จริง แต%ถ�าจํานวนผู�เชี่ยวชาญเท%ากันหมดทุกรอบก็จะดีในด�าน ท่ีว%า
สะดวกสําหรับการคิดค%าทางสถิติ และนําเสนอผลการวิจัย และเป�นการเพ่ิมคุณค%าให�กับ งานวิจัยได�
อีกทางหนึ่ง 

2. สัมภาษณ(ผู�เชี่ยวชาญ (EDFR รอบท่ี 1) การสัมภาษณ(มีลักษณะข้ันตอนคล�ายกับ EFR   
กล%าวคือ ผู�สัมภาษณ(จะมีโครงสร�างหรือกรอบกว�างๆ ไว�ส%วนหนึ่ง เนื้อความครอบคลุมเรื่องท่ีจะศึกษา 
และใช�ถามเม่ือผู�เชี่ยวชาญไม%ได�พูดถึงในเรื่องนั้น โครงสร�างนี้สามารถเพ่ิมเติม ได�ตลอดเวลาในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล คําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ(จะใช�คําถามท่ีเป�นกลาง ไม%ชี้นําคําตอบ มีการใช�เทคนิค
การสรุปสะสม (Cumulative summarization technique) ตลอดเวลาการสัมภาษณ( และอาจมี
รายงานการสัมภาษณ( ไปให�ผู�เชี่ยวชาญอ%านอีกครั้งหนึ่ง หรือเพียงแต%สรุปคําให�สัมภาษณ(ท้ังหลังจาก
สัมภาษณ(เสร็จแล�วให�ผู�เชี่ยวชาญฟfง ซ่ึงเทคนิค EDFR จะมีความยืดหยุ%น มากกว%าเทคนิค EFR คือผู�
วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณ(ท่ี สนองตอบต%อจุดมุ%งหมาย เวลา งบประมาณ และสถาน
การณ(ของการวิจัยได� คืออาจยึดตาม รูปแบบของเทคนิค EFR โดยเริ่มจากภาพท่ีมองโลกตามความ
เป�นไปในแง%บวก Optimist ic-Real ist ic (O-R), ภาพที่มองโลกตามความเป�นไปในแง%ลบ 
Pessimistic-Realistic (P-R) และภาพท่ีเป�นไปได�มากท่ีสุด Most Probable (M-P) ตามลําดับ หรือ
อาจจะเลือกสัมภาษณ(เฉพาะแนวโน�มท่ีผู�เชี่ยวชาญคาดว%าเป�นไปได�และน%าจะเป�นไปได� โดยไม%คํานึง
ถึงว%าแนวโน�มเหล%านั้นจะเป�นไปในทางท่ีดีหรือร�าย เพราะในการตอบแบบสอบถามรอบท่ีสองและรอบ
ท่ีสาม ถ�าหากผู�วิจัยสนใจแยกศึกษาอนาคตภาพท้ังสามภาพตามแบบ EFR ผู�วิจัยก็สามารถทําได�โดย
การออกแบบสอบถามท่ีจะช%วยให�ได�อนาคตภาพท้ังสามภาพอย%างเป�นระบบได�   

3. วิเคราะห(และสังเคราะห(ข �อมูลจากการสัมภาษณ(ผู � เชี่ยวชาญมาวิเคราะห(และ
สังเคราะห( จัดให�เป�นหมวดหมู %ให�เป�นระบบ การสรุปสะสม (Cumulative Summarization 
Technique) เพ่ือ กําหนดประเด็นปfญหาและเขียนแนวโน�มในแบบสอบถามผู�วิจัยต�องเคารพในความ
เชี่ยวชาญ ของผู�เชี่ยวชาญและถ�าแนวโน�มนั้นไม%เด%นจริงก็จะตกไปเองเม่ือใช�เทคนิคเดลฟายในรอบ
หลัง แต%ในทางตรงกันข�ามแนวโน�มนั้นอาจจะเป�นแนวโน�มท่ีเด%นและได�รับการยอมรับจากผู�เชี่ยวชาญ 
ส%วนใหญ%ได�  

4. สร�างเครื่องมือ การสร�างเครื่องมือถือว%าเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญและยากท่ีสุดของการวิจัย     
ด�วยเทคนิคนี้ คือ นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ(ผู�เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข�อความท่ีซํ้า
กันหรือตัดส%วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกําหนดไว�ออกไป โดยการหาถ�อยคําที่ ครอบคลุม     
ข�อความท้ังหมด ในรูปของแบบสอบถามชนิดมาตราส%วนประมาณค%า (Rating scale) หรือแบบเติมค%า
เปอร(เซ็นต(แนวโน�มความเป�นไปได� หรือให�จัดอันดับความเป�นไปได� ท้ังนี้ข้ึนอยู% กับจุดมุ%งหมายของการ
วิจัยว%าต�องการอะไรและถ�าผู�วิจัยสนใจด�วยว%าแนวโน�มแต%ละข�อนั้น ผู�เชี่ยวชาญส%วนใหญ%เห็นว%าเป�น  
อนาคตภาพทางบวกหรืออนาคตภาพทางลบ ก็อาจจะมีช%องให� ผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ลงไปในแบบสอบถาม 
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5. ความตรงกับความเท่ียง (Validity and Reliability) ระเบียบวิธีและเครื่องมือวิจัย
ของการวิจัยอนาคตต%างจากการวิจัยธรรมดา คือ รวมอยู%ในกระบวนการแล�ว การสัมภาษณ(ในรอบ
แรกผู�วิจัยมีการสรุปเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญยืนยันและปรับปรุงแก�ไขสิ่งท่ีพูดนี้คือการยืนยัน(Content 
Validity) และหลังจากนั้นผู�วิจัยให�ผู�เชี่ยวชาญตอบรอบท่ี 2 และพิจารณาตอบรอบท่ี 3 ถือว%าเป�น
ความเท่ียง (Reliability) 

6. การระบุจํานวนรอบหรือจํานวนคน ข้ึนอยู%กับจุดมุ%งหมาย งบประมาณ เวลาและ
กําลังคนของการวิจัย การท่ีจะหยุดท่ีรอบหนึ่งรอบใดนั้นให�พิจารณาว%าคําตอบท่ีเราได�ในรอบต%างๆนั้น
มีความเป�นเอกฉันท(แล�วหรือไม% (Consensus) ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล�วหรือไม% ถ�ามีมากก็
อาจจะหยุดได�ในรอบท่ี 2 อาจไม%จําเป�นต�องทําในรอบท่ี 3 แต%ถ�าต�องการให�มีน้ําหนักแน%นก็ทํารอบท่ี 3 

7. ทํา EDFR รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู�เชี่ยวชาญ โดยท่ี
ประโยคหรือข�อคําถามจะเหมือนเดิม แต%เพ่ิมเติมการรายงานของกลุ%ม โดยการแสดงตําแหน%งของฐาน
นิยมหรือค%า มัธยฐาน และค%าพิสัยระหว%างควอไทล(ของแต%ละข�อคําถาม รวมท้ังตําแหน%งท่ีผู�เชี่ยวชาญ
คนนั้นๆ ตอบในแบบสอบถามรอบก%อนหน�า ท้ังนี้เพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�เชี่ยวชาญได�ทราบความเหมือน 
หรือความแตกต%างของคําตอบของตนเม่ือเปรียบเทียบกับคําตอบของกลุ%ม และอาจเปลี่ยนแปลงหรือ
ยืนยันคําตอบเดิมก็ได�แต%ถ�าคําตอบใดอยู%นอกพิสัยระหว%างควอไทล( ผู�เชี่ยวชาญก็จะถูกขอร�องให�แสดง
เหตุผลประกอบด�วย นอกจากนั้นผู�วิจัยยังสามารถเพ่ิมเติมแนวโน�มท่ีน%าสนใจที่ได�รับการเสนอแนะ
จากผู�เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามลงไปในแบบสอบถามรอบต%อไปได�เรื่อยๆ ถ�าความคิดเห็น
ของกลุ%มผู�เชี่ยวชาญเป�นฉันทามติต้ังแต%รอบแรก ก็อาจทําเพียงรอบเดียวก็ได� 

8. เขียนภาพอนาคต การนําผลการตอบแบบสอบถามของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห(ผล
ตาม เกณฑ(ท่ีกําหนด ซ่ึงโดยท่ัวไปถือตามเกณฑ(ท่ีมีแนวโน�มความเป�นไปได�ค%อนข�างสูง กล%าวคือ           
ค%ามัธย ฐาน (Median) ต้ังแต% 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล�องของคําตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม%เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม%เขียนเป�นวิชาการมากไปทํา ให�
ท่ัวไปอ%านแล�วเข�าใจได�ง%าย 

 ลักษณะเด%นเทคนิค EDFR  ลักษณะเด%นของเทคนิค EDFR อยู%ท่ีว%าเทคนิคนี้ช%วยลดจุดอ%อน 
ของการวิจัยอนาคต ได�มากท่ีสุดและมีระเบียบวิธีที่ตอบสนองต%อปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของ
อนาคตนิยมได�ดี คือ  1) มีรูปแบบท่ียืดหยุ%น ภายใต�ระบบท่ีเป�นระบบมากกว%าเทคนิคเดลฟาย เพราะ
ไม%มีการ กําหนดกรอบท่ีแน%นอนให�ผู�เชี่ยวชาญตอบ เป�ดโอกาสให�ผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นได�ทุก 
ด�านท่ีคิดว%ามีความเป�นไปได�สําหรับการวิจัยเรื่องนั้น สามารถเพ่ิมเติมกรอบโครงสร�าง สําหรับ 
สัมภาษณ(ในแบบสอบถามได�ทุกกรอบ ตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข�อมูล ท้ังนี้เพ่ือให� สอดคล�อง
กับแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตท่ีว%า พยายามหาแนวโน�มของทางเลือกทุกทาง ท่ีเป�นไปได�        
2) สามารถอธิบายอนาคตท่ีเป�นไปได�มากท่ีสุดได�อย%างชัดเจน ด�วยการใช�สถิติอย%างง%าย กับข�อมูล รอบ
ท่ี 2,3,… ตามกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย จึงสามารถแก�ไขจุดอ%อนของ เทคนิค EFR ได�เป�นอย%า งดี   
3) เทคนิค EDFR ซ่ึงรวมเทคนิคเดลฟายด�วย เป�นเทคนิคท่ีเป�นท้ังระเบียบวิธีวิจัยในการ คาดการณ(
อนาคต การสื่อสารระหว%างผู�เชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนความรู� ความเชี่ยวชาญ ระหว%างผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�ซ่ึงไม%ค%อยมีเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ(กันโดยตรง เป �นการเพิ่ม ความเชี่ยวชาญให�กับ      
ผู�เชี่ยวชาญ ทําให�เขาเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ิมข้ึน ดังนั้นแนวโน�มท่ีจะทําให�เขาตัดสินใจหรือกําหนด
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นโยบายท่ีจะทําอย%างใดอย%างหนึ่งก็จะทําได�เร็วข้ึน  4) ความเท่ียง (Reliability) และความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ของเทคนิค EDFR นี้ จะแฝงอยู%ในกระบวนการตามระเบียบวิธีการวิจัย 
กล%าวคือ ความเท่ียงอยู%ท่ีการให�ผู�เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามซํ้าหลายๆ รอบ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงของคําตอบแต%ละรอบ ว%ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม% ถ�าคําตอบของผู�เชี่ยวชาญคงเดิมไม%เปลี่ยนแปลง
ก็แสดงว%ามีความเที่ยงสูง ส%วนความตรงตามเนื้อหา การวิจัยโดยทั่วไปจะใช�วิธีนําแบบสอบถาม
ไปให �ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง แต%เทคนิคนี้กระทําโดยตรงกับผู�เชี่ยวชาญอยู%    แล�วจึงมีความ
ตรงตามเนื้อหาสูง แต%จะมีปfญหาอยู%บ�างก็เฉพาะเรื่องการใช�ภาษาในแบบสอบถาม เพราะสรุปรวมมา
จากผู�เชี่ยวชาญหลายท%าน นอกจากนั้นผู�เชี่ยวชาญยังมีโอกาสได�ตรวจสอบคําตอบอีกหลายรอบ 
รวมท้ังมีการใช�เทคนิคการสรุปสะสมในระหว%างการสัมภาษณ( จึงมีความตรงตามเนื้อหาสูง 

 สําหรับข�อจํากัดของการใช�เทคนิค EDFR   เทคนิควิจัยนี้มีลักษณะเช%นเดียวกับการวิจัยท่ี
ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยการสัมภาษณ( และการตอบแบบสอบถามปfญหาโดยท่ัวไปคือ ข้ึนอยู%ท่ี
ผู�เชี่ยวชาญมากกว%าวิธีการ และต�องใช�เวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูลนานกว%าเทคนิคอ่ืน เพราะเก็บข�
อมูลหลายรอบ ทําให�เสียเวลาไปกับการสัมภาษณ(รอบแรกค%อนข�างมาก โดยเฉพาะอย%างยิ่งกรณีท่ีผู�
เชี่ยวชาญ  เป�นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง มีภาระหน�าท่ีการงานค%อนข�างมาก นอกจากนี้ แบบสอบถามท่ีใช�ใน
การเก็บ รวบรวมข�อมูลจะประกอบไปด�วยทางเลือกทุกทางท่ีเป�นไปได� ท้ังทางบวก ทางลบ และทางท่ี 
เป�นไปได�มากท่ีสุด ซ่ึงต�องใช�เวลาในการตอบแบบสอบถามนาน เพราะต�องมีการพิจารณาอย%างละเอียด
กว%าแบบสอบถามแบบอ่ืน   

 การประยุกต(ใช�การวิจัยแบบ EDFR ซ่ึงเป�นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีได�รวมจุดเด%นของท้ัง
เทคนิคเดลฟาย และ EFR ไว� โดยใช�ส%วนดีของแต%ละเทคนิคช%วยแก�ปfญหาและแก�ไขจุดอ%อนของกัน
และกัน จึงนําไปประยุกต(ใช�ได�กับสาขาอ่ืนได� เช%น การศึกษาสาเหตุของการขัดแย�งทางนโยบาย การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษาเปรียบเทียบ ความสัมพันธ(ระหว%างประเทศ บัณฑิตท่ีพึงประสงค(
ในอนาคต และแนวโน�มการจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร(ในระดับประถมศึกษา   

 สรุปเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป�นการรวมจุดเด%นของเทคนิค EFR และเทคนิคเดล
ฟายเพ่ือเป�นการแก�ไขจุดอ%อนของแต%ละวิธีทําให�มีการยืดหยุ%นเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงทําให�ผู�วิจัย ได�แนว
โน�มท่ีมีความเป�นไปได�มากท่ีสุด ผู �วิจัยจึงได�เลือกใช�เทคนิควิธีการวิจัยแบบ EDFR  ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
การประกันภัย 
 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร       
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ”ผู�วิจัยได�รวบรวมและศึกษาวิเคราะห(
งานวิจัยท้ังในประเทศและต%างประเทศ ได�ดังนี้   
 8.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ  
  ชนิสา ฮวดศรี (2556) วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นํา
แบบสอนงานของผู �บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”มีวัตถุประสงค(เพื่อพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให�มีความรู� 
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ทักษะ มีการนําความรู� ทักษะสู%การปฏิบัติในภาระงาน รวมถึงมีพฤติกรรมภาวะผู�นําแบบสอนงาน 
กลุ%มเปjาหมายของการวิจัยได�มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก%น เขต 1 จํานวน 6 คน มีวิธีการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบแนวคิด เชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การปรับปรุง
แก�ไขตามข�อเสนอแนะจากข้ันตอนท่ี 1 และจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 3) การตรวจสอบและ
ปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และ 5) การทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้ 1. โปรแกรม
พัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 ส%วน ส%วนท่ี 1 
ความนํา ส%วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส%วนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนาม และ ส%วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้ความสําเร็จในการนํา
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช� เป�นโปรแกรมท่ีมี
ความเหมาะสมและมีความเป�นไปได�พร�อมกับการนําสู%การปฏิบัติ และเม่ือนําไปทดลองใช�ในภาคสนาม 
พบว%า 1) กลุ%มเปjาหมายมีปฏิกิริยาตอบสนองต%อโปรแกรมพัฒนาภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและทุกด�านอยู%ในระดับมากที่สุด 2) หลังการพัฒนาตามโปรแกรม
กลุ%มเปjาหมายมีความรู�ตามภาวะผู�นําแบบสอนงานของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกว%าก%อนการ
พัฒนาอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมฯ ผู�บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการนําความรู�ทักษะใหม%สู%การปฏิบัติสูงขึ้นอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) กลุ%มเปjาหมายมีการนําความรู�ทักษะใหม%สู%การปฏิบัติสูงกว%าก%อนการพัฒนาอย%างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 5) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมฯ กลุ%มเปjาหมายมีพฤติกรรมภาวะผู�นําแบบสอนงาน
ของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกว%าก%อนการพัฒนาอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  กมลชนก ภาคภูมิ (2556) วิจัยเก่ียวกับ "การพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเป�น
สําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการก�าวสู%ประชาคมอาเซียน" วัตถุประสงค(ในการวิจัย
เพ่ือศึกษาสมรรถนะและประเมินความต�องการจําเป�นในการพัฒนาสมรรถนะครู รวมถึงรูปแบบ
สมรรถนะสําหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสภาพปfจจุบัน เพื่อรองรับการก�าวสู%ประชาคม
อาเซียน ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานท้ังวิจัยเชิงคุณภาพและแบบวิจัยเชิงปริมาณ กลุ%มผู�ให�ข�อมูล
แบ%งออกเป�น 2 กลุ %ม คือ กลุ %มแรกผู �ให�ข�อมูลโดยการสัมภาษณ(และตอบแบบสอบถาม ได�แก% 
ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน ซ่ึงได�มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และกลุ%มสองคือผู�ให�ข�อมูลโดย
การตอบแบบประเมิน เป�นครูจํานวน 552 คน จากกลุ%มตัวอย%าง 70 โรงเรียน มาจากการสุ%ม
ประชากรแบบแบ%งประเภท ใช�แบบสัมภาษณ(แบบมีโครงสร�าง และแบบสอบถามความคิดเห็นสอง
ฉบับโดยการใช�เทคนิควิจัย EDFR และ แบบประเมินสมรรถนะครู  การวิเคราะห(ข�อมูลโดยใช�สถิติ
บรรยาย ซ่ึงผลการวิจัยพบว%า สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามสภาพปfจจุบัน ประกอบด�วย 13 สมรรถนะ 64 ตัวชี้วัด ในขณะท่ีการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
เพ่ือรองรับการก�าวสู% ประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย 30 สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัด ได�แก% ด�านความรู� 
มี 9 สมรรถนะ 33 ตัวชี้วัด ด�านทักษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตัวชี้วัด และด�านคุณลักษณะส%วนบุคคล มี 
4 สมรรถนะ 36 ตัวชี้วัด ซ่ึงการประเมินความต�องการจําเป�นในการพัฒนา จากการวิเคราะห(ค%าดัชนี
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ลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป�น (PNI Modified) ด�านความรู� ด�านทักษะ และด�าน
คุณลักษณะส%วนบุคคล ได�เท%ากับ 0.48, 0.38 และ 0.18 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห(เมทริกซ(พบว%า 
สมรรถนะท่ีครูจําเป�นต�องได�รับการพัฒนาเร%งด%วน ซ่ึงพิจารณาจากสมรรถนะท่ีตํากว%าเกณฑ(และต�อง
ปรับปรุง มี 10 สมรรถนะ ประกอบด�วย ด�านความรู� 4 สมรรถนะ และด�านทักษะ 6 สมรรถนะ  
  บุญยฤทธิ์ ป�ยะศรี (2556) ได�ศึกษาเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนที่เน�นความแตกต%างระหว%างบุคคล" มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาและพัฒนาของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต%างระหว%างบุคคล ให�มี
ประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ กลุ%มตัวอย%างทีใช�ในวิจัยประกอบด�วย ครูและ
นักเรียนโรงเรียนซับใหญ%วิทยาคม แบ%งเป�นครูผู�สอน จํานวน 8 คน และนักเรียน จํานวน 75 คน 
เครืองมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย คู%มือการใช� รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต%างระหว%างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชีพครู แบบทดสอบความร  ู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต%างระหว%างบุคคล แบบประเมินหน%วย
การเรียนรู�และแผนการเรียนรู� แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน 
แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทักษะการคิด การวิเคราะห(ข�อมูลโดยใช�สถิติ ผลการวิจัยพบว%า 
“BOONSARIT  Model” เป�นรูปแบบท่ีมีเหมาะสมท่ีพัฒนาข้ึนมี 9 ข้ันตอน คือ 1) วิเคราะห(ข�อมูล
พ้ืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 2) การจัดกระทําข�อมูล (Organization Data = O) 3) กําหนด
วัตถุประสงค( (Objective Setting = O) 4) เครือข%ายการปฏิบัติการ (Network Practices = N) 5) 
เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 6) ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 7) การทํางานประจําให�เป�นงานวิจัย (Routine to 
Research = R) 8) การวินิจฉัยความแตกต%างของนักเรียนเป�นรายบุคคล (Individual Differentiated 
Diagnostic = I) 9) ทํางานเป�นทีมและขยายผล (Teamwork and Transportability = T) ซ่ึงมี
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู�เชียวชาญอยู%ในระดับมากท่ีสุด หลังการใช�
รูปแบบดังกล%าวพบว%าครูมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต%าง
ระหว%างบุคคลสูงข้ึนอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด�านการวัดผลประเมินผลที่เน�นความ
แตกต%างระหว%างบุคคลอยู%ในระดับมากท่ีสุด ส%วนในระดับดีมากมีเรื่องของสมรรถนะการสอนของครูใน
ด�านการวิเคราะห(ผู�เรียน ด�านการออกแบบหน%วยการเรียนรู�และแผนการเรียนรู� และนักเรียนมีทักษะ
การคิดอยู%ในระดับดีมาก ส%วนด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต%างระหว%างบุคคลด�วย
กระบวนการวิจัยอยู%ในระดับดี โดยผลการขยายผลให�กับโรงเรียนเครือข%าย พบว%าครูมีความรู�ความ
เข�าใจในการสอนท่ีเน�นความแตกต%างระหว%างบุคคลเพ่ิมข้ึน 

  กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ (2556) วิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร�าง
สมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร(อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ" เป�นการวิจัยและพัฒนาท่ีมี 4 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห(สมรรถนะ การออกแบบและหลักสูตร
ฝ�กอบรม การนําหลักสูตรไปใช� และการประเมินผลหลักสูตร เครื่องมือในการวิจัยประกอบด�วย 
แบบสอบถาม แบบสังเกตการสอน และแบบทดสอบ มีกลุ%มตัวอย%างคือนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 จํานวน 15 
คน อาจารย(พ่ีเลี้ยง 12 คน อาจารย(นิเทศ 5 คน และหัวหน�าภาควิชา 5 คน สถิติท่ีใช�ได�แก% ค%าคะแนน
เฉลี่ยร�อยละ ค%าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห(เนื้อหา ผลการวิจัยพบว%า สมรรถนะวิชาชีพครูท่ีต�อง
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เสริมสร�างให�แก%นักศึกษาครุศาสตร(อุตสาหกรรม มี 3 ด�าน คือ การสอนงานปฏิบัติ การแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาผู�เรียน และการนิเทศนักศึกษา หลักสูตรเสริมสร�างสมรรถนะวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ( 80/80 หลังจากผ%านการอบรมแล�วนักศึกษามีความรู�เพ่ิมข้ึนท้ัง 3 ด�านระดับค%าคะแนนเฉลี่ย 
4.70 และความพึคงพอใจในหลักสูตรจากท้ังสามกลุ%มมีระดับค%าเฉลี่ย 4.53  
  เดชชัย สินเจริญ (2556) วิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�าง
ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล" มีวัตถุประสงค(เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาล
ส%งเสริมสุขภาพตําบล  เพ่ือทดลองหลักสูตรฝ�กอบรม เพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล และเพื่อประเมินหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือ
เสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล กลุ%ม
ตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยได�แก% ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 30 คน และเจ�าหน�าท่ีในโรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช�ใน
การวิจัย คือ หลักสูตรฝ�กอบรมเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาล
ส%งเสริมสุขภาพตําบล แบบวัดความรู�เก่ียวกับผู�นําการเปลี่ยนแปลง แบบวัดเจตคติเก่ียวกับผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง แบบประเมินทักษะเก่ียวกับผู�นําการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห(หาค%าร�อยละ คะแนนเฉลี่ย 
ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค%าที (t-test) และการสังเคราะห(ข�อมูลจากเนื้อหา ผลการวิจัยพบว%า 
การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู� อํานวยการ
โรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล มี 3 ข้ันตอน ได�แก% การศึกษาความต�องการ การเสริมสร�างภาวะ
ผู�นําการเปลี่ยนแปลง การจัดทําโครงร%างหลักสูตร และการหาคุณภาพของหลักสูตร และการได�
หลักสูตรการพัฒนาโดยใช�ภาวะผู�นํากากรเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ จํานวน 9 กิจกรรม ผลการ
ทดลองหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู�อํานวยการโรงพยาบาล
ส%งเสริมสุขภาพตําบลพบว%า ความรู�เก่ียวกับผู�นําการเปลี่ยนแปลงก%อนและหลังการอบรมแตกต%างกัน
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เจตคติเกี่ยวกับผู�นําการเปลี่ยนแปลง ก%อนการอบรมอยู%ใน
ระดับปานกลาง และหลังการอบรมอยู %ในระดับมาก การประเมินผลหลักสูตรฝ�กอบรม ดังนี้ 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสร�างภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงสูงกว%าเกณฑ(ท่ีกําหนด 80/80 
ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานหรือบริหารจัดการตามองค(ประกอบเฉพาะ 4 องค(ประกอบ 
ของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
  รังสรรค( สุทารัมย( (2556) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างภาวะ
ผู�นําครู ด�านการบริหารจัดการการเรียนรู�ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 11 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดมุ%งหมายเพ่ือ ศึกษาองค(ประกอบภาวะผู�นําครูด�าน
การบริหารจัดการเรียนรู�ฯ และการสร�างและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นําครู
ด�านการบริหารจัดการเรียนรู�ฯ กลุ%มเปjาหมายเป�นครูสอนชั้น ป. 1-6 โดยเลือกแบบเจาะจงและสมัคร
ใจเข�าร%วมพัฒนาจํานวน 20 คน มีวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2) ออกแบบโปรแกรมและทําเอกสารประกอบ 3) ตรวจสอบปรับปรุงแก�ไข
โปรแกรมและเอกสารประกอบ 4) สร�างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรม 
5) ทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนามจริง ใช�ระเบียบวิจัยก่ึงทดลอง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก% 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แบบสอบถามทักษะการจัดการเรียนรู� และแบบสอบถามวัดภาวะผู�นํา
ครูด�านการบริหารจัดการการเรียนรู� สถิติท่ีใช�คือวิเคราะห(หาค%าร�อยละ คะแนนเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค%าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได�คือ องค(ประกอบภาวะผู�นําครูด�านการการบริหาร
จัดการเรียนรู� ประกอบด�วย 4 องค(ประกอบหลัก คือ การบริหารจัดการการเรียนรู� การเป�นบุคคลแห%ง
การเปลี่ยนแปลง การเป�นแบบอย%างในการจัดการการเรียนรู� และการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู และ
ในส%วนของโปรแกรมมีท้ังหมด 4 ส%วน ซ่ึงโปรแกรมมีประสิทธิผลพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับ
ความพึงพอใจต%อโปรแกรมของกลุ%มเปjาหมายหลังเข�าร%วมโปรแกรมมีระดับมากท่ีสุด ระดับทักษะการ
จัดการการเรียนรู�และระดับภาวะผู�นําครูด�านการบริหารจัดการการเรียนรู�ของกลุ%มเปjาหมายหลัง
พัฒนาตามโปรแกรมมีสูงกว%าก%อนการพัฒนาอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จักรี ต�นเชื้อ (2555) ได�วิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างภาวะผู�นําของ
คณะกรรมการองค(การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เพ่ือศึกษา
ภาวะผู�นําของคณะกรรมการองค(การนักศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นําของ
คณะกรรมการองค(การนักศึกษาอาชีวศึกษา และประเมินผลการพัฒนาภาวะผู�นําของคณะกรรมการ
องค(การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากการใช�โปรแกรมเสริมสร�างภาวะผู�นํา โดยมีกลุ%มตัวอย%างที่เข�าสู%
โปรแกรม 20 คน มีการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาโปรแกรม 
การทดลองใช�โปรแกรม และการติดตามภายหลังการทดลองใช� หาค%าเฉลี่ยส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และ t-test สรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ ภาวะผู�นําของคณะกรรมการองค(การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ประกอบด�วย 1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 2. กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต�อง 3. มีความเฉลียว
ฉลาดในการแก�ปfญหา 4. มีวิสัยทัศน(และความคิดสร�างสรรค( 5. มีความกระตือรือร�น 6. มีความ
เชื่อม่ันในตัวเอง 7. มีความรับผิดชอบและมีความมุ%งม่ันสูง 8. รู�จักการทํางานเป�นทีม 9. มีมนุษย
สัมพันธ( 10. มีคุณธรรมและจริยธรรม  และ11. มีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงได�ออกแบบมาเป�นโปรแกรมพร�อม
กับคู%มือประกอบการพัฒนา และมีผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมและรายละเอียดแต%ละกิจกรรม
ของโปรแกรมจากผู�ทรงคุณวุฒิในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินภาวะผู�นําของคณะกรรมการองค(การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาหลังจากใช�โปรแกรมดังกล%าว ระดับภาวะผู�นําในกลุ%มมีมากกว%าก%อนการพัฒนา
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมหลังการเข�าร%วม
โปรแกรมอยู%ในระดับมากท่ีสุด  
  พิมพ(ใจ อุ%นบ�าน (2555) วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข" 
การวิจัยนี้ใช�กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค(เพ่ือ 1) วิเคราะห(องค(ประกอบภาวะผู�นําด�าน
การสร�างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสร�างเสริมสุขภาพในหน%วยบริการปฐมภูมิ 
2) สร�างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําฯ และ3) ศึกษาผลการใช�รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นํา
ฯ วิธีดําเนินการวิจัยแบ%งออกเป�น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ศึกษาองค(ประกอบภาวะผู�นําฯ กลุ%มตัวอย%าง
ได�แก% พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานสร�างเสริมสุขภาพในหน%วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคเหนือ 17 
จังหวัด จํานวน 411 คน และอาจารย(พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขต
ภาคเหนือ 5 แห%ง จํานวน 108 คน เก็บรวบรวมข�อมูลวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ระยะท่ี 2 สร�างและพัฒนารูปแบบภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพ โดยการ
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วิเคราะห(และสังเคราะห( เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ 9 คน โดยใช�แบบประเมินคุณภาพขององค(ประกอบรูปแบบ ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใช�
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นํา ด�านการสร�างเสริมสุขภาพ โดยทดลองใช�รูปแบบกับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป�ท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม% จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ี
ใช�ในการทดลองประกอบด�วย แบบประเมินภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพ แบบประเมิน
โครงการการพัฒนาภาวะผู�นําวิเคราะห(ข�อมูล โดยหาค%าเฉลี่ยส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t-test สรุป 
  ผลการวิจัยได�ดังนี้ 1. องค(ประกอบภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานสร�างเสริมสุขภาพในหน%วยบริการปฐมภูมิ พบว%า มีจํานวนท้ังหมด 6 ด�าน 
ได�แก% 1) ด�านการคํานึงถึงความแตกต%างของบุคคล 2) ด�านกระตุ�นปfญญา 3) ด�านคุณธรรม 4) ด�าน
ความรู�การพยาบาลและการสร�างเสริมสุขภาพ 5) ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ และ6) ด�านบุคลิกภาพ 
2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มีทั้งสิ้น 7 
องค(ประกอบ คือ 1) เปjาหมายการพัฒนา 2) ขอบเขตการพัฒนา 3) โครงสร�างการบริหารจัดการ 4) 
ยุทธศาสตร(การพัฒนา 5) โครงสร�างการพัฒนา ประกอบด�วย การเตรียมการ การประเมินก%อน
ดําเนินการ การดําเนินการพัฒนา การประเมินหลังดําเนินการ และการปรับปรุง 6) หน%วยการพัฒนา 
และ 7) เปjาหมายปลายทางของการพัฒนา ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากผู�ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็นเก่ียวกับมาตรฐานด�านความเป�นไปได� ความเป�นประโยชน( ความเหมาะสม ความถูกต�อง และ
ความเพียงพอ พบว%ารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวม มีคุณภาพอยู%ในระดับมาก 3. ผลการใช�รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว%าหลังการพัฒนาผู�เข�ารับการพัฒนา มีความรู� 
เจตคติ และทักษะเก่ียวกับภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพมากกว%าก%อนการพัฒนาอย%างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�างเสริมสุขภาพ ใน
ภาพรวม ผ%านเกณฑ(ในระดับดีมาก  
  เด%นศักด์ิ สุริยะ (2555) ได�ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง 
ศักยภาพผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชนขององค(การปกครองส%วนท�องถ่ิน" มีวัตถุประสงค(เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือสร�างกลยุทธ(การนํารูปแบบไป
ใช�ในการเสริมสร�างผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชนขององค(การปกครองส%วนท�องถ่ิน การวิจัยมี 4 
ข้ันตอน คือ 1)ศึกษาองค(ประกอบของคุณลักษณะผู�ยุคใหม%ในการพัฒนาชุมชนขององค(การปกครอง
ส%วนท�องถิ่น จากการออกแบบสอบถามไปยังกลุ%มตัวอย%างคือนายกองค(การบริหารส%วนตําบล 
นายกเทศมนตรี ในจําหวัดภาคเหนือตอนบน 400 คน วิเคราะห(ข�อมูลโดยการหาค%าร�อยละค%าเฉลี่ย 
ค%าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค%าองค(ประกอบของคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพฯ 3) การตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร�างฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ%มมีผู�ทรงคุณวุฒิ 
10 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น 4) กําหนดกลยุทธ(การนํารูปแบบฯมาพัฒนา โดยใช�การ
สนทนากลุ%ม ผู�ให�ข�อมูลคือผู�ทรงคุณวุฒิ 20 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น วิเคราะห(ข�อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห(เนื้อหา 
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  ผลการวิจัยแบ%งเป�น 4 ระยะ คือระยะท่ี1 องค(ประกอบของผู�นํายุคใหม%ในการ
พัฒนาชุมชนขององค(การปกครองส%วนท�องถ่ินมีท้ังหมด 12 ด�าน ได�แก% การมีวิสัยทัศน( การมีความรู�
ในการบริหารงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีความมุ%งม่ันต้ังใจในการทํางาน การมีความสุภาพ
อ%อนน�อม การมีหลักการดําเนินงานอย%างมีระบบ การมีมนุษยสัมพันธ(ท่ีดี การมีบุคลิกภาพและการพูดท่ี
ดี การยึดม่ันในแนวทางท่ีถูกต�อง การมีประสบการณ(การทํางาน การแสวงหาความร%วมมือ การ
ติดต%อสื่อสารด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห(วิธีการอบรมท่ีควรทํามากท่ีสุด คือ การอบรม
สัมมนา  ส%วนหัวข�อท่ีควรอบรมมากท่ีสุด คือ กระบวนการพัฒนาชุมชน ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด CAPEE Model คือ การสร�าง
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา (Concept of Leadership) การประเมินตนเอง (Assessment) การ
เตรียมการเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชน (Preparedness) การเสริมสร�าง
ศักยภาพผู�นํายุคใหม% (Empowerment) และการประเมินผล (Evaluation) ระยะท่ี 3 การตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชนขององค(การปกครองส%วนท�องถ่ินตาม
รูปแบบ CAPEE Model โดยผู�ทรงคุณวุฒิ และระยะท่ี 4 การกําหนดกลยุทธ(การเสริมสร�างศักยภาพ
ผู�นําผู�นํายุคใหม%ในการพัฒนาชุมชนฯ ไปใช� มี 5 กลยุทธ คือ การส%งเสริมความสําคัญของการเป�นผู�นํา
ชุมชน การขยายพ้ืนท่ี การเผยแพร%และการประชาสัมพันธ( การส%งเสริมการมีส%วนร%วมของผู�นําชุมชน 
และการคิดตามการปะเมินผล 
  อนันต( พันนึก (2554) วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค(เพื่อพัฒนาโปรแกรมและประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ%มเปjาหมายของการวิจัย คือ ผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมหนองคาย เขต 2 แบ%งเป�นกลุ%ม
ทดลอง และกลุ%มควบคุม กลุ%มละ 30 คน ได�มาโดยวิธีการสุ%มอย%างง%าย มีวิธีการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 5 ขั้นตอน คือ1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป�นการตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี 2) การสร�างรายละเอียดโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การ
สร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ได�แก% แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง แบบ
ประเมินความรู� แบบประเมินทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบบประเมินการ
นําความรู�ทักษะใหม%ไปสู%การปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี และ 5) การ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้      
1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 ส%วน ส%วนท่ี 1 ความนํา 
ส%วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส%วนท่ี 3 เครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนามและ 
ส%วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้ความสําเร็จในการนําโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปใช�2. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ เห็นได�
จาก1) กลุ%มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต%อโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยรวมและทุกด�านอยู%ในระดับมาก 2) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ%มทดลอง มีความรู�และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีการนําความรู�ทักษะใหม%สู%การปฏิบัติ และผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว%าก%อนการพัฒนา
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อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 3) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ%มทดลอง มีความรู� และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารตามสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว%ากลุ%มควบคุมอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ดวงนภา มกรานุรักษ( (2554) วิจัยเรื่อง "อนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยใน
ทศวรรษหน�า (พ.ศ.2554 - 2564)" มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยใน
ทศวรรษหน�า (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2564) ด�วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ผลการวิจัยสรุปได�ว%า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ป�ข�างหน�าท้ัง 8 ด�าน
ควรมีแนวโน�มในการพัฒนาดังต%อไปนี้  1) ด�านคุณลักษณะผู�สํา เร็จการศึกษาต�องเป�นผู�ที่มี
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู� ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติท่ีดีต%อการทํางาน 
2) ด�านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต�องสามารถตอบสนองความต�องการของตลาดแรงงาน มี
ความหลากหลายท้ังในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ( และระบบทางไกล วิธีการ
เรียนการสอนต�องยืดหยุ%นตามเทคโนโลยี ผู�เรียน สถานประกอบการ รวมไปถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
3) ด�านครูผู�สอนต�องรู�ศักยภาพของนักเรียนเป�นรายบุคคล มีประสบการณ(วิชาชีพ เก%งปฏิบัติ รู�
ลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาท่ีสอนอย%างแท�จริง สามารถผลิตตําราเอง 4) ด�านความร%วมมือต�อง
ได�รับความร%วมมือจากทุกหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะกับสถานประกอบการรวมไปถึงการมีส%วน
ร%วม ในระดับท�องถ่ินและภูมิภาค 5) ด�านมาตรฐานต�องมีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพท่ีจะเป�นบันไดความก�าวหน�าในแต%ละสาขาอาชีพให�มีความสอดคล�องของค%าจ�างและ
ทักษะฝ�มือ 6) ด�านการสนับสนุนของรัฐบาล รัฐต�องให�ความสําคัญการอาชีวศึกษาอย%างจริงจังมี
นโยบายท่ีแน%นอนชัดเจน 7) ด�านค%านิยม ในการเรียนอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการ
ต�องร%วมกันสร�างและผลักดันให�เกิดค%านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 8) ด�านการบริหารจัดการต�องมีความ
เป�นอิสระและต�องมีการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการ 
  เอกจิตรา ใหญ%สว%าง (2554) ศึกษาเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการฝ�กอบรมเชิง
สมรรถนะเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย" มีวัตถุประสงค(เพื่อศึกษา
สมรรถนะในการประกอบอาชีพของตัวแทน และเพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝ�กอบรม ใช�ระเบียบวิธีวิจัยโดย
การวิจัยและการพัฒนา มีกลุ%มทดลองโปรแกรม 34 คน ผลการวิจัยคือ สมรรถนะในการประกอบ
อาชีพตัวแทนการประกันภัยมี 5 ด�าน คือ ความรู�ด�านกฎหมายประกันภัย ความรู�ภาพรวมของธุรกิจ
ประกันภัย ทักษะด�านการขายและการให�คําปรึกษา ทัศนคติและจรรยาบรรณในการให�บริการ และ
ความพร�อมในการเรียนรู�ด�วยตนเอง หลังเข�าร%วมโปรแกรมการฝ�กอบรมสมรรถนะมีสูงกว%าก%อนเข�าร%วม
โปรแกรม อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  นวลทิพย( อรุณศรี (2553) วิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค(กรแห%งการ
เรียนรู�ตามทฤษฎีการสร�างความรู�ในองค(กร และแนวคิดการเรียนรู�จากการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค(กร
แห%งการเรียนรู� : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก" มีกลุ%มเปjาหมายในการทดลองมีจํานวน 42 
คนเป�นกลุ%มอาจารย( 17 คน และบุคลากรสนับสนุน 25 คน การดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ัน
เตรียมการ ข้ันพัฒนาโปรแกรม ข้ันการทดลองใช�โปรแกรม และข้ันการประเมินประสิทธิภาพของ
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โปรแกรม การเก็บรวบรวมข�อมูลใช�วิธีการสังเกตอย%างมีส%วนร%วม การสัมภาษณ(เชิงลึก แบบสะท�อน
ความคิด แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม  
  ผลการวิจัยพบว%า โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมีข้ันตอนการปฏิบัติ 9 ข้ันตอน คือ 1) การ
สร�างกลุ%มชุมชนแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร�อม 2) การวิเคราะห(งานและระบุงานตามหน�าท่ี 3) 
การวิเคราะห(และนําเสนอปfญหาในการทํางาน การกําหนดความเร%งด%วนและเปjาหมายในการ
แก�ปfญหา 4) การเล%าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ( 5) การสรุปแนวทางการแก�ปfญหาหรือแนว
ทางการปฏิบัติใหม%โดยจัดทําเป�นเอกสาร 6) การหาความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติใหม% 
7) การนําแนวทางการปฏิบัติใหม%ไปทดลองใช� 8) การสรุปข�อความรู�ท่ีได�จากการปฏิบัติ 9) การนํา
แนวทางปฏิบัติใหม%หรือความรู�ใหม%ไปเผยแพร%ในองค(กร ทั้งนี้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมตามตัวชี้วัดด�านลักษณะการเป�นบุคคลแห%งการเรียนรู� 5 ข�อ พบว%า มีผลการประเมินอยู%ใน
ระดับดีมาก 3 ด�านในกลุ%มเปjาหมายคณาจารย( คือ ด�านมีการถ%ายทอดความรู�ฝfงลึกระหว%างกันเพ่ือ
สร�างแนวทางปฏิบัติงานใหม%หรือความรู�ใหม% ด�านการค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมอยู%เสมอ และด�านการ
ร%วมกันหาแนวทางพัฒนางาน ในขณะท่ีมี 2 ด�านท่ีมีค%าระดับดี เหมือนกันท้ัง 2 กลุ%มเปjาหมาย คือ 
ด�านการมีวิธีคิดอย%างเป�นระบบและด�านความพึงพอใจในการเรียนรู�ร%วมกัน สําหรับตัวชี้วัดด�าน
ลักษณะการเป�นองค(กรแห%งการเรียนรู� 10 ข�อ ลักษณะเป�นองค(กรแห%งการเรียนรู�ในวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกในระดับดีมากใน 4 ตัวชี้วัดคือ ด�านการมีผลงานการสร�างความรู�เกิดข้ึน ด�านผลงานการ
สร�างความรู�เป�นประโยชน(ต%อการพัฒนาและตรงตามความต�องการ ด�านผู�บริหารมีส%วนร%วมในกิจกรรม
สร�างความรู� และด�านมีกิจกรรมเผยแพร%ความรู� ส%วนตัวชี้วัดท่ีอยู%ในระดับดีมี 6 ตัวชี้วัด คือ ด�านการมี
ระบบและกลไกการสร�างความรู� ด�านมีการสร�างความรู�ตามกระบวนการท่ีมีแนวคิดทฤษฎีสนับสนุน 
ด�านมีกระบวนการเรียนรู�ร%วมกันผ%านการปฏิบัติ ด�านการกําหนดวิสัยทัศน(ร%วม ด�านการมอบอํานาจใน
การปฏิบัติงานให�แก%กลุ%มเปjาหมาย และด�านการส%งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ร%วมกัน  
  เอนก เทียนบูชา (2552) ศึกษาเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข�าสู%
งาน" เพ่ือจัดทํามาตรฐานและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจใน
การกําหนดสมรรถนะหลักจากการสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหาร ผู� เชี ่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเป�นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย จํานวน 753 
แห%ง โดยการวิเคราะห(องค(ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก และนําข�อมูลท่ีได�
จากการวิจัยเชิงปริมาณไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะ มาตรฐาน
สมรรถนะและโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใช�การสัมมนากลุ%มย%อย (Focus group) ประเมินสิ่งท่ี
พัฒนา โดยผู�ทรงคุณวุฒิและทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว%า สมรรถนะ
หลักแบ%งเป�น 3 ด�าน ได�แก% สมรรถนะหลักด�านการดํารงชีวิต  สมรรถนะหลักเพ่ือการทํางาน และ
สมรรถนะพ้ืนฐานโดยสมรรถนะท่ีสถานประกอบการให�ความสําคัญท่ีสุดคือ สมรรถนะหลักด�านการ
สื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะด�านการพูด สมรรถนะหลักของบุคลากรท่ีมีระดับตํ่าสุดคือ สมรรถนะด�าน
การสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมมี 5 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห( การ
ออกแบบ การพัฒนา การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล 
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  สรุปได�ว%างานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมส%วนใหญ%จะเป�น
เรื่องทางด�านการศึกษา พบว%าบริบทส%วนใหญ%เน�นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให�มีความรู� 
ความสามารถท่ีจะสอดรับกับสภาวการณ(ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเฉกเช%นปfจจุบัน นักวิชาการจึงเน�นเรื่อง
การพัฒนาคนในทุกมิติ สามารถนํามาประยุกต(และพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย 
 8.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต;างประเทศ  
  เดซ่ี (Daisy A. Mitchell, 2015) ศึกษาเรื่อง "พนักงานไอทีท่ีเป�นเจนวาย: 
การศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีจูงใจให�เกิดความคิดสร�างสรรค(และการรักษาพนักงานไว�ให�
อยู%กับองค(การ" เป�นการศึกษาท่ีมุ%งเน�นไปท่ีคนรุ%นใหม%ท่ีมีอายุระหว%าง 20 - 33 ป� ใช�วิธีการสัมภาษณ(
แบบ Snow ball จํานวน 20 คนกับพนักงานไอทีเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 3 คน ผลการศึกษา
พบว%า คนรุ%นใหม%ท่ีเป�นเจนเนอเรชั่น วาย เป�นกลุ%มท่ีมีบุคลิกลักษณะชัดเจนเป�นตัวของตัวเอง ชอบ
เปลี่ยนงาน ซ่ึงผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะต�องมีประสิทธิภาพในการนําให�คนเจนวายมีความคิดสร�างรรค( 
และทํางานอย%างมีความสุข 
  อาร(น และไพรซ( (Arns and Price, 2007) ได�ศึกษาทักษะและสมรรถนะในการ
บริหารห�องสมุดจากผู�บริหาร ใหม%ท่ีเตรียมตัวจะเข�ารับตําแหน%งการบริหาร และการวางแผนรูปแบบ
ในการพัฒนากลุ%มตัวอย%าง ท่ีใช�ในการศึกษาคือนักศึกษาท่ีเรียนปริญญาโทโปรมแกรม MLIS ของ 
Davis College ใน Columbia ซึ่งส%วนใหญ%ทํางานในห�องสมุดสถาบันการศึกษาหรือห�องสมุด
ประชาชน ไม%น�อยกว%า 5 ป�และเป�นสมาชิกของสมาคมห�องสมุด LAMA Education Committee 
วิธีการรวบรวมข�อมูล ใช �การสัมภาษณ(แบบมีโครงสร�างทางโทรศัพท( โดยคณะกรรมการและ
แบบสอบถาม ผลวิจัยพบว%า ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skill) และบุคลิกลักษณะ (Characteristics) 
ท่ีจําเป�นสําหรับผู�บริหาร การแก�ปfญหา (Problem solving) การวางแผนและกําหนดวัตถุประสงค(
ขององค(กร (Planning and goal Setting) การสื่อสาร (Oral Communication) การตัดสินใจ 
(Decision Making) ทักษะส%วน บุคคล (Interpersonal Skill) การบริการลูกค�า (Customer 
service) และทักษะภาวะผู�นํา (Leadership skill) เรียงตามลําดับความจําเป�น ส%วนสมรรถนะท่ีมี
ความจําเป�นน�อย (N=39) ทักษะ ด�านงานเทคนิค 22 (Technical Competencies) และการบริหาร
การเงิน 20 (Financial Management) 
  แบรนโก (Branco, 2003) ได�ศึกษาศักยภาพของสมาชิกในทีม เก่ียวกับบทบาทของ
สมรรถนะ ทักษะทางพุทธิพิสัยและบุคลิกของสมาชิกในทีม ผลวิจัยพบว%า ทีมงานในองค(กรท่ีประสบ
ผลสําเร็จจะต�องมีศักยภาพในการท่ีจะแบ%งปfนผลประโยชน(กับเพ่ือนร%วมงานและองค(กรได� การบริหาร 
จัดการโดยใช�สมรรถนะเป�นฐาน (Competency based Management) จะทําให�เกิดกระบวนการ 
สร�างและคัดสรรทรัพยากรมนุษย (ที่มีคุณภาพ พบว %าทักษะที่เกี่ยวข�องกับการสร �างทีงานท่ีมี
ประสิทธิภาพได�แก% การมีความคิดริเริม (Initiative) ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีทํา (Subject matter 
Expertise) การแก�ปfญหา (Problem Solving) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะความ  
ร%วมมือ (Collaboration) ทักษะการสร�างแรงจูงใจ (Motivation) ทักษะการจัดการ (Organization) 
และความเสียสละทุ%มเทให�กับงาน (Dedication) 
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  แอนเดอร(สัน และเบิร(น (Anderson and Nurns, 1989) ศึกษาเรื่อง "การสร�างชุด
อบรมแบบการเรียนด�วยตนเอง เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ(ท่ีต้ังไว� และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซ่ึงผู�ทดลองเป�นครูสอนสังคมระดับประถมศึกษา จึงให�ชุดอบรมเพ่ือเรียนรู�ด�วยตนเอง 
และมีการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบว%า มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ 

  แอนเดอร(สัน (Anderson, 1997) ได�ศึกษาเรื่อง "โปรแกรมการฝ�กอบรมภาวะผู�นําท่ี
มีประสิทธิภาพ" เป�นการศึกษาจากการสังเคราะห(งานวิจัยจากโปรแกรมการฝ�กอม ผลการสังเคราะห(
ชี้ให�เห็นว%า มีการกําหนดเปjาหมาย และกรอบการดําเนินงานท่ีเน�นการพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาเชิงวิชาชีพ ซ่ึงการฝ�กอบรมเพียงอย%างเดียวไม%สามารถพัฒนาความเป�นผู�นําของคนท่ีเป�นระดับ
ผู�บริหารได� ต�องมีวิธีการท่ีมุ%งเน�นในเนื้องานจริง เช%น การใช�ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการสอนแนะงาน โดย
การให�เรียนรู�จากการปฏบัติงานจริง (On the job training / learning 
  สรุปได�ว%างานวิจัยต%างประเทศท่ีเก่ียวข�องนั้นเป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องท้ังในเรื่องศักยภาพ
ของภาวะผู�นํา และการพัฒนา ซ่ึงเป�นเรื่องความหลากหลายในการศึกษา บางบริบทก็สามารถมา
ประยุกต(ใช�ในธุรกิจหรือสังคมของบ�านเราได� ซ่ึงในประเด็นต%างๆนี้ ผู�วิจัยสามารถนํามาประยุกต(และ
พัฒนาแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือ
มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยต%อไป 

 
ตารางท่ี 6 สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน(จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
ประเด็นที่เก่ียวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข�อง 

แนวทางการศึกกษา และการใช�ประโยชน( 
สนับสนุน

ความสําคัญ
และปfญหา
ของการ

วิจัย 
 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร�าง
เครื่องมือ
การวิจัย
และเก็บ
ข�อมูล 

การเลือก 
ใช�สถิติ 
สําหรับ 
การวิจัย 

ใช�เป�น 
แบบแผน 
ในการ 

วิเคราะห( 
ข�อมูล 

สนับสนุน 
การ 

อภิปราย 
ผลการ 
วิจัย 

การออกแบบการวิจัยและ
การพัฒนาโปรแกรม 

� � � �   

แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ%น
ใหม% (Young Generation) 

� � � � � � 

แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการ
เป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 

� � � � � � 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย(และการ
พัฒนาภาวะผู�นํา 

� � � � � � 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
องค(การแห%งการเรียนรู� 

� � � � � � 
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ตารางท่ี 6 สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน(จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ต%อ) 
 

ประเด็นที่เก่ียวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข�อง 

แนวทางการศึกกษา และการใช�ประโยชน( 
สนับสนุน

ความสําคัญ
และปfญหา
ของการ

วิจัย 
 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร�าง
เครื่องมือ
การวิจัย
และเก็บ
ข�อมูล 

การเลือก 
ใช�สถิติ 
สําหรับ 
การวิจัย 

ใช�เป�น 
แบบแผน 
ในการ 

วิเคราะห( 
ข�อมูล 

สนับสนุน 
การ 

อภิปราย 
ผลการ 
วิจัย 

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ตาม
กรอบแนวคิด MAM Model 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการ
วิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 � � � �  

งานวิจัยที่เก่ียวข�อง      � 
 
  จากตารางท่ี 6 ผู�วิจัยได�สรุปภาพรวมการใช�ประโยชน(ของแนวคิด ทฤษฎี ข�อมูล 

และงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกรอบงานวิจัยนี้ โดยเริ่มจากแนวคิดการออกแบบการวิจัยและการ
พัฒนาโปรแกรม ผู�วิจัยนํามาประยุกต(ในการออกแบบข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเป�น 3 ข้ันตอน โดย
มีแนวคิดอ่ืนๆ ตามตารางซ่ึงผู�วิจัยได�ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมต%างๆ เพ่ือสนับสนุน
ความสําคัญและปfญหาของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การสร�างเครื่องมือ และพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย ในขณะที่งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องนั้นเป�นประโยชน(ต%อผู�วิจัยในการอ�างอิงข�อมูลถึง
ประเด็นในแง%มุมต%างๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยเรื่องนี้ ทําให�กรอบแนวคิดในการวิจัยมีน้ําหนัก
ความน%าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย" ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค(เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
การประกันภัย 2) เพ่ือทดลองและวัดประสิทธิภาพการใช�โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย และ 3) เพ่ือประเมินความ
เป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือ
มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ซ่ึงในบทนี้ผู�วิจัยนําเสนอรายละเอียดข้ันตอนของการวิจัย
และการพัฒนาโปรแกรมไว� 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร"างศักยภาพการเป&นผู"นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค.การแห*งการเรียนรู"ในธุรกิจการประกันภัย 
 ในการดําเนินการของขั้นตอนนี้ เป�นการศึกษาข�อมูลพื้นฐานท่ีจําเป�น ประกอบด�วย 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง การสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีต%อการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย มีวัตถุประสงค(เพื่อให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมที่มีความเหมาะสม 
สอดคล�องกับความต�องการของกลุ%มเปRาหมายท่ีจะเข�าร%วมโปรแกรมตามสภาพท่ีเป�นจริง ดังนี้ 

1. วิธีการวิจัย 
1.1 ผู�วิจัยดําเนินการศึกษาค�นคว�าข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับองค(ประกอบของการเป�น

ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% การจัดการองค(การแห%งการเรียนรู� และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพภาวะผู�นํา ท้ังจากเอกสาร หนังสือ ตํารา รายงานวิจัย ปริญญานิพนธ( บทความ และ
วารสารวิชาการจากท้ังในประเทศและต%างประเทศ รวมถึงจากสื่อชนิดต%างๆ เช%น แผ%นพับ เอกสาร
ประกอบการสัมมนา จากหน%วยงานและเนื้อหาท่ีเก่ียวข�อง นอกจากนี้ยังศึกษาจาก Internet ผ%าน 
Website ท้ังในประเทศและต%างประเทศท่ีเก่ียวข�องต%าง ๆ  
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   ท้ังนี้ในการคัดเลือกเอกสารเพ่ือนํามาศึกษาและวิเคราะห(นั้นถือได�ว%าเป�นข้ันตอน
ท่ีมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเอกสารต%างๆ ท่ีนํามาใช�ศึกษาต%างก็มีข�อมูลจํานวนมาก มีประเด็นท่ี
เก่ียวข�องมีท้ังความซับซ�อนและมีรายละเอียดท่ีมาก ดังนั้นผู�วิจัยจึงต�องมีเกณฑ(เพ่ือใช�ในการคัดเลือก
เอกสารท่ีนํามาใช�ประกอบการวิจัย ประกอบด�วย (Scott, 1990) 1) ความจริง (Authenticity) ผู�วิจัย
ใช�การคัดเลือกเอกสารท่ีเป�นเอกสารท่ีแท�จริง(Origin) ซ่ึงมีความสําคัญมากต%อการวิจัยทางสังคมศาสตร( 
ผู�วิจัยพิจารณาตรวจสอบข�อมูลเก่ียวกับผู�เขียนหรือหน%วยงานท่ีเขียนเอกสารว%ามีความน%าเชื่อถือ 
รวมถึงข�อมูลท่ีปรากฏในเอกสารนั้นมีความสอดคล�องกับข�อมูลในบริบทอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การ
คัดเลือกเอกสารเพ่ือประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ได�แก% แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรรุ%นใหม% (Young 
Generation) แนวคิดการเป�นผู�นําหรือภาวะผู�นํา แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(และการพัฒนา
ภาวะผู�นํา แนวคิดเก่ียวกับองค(การแห%งการเรียนรู� แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคต  2) ความถูกต�อง
น%าเชื่อถือ (Credibility) ผู�วิจัยเริ่มดําเนินการคัดเลือกเอกสารโดยพิจารณาว%า เอกสารนั้นต�องไม%มี
ข�อมูลท่ีผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป�นจริง ดังนั้นผู�วิจัยจึงเลือกเอกสารท่ีมีการ
อ�างอิงท่ีถูกต�องและมีความน%าเชื่อถือ ซ่ึงเป�นประเด็นท่ีสําคัญอีกประการของการทําวิจัย 

  ต%อมา 3) การเป�นตัวแทน (Representativeness) การคัดเลือกเอกสารผู�วิจัยได�
พิจารณาว%า เอกสารนั้นมีความเป�นตัวแทนหรือไม% คือการท่ีเอกสารนั้นสามารถใช�แทนหรือเป�นแบบ
ฉบับท่ีแทนเอกสารประเภทเดียวกันได�หรือไม%  และข�อมูลในเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห(นั้นสามารถเป�น
ตัวแทนของประชากรได� ตัวอย%างเช%น รายงานการวิจัยท่ีมีการสุ%มตามวิธีวิทยาการวิจัย และใช�สถิติ
วิเคราะห(ท่ีถูกต�อง แสดงให�เห็นว%าข�อมูลหรือผลท่ีเสนอในงานวิจัยนั้นเป�นตัวแทนของข�อมูลท่ีนํามา
วิเคราะห(ต%อได� และ 4) ความหมาย (Meaning) ในการคัดเลือกเอกสารท่ีมีความชัดเจนและเข�าใจง%าย  ผู�วิจัย
ตรวจสอบเอกสารท่ีนํามาพิจารณาว%ามีข�อมูลใดท่ีเป�นนัยสําคัญหรือจะสร�างความหมายให�กับการวิจัย
หรือไม% การตีความเอกสารบางประเภทจึงสามารถท่ีจะตีความท้ังในระดับท่ีเป�นข�อเท็จจริง คือการ
สรุปสาระสําคัญท่ีปรากฏได�ชัดเจน และการตีความข�อมูลท่ีเป�นนัยท่ีซ%อนแฝงต�องอาศัยประสบการณ(
ของผู�ตีความเพราะทําได�ยาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยจึงมีความระมัดระวังในคัดเลือกเอกสารท่ีมี
ความชัดเจน เพ่ือให�เกิดความง%ายต%อการเข�าใจและการตีความ 

1.2 การสังเคราะห(ข�อมูลต%างๆ โดยตัวผู�วิจัย ใช�การพรรณนาเชิงวิเคราะห(เนื้อหา 
(Content Analysis Description) ผลของการสังเคราะห(และวิเคราะห(เนื้อหาในเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังกล%าวข�างต�นนั้น เพ่ือให�ได�ข�อสรุปขององค(ประกอบของการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%น
ใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ซ่ึงผู�วิจัยได�นําข�อมูลดังกล%าวไปใช�เป�นพ้ืนฐาน
ในการคัดสรรองค(ประกอบของการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%อย%างเหมาะสม และศึกษาถึงสภาพใน
ปkจจุบัน ความคาดหวัง และความจําเป�นในการพัฒนาผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ในธุรกิจประกันภัย
ต%อไป 

1.3 จัดทําประเด็นร%างองค(ประกอบการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% ร%างวิธีการและ
ข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพ ร%างองค(ประกอบของโปรแกรม และร%างรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม  
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1.4 ดําเนินการร%างองค(ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การ
แห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ร%างวิธีการ และข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพผู�นําของบุคลากร
รุ%นใหม% ร%างองค(ประกอบของโปรแกรม และร%างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม   

1.5 การพัฒนาแนวโน�มองค(ประกอบของผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% แนวโน�มวิธีการ
และข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเสริมสร�างศักยภาพ แนวโน�มองค(ประกอบของโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
และแนวโน�มรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดวิธี
การศึกษาไว� โดยการประยุกต(ใช�เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 
Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน  

1.6 แนวโน�มขององค(ประกอบการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีเหมาะสม แนวโน�ม
วิธีการและข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเสริมสร�างศักยภาพ แนวโน�มองค(ประกอบของโปรแกรมท่ี
เหมาะสม และแนวโน�มรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม  

1.7 นําไปสู%การสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%  

2. ผู"ให"ข"อมูลหลัก 
  สําหรับการวิจัยนี้ ผู�วิจัยให�ความสําคัญกับผู�ให�ข�อมูลหลักโดยกําหนดให�เป�นผู�เชี่ยวชาญท่ี

มีประสบการณ(ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นปkญหาที่จะทําการศึกษาเป�นสําคัญ หรือเป�นนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงและได�รับการยอมรับ โดยผู�วิจัยทําการคัดเลือกผู�เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) มีผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 17 คน  ซ่ึงจํานวนดังกล%าวไม%ถือเป�นเกณฑ(มาตรฐานของ
การทําวิจัย แต%จัดได�ว%าเป�นจํานวนท่ีเหมาะสมและน%าเชื่อถือ และมีค%าความเชื่อม่ันท่ีปลอดภัย โดย
จํานวนผู�เชี่ยวชาญควรมีอย%างน�อย 17 คน เพ่ือให�ค%าความคลาดเคลื่อนลดลง (ดวงนภา มกรานุรักษ(, 
2554) สอดคล�องกับแนวคิดของโทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971) ท่ีมีข�อเสนอ
ว%า หากผู�เชี่ยวชาญมีจํานวนต้ังแต% 17 คนเป�นต�นไป เป�นระดับท่ีให�ผลของอัตราการลดลงของค%า
คลาดเคลื่อน (Error) น�อยท่ีสุด และคงท่ีท่ีระดับ 0.02 ดังตารางท่ี 7 ท่ีแสดงต%อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงการลดลงของค%าความคลาดเคลื่อน 

จํานวนผู"เช่ืยวชาญ ระดับความคลาดเคล่ือน อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือน 
1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 

 ** 17-21 ** 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

ท่ีมา: Thomas T. Macmillan, “The Delphi Technique” (paper Presented at the annual 
meeting of the  California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, Monterey, California, May, 1971). 
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  ผู�วิจัยได�พิจารณาคัดเลือกกลุ%มผู�เชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญท่ีมี
ความรู�หรือประสบการณ(เฉพาะทางด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย(และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( 
ด�วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ กลุ%มที่ 1 นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย( จํานวน 5 คน กลุ%มท่ี 2 ผู�บริหารท่ีรับผิดชอบด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย(ใน
ธุรกิจประกันภัย จํานวน 4 คน และกลุ%มท่ี 3 ผู�บริหารท่ีรับผิดชอบด�านงานประกันภัย ซ่ึงจะเป�น
หัวหน�างานโดยตรงของบุคลากรรุ%นใหม% จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 17 คน 

  การเตรียมผู"ให"ข"อมูลหลัก 
  ในการวิจัยครั้งนี้ การเตรียมผู�ให�ข�อมูลหลัก หรือผู�เชี่ยวชาญมีความสําคัญและจําเป�น

อย%างยิ่ง สําหรับการดําเนินการของผู�วิจัยนั้น ผู�วิจัยใช�วิธีการติดต%อผู�เชี่ยวชาญแต%ละท%านในเบ้ืองต�น
เป�นการส%วนตัว เพ่ือขอความอนุเคราะห(ในการมาเป�นผู�เชี่ยวชาญในงานวิจัย โดยจัดส%งประเด็นสําคัญ
ของงานวิจัย ได�แก% เค�าโครงวิทยานิพนธ( รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นงานวิจัยท่ีศึกษา และ
แนวคําถามสัมภาษณ( ให�ผู�เชี่ยวชาญได�รับทราบถึงความเป�นมาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน
วัตถุประสงค(ของงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีจุดมุ%งหมายของการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย ระยะเวลาท่ีใช�
โดยประมาณและประโยชน(ของการวิจัยเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญได�ศึกษาประเด็นของการวิจัย การวางแผน 
และการเตรียมข�อมูล รวมถึงร%างองค(ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การ
แห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ร%างวิธีการ และข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพผู�นําของบุคลากร
รุ%นใหม% ร%างองค(ประกอบของโปรแกรม และร%างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ตามท่ีได�มีการศึกษามาแล�วนั้นประกอบการให�สัมภาษณ( โดยเน�นย้ําถึงความจําเป�นและความสําคัญ
ของความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญเป�นสําคัญ เม่ือได�รับการยืนยันตอบรับจากผู�เชี่ยวชาญแล�ว ผู�วิจัยจึง
นัดวันและเวลาเพ่ือทําการสัมภาษณ(ต%อไป 

3. เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 
  ในการวิจัยจําเป�นต�องมีเครื่องมือเพ่ือใช�ในการศึกษาวิจัย ซ่ึงเครื่องมือท่ีสําคัญในการ

วิจัย คือ ตัวผู�วิจัย และเพ่ือให�การวิจัยนั้นได�ข�อมูลท่ีมีความละเอียดถูกต�องครบถ�วน และแม%นยําตาม
กระบวนการ ตัวผู�วิจัยเองจะต�องมีความไวต%อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ท่ีทําการศึกษาวิจัย 
ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�เตรียมตัวในส%วนของความรู�ด�านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%ง
การเรียนรู� ผู�วิจัยได�เตรียมแนวคําถามในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องโดยใช�คําถาม
ปลายเปzดโดยใช�การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบมีส%วนร%วม วิธีการ
สัมภาษณ(ผู�วิจัยใช�แบบสัมภาษณ(แบบเปzดและไม%เป�นการชี้นํา (Non-Directive Open Ended) โดย 
มุ%งเน�นแนวทางใหม%ในการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ซึ่งผู �ว ิจัยได�คาดการณ(ว%ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงต%อไป ผู �วิจัยเป�น
ผู�ดําเนินการสัมภาษณ(ผู�เชี่ยวชาญทุกท%านด�วยตนเอง  ในการเตรียมอุปกรณ(เพ่ือใช�ในการสัมภาษณ( 
ผู�วิจัยได�เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได�แก% เครื่องบันทึกเสียงพกพาของโซนี่ กล�อง
ดิจิตอลฟูจิ X2 และซัมซุง แกแลคซ่ี โน�ต 5 (Samsung Galaxy Note 5) สมุดจด ปากกา สําหรับการ
ทําวิจัยภาคสนาม ซ่ึงผู�วิจัยได�รับอนุญาตจากผู�เชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ เพ่ือนํามา
ประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และในขณะดําเนินการสัมภาษณ(ผู�วิจัยใช�เทคนิคการตะล%อม       
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กล%อมเกลา (Probe) (สุภางค( จันทวานิช, 2554) โดยการต้ังคําถามให�ผู�เชี่ยวชาญเล%าให�ฟkงอย%างเสรีไม%
มีการชี้นํา เม่ือผ%านไปช%วงเวลาหนึ่งจึงค%อยตะล%อมเข�าเรื่องและประเด็นของการวิจัยท่ีต�องการในการ
สรุปประเด็นให�ผู�เชี่ยวชาญฟkงเป�นระยะๆ เพ่ือเป�นการทบทวนและให�ผู�เชี่ยวชาญ ตัดแต%งสิ่งท่ีได�ให�ใน
การสัมภาษณ(  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ การสัมภาษณ(โดยการใช�เทคนิค EDFR ท้ังนี้
ระยะเวลาในการสัมภาษณ( ผู�เชี่ยวชาญแต%ละคนจะมีความแตกต%างกัน ต้ังแต% 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ช%วงเวลาการสัมภาษณ(ผู�เชี่ยวชาญ ต้ังแต%เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559    
  แนวทางในการสัมภาษณ. หรือ EDFR รอบท่ี 1  

  ประเด็นท่ีสําคัญในคําถามของการสัมภาษณ( คือ ผู�เชี่ยวชาญมีทัศนะอย%างไรเก่ียวกับ
การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการ
เรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ท่ีศึกษาและค�นคว�าจนถึงการพัฒนามาจากกรอบทฤษฎีที่ได�ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยในบทท่ี 2 เป�นการสัมภาษณ(ท่ีมุ%งเน�นความสอดคล�องของประเด็น
แนวโน�มขององค(ประกอบการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% แนวโน�มวิธีการและข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการ
เสริมสร�างศักยภาพ แนวโน�มองค(ประกอบของโปรแกรมท่ีเหมาะสม และแนวโน�มรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม โดยให�มีความเป�นไปได�มากท่ีสุด ท้ังนี้ ผู�วิจัยให�ความสําคัญ
อย%างมากแก%บริบทโดยเฉพาะอย%างยิ่งปkจจัยท่ีเป�นสภาพแวดล�อมหรือภูมิหลังของกลุ%มตัวอย%างท่ีศึกษา
เนื่องจากประสบการณ(การทํางานและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการในธุรกิจการประกันภัยจะมี
ความหมายภายใต�บริบทเฉพาะแห%งเท%านั้น ดังนั้นผู�วิจัยได�อธิบายขอบเขตความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 
และการเติบโตในสายอาชีพในธุรกิจประกันภัยของบุคลากรรุ%นใหม%ให�ผู�เชี่ยวชาญเข�าใจก%อนการ
สัมภาษณ( พร�อมกันนี้ผู�วิจัยทําการจดบันทึก ทัศนะ ความคิดเห็น ของผู�เชี่ยวชาญ รวมไปถึงประเด็น
สําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
ประกันภัย เพ่ือทําการสรุปประเด็นในแต%ละด�าน ผู�วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ(และทําการจดบันทึก
เพ่ือทราบว%าแนวโน�มใดท่ีผู�เชี่ยวชาญได�กล%าวถึงและได�ให�ทัศนะบ�างแล�ว ประเด็นคําถามมี 4 ประเด็นหลัก
ดังนี้ 

  ประเด็นท่ี 1 องค(ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
มุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย มีความเหมาะสม ความสอดคล�องกับความต�องการของ
กลุ%มเปRาหมายเพ่ือการพัฒนาตามความเหมาะสมของบริบทในปkจจุบัน  

  ประเด็นท่ี 2 ความครอบคลุมและความเหมาะสมในประเด็นการสังเคราะห(วิธีการและ
ข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 

  ประเด็นท่ี 3 องค(ประกอบของโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัยท่ีเหมาะสม 

  ประเด็นท่ี 4 รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม 
  ท้ังนี้ในการทํา EDFR รอบท่ี 1 เม่ือมีบางประเด็นท่ีผู�เชี่ยวชาญให�ทัศนะและข�อมูล     

ไม%ครอบคลุม ผู�วิจัยจึงใช�วิธีการถามชี้ชัดในประเด็นที่ผู�เชี่ยวชาญยังไม%ได�ให�ทัศนะหรือประเด็นท่ี
ผู�เชี่ยวชาญให�ความสําคัญในด�านนั้นๆ น�อย แต%จะไม%เป�นการบังคับหรือโน�มน�าวเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญ
ยืนยันในคําตอบตามท่ีผู�วิจัยต�องการจะให�เป�นไป ส%วนในกรณีที่ผู�เชี่ยวชาญให�ทัศนะและได�ข�อมูล
ครอบคลุมทุกองค(ประกอบหลักแล�วแต%เวลาในการสัมภาษณ(ยังคงมีเหลืออยู% และผู�เชี่ยวชาญยัง
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ต�องการให�ข�อมูลเพ่ิมเติมนั้น ผู�วิจัยได�พิจารณาสัมภาษณ(ในประเด็นแนวโน�มอ่ืนท่ีเก่ียวข�องต%อไปว%า
ผู�เชี่ยวชาญมีทัศนะหรือมีความคิดเห็นต%อเรื่องนั้นๆ อย%างไร โดยการย้ําถึงแนวโน�มท่ีเป�นไปได� ท้ังท่ี 
พึงประสงค(และไม%พึงประสงค(ในอนาคตข�างหน�า เพ่ือเป�นการค�นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหม%ๆ ท่ี
ยังไม%มีการเปzดเผยมาก%อน 
  การเก็บรวบรวมข"อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยและเก็บข�อมูลต%างๆ 3 
วิธีการ คือ 1) การสนทนาโดยการสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบมีส%วน
ร%วมประกอบด�วย ผู�ทําหน�าท่ีการสนทนา (Moderator) และจดบันทึก (note taker) 2) การสังเกต
และจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู�วิจัยเข�าไปศึกษาข�อมูลด�วยการสังเกต โดยเลือกใช�
วิธีการสังเกตแบบมีส%วนร%วม โดยผู�วิจัยได�รับการอนุญาตให�บันทึกเสียงการสนทนา ผู�วิจัยได�เตรียม
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได�แก% เครื่องบันทึกเสียงพกพาของโซนี่ กล�องดิจิตอลฟูจิ X2 และ
ซัมซุง แกแลคซ่ี โน�ต 5 (Samsung Galaxy Note 5) สมุดจด ปากกา เพ่ือจดบันทึกในประเด็นสําคัญ
ระหว%างการสนทนา เพ่ือจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหว%างการสนทนา 3) การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ใน
ธุรกิจประกันภัยเพ่ือเป�นประโยชน(ต%อการวิจัย ท้ังนี้ผู�วิจัยได�เตรียมแบบสัมภาษณ(ก่ึงโครงสร�างไว� และ
ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเป�นแนวทางในการสัมภาษณ(
เพ่ือให�ได�รายละเอียดท่ีมีความสมบูรณ(และบรรลุตามวัตถุประสงค(ของการวิจัย 

  การจัดกระทําข"อมูลและการวิเคราะห.ข"อมูล 
  การจัดกระทํากับข�อมูลในการวิจัย เริ่มต�นด�วยการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ(

จากผู�เชี่ยวชาญ จากเครื่องบันทึกเสียง ได�แก% เครื่องบันทึกเสียงพกพาของโซนี่ และซัมซุงแกแลคซ่ี 
โน�ต 5 (Samsung Galaxy Note 5) ออกมาในรูปข�อความ โดยทําการบันทึกลงในไฟล(คอมพิวเตอร(
แบบคําต%อคํา (Verbatim) ผู�วิจัยอ%านข�อมูลท้ังหมด ศึกษาข�อมูลและวิเคราะห(ข�อมูลตามวัตถุประสงค(
ท่ีกําหนดไว� เพื่อความสะดวกในการจัดการข�อมูล ผู�วิจัยดําเนินการจัดการข�อมูล 3 ขั้นตอน คือ  
1) การเปzดรหัส (Open Coding) เป�นการนําข�อมูลมาแยกเป�นหมวดหลักและหมวดย%อย 2) การหา
แก%นของรหัส (Axial Coding) เป�นการกําหนดปรากฏการณ(หลักจากหมวดใดหมวดหนึ่ง พร�อมกับ
การพิจารณาความสัมพันธ( 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) เป�นการจัดหมวดหมู%ต%างๆ และนํา
หมวดหมู%ท่ีได�มาสร�างการอธิบายปรากฏการณ( 

  การสร"างแบบสอบถามเพ่ือเป&นเครื่องมือสัมภาษณ. EDFR รอบท่ี 2 
  ข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามความเห็นของผู�เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ( EDFR รอบ

ท่ี 2 นี้เป�นการนําข�อมูลจากรอบท่ี 1 มาสังเคราะห(เพ่ือให�ได�เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และนําไปเก็บข�อมูลรอบสองเพ่ือเป�นการตรวจสอบยืนยันการให�ข�อมูลของผู�เชี่ยวชาญ โดยการคง
รูปแบบคําถามเดิม  ซ่ึงการดําเนินตามข้ันตอนต%างๆในงานวิจัย สามารถวิเคราะห(ให�เห็นได�เป�นรูปธรรม
ตามกรอบการดําเนินงาน เพ่ือให�เกิดความม่ันคงทางธุรกิจและสามารถแข%งขันในตลาดได�อย%างแยบยล  

  หลังจากการวิเคราะห(ดังท่ีกล%าวมาแล�ว ผู�วิจัยจึงนําข�อมูลมาจัดหมวดหมู%สรุปเป�น
ประเด็น แล�วดําเนินการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� และจะนําไปเผยแพร%สู%สาธารณะ
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เพ่ือเป�นประโยชน(ในวงกว�างต%อไป ขั้นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยในข้ันตอนท่ี 1 นั้น สามารถเขียนเป�นผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) ได�ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 16 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 
 

ข้ันตอนท่ี 2 : การสร"างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร"างศักยภาพการเป&นผู"นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*  

 จากผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย และการ
ปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูล ทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีท่ีมีความเหมาะสม สอดคล�องกับความต�องการและสภาพความเป�นจริงในบริบทของธุรกิจ
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ประกันภัยนั้น ในข้ันตอนนี้จึงดําเนินการออกแบบโปรแกรมและการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 
รายละเอียดดังต%อไปนี้ 

1. จากการสังเคราะห(ข�อมูลท่ีมาจากการสัมภาษณ(โดยประยุกต(ใช�เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 จํานวน รวม 
17 คน นั้น ผู�วิจัยนําข�อมูลดังกล%าว มาจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพื่อมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย ในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ  

2. การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร     
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย “ต�นกล�าแห%งการประกันภัย สู%องค(การแห%ง
การเรียนรู�” เพ่ือใช�ประกอบกับโปรแกรม ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ(ในปkจจุบัน
และบริบทตามความเป�นจริงในธุรกิจประกันภัย และแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยใช�
รูปแบบการประเมินของ เคิร(กแพททริค (Kirkpatrick, 1987) ในการประยุกต(ใช�เป�นกรอบการสร�าง
เครื่องมือประสิทธิภาพโปรแกรมสําหรับการทดลองภาคสนาม จํานวน 4 ชุด ดังนี้ ชุดท่ี 1 แบบ
ประเมินความรู�การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ชุดท่ี 2 แบบประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ%มเปRาหมายต%อโปรแกรม ชุดท่ี 3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นํา
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร%วมโปรแกรม ชุดท่ี 4 แบบ
ประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต(สู%ภาคปฏิบัติ  

3. การสร�างและหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม สําหรับการ
ออกแบบเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ผู�วิจัยมีประเด็นในการกําหนดการสร�าง
เครื่องมือคือ 1) การกําหนดตัวบ%งชี้ในแต%ละหัวข�อของการประเมินท่ีมีความชัดเจน เพ่ือให�การ
ประเมินมีประสิทธิภาพ 2) ข�อคําถามในการวัดมีลักษณะอย%างไร มีความครอบคลุมหรือไม%อย%างไร     
3) เครื่องมือท่ีใช�เก็บข�อมูล เป�นรูปแบบใด และเป�นประเภทใด 4) แหล%งข�อมูลเป�นใคร และ 5) ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเม่ือใด ซ่ึงการหาคุณภาพของแบบประเมินนั้น ผู�วิจัยได�ออกแบบโดยคํานึงถึง
การตรวจสอบข�อคําถามเป�นรายข�อ (Item Analysis) และการตรวจสอบท้ังฉบับ (Test Analysis) 
รวมถึงการตรวจสอบความเป�นปรนัย (Objective) มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การสร�างแบบประเมินในแต%ละชุด ผู�วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
การสร�างแบบประเมินประเภทต%างๆ วิเคราะห(เนื้อหา เพ่ือกําหนดเนื้อหาท่ีต�องการสร�างเป�นแบบ
ประเมินโดยแบ%งได�เป�น 

 ชุดท่ี 1 แบบประเมินความรู�การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%ง
การเรียนรู� มีขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับการสร�างองค(การแห%งการเรียนรู�  ซึ่งข�อคําถามมีลักษณะเป�น
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) ชนิด 4 ตัวเลือก ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูก
ต�องของการใช�ภาษา โจทย(และคําถาม กําหนดคําตอบท่ีถูกต�องสร�างตัวลวงท่ีเหมาะสม การชี้แนะ
คําตอบ และอ่ืนๆ ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ โดยการนําร%างแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนปรึกษาอาจารย(ท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ(เพ่ือความถูกต�องอีกครั้ง จากนั้นจึงนําเสนอต%อผู�เชี่ยวชาญเพื่อหาค%าดัชนีความ
สอดคล�องระหว%างข�อคําถามกับวัตถุประสงค(  
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 ชุดท่ี 2 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ%มเปRาหมายต%อโปรแกรม ศึกษา
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต%อโปรแกรม โดยมีแนว
ทางการประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู�เข�าร%วมโปรแกรม ท่ีมีต%อเนื้อหา รูปแบบ 
สื่อ เอกสาร รวมถึงวิทยากร ข�อคําถามเป�นแบบมาตรวัดประมาณค%า (Rating Scale) 5 ระดับ ในการ
สร�างแบบสอบถาม ผู�วิจัยคํานึงถึงการเขียนข�อคําถามท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการประเมิน รวมถึง
การระมัดระวังเรื่องการใช�คําท่ีถูกต�องชัดเจน ทิศทางการตอบสนอง คําถามนํา คําถามคุกคามคําถาม
ทับซ�อน และอ่ืนๆ ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และปรึกษาอาจารย(ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ(เพ่ือความ
ถูกต�องอีกครั้ง เสนอต%อผู�เชี่ยวชาญเพ่ือหาค%าดัชนีความสอดคล�องระหว%างข�อคําถามกับวัตถุประสงค(  

 ชุดท่ี 3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การ
แห%งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร%วมโปรแกรม มีข้ันตอนการสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
ตามแนวทางของเครื่องมือชุดท่ี 1 โดยกําหนดโครงสร�างและแนวทางของแบบประเมินคุณลักษณะ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ได�แก% พฤติกรรม ความสามารถ และ
ทัศนคติของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม% 

 ชุดท่ี 4 แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต(สู%ภาคปฏิบัติ 
มีข้ันตอนการสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือ ตามแนวทางของเครื่องมือชุดท่ี 1 โดยกําหนดโครงสร�าง
และแนวทางของแบบประเมินผลงานภายใต�โครงการท่ีสร�างข้ึนมา และสามารถนําไปต%อยอดสู%การ
ปฏิบัติได�จริงเพ่ือให�เกิดเป�นองค(การแห%งการเรียนรู� 

4. การตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) ในเชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบความสอดคล�องเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิค
การหาค%าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen’s Kappa Coefficient) ซ่ึงเป�นการใช�วัดความเห็น
พ�องต�องกันสําหรับข�อมูลท่ีได�จากการวัดเชิงจําแนกประเภท โดยผู�วิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับ
รายละเอียดของโปรแกรม ตลอดจนแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม ไปขอ
คําแนะนําจากอาจารย(ท่ีปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมตามข�อเสนอแนะ จากนั้น
นําไปให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยทําหนังสือแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห(ในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห(ในการพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล�องระหว%างโปรแกรมกับวัตถุประสงค(การวิจัย และความเหมาะสมของภาษาท่ี
ใช� รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) ตามเทคนิค แคปปา ของโคเฮนเพ่ือผู�วิจัยจะ
ได�นําไปปรับปรุงแก�ไขก%อนนําการโปรแกรม ไปทดลองใช�จริง  

  สําหรับการใช�สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผู�ประเมิน 3 คนข้ึนไป นั้น ฟลีสส( (Fleiss, 
1971) ได�พัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผู�ประเมิน ต้ังแต% 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกว%า สถิติฟลิสส(
แคปปา(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยค%าสูงสุดท่ีเป�นไปได� คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพ�องต�องกัน
ทุกฝ�ายโดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพ�องต�องกันระหว%างกลุ%มผู�ประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิง
จําแนกท่ีมีระดับการวัดอยู%ในมาตรานามบัญญัติ โดยผู�ประเมินทั้งสองฝ�ายได�มีการจําแนกข�อมูลชุด
เดียวกันจํานวน N ตัวอย%าง ออกเป�น 2 ประเภท และเป�นเหตุการณ(ท่ีไม%เกิดร%วมกัน 
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  เกณฑ(การพิจารณาระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปา เป�นเกณฑ(การพิจารณา
ระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช (Landis and Koch, 
1977) ดังแสดงตามตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาตามแนวทางของแลนดิส และโคช 

ค*าสถิติแคปปา ระดับความสอดคล"องระหว*างผู"ประเมิน 
0.81-1.00 ระดับความสอดคล�องดีมาก (Almost Perfect) 
0.61-0.80 ความสอดคล�องดี (Substantial) 
0.41-0.60 ความสอดคล�องปานกลาง (Moderate) 
0.21-0.40 ความสอดคล�องพอใช� (Fair) 
0.00-0.20 ความสอดคล�องเล็กน�อย (Slight) 

น�อยกว%า 0.00 ไม%มีความสอดคล�อง (Poor) 

ท่ีมา: J. R. Landis and G. G. Koch, “The Measurement of Observer Agreement for 
Categorical Data,” Biometrics 33, 1 (1977): 159-174. 
 

  ผลการตรวจสอบพบว%าระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาท่ีผ%านมาตรฐานและเป�น
ท่ียอมรับได�นั้น ต�องอยู%ในระดับมากกว%า 0.61 ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยของผู�วิจัยนั้น ผลท่ีได�รับอยู%ใน
ระดับ 0.62 แสดงว%ารายละเอียดของโปรแกรมและแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมมี
ความสอดคล�องดี 

5. การทดลองใช� (Try Out) แบบทดสอบท่ีผ%านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยจัดพิมพ(เป�นฉบับแล�วนําไปทดลองใช�กับพนักงานในสายงานประกันภัย จํานวน 30 คน จากนั้นจึง
รวบรวมข�อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห(ค%าความยากง%ายของข�อสอบ (Item Difficulty or Easiness: p) 
แล�วคัดเลือกข�อสอบท่ีมีค%าระหว%าง 0.20 - 0.80 มาวิเคราะห(ค%าอํานาจจําแนกของข�อสอบ (Item 
Discrimination: r) โดยคัดเลือกข�อสอบท่ีมีค%าr ต้ังแต% 0.20 ข้ึนไป นําไปวิเคราะห(ค%าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย(ศรี, 2552)  ด�วยวิธีการของคูเดอร(      
ริชาร(ดสัน (Kuder – Richardson Method) เป�นการใช�แบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผู�
ทดสอบครั้งเดียว ท้ังนี้ ผู�วิจัยเลือกใช�สูตร KR-21 เนื่องจากแบบทดสอบครั้งนี้จะกําหนดให�มีค%าความ
ยากในแต%ละข�อใกล�เคียงกัน (Fraenkel and Wallen, 2006) โดยหากมีค%าอยู%ระหว%าง 0-1.00 และมี
ค%าท่ีเข�าใกล� 1.00 แสดงว%าแบบทดสอบมีค%าความเชื่อม่ันสูง มีความเชื่อถือได�สามารถวัดได�มีความ
สอดคล�องภายในและสามารถนําไปใช�ประเมินความรู�ของผู�เข�าร%วมโปรแกรมได�  

6. การนําโปรแกรมไปทดสอบเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยกับกลุ%มเปRาหมายในภาคสนาม ได�แก% พนักงาน
ท่ีเป�นบุคลากรรุ%นใหม%ท่ีมีอายุงานไม%เกิน 3 ป� ในธุรกิจประกันภัย โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
แบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental) โดยจําแนกเป�นกลุ%มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ%มควบคุม
จํานวน 10 คน ซ่ึงได�มาด�วยวิธีการสุ%มอย%างง%าย โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยท่ีมีกลุ%ม
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ควบคุมวัดก%อน และหลังการทดลองก็วัดอีกครั้งหนึ่ง (Pretest-Posttest control and experimental 
groups design) มีลักษณะรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ%มมีกลุ%มควบคุมวัดก%อนและหลังทดลอง ดัง
ตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 รูปแบบการทดลองแบบสองกลุ%มมีกลุ%มควบคุมวัดก%อนและหลังทดลอง (Pretest - 

Posttest control and experimental groups design) 
กลุ%ม ทดสอบก%อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 ~X T2 

ท่ีมา: J. R. Fraenkel and N. E. Wallen,  How to design and evaluate research in 
education, 6th ed. (New York, NY: McGraw-Hill, 2006). 

 
  เม่ือ  E แทน กลุ%มทดลอง คือ กลุ%มบุคลากรรุ%นใหม% จํานวน 10 คน 

  C  แทน กลุ%มควบคุม คือ กลุ%มบุคลากรรุ%นใหม% จํานวน 10 คน 
  T1 แทน การทดสอบก%อนการทดลอง (Pretest) 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
  X  แทน ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพตามโปรแกรม 
  ~X  แทน ไม%มีการเสริมสร�างศักยภาพตามโปรแกรม 

 
  เพ่ือให�งานวิจัยนี้เป�นไปตามวัตถุประสงค(ของการวิจัย ในการทดลองโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยกับกลุ%มเปRาหมายในภาคสนาม มีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 แผนแบบการวิจัย เพ่ือให�งานวิจัยครั้งนี้เป�นไปตามวัตถุประสงค(ของการวิจัยเชิง
พรรณา (Descriptive Research) โดยใช�บริษัทในธุรกิจประกันภัยเป�นหน%วยวิเคราะห( (Unit of 
Analysis) ท่ีมีแบบแผนการวิจัยใช�แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) 
ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว%าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป�นต�องมีการกําหนดเกณฑ(การเลือก เพ่ือให�
สามารถศึกษาได�ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ%มตัวอย%างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

6.2 กลุ%มเปRาหมายของการทดลองโปรแกรมภาคสนาม 
6.2.1 กลุ%มเปRาหมายสําหรับการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา

ของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในภาคสนามครั้งนี้ ได�แก%
บุคลากรรุ%นใหม% (Young Generation) ท่ีมีอายุงานต้ัง แต% 1-3 ป� ท่ีมีบทบาทและหน�าท่ีในการติดต%อ
ประสานงานท้ังกับลูกค�า และพนักงานในแผนกอ่ืนๆ ในองค(การ ได�มาด�วยวิธีการสุ%มอย%างง%าย โดยใช�
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ%งออกเป�น 2 กลุ%ม ดังนี้ คือ 1) กลุ%มทดลอง และ 2) กลุ%มควบคุม 
สําหรับรายละเอียดของกลุ%มเปRาหมายแต%ละกลุ%มเป�นดังนี้ 

6.2.2 กลุ%มทดลอง จํานวน 10 คนและกลุ%มควบคุม จํานวน 10 ประกอบด�วย 
พนักงานท่ีเป�นบุคลากรรุ%นใหม% (Young Generation) ท่ีมีอายุงานต้ัง แต% 1-3 ป� ท่ีมีบทบาทและ
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หน�าท่ีในการติดต%อประสานงานท้ังกับลูกค�า และพนักงานในแผนกอ่ืนๆ ในองค(การ จากบริษัทใน
เครือบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส( และทําการเปรียบเทียบคะแนนของบุคลากรรุ%นใหม% ท้ัง 2 กลุ%ม 
ท่ีมีศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยใน
ระดับต%างๆ เช%น (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช� (2) ควรปรับปรุง และ(1) ไม%ผ%าน 

6.3 การสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการทดลองโปรแกรม 
  การสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ

เป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในภาคสนามแก%
กลุ%มเปRาหมาย ผู�วิจัยได�นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการทดลองโปรแกรมให�ผู�กลุ%มเปRาหมายได�ทราบ
ในประเด็น ดังต%อไปนี้ 1) รายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 2) ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลา การดําเนินการ
ทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�
ในธุรกิจการประกันภัย 3) การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยก%อนและหลังการทดลอง
โปรแกรม 

6.4 ระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
   การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%

องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในภาคสนามกับกลุ%มเปRาหมายในครั้งนี้ เนื่องจากเป�น
การอบรมในรูปแบบ Intensive Training Program โดยใช�ระยะเวลา 2 วัน คือ ระหว%างวันท่ี 17-18
พฤษภาคม 2559 สถานท่ีจัดคือ กองพันทหารสื่อสาร หน%วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

6.5 งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช�ในการดําเนินการ 
   การดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%น

ใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ในภาคสนามกับกลุ%มเปRาหมายในครั้งนี้ 
ผู�วิจัยใช�งบประมาณและทรัพยากรส%วนตัว ส%วนผู�ดําเนินการและวิทยากรในข้ันการทดลองโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยในภาคสนามแต%ละกิจกรรม/รูปแบบ ผู�วิจัยเป�นผู�ดําเนินการเอง และวิทยากรผู�เชี่ยวชาญใน
แต%ละองค(ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%  

6.6 แผนการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
   การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%

องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในภาคสนาม กําหนดระยะเวลาไว� 2 วัน คือระหว%าง
วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2559 โดยมีกําหนดการในการดําเนินการ รายละเอียดดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 แผนการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

ท่ี กิจกรรม กลุ*มเปWาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก%

กลุ%มเปRาหมายถึงการทดลองโปรแกรม 
 

1) กลุ%มทดลอง 
2) กลุ%มควบคุม 

ในระหว%างช%วงต�น
เดือนพฤษภาคม  
ประมาณ 2 ชั่วโมง 

2 ดําเนินการตามโครงการภาคทฤษฎีเพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
การประกันภัย มีกิจกรรมดังนี้ 
1) ประเมินก%อนการทดลองโปรแกรม (Pretest) 
2) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม% 

 
 
 
 
1) กลุ%มทดลอง 
2) กลุ%มควบคุม 
กลุ%มทดลอง 

ในระหว%างวันท่ี 17-18 
พฤษภาคม 2559 
ระยะเวลา 2 วัน 
 
 
 

3 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Pre-
Posttest) ประกอบด�วย 
1) แบบประเมินความรู�การเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 
2) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ%มเปRาหมายต%อโปรแกรม 
3) แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นํา
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 
(Mythmaker) ของผู�เข�าร%วมโปรแกรม 
4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�
ภาคทฤษฎีไปประยุกต(สู%ภาคปฏิบัติ 

1) กลุ%มทดลอง 
ประเมินชุดท่ี 1-
4 
2) กลุ%มควบคุม 
ประเมินชุดท่ี 1 
และ 3 

ก%อนการทดลอง
โปรแกรม และหลัง
สิ้นสุดการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม 

4 วิเคราะห(และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมภาคสนาม 

ผู�วิจัย หลังแล�วเสร็จการ
ประเมินผลหลังการ
พัฒนาตามโปรแกรม 
(Posttest) 

5 จัดทําร%างรายงานผลการวิจัย เพ่ือนําไปจัดการ
ประชุมระดับบริหาร เพ่ือประเมินความเป�นไป
ได�ในเชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
การประกันภัย และสรุปประเด็น ทําการปรับปรุง
ตามข�อเสนอเชิงนโยบายเป�น รายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ( และนําไปเผยแพร%สู%สาธารณะ 

ผู�วิจัย และ
ผู�บริหารของ 
บริษัท
ประกันภัย 

หลังแล�วเสร็จการสรุป 
ผลประเมิน
ประสิทธิภาพ
โปรแกรม 
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7. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร     
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจประกันภัย  

  ผู�วิจัยได�กําหนดกลุ%มตัวอย%าง จํานวน 2 กลุ%ม ประกอบด�วย กลุ%มทดลอง จํานวน 10 คน 
และกลุ%มควบคุม จํานวน 10 คน ซ่ึงมีความเป�นอิสระต%อกันและไม%ได�เกิดร%วมกัน โดยข�อมูลจากกลุ%ม
ตัวอย%างมีลักษณะเป�นมาตรอันดับ (Ordinal Scale) กล%าวคือ เป�นข�อมูลท่ีสามารถแบ%งเป�นกลุ%มได� 
สามารถบอกอันดับท่ีของความแตกต%างได� แต%ไม%สามารถบอกระยะห%างของอันดับท่ีแน%นอนได� หรือไม%
สามารถเปรียบเทียบได�ว%าอันดับที่จัดนั้นมีความแตกต%างกันของระยะห%างเท%าใด (Myles and 
Douglas, 1999) ดังนั้น ผู�วิจัยจึงใช�วิธีการของแมนวิทนีย( (the Mann – Whitney U test) ซ่ึงมี
ความเหมาะสมตามเง่ือนไขกับการวิจัยท่ีมุ%งเน�นการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต%างระหว%าง
คุณลักษณะของข�อมูลดังกล%าวโดยนํามาประยุกต(ใช�ในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ซ่ึงกําหนดให�ตัวสถิติ U คือ การนับจํานวนค%าสังเกตใน
ตัวอย%างชุดหนึ่งท่ีนําหน�า (Exceeding) แต%ละค%าสังเกตในตัวอย%างอีกชุดหนึ่งในข�อมูลท่ีนํามารวมกัน
และเรียงลําดับซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

      สูตร 
 

เม่ือ N1 แทน ขนาดของกลุ%มทดลอง 
N2 แทน ขนาดของกลุ%มควบคุม 
Ri แทน ผลรวมเรียงลําดับของกลุ%มตัวอย%าง 
 

  ในขณะเดียวกันผู�วิจัยใช�วิธีการของแม็คเนมาร( (McNemar Test) เป�นการทดสอบ
นัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงข�อมูล 2 ชุด โดยนํามาประยุกต(ใช�ในการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ในการเปรียบเทียบความแตกต%างใน
คุณลักษณะของข�อมูลกลุ%มเดียวกันท้ังก%อนและหลังการพัฒนา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�ในการ
ทดสอบค%าความแตกต%างของข�อมูลกลุ%มเดียวกัน แต%เป�นการประเมินก%อนและหลังการพัฒนา เพ่ือให�
เกิดความชัดเจน และมีความน%าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน 

 
   ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 
สูตร    X2 = ({A – D} - 1)2  , df = 1 
                              A+D 

 
สมมติฐาน   

H0  :  ผู�เข�าร%วมโปรแกรมมีความรู�และคุณลักษณะท่ีไม%เปลี่ยนแปลง 
H1  :  ผู�เข�าร%วมโปรแกรมมีความรู�และคุณลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลง 
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  การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมนี้ผู�วิจัยได�กําหนดคะแนนประเมินการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%ตามกิจกรรม (Task) ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร
รุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในกลุ%มทดลองสูงกว%ากลุ%มควบคุม โดย
ให�ก%อนการทดลองโปรแกรมภาคสนาม หรือ Null Hypothesis (H0) ได�แก% กลุ%มทดลอง (A) และ 
กลุ%มควบคุม (B) มีลักษณะของการแจกแจงของข�อมูลเหมือนกัน และเม่ือผู�เข�าร%วมได�ผ%านการทดลอง
โปรแกรมภาคสนามแล�ว จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ Alternative Hypothesis (H1) กล%าวคือ กลุ%ม
ทดลองมีลักษณะของการแจกแจงของข�อมูลแตกต%างจากกลุ%มควบคุม ในลักษณะ H1: A > B ซ่ึงเป�น
การทดสอบแบบทิศทางเดียว (One-Tailed) 

  ข้ันตอนการสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
บุคลากรรุ%นใหม% ซ่ึงเป�นข้ันตอนท่ี 2 ของการดําเนินการวิจัย สามารถเขียนเป�นแผนผังแสดงข้ันตอนได�
ตามภาพท่ี 17  
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ภาพท่ี 17 การสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม% 
และการนําโปรแกรมฯ ไปทดลองภาคสนาม 
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ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความเป&นไปได"เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร"างศักยภาพการ
เป&นผู"นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค.การแห*งการเรียนรู"ในธุรกิจการประกันภัย  
 สําหรับขั้นตอนนี้ ผู�วิจัยได�เข�าไปมีส%วนร%วมในการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยในท่ีประชุมระดับบริหารของบริษัทประกันภัยท่ีสนับสนุนกลุ%มทดลองเข�าร%วมโปรแกรมครั้ง
นี้ โดยมีคณะผู�บริหารท่ีมีตําแหน%งต้ังแต%ผู�อํานวยการฝ�ายข้ึนไปจํานวน 8 ท%าน เพ่ือประเมินความ
เป�นไปได�ในเชิงฉันทามติ (Consensus) เปRาหมายคือ การพยายามหาข�อตกลงร%วมกันให�มากท่ีสุด 
และเปRาหมายสูงสุดคือความเห็นพ�องต�องกันอย%างสมบูรณ( (Hartnett Tim, 2011) ในการยอมรับ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจ
การประกันภัย จากนั้นทําการสรุปแนวทางและประเด็น แก�ไขปรับปรุงเพ่ือให�ได�โปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยท่ี
สมบูรณ(ท่ีสุด ท้ังนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู�วิจัยได�รับการตอบรับให�เข�าไปนําเสนอผลการประเมินและผลการทดลองโปรแกรม

ของบุคลากรรุ%นใหม%ของบริษัทกับผู�บริหารของบริษัท และเพื่อให�เกิดการยอมรับโปรแกรมการ
เสริมสร�างการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ซ่ึงประเด็นในการนําเสนอ
และพิจารณาคือ 1) ขอบเขตของเนื้อหาของโปรแกรมท่ีเน�นการให�ความรู�เรื่องการจัดการความรู� และ
การสร�างความรู�ในองค(การเพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� 2) กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือโยงไปสู%การ
พัฒนาการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%ตามองค(ประกอบ 6 ด�านท่ีได�กล%าวไปแล�ว 3) แนวทางการ
ประเมินผลของโปรแกรม ท่ีมีการวัดใน 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 การวัดมิติการเรียนรู� เป�นแบบประเมิน
ความรู�การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� มิติท่ี 2 การวัดปฏิกิริยา เป�น
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ%มเปRาหมายต%อโปรแกรม มิติท่ี 3 การวัดพฤติกรรม เป�นแบบ
ประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� (Mythmaker) ของ
ผู�เข�าร%วมโปรแกรม มิติท่ี 4 การวัดผลลัพธ( เป�นแบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไป
ประยุกต(สู%ภาคปฏิบัติ ซ่ึงท้ัง 4 มิติ ต%างมีความสําคัญต%อการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%
องค(การแห%งการเรียนรู�อย%างแท�จริง  

2. เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บข"อมูล 
  เนื่องจากการประชุมระดับบริหารเป�นการประชุมภายใน ซ่ึงเป�นข�อมูลท่ีใช�ภายใน
บริษัทเครื่องมือในการเก็บข�อมูลจึงได�รับอนุญาตเพียงการบันทึกโดยการจดบันทึกเท%านั้น ไม%มีการ
บันทึกเสียง และถ%ายภาพ ดังนั้นผู�วิจัยจึงใช�การย%อความในการบันทึกข�อเสนอแนะ ข�อวิพากษ(ต%างๆ 
ในการรับรองฉันทามติครั้งนี้ สําหรับเครื่องมือท่ีใช�ในการประชุมฉันทามตินี้ ผู�วิจัยได�เตรียมเอกสาร
เพ่ือประกอบการประชุม คือ 1) โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%ง
สู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 2) เอกสารหรือคู%มือประกอบโปรแกรม 3) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมภาคสนามจําแนกตามแบบประเมินจํานวน 4 ชุด 
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3. การวิเคราะห.ข"อมูล 
 สําหรับการวิเคราะห(ข�อมูลของการหาฉันทามติครั้งนี้ ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการ

รวบรวมมาวิเคราะห(โดยการจัดระบบ จากการพูดคุย และการจดบันทึก มาจัดพิมพ(ข�อมูล และวิเคราะห(
ข�อมูลท่ีมีความหมายเก่ียวข�องกับโปรแกรม มีรายละเอียดคือ  

3.1 การวิเคราะห(เชิงเทคนิค (Technical Analysis) ประกอบด�วย การวิเคราะห(ข�อมูล
และสรุปผล และการพัฒนาร%างข�อเสนอแนะ 

3.2 การวิเคราะห(ข�อเสนอแนะ (Analysis of Recommendations) ประกอบด�วย 
การวิเคราะห(ผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย การวิเคราะห(องค(การ การคาดการณ(ถึงผลกระทบ การคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบัติ การจัดเตรียมให�ข�อเสนอแนะสุดท�าย และการสื่อสารผลการวิจัยต%อผู�บริหารอีกครั้ง 

  ท้ังนี้  ข้ันตอนการประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย เป�นข้ันตอนท่ี 3 ตามกระบวนการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีเขียนรายละเอียดเป�นแผนผังแสดง
ข้ันตอนได�ตามภาพท่ี 18 

 

 
 
ภาพท่ี 18 การประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ

เป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
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  โดยสรุปแล�ว การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค(เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ดังกล%าว โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ด�วยการ
พัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับกลุ%มเปRาหมาย ภายใต�วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – 
Experimental) ในรูปแบบการทดลอง โดยแสดงผลจากแบบประเมินท่ีใช� (Pre-Post Test) กับกลุ%ม
ทดลองจํานวน 10 คนและกลุ%มควบคุมอีกจํานวน 10 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
รวมถึงการหาฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู� ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจากบทท่ี 
2  แล�วนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอนการวิจัยแบ%งได� 3 ข้ันตอน ได�แก% ข้ันตอนท่ี 1 
การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%น
ใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย และ
ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย สามารถสรุปเป�น
แนวทางได�ดังภาพท่ี 19 

 

 
 
ภาพท่ี 19 สรุปแนวทางการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 
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  สําหรับการรายงานผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยจะได�นําเสนอใน
ลักษณะการบรรยายเป�นความเรียงถึงเหตุการณ(ในการดําเนินงานทดลองภาคสนาม การแสดงผลจาก
แบบประเมินต%างๆ ท่ีได�ใช�กับกลุ%มทดลองจํานวน 10 คนและกลุ%มควบคุมอีกจํานวน 10 คน มีการ
นําเสนอรายละเอียดของโปรแกรมสุดท�ายจากการวิจัย ประกอบ ข�อมูล เอกสาร ภาพถ%าย และอ่ืนๆ 
ทีเกี่ยวข�อง ดังนี้ในบทที่ 4 นําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย บทท่ี 5 นําเสนอผลการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ%นใหม%เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย รวมถึงผลการปรับปรุงการ
ประเมินความเป�นไปได�ในเชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ%นใหม%เพื่อมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  บทที่ 6 นําเสนอสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ%นใหม%
เพ่ือมุ%งสู%องค(การแห%งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย รวมถึงข�อเสนอแนะในงานวิจัย ตามลําดับ 
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บทท่ี 4 

ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 
เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

 
 สําหรับในบทนี้เป�นการรายงานผลการวิจัย โดยการนําเสนอผลการวิจัยและการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจ
การประกันภัย มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ และมีการทดลองรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการใช#โปรแกรม โดยผ*าน
กระบวนการดําเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ และขั้นตอนที่ 2 การทดลอง
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ ด#วยการประยุกต-การใช#เทคนิคการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสังเคราะห-วรรณกรรม และเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR เพ่ือพัฒนาเป�นแนวโน#มของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ซ่ึง
ใช#วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว*างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการประยุกต-ใช#เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi  Futures 
Research: EDFR) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในข้ันตอนของการวิเคราะห-
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช#ค*าฐานนิยม (Mode) ค*ามัธยฐาน (Median) และค*าพิสัยระหว*าง 
ควอไทล- การตรวจสอบความสอดคล#อง (Consistency) ตามเทคนิค แคปปา ของโคเฮน รวมถึงการ
ประเมินความ ท้ังนี้ ผู#วิจัยได#ศึกษาและค#นคว#าอย*างเป�นระบบเพ่ือการพัฒนาให#เกิดเป�นโปรแกรมท่ี
สมบูรณ- ซ่ึงมีรายละเอียดในแต*ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  

1. ศึกษาข#อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับองค-ประกอบภาวะผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* การจัดการ
องค-การแห*งการเรียนรู# และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพภาวะผู#นํา ทั้งจากเอกสาร 
หนังสือ ตํารา และจาก สื่อชนิดต*างๆ เช*น แผ*นพับ และศึกษาจาก Internet ผ*าน Website ต*าง ๆ ท่ี
เก่ียวข#อง 

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท่ีได#จากการศึกษาหาข#อมูล เพ่ือนํามา
สังเคราะห-ให#ได#ร*างองค-ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* ร*างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#าง
ศักยภาพ ร*างองค-ประกอบของโปรแกรม และร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม  

3. การพัฒนาแนวโน#มองค-ประกอบผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* แนวโน#มวิธีการและข้ันตอน
ท่ีเหมาะสมในการเสริมสร#างศักยภาพ แนวโน#มองค-ประกอบของโปรแกรมท่ีเหมาะสม และแนวโน#ม
รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพที่เหมาะสมของโปรแกรม ผู#วิจัยได#กําหนดวิธีการศึกษาไว# โดย
ประยุกต-ใช#เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 
และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน  
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4. นําไปสู*การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมี
รายละเอียดขององค-ประกอบโปรแกรม เอกสารหรือคู*มือประกอบของโปรแกรม การประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมให#มีความสมบูรณ-เพ่ือนําไปทดลองต*อไป 
 ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#น
ใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 เป�นการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*น
ใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือนําโปรแกรมฯ พร#อมท้ังเอกสารและ
คู*มือประกอบของโปรแกรมไปทดสอบ ดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย และจัดทําเอกสาร คู*มือเพื่อใช#ประกอบ
โปรแกรม 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยการหาค*าความเท่ียงตรงของโปรแกรม
จากผู#ทรงคุณวุฒิ 5 ท*าน มีจุดม*งหมายเพ่ือให#มีการตรวจสอบความถูกต#อง (Accuracy) ความเป�นไป
ได# (Feasibility) ความสอดคล#อง (Congruency) และความเป�นประโยชน- (Utility) โดยใช#หลักค*า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) โดยค*าสูงสุดท่ีเป�นไปได#คือ 0.62 หมายถึงทุกฝiาย
เห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ#องต#องกัน 

3. นําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ไปทดลองภาคสนาม 
ใช#ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental) ใช#วิธีการสุ*มอย*างง*าย โดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจําแนกออกเป�น 2 กลุ*ม คือกลุ*มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ*มควบคุม 
จํานวน 10 คน เข#าร*วมโปรแกรม มีการทดลองโดยวัดก*อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest 
Control and Experimental Groups Design)  

4. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมท้ัง 2 กลุ*ม คือท้ังกลุ*มทดลอง และกลุ*มควบคุม 
โดยมีข#อคําถามและแบบสอบถามต*างๆ ในช*วงระหว*างการเข#าร*วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห-
ข#อมูลโดยการประยุกต-ใช#วิธีของแมนวิทนีย- (the Mann – Whitney U test) 

  ความหมายและสัญลักษณ-ท่ีใช#ในการนําเสนอผลการวิเคราะห-ข#อมูลสําหรับบทนี้ ดังนี้ 
  Md หมายถึง ค*ามัธยฐาน (Median) 
  Mode หมายถึง ฐานนิยม (Mode) 
  Q1 หมายถึง ค*าควอไทล-ท่ี 1 
  Q3 หมายถึง ค*าควอไทล-ท่ี 3 
  IQR หมายถึง ค*าพิสัยระหว*างควอไทล- หรือค*า Q3-Q1 (Interqurtile Range) 
  Kc หมายถึง ค*าสถิติแคปปา 
  ผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 สามารถสรุปได#ดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 การศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยท่ีผู#วิจัยได#จากการศึกษาและ
ทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องในบทท่ี 2 และนํามาสกัดเป�นแนวคิดและทฤษฎี
เพ่ือใช#เป�นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยและการพัฒนาให#เกิดเป�นกระบวนการสร#างและออกแบบ
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ ในเบ้ืองต#น ท้ังนี้ในการวิเคราะห-
เอกสาร (Documentary Analysis) มีการวิเคราะห-เนื้อหาท่ีเก่ียวข#องภายในกรอบแนวคิดของการ
วิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึง แนวคิดในการออกแบบการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดเก่ียวกับ
บุคลากรรุ*นใหม* (Young Generation) แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-และการพัฒนาภาวะผู#นํา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
องค-การแห*งการเรียนรู# แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*น
ใหม*ฯ ตามกรอบแนวคิด MAM Model ท่ีแสดงความเชื่อมโยงในองค-ประกอบต*างๆ ของการพัฒนา
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการ
วิจัยแบบอนาคต (EDFR) รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห-จากท้ังเอกสาร หนังสือ ตําราวิขาการ สื่อ
ประเภทต*างๆ และการหาจากเว็บไซต- (Website) ในอินเตอร-เน็ท (Internet)  
 ในข้ันตอนแรกของการวิจัย เริ่มจากผู#วิจัยได#ศึกษาข#อมูลจากเอกสารท้ังท่ีเป�นระดับปฐม
ภูมิ (Primary data) หมายถึง เอกสารวิชาการ และเชิงวิชาการ ท่ีมีการเผยแพร*ผลการศึกษาค#นคว#า 
วิจัย รายงาน เพ่ือเป�นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติม เป�นข#อมูลท่ีมีเหตุผลน*าเชื่อถือได# และระดับทุติย
ภูมิ (Secondary data) หมายถึง เอกสารท่ีมีการรวบรวมและเรียบเรียงข้ึนมาใหม*จากสื่อปฐมภูมิ 
เช*น รายงานสถิติต*างๆ หนังสือตําราท่ีรวบรวมเนื้อหาวิชาการในการเรียนการสอน เป�นต#น ซ่ึงผู#วิจัย
ตระหนักถึงคุณสมบัติของแหล*งข#อมูลท่ีนํามาศึกษาค#นคว#า โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดังต*อไปนี้ 
1. การมีเนื้อหาท่ีถูกต#อง เนื้อหาในเอกสารจะต#องมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพโดยผู#ทรงคุณวุฒิ 
สามารถพิสูจน-ทางวิชาการได# และเป�นที่ยอมรับ 2. ตรงตามความต#องการ เพื่อตอบสนองความ
ต#องการในการนําไปใช#ประโยชน-ต*องานวิจัย 3. มีความครบถ#วนสมบูรณ- ในการเลือกเอกสาร
ประกอบการทําวิจัยนั้น ผู#วิจัยต#องพิจารณาความครบถ#วนสมบูรณ-ของเนื้อหาตามประเด็นท่ีศึกษา
ค#นคว#า เพ่ือลดข#อขัดแย#งทางด#านเนื้อหาไปได# 4. เข#าใจง*าย เอกสารท่ีดีจําเป�นต#องได#รับการรวบรวม 
เรียบเรียงและจัดลําดับอย*างเป�นขั้นตอนกระบวนการ ไม*ให#มีรายละเอียดมากจนเกินไป หรือ
น#อยเกินไป หรือสลับซับซ#อนเกินไป อาจใช#ภาพประกอบคําอธิบายได# เช*น แผนภูมิ แผนผัง ตาราง
ต*างๆ 5. มีลักษณะเชื่อถือได# มีระบบการอ#างอิงท่ีสมบูรณ- สามารถสอบทานไปยังแหล*งกําเนิดของ
ข#อมูลได#อย*างชัดเจน และ 6. ทันต*อเหตุการณ- ข#อมูลในเอกสารจะต#องมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทในปuจจุบัน ท้ังนี้ในการเข#าถึงเอกสารสารสนเทศต*างๆ  ผู#วิจัยต#องกําหนดอย*างชัดเจนในการ 
วางแผนการรวบรวมเอกสารเพ่ือให#มีความครบถ#วน รัดกุม ซ่ึงเป�นประโยชน-ต*อการศึกษาวิจัยต*อไป  
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 จากการศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยในประเด็นท่ีเป�นแนวคิดต*างๆ ตามท่ีได#กล*าวไป
ข#างต#นนั้น ผู#วิจัยยังตรวจสอบความถูกต#องของเอกสารโดยเปรียบเทียบกับเอกสารท่ีมีข#อมูลประเภท
เดียวกัน เพ่ือเป�นการยืนยันความถูกต#องน*าเชื่อถือ (Creditability) ในขณะเดียวกัน ผู#วิจัยยังคัดเลือก
ความเป�นตัวแทนของเอกสาร (Representativeness) ในด#านของข#อมูลว*ามีความหนักแน*นเพียง
พอท่ีจะนํามาใช#แทนเอกสารประเภทเดียวกันได#หรือไม*อย*างไร สําหรับการวิเคราะห-และสังเคราะห-
เอกสาร เมื่อคัดเลือกเอกสารได#แล#ว ผู#วิจัยจึงนําเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธ-ระหว*างทฤษฎี 
แนวคิด ข#อมูลต*างๆ ท่ีสนับสนุนและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#เกิดคําอธิบายปรากฏการณ-ท่ี
เกิดข้ึนว*ามีแนวโน#มอย*างไรต้ังแต*อดีตจนถึงปuจจุบัน ซ่ึงจากการท่ีผู#วิจัยได#ทบทวนวรรณกรรมต*างๆ ท่ี
เก่ียวข#องแล#วนั้น สามารถนํามาสกัดให#ได#องค-ประกอบของคุณลักษณะการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#นั้น สามารถสรุปผลสังเคราะห- พบว*า องค-ประกอบสําคัญของการเป�น
ผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ได#แก* ทักษะการคิดและการรับรู# (Thinking and 
Perception) รองลงมาเป�นอันดับท่ี 2 มีด#วยกัน 2 องค-ประกอบได#แก* ความยืดหยุ*นในการทํางาน 
(Flexible Working) และความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน (The Willingness and Commitment to 
Work) และอันดับท่ี 3 มี 3 องค-ประกอบได#แก* การสร#างขวัญและกําลังใจต*อทีมงาน (The Morale 
of Team) ด#านการสร#างสรรค-เทคโนโลยี (Creative Technology) และด#านการเป�นผู#มีวิสัยทัศน- 
(The Visionary) ตารางการสังเคราะห-ดังรูปตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 การสังเคราะห-องค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
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 สําหรับในข้ันตอนของการศึกษาข#อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับองค-ประกอบภาวะผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* การจัดการองค-การแห*งการเรียนรู# และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพภาวะ
ผู#นํา ท้ังจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และจาก สื่อชนิดต*างๆ เช*น แผ*นพับ และศึกษาจาก Internet 
ผ*าน Website ต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท่ีได#จาก
การศึกษาหาข#อมูล เพ่ือนํามาสังเคราะห-ให#ได#ร*างองค-ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* ร*างวิธีการ
และข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ ร*างองค-ประกอบของโปรแกรม และร*างรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ทําให#มีความชัดเจนในเรื่องของคุณลักษณะของการเป�นผู#นําบุคลากร   
รุ*นใหม* ใน 6 ด#าน ตามท่ีได#กล*าวไปแล#ว ผู#วิจัยได#ทําการวิเคราะห-วรรณกรรม รวมถึงเอกสารท่ี
เก่ียวข#อง และทําการสังเคราะห-องค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู# ดังรูปภาพท่ี 20 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 20 องค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 

 
 หลังจากท่ีศึกษาเอกสารต*างๆ ท่ีครอบคลุมขอบเขตของงานวิจัยแล#ว ก็ทําการรวบรวม
ข#อมูลเพ่ือนํามาศึกษาถึงองค-ประกอบการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ภายใต#กรอบแนวคิด MAM 
Model ท่ีกล*าวถึงบทบาทในการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ที่เป�นผู#สร#างตํานานแห*งการ
เปลี่ยนแปลงไปสู*องค-การแห*งการเรียนรู# ได#แก* คุณลักษณะของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ท่ี
ประกอบด#วย มีความยืดหยุ*นในการทํางาน มีทักษะการคิดและการรับรู# การสร#างขวัญและกําลังใจต*อ
ทีมงาน ต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน สร#างสรรค-เทคโนโลยี และเป�นผู#วิสัยทัศน- เรียกว*า "ผู#สร#าง
ตํานาน" (Mythmaker) เพ่ือให#สอดคล#องกับกระบวนการพัฒนาการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ให#มี
การตระหนัก และการส*งเสริมการเรียนรู#ในองค-การ (Awareness and Enhancing Process) อัน
เป�นพลังในการขับเคลื่อนให#เกิดการพัฒนาไปสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (Managing to Learning 
Organization)  ซ่ึงผู#วิจัยได#เขียนเป�นกรอบแนวคิดท่ีแสดงรายละเอียดของ MAM Model ท่ีชี้ให#เห็น
ถึงความเชื่อมโยงในองค-ประกอบของการพัฒนาการเป�นบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการ
เรียนรู# สามารถสรุปเป�นโมเดล ดังรูปภาพท่ี 21 

 

ความยืดหยุ*น 
ในการทํางาน 

ทักษะการคิด  
และการรับรู# 

สร#างขวัญ และ 
กําลังใจต*อทีมงาน 

ต้ังใจ และทุ*มเท 
ในการทํางาน 

สร#างสรรค-
เทคโนโลยี 

เป�นผู#มีวิสัยทัศน-  

"ผู#สร#างตาํนาน" 
(Mythmaker) 
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ภาพท่ี 21 กรอบแนวคิด MAM Model แสดงความเชื่อมโยงในองค-ประกอบของการพัฒนาการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

 
 ท้ังนี้ มีความสอดคล#องกับแนวคิดท่ีผู#วิจัยได#จําแนกองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ไว#อย*างชัดเจน หลังจากท่ีผู#วิจัยได#ทําการสังเคราะห-
จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข#องจนได#เป�นร*างองค-ประกอบภาวะผู#นํา
บุคลากรรุ*นใหม* ร*างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ ร*างองค-ประกอบของโปรแกรม 
และร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ซ่ึงผู#วิจัยได#ใช#ข#อมูลจากการวิเคราะห-และ
สังเคราะห-เพ่ือใช#เป�นแนวคําถามในการสัมภาษณ- โดยกําหนดขอบเขตของการสัมภาษณ-เป�น 3 ส*วน 
ดังนี้  
 ส#วนท่ี 1 ร*างองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* (Mythmaker) ในการ
เสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#นั้น  
 จากการสังเคราะห-วรรณกรรม ทําให#ผู#วิจัยได#ร*างองค-ประกอบคุณลักษณะของการเป�น
ผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* หรือ ผู#สร#างตํานาน (Mythmaker) เป�นแนวทางในการพัฒนา โดยมี
องค-ประกอบของคุณลักษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ ได#แก* ความยืดหยุ*นในการทํางาน การสร#างขวัญ
และกําลังใจต*อทีมงาน การคิด และการรับรู# ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน การสร#างสรรค-
เทคโนโลยี และการมีวิสัยทัศน- ดังรายละเอียดท่ีแสดงได#ตามตารางท่ี 12 

 
 
 
 
 

 

M 

Mythmaker 

ผู�สร�างตํานาน 

�   ความยืดหยุ#นในการทํางาน 

�   ทักษะการคิด และการรับรู� 

� การสร�างขวัญกําลังใจแก#    
ทีมงาน 

�   ทุ#มเทในการทํางานอย#างหนัก 

�   สร�างสรรค'เทคโนโลยี 

�   มีวิสัยทัศน' 

 

A 

Awareness and Enhancing  
Process 

การตระหนัก และการส#งเสริม 

�   การประเมินผล 

�   ความท�าทาย 

�   การสนับสนุน 

 

M 

Managing to Learning Organization 

การจัดการสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 

�   ความรอบรู�แห#งตน 

�   แบบแผนความคิด
อ#าน 

�   วิสัยทัศน'ร#วม 

�   การเรียนรู�ของทีม 

�   การคิดอย#างเป�น
ระบบ 
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ตารางท่ี 12 ร*างองค-ประกอบของคุณลักษณะการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู#  

คุณลักษณะ 
 

รายละเอียด และความหมาย 

ความยืดหยุ*นในการทํางาน 
(Flexible Working) 

ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย กล
ยุทธ- แนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีแตกต*างไปจากเดิม การ
ให#ความร*วมมือและความช*วยเหลือนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบัติอยู* 

การสร#างขวัญและกําลังใจ
ต*อทีมงาน  
(The Morale of Team) 

การรับฟuงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม ความสามารถใน
การกําหนดวัตถุประสงค- เป�าหมาย และแผนการดําเนินงานของทีม 
รวมถึงกระตุ#นและจูงใจให#สมาชิกในทีมสามารถทํางานร*วมกันให#
บรรลุตามเป�าหมายขององค-การ 

การคิด และการรับรู# 
(Thinking and 
Perception) 

สามารถเข#าใจถึงบทบาทหน#าท่ี เป�าหมาย และทิศทางการทํางานใน
อนาคตของตนเองได# มีใจเป�ดกว#างในการเรียนรู#สิ่งใหม*ๆ สามารถ
คาดการณ-ถึงสถานการณ-หรือปuญหาท่ีอาจเกิด พร#อมเสนอแนวทางใน
การแก#ไขท่ีถูกต#องได# 

ความต้ังใจและทุ*มเทในการ
ทํางาน  
(The Willingness and 
Commitment to Work) 

มีความต้ังใจและรับผิดชอบในการทําหน#าท่ีการงานด#วยความเพียร
พยายาม อดทน เพื่อให#งานสําเร็จตามเป�าหมาย และมีความ
กระตือรือร#นในการแสวงหาวิธีการทํางานแบบใหม* ท่ีทําให#เกิด
ประโยชน-สูงสุด 

การสร#างสรรค-เทคโนโลยี 
(Creative Technology) 

มีความรู#และความเข#าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม*ๆ 
รวมถึงการสืบค#นและการประยุกต-ใช#เทคโนโลยีให#เกิดประโยชน-ต*อ
การทํางานในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรู#ระบบสารสนเทศ
ขององค-การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน 

การมีวิสัยทัศน- 
(The Visionary)  
 

ความเข#าใจถึงวิสัยทัศน- พันธกิจ เป�าหมายการดําเนินการขององค-การ 
รวมถึงการปรับการทํางานให#มีเป�าหมายท่ีสอดคล#องกับสถานการณ-ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

 
 ส#วนท่ี 2 ร*างองค-ประกอบของโปรแกรม รวมถึงร*างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#  
 ผู#วิจัยได#ออกแบบองค-ประกอบของโปรแกรม โดยใช#การออกแบบท่ีแบ*งเป�นกระบวนการ 
Input -> Process -> Output -> Outcome -> Impact โดยผ*านการเรียนรู#ในรูปแบบของ Action 
Learning Activities – AL ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท- (Reg Revans, 1965) หรือการเรียนรู#จาก
การลงมือปฏิบัติ สามารถอธิบายได#จากสมการการเรียนรู# L = P+Q โดยท่ี L หมายถึง การเรียนรู#    
(L – Learning) จะมีค*าเท*ากับผลรวมของการเรียนรู#จากการเรียนตามแผนท่ีมีการจัดไว#ล*วงหน#า
เรียบร#อยแล#ว คือ ตัว P (P – Programmed Learning) กับการเรียนรู#จากการค#นคว#า ซักถาม 
อภิปราย และการค#นหาคําตอบ การค#นคว#าวิจัยด#วยตนเอง คือ Q (Q – Questioning) นับเป�นส*วน
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สําคัญของการเรียนรู#ขององค-การ ท่ีใช#กระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือให#เกิดความรู# 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด#านองค-ความรู#เชิงทฤษฎี และด#านการนําไปประยุกต-ใช#ใน
การปฏิบัติงานให#เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงมีความสอดคล#องกับการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม* หรือ 
Young Generation ท่ีมีความกระตือรือร#น กล#าคิด กล#าแสดงออก เพ่ือให#ได#ตระหนัก เข#าใจ มี
ผลงานท่ีตอบสนองต*อกระบวนการขององค-การแห*งการเรียนรู# และการนําองค-การให#ก#าวไปสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู#อย*างยั่งยืนต*อไป 
 สําหรับการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
ยังนําแนวคิดทฤษฎีปuญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) 
ซ่ึงเป�นทฤษฎีหนึ่งในกลุ*มทฤษฎีการเรียนรู#แบบเน#นปuญญา (Cognitive Learning Theory) กล*าวไว#
ว*า การเรียนรู#ของมนุษย-ไม*ได#เกิดจากการตอบสนองต*อสิ่งเร#าเท*านั้น หากแต*เป�นผลของกระบวนการ
คิดและการเข#าใจ การผสมผสานประสบการณ-ในปuจจุบันกับประสบการณ-ในอดีต นอกจากนี้ยังนํา
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการฝ�กอบรมมาเป�นองค-ประกอบหลักในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการ
เป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* โนว-ส (Knowles, 1990) ได#เสนอว*า การฝ�กอบรมท่ีดีต#องคํานึงถึง
ลักษณะการเรียนรู#ของผู#ใหญ* (Adult Learning Theory) ตรงกับภาษากรีกว*า แอนดราโกกี 
(Andragogy) โดยมีหลักท่ีสําคัญในการเรียนรู#แบบผู#ใหญ* 6 ประการ คือ 1) ความต#องการท่ีจะเรียนรู#
2) มโนทัศน-แห*งตนของผู#เรียน คือ การมีความคิดและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 3) บทบาทของ
ประสบการณ-ท่ีมีมาว*าเป�นอย*างไร 4) ความพร#อมในการเรียนรู# ในสิ่งท่ีตนเองต#องการเรียน และเพ่ือ
นํามาใช#ได#ในชีวิตจริง 5) วิธีการเรียนรู#  เรียนรู#จากสิ่งท่ีซ่ึงเกิดข้ึนของตนเอง เพ่ือนําไปใช#ในงานหรือ
การดําเนินชีวิต 6) แรงจูงใจในการเรียนรู# ตัวกระตุ#นในการเรียนรู#ของผู#ใหญ*เกิดจากตัวกระตุ#นภายใน 
ผู#วิจัยได#นํามาประยุกต-เป�นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู#ของโปรแกรมฯ นี้เพ่ือให#บุคลากร
รุ*นใหม*เกิดการเรียนรู#ได#อย*างมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคนิคการบรรยาย และการอภิปรายกลุ*มมาเป�น
ฐานในการพัฒนาโปรแกรมให#ชัดเจนและครอบคลุมกลุ*มเป�าหมาย เพ่ือให#เกิดศักยภาพการเป�นผู#นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม* 
 อย*างไรก็ตาม ความคิดสร#างสรรค-ของบุคลากรรุ*นใหม*เป�นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให#เกิดความ
ต#องการในการเรียนรู# ซ่ึงการพัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให#เกิดการเรียนรู#ในองค-การนั้น ตามแนวคิด
ของนักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับความคิดสร#างสรรค- วอลลาซ (Wallach,1962) ได#กล*าวว*า 
กระบวนการของความคิดสร#างสรรค-เกิดจากความคิดสิ่งใหม*ๆโดยการลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) ซ่ึงมีการแบ*งข้ันของกระบวนการเรียนรู#เพ่ือให#เกิดความคิดริเริ่มสร#างสรรค-ไว#เป�น 4 ข้ัน ได#แก* 
1) ข้ันเตรียมการ (Preparation) เป�นข้ันของการเตรียมตัว การศึกษาปuญหา จัดเตรียมข#อมูลต*าง ๆ  
2) ข้ันความคิดคุกรุ*นหรือข้ันฟuกตัว (Incubation)  เป�นข้ันของการเก็บสะสม ครุ*นคิด ทบทวนปuญหา 
ศึกษาความสัมพันธ-ระหว*างข#อมูล ความรู# และปuญหาท่ีกําลังเผชิญอยู* 3) ข้ันจรรโลงใจหรือข้ัน
ความคิดกระจ*าง (Inspiration or Illumination) เป�นข้ันท่ีความสับสนได#ผ*านการเรียบเรียง จัดลําดับ
และเชื่อมโยงความสัมพันธ-ต*างๆ เข#าด#วยกัน ทําให#เกิดแนวทาง มองเห็นทางในการแก#ปuญหา สามารถ
กําหนดสมมติฐานของปuญหาต*างๆ ได#อย*างถูกต#อง 4) ข้ันการปรับปรุงหรือข้ันพิสูจน- (Revision or 
Verification) เป�นข้ันของการปรับปรุงสิ่งท่ีค#นพบให#สมบูรณ-และดียิ่งข้ึน ทําการทดสอบหรือพิสูจน-ใน
สิ่งประดิษฐ-ใหม* ทบทวนจุดมุ*งหมายท่ีตั้งไว#  สามารถศึกษารายละเอียดได#ในแผนภาพท่ี 22 
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ภาพที่ 22 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจ

การประกันภัย
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 เม่ือผู#วิจัยสามารถสรุปเป�นร*างองค-ประกอบของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#เป�นที่เรียบร#อยแล#ว ได#ดําเนินการมาถึง
ข้ันตอนร*างวิธีการและข้ันตอนของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ซ่ึง
จากแนวคิดตามกรอบ MAM Model ทําให#ผู#วิจัยได#พัฒนากระบวนการเรียนรู#และการพัฒนาบุคลากร
รุ*นใหม*ภายใต# m-a-m process ท่ีมี 3 ข้ันตอน ได#แก*  1) การปรับกระบวนการทางความคิด 
(mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* โดยเน#นการให#ความรู# ความเข#าใจ
ในการเป�น “ผู#สร#างตํานาน” (Mythmaker) ท้ัง 6 ด#าน โดยใช#กระบวนการเรียนรู#ท่ีประกอบด#วย การ
ปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร*วม (Mythmaker Brainstorming Session) 2) การ
สร#างความสนใจ และการมีส*วนร*วม (attention) เพ่ือให#เกิด "การตระหนัก และการส*งเสริม" การ
เรียนรู#ในองค-การ (Awareness and Enhancing Process) และการขับเคลื่อนให#องค-การไปสู* 
"องค-การแห*งการเรียนรู#" (Managing to Learning Organization) โดยใช#การเรียนรู#จาก Group 
Activity Base Learning ผ*านกระบวนการ PAIR : Project-Active-Intention-Report 3) การ
ประเมิน MAM (measurement) เป�นการประเมินจากรูปแบบของ Project Base Learning ท่ี
ประกอบด#วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร*วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ-อย*าง
สร#างสรรค-ในกิจกรรมการเรียนรู# ดังตารางท่ี 13  
 
ตารางท่ี 13 ร*างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือ     

มุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
ลํา 
ดับ 

ร#างข้ันตอนท่ีใช�ใน
โปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพฯ 

 
ร#างกิจกรรมดําเนินการเพ่ือใช�เสริมสร�างศักยภาพ 

1 การปรับกระบวนการ
ทางความคิด 
(mindset) 

การปฐมนิเทศ การทําแบบทดสอบบุคลิกภาพแห*งตน การเสริมสร#าง
ทัศนคติต*อการเป�น Mythmaker  และการอภิปรายร*วม (Mythmaker 
Brainstorming Session) Learning Organization Inspiration หรือการ
สร#างแรงจูงใจไปสู*การพัฒนาสู*องค-การแห*งการเรียนรู# การแลกเปล่ียน
ความรู#เพ่ือสร#างความเข#าใจ และเป�าหมายร*วมกันในการพัฒนาองค-การไปสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# การศึกษาเอกสารประกอบโปรแกรม และการบันทึก
สังเกตการณ- 

2 การสร#างความสนใจ 
และการมีส*วนร*วม 
(attention) 

การเรียนรู#จาก Action Learning Activity ผ*านกระบวนการ PAIR 
Technique:  
Project- ปuญหา หรือ โครงการ 
Action - การลงมือปฏิบัติ 
Intention- การร*วมมือร*วมใจ 
Report – การบันทึกและรายงานผล 

3 การประเมิน MAM 
(measurement) 

การประเมินจากรูปแบบของ Project Base Learning ท่ีประกอบด#วย 
PAIR Technique และ LO Process การนําเสนอโครงการ การระดมสมองใน
การร*วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ-อย*างสร#างสรรค-ในกิจกรรมการเรียนรู# 
และการบันทึกสังเกตการณ- 
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 ส#วนท่ี 3 ร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ   
 ในการร*างแบบการประเมินดังกล*าวผู#วิจัยได#มีการประยุกต-มาจากแนวคิดของเคิร-กแพททริค 
(Kirkpatrick, 1987) ที่มีการประเมินผู#เข#าอบรม 4 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของ
ผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู#ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (Mythmaker) ของผู#เข#าร*วม
โปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู#ภาคทฤษฎีไปประยุกต-สู*ภาคปฏิบัติ 
ดังตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 ร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 
ชุดการ
ประเมิน 

 
ตัวบ#งช้ีในการ

ประเมิน 

 
ลักษณะข�อคําถาม 

 
เครื่องมือท่ีใช�

เก็บข�อมูล 
ชุดท่ี 1  
แบบประเมิน
ความรู#การ
เป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*น
ใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

ความรู#เก่ียวกับ
การเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู#ท่ี
มีความเหมาะสม
และ สอดคล#อง
กับคุณลักษณะท่ี
ต#องมีการ
เสริมสร#างภายใต#
แนวคิด MAM  

1) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ มีความรู#เก่ียวกับ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู#หรือไม* 
2) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ มีความรู#เก่ียวกับ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู#เพียงใด 

แบบทดสอบ 

ชุดท่ี 2 
แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนอง
ของกลุ*ม 
เป�าหมายต*อ
โปรแกรม 

ความคิดเห็น 
และความ       
พึงพอใจของ
ผู#เข#าร*วม
โปรแกรมท่ีมีต*อ
โปรแกรมฯ 

1) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ มีความพึงพอใจ
ต*อโปรแกรมฯหรือไม* 
2) เนื้อหาและรูปแบบของโปรแกรมฯมี
ความเหมาะสมหรือไม* 
3) สื่อและเอกสารประกอบโปรแกรมฯ มี
ความเหมาะสมหรือไม* 
 

แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 14 ร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (ต*อ) 
 

ชุดการ
ประเมิน 

 
ตัวบ#งช้ีในการ

ประเมิน 

 
ลักษณะข�อคําถาม 

 
เครื่องมือท่ีใช�

เก็บข�อมูล 
ชุดท่ี 3 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
การเป�นผู#นํา
ของบุคลากร
รุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 
หรือความเป�น 
Mythmaker 

พฤติกรรม 
ความสามารถ 
และทัศนคติของ
การเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*ท่ี
มุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# หรือ
ความเป�น 
Mythmaker 

1) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ ปรากฏ
คุณลักษณะของการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*(Mythmaker) ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู#หรือไม* 
2) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ ปรากฏ
คุณลักษณะของการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* (Mythmaker) ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู#เพียงใด 

แบบสอบถาม 

ชุดท่ี 4 
แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิด
จากการ
ประยุกต- ใช#
ความรู#และ
ความเป�น 
Mythmaker 
จากภาค 
ทฤษฎี สู*
ภาคปฏิบัติ
เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

ผลงานภายใต#
Mythmaker 
Project ท่ี
สามารถ ต*อยอด
ไปสู*การปฏิบัติ 
งานจริงเพ่ือให#
เกิดองค-การแห*ง
การเรียนรู# 

1) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ สามารถสร#าง
ผลงานภายใต# Mythmaker Project ท่ี
นําความรู#ภาคทฤษฎีไปสู*กระบวนการใน
ภาคปฏิบัติ ได#และสามารถต*อยอดไปสู*
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให#เกิดองค-การ
แห*งการเรียนรู#หรือไม* 
2) ผู#เข#าร*วมโปรแกรมฯ สามารถสร#าง
ผลงานภายใต# Mythmaker Project ท่ี
นําความรู#ภาคทฤษฎีไปสู*กระบวนการใน
ภาคปฏิบัติได# และสามารถต*อยอดไปสู*
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให#เกิดองค-การ
แห*งการเรียนรู#เพียงใด 
 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ประเมินผลงาน 
 

 
 ในการพัฒนาองค-ประกอบการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* วิธีการและข้ันตอนในการ
เสริมสร#างศักยภาพ องค-ประกอบของโปรแกรม และรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ท่ีสมบูรณ-ได#นั้น หลังจากมีการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง จนกระท่ังสกัดออกมาเป�นบท
สังเคราะห- เพ่ือนํามาพัฒนาข้ึนเป�นร*างขององค-ประกอบการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ร*างวิธีการ
และข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ ร*างองค-ประกอบของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ และร*าง
รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมนั้น ซ่ึงผู#วิจัยได#กําหนดวิธีการศึกษาโดยการประยุกต-ใช#
เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ 



131 
 

 

รอบท่ี 2 เพ่ือสรุปยกร*างดังกล*าวให#เป�นแนวโน#มขององค-ประกอบภาวะผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* แนวโน#ม
ของวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ แนวโน#มองค-ประกอบของโปรแกรม และแนวโน#ม
ของรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ท้ังนี้ ผู#วิจัยได#พัฒนาแนวทางการสัมภาษณ-เชิงลึก
ในข้ันตอนของการวิจัย ตามเทคนิควิธีการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) ตามประเด็นท่ีได#กล*าวไปแล#วท้ัง 
3 ส*วน มีการดําเนินการดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห'ข�อมูลโดยการสัมภาษณ'แบบ EDFR รอบท่ี 1 
  ในเบ้ืองต#น ผู#วิจัยกําหนดท่ีจะสัมภาษณ- จํานวนท้ังสิ้น 17 คน (รายชื่อในภาคผนวก) 
ผู#วิจัยใช#วิธีการวิเคราะห-เนื้อหา และการสังเคราะห-ข#อมูลจากการสัมภาษณ-ผู#ให#ข#อมูลหลัก  โดยผู#วิจัย
ได#แบ*งผู#เชี่ยวชาญออกเป�น 2 กลุ*ม คือ กลุ*มที่ 1 นักวิชาการผู#ทรงคุณวุฒิทางด#านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย- จํานวน 5 คน กลุ*มท่ี 2 ผู#บริหารท่ีรับผิดชอบด#านการบริหารทรัพยากรมนุษย-ใน
ธุรกิจประกันภัย รวมถึงผู#บริหารท่ีรับผิดชอบด#านงานประกันภัย ซ่ึงจะเป�นหัวหน#างานโดยตรงของ
บุคลากรรุ*นใหม* จํานวน 12 คน โดยท่ีทุกคนมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตามท่ีกําหนดไว# ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ-ผู#เชี่ยวชาญท้ัง 17 คน เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# ผลการสัมภาษณ-ได#แนวโน#มขององค-ประกอบภาวะ
ผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* แนวโน#มของวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพ แนวโน#มองค-ประกอบ
ของโปรแกรม และแนวโน#มของรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ซ่ึงผู#เชี่ยวชาญมี
ความเห็นพ#องต#องกันตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เช่ียวชาญท่ีให�ข�อมูล  ตามตารางท่ี 15  
 
ตารางท่ี 15 ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#เชี่ยวชาญท่ีให#ข#อมูล 

สถานภาพของผู�เช่ียวชาญ จํานวน ร�อยละ 
เพศ     
  ชาย 6 35.29 
  หญิง 11 64.71 

  รวม 17 100 
อายุ     
  31-40 ป� 3 17.65 
  41-50 ป� 8 47.06 
  51-60 ป� 5 29.41 
  มากกว*า 60 ป�ข้ึนไป 1 5.88 

  รวม 17 100.00 
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ตารางท่ี 15 ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#เชี่ยวชาญท่ีให#ข#อมูล (ต*อ) 
สถานภาพของผู�เช่ียวชาญ จํานวน ร�อยละ 

ระดับการศึกษา     

  ปริญญาตรี 3 17.65 
  ปริญญาโท 11 64.71 
  ปริญญาเอก 3 17.65 
  รวม 17 100 

 
    จากตารางท่ี 15 พบว*าผู#เชี่ยวชาญท่ีให#ข#อมูลจํานวน 17 ท*านนั้น ส*วนใหญ*เป�น

เพศหญิง คิดเป�นร#อยละ 64.71 เป�นเพศชาย คิดเป�นร#อยละ 35.29 มีอายุระหว*าง 41-50 ป� คิดเป�น
ร#อยละ 47.06 รองลงไปมีอายุ 51-60 ป�, 31-40 ป� และมากกว*า 60 ป�ข้ึนไป ตามลําดับ คิดเป�นร#อยละ 
29.41, 17.65 และ 5.88 ตามลําดับ  มีระดับการศึกษาส*วนใหญ* อยู*ในระดับปริญญาโท คิดเป�นร#อยละ 
64.71 รองลงไปมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป�นร#อยละ 17.65 และระดับการศึกษา
ปริญญาเอก คิดเป�นร#อยละ 17.65 

1.2 ประเด็นสําคัญในส#วนต#างๆ ท่ีผู�เช่ียวชาญให�ไว� 
    ตอนท่ี 1 องค'ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# (Mythmaker) 
ในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

1. องค'ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 
     สําหรับองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*จากการสังเคราะห-

ข#อมูล ประกอบด#วย 6 ด#าน ได#แก* มีความยืดหยุ*นในการทํางาน มีทักษะการคิดและการรับรู# การ
สร#างขวัญและกําลังใจต*อทีมงาน ต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน สร#างสรรค-เทคโนโลยี และเป�น          
ผู#วิสัยทัศน- โดยผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล#องกัน ดังนี้ 
     ด�านท่ี 1 มีความยืดหยุ#นในการทํางาน (Flexible Working) 

    หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให#เข#ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และวัฒนธรรมขององค-การได#อย*างราบรื่น เช*น ไม*ยึดติดกับเวลาและสถานท่ีในการปฏิบัติงาน ชอบ
การทํางานท่ีเป�นอิสระท้ังความคิดและการปฏิบัติ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: พนักงานรุ*นใหม*ท่ีเข#ามาทํางานมีการปรับตัวเข#ากับองค-กร
ได#รวดเร็วข้ึน อาจเป�นเพราะเด็กเหล*านี้มีการเอาตัวรอดในสังคมสูง ทําให#เวลามอบหมายงาน หรือให#
ภาระหน#าท่ีอะไรไปจะชอบนําไปปฏิบัติ ยิ่งถ#าเป�นงานท่ีท#าทายความสามารถจะย่ิงอยากทํา  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: คนรุ*นใหม*มีการปรับตัวในวิธีการทํางานสูง แต*การปรับตัว
เพ่ือเข#าสังคมตํ่า มันสวนทางกันแต*ก็ไม*แปลกอะไร เพราะเด็กจบใหม*ยังไม*ค*อยมี EQ ท่ีดีนัก ต#องมา
เรียนรู#ในองค-กรเหมือนกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 3: ความยืดหยุ*นในการทํางานของบุคลากรรุ*นใหม*เท*าท่ี
สังเกตได# คือความง*ายๆ สบายในการทํางาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได#ง*าย แต*ต#องมีเหตุผลท่ีมา
ชี้แจงให#เข#าใจก*อนเสมอ  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: เด็กรุ*นใหม*คือ เจนวาย มองการเปลี่ยนแปลงเป�นเรื่อง      
ท#าทาย และชอบท่ีจะมองหาสิ่งใหม*ๆทําเสมอ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: เรื่องความยืดหยุ*นในการทํางานของเด็กรุ*นใหม* จะมองใน
เรื่องของ Flexible Time เป�นการทํางานท่ีสามารถกําหนดช*วงเวลาเข#าและออกจากท่ีทํางานได# 
สามารถทํางานท่ีไหนก็ได# แต*สามารถตอบโจทย-ความต#องการขององค-กรได#เป�นอย*างดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 6: คนรุ*นใหม*กับความยืดหยุ*นในการทํางาน เป�นเรื่องท่ี
สําคัญเลย คนรุ*นใหม*ไม*ชอบกฎระเบียบ แต*ชอบทํางานท่ีมีความท#าทาย ชอบการเปลี่ยนแปลง มี
แนวทางการทํางานท่ี short cut แต*ได#ผลงานท่ีองค-กรต#องการ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: ไม*แปลกใจท่ีเด็กรุ*นใหม*ชอบการทํางานท่ีมีความยืดหยุ*น 
เพราะเด็กสมัยใหม*รักอิสระ ชอบการเปลี่ยนแปลง มีเหตุมีผลในการทํางาน ถ#าเป�นงานท่ีชอบและ
สนใจก็ทําสุดตัวเหมือนกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: ความยืดหยุ*นในการทํางาน คือเรื่องเวลา เรื่องวิธีการ
ทํางาน ท่ีเด็กรุ*นใหม*จะให#ความสนใจอย*างมาก เคยมีเด็กมาสมัครงาน แล#วถามคําถามแรกคือ เวลา
เข#าออกงานนี่ยืดหยุ*นได#ไหม เช*น มาเช#ากลับเร็ว มาสายกลับดึก ประมาณนี้ ไม*ชอบกฎเกณฑ- เพราะ
มองว*าเป�นเรื่องไร#สาระ แต*สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได#ดี และสู#เม่ือเจอสถานการณ-ท่ีกดดัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: ความยืดหยุ*นในการทํางานของเด็กรุ*นใหม* คือ การไม*มี
กฎระเบียบในการมาทํางาน เหมือนท่ีพวกเขาจะรู#สึกว*า บริษัทกูเก้ิล บริษัทแอปเป��ล เป�นบริษัทท่ีน*า
ทํางานด#วย เพราะมีความยืดหยุ*นในวิธีการทํางาน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: เด็กรุ*นใหม*จะต#องมีการปรับตัวกับสถานการณ-ต*างๆของ
องค-กรได# ความยืดหยุ*นในการทํางานจะรวมถึงแนวทางในการทํางานที่สามารถตอบสนองความ
ต#องการหรือนโยบายขององค-กรได#ชัดเจน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: เด็กรุ*นใหม*กับมีความยืดหยุ*นในการทํางานจะเป�นของคู*
กันเลย เพราะเด็กกลุ*มนี้จะมีความเป�นอิสระสูงมาก ไม*ชอบถูกกดดัน แต*ก็สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได#
ไม*ยากนัก อาจมีโวยวายบ#าง แต*ถ#ามีเหตุผลมาอธิบายเพียงพอก็สามารถยอมรับได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: ความยืดหยุ*นในการทํางาน คือ การท่ีเด็กรุ*นใหม*จะต#อง
จัดสรรเวลาการทํางานให#เกิดประโยชน-ท้ังต*อตนเอง เพ่ือนร*วมงาน และองค-กร ทําให#ตัวเองมีความสุข 
เพ่ือนร*วมงานสนุก และองค-กรมีผลกําไร เป�นสิ่งท่ีสามารถยอมรับและเข#าใจในเด็กรุ*นใหม*ได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: ไม*ชอบการบังคับ แต*ถ#าสนใจจะช*วยเต็มท่ี องค-กรต#องมี
แรงจูงใจท่ีดีให#เด็กรุ*นใหม*แสดงศักยภาพออกมา ชอบงานท#าทายนะ แต*ไม*ชอบทําคนเดียว อย*างน#อย
ต#องมีเพ่ือนสักคนสองคน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: ความยืดหยุ*นในการทํางาน ถ#ามองในเรื่องของเวลา คือ 
work at home, Flexi Time ซ่ึงเด็กรุ*นใหม*อยากให#องค-กรมีนโยบายนี้ แต*ถ#ามองในเรื่องการทํางาน 
คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงต*างๆ ได# ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีเด็กรุ*นใหม*มีข#อดีตรงนี้ แต*ก็ชอบเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ เพราะเป�นค*านิยมว*า ต#องการความท#าทาย  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: การทํางานของเด็กรุ*นใหม*ตอนนี้มีจุดเด*นคือ การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได#ง*าย อาจเป�นเพราะพวกเขาโตมาในช*วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย*างท้ังเศรษฐกิจ 
การเมือง ทําให#ยอมรับอะไรง*ายๆ และพร#อมท่ีจะรับมือกับความยากลําบากของงาน เพราะมองว*า     
ท#าทายดี เจ�งดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: ถ#ามองกันดีๆ บุคลากรรุ*นใหม*ก็คือเด็กเจนวายปลายๆ ท่ี
มีความคิดความอ*านเป�นของตัวเอง ความยืดหยุ*นในการทํางานคือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค-กรได# และพร#อมท่ีจะทํางานอย*างเต็มท่ี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 17: ความยืดหยุ*นในการทํางานของเด็กรุ*นใหม*ท่ีก#าวมา
ทํางานได#เพียง 2-3 ป� คือการมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงการทํางานท่ีดีข้ึน ได#ผลตอบแทนท่ีดี และมี
ความก#าวหน#าในอาชีพ เด็กกลุ*มนี้จะแสวงหาระบบการทํางานท่ีสามารถทําได#ง*าย และเป�นผลงานชิ้น
โบว-แดงของตนเอง 
     สรุปได#ว*า จากความเห็นของผู#เชี่ยวชาญ องค-ประกอบด#านความยืดหยุ*นในการ
ทํางาน คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค-การได#เป�นอย*างดี สามารถทํางานภายใต#แรงกดดัน 
และมีความเป�นตัวของตัวเองในการทํางาน  ไม*ชอบอยู*ภายใต#กฎระเบียบ แต*มุ*งเรื่องงานให#เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 
     ด�านท่ี 2 การสร�างขวัญและกําลังใจต#อทีมงาน (The Moral of Team)  

    หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกต*อสภาพแวดล#อมหรือปuจจัยต*าง ๆ  ท่ี
มีผลต*อการปฏิบัติงานอันเป�นสิ่งบ*งชี้ให#เห็นถึงความต้ังใจ  และทําให#เกิดกําลังใจท่ีจะร*วมมือร*วมใจกัน
ปฏิบัติงานให#ประสบผลสําเร็จ อาทิ การเข#าร*วมในโครงการต*างๆ ท่ีต#องทุ*มเทกําลังกายและใจเพ่ือให#
ผลงานออกมาเป�นท่ีประจักษ- ก็สามารถผลักดันให#ทีมงานประสบความสําเร็จได# 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: การทํางานเป�นทีม การให#กําลังใจในการทํางาน เป�นเรื่อง
ท่ีพนักงานรุ*นใหม*สามารถกระตุ#นช*วยเหลือกัน โดยใช#โลกของโซเชียล ไม*ว*าจะเป�นไลน- หรือเฟสบุ�ค 
ในการสร#างกําลังต*อกันในการทํางานได# เคยเห็นไลน-ในกลุ*มของพนักงานรุ*นใหม* จะเป�ดเผยกันแทบ
ทุกเรื่อง ซ่ึงเม่ือเกิดความไม*สบายใจในเรื่องงาน หรือเรื่องอ่ืนๆ ก็จะมีการเรียกกําลังใจให#กลับคืนมา  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: คนรุ*นใหม*มีความสามารถในการทํางานเป�นทีมมาก จะ
สนับสนุนกันและกัน ช*วยกันออกความคิดเห็น และช*วยกันทําให#เกิดเป�นผลงานของกลุ*ม ให#กําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน ไม*แบ*งแยกเพศ ซ่ึงเป�นข#อดีของคนรุ*นใหม*ท่ีรักพวกพ#อง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: สังคมของเด็กรุ*นใหม*มีการแลกเปลี่ยนกัน ทําให#มีการ
เรียนรู#วิธีการทํางานจากเพ่ือนๆ ซ่ึงทําให#เกิดการเลียนแบบกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: เด็กรุ*นใหม*จะมีเป�าหมายในการทํางานเสมอ คือ ทํางาน
เพ่ืออะไร ได#ผลลัพธ-อย*างไร ทําไปทําไม หากรับรู#ถึงเป�าหมายร*วมกันจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนให#
บรรลุผลตามเป�าหมาย   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: การทํางานเป�นทีมกับพฤติกรรมของเด็กรุ*นใหม*จะ
สอดคล#องกัน ถ#าทีมดี มีเป�าหมายร*วมกันอย*างชัดเจน  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: คนรุ*นใหม*ขาดความเป�นสังคมไม*ได# โซเชียลเน็ตเวิร-ก ก็
เป�นสิ่งจําเป�นอันดับต#นๆ ในการสร#างขวัญกําลังใจให#ทีม บางทีไม*พูดกันด#วยวาจาหรอกนะ แต*ใช#ไลน- 
ใช#เฟส ในการให#กําลังใจกันและกัน มันก็เป�นเรื่องท่ีน*าสนใจเหมือนกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: ก็ยังไม*แปลกใจอยู*ดี ท่ีเด็กรุ*นใหม*จะชอบทํางานเป�นทีม 
เพราะความเป�นคนชอบสังคมของคนรุ*นใหม* จึงพยายามท่ีจะสร#างทีม สร#างเกราะในการคุ#มครองทีม
ของตัวเอง แล#วเด๋ียวนี้มีกรุ�ปไลน-โน*นนี่เยอะไปหมด ก็เป�นโลกของเด็กรุ*นใหม*จริงๆ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: เด็กรุ*นใหม*ให#ความสําคัญกับทีมงาน กับกลุ*มเพ่ือนมาก 
เห็นได#จากการทํางาน จะมีการช*วยเหลือให#กําลังใจกันตลอด ถือเป�นเรื่องท่ีดีนะ เพราะงานก็เดิน 
ความสัมพันธ-ก็ดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: การสร#างขวัญกําลังใจให#ทีมงาน เป�นเรื่องท่ีดี เพราะเราคง
ไม*สามารถทํางานคนเดียวให#สําเร็จได# ยิ่งถ#าเป�นงานโครงการ ทีมงานเป�นสิ่งสําคัญท่ีควรเอาใจเขามา
ใส*ใจเราอย*างยิ่งเลย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 10: เด็กรุ*นใหม*มีหลายอารมณ- บางครั้งก็ชอบทํางาน       
คนเดียว บางครั้งก็ชอบทํางานเป�นทีม แต*ถ#าเค#าเลือกท่ีจะทํางานเป�นทีม ก็เป�นเรื่องท่ีต#องมีการให#
กําลังใจกันในทีม เพ่ือให#บรรลุเป�าหมายร*วมกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: เด็กรุ*นใหม*กับการทํางานเป�นทีม การสร#างขวัญและการ
ให#กําลังใจเป�นเรื่องสําคัญที่ทําให#ทีมมีแรงผลักให#ทํางานประสบความสําเร็จ คนท่ีเป�นผู#นําทีมจะมี
บทบาทอย*างมากในการสร#างแรงกระตุ#นแรงจูงใจให#คนในทีมมีความฮึกเหิม  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: มันก็สอดคล#องกันกับความยืดหยุ*นในการทํางานนั่นล*ะ 
ทํางานอย*างมีความสุข ก็ต#องมีทีมงาน มีเพ่ือนร*วมงาน มีหัวหน#างานท่ีดี การเข#าใจกัน เสริมแรงกัน ก็
ทําให#การทํางานราบรื่น ถ#าวันไหนทะเลาะกับคนในทีมสิ แทบไม*อยากมาทํางานเลย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: ก็ยังยืนยันว*า เด็กรุ*นใหม*ไม*ชอบทํางานคนเดียว แต*ต#อง
แยกให#ออกนะ ถ#างานท่ีต#องการสมาธิมากๆ อาจจะขอแยกตัวไปนั่งทําให#เสร็จ แต*ไม*ได#หมายความว*า
จะไม*ต#องการเพ่ือน หรือต#องการทีมท่ีดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 14: สิ่งที่เด็กรุ*นใหม*ต#องพัฒนา คือ การสร#างขวัญและ
กําลังใจให#แก*ทีมงานโดยภาษาพูดและท*าทาง เพราะปuจจุบันเป�นการให#กําลังใจผ*านโซเชียลหมดแล#ว 
ใช#การส*งสติกเกอร-ไลน-หากันตลอดเวลา ทําให#บางครั้งก็ตีความผิดพลาดได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: บุคลากรรุ*นใหม* มีบทบาทในการสร#างทีมท่ีแข็งแกร*ง
ให#กับองค-กร การรวมตัวกันเพ่ือดําเนินการใดจะได#ผลท่ีดีเม่ือมีสมาชิกไม*เกิน 5 คน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: เด็กเจนวายชอบสังคม ชอบมีเพ่ือน ชอบทํางานเป�นกลุ*ม 
การสร#างขวัญกําลังใจของเด็กกลุ*มนี้ จะเข#าหาความเป�นโซเชียลมากกว*าคุยกันตัวต*อตัว  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: เด็กรุ*นใหม*มีความเป�นตัวของตัวเองสูงก็จริง แต*เอาเข#า
จริงๆ ก็ชอบท่ีจะมีเพ่ือน มีสังคม ข้ีเหงา ไม*ชอบอยู*แบบโดดเด่ียว จึงเป�นเรื่องท่ีต#องให#ความเชื่อม่ันกับ
คนท่ีเป�นเพ่ือนในทีม เพ่ือให#สามารถเข#าใจในความต#องการของเพ่ือนในกลุ*มได# 
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     จากความเห็นของผู#เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได#ว*า การสร#างขวัญและให#กําลังใจ
ต*อทีมงาน ของเด็กรุ*นใหม*จะเป�นเรื่องของการให#กําลังใจกันในการทํางาน มีการทํางานเป�นทีมท่ีดี 
ยอมรับความคิดเห็นของกลุ*มมากขึ้น และให#ความสําคัญกับการทํางานเป�นทีม ซึ่งทีมดีก็นํา
ความสําเร็จมาให# 
     ด�านท่ี 3 การคิด และการรับรู� (Thinking and Perception) 

    หมายถึง ความสามารถในการคิดและการรับรู#ในระดับต*างๆ เพ่ือให#เกิดการ
นําไปสู*การวางแผน การตัดสินใจ การแก#ไขปuญหาท่ีเป�นระบบและเป�นกระบวนการเพ่ือให#การทํางาน
มีความราบรื่นเกิดความสมดุลในความต#องการท่ีสามารถแข*งขันให#ประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจ เช*น การคิดวางแผนในการปฏิบัติงาน หรือการคิดแก#ปuญหาวิธีการทํางานให#เกิดความเหมาะสม 
และได#ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึน   

    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: พนักงานรุ*นใหม*จะเข#าใจบทบาทหน#าท่ีของตนเองชัดเจน
มากข้ึน เนื่องจากองค-กรให#ความสําคัญกับความรับผิดชอบตามบทบาทหน#าท่ีปรากฏชัดแจ#ง ทุกคนจะ
ถูกชี้วัดโดยงานท่ีได#รับมอบหมาย ซ่ึงการท่ีเด็กรุ*นใหม*สามารถพัฒนาตนเองให#ทันต*อการเปลี่ยนแปลง
ย*อมเป�นผลดีต*อตนเอง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: ทักษะการคิดและการรับรู#เป�นเรื่องท่ีคนรุ*นใหม*ต#องฝ�กฝน 
จากการทํางาน การมีหน#าท่ีความรับผิดชอบต*างๆ ซ่ึงต#องมีใจในการเรียนรู#สิ่งใหม*ๆ เสมอ เป�นสิ่ง
สําคัญท่ีจะพัฒนาเด็กรุ*นใหม*ให#เติบโตในสายอาชีพของพวกเค#าได# 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: เด็กรุ*นใหม*มีวิธีการคิดท่ีเป�นตัวของตัวเอง ไม*ชอบใครมา
ชี้นํา แต*บางทีก็ม่ันใจตนเองมากไป แต*สามารถฝ�กฝนได# เพราะพวกเค#าเป�นเด็กท่ีอยากรู#อยากเห็น   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: ในการทํางานหากมีใจในการเป�ดรับสิ่งใหม*ๆ ก็สามารถ
เรียนรู#อะไรต*างๆ ได#อีกมากมาย ซ่ึงเด็กรุ*นใหม*ต#องมีคุณลักษณะแบบนี้  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: การคิดและการรับรู#ของเด็กรุ*นใหม* เป�นเรื่องท่ีต#องพัฒนา 
เพราะเด็กรุ*นใหม*ไม*ได#มีทักษะการคิดและการรับรู#เหมือนกันทุกคน บางคนจบมาจากมหาลัยก็แทบมี
แต*คนป�อนข#อมูล เลยคิดเองทําอะไรเองไม*เป�น ต#องปรับตัวด#านนี้ 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: เด็กรุ*นใหม*มีวิธีคิดเป�นแบบของตนเอง ต#องเป�ดใจในการ
รับฟuงคนอ่ืนด#วย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: คิดได# คิดเป�น รับรู# รับฟuง คือทักษะท่ีเด็กรุ*นใหม*ควรมี
อย*างยิ่ง   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: เด็กรุ*นใหม*มีแนวคิดเป�นตัวเอง ม่ันใจในตัวเอง บางครั้ง
ต#องเตือนว*าฟuงคนอ่ืนบ#าง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: เป�นเรื่องท่ีสําคัญเลย เพราะการคิดต#องการฝ�กฝน เพราะ
การคิดในการเรียน กับการทํางานแตกต*างกัน เด็กต#องคิดแก#ไขปuญหาในเบ้ืองต#นได#ด#วยตนเอง และ
ยอมรับข#อแนะนําของคนอ่ืน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: จุดอ*อนของเด็กรุ*นใหม*คือ ยังมีการคิดท่ีไม*เป�นระบบ ซ่ึง
สามารถฝ�กฝนได#จากการมีบทบาทหน#าท่ีในการทํางานท่ีชัดเจน สามารถแก#ไขปuญหาเบ้ืองต#นในการ
ทํางานของตนเองได#  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: เด็กรุ*นใหม*กับการคิดและการรับรู# ก็เป�นเรื่องสําคัญมากนะ 
เพราะเด็กจะถูกป�อนข#อมูลมาโดยตลอด เม่ือเข#ามาสู*การทํางาน ก็ต#องขวนขวายในการเรียนรู#เพ่ิมข้ึน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: สําหรับการคิดและการรับรู# เริ่มเป�นเรื่องของศาสตร-ท่ี
ต#องมีการฝ�กฝน ถ#าเด็กรุ*นใหม*ได#รับมอบหมายงานท่ีมีความท#าทายมากๆ สมองส*วนการคิดและการ
รับรู#ก็จะทํางานได#มากข้ึน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: เด็กสมัยนี้ คิดไม*ค*อยเป�น เพราะถูกสอนให#ท*องจํา หรือ
ทําตามคําสั่ง ต#องมอบหมายงานให#ลองทํา ลองคิด ซ่ึงไม*ใช*ทําไม*ได#นะ ทําได#ดีด#วย แต*ต#องมีพ่ีเลี้ยงท่ีดี
ในช*วงแรก  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: เป�นเรื่องท่ีสําคัญหากจะเติบโตในการทํางาน ต#องได#รับ
การฝ�กฝน จากงานจริง หรือปuญหาจริง เพ่ือท่ีจะได#รู#จักคิดและแก#ไขปuญหา รวมถึงสามารถวางแผน
ป�องกันได#ด#วย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: บุคลากรรุ*นใหม* ส*วนใหญ*มักคิดว*าตนเองเก*ง จนบางครั้ง      
ไม*ฟuงคนอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีคนทํางานในฐานะหัวหน#า หรือพ่ีเลี้ยงต#องตระหนักและช*วยฝ�กฝน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: เด็กรุ*นใหม*ไม*ค*อยคิดเรื่องราวท่ีซับซ#อนและเป�นระบบ 
เนื่องจากระบบการศึกษา หรือการเลี้ยงดูถูกปลูกฝuงให#เป�นคนทําตามคําบอกกล*าว ซ่ึงเม่ือก#าวมาสู*วัย
ทํางาน จะมีปuญหาในช*วงแรกๆ ถ#าคนไหนปรับตัวได#ดี ก็สามารถข#ามผ*านจุดแห*งความสับสนไปได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: เด็กรุ*นใหม*มีความเป�นอัตตาสูง เนื่องจากม่ันใจในความรู# 
ความสามารถของตนเอง สิ่งท่ีจะฝ�กฝนให#พวกเค#าเกิดความคิดการรับรู#ท่ีดีคือ การมอบหมายหน#าท่ี
ความรับผิดชอบในการทํางาน และทํางานร*วมกับคนอ่ืน จะทําให#เด็กกลุ*มนี้เติบโตได#อย*างแข็งแรง 
     สามารถสรุปได#ว*า ในด#านการคิดและการรับรู# ของบุคลากรรุ*นใหม*จะเน#นไปท่ี
ความเป�นตัวตนของตนเอง มีความเป�นตัวเองสูง ต#องสอนวิธีคิดให#กับเด็กรุ*นนี้ เนื่องจากเป�นรุ*นท่ี
เติบโตมากับสังคมท่ีมีเทคโนโลยีพร#อม ทําให#ไม*ต#องขวนขวายในการหาข#อมูล และระบบการเรียนการ
สอนท่ีไม*ได#เน#นเรื่องวิธีคิดอย*างเป�นระบบ ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนาได# 

     ด�านท่ี 4 ความตั้งใจและทุ#มเทในการทํางาน (The Willingness and 
Commitment to Work)  

    หมายถึง ความสามารถในการเติมเต็มความรู# ความสามารถของตนเอง และ
ความต#องการท่ีอยากจะแสดงออกในตนเอง เพ่ือสร#างความแตกต*างและโดดเด*นในด#านการทํางานท่ี
เด*นชัด และได#รับการยอมรับในองค-การ เช*น การเป�นสมาชิกในโครงการต*างๆ เพ่ือให#ตนเองได#ความรู#
เพ่ิมเติม รวมถึงการหาแนวทางการปฏิบัติงานใหม*ๆ เพ่ือให#ทีมงานเกิดการยอมรับมากข้ึน 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: เป�นข#อดีของพนักงานรุ*นใหม*อย*างยิ่ง คือ การต้ังใจและ
ทุ*มเทในการทํางาน เพราะต#องการท่ีจะเรียนรู# และเป�นท่ียอมรับจากหัวหน#างานและเพ่ือนร*วมงาน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: คนรุ*นใหม*มีความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองได#รับมอบหมาย
เป�นอย*างดี มีความมุ*งม่ันท่ีจะทําให#งานออกมาเป�นท่ียอมรับ ทํางานนอกเวลาบ*อยๆ เพราะอยาก
ได#รับคําชมจากหัวหน#างาน 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: บุคลากรรุ*นใหม*ต#องการการเติบโตในสายอาชีพ จะมีความ
ความต้ังใจการทํางาน กระหายท่ีจะเรียนรู# และได#ทํางานใหม*ๆ   
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: สําหรับเด็กรุ*นใหม*ท่ีต#องการจะเติบโตเป�นผู#บริหารต*อไป 
สิ่งสําคัญอีกประการคือ ความต้ังใจและทุ*มเมในการทํางานอย*างหนัก เคยบอกน#องๆ ไปว*า คนท่ี
ประสบความสําเร็จเค#าไม*ได#มีเส#นทางท่ีโรยด#วยกลีบกุหลาบนะ ต#องทํางานหนักแลกมาถึงจะเป�นคนท่ี
ประสบความสําเร็จอย*างแท#จริง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน เป�นสิ่งท่ีเด็กรุ*นใหม*
จะต#องมีเป�นองค-ประกอบหลักเลย มาทํางานแบบขอไปที จบไปวันๆ มันไม*ใช*ลักษณะของเด็กรุ*นใหม*
ท่ีอยากเติบโตในการทํางาน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: เด็กรุ*นใหม*มีความต้ังใจ และทุ*มเททํางานดีนะ ยิ่งถ#าได#รับ
งานท่ีมอบหมายให#ทําแบบต#องใช#ความคิด จะยิ่งทําให#เด็กกลุ*มนี้ มีความกระตือรือร#นท่ีจะเรียนรู# 
พยายามหาทางทําให#ประสบความสําเร็จ ถ#าได#รับคําชมจากหัวหน#างาน จะเป�นสิ่งท่ีพวกเค#าภาคภูมิใจมาก  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: ขยัน ต้ังใจ ทุ*มเท เป�นการพัฒนาตนเองได#ดีท่ีสุด ไม*ทํา 
ไม*ได#แน*นอน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 8: เด็กรุ*นใหม*มีความตั้งใจและทุ*มเททํางานดีนะ สนใจ
กระตือรือร#นท่ีจะเรียนรู# ใฝiรู# ใฝiถาม แต*ก็มีบางคนท่ีเชื่องช#า เนิบนาบ รอป�อนความรู#อย*างเดียว แบบ
นี้ไม*รอด ต#องปรับตัวอีกเยอะเลย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: เป�นเรื่องท่ีต#องปรับตัวเหมือนกัน การทํางานต#องต่ืนตัว 
ต่ืนเต#น และกระตือรือร#นท่ีจะเรียนรู#ใหม*ๆ ตลอดเวลา เพราะปuญหาหรือความต#องการของลูกค#า        
ไม*เคยหยุดนิ่ง จะมาคอยให#ป�อนให#เหมือนสมัยเรียนคงไม*ทัน 
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 10: ความตั้งใจและทุ*มเทในการทํางานอย*างหนักของ
บุคลากรรุ*นใหม* คือการแลกกับผลตอบแทน การได#รับการยกย*องเชิดชู เด็กรุ*นใหม*ส*วนมากเป�นแบบนี้ 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีพ้ืนฐานของเกรดดี จะคิดว*าตนเองเก*งต#องได#มากกว*าคนอ่ืน แต*ความสําเร็จในการ
ทํางานคือการวัดท่ีผลงาน หากทุ*มเททํางานอย*างดีและมานยํา ก็สามารถประสบความสําเร็จได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: เด็กรุ*นใหม*มีความกระหายท่ีจะเรียนรู#สิ่งใหม*ๆ แต*ยังขาด
แรงจูงใจใฝiสัมฤทธิ์ ซ่ึงเป�นเรื่ององค-กรจะต#องวางแผนในการวางระบบการทํางาน และเส#นทางอาชีพ
ให#ชัดเจน 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: ความขยันของเด็กรุ*นใหม*ในเรื่องการทํางาน ยังไม*โดดเด*น 
แต*ถ#ามีโครงการหรือได#รับมอบหมายงานพิเศษเพ่ิมเติมท่ีท#าทาย เด็กกลุ*มนี้จะชื่นชอบ เหมือนได#แข*ง
กับความสามารถตัวเอง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: เด็กรุ*นใหม*มีความต้ังใจในการทํางาน แต*ยังไม*ถึงกับ
ทุ*มเท เนื่องจากเป�นช*วงสั้นๆ ท่ีเข#ามาทํางาน อาจต#องใช#ระยะเวลา หรือทําให#เห็นเป�นรูปธรรมว*า เม่ือ
ทําดีหรือกระตือรือร#นในการทํางาน สิ่งท่ีได#รับคืออะไร  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: เด็กรุ*นใหม*มีความกระตือรือร#นในการเรียนรู#จากการ
ทํางาน เพราะพวกเขามองว*า เป�นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ยอมทํางานอย*างหนัก เพ่ือให#งานท่ี
ได#รับมอบหมายสําเร็จตามเป�าหมาย 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: บุคลากรรุ*นใหม* มีความต้ังใจและรับผิดชอบในเนื้องาน
เป�นอย*างดี มีความกระตือรือร#นในการทํางาน อยากเรียนรู# และชอบได#รับคําชม  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: เด็กรุ*นใหม*มีความรอบรู#ในการทํางาน ต้ังใจและทุ*มเท 
เพ่ือให#ตัวเองประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น ไม*แปลกใจที่เด็กรุ*นใหม*ชอบทํางานท่ีท#าทาย 
เพราะพวกเค#าได#คิด ได#ฝ�กการแก#ปuญหา เหมือนเล*นเกม  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: เด็กรุ*นใหม*มี 2 แบบ มุ*งม่ันต้ังใจทุ*มเทในการทํางาน กับ
กลุ*มตรงข#าม ซ่ึงเด็กท่ีมีความต้ังใจทุ*มเท จะเป�นเด็กท่ีมีความรับผิดชอบต้ังแต*สมัยเรียน มันสะท#อนได#
ว*า เด็กท่ีใฝiดี จะเป�นเด็กท่ีมีความกระตือรือร#นในทุกเรื่องจริงๆ 
     สรุปได#ว*า เด็กรุ*นใหม*หรือบุคลากรรุ*นใหม*ในความคิดเห็นของผู#เชี่ยวชาญจะ
มองว*าเป�นคนท่ีมีความต้ังใจในการทํางานดี แต*ยังขาดแรงจูงใจใฝiสัมฤทธิ์ ซ่ึงองค-การจะมีหน#าท่ีใน
การสร#างแรงจูงใจ สร#างแรงกระตุ#นให#บุคลากรรุ*นใหม*มีการแสดงศักยภาพท่ีดีได#อย*างเต็มท่ี 
     ด�านท่ี 5 การสร�างสรรค'เทคโนโลยี (Creative Technology) 
     หมายถึง ความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหม*ๆ เข#ามาต*อยอดในการทํางาน 
ทําให#ระบบและกระบวนการทํางานกระชับและเพ่ิมประสิทธิภาพได#มากข้ึน ซ่ึงเป�นการผลักดันให#เข#า
สู*สังคมของการเรียนรู# และก#าวไปสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในที่สุด อาทิ การนําระบบไอทีเข#ามา
ประยุกต-ใช#ให#เกิดเป�นโปรแกรมการพัฒนาในองค-การ สามารถนํามาต*อยอดการบริการให#แก*ลุกค#าได#
เพ่ิมข้ึน เช*น ระบบ CRM เป�นต#น 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: เทคโนโลยีกับพนักงานรุ*นใหม*เป�นเรื่องท่ีควบคู*กันเลย เด็ก
รุ*นใหม*แทบไม*มีใครใช#เทคโนโลยีไม*เป�น จึงมีการเรียนรู#อย*างรวดเร็ว และสามารถหาแนวทางใหม*ๆ ท่ี
ได#จากเทคโนโลยีมาพัฒนาการทํางานให#รวดเร็วมากข้ึน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: คนรุ*นใหม*กับเทคโนโลยีเป�นของคู*กัน เพราะเค#าเติบโตมา
กับสิ่งเหล*านี้ จึงไม*แปลกท่ีจะชํานาญและเชี่ยวชาญมากกว*าคนรุ*นเก*า แถมยังเรียนรู#ได#เร็วด#วย 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: เทคโนโลยีเป�นส*วนหนึ่งในชีวิตของบุคลากรรุ*นใหม* เม่ือมา
ทํางานก็สามารถเรียนรู#ระบบต*างๆ ในองค-กรได#รวดเร็ว สามารถทํางานได#เป�นอย*างดีหากมีเทคโนโลยี
เข#ามาสนับสนุน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: เด็กรุ*นใหม*เติบโตมากับเทคโนโลยี เม่ือเข#ามาสู*ชีวิตการ
ทํางานก็สามารถปรับตัวได#อย*างรวดเร็ว เป�นกลุ*มท่ีมีทักษะในการเรียนรู#ท่ีรวดเร็ว ก็เป�นข#อดีของเด็ก
รุ*นใหม*ท่ีสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต-ในการทํางานให#เกิดประสิทธิภาพได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: การสร#างสรรค-เทคโนโลยีเพ่ือการทํางานของเด็กรุ*นใหม*
เป�นเรื่องท่ีสามารถเรียนรู#ได#รวดเร็วมาก เพราะเป�นสิ่งท่ีพวกเขามีความคุ#นเคยอยู*แล#ว โปรแกรมต*างๆ 
ในการทํางานสามารถประยุกต-ได#รวดเร็ว ซ่ึงผิดกับพวกเราท่ีเริ่มไม*เข#าใจกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอย*างรวดเร็ว  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: เทคโนโลยีกับเด็กรุ*นใหม*มีความใกล#ชิดกันมาก พวกเขา
สามารถใช#คอมพิวเตอร-ในการทํางานได#อย*างคล*องแคล*ว แถมยังมีโปรแกรมใหม*ๆ เข#ามาสอนพวกเรา
ท่ีเป�นรุ*นพ่ีอีก เรียนรู#เร็ว เก*ง ฉลาด สมเป�นคนรุ*นใหม*จริงๆ 
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: เทคโนโลยีถ#าใช#อย*างถูกต#อง ถกท่ี ถูกเวลาก็มีประโยชน-
อย*างยิ่ง เด็กรุ*นใหม*มีความรู#เรื่องนี้เป�นอย*างดี แต*สิ่งท่ีต#องระวังคือ การใช#เทคโนโยลีมากเกินไปจน   
ไม*สามารถแบ*งเวลาการทํางานท่ีต#องสื่อสารกับคนอ่ืนได#อย*างชัดเจน ยิ่งมีโปรแกรมท่ีสามารถคุยผ*าน
ออนไลน-ได# แทบไม*เห็นการสนทนาเป�นคําพูดเลย   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: เด็กรุ*นใหม*มีการเรียนรู#เรื่องเทคโนโลยีท่ีดีมาก เรียนรู#เร็ว 
เข#าใจเร็ว ประยุกต-ใช#ในการทํางานได#เร็ว เพราะเป�นเรื่องที่เด็กรุ*นใหม*ถนัดท่ีสุด ดังนั้นงานท่ี
มอบหมายให#ทํา ถ#าเก่ียวกับเทคโนโลยี หรือโปรแกรมต*างๆ จะทําออกมาได#สมบูรณ- และสวยงาม  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: เทคโนโลยีกับเด็กรุ*นใหม*แทบแยกกันไม*ออก ไม*ว*าจะเป�น
การใช#มือถือ การใช#คอมพิวเตอร- พวกเขามีความถนัดและทําได#เป�นอย*างดีเลย แต*ก็ต#องคอยเตือน
เวลาทํางานจะมามัวใช#โซเชียลมากไป ก็เสียเวลา ต#องมีข#อตกลงกันในแผนก แต*โดยรวมเด็กรุ*นใหม*
เรียนรู#เร็ว ประยุกต-ได#ง*าย และมีความฉลาดในการเลือกใช#มาก  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: เทคโนโลยีเป�นส*วนหนึ่งของเด็กรุ*นใหม* ใครใช#ไม*เป�นนี่ถือ
ว*าเป�นคนตกยุคเลยนะ เด็กพวกนี้คล*องแคล*วและชํานาญกับโปรแกรมต*างๆ ในระบบคอมพิวเตอร-
มาก เรียนรู#ได#รวดเร็วด#วย แต*ต#องคอยเตือนเรื่องการใช#เทคโนโลยีผิดเวลา แชทเอยอะไรเอย ในเวลา
งานต#องคอยเตือนกัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: เด็กรุ*นใหม*มีความรู#ท่ีดีในเรื่องคอมพิวเตอร- และระบบ
สารสนเทศต*างๆ พูดง*ายๆ คือ เรื่องไอทีนี่เป�นเรื่องง*ายมากสําหรับพวกเค#า เพราะเค#าเกิดมากับสิ่ง
เหล*านี้แล#ว ไม*มีการตกยุคแน*นอน เรื่องคอมพิวเตอร-นี่บางทีก็ไม*ต#องพ่ึงฝiายไอทีเลย สามารถสอบถาม
เด็กกลุ*มนี้ได#ในเบ้ืองต#น เก*ง ฉลาดมาก  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: ถ#าให#งานท่ีมีไอทีเข#ามาเก่ียวข#อง เด็กรุ*นใหม*ทําได#ดีเลย
ทีเดียว เป�นเรื่องท่ีคู*กันมากกับเด็กสมัยใหม* คอมพิวเตอร-เอย โปรแกรมต*างๆ เอย พวกเค#าสามารถ
เรียนรู#และมาสอนให#คนข#างเคียงได#ด#วย เป�นสิ่งท่ีถือเป�นจุดแข็งของเด็กรุ*นใหม*จริงๆ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: เด็กรุ*นใหม*มีเทคโนโลยีต้ังแต*เกิดก็ว*าได# น#อยคนนักท่ีจะ
ทําไม*เป�น ยิ่งโปรแกรมประยุกต-ต*างๆท่ีจะช*วยให#งานของพวกเค#ารวดเร็ว สวยงาม พวกเค#าสามารถ
เอามาใช#ได#ทันทีเลย เช*นตอนท่ีจะให#ไปนําเสนอลูกค#า สามารถใช#โปรแกรมการนําเสนอแบบใหม*ๆ ท่ี
สวยงาม และดูดีมากๆ ต#องยอมรับเลยว*าคนกลุ*มใหม*กับไอทีนี่เป�นของคู*กัน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: ไอทีกับเด็กรุ*นใหม*เป�นเรื่องที่พวกเค#ามีศักยภาพมาก 
เรียนรู#ได#รวดเร็ว และนํามาใช#ในการทํางานได#ดีมากๆ ต#องชื่นชมอย*างยิ่ง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: บุคลากรรุ*นใหม* มีความรู#ทางด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีดีมาก สามารถใช#ในการทํางานได#เป�นอย*างดี การค#นหา การสืบค#นข#อมูลรวดเร็ว เวลาทํางานท่ี
เก่ียวข#องกับไอที บุคลากรรุ*นใหม*จะมีความเชี่ยวชาญมาก  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: ไอทีในการทํางาน ก็ไม*ต*างกับการเล*นเกมของเด็กรุ*นใหม* 
พวกเค#าเรียนรู#ได#เร็วเพราะมีพื้นฐานที่ดี และเป�นเรื่องที่ให#ความสนใจมาก มีความชํานาญ และ
สามารถเอามาใช#ในการทํางานได#ดีเลย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: เด็กรุ*นใหม*กับไอที ต#องบอกว*า ไม*รู#ไม*ได#เลย เพราะเด็ก
กลุ*มนี้ใช#ไอทีมาต้ังแต*เรียน ทํารายงาน หาข#อมูล ทําให#เกิดความคุ#นเคย และชํานาญมาก เม่ือเข#ามาสู*
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ระบบการทํางานก็สามารถประยุกต-ใช#ได#เหมาะสมกับวิธีการทํางานของแต*ละคน ทําให#การทํางาน
รวดเร็ว และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได#ด#วย 
     สรุปได#ว*า การสร#างสรรค-เทคโนโลยีกับบุคลากรรุ*นใหม* เป�นเรื่องท่ีไม*สามารถ
แยกออกจากกันได# เพราะเด็กรุ*นใหม*เติบโตมากับเทคโนโลยี ดังนั้นจะมีความชํานาญ และสามารถใช#
เทคโนโลยีให#เกิดประโยชน-กับการทํางาน ไม*ว*าจะเป�นการสร#างสรรค-ผลงาน หรือการทําให#ชิ้นงาน
สําเร็จลุล*วงได#ในเวลาท่ีรวดเร็ว 
      ด�านท่ี 6 การมีวิสัยทัศน' (The Visionary)  

    หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการคาดการณ-และวางแผนการ
ทํางานให#มีความราบรื่น โดยการนําเทคโนโลยีเข#ามาสร#างนวัตกรรมในองค-การ มีการสร#างเครือข*าย
ในธุรกิจ ซ่ึงจะต#องนําพาองค-การให#อยู*รอดและแข*งขันได# รวมถึงการมองหาเส#นทางการเติบโตใน
อาชีพของตนเองได# เช*น การมองถึงการเติบโตในสายอาชีพว*าต#องการไปในทิศทางใด ก็มุ*งพัฒนา
ตนเองในทิศทางท่ีตนต#องการต*อไป 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: วิสัยทัศน-ของพนักงานรุ*นใหม*จะเก่ียวข#องกับการทํางานท่ี
สอดคล#องกับวิสัยทัศน-ขององค-กรมากกว*า ทําอย*างไรให#ทํางานแล#วตอบสนองตาม  Business Plan 
ขององค-กรได# เป�นเรื่องท่ีพนักงานรุ*นใหม*ต#องมีการเตรียมตัวท่ีดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: คนรุ*นใหม*มีวิสัยทัศน-ในเรื่องการปรับตัวให#สามารถทํางาน
ได#อย*างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทํางานท่ีสามารถสร#างตนเองให#เติบโตในเส#นทางอาชีพได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: บุคลากรรุ*นใหม* ต#องมีวิสัยทัศน-ในการทํางาน คือ ทําไป
เพ่ืออะไร ทําไปแล#วได#อะไร ใครได#ประโยชน-จากการทํางาน ต#องมีการวางแผนท่ีดี   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: เด็กรุ*นใหม*ต#องมีความเข#าใจถึงเป�าหมายขององค-กร ถึงจะ
ทํางานได#ตอบสนองเป�าหมายได#สามารถปรับตัวให#รับการการเปลี่ยนแปลงได#ด#วยตามสถานการณ-ต*างๆ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: วิสัยทัศน- ดูเหมือนจะเป�นเรื่องการมองการณ-ไกล เด็กรุ*น
ใหม*จะมีการมองเป�าหมายของตัวเองในเรื่องการเติบโตในตําแหน*งงาน ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีดี แต*ต#องทําให#
สอดคล#องกับความต#องการขององค-กรด#วย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: เรื่องสุดท#ายของเด็กรุ*นใหม*แล#ว แค*มีวิสัยทัศน-ท่ีดี ชีวิตก็มี
กรอบท่ีดีแล#ว  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: เด็กรุ*นใหม*กับวิสัยทัศน- ดูเป�นคําท่ีห*างไกลกัน แต*ถ#ามอง
ว*าการทํางานต#องมีการวางแผน ทําตามแผน และเข#าใจในแผน ก็จะทําให#เกิดความชัดเจน ไม*หลงทาง 
ไม*หลงประเด็นในการทํางาน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: วิสัยทัศน-ขององค-กรเป�นเรื่องเหมือนไกลตัวของเด็กรุ*นใหม* 
แต*ถ#าเราทําความเข#าใจกับคนกลุ*มนี้ จะช*วยให#พวกเขาทํางานได#อย*างมีประสิทธิภาพ และมีเป�าหมาย
ท่ีชัดเจนมากข้ึน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: วิสัยทัศน- พันธกิจ เป�นเหมือนนามธรรม แต*สามารถทําให#
เกิดได# ซ่ึงบุคลากรรุ*นใหม*จะเป�นกลุ*มท่ีองค-กรคาดหวังว*าจะทําให#องค-กรเติบโตต*อไปได#  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: ไม*ใช*เรื่องไกลตัวของเด็กรุ*นใหม*เลย บางคนจะบอกว*า 
เด็กๆ จะต#องรู#อะไรเก่ียวกับวิสัยทัศน-หรือพันธกิจ ทําตามหน#าท่ีก็เพียงพอ แต*ถ#าเด็กมีวิสัยทัศน-ท่ีดี ก็
จะนําพาให#การทํางานในองค-กรมีความก#าวหน#า  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 11: เด็กรุ*นใหม*จะต#องมีวิสัยทัศน-ที่ดีในการทํางาน ถ#ามี
เป�าหมายท่ีดี มีการวางแผนท่ีดี ก็จะทําให#การทํางานตอบโจทย- และมีทิศทางท่ีชัดเจน  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: ในประเด็นของการมีวิสัยทัศน-ของเด็กรุ*นใหม* จะเป�น
เรื่องของการมีเป�าหมายในการทํางาน มีความเข#าใจในกระบวนการทํางานขององค-กร ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีดี 
จะทําให#การทํางานสอดคล#องกันได#ดี  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: ถ#าคนรุ*นใหม*มีวิสัยทัศน-ในการทํางาน จะทําให#เกิดการ
วางแผนการทํางานอย*างเป�นระบบ เป�นขั้นเป�นตอน จะทําให#การทํางานสามารถตอบปuญหาหรือ
รองรับกับปuญหาท่ีเกิดข้ึนในแต*ละสถานการณ- ไม*ใช*เรื่องท่ียิ่งใหญ*ของคนรุ*นใหม* แต*เป�นเรื่องท่ีต#อง
มองการณ-ไกล 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: วิสัยทัศน- พันธกิจ ขององค-กรจะต#องสอดคล#องกับความ
ต#องการในการเติบโตในเส#นทางอาชีพของคนรุ*นใหม*ด#วย บางคนอาจไม*แมทช-กับหน*วยงาน เพราะมี
วิสัยทัศน-ไม*ตรงกัน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: บุคลากรรุ*นใหม* ต#องมีการวางแผนในการทํางาน มีการ
ทํางานเพ่ือตอบสนองกับสิ่งท่ีองค-กรต#องการ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: ถ#าบุคลากรรุ*นใหม*รู#และเข#าใจในวิสัยทัศน- พันธกิจ และ
เป�าหมายขององค-กร ก็จะเข#าใจในบทบาทหน#าท่ีของตนเอง ทําให#เกิดเป�นผลงานท่ีตอบสนององค-กร
ได#ดี สิ่งเหล*านี้ต#องได#รับการถ*ายทอดจากหัวหน#างานหรือเพ่ือนร*วมงาน ต#องมีการวางแผนการทํางาน
ร*วมกันเพ่ือให#สอดคล#องกันท้ังองค-กร   
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 17: เด็กรุ*นใหม*ที่มีวิสัยทัศน-และเข#าใจในวิสัยทัศน-ของ
องค-กรจะช*วยให#การทํางานมีเป�าหมาย มีการวางแผน และสามารถปรับตัวให#เข#ากับสถานการณ-ท่ี
เปลี่ยนแปลงได#ตลอดเวลา 
     จากคุณลักษณะทั้ง 6 ด#านของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# ตามข#อเสนอแนะของผู#เชี่ยวชาญ มีความเห็นท่ีสอดคล#องกันท้ัง 6 ด#าน สรุป
ได#ว*าบุคลากรรุ*นใหม*ต#องมีความยืดหยุ*นในการทํางาน สามารถปรับตัวได#ตามสถานการณ- มีการสร#าง
ขวัญและกําลังใจต*อทีมงาน โดยมองว*าเป�นเรื่องท่ีคนในทีมจะต#องสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน 
และพาให#ทีมสามารถฝiาฟuนอุปสรรคในการทํางานไปได# ด#านการคิดและการรับรู# เข#าใจถึงบทบาท
หน#าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองได#เป�นอย*างดี และสามารถหาแนวทางในการทํางานท่ีดีได# ด#าน
ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน จะต#องเป�นคนท่ีมีความกระตือรือร#นในการทํางาน มีความอดทน
ต*อความยากลําบากในการทํางาน ในด#านการสร#างสรรค-เทคโนโลยี ถือเป�นด#านท่ีมีมุมมองว*าตรงกับ
ความเป�นบุคลากรรุ*นใหม*มากท่ีสุด คือสามารถใช#ไอทีมาประยุกต-กับการทํางานได#เป�นอย*างดี ถือเป�น
ความชํานาญของบุคลากรรุ*นใหม*อย*างยิ่ง และการมีวิสัยทัศน- ซ่ึงเป�นเรื่องของความเข#าใจในบริบท
ขององค-กรทําให#บุคลากรรุ*นใหม*ต#องมีการวางแผนและทํางานเพ่ือให#สอดคล#องกับสถานการณ-ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปขององค-การได#อย*างทันท*วงที 
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    ตอนท่ี 2 ร#างองค'ประกอบของโปรแกรม รวมถึงร#างวิธีการและข้ันตอนในการ
เสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�  

1. การร#างองค'ประกอบ วิธีการ และข้ันตอนของโปรแกรม 
    ผู#วิจัยได#นําร*างองค-ประกอบของโปรแกรม รวมถึงวิธีการและข้ันตอนในการ

พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการ
เรียนรู#ให#ผู#เชี่ยวชาญได#พิจารณาและสัมภาษณ-เพ่ือให#ได#ข#อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
เป�นแนวโน#มองค-ประกอบของโปรแกรม รวมถึงแนวโน#มของวิธีการและข้ันตอนของโปรแกรม โดย
ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีมีความสอดคล#องกัน ในแง*ของการออกแบบโปรแกรมเพ่ือให#เกิดการเรียนรู#
ของบุคลากรรุ*นใหม* ท่ีมุ*งเน#นเรื่องการอบรมแบบ Action Learning Activities ซ่ึงจะทําให#เกิดความ
สนใจร*วม และมีความจดจําได#มากข้ึน โดยใช#หลักการ m-a-m to M-A-M ดังนี้ 
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: สําหรับการออกแบบโปรแกรมในการพัฒนาให#กับคนรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#นั้น สิ่งสําคัญคือ วิธีการและรูปแบบการจัดอบรม ต#องใช#การเรียนรู#
แบบผู#ใหญ* และเป�นวิธีการท่ีน*าสนใจมากกว*าจะเรียนรู#แต*ในห#องเรียน วิธีการในการเรียนรู#จะเน#นการ
ปฏิบัติมากกว*าการบรรยาย  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากร 
รุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# สิ่งสําคัญท่ีต#องคํานึงถึงคือ กิจกรรมท่ีตอบโจทย-การสร#างให#
เกิดองค-การแห*งการเรียนรู# โดยตอกย้ําเรื่องกระบวนการเกิด LO หรือ Learning Organization ซ่ึง
เป�นเรื่องท่ีบุคลากรรุ*นใหม*ยังไม*มีความรู#เรื่องเหล*านี้ แต*ถ#าเรียนรู#โดยใช#วิธีการบรรยายเพียงอย*างเดียว
ก็จะไม*เกิดผลสําเร็จ เพราะขาดแรงกระตุ#นในการสร#างความจดจํา  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: การพัฒนาการเรียนรู#ของเด็กรุ*นใหม*ตามแนวทางของ
โปรแกรมนี้มีความเหมาะสมในแง*ของการพัฒนาความคิดสร#างสรรค-ของเด็กรุ*นใหม*ด#วย เพราะสิ่ง
สําคัญอย*างยิ่งของเด็กรุ*นใหม*ในการทํางานคือ ต#องมีความคิดสร#างสรรค-เพ่ือเกิดสินค#าและบริการ
ใหม*ๆ แก*วงการประกันภัย   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: เป�นโปรแกรมท่ีน*าสนใจมาก เพราะการพัฒนาคนเจนวาย
ให#ทําเรื่องท่ีไกลตัว เช*น การเป�นผู#นําให#เกิดองค-การแห*งการเรียนรู#นั้น มันไม*ใช*มีแค*ทฤษฎีท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 
3 ท่ี 4 ท่ี 5 แล#วคนกลุ*มนี้จะเข#าใจและสามารถทําได#ทันที แต*การเรียนรู#จากการปฏิบัติและทําให#เกิด
เป�นกระบวนการต*างๆ จะสร#างให#เกิดการเรียนรู#ท่ียั่งยืนได#มากกว*า  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 5: โปรแกรมสําหรับบุคลากรรุ*นใหม* ต#องตอบสนองการ
เรียนรู#ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให#เกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห- และการแลกเปลี่ยนความรู# เพ่ือให#ได#
ผลงานตามท่ีต#องการ ซ่ึงเป�นรากฐานของการจัดการความรู#ในองค-กร  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: แนวคิดของโปรแกรมน*าสนใจ เพราะเป�นกระบวนการ
เรียนรู#ผ*านการปฏิบัติ โดยเน#นการทํางานเป�นทีม มีความชัดเจนในแง*ของเนื้อหา ซ่ึงจะต#องเน#น
กระบวนการท่ีทําให#เกิดการเรียนรู#ในองค-การ สิ่งสําคัญคือ เน#นการเรียนรู#เพื่อให#เกิดความคิด
สร#างสรรค-ในการทํางาน เพราะเด็กรุ*นใหม*จะเป�นกําลังสําคัญของการพัฒนาองค-กรต*อไป ต#องมีการ
ฝ�กฝนให#เกิดกระบวนการแสวงหาข#อมูล การวิเคราะห-ข#อมูล การสร#างให#เกิดผลงาน และการ
ประยุกต-ใช#ในท่ีสุด  
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     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: ในโปรแกรมจะต#องมีการสอดแทรกความรู#ในทุกกิจกรรม 
เพ่ือให#เกิดความเข#าใจ และจะต#องวัดผลได#จากกิจกรรมท่ีทําไปเช*นกัน   
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 8: การจัดอบรมให#กับบุคลากรรุ*นใหม* สิ่งสําคัญคือ การ
นํามาประยุกต-ใช#ในการทํางานได# เช*น การมีผลงานท่ีสามารถมาต*อยอดในการให#บริการแก*ลูกค#าได#
อย*างมีประสิทธิภาพ  
     ผู#เชี่ยวชาญคนที่ 9: โปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#จะต#องใช#วิธีการเรียนรู#ผ*านกิจกรรม เพ่ือให#เกิดการ
จดจําและนําไปปรับใช#อย*างต*อเนื่อง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: เรียนรู#ให#เกิดความสนุก และอยากทํา ดีกว*าจะมานั่งฟuง
บรรยายแล#วไม*ได#อะไรเลย โปรแกรมต#องออกแบบเพ่ือคนรุ*นใหม*ท่ีเน#นการสร#างสรรค-  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: Learning by Doing เป�นสิ่งท่ีอยากเห็นในโปรแกรมนี้ 
มันต#องมีความแปลกใหม* จึงจะเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากรรุ*นใหม*ได#  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: เรียนรู#ผ*านกิจกรรม น*าสนุก และน*าติดตาม เป�นสิ่งท่ีทํา
ให#เกิดเรียนรู#ท่ีน*าจดจํา และเอาไปประยุกต-ใช#ได#ง*ายกว*า  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: โปรแกรมท่ีดีจะทําให#ผู#เข#าอบรมเกิดการเรียนรู#อย*าง
สนุกสนาน ในโปรแกรมนี้ จะช*วยให#เด็กรุ*นใหม*เกิดความตระหนักรู#ในเรื่องขององค-การแห*งการเรียนรู#
ผ*านกระบวนการต*าง  ๆซ่ึงก็มองว*าเป�นเรื่องท่ีดีนะ เพราะอ*านจากตําราก็ไม*น*าจดจําเท*ากับได#ลงมือทําจริง  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: โปรแกรมนี้จะสําเร็จอยู*ท่ีตัวชี้วัดเรื่อง การประยุกต-ใช#
กระบวนการเรียนรู#ให#ได#ผลงานอย*างเป�นรูปธรรม การออกแบบกิจกรรมท่ีทําให#เกิด Activities Base 
Learning เป�นข#อดี เพราะการเรียนรู#ผ*านกิจกรรม ทําให#เกิดการจดจําได#ดีกว*า  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: การฝ�กอบรมคนรุ*นใหม*ต#องคํานึงระยะเวลา การมีส*วนร*วม 
และเนื้อหาท่ีจะได#รับ ซ่ึงความเหมาะสมไม*สามารถชี้ชัดได# แต*ข้ึนกับว*าบรรยากาศท่ีได#ในระหว*างการ
ฝ�กอบรมต*างหากจะเป�นตัวสะท#อนว*า โปรแกรมนี้มีความเหมาะสมมากน#อยอย*างไร  
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: การออกแบบโปรแกรม รวมถึงข้ันตอนในการพัฒนา มี
ความชัดเจน สื่อสารได#ง*าย และชี้ชัดว*าต#องการผลออกมเป�นอย*างไร ทําให#กิจกรรมท่ีจัดตอบโจทย-ได#
อย*างแม*นยํา   
     ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: โปรแกรมและวิธีการต*างๆ มีความเหมาะสมกับบุคลากร
รุ*นใหม* เพราะการเรียนรู#โดยผ*านกระบวนการปฏิบัติเป�นจุดเด*นในการฝ�กอบรมแบบผู#ใหญ*ท่ีทําให#เกิด
การจดจําและนําไปประยุกต-ใช#ได#อย*างแท#จริง 
     โดยสรุป ในทัศนะของผู#เชี่ยวชาญท่ีมีต*อองค-ประกอบของโปรแกรม รวมถึง
วิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# มีความสอดคล#องกับสิ่งท่ีผู#วิจัยศึกษา โดยสรุปเป�นประเด็นสําคัญได#ว*า โปรแกรมสําหรับ
บุคลากรรุ*นใหม*ในการพัฒนาเพ่ือให#เกิดการเรียนรู#ระดับบุคคล ระดับกลุ*ม และระดับองค-การนั้น สิ่งท่ี
ไม*สามารถมองข#ามไปได#คือ การเรียนรู#แบบท่ีเรียกว*า Action Learning Activities ซ่ึงเป�นการจัด
กิจกรรมให#สอดคล#องกับเนื้อหาที่ผู#วิจัยได#ศึกษาและทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข#อง และ
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สังเคราะห-ออกมาเพ่ือพัฒนาเป�นร*างของโปรแกรม ท่ีมีความเหมาะสม มีความเท่ียงตรง และสามารถ
นําไปวัดผลได#อย*างต*อเนื่อง  
   ตอนที่ 3 ร#างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�  

1. ร#างรูปแบบการประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรม 
   ในการนําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*ง

สู*องค-การแห*งการเรียนรู#ไปทดลองในภาคสนาม จําเป�นต#องมีเครื่องมือท่ีใช#ในการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินการโปรแกรม ผู#วิจัยได#นําร*างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ท่ีเป�น
แนวการประเมินผู#เข#าอบรม 4 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 
2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู#ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม 3) แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู#นํา
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (Mythmaker) ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 4) แบบ
ประเมินโครงการจากการนําความรู#ภาคทฤษฎีไปประยุกต-สู*ภาคปฏิบัติ มาร*างเป�นประเด็นเพ่ือได#
สัมภาษณ-ผู#เชี่ยวชาญท้ัง 17 ท*าน ซ่ึงได#แสดงทัศนะท่ีมีความสอดคล#องกัน ดังนี้  
    “การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม มีความเหมาะสมอย*างยิ่ง เนื่องจาก
มีการวัดในหลายมิติ ท้ังเรื่องของการวัดความรู# วัดความพึงพอใจ วัดคุณลักษณะ และวัดการนํา
ความรู#ไปประยุกต-สู*การปฏิบัติ ทําให#ได#ผลการประเมินท่ีครอบคลุมและสามารถสรุปผลได#ชัดเจน” 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 1: การประเมินผลเป�นสิ่งสําคัญของการทําโปรแกรม ต#องมี
การวัดในทุกมิติ เพ่ือนํามาหาประสิทธิภาพของโปรแกรมว*ามีมากน#อยอย*างไร ซ่ึงไม*ใช*แค*ความรู# หรือ 
ความพึงพอใจ ต#องมีเรื่องพฤติกรรม และการนําไปใช#ด#วย 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 2: การประเมินผลจะให#ได#ผลท่ีดีท้ังต*อโปรแกรม และต*อ
องค-กร คือ การประเมินท้ังผู#เข#าอบรม หัวหน#างาน วิทยากร เหมือนการประเมินแบบ 360 องศา จะมี
ความเท่ียงตรง และนําไปปรับปรุงได#ชัดเจน 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 3: การประเมินผลเป�นเครื่องบ*งชี้ประสิทธิภาพของงาน ซ่ึง
เครื่องมือท่ีใช#วัดผลก็จําเป�นต#องมีประสิทธิภาพในการวัดเช*นกัน 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 4: ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน เรายังมีเครื่องมือ
ต*างๆ มาใช#วัดผล เช*นเดียวกันกับโปรแกรม เครื่องมือวัดผลท่ีดีย*อมทําให#ค*าของโปรแกรมมีความ
ถูกต#องและน*าเชื่อถือมากข้ึน 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 5: เครื่องมือการวัดผลของโปรแกรมนี้มีการสัดท่ีครอบคลุมดี
แล#ว แต*จะนําไปต*อยอดอย*างไรนั้น ต#องมาดูกันอีกที 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 6: การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ก็ต#องวัดว*าคนท่ีเข#า
อบรมมีการพัฒนามากน#อยอย*างไร ถ#าอบรมแล#วไม*มีการพัฒนาก็แปลว*าโปรแกรมมีข#อผิดพลาด  
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 7: จากการท่ีดูแบบประเมินของโปรแกรม มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหาดี สามารถใช#วัดได#หลายมิติ 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 8: ภาพของการประเมินมีความชัดเจน สอดคล#องกับการ
ออกแบบโปรแกรม ไม*ว*าจะเป�นความรู# ความพึงพอใจ คุณลักษณะ ท่ีวัดท้ังก*อนและหลังการเข#า
โปรแกรม เป�นการทดสอบได#ว*าเม่ือเข#าร*วมแล#ว ต#องพัฒนาข้ึน 
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    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 9: เครื่องมือวัดชัดเจน การอ*านค*าใดๆ ก็ง*าย เห็นผลชัดเจน  
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 10: ไม*ยุ*งยาก ซับซ#อน เพราะบุคลากรรุ*นใหม*ก็มีขีดจํากัดใน
การนั่งอ*านแบบประเมินนานๆ เหมือนกัน สําหรับ 4 ชุด และ 4 ด#าน ก็ถือว*าเพียงพอแล#ว 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 11: แบบทดสอบวัดความรู#ก*อนและหลังการอบรม มีความ
สอดคล#องกับเนื้อหาการเรียนรู# สามารถวัดความรู#ของผู#เข#าร*วมในโปรแกรมได#อย*างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาของคําถามเป�นเรื่องของ LO ซ่ึงเป�นการต้ังคําถามท่ีถือว*าอยู*ในระดับของความยากง*ายท่ีไม*สูง
มากนัก 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 12: แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (Mythmaker) เป�นการวัดพฤติกรรมท่ีแสดงคุณลักษณะของการเป�น
บุคลากรรุ*นใหม*ท่ีเห็นภาพชัดเจน สามารถระบุพฤติกรรมท่ีแสดงออกได#ในแต*ละด#าน 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 13: การประเมินทั้ง 4 แบบมีความชัดเจน สามารถนําใช#
พัฒนาต*อไปได# 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 14: การประเมินผลหลังการเข#าโปรแกรม มีความชัดเจน
พอสมควร สามารถวัดได#ท้ังในแง*ความรู# ทัศนคติ พฤติกรรม และผลงานท่ีนําไปประยุกต-ใช# 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 15: เป�นเรื่องท่ีดีท่ีออกแบบให#ครอบคลุม เพราะการทํางานก็
ต#องมีการประเมินผลท่ีชัดเจนท่ีสุด 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 16: ทําให#รู#ถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลนั้นๆว*า มี
ความรู#ความสามารถท่ีโดนเด*นด#านใดบ#าง เพ่ือจะได#มอบหมายงานท่ีเหมาะสม ในอีกทางก็สามารถรู#
ได#ว*าบุคลากรคนใดควรจะปรับปรุง หรือพัฒนาด#านใดเพ่ิมเติม เพ่ือให#ได#งานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
    ผู#เชี่ยวชาญคนท่ี 17: ในการประเมินผลท่ีมีความครอบคลุมแบบนี้ ทําให#
สามารถวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมได#ชัดเจนว*าก*อนและหลังการเข#าโปรแกรม ผู#เข#าร*วมมีพัฒนาการ
เป�นอย*างไรบ#าง 
    สรุปได#ว*า การพัฒนาองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
(Mythmaker) ในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการ
เรียนรู# การพัฒนาวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือ
มุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# และ รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# เป�นไปตามท่ีผู#วิจัยได#กําหนดและมี
การวางโครงร*างของโปรแกรมนี้ โดยสามารถแสดงให#เห็นถึงประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ-เชิงลึก
ของการทํา EDFR รอบท่ี 1 นี้ เพ่ือยืนยันถึงรายละเอียดท่ีผู#วิจัยได#สกัดออกมาว*า ศักยภาพและ
คุณลักษณะของการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*มีด#วยกัน 6 ด#าน โดยผ*านกระบวนการเรียนรู#ของ
โปรแกรมคือ m-a-m process และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมท้ังสิ้น 4 ประเภทตาม
แนวทางการประเมินในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-นั่นเอง 
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2. ผลการวิเคราะห'ข�อมูลโดยการสอบถามแบบ EDFR รอบท่ี 2   
  ผลการวิจัยในส*วนนี้ เป�นการนําข#อสรุปที่เป�นฉันทามติจากผู#เชี่ยวชาญท่ีได#เข#า
สัมภาษณ-เก็บข#อมูลแบบ EDFR รอบท่ี 1 โดยนํามาพัฒนาและสร#างเป�นแบบสอบถาม เพ่ือให#กลุ*ม
ผู#เชี่ยวชาญท่ีผู#วิจัยกําหนดว*า เป�นกลุ*มผู#เชี่ยวชาญเดิม 17 คน ได#ตอบแบบสอบถามอีกครั้ง จากนั้นจึง
นํามาดําเนินการคํานวณหาค*ามัธยฐาน (Median : Md) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล- (Interquartile 
range : IR หรือค*า Q3 – Q1) เป�นรายข#อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายการประเมินท่ีมีความเหมาะสม
ในการพัฒนาเป�นแนวโน#มขององค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* (Mythmaker) ใน
การเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# แนวโน#มของการ
พัฒนาวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู# และ แนวโน#มรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการ
เป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# โดยคัดเลือกจากแนวโน#มท่ีมีค*ามัธยฐาน
ต้ังแต* 3.5 ข้ึนไป และมีพิสัยระหว*างควอไทล-ไม*เกิน 1.5 ซ่ึงจะได#องค-ประกอบ ข้ันตอนการพัฒนาและ
วิธีการของโปรแกรม และรูปแบบการประเมิน โดยจํานวนผู#เชี่ยวชาญท้ัง 17 คน ตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงผู#วิจัยสามารถสรุปได#ดังนี้ 
  ส#วนท่ี 1 แนวโน�มขององค'ประกอบของการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# (Mythmaker) 
เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 

1. แนวโน�มขององค'ประกอบการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 
    ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*าแนวโน#มองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากร   

รุ*นใหม* (Mythmaker) ในการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# ท้ัง 6 ด#าน  คือ ความยืดหยุ*นในการทํางาน มีทักษะการคิดและการรับรู# การสร#างขวัญ
และกําลังใจต*อทีมงาน ต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน สร#างสรรค-เทคโนโลยี และเป�นผู#วิสัยทัศน- มี
โอกาสเป�นไปได#จริงทุกประการ โดยสามารถพิจารณาค*าฐานนิยม (Mode) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล- 
(Interquartile range) มีรายละเอียดตามตารางท่ี 16  
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 1 แนวโน#มองค-ประกอบของ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* (Mythmaker) 

ท่ี องค'ประกอบของการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ#นใหม# (Mythmaker) 

ค#ามัธยฐาน 
(Median: 

Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา

เป�น
องค'ประกอบ
ของการเป�น

ผู�นําของ
บุคลากรรุ#นใหม# 

1 ความยืดหยุ*นในการทํางาน 
(Flexible Working) 

4.0 1.0 เหมาะสม 

2 การสร#างขวัญและกําลังใจต*อทีมงาน  
(The Morale of Team) 

4.5 1.0 เหมาะสม 

3 การคิด และการรับรู#  
(Thinking and Perception) 

4.0 0 เหมาะสม 

4 ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน  
(The Willingness and Commitment  
to Work) 

5.0 0 เหมาะสม 

5 การสร#างสรรค-เทคโนโลยี  
(Creative Technology) 

4.5 1.0 เหมาะสม 

6 การมีวิสัยทัศน- 
(The Visionary) 

4.0 1.0 เหมาะสม 

 
    จากตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 

แนวโน#มองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* (Mythmaker) ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*า 
องค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* มีโอกาสเป�นไปได#สําหรับนําไปใช#ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ได#จริง
ในทุกองค-ประกอบท้ัง 6 ด#าน โดยค*ามัธยฐาน (Median: Md) ท่ีได#เกินกว*า 3.5 และค*าพิสัยระหว*าง 
ควอไทล- (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว*าองค-ประกอบของการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
(Mythmaker) มีความเหมาะสม 
  ส#วนท่ี 2 แนวโน�มของการพัฒนาวิธีการและข้ันตอน รวมถึงองค'ประกอบของ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 

1. แนวโน�มวิธีการและข้ันตอนการแสริมสร�างของโปรแกรม 
    ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*า แนวโน#มการพัฒนาวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร#าง

ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# โดยมีการพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู#และการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*ภายใต# m-a-m process ท่ีมี 3 ข้ันตอน ได#แก* ข้ันท่ี 1 การปรับ
กระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ  ข้ันท่ี 2 การสร#างความสนใจ และการมีส*วนร*วม 
(attention) และ ข้ันท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) มีโอกาสท่ีจะนําไปปฏิบัติได#จริงทุก
ประการ โดยสามารถพิจารณาค*าฐานนิยม (Mode) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล- (Interquartile 
range) มีรายละเอียดตามตารางท่ี 17 และตารางท่ี  18 

 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนที่ 2 แนวโน#มของการพัฒนา

วิธีการและข้ันตอนในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือ
มุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

ท่ี วิธีการและข้ันตอนในโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#น

ใหม# 

ค#ามัธยฐาน 
(Median: 

Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา
เป�นวิธีการและ
ข้ันตอนของ
โปรแกรมฯ 

 
1 ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด 

(mindset) และทัศนคติ   
4.50 1.0 เหมาะสม 

2 ข้ันท่ี 2 การสร#างความสนใจ และการมี
ส*วนร*วม (attention) 

5.00 0.5 เหมาะสม 

3 ข้ันท่ี 3 การประเมิน MAM 
(measurement) 

4.75 1.0 เหมาะสม 

 
    ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 2 

แนวโน#มของการพัฒนาวิธีการและข้ันตอนในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากร
รุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# ภายใต# m-a-m process นั้น ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*า มี
โอกาสเป�นไปได#สําหรับนําไปใช#ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากร
รุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ได#จริง โดยค*ามัธยฐาน (Median: Md) ท่ีได#เกินกว*า 3.5 และ
ค*าพิสัยระหว*าง ควอไทล- (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว*า การพัฒนาวิธีการและข้ันตอนใน
โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 2 แนวโน#มขององค-ประกอบ
ของโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู# 

ท่ี องค'ประกอบของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 

ค#ามัธย
ฐาน 

(Median: 
Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา

เป�น
องค'ประกอบ

ของโปรแกรมฯ 
ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ   
 
 
1 

การปฐมนิเทศ โดยใช#กระบวนการ 
   - Climate for Change 
   - Communication 
   - Ice Breaking 
เพ่ือการเตรียมความพร#อม การละลาย
พฤติกรรม การสร#าง และสัมพันธภาพท่ีดี
ต*อกัน 

 
 

4.8 

 
 

1.0 

 
 

เหมาะสม 

 
 
2 
 

แบบทดสอบบุคลิกภาพแห*งตน 
   - Personality Test 
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของบุคลากรรุ*น
ใหม* เพ่ือนํามาสร#าง Team ในแนวคิดท่ีว*า 
Put The Right Man on The Right Job 
เพ่ือให#เกิดการเรียนรู#ในกลุ*ม 

 
 

4.5 

 
 

1.0 

 
 

เหมาะสม 

 
 
 
3 

การเสริมสร#างทัศนคติต*อการเป�น 
Mythmaker 
   - Shared Value 
   - Discussion  
   - Brainstorming 
การสร#างกลุ*มสัมพันธ-เพ่ือมุ*งสู*การระดม
ความคิดท่ีจะเสริมสร#างทัศคติต*อการเป�น 
Mythmakerโดยการปรับ mindset เพ่ือให#
เกิดการเรียนรู#ในองค-การ 

 
 
 

4.5 

 
 
 

0.5 

 
 
 

เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 2 แนวโน#มขององค-ประกอบ
ของโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# (ต*อ) 

ท่ี องค'ประกอบของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 

ค#ามัธย
ฐาน 

(Median: 
Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา

เป�น
องค'ประกอบ

ของโปรแกรมฯ 
 
 
 
4 

การพัฒนาสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
   - Visioning the future 
   - Creating Commitment 
   - Achievement Road Mapping 
   - Group Discussion 
อธิบาย วิเคราะห- และแลกเปลี่ยนความรู# 
ในประเด็นการเสริมสร#างองค-การแห*งการ
เรียนรู# เพ่ือให#เกิดความรู# ความเข#าใจ และ
เป�นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู#ในองค-การเพ่ือเป�นองค-การแห*งการ
เรียนรู# 

 
 
 

4.5 

 
 
 

0.5 

 
 
 

เหมาะสม 

ข้ันท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส#วนร#วม (attention) 
 
 
 
 
 
 
5 

Mythmaker LO Team Excellence  
(Action Learning Activities) 
การศึกษาโดยผ*านกระบวนการกลุ*ม ท่ี
เรียกว*า PAIR Technique คือ  
- ปuญหา หรือโครงการ (Project / 
Problem) 
- การปฏิบัติ (Action) 
- การร*วมมือกัน (Intention) 
- การจดบันทึกและรายงานผล(Report) 
มีการกําหนดเป�าหมาย การวางแผน การคิด 
การวิเคราะห- และการทดลองทําจริง เพ่ือให#
เกิดการเรียนรู#ร*วมกันและสามารถ
แลกเปลี่ยนให#เกิดเป�นบรรยากาศของ
องค-การแห*งการเรียนรู# 
 

 
 
 
 
 
 

4.8 

 
 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 

เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 2 แนวโน#มขององค-ประกอบ
ของโปรแกรมการเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# (ต*อ) 

ท่ี องค'ประกอบของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 

ค#ามัธย
ฐาน 

(Median: 
Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา

เป�น
องค'ประกอบ

ของโปรแกรมฯ 
ข้ันท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
 
 
 
 
6 

Mythmaker CoP 
   สร#างชุมชนนักปฏิบัติผ*านกระบวนการ
องค-การแห*งการเรียนรู# 6 ข้ันตอน (LO 
Process) ได#แก*  
- การแสวงหาความรู# (Acquisition) 
- การสร#างความรู# (Knowledge) 
- การจัดเก็บความรู# (Storage) 
- การวิเคราะห-และการจัดทําคลังความรู# 
(Analysis and Data Mining) 
- การถ*ายโอนและการเผยแพร*ความรู# 
(Transfer and Dissemination) 
- การประยุกต-ใช#และการทําให#ข#อมูลถูกต#อง
เท่ียงตรง (Application and Validation) 

 
 
 
 

4.8 

 
 
 
 

0.5 
 

 
 
 

เหมาะสม 
 
 

 
    ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 2 

แนวโน#มขององค-ประกอบในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# ภายใต# m-a-m process นั้น ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*า มีโอกาสเป�นไปได#
สําหรับนําไปใช#ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู#ได#จริง โดยค*ามัธยฐาน (Median: Md) ท่ีได#เกินกว*า 3.5 และค*าพิสัยระหว*าง 
ควอไทล- (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว*า การพัฒนาองค-ประกอบในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* มีความเหมาะสม 
  ส#วนท่ี 3 ร#างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�  
  ผู#เชี่ยวชาญได#ให#ความเห็นว*ารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ท่ีเป�น
แนวการประเมินผู#เข#าอบรม 4 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ       
2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู#ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม 3) แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู#นํา
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (Mythmaker) ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 4) แบบ
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ประเมินโครงการจากการนําความรู#ภาคทฤษฎีไปประยุกต-สู*ภาคปฏิบัติ มีโอกาสท่ีจะนําไปปฏิบัติได#จริง 
ทุกประการ โดยสามารถพิจารณาค*าฐานนิยม (Mode) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล- (Interquartile 
range) มีรายละเอียดตามตารางท่ี 19 

 
ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 3 รูปแบบการประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# 

ท่ี การประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นํา
ของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#ง

การเรียนรู� 
 

ค#ามัธย
ฐาน 

(Median: 
Md) 
≥3.5 

ค#าพิสัย 
ระหว#าง 

ควอไทล'_ 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา

เป�นการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมฯ 
1 ชุดท่ี 1 แบบประเมินความรู#การเป�นผู#นํา

ของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

4.75 0.5 เหมาะสม 

2 ชุดท่ี 2 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ*ม เป�าหมายต*อโปรแกรม 

4.50 1.0 เหมาะสม 

3 ชุดท่ี 3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู# หรือความเป�น Mythmaker 

4.25 0.5 เหมาะสม 

4 ชุดท่ี 4 แบบประเมิน ผลงานท่ีเกิดจากการ
ประยุกต- ใช#ความรู#และความเป�น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู*ภาคปฏิบัติ
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

5.00 0.5 เหมาะสม 

 
  ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห-ข#อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ส*วนท่ี 3 รูปแบบการ

ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# ผู#เชี่ยวชาญมีความเห็นว*า มีโอกาสเป�นไปได#สําหรับนําไปใช#ในการประเมิน
ประสิทธิภาพชองโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*ง
การเรียนรู#ได#จริง โดยค*ามัธยฐาน (Median: Md) ท่ีได#เกินกว*า 3.5 และค*าพิสัยระหว*าง ควอไทล- 
(Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว*า การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
เสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* มีความเหมาะสม 
  ข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู# เชี่ยวชาญท่ีมีต*อโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# พอสรุปได# ดังนี้ คือ 
โปรแกรมจะต#องมีความชัดเจนในจุดมุ*งหมายว*าต#องการทําอะไร ใช#เนื้อหาอะไร อย*างไร กิจกรรมท่ีจะ
นํามาพัฒนาจะดําเนินการอย*างไร สุดท#าย คือ ต#องการท่ีจะท้ังตัวโปรแกรมและผู#เข#ารับการพัฒนาด#วย  
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  สรุปผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผู#วิจัยนํามาเป�นกรอบแนวคิดในการสร#าง
และออกแบบพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การ
แห*งการเรียนรู# โดยผู#เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้ สรุปได#ว*า เป�นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความเหมาะสม 
สอดคล#องกับสภาพความเป�นจริง และได#กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีผ*านการตรวจสอบโดยผู#เชี่ยวชาญ 17 ท*าน จากการทํา EDFR รอบท่ี 1 
และรอบท่ี 2 สามารถยืนยันการเป�นแนวโน#มขององค-ประกอบการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
แนวโน#มวิธีการและข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเสริมสร#างศักยภาพ แนวโน#มองค-ประกอบของโปรแกรม 
และแนวโน#มรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมของโปรแกรม  

 
ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#
องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 ส#วนท่ี 1 การจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมฯ การจัดทําเอกสาร / คู#มือเพ่ือใช�
ประกอบในโปรแกรม 
 ในข้ันตอนนี้ ผู#วิจัยจะได#นําเสนอรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# ท่ีผ*านการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีแล#ว  
ในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# ผู#วิจัยได#นําเอาหลักการ แนวคิดของโครงการแบบการคิดเชิงระบบท่ีมี
กระบวนการ Input – Process – Output – Outcome – Impact มาประยุกต-ใช#ในการจัดทํา
รายละเอียดของโปรแกรมแต*ละข้ันตอน ซ่ึงเป�นส*วนประกอบของโปรแกรม ประกอบด#วย  
 ข้ันตอนท่ี 1 Input : คือ การเตรียมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย-มาใช#ในการออกแบบโปรแกรม  คือ แนวคิดทฤษฎีปuญญาทางสังคม (Social Cognitive 
Theory) เป�นทฤษฎีหนึ่งในกลุ*มทฤษฎีการเรียนรู#แบบเน#นปuญญา (Cognitive Learning Theory) 
แนวคิดความเชื่อในประสิทธิภาพแห*งตน (Self-Efficacy Beliefs) ท่ีมีความสําคัญมากต*อการควบคุม
การกระทําของบุคคล ถ#าผู#ท่ีมีความเชื่อว*าตนเองสามารถจะทํางานหนึ่งๆ ได#ก็จะมีความกล#าเลือกท่ีจะ
ทํางานนั้น เม่ือเผชิญกับอุปสรรคก็จะมีความอดทนมุ*งม่ันต*อการทํางานอย*างไม*ย*อท#อ นอกจากนี้ยังใช#
แนวคิดในการนํากระบวนการฝ�กอบรมมาเป�นองค-ประกอบหลักภายในโปรแกรมการเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯโดยผ*านกระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือให#เกิด
ความรู# (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด#านองค-ความรู#เชิงทฤษฎี และด#านการนําไป
ประยุกต-ใช#ในการปฏิบัติงานให#เกิดประสิทธิผลสูงสุด และการนําองค-การให#ก#าวไปสู*องค-การแห*งการ
เรียนรู# ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิด MAM Model ท่ีนํามาเป�นกรอบในการพัฒนาโปรแกรม และแนวคิด
ในการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม ใช#การประเมิน 4 ประเภท คือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของ
ผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู#ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*ของผู#เข#าร*วมโปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจาก
การนําความรู#ภาคทฤษฎีไปประยุกต-สู*ภาคปฏิบัติ 
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 ข้ันตอนท่ี 2 Process : คือ แนวคิดในการออกแบบโปรแกรมท่ีกําหนดออกมาในรูปแบบ
การเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*ภายใต#แนวคิดของ m-a-m process ดังนี้ 1) 
การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
โดยเน#นการให#ความรู# ความเข#าใจในการเป�น "ผู#สร#างตํานาน" (Mythmaker) ท้ัง 6 ด#าน โดยใช#
กระบวนการเรียนรู#ที ่ประกอบด#วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร*วม 
(Mythmaker Group Discussion Session 2) การสร#างความสนใจ และการมีส*วนร*วม (attention) 
เพ่ือให#เกิด "การตระหนัก และการส*งเสริม" การเรียนรู#ในองค-การ (Awareness and Enhancing 
Process) และการขับเคลื่อนให#องค-การไปสู* "องค-การแห*งการเรียนรู#" (Managing to Learning 
Organization) โดยใช#กระบวนการการเรียนรู#ผ*าน Action Learning Activities ผ*านกระบวนการ 
PAIR : Project-Action-Intention-Report 3) การประเมิน MAM (measurement) เป�นการ
ประเมินจากรูปแบบของ Problem Base Learning ท่ีประกอบด#วย การระดมสมองในการร*วมกัน
ทํางานเป�นทีม การนําเสนอโครงการ และการวิพากษ-อย*างสร#างสรรค-ในกิจกรรมการเรียนรู# 
 ข้ันตอนท่ี 3 Output: โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* 
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัยนี้ หลังจากท่ีผู#เข#าร*วมโปรแกรมเสร็จสิ้นจาก
โปรแกรมแล#ว จะเกิดการเรียนรู# 3 ส*วนได#แก* การเรียนรู#ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู#จากกลุ*ม 
(Group Learning) และการเรียนรู#จากองค-การ (Organization Learning) โดยใช#การพัฒนาใน
รูปแบบ mam to MAM  
 ข้ันตอนท่ี 4 Outcome: ผลท่ีได#รับในการจัดทําโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* คือ การท่ีบุคลากรรุ*นใหม*มีความพร#อม มีศักยภาพ (Mythmaker) เพ่ือนํา
องค-การไปสู*องค-การแห*งการเรียนรู#  
 ข้ันตอนท่ี 5 Impact: การเป�นองค-การแห*งการเรียนรู# (Learning Organization) ท่ีมี
ความยั่งยืน 
 ในข้ันตอนนี้ ผู#วิจัยจะนําเสนอผลการสร#างรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# และเอกสารประกอบโปรแกรม ท่ี
ผู#วิจัยร*างขึ้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผ*านการตรวจสอบโดยผู#เชี่ยวชาญแล#ว และผ*านการ
ตรวจสอบและการเสนอแนะจากอาจารย-ท่ีปรึกษา ซ่ึงจะทําให#ได#โปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ และเอกสารประกอบโปรแกรมต#นแบบเพ่ือนําไปตรวจสอบและปรับปรุงใน
ส*วนท่ี 2 ต*อไป สําหรับในส*วนนี้ ผู#วิจัยนําเสนอรายละเอียดของโปรแกรม ประกอบด#วย 1. ภาคทฤษฎี 
โดยผ*านกระบวนการฝ�กอบรมแบบบรรยาย แบบอภิปรายกลุ*ม ในลักษณะเป�นการพัฒนาศักยภาพ
การเป�นผู#นําของของบุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 2. ภาคปฏิบัติโดยผ*าน
กระบวนการเรียนรู#แบบ Action Learning Activities ซ่ึงเป�นการเรียนรู#ผ*านกิจกรรมท่ีสอดแทรก
แนวคิด รวมถึงเรื่องของการตัดสินใจ การร*วมมือ การวางแผน การทดลอง เป�นต#น  และเอกสาร
ประกอบโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ส#วนท่ี 2 ผลการสร�างรายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 
 ผู#วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากร
รุ*นใหม*ฯ ท่ีประกอบด#วย 1. ภาคทฤษฎี เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*งการเรียนรู# 2. ภาคปฏิบัติ โดยผ*านกระบวนการเรียนรู#แบบ Action Learning Activities 
ซ่ึงเป�นการเรียนรู#ผ*านกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวความคิด โดยมีรายเอียดดังนี้ 

1. ภาคทฤษฎี หรือ การจัดความรู# (Programmed Knowledge) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเป�นผู#นําของของบุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู *องค-การแห*งการเรียนรู# ทั้งนี้ในการออกแบบ
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีเป�นทางด#านเนื้อหาความรู#เชิงทฤษฎี เพ่ือให#สอดคล#องกับองค-ประกอบ
การเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม* 6 ประการ คือ ความยืดหยุ*นในการทํางาน การสร#างขวัญและกําลังใจต*อ
ทีมงาน การคิดและการรับรู# ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน, การสร#างสรรค-เทคโนโลยี และการมี
วิสัยทัศน- ซึ่งจะต#องให#สอดคล#องกับบริบทและสถานการณ-ในปuจจุบัน การเสริมสร#างศักยภาพท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู#และการพัฒนาภายใต#ข้ันตอนของ mindset ได#แก* การปรับกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* โดยเน#นการให#ความรู# 
ความเข#าใจในการเป�น “ผู#สร#างตํานาน” (Mythmaker) ท้ัง 6 ด#าน โดยใช#กระบวนการเรียนรู#ท่ี
ประกอบด#วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร*วม (Mythmaker Brainstorming 
Session) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
  เปrาหมายของการเรียนรู� 

 การเรียนรู#ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู#จากกลุ*ม (Group Learning) เพ่ือให#
เกิดความรู# (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เก่ียวกับการเป�นผู#นําของบุคลากร
รุ*นใหม* โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม MAM Model ท่ีกล*าวถึงความเป�น"ผู#สร#างตํานาน" (Mythmaker) 
"การตระหนัก และการส*งเสริม" การเรียนรู#ในองค-การ (Awareness and Enhancing Process) และ
การพัฒนาไปสู* "องค-การแห*งการเรียนรู#" (Managing to Learning Organization) 
  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. องค-ความรู#ท่ีเก่ียวกับการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการ
เรียนรู# ได#แก* ความเป�น Mythmaker การสร#างสํานึกและการกระตุ#น Awareness and Enhancing 
เพ่ือให#เกิดองค-การแห*งการเรียนรู# Managing to Learning Organization 

2. บุคลิกภาพแห*งตนในการเรียนรู#ตนเองและทีม 
3. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป�น Mythmaker ท่ีสามารถผลักดันสู*องค-การ

แห*งการเรียนรู# 
4. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการกลุ*มในการสร#างการเป�นผู#นําของบุคลากร

รุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
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ตารางท่ี 20 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ ในข้ันตอนท่ี 1  
กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค'ประกอบสําคัญ 

การ
ปฐมนิเทศ 

- Climate for 
Change 
- Communication 
- Ice Breaking 
 

อธิบายวัตถุประสงค-ของ
โปรแกรม การเตรียมความ
พร#อม การละลายพฤติกรรม 
การสร#าง และสัมพันธภาพท่ีดี
ต*อกัน รวมถึงการศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม 

-วิทยากรท่ีมีความรู# ความ
ชํานาญ ทางด#านการจัด
อบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย- 
- สื่อการเรียนการสอน  
- เอกสารประกอบการ
เรียนรู# 

แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ
แห*งตน 

- Personality Test 
 

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือ
นํามาสร#าง Team ในแนวคิด
ท่ีว*า Put The Right Man 
on The Right Job เพ่ือให#
เกิดการเรียนรู#ในกลุ*ม  

- แบบวัดบุคลิกภาพ และ
การประเมินในแต*ประเภท
ของบุคลิกภาพ 
- วิทยากรท่ีมีความชํานาญ
ในแบบวัดบุคลิกภาพ 

การ
เสริมสร#าง
ทัศนคติต*อ
การเป�น 
Mythmaker 

- Shared Value 
- Discussion  
- Brainstorming 

การสร#างกลุ*มสัมพันธ- เพ่ือมุ*ง
สู*การระดมความคิดท่ีจะ
เสริมสร#างทัศคติต*อการเป�น 
Mythmaker โดยการปรับ 
mindset เพ่ือให#เกิดการ
เรียนรู#ในองค-การ 

- รูปแบบการบรรยาย การ
ทํากิจกรรมกลุ*มสัมพันธ- 
เพ่ือปรับพฤติกรรมและ
เสริมสร#างทัศนคติอันดีต*อกัน  
- วิทยากรนํากิจกรรมท่ีมี
ความชํานาญในการปรับ
พฤติกรรมกลุ*ม 
- สื่อการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียนรู# 

การพัฒนาสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

- Visioning the 
future 
- Creating 
Commitment 
- Achievement 
Road Mapping 
- Group 
Discussion 

อธิบาย วิเคราะห- และ
แลกเปลี่ยนความรู# ใน
ประเด็นการเสริมสร#าง
องค-การแห*งการเรียนรู# 
เพ่ือให#เกิดความรู# ความเข#าใจ 
และเป�นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู#ใน
องค-การเพ่ือเป�นองค-การแห*ง
การเรียนรู# 

-รูปแบบการบรรยาย และ
การนํามาวิเคราะห-หา
แนวทางในการสร#าง
องค-การแห*งการเรียนรู#ผ*าน
กิจกรรมกลุ*ม  
- วิทยากรและวิทยากร
ผู#ช*วยเป�นผู#ชี้แนะและ
กระตุ#นให#เกิดการคิด และ
การหาแนวทางร*วม 
- สื่อการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียนรู# 
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2. ภาคปฏิบัติ โดยผ*านกระบวนการเรียนรู#แบบ Action Learning Activities ซ่ึงมีการ
เรียนรู#ใน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันของ attention และ ข้ันของ measurement ได#แก* ข้ันท่ีสอง การสร#าง
ความสนใจ และการมีส*วนร*วม (attention) เพ่ือให#เกิด "การตระหนัก และการส*งเสริม" การเรียนรู#ใน
องค-การ (Awareness and Enhancing Process) และการขับเคลื่อนให#องค-การไปสู* "องค-การแห*ง
การเรียนรู#" (Managing to Learning Organization) โดยใช#การเรียนรู#จาก Action Learning 
Activity ผ*านกระบวนการ PAIR : Project-Action-Intention-Report และข้ันท่ีสาม การประเมิน 
MAM (measurement) เป�นการประเมินจากรูปแบบของ Project Base Learning ท่ีประกอบด#วย 
การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร*วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ-อย*างสร#างสรรค-ใน
กิจกรรมการเรียนรู# โดยมีรายละเอียดของข้ันตอนและรูปแบบการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส#วนร#วม (attention) 
  เปrาหมายของการเรียนรู� 
  ข้ันเตรียมการ (Preparation) ข้ันความคิดคุกรุ*นหรือข้ันฟuกตัว (Incubation)  ข้ัน
จรรโลงใจหรือข้ันความคิดกระจ*าง (Inspiration or Illumination) และ ข้ันการปรับปรุงหรือข้ัน
พิสูจน- (Revision or Verification) 
  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. วิธีการคิดและการปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค-การ
เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ได#รับการพัฒนาและปรับให#เข#ากับ
บริบทของการทํางานและการนําองค-การไปสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 

3. การนําเสนอกระบวนการกลุ*มในการสร#างการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*ง
สู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
          
ตารางท่ี 21 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ ในข้ันตอนท่ี 2  

กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค'ประกอบสําคัญ 
Mythmaker 
LO Team 
Excellence 
(Action 
Learning 
Activities) 

- PAIR Technique 
 

การศึกษาโดยการมอบหมาย
โครงงานโดยผ*านการทํางาน
แบบกระบวนการกลุ*ม ท่ี
เรียกว*า PAIR Technique 
คือ  

- ปuญหา หรือ
โครงการ (Project / 
Problem) 

- การปฏิบัติ (Action) 
- การร*วมมือกัน 

(Intention) 
 

- โครงงานท่ีมีความ
น*าสนใจ และเป�นสิ่งท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติได#
จริงในองค-การ และเป�น
ผลท่ีจะทําให#เกิดเป�น
องค-การแห*งการเรียนรู# 
- วิทยากรและวิทยากร
ร*วมมีความเชี่ยวชาญใน
การเป�นผู#ให#คําแนะนํา 
และการให#ผลสะท#อนกลับ 
- การวิพากษ-อย*าง
สร#างสรรค- 
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ตารางท่ี 21 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ ในข้ันตอนท่ี 2 (ต*อ) 
กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค'ประกอบสําคัญ 

             - การจดบันทึกและ
รายงานผล(Report)มีการ
กําหนดเป�าหมาย การ
วางแผน การคิด การ
วิเคราะห- และการทดลองทํา
จริง เพ่ือให#เกิดการเรียนรู#
ร*วมกันและสามารถ
แลกเปลี่ยนให#เกิดเป�น
บรรยากาศขององค-การแห*ง
การเรียนรู# 

 

 
  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
  เปrาหมายของการเรียนรู� 

 การประเมินผลตามชิ้นงานท่ีดําเนินการ โดยผ*านกระบวนการประเมินจากรูปแบบ
ของ Project Base Learning ท่ีประกอบด#วย PAIR Technique และ LO Process คือ การนําเสนอ
โครงการ การระดมสมองในการร*วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ-อย*างสร#างสรรค-ในกิจกรรมการ
เรียนรู# และการบันทึกสังเกตการณ- 
  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. กระบวนการเรียนรู#จาก Project Base Learning ผ*าน PAIR Technique and 
LO Process 

2. สามารถวัดประเมินผลการเป�นผู#นําบุคลากรรุ*นใหม*ผ*านกระบวนการทํางานท่ีได#รับ
มอบหมาย 

3. การประยุกต-ความรู#ท่ีได#ไปสู*กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ-อย*าง
สร#างสรรค- และเกิดประโยชน- 

4. การเป�นองค-การแห*งการเรียนรู#อย*างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 22 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ ในข้ันตอนท่ี 3  
กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค'ประกอบท่ี

สําคัญ 
Mythmaker 
CoP 
 

แนวคิดทฤษฎี
กระบวนการคิดใน
การถ*ายโอน 
The Cognitive 
Theory of 
Transfer  

สร#างชุมชนนักปฏิบัติผ*าน
กระบวนการองค-การแห*งการ
เรียนรู# 6 ข้ันตอน (LO 
Process) ได#แก*  

- การแสวงหาความรู# 
(Acquisition) 

- การสร#างความรู# 
(Knowledge) 

- การจัดเก็บความรู# 
(Storage) 

- การวิเคราะห-และการ
จัดทําคลังความรู# 
(Analysis and Data 
Mining) 

- การถ*ายโอนและการ
เผยแพร*ความรู# 
(Transfer and 
Dissemination) 

- การประยุกต-ใช#และ
การทําให#ข#อมูล
ถูกต#องเท่ียงตรง 
(Application and 
Validation) 

ควบคู*กับการใช#กระบวนการ
ของ PAIR Technique 
- ปuญหา หรือโครงการ 
(Project / Problem) 
- การกระทํา การลงมือทํา 
(Action) 
- การมีส*วนร*วม (Intention)  
- การรายงานผล / การบันทึก 
(Report) 

- วิทยากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการ
พัฒนาองค-การแห*ง
การเรียนรู#ให#
คําแนะนํา และ 
Feedback  
- เอกสารประกอบ
โปรแกรม 
- การบันทึกการ
เรียนรู# 
- แบบประเมินท้ัง 4 
แบบในช*วงหลังการ
พัฒนาเสร็จสิ้น 
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  ผลการสร�างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 
  ในการจัดสร#างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*น
ใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# โดยแบ*งออกเป�น 1). ภาคทฤษฎี เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป�น
ผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 2). ภาคปฏิบัติ โดยผ*านกระบวนการเรียนรู#
แบบ Action Learning Activities ซ่ึงเป�นการเรียนรู#ผ*านกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวความคิด ผู#วิจัยยัง
ได#จัดสร#างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ือนาไปใช#ในข้ันตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม อันได#แก* ชุดการเรียนรู# จํานวน 1 เล*ม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 23 

 
ตารางท่ี 23 ผลการสร#างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ

บุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
เล#มท่ี ช่ือเอกสาร วัตถุประสงค'ของเอกสาร ขอบข#ายเนื้อหา 
1 จากต#นกล#าแห*งการ

ประกันภัย สู*องค-การ
แห*งการเรียนรู# 

เพ่ือให#ผู#ศึกษาชุดการเรียนรู#
มีความรู# ความเข#าใจ
เก่ียวกับหลักการ แนวคิด 
ขององค-การแห*งการเรียนรู# 
การสร#างชุมชนนักปฏิบัติ  
และสามารถนําไป
ประยุกต-ใช#ในการ
ปฏิบัติงานในหน#าท่ีท่ีได#รับ
มอบหมายได#เป�นอย*างดี 
 

 

- ความหมายขององค-การแห*งการ
เรียนรู# 
- ประเภทของความรู# และแหล*ง
ความรู#ในองค-การ 
- องค-ประกอบท่ีสําคัญของการ
เป�นองค-การแห*งการเรียนรู# 
- กระบวนการท่ีทําให#เกิดองค-การ
แห*งการเรียนรู# 
- การจัดการความรู# (Knowledge 
Management)  
- ความหมายของ ACSATA 
- PAIR Technique 
- ชุมนุมนักปฏิบัติ หรือ 
Community of Practice 
 ( CoP ) 

 
  ตารางท่ี 23 ผลการสร#างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ

การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# ประกอบด#วยวัตถุประสงค-และ
ขอบข*ายเนื้อหาของเอกสารประกอบโปรแกรมฯ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับองค-การแห*งการเรียนรู# การ
จัดการความรู#ในองค-การ จนถึงภาคปฏิบัติที่ลงมือทําโครงการที่สอดคล#องกับบริบทของสังคมใน
ปuจจุบัน 
  สรุปผลในการสร#างรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#นั้น ทําให#ได#รายละเอียดของโปรแกรมโดยผ*าน
แนวคิดของโครงการแบบการคิดเชิงระบบท่ีมีกระบวนการ Input – Process – Output – Outcome – 
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Impact มาประยุกต-ใช#ในการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม เพ่ือนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแก#ไข
ในข้ันตอนต*อไป  
  ส#วนที่ 2 ผลของการตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขเครื ่องมือการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การ
แห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  

  การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค*าความเท่ียงตรงของโปรแกรมฯ 
จากผู#ทรงคุณวุฒิ 5 ท*าน  โดยใช#หลักค*าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) โดย
ค*าสูงสุดท่ีเป�นไปได#คือ 0.62 หมายถึงทุกฝiายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ#องต#องกัน ซ่ึง
ใช#ในการตรวจสอบความสอดคล#อง (Consistency) ในเชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมท่ีสร#างข้ึนไปตรวจสอบความสอดคล#องเชิงเนื้อหาโดยใช#เทคนิค
การหาค*าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen’s Kappa Coefficient) ซ่ึงเป�นการใช#วัดความเห็น
พ#องต#องกันสําหรับข#อมูลท่ีได#จากการวัดเชิงจําแนกประเภท โดยผู#วิจัยนําคําแบบสอบถามเก่ียวกับร*าง
ของโปรแกรม ไปขอคําแนะนําจากอาจารย-ท่ีปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมตาม
ข#อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให#ผู#เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยทําหนังสือแนะนําตัวและขอความ
อนุเคราะห-ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห-ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล#องระหว*างโปรแกรมกับวัตถุประสงค-การวิจัย และ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช# รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล#อง (Consistency) ตามเทคนิค แคปปา 
ของโคเฮนเพ่ือผู#วิจัยจะได#นําไปปรับปรุงแก#ไขก*อนนําการโปรแกรม ไป Try out และทดลองใช#จริง  

  สําหรับการใช#สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผู#ประเมิน 3 คนข้ึนไป นั้น ฟลีสส- (Fleiss, 
1971)ได#พัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผู#ประเมิน ต้ังแต* 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกว*า สถิติฟลิสส-
แคปปา(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยค*าสูงสุดท่ีเป�นไปได# คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพ#องต#องกัน
ทุกฝiายโดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพ#องต#องกันระหว*างกลุ*มผู#ประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิง
จําแนกท่ีมีระดับการวัดอยู*ในมาตรานามบัญญัติ โดยผู#ประเมินท้ังสองฝiายได#มีการจําแนกข#อมูลชุด
เดียวกันจํานวน N ตัวอย*าง ออกเป�น 2 ประเภท และเป�นเหตุการณ-ท่ีไม*เกิดร*วมกัน 

  เกณฑ-การพิจารณาระดับความสอดคล#องของสถิติแคปปา เป�นเกณฑ-การพิจารณา
ระดับความสอดคล#องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช(Landis and Koch, 
1977) ดังแสดงตามตารางท่ี 24 

 
ตารางท่ี 24 เกณฑ-การพิจารณาระดับความสอดคล#องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช 

ค#าสถิติแคปปา ระดับความสอดคล�องระหว#างผู�ประเมิน 
0.81-1.00 ระดับความสอดคล#องดีมาก (Almost Perfect) 
0.61-0.80 ความสอดคล#องดี (Substantial) 
0.41-0.60 ความสอดคล#องปานกลาง (Moderate) 
0.21-0.40 ความสอดคล#องพอใช# (Fair) 
0.00-0.20 ความสอดคล#องเล็กน#อย (Slight) 

น#อยกว*า 0.00 ไม*มีความสอดคล#อง (Poor) 
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  โดยสามารถใช#สูตรได#ดังนี้ 
KE =  P(A) - P(E) 

1 - P(E) 
  โดยมีค*าสถิติท่ีอธิบายคือ 

  P (A) = ค*าสัดส*วนท่ี k Raters ท่ีมีความเห็นสอดคล#องกัน  
  P (E) = ค*าส*วนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคล#องกันโดยบังเอิญ  
  K = 1 ถ#ามีความสอดคล#องอย*างสมบรูณ-  
  K = 0 ถ#ามีความเห็นไม*สอดคล#องกัน (No agreement among the raters)  

  โดยมีระดับของความสอดคล#องของข#อคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ  
  ระดับ 5 มีความสอดคล#องมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 มาก  
  ระดับ 3 ปานกลาง  
  ระดับ 2 น#อย  
  ระดับ 1 น#อยท่ีสุด 

  จากนั้นจึงนําโปรแกรมไปทดลองใช#ในโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# การวิจัยสถิติ Cohen Kappa มีค*าท่ี 0.625 แสดงว*า
ผลการทดลองใช#ตัวชี้วัดสามารถใช#งานได#ตามวัตถุประสงค-ของงานวิจัย 

 
ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห- Cohen Kappa 
คําถาม 5 4 3 2 1  Si 

1 5 0 0 0 0 5 1.00 
2 5 0 0 0 0 5 1.00 
3 5 0 0 0 0 5 1.00 
4 5 0 0 0 0 5 1.00 
5 4 1 0 0 0 5 0.60 
6 4 1 0 0 0 5 0.60 
7 4 1 0 0 0 5 0.60 
8 4 1 0 0 0 5 0.60 
9 4 1 0 0 0 5 0.60 
10 0 5 0 0 0 5 1.00 
11 0 5 0 0 0 5 1.00 
12 0 5 0 0 0 5 1.00 
Ci 40 20 0 0 0 60 0.83 
Pi 0.6667 0.3333 0 0 0 1.0000  
 0.4444 0.1111 0 0 0 0.5556  
       0.625 
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  นอกจากนี้ ผู#วิจัยยังได#นําเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ไปทดลองใช# (Try Out) 
แบบทดสอบท่ีผ*านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยจัดพิมพ-เป�นฉบับแล#วนําไปทดลองใช#
กับพนักงานในสายงานประกันภัย จํานวน 30 คน โดยได#ค*าความยากง*ายของข#อสอบ (Item 
Difficulty or Easiness: p) แล#วคัดเลือกข#อสอบท่ีมีค*าระหว*าง 0.28 - 0.79 ค*าอํานาจจําแนกของ
ข#อสอบ (Item Discrimination: r) มีค*าต้ังแต* 0.20 ข้ึนไปและค*าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบมีค*าอยู*ท่ี 0.90 แสดงว*าแบบทดสอบมีค*าความเชื่อม่ันสูง มีความเชื่อถือได#สามารถวัดได#มี
ความสอดคล#องภายในและสามารถนําไปใช#ประเมินความรู#ของผู#เข#าร*วมโปรแกรมได# รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 26 

 
ตารางท่ี 26 ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ

การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# 
ท่ี ประเภท

เครื่องมือ 
 

ลักษณะเครื่องมือ 
จํานวน

ข�อ
คําถาม 

ค#าอํานาจ
จําแนก 

ค#าความ
ยากง#าย 

ค#าความ
เช่ือม่ัน 

1 แบบประเมิน
ความรู#การเป�น
ผู#นําของ
บุคลากรรุ*น
ใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 
(Multiple 

Choice Item) 
ชนิด 4 ตัวเลือก 

15 0.24-0.74 0.28 - 0.79 0.94 

2 แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองของ
กลุ*ม เป�าหมาย
ต*อโปรแกรม 

แบบประเมินเป�น
แบบมาตรวัด
ประมาณค*า 

(Rating Scale) 5 
ระดับ 

15 0.23-0.49  -  0.97 

3 แบบประเมิน
คุณลักษณะ
การเป�นผู#นํา
ของบุคลากร
รุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 
หรือความเป�น 
Mythmaker 

แบบประเมินเป�น
แบบมาตรวัด
ประมาณค*า 

(Rating Scale) 5 
ระดับ 

30 0.34-0.71  -  0.98 
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ตารางท่ี 26 ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู# (ต*อ) 

ท่ี ประเภท
เครื่องมือ 

 
ลักษณะเครื่องมือ 

จํานวน
ข�อ

คําถาม 

ค#าอํานาจ
จําแนก 

ค#าความ
ยากง#าย 

ค#าความ
เช่ือม่ัน 

4 แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิด
จากการ
ประยุกต- ใช#
ความรู#และ
ความเป�น 
Mythmaker 
จากภาคทฤษฎี 
สู*ภาคปฏิบัติ
เพ่ือมุ*งสู*
องค-การแห*ง
การเรียนรู# 

แบบประเมินเป�น
แบบมาตรวัด
ประมาณค*า 

(Rating Scale) 5 
ระดับ 

12 0.37-0.74 - 0.99 

 
  จากตารางท่ี 26 พบว*า เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค-การแห*งการเรียนรู#ในธุรกิจการประกันภัย ท่ี
ผู#วิจัยได#พัฒนาข้ึนเพ่ือนําไปใช#ในการทดลองโปรแกรมภาคสนามแต*ละแบบประเมินนั้นมีคุณภาพตาม
เกณฑ-ท่ีกําหนด 

   บทสรุปของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#น
ใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

  จากศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ 
และมีการทดลองรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการใช#โปรแกรมฯ โดยผ*านกระบวนการดําเนินการ
วิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#าง
ศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ และข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพ
การเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ ด#วยการประยุกต-การใช#เทคนิคการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) การสังเคราะห-วรรณกรรม และเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือพัฒนาเป�น
แนวโน#มของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม* ซ่ึงใช#วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหว*างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
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ประยุกต-ใช#เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi  Futures Research: EDFR) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในข้ันตอนของการวิเคราะห-ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช#ค*าฐานนิยม (Mode) ค*ามัธยฐาน (Median) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล- จนกระท่ังผู#วิจัยได#
รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ จึงได#นํากระบวนการ
ท้ังหมดนี้ ไปประเมินความสอดคล#องโดยใช#สัมประสิทธิ์ โคเฮนแคปปา (Cohen ‘s Kappa) สามารถ
มีค*าความสอดคล#องอยู*ท่ี 0.625 ถือว*าเป�นค*าความสอดคล#องดี (Substantial) ท้ังนี้ ผู#วิจัยได#ศึกษา
ค#นคว#า วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร#างศักยภาพการเป�นผู#นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ อย*างเป�น
ระบบเพ่ือการพัฒนาให#เกิดเป�นโปรแกรมฯ ท่ีสมบูรณ-ต*อไป   
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บทท่ี 5 

ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 
เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

 
 ผลการวิจัยในบทนี้ เป�นการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย กับกลุ(มเป/าหมายท่ี
เป�นกลุ(มทดลองในภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ซึ่งผู วิจัยจะนําเสนอ
รายละเอียดในลักษณะการพรรณนาความประกอบข อมูล และรูปภาพประกอบ การนําเสนอจะ
เป�นไปตามกระบวนการดําเนินการวิจัย 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  และข้ันตอนท่ี 3 ประเมิน
ความเป�นไปได เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(
เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู   ซ่ึงรายละเอียดของผลการทดลองโปรแกรมมีตามลําดับ ดังนี้ 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#
องค'การแห#งการเรียนรู� 
 หลังจากท่ีมีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยการหาค(าความเท่ียงตรงของโปรแกรมเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  จากผู ทรงคุณวุฒิ 5 ท(าน  
โดยใช หลักค(าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน (Cohen's Kappa) โดยค(าสูงสุดท่ีเป�นไปได คือ 0.62 
หมายถึงทุกฝNายเห็นตรงกันหมด ผู วิจัยจึงได กําหนดคนท่ีเป�นบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมาเข าโปรแกรมการ
ทดลอง มีการแบ(งจํานวนคนท่ีเป�นกลุ(มทดลองในการร(วมทุกกระบวนการของโปรแกรม 10 คน และ
กลุ(มควบคุมท่ีเข าร(วมในบางกระบวนการอีก 10 คน ท้ังนี้ วัตถุประสงค,ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ใน
ด านต(างๆ ภายใต กรอบแนวคิดของ MAM Model (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน, จันทึก, 2559) 
ประกอบด วย ผู สร างตํานาน (Mythmaker) ท่ีมีความยืดหยุ(นในการทํางาน การสร างขวัญและ
กําลังใจต(อทีมงาน การคิดและการรับรู  ความต้ังใจและทุ(มเทในการทํางาน การสร างสรรค,เทคโนโลยี 
และ การมีวิสัยทัศน, คือศักยภาพของการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( ท่ีมีการสร างความรู และทักษะ
ท่ีสามารถนํามาใช ในการทํางานได อย(างมีประสิทธิภาพสอดคล องตามเป/าประสงค,ขององค,การ ต(อมา
เป�นเรื่องของกระบวนการพัฒนาภาวะผู นําบุคลากรรุ(นใหม(ให มีการตระหนัก และการส(งเสริมการ
เรียนรู ในองค,การ (Awareness and Enhancing Process) และสุดท ายคือ การจัดการสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู  (Managing to Learning Organization) โดยผ(านกระบวนการฝfกอบรมและพัฒนา
เพ่ือให เกิดความรู  (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด านองค,ความรู เชิงทฤษฎี และด านการ
นําไปประยุกต,ใช ในการปฏิบัติงานให เกิดประสิทธิผลสูงสุด และการนําองค,การให ก าวไปสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู อย(างยั่งยืนต(อไป 

 



168 
 

 ท้ังนี้ วิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือ
มุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู และการพัฒนาบุคลากรรุ(นใหม(ภายใต  
m-a-m process ท่ีมี 3 ข้ันตอน ได แก( ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  ข้ันท่ี 2 
การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) และ ขั้นที่ 3 การประเมิน MAM 
(measurement) โดยผู วิจัยได กําหนดขอบเขตของโปรแกรมและวิธีการดําเนินงานของโปรแกรมให 
สอดคล องกับ m-a-m process ท้ังในส(วนท่ีเป�นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การดําเนินการพัฒนา
ตามโปรแกรมนี้เป�นการดําเนินการในช(วงเดือนพฤษภาคม 2559  เป�นดังรายละเอียดต(อไปนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
 การดําเนินตามข้ันตอนของโปรแกรมได เริ่มข้ึนในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 เม่ือผู วิจัยเข า
ไปบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขออนุญาตคุณแมทธิว กรอส รอง
ประธานอาวุโสฝNายบริหารทรัพยากรมนุษย, ในการเชิญกลุ(มเป/าหมายท่ีเป�นกลุ(มทดลอง จํานวน 10 คน 
และกลุ(มควบคุม จํานวน 10 คน มาเข าร(วมในโปรแกรมครั้งนี้ ซ่ึงผู วิจัยได รับการสนับสนุนและ
ช(วยเหลือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดได ครบท้ัง 2 กลุ(ม ต(อมาใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ผู วิจัยนัดหมายให กลุ(มทดลอง 10 คน และกลุ(มควบคุม 10 คน เข ารับการ
ปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงความเป�นไปของโปรแกรม วัตถุประสงค, และแนวทางในการดําเนินการ
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการ
ประกันภัย ตามโปรแกรมท่ีผู วิจัยได พัฒนาข้ึน และเพ่ือเป�นการสร างความตระหนักให กับกลุ(มทดลอง
ท่ีเข ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย โดยผู วิจัยเป�นผู ดําเนินการปฐมนิเทศกลุ(มเป/าหมายด วย
ตนเอง เริ่มจากการสร างสัมพันธ,ท่ีดีภายในกลุ(ม โดยการทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมสั้นๆ เพ่ือให 
บุคลากรรุ(นใหม(ท่ีเป�นกลุ(มเป/าหมาย ได ทําความคุ นเคยซ่ึงกันและกัน รวมถึงตัวผู วิจัยเองด วย หลังจาก
นั้นผู วิจัยได สร างความความเข าใจเก่ียวกับโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(น
ใหม(ฯ กิจกรรมและข้ันตอนการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมใน
ภาคสนาม และระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ด วยวิธีการบรรยาย ชี้แจงและมีเอกสาร
ประกอบ เนื่องจากกลุ(มทดลองเป�นเด็กรุ(นใหม(ท่ีไม(เคยมีประสบการณ,ในการทํากิจกรรม ผู วิจัยจึงเปpด
โอกาสให มีการซักถามในประเด็นที่ไม(เข าใจจนกลุ(มเป/าหมายมีความเข าใจเป�นอย(างดี รวมถึงการ
เตรียมตัวในการเข าร(วมกิจกรรมภาคสนาม เม่ือทุกคนมีความเข าใจในการเข าร(วมโปรแกรมแล ว ผู วิจัย
ได จัดให มีการทําประเมินก(อนการทดลองโปรแกรม 2 ชุด ซ่ึงประกอบด วย แบบประเมินความรู การ
เป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  และ แบบประเมินคุณลักษณะการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ที่มุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker เพื่อนําไป
เปรียบเทียบผลการประเมินหลังการทดลองโปรแกรม และเปรียบเทียบผลการประเมินระหว(างกลุ(ม
ทดลองกับกลุ(มควบคุม รวมถึงการทําแบบทดสอบบุคลิกภาพแห(งตน หรือ Personality Test ในการ
วัดบุคลิกภาพของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือนํามาสร างทีมให เกิดความเข มแข็ง ในแนวคิดของ Put the 
right man on the right job ซ่ึงบรรยากาศในการพูดคุยและการทําแบบประเมินมีความเรียบร อย 
เป�นกันเอง และไม(กดดัน โดยใช เวลาในการทําปฐมนิเทศและทําแบบประเมินท้ังสิ้น 2.5 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นผู วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารการประเมินท้ังสองกลุ(มแยกจากกันเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 
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พร อมท้ังมอบชุดเอกสารประกอบของโปรแกรม เพ่ือให กลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมนําไปศึกษาก(อน
การเข าร(วมในโปรแกรม ซ่ึงผลจากการจัดปฐมนิเทศและมีการพูดคุยสอบถามกัน โดยกลุ(มเป/าหมาย
ท้ังกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุมได รับความรู  ความเข าใจเก่ียวกับการสร างองค,การแห(งการเรียนรู  
รวมถึงแนวทางในการเข าร(วมการทดลองโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( 
เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ในครั้งนี้ภาพของกลุ(มบุคลากรรุ(นใหม(ได แสดง
ถึงความสนใจ กระตือรือร น และให ความร(วมมือกับผู วิจัยเป�นอย(างดี ส(งผลต(อกําลังใจท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผู วิจัยท่ีจะทําให การทดลองโปรแกรมนี้มีความสมบูรณ,มากยิ่งข้ึน  
 ช(วงเวลาของการทดลองโปรแกรมจริงก็มาถึง วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2559 สถานท่ี 
หน(วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ(มทดลองท่ีเป�นบุคลากรรุ(น
ใหม(จํานวน 10 คนได เดินทางโดยรถตู จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
เวลา 07.30 น. โดยใช เส นทางมอเตอร,เวย, และเข าพัทยา เพ่ือมุ(งหน าสู(อําเภอสัตหีบสถานท่ีปลายทาง
ในการจัดโปรแกรมครั้งนี้ จนกระท่ังเวลา 10.00 น. ถึงท่ีหมายท่ีจัดโปรแกรมคือ กองพันทหารสื่อสาร 
หน(วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู วิจัยต อนรับคณะผู เข าร(วมโปรแกรม และให ลงทะเบียน พร อมกับ
รับประทานอาหารว(างท่ีจัดเตรียมไว  หลังจากนั้นเชิญเข าห องประชุมเพ่ือเริ่มโปรแกรมตามกําหนดการ 
โดยผู วิจัยกล(าวต อนรับผู เข ารับการฝfกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค,ของการฝfกอบรมเข ม (Intensive 
Training Program) ตามโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย เป�นการปฐมนิเทศผู เข าร(วมโปรแกรมอีกรอบในสถานท่ีจริง 
มีบรรยากาศท่ีเป�นกลิ่นไอของทหาร และความต่ืนเต นของผู เข าร(วมโปรแกรมท่ีเป�นบุคลากรรุ(นใหม( 
ทําให เกิดความเป�นกันเองมากข้ึน 
 เวลา 10.30 น. กล(าวเปpดการสัมมนาอย(างเป�นทางการ ซ่ึงผู วิจัยได รับเกียรติจาก ดร.
สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ, รองประธานฝNายบริหารทรัพยากรมนุษย, บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จํากัด ให เกียรติมาเป�นประธานในพิธีเปpด พร อมทั้งกล(าวให โอวาทและกล(าวถึง
ความสําคัญในการเข าร(วมโปรแกรมครั้งนี้ โดยขอให บุคลากรรุ(นใหม(ท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู (องค,การแห(งการเรียนรู  ได ตระหนักและให 
ความสําคัญในแต(ละกิจกรรมของโปรแกรม เพราะถือว(าเป�นโอกาสท่ีดีท่ีจะได พัฒนาตนเอง และ
นําไปสู(การพัฒนาองค,การ ให ก าวไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู ได ในท่ีสุด ดังคํากล(าวตอนหนึ่งท่ีว(า  
 

 โปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู  ในธุรกิจการประกันภัย เป�นโปรแกรมที่มาจากการศึกษา ค นคว าการวิจัยและการพัฒนา 
และนําผลที่ได รับมาทดลองกับบุคลากรรุ(นใหม(ที่อยู(ในสายประกันภัยจริงๆ ถือเป�นเร่ืองที่ได 
ประโยชน,อย(างยิ่งกับทั้งตัวผู วิจัย ตัวผู เข าร(วมโปรแกรม และกับบริษัท ซ่ึงเราสามารถนําความรู 
ในเร่ืองของการสร างองค,การแห(งการเรียนรู ไปประยุกต,ใช ให เกิดเป�นโครงการย(อยๆ ในองค,การ
ได อย(างแท จริง ซึ่งในระยะเวลา 2 วันนี้ ขอให น องๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ,ที่ได เข าร(วม
โปรแกรมคร้ังนี้นําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค,กรของเราให เป�นองค,การแห(ง
การเรียนรู ต(อไป 
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ภาพท่ี 23 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  

   
 หลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลง ผู วิจัยได แนะนําคณะวิทยากรหลักท่ีร(วมในโปรแกรมนี้ ซ่ึง
ได รับความอนุเคราะห,จาก อาจารย,วุฒิชัย ผาสุขกานนท, อาจารย,วาสนา ศรีอัครลาภ และอาจารย,
วสันต, สุทธาวาศ โดยแต(ละท(านมีความรู  ความชํานาญในด านการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน นอกจากนี้วิทยากรทุกท(านยังเป�นเพ่ือนร(วมชั้นเรียนปริญญาเอกเดียวกับผู วิจัยด วย  
 

 
 
ภาพท่ี 24 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
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 นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงท่ีทําหน าท่ีสังเกตการณ, และคอยชี้แนะในการทํากิจกรรม
แก(ผู เข าร(วมโปรแกรม อีก 2 ท(าน ได แก( ดร.ธงชัย ทองมา และอาจารย,ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ, 
 

   
 
ภาพท่ี 25 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  

 
 หลังจากนั้นเวลา 11.00 ทีมวิทยากรนําเข าสู(เนื้อหาของโปรแกรมในช(วงท่ี 1 คือ การ
ละลายพฤติกรรม เพ่ือการสร างสัมพันธภาพท่ีดีต(อกัน และเป�นการปูพ้ืนฐานของ LO Process ให เกิด
ความเข าใจ โดยผ(านกิจกรรม LO Mystery Activities วิทยากรให ผู เข าร(วมโปรแกรมจับฉลากแผ(น
กิจกรรมท่ีเป�นเนื้อเพลงแต(ละท(อนๆ แล วหาเพ่ือนท่ีได เนื้อเพลงในเพลงเดียวกัน มายืนเรียงต(อกันให ได 
ชิ้นงานคือ เพลง 1 เพลงในเวลาท่ีจํากัด ไม(เกิน 1 นาที ซ่ึงผู เข าร(วมโปรแกรมทุกคนจะต องพยายาม
หาคนท่ีมีเนื้อเพลงเพลงเดียวกันกับตนเอง และต องยืนเรียงต(อกันให ได เพลงที่ถูกต อง พร อมท้ัง
สามารถร องเพลงในท(อนท่ีตนเองถือไว  ซ่ึงจะได เป�นเพลง 1 เพลงจากสมาชิกในกลุ(ม 5 คน กิจกรรมนี้
สอดแทรกความเป�นกระบวนการการเรียนรู  ซ่ึงเป�นส(วนหนึ่งขององค,การแห(งการเรียนรู  คือ การท่ี
ผู เข าร(วมโปรแกรมต องแสวงหาความรู  ก็คือ ท(อนของเนื้อเพลงท่ีอยู(ในมือของเพ่ือนร(วมโปรแกรม 
เพ่ือท่ีจะมาสร างให เกิดเพลงท่ีสมบูรณ,ได  ผลจากกิจกรรมนี้ ทําให ผู เข าร(วมโปรแกรมรู จักการแสวงหา
ข อมูลท่ีเป�นความรู แต(ยังไม(สมบูรณ, ต องมีการสร างให เกิดความสมบูรณ, แล วจึงการถ(ายโอนความรู  
หรือถ(ายทอดให เกิดความรู ไปสู(อีกกลุ(มหนึ่ง  
 

  
 
ภาพท่ี 26 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
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 กิจกรรมต(อมาเริ่มในเวลา 11.10 เป�นการสร างสัญลักษณ, และอัตลักษณ,ประจํากลุ(ม 
วิทยากรได แจกอุปกรณ,ให แต(ละกลุ(ม ประกอบด วย ผ าดิบขาว 1 เมตร ผ าสีกลุ(มละสี 1 เมตร สีเมจิก 
กรรไกร โดยกําหนดให  กลุ(มออกแบบสัญลักษณ,ประจํากลุ(มของตนเอง พร อมท้ังชื่อกลุ(ม ลงบนผ าดิบ
ท่ีเตรียมไว ให  เพ่ือท่ีจะนํามาเป�นธงประจํากลุ(มของตนเอง และให คิดคําขวัญสั้นๆ ประจํากลุ(ม ซ่ึงจะ
ใช ตลอดระยะเวลาการร(วมโปรแกรมท้ัง 2 วันนี้ โดยมีเวลาให กลุ(มละ 10 นาที ได ชิ้นงานออกมาเป�น
ธงสัญลักษณ,ของท้ังสองกลุ(ม ต(อจากนั้น วิทยากรได ให แต(ละกลุ(มแนะนําชื่อกลุ(มและคําขวัญด วย
ความพร อมเพรียงและเสียงอันดัง กิจกรรมนี้ชี้ให เห็นถึงการร(วมแรงร(วมใจในสร างผลงานเพ่ือให เกิด
เป�นสัญลักษณ, และเป�นการถ(ายโอนความรู ท่ีได สร างไว ให ผู อ่ืนได รับทราบในความคิดและสิ่งท่ีเราสร าง
ข้ึนมา 
 

  

  
 
ภาพท่ี 27 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) 
 

 เวลา 11.30 น. เป�นกิจกรรมสุดท ายในช(วงของ LO Mystery Activities คือ กิจกรรม
ปpดตาหาโปNง ซ่ึงวิทยากรได แจกลูกโปNงกลุ(มละ 10 ใบให ผู เข าร(วมโปรแกรมช(วยกันเปNาลูกโปNงให ได 
ขนาดกําลังเหมาะ จากนั้นให สร างสัญลักษณ,ประจํากลุ(มโดยการวาดลงในลูกโปNงให เหมือนกันท้ัง 10 ใบ 
พร อมท้ังให นั่งแบ(งฝwxงท้ังสองกลุ(มอยู(หลังกรอบสี่เหลี่ยมท่ีทางวิทยากรใช เทปกาวสีแปะพ้ืนเป�นตาราง
สี่เหลี่ยมไว  จากนั้นวิทยากรให ในกลุ(มตกลงการใช รหัสร(วมกันในการกําหนดทิศทางของกลุ(ม ประมาณ 
2 นาทีเนื่องจากจะต องมีสมาชิกในกลุ(ม 1 คน ถูกปpดตาและเข ามาอยู(ในกรอบสี่เหลี่ยมท่ีมีลูกโปNงของ
ท้ังสองทีมนี้ และกติกาท่ีต(อจากนี้คือ คนท่ีถูกปpดตาจะต องหยิบลูกโปNงท่ีมีสัญลักษณ,ของกลุ(มส(งให 
เพ่ือนในกลุ(มในเวลาท่ีกําหนด โดยท่ีสมาชิกท(านอ่ืนๆ ในกลุ(มจะมีหน าท่ีในการส(งรหัสท่ีสร างและทํา
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ความเข าใจร(วมกันแก(สมาชิกท่ีถูกปpดตาเพ่ือให หยิบลูกโปNงท่ีเป�นสัญลักษณ,ของกลุ(มตนเอง ผลท่ีได 
จากการทํากิจกรรมนี้คือ ผู เข าร(วมโปรแกรมทุกคนได เรียนรู  LO Process จากการแสวงหาความรู โดย
การเปNาลูกโปNง เม่ือมีการสร างรหัสกลุ(ม คือการสร างความรู  หลังจากนั้นมีการเก็บความรู โดยมีลูกโปNง
เป�นตัวแทน การถ(ายโอนความรู  คือการตกลงการใช รหัสของกลุ(มในการชี้แจงการให ได มาซ่ึงการ
แสวงหาความรู  ซ่ึงกิจกรรมนี้สามารถอธิบายกระบวนการของการสร างองค,การแห(งการเรียนรู ได 
ชัดเจน 
 

  
 

  
 
ภาพท่ี 28 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
 
 เวลา 11.45 น. กิจกรรมสุดท ายสําหรับครึ่งวันเช า คือ แรงบันดาลใจจาก Mythmaker 
สู( LO วิทยากรแจก Post-it เพ่ือให ผู เข าร(วมโปรแกรมเขียนสิ่งท่ีอยากทําเพ่ือการเป�นองค,การแห(งการ
เรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงผลท่ีได รับจากกิจกรรมนี้ คือ มีการระดมความคิดกันภายในกลุ(ม     
ผู เข าโปรแกรมถึงทิศทางหรือแผนงาน ของการพัฒนาองค,การไปสู(การเป�นองค,การแห(งการเรียนรู  ซ่ึง
สอดคล องกับทิศทางและเป/าหมายของธุรกิจประกันภัย  
 “เราต องพัฒนาตัวเอง เป�นอันดับแรกในเรื่องของการเรียนรู งานที่ทํา และมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ,ในการทํางานของแต(ละแผนก เพื่อให เกิดการเรียนรู  โดยเริ่มจากกลุ(มเล็ก 
แล วค(อยๆ ขยายไปสู(วงกว างต(อไป”  
 “ต องเปpดใจยอมรับสิ่งใหม(ๆ ถือว(าเป�นสิ่งสําคัญ และการได รับการสนับสนุนจากผู บริหาร
ในเรื่องการจัดทําคลังความรู ขององค,การ ก็จะทําให เกิดแรงบันดาลใจในการสร างผลงานออกมา” 
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 “องค,การแห(งการเรียนรู  สามารถเกิดได จากแผนกเล็กๆ แล วขยายออกมา มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ,ในการทํางาน อาจจัดเป�น session เพื่อให เวทีกับคนท่ีสนใจมานําเสนอ
ผลงานของตนเอง” 
 เป�นข อมูลท่ีได จากการนําเสนอผลของการระดมความคิดของผู เข าร(วมโปรแกรมเก่ียวกับ
การเป�นองค,การแห(งการเรียนรู  
 

  
 
ภาพท่ี 29 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset)  
 
 เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานกลางวันร(วมกัน ท่ีเรือนสักประดู( ซ่ึงเป�นห องอาหาร
ริมทะเลในหาดเตยงาม 
 ต(อมาในเวลา 13.00 - 15.00 น. เป�นช(วงของ LO Practical and Inspiration ผู วิจัยได 
เชิญวิทยากรกิตติมศักด์ิ ดร.ณรงค, ศรีเกรียงทอง กรรมการผู จัดการ โมเดิร,นคาส อินเตอร,เนชั่นแนล 
คอสเมติคส, จํากัด ผู ผลิตและจัดจําหน(ายผลิตภัณฑ,ทําสีผมและดูแลเส นผม ยี่ห อดีแคช (D CASH) 
และเครื่องสําอางยี่ห อไลฟ�ฟอร,ด (LifeFord) มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับการสร าง
องค,การแห(งการเรียนรู สําหรับธุรกิจเครื่องสําอางแบรนด,คนไทยท่ียิ่งใหญ( ซ่ึงเนื้อหาการบรรยายครั้งนี้ 
เป�นเรื่องของ 3 องค,ประกอบในการสร างองค,การแห(งการเรียนรู  ได แก( การได รับการสนับสนุนให เกิด
สภาพแวดล อมการเรียนรู ในองค,การ ความมุ(งม่ันต(อกระบวนการขององค,การแห(งการเรียนรู  และ 
ภาวะผู นําและการเสริมสร างการเรียนรู ในองค,การ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้จะเข ามาสนับสนุนการเกิดองค,การ
แห(งการเรียนรู ได อย(างต(อเนื่องและมีความยั่งยืน การบรรยายในครั้งนี้ สามารถสร างแรงบันดาลใจ 
และจุดประกายให ผู เข าร(วมโปรแกรมเกิดความตระหนักถึงการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจประกันภัยต(อไป เม่ือเสร็จสิ้นการบรรยายของ ดร.ณรงค, ศรีเกรียงทอง 
ผู วิจัยได มอบของท่ีระลึก พร อมกับถ(ายรูปหมู(พร อมเพรียงกัน 
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ภาพท่ี 30 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) (วิทยากรกิตติมศักด์ิ ดร.ณรงค, 

ศรีเกรียงทอง บรรยายในหัวข อ LO Inspiration) 
 

 สรุปสิ่งท่ีได รับจากกิจกรรมในกระบวนการของ ขั้นที่ 1 การปรับกระบวนการทาง
ความคิด (mindset)  คือ ผู เข าร(วมโปรแกรมในครั้งนี้ มีความรู  และความเข าใจในการเป�นองค,การ
แห(งการเรียนรู  รวมถึงกระบวนการขององค,การแห(งการเรียนรู  หรือ LO Process ท่ีมีด วยกัน      
6 ประการคือ การแสวงหาความรู  การสร างความรู  การจัดเก็บความรู  การจัดทําคลังความรู  การถ(าย
โอนความรู  และ การประยุกต,ใช  ถือว(าเป�นการปรับกระบวนการทางความคิดเก่ียวกับการเป�นผู นํา
ของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย(างแท จริง 
 ข้ันท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส#วนร#วม (attention) 
 สําหรับข้ันตอนนี้ เริ่มข้ึนเม่ือเวลา 15.30 น. ภายใต กิจกรรมท่ีเรียกว(า Mythmaker LO 
Team Excellence เป�นการเรียนรู กระบวนการสร างองค,การแห(งการเรียนรู  โดยกิจกรรมท่ีมีชื่อว(า 
การสร างแพ โดยผู วิจัยบูรณาการความรู ได เป�นศัพท,ท่ีเรียกว(า PAIR Technique คือ ปwญหา หรือ
โครงการ (Project / Problem) การปฏิบัติ (Action) การร(วมมือกัน (Intention) และ การจดบันทึก
และรายงานผล(Report) โดยมีจุดประสงค,ในการเรียนรู เทคนิคนี้เพ่ือท่ีจะนําการสร างแพไม ไผ( โดยใช  
PAIR Technique ควบคู(กับ LO Process โดยวิทยากรแจกใบงานในการสร างแพให กับผู เข าร(วม
โปรแกรม กิจกรรมนี้เป�น Outdoor Activity ซ่ึงผู เข าร(วมโปรแกรมได เตรียมพร อมในการทํากิจกรรม
ครั้งนี้เป�นอย(างยิ่ง  การเริ่มต นของกิจกรรมนี้ ณ สนามหน ากองพันทหารสื่อสาร ตามใบงานท่ีได รับดังนี้ 

 
 
 
 



176 
 

กิจกรรม สร�างแพ (Task) 
    

สถานการณ' 
สมาชิกทุกคนติดอยู#บนเกาะกลางทะเล โดยไม#มีเครื่องมือส่ือสารใดๆ 

 
 

 ภารกิจ: 
 สร างแพไม ไผ( ท่ีสามารถนําพาสมาชิกทุกคนข้ึนไปอยู(บนแพได   
 ถ(อแพเพ่ือไปชิงธง และกลับมาจุดเส นชัยให ได เวลาท่ีดีท่ีสุด 

 เง่ือนไข: 
1. สร างแพไม ไผ( กําหนดให ต องมีไม ไผ( อย(างน อยจํานวน 10 ลํา 
2. ทรัพยากรท่ีต องสรรหา คือ ไม ไผ(และเชือก ซ่ึงจะกระจายอยู(ตาม “หนุ(มชาวเกาะ” ท่ี

ใส(ชุดทหารจํานวน 6 ท(าน 
3. หนุ(มชาวเกาะ จะเป�นคนข้ีอาย ดังนั้น การเข าไปพูดคุยได ครั้งละ 1 คนเท(านั้น 

(อุปกรณ,อ่ืนๆ จะมีให  เช(น ถุงมือ เลื่อย มีด) 
4.  การจะได  ทรัพยากร จากชาวเกาะ จะมีเง่ือนไข เพ่ือให ได มา (หนุ(มชาวเกาะแต(ละคน

จะมีเง่ือนไข ไม(เหมือนกัน) 
5. การไปหาหนุ(มชาวเกาะ ต องไปพร อมกันเป�นทีม 
6. ไปถึงชาวเกาะก(อนรับสิทธิ์ ทํากิจกรรมรับทรัพยากรก(อน (ถึงก(อน เล(นก(อน ของหมด

ก(อน) 
7. เม่ือได ทรัพยากรครบ นํามากองรวมไว  ณ จุดรวมพล เพ่ือเรียนรู การผูกเง่ือนเชือก (จะ

เป�นประโยชน,อย(างยิ่งต(อการผูกแพ) 
8. แพท่ีสร าง ต องสามารถเล(นได จริง 
9. จัดสร างภารกิจให สําเร็จในเวลาท่ีสั้นสุด 
10. ทีมท่ีใช เวลาน อยท่ีสุด และบรรลุเป/าหมาย คือ เป�นทีมท่ีชนะในภารกิจนี้ 

 ในระหว(างการทํากิจกรรมนี้ ผู เข าร(วมโปรแกรมต องใช เทคนิคต(างๆ เพ่ือให ได มาซ่ึง
ทรัพยากรท่ีต องใช กระบวนการการเรียนรู เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  เช(น การทําภารกิจแลก
อุปกรณ, เป�นการเรียนรู ในเรื่องของการแสวงหาความรู   ซ่ึงต องใช วิธีการ หรือแนวทางต(างๆ ให ได มา
ซ่ึงความรู  หลังจากนั้นต องมีการสร างความรู  นั่นคือการต(อแพให ได ตามเป/าหมาย โดยท่ีในทุก
กระบวนการสร างแพของผู เข าร(วมโปรแกรมนี้ สามารถใช เทคนิค PAIR และ LO Process มาจับได 
ท้ังสิ้น เป�นการเรียนรู ภายใต กระบวนการเรียนรู ท่ีเรียกว(า Action Learning Activity 

 การต(อแพครั้งนี้ ใช เวลาประมาณ 1.30 ชม. เนื่องจากภารกิจต(างๆ ท่ีผู เข าร(วมโปรแกรม
ต องทํากว(าท่ีจะได มาซ่ึงทรัพยากรนั้น ต องใช เวลาของการคิด การตัดสินใจ การรวมพลังของคนในทีม 
นอกจากนี้ผู วิจัยได จัดให มีพ่ีเลี้ยงประจํากลุ(มที่เป�นนายทหารเหล(าสื่อสาร ของนาวิกโยธิน ซึ่ง
เป�นแหล(งข อมูลความรู ท่ีจะต องไปแสวงหา เพ่ือมาจัดเก็บเป�นความรู ประจํากลุ(มของตนเอง ภารกิจ
การต(อแพสําเร็จลงเม่ือเวลา 17.00 น. จากนั้นมีการทดสอบหรือการประยุกต,ใช จริง โดยการนําแพท่ี
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ต(อได ของท้ังสองกลุ(มไปทดลองในทะเล ซ่ึงเราได เคลื่อนย ายไปยังหาดเตยงาม อ(าวนาวิกโยธิน  ตาม
ภารกิจท่ีกลุ(มได รับคือ ทุกคนในกลุ(ม 5 คน จะต องขึ้นไปอยู(บนแพและถ(อแพชิงธงประจํากลุ(มให 
สําเร็จในเวลาท่ีรวดเร็ว ซ่ึงผลการทดลองการเรียนรู การต(อแพนั้น ปรากฏว(า แพท้ังสองลําสามารถ
รองรับน้ําหนักและถ(อถึงจุดหมายได ในเวลาไล(เลี่ยกัน ทําให ผู เข าร(วมโปรแกรมและตัวผู วิจัยเองมีความ
ต่ืนเต นกับการทดลองและการนํามาประยุกต,ใช ได จริง ท้ังนี้กิจกรรมการต(อแพ เสร็จสิ้นลงในเวลา 
17.30 น. ผู วิจัยจึงพาคณะทุกคนกลับท่ีพักท่ีมารีนรีสอร,ท เพ่ือทําภารกิจส(วนตัว และนัดหมายเวลา 
เวลา 19.00 น. เพ่ือทานอาหารเย็นร(วมกัน และนําเสนอผลการต(อแพ 
 

  
 
ภาพท่ี 31 ข้ันท่ี 2 การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) 
 

  
 
ภาพท่ี 32 ข้ันท่ี 2 การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) 
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ภาพท่ี 33 ข้ันท่ี 2 การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention)   
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ภาพท่ี 34 ข้ันท่ี 2 การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) 
 
 ในเวลา 19.00 ทุกคนพร อมกันท่ีห องประชุมเล็กของอาคารท่ีพัก ทานอาหารเย็นท่ีผู วิจัย
จัดเตรียมให อย(างเต็มท่ี ซ่ึงเป�นอาหารทะเลปp�งย(าง และอ่ืนๆ อีก จนกระท่ังถึงเวลา 20.00 น. เป�นช(วง
ของการนําเสนอถึงขั้นตอน วิธีการ จุดเด(น จุดด อยของกลุ(มในการทํางานร(วมกันเพ่ือให สําเร็จใน
ภารกิจการต(อแพท่ีได รับมอบหมาย 
 

 การเรียนรู ที่ได รับจากกิจกรรมการต(อแพคือ กระบวนการทํางาน การคิด และการ
ตัดสินใจที่ดี การมีทีมงานที่ช(วยเหลือเก้ือกูลกัน สามารถทําให งานที่ดูยากก็สําเร็จลงได  รวมถึง
การได มาซ่ึงความรู ในการผูกเชือกเพื่อให ไม ไผ(เกิดเป�นแพได นั้น ต องเรียนรู จากผู มีประสบการณ, 
และนําความรู นั้นมาถ(ายทอดให รับทราบกันต(อไป ซ่ึงกิจกรรมนี้ทําให เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร างสรรค,โครงการที่จะทําให สําเร็จแม มีเงื่อนไข หรือข อจํากัด หากทีมงานดี และได รับการ
สนับสนุนที่ดี ก็สามารถฝNาฟwนไปได สําเร็จ (ตัวแทนกลุ(มที่ 1 กล(าว) 
 
 สิ่งที่ได รับจากการต(อแพ คือ การทํางานเป�นทีม และการแสวงหาความรู เพื่อให ได ความรู 
และเป�นชิ้นงาน ทําให มีมุมมองในการทํางานที่หลากหลายมากข้ึน การพูดคุยปรึกษาหารือ หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ, สามารถทําให ภารกิจที่ได รับเกิดความสมบูรณ,มากข้ึน การเรียนรู จาก
คนอ่ืน แล วเอามาปรับใช กับเราเป�นเร่ืองที่ดีอย(างยิ่ง (ตัวแทนกลุ(มที่ 2 กล(าว) 
 
 ผู วิจัยได ข อสรุปสิ่งท่ีได รับจากการทํากิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 วันท่ีผ(านไปนั้น สามารถ

ชี้ให เห็นได ชัดเจนว(า บุคลากรรุ(นใหม(มีการเรียนรู ท่ีรวดเร็ว และมีการต่ืนตัวตลอดเวลา สามารถ
ยอมรับในการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได  ทํางานภายใต สถานการณ,ท่ีมีความกดดัน
ได ดี มีการทํางานร(วมกันเป�นทีม แก ไขปwญหาเฉพาะหน าได  แม ว(าจะยังไม(ชํานาญหรือยังขาด
ประสบการณ,ท่ีทําให เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต(จากกิจกรรมในช(วงของการต(อแพ สามารถชี้ชัดว(า 
ประสบการณ,ท่ีดีจะทําให คนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได  นอกจากนี้บุคลากรรุ(นใหม(ยังมีความ
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มุ(งม่ันถึงผลงานท่ีดําเนินการไป หวังผลสัมฤทธิ์ท่ีเป�นรูปธรรม โดยกิจกรรมต(างๆ ท่ีผู วิจัยได ออกแบบ
เพ่ือปรับกระบวนความคิด และการทําให เกิดส(วนร(วมในกิจกรรมนั้น สามารถสะท อนถึงการสร าง
องค,การแห(งการเรียนรู ภายในองค,การได  โดยผ(านกระบวนการท่ีทําให เกิดการเรียนรู ท้ัง 6 ข้ันตอน 
ได แก( การแสวงหาความรู  การสร างความรู  การจัดเก็บความรู  การจัดทําคลังความรู  การถ(ายโอน
ความรู  และ การประยุกต,ใช  และ PAIR Technique ได แก( Project – Action – Intensive – Report 
ซ่ึงสอดแทรกอยู(ในกิจกรรมต(างๆ ท่ีผู วิจัยได ออกแบบและพัฒนาข้ึนให สอดคล องกับวิธีการเรียนรู แบบ
ผู ใหญ( และการเรียนรู แบบ Action Learning Activities 

 กิจกรรมสุดท ายของคํ่าคืนวันแรกของโปรแกรมคือ กลุ(มได รับภารกิจให ร องเพลงและ
แสดง ซ่ึงเป�นช(วงของการพักผ(อน สังสรรค,เพ่ือเปpดใจและทําความรู จักสนิทสนมกันยิ่งข้ึน จนกระท่ัง
เวลา 23.00 น. ก็แยกย ายกันไปพักผ(อน 

 สรุปสิ่งท่ีได รับจาก ข้ันท่ี 2 การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) คือ
วิธีการคิดและการปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค,การเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู  รวมถึงแนวคิด มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ีได รับการพัฒนาและปรับให เข ากับบริบท
ของการทํางานและการนําองค,การไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู  และสุดท ายคือการนําเสนอกระบวนการ
กลุ(มในการสร างการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู โดยใช กิจกรรมการ
ต(อแพ เป�นเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู ท่ีทําให เกิดความเข าใจท่ีชัดเจนข้ึน 
 ข้ันท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
 กิจกรรมวันท่ีสอง วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ห องหาดเล็ก 
อาคารสโมสรนาวิกโยธิน เริ่มจากการทบทวนความรู ภายใต กิจกรรม Mythmaker Refreshment 
ผู วิจัยเป�นผู นําเสนอการทบทวนเรื่อง LO Process vs PAIR Technique และโยงเข ากับเรื่องการต(อแพ 
ซ่ึงเป�นการเรียนรู แบบปฏิบัติจริง โดยใช การเปรียบเทียบแพเป�นความรู ท่ีต องมีวิธีการแสวงหา และ
การสร างเพ่ือให เกิดเป�นความรู ร(วมกัน นอกจากนี้ยังให ความรู เก่ียวกับการเป�นชุมชนนักปฏิบัติ CoP 
(Community of Practice) ซ่ึงเป�นส(วนหนึ่งในการจัดการความรู  เพ่ือนําไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู 
ในท่ีสุด  
 

  
 
ภาพท่ี 35 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
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 จนกระท่ัง 9.30 น. เป�นช(วงกิจกรรมสุดท ายของโปรแกรมคือ Mythmaker CoP ให 
ผู เข าร(วมโปรแกรมท้ังสองทีม สร างชุมชนนักปฏิบัติผ(านกระบวนการองค,การแห(งการเรียนรู  6 
ข้ันตอน (LO Process) โดยให คิดโครงงานท่ีจะนําไปต(อยอดให เกิดการพัฒนาในองค,การต(อไปได  ซ่ึง
ท้ังสองกลุ(มก็ได ระดมความคิด และทํารายงานออกมาบนกระดานฟลิปชาร,ตท่ีจัดเตรียมให   ซ่ึงผู วิจัย
กําหนดให ใช เวลาในการร(วมคิด ร(วมสร างประมาณ 1 ชั่วโมง จนกระท่ังเวลา 10.30 น. ก็เริ่มให แต(ละ
กลุ(มนําเสนอผลงานของตนเอง โดยกลุ(มแรก นําเสนอถึงเรื่อง Guide Book for Foreign Agent คือ
การพัฒนาคู(มือแนะนําเรื่องประกันภัยให กับลูกค าต(างชาติ วัตถุประสงค,ท่ีกลุ(มทดลองคิดทําโครงการ
นี้ข้ึน เพ่ือปรับปรุงด านการบริการแก(กลุ(มลูกค าท่ีเป�นต(างชาติ และการรองรับการเติบโตในตลาด AEC 
ต(อไป ซ่ึงโครงการนี้จะตอบสนองต(อตัวแทนขาย และกลุ(มลูกค าต(างชาติ เนื่องจากปwญหาในการ
สื่อสารทางด านภาษา การอธิบายความคุ มครอง และรายละเอียดในกรมธรรม,ท่ีเป�นภาษาอังกฤษ 
ส(งผลให ท้ังตัวแทนประกันภัยและลูกค า ขาดความเข าใจท่ีดีร(วมกันท้ังสองฝNาย เม่ือมีการพัฒนาคู(มือ
ประกันภัยให เป�นภาษาอังกฤษแล ว จะช(วยลดปwญหาความไม(ชัดเจนเรื่องภาษาท่ีสื่อสารเป�นอย(างดี  
สําหรับกลุ(มท่ีสอง นําเสนอเรื่อง Motor Information Project  คือการพัฒนาระบบข อมูลข(าวสาร
การให บริการของประกันภัยรถยนต,แบบออนไลน,ผ(าน Application ท่ีสามารถเข าถึงได ง(าย จาก
สมาร,ทโฟน แทปเล็ต หรือโน�ตบุ�ค เพื่อให ลูกค าสามารถใช งานได รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ
สถานะของการบริการได ทุกข้ันตอน โดยการรวบรวมรายชื่อศูนย,ให บริการของรถยนต,ท่ัวประเทศ 
เพ่ือความสะดวกในการติดต(อเวลาท่ีลูกค าต องการเคลมประกันรถยนต, ซ่ึงจากการวิพากษ,กันอย(าง
สร างสรรค,ท้ังสองกลุ(ม รวมถึงวิทยากรและหัวหน างานแล วนั้น ผลปรากฏว(า ผู บริหารจากฝNายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย,ของบริษัทยอมรับให ท้ังสองโครงงานนี้นําไปพัฒนาเพ่ือต(อยอดให เกิดเป�นรูปธรรมท่ี
ชัดเจนต(อไป  

 สรุปสิ่งท่ีได รับจาก ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) กระบวนการ
เรียนรู จาก Project Base Learning ผ(าน PAIR Technique and LO Process สามารถวัด
ประเมินผลการเป�นผู นําบุคลากรรุ(นใหม(ผ(านกระบวนการทํางานท่ีได รับมอบหมายการประยุกต,ความรู 
ท่ีได ไปสู(กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ,อย(างสร างสรรค, และเกิดประโยชน,ต(อการเป�น
องค,การแห(งการเรียนรู อย(างยั่งยืน 

 ช(วงสุดท ายของโปรแกรมก็มาถึง ในเวลา 11.15 น. ผู วิจัยแจกผลการประเมินให กับ
ผู เข าร(วมโปแกรมจํานวน 4 ชุด เพ่ือประเมินหลังโปรแกรมเสร็จสิ้น ซ่ึงโดยผู วิจัยเก็บรวบรวมใบ
ประเมินในเวลา 11.30 น. และเวลา 11.35 น. ผู วิจัยได รับเกียรติอย(างยิ่งเม่ือคุณแมทธิว กรอส รอง
ประธานอาวุโสฝNายบริหารทรัพยากรมนุษย, ให เกียรติมากล(าวปpดการสัมมนา ซ่ึงมีใจความสําคัญดังนี้  

 
 ผมมองว(าโปรแกรมการอบรมสําหรับบุคลากรรุ(นใหม(นี้เป�นเร่ืองที่ดีมาก นอกจากจะได 
ความรู  ความสนุกสนาน ยังมีโครงงานที่ดีมากๆ ทั้งสองกลุ(มกลับไปปฏิบัติให เกิดเป�นผลต(อเนื่อง
อย(างชัดเจนที่บริษัทต(อไป ซ่ึงในยุคที่การแข(งขันสูงเช(นนี้ บริษัทต องการเด็กรุ(นใหม(ที่มีความคิด
สร างสรรค,แบบนี้มาพัฒนาให องค,กรเกิดความแปลกใหม( และเป�นผู นําในตลาดประกันภัย ซ่ึงการ
เข าร(วมในโปรแกรมนี้ก็เป�นส(วนช(วยกระตุ นให พวกเราคิดและลงมือปฏิบัติกันอย(างจริงจัง และ
จะเป�นผลดีต(อบริษัทอย(างแน(นอน  
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เม่ือคุณแมทธิวกล(าวจบ ผู วิจัยได มอบของท่ีระลึกให กับทีมวิทยากรท้ัง 3 ท(าน และ
ผู บริหารจากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และถ(ายรูปเป�นท่ีระลึกร(วมกัน 
หลังจากนั้นเวลา 11.45 น. ผู วิจัยพาผู เข าร(วมโปรแกรมและผู บริหาร ตลอดจนทีมงานไปทานอาหาร
กลางวันท่ีเรือนสักประดู(  หลังจากนั้นก็ส(งคณะผู เข าร(วมโปรแกรมเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู ท่ีมา
ส(งในวันแรก ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

 

   
 

   
 

  
 
ภาพท่ี 36 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
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 สรุปการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ตามกรอบแนวคิด m-a-m process 
ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset)  

 เปHาหมายของการเรียนรู� 
 การเรียนรู ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู จากกลุ(ม (Group Learning) เพ่ือให เกิด

ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม( โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม MAM Model ท่ีกล(าวถึงความเป�น"ผู สร างตํานาน" (Mythmaker) 
"การตระหนัก และการส(งเสริม" การเรียนรู ในองค,การ (Awareness and Enhancing Process) และ
การพัฒนาไปสู( "องค,การแห(งการเรียนรู " (Managing to Learning Organization) 

 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. องค,ความรู ท่ีเก่ียวกับการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  

ได แก( ความเป�น Mythmaker การสร างสํานึกและการกระตุ น Awareness and Enhancing เพ่ือให 
เกิดองค,การแห(งการเรียนรู  Managing to Learning Organization 

2. บุคลิกภาพแห(งตนในการเรียนรู ตนเองและทีม 
3. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป�น Mythmaker ท่ีสามารถผลักดันสู(องค,การแห(ง

การเรียนรู  
4. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการกลุ(มในการสร างการเป�นผู นําของบุคลากร 

รุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  
 

ตารางท่ี 27  ข้ันตอนและกิจการเพ่ือการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

LO Mystery Activities  
กิจกรรมท่ี 1  

- วิทยากรให ผู เข าร(วมโปรแกรมจับฉลากแผ(น
กิจกรรมท่ีเป�นเนื้อเพลงแต(ละท(อนๆ แล วหา
เพ่ือนท่ีได เนื้อเพลงในเพลงเดียวกัน มายืนเรียง
ต(อกันให ได ชิ้นงานคือ เพลง 1 เพลงในเวลาท่ี
จํากัด ไม(เกิน 1 นาที ซ่ึงผู เข าร(วมโปรแกรมทุก
คนจะต องพยายามหาคนท่ีมีเนื้อเพลงเพลง
เดียวกันกับตนเอง และต องยืนเรียงต(อกันให ได 
เพลงท่ีถูกต อง พร อมท้ังสามารถร องเพลงใน
ท(อนท่ีตนเองถือไว  ซ่ึงจะได เป�นเพลง 1 เพลง
จากสมาชิกในกลุ(ม 5 คน 
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ตารางท่ี 27 ข้ันตอนและกิจการเพ่ือการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) (ต(อ) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 2  
- สร างสัญลักษณ, และอัตลักษณ,ประจํากลุ(ม 

วิ ท ย า ก ร ไ ด แ จ ก อุ ป ก ร ณ, ใ ห แ ต( ล ะ ก ลุ( ม 
ประกอบด วย ผ าดิบขาว 1 เมตร ผ าสีกลุ(มละสี 
1 เมตร สีเมจิก กรรไกร โดยกําหนดให  กลุ(ม
ออกแบบสัญลักษณ,ประจํากลุ(มของตนเอง 
พร อมท้ังชื่อกลุ(ม ลงบนผ าดิบท่ีเตรียมไว ให  
เพ่ือท่ีจะนํามาเป�นธงประจํากลุ(มของตนเอง 
และให คิดคําขวัญสั้นๆ ประจํากลุ(ม ซ่ึงจะใช 
ตลอดระยะเวลาการร(วมโปรแกรมท้ัง 2 วันนี้ 
โดยมีเวลาให กลุ(มละ 10 นาที ได ชิ้นงาน
ออกมาเป�นธงสัญลักษณ,ของท้ังสองกลุ( ม 
ต(อจากนั้น วิทยากรได ให แต(ละกลุ(มแนะนําชื่อ
กลุ(มและคําขวัญด วยความพร อมเพรียงและ
เสียงอันดัง 

กิจกรรมท่ี 3 
- กิจกรรมปpดตาหาโปNง ซ่ึงวิทยากรได แจกลูกโปNง

กลุ(มละ 10 ใบให ผู เข าร(วมโปรแกรมช(วยกันเปNา
ลูกโปNงให ได ขนาดกําลังเหมาะ จากนั้นให สร าง
สัญลักษณ,ประจํากลุ(มโดยการวาดลงในลูกโปNง
ให เหมือนกันท้ัง 10 ใบ พร อมท้ังให นั่งแบ(งฝwxง
ท้ั งสองกลุ( มอยู( หลั งกรอบสี่ เหลี่ ยม ท่ีทาง
วิทยากรใช เทปกาวสี แปะ พ้ืน เป�นตาราง
สี่เหลี่ยมไว  จากนั้นวิทยากรให ในกลุ(มตกลงการ
ใช รหัสร(วมกันในการกําหนดทิศทางของกลุ(ม 
ประมาณ 2 นาทีเนื่องจากจะต องมีสมาชิกใน
กลุ(ม 1 คน ถูกปpดตาและเข ามาอยู(ในกรอบ
สี่เหลี่ยมท่ีมีลูกโปNงของท้ังสองทีมนี้ และกติกาท่ี
ต(อจากนี้คือ คนท่ีถูกปpดตาจะต องหยิบลูกโปNงท่ี
มีสัญลักษณ,ของกลุ(มส(งให เพ่ือนในกลุ(มในเวลา
ท่ีกําหนด โดยท่ีสมาชิกท(านอ่ืนๆ ในกลุ(มจะมี
หน าท่ีในการส(งรหัสท่ีสร างและทําความเข าใจ
ร(วมกันแก(สมาชิกท่ีถูกปpดตาเพ่ือให หยิบลูกโปNง
ท่ีเป�นสัญลักษณ,ของกลุ(มตนเอง 
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ตารางท่ี 27 ข้ันตอนและกิจการเพ่ือการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) (ต(อ) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

ประโยชน'ท่ีได�รับ 
- กระบวนการการเรียนรู  ซ่ึงเป�นส(วนหนึ่งของ

องค,การแห(งการเรียนรู  คือ การท่ีผู เข าร(วม
โปรแกรมต องแสวงหาความรู  ก็คือ ท(อนของ
เนื้อเพลงท่ีอยู(ในมือของเพ่ือนร(วมโปรแกรม 
เพ่ือท่ีจะมาสร างให เกิดเพลงท่ีสมบูรณ,ได  ผล
จากกิจกรรมนี้ ทําให ผู เข าร(วมโปรแกรมรู จัก
การแสวงหาข อมูลท่ีเป�นความรู แต(ยังไม(
สมบูรณ, ต องมีการสร างให เกิดความสมบูรณ, 
แล วจึงการถ(ายโอนความรู  หรือถ(ายทอดให เกิด
ความรู ไปสู(อีกกลุ(มหนึ่ง 

 

Mythmaker to LO 
- วิทยากรแจก Post-it เพ่ือให ผู เข าร(วม

โปรแกรมเขียนสิ่ ง ท่ีอยากทําเ พ่ือการเป�น
องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย  

ประโยชน'ท่ีได�รับ 
- ผลท่ีได รับจากกิจกรรมนี้  คือ มีการระดม

ความคิดกันภายในกลุ(มผู เข าโปรแกรมถึง
ทิศทางหรือแผนงาน ของการพัฒนาองค,การ
ไปสู( การ เป�นองค,การแห( งการ เรี ยนรู  ซ่ึ ง
สอดคล องกับทิศทางและเป/าหมายของธุรกิจ
ประกันภัย  

 

 

LO Practical and Inspiration 
- วิทยากรพิเศษบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู 

เก่ียวกับการสร างองค,การแห(งการเรียนรู มี 3 
องค,ประกอบในการสร างองค,การแห(งการ
เรียนรู  ได แก( การได รับการสนับสนุนให เกิด
สภาพแวดล อมการเรียนรู ในองค,การ ความ
มุ(งม่ันต(อกระบวนการขององค,การแห(งการ
เรียนรู  และ ภาวะผู นําและการเสริมสร างการ
เรียนรู ในองค,การ ซ่ึงสิ่ ง เหล(านี้ จะเข ามา
สนับสนุนการเกิดองค,การแห(งการเรียนรู ได 
อย(างต(อเนื่องและมีความยั่งยืน 
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ตารางท่ี 27  ข้ันตอนและกิจการเพ่ือการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) (ต(อ) 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

ประโยชน'ที่ได�รับ 
- สามารถสร างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให 

ผู เข าร(วมโปรแกรมเกิดความตระหนักถึงการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู ในธุรกิจประกันภัยต(อไป 

 
 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส#วนร#วม (attention) 

 เปHาหมายของการเรียนรู� 
 ข้ันเตรียมการ (Preparation) ขั้นความคิดคุกรุ(นหรือขั้นฟwกตัว (Incubation)  ข้ัน

จรรโลงใจหรือข้ันความคิดกระจ(าง (Inspiration or Illumination) และ ข้ันการปรับปรุงหรือข้ัน
พิสูจน, (Revision or Verification) 

 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. วิธีการคิดและการปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค,การเพ่ือ

มุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  
2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ีได รับการพัฒนาและปรับให เข ากับบริบท

ของการทํางานและการนําองค,การไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู  
3. การนําเสนอกระบวนการกลุ(มในการสร างการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(

องค,การแห(งการเรียนรู  
 

ตารางท่ี  28  ข้ันตอนและกิจการเพ่ือการสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม (attention) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 

Mythmaker LO Team Excellence 
- วิทยากรให หลักการทํางานแบบ PAIR Technique 
- กําหนดวัตถุประสงค,ให สร างแพ โดยมีเงือนไข

ตามใบงานท่ีมอบหมายให  
- ให กลุ(มผู เข าร(วมโปรแกรมออกแบบแพ และ

แก ไขปwญหาตามบานท่ีได รับ 
- นําเสนอผลการต(อแพ และทดลองจริง 
- วิพากษ,ในการทํางานของกลุ(ม 

ประโยชน'ที่ได�รับ 
- การพัฒนาศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(น

ใหม( ในด านความยืดหยุ(นในการทํางาน, การ
สร างขวัญและกําลังใจต(อทีมงาน, การคิดและการ
รับรู , ความต้ังใจและทุ(มเทในการทํางาน, การ
สร างสรรค,เทคโนโลยี และ การมีวิสัยทัศน,  
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 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
 เปHาหมายของการเรียนรู� 
 การประเมินผลตามชิ้นงานท่ีดําเนินการ โดยผ(านกระบวนการประเมินจากรูปแบบของ 

Project Base Learning ท่ีประกอบด วย PAIR Technique และ LO Process คือ การนําเสนอ
โครงการ การระดมสมองในการร(วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ,อย(างสร างสรรค,ในกิจกรรม
การเรียนรู  และการบันทึกสังเกตการณ, 

 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. กระบวนการเรียนรู จาก Project Base Learning ผ(าน PAIR Technique and LO 

Process 
2. สามารถวัดประเมินผลการเป�นผู นําบุคลากรรุ(นใหม(ผ(านกระบวนการทํางานท่ีได รับ

มอบหมาย 
3. การประยุกต,ความรู ท่ีได ไปสู(กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ,อย(าง

สร างสรรค, และเกิดประโยชน, 
4. การเป�นองค,การแห(งการเรียนรู อย(างยั่งยืน 

 
ตารางท่ี 29  ข้ันตอนและกิจกรรมเพ่ือการประเมิน MAM (measurement) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
Mythmaker CoP 

- การสร างชุมชนนักปฏิบัติผ(านกระบวนการ
องค,การแห(งการเรียนรู  6 ข้ันตอน (LO 
Process) และ PAIR Technique โดยให คิด
โครงงานท่ีจะนําไปต(อยอดให เกิดการพัฒนา
ในองค,การต(อไปได  

ประโยชน'ท่ีได�รับ 
- ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( ท้ัง 

6 ด าน คือ ความยืดหยุ(นในการทํางาน, การ
สร างขวัญและกําลังใจต(อทีมงาน, การคิดและ
การรับรู , ความต้ังใจและทุ(มเทในการทํางาน, 
การสร า งสรรค, เทคโนโลยี  และ  การ มี
วิสัยทัศน,  

 

 

 
 สรุปผลท่ีได รับจากการทดลองโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร      
รุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัยเป�นการใช กระบวนการเรียนรู  3 ข้ันตอน 
1) การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการเป�นผู นําของบุคลากร         
รุ(นใหม( โดยเน นการให ความรู  ความเข าใจในการเป�น "ผู สร างตํานาน" (Mythmaker) ท้ัง 6 ด าน โดย
ใช กระบวนการเรียนรู ท่ีประกอบด วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร(วม 
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(Mythmaker Group Discussion Session) 2) การสร างความสนใจ และการมีส(วนร(วม 
(attention) เพ่ือให เกิด "การตระหนัก และการส(งเสริม" การเรียนรู ในองค,การ (Awareness and 
Enhancing Process) และการขับเคลื่อนให องค,การไปสู( "องค,การแห(งการเรียนรู " (Managing to 
Learning Organization) โดยใช กระบวนการการเรียนรู ผ(าน Action Learning Activities ผ(าน
กระบวนการ PAIR : Project-Action-Intention-Report และ 3) การประเมิน MAM (measurement) 
เป�นการประเมินจากรูปแบบของ Problem Base Learning ท่ีประกอบด วย การระดมสมองในการ
ร(วมกันทํางานเป�นทีม การนําเสนอโครงการ และการวิพากษ,อย(างสร างสรรค,ในกิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึง
กลุ(มทดลองสามารถสร างสรรค,ผลงานออกได อย(างเป�นท่ีชื่นชมของผู บริหารอย(างยิ่ง 
 สําหรับผลการวิเคราะห,ข อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในภาคสนามนั้น ผู วิจัย
ได นําเสนอในหัวข อต(อไป 

  ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากร
รุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 ในหัวข อนี้เป�นการนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพ
การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ดังนี้      
1. ผลการประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู เปรียบเทียบ
ก(อนและหลังการเข าร(วมโปรแกรม และเปรียบเทียบระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม 2. ผลการ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ(ม ทดลองท่ีมีต(อโปรแกรม 3. แบบประเมินคุณลักษณะการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker เปรียบเทียบก(อน
และหลังการเข าร(วมโปรแกรม และเปรียบเทียบระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม 4. แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือ
มุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยเป�นการวิเคราะห,ข อมูลท่ีได จากการเก็บข อมูลของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมท้ัง 4 ประเภท ในการนี้ผู วิจัยวิเคราะห,ข อมูลโดยใช การวิเคราะห,ด วยสถิติการ
ทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-วิทนีย, ยู (The Mann-
Whitney U Test) และวิธีการของแม็คเนมาร, (McNemar Test) 

 ในข้ันตอนการนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนามกับกลุ(มเป/าหมายซ่ึงจะได นําเสนอ
รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความรู�การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการ
เรียนรู� 

  ผลการวิเคราะห,เปรียบเทียบการประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือ
มุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลอง และกลุ(มควบคุม แบ(งออกเป�น 3 ส(วน ได แก( 1) ผลประเมิน
ความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ของกลุ(มทดลองเปรียบเทียบ
ก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 2) ผลประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู ของกลุ(มควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม และ 
3) ผลประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู เปรียบเทียบ
ระหว(างกลุ(มทดลองกับกลุ(มควบคุม โดยวิเคราะห,ความแตกต(างระหว(างค(าเฉลี่ยสองค(าท่ีได จากกลุ(ม
ตัวอย(างท่ีเป�นอิสระจากกัน (Independent Sample) ตามลําดับ ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 30   
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ตารางท่ี 30 ผลประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ของ
กลุ(มทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

จํานวน 
(n) 

คะแนนหลัง
การพัฒนา 

Mean 
Rank 

คะแนนก#อน 
การพัฒนา 

Mean 
Rank D  Z-test 

 
P-value 

Mean     S.D Mean S.D 
10 11.80 1.47 15.35 6.60 1.95 5.2 5.2 3.694** 0.00 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตารางท่ี 30 จะเห็นได ว(า เม่ือตรวจสอบความแตกต(างในการประเมินความรู ของ  

ผู ท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ในกลุ(มทดลอง พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมมีความรู การเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยมีผลคะแนนก(อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
แตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (MaNemar test, Z –test = 3.694, P-value = 
0.00) โดยกลุ(มทดลองมีคะแนนความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู ข้ันพ้ืนฐานหลังการพัฒนาสูงกว(าก(อนการพัฒนาตามโปรแกรม หมายความว(าโปรแกรม 
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 31 ผลประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ของ

กลุ(มควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

จํานวน 
(n) 

คะแนนหลัง
การพัฒนา 

Mean 
Rank 

คะแนนก#อน 
การพัฒนา 

Mean 
Rank D  Z-test 

 
P-value 

Mean     S.D Mean S.D 
10 6.50 0.97 13.75 5.20 1.32 7.25 1.30 2.509** 0.012 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 31 จะเห็นได ว(า เม่ือตรวจสอบความแตกต(างในการประเมินความรู ของ 
ผู ท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ในกลุ(มควบคุม พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมมีความรู การเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยมีผลคะแนนก(อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
แตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar test, Z –test = 3.694, P-value = 
0.00)   โดยกลุ(มควบคุมมีคะแนนความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู ข้ันพ้ืนฐานหลังการพัฒนาสูงกว(าก(อนการพัฒนาตามโปรแกรม หมายความว(า โปรแกรม
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปใช ในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 32 ผลประเมินความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ของ                
เปรียบเทียบระหว(างกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม 

กลุ#ม 
จํานวน 

(n) 

คะแนนความแตกต#าง
ของความรู� 

Mean 
Rank 

Mann - 
Whitney 

U 
Z-test P 

Mean S.D 
กลุ(มทดลอง 10 1.6 2.08 15.50 

0.000 3.814* 0.00 
กลุ(มควบคุม 10 1.3 1.58 5.50 
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
  จากตารางที่ 32 จะเห็นได ว(า เมื่อตรวจสอบความแตกต(างในการประเมินความรู 

ของผู ท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ของกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมท้ังสองกลุ(ม
มีความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หลังการพัฒนาแตกต(างกัน
อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = 3.814,           
p-value  = 0.000) โดยกลุ(มทดลองมีคะแนนความรู การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู ข้ันพ้ืนฐานหลังการพัฒนาสูงกว(ากลุ(มควบคุม หมายความว(า โปรแกรม
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปใช ในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ#มทดลองท่ีมีต#อโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 
  ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต(อโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ของกลุ(มทดลอง เป�นการดําเนินการประเมินหลัง
สิ้นสุดโปรแกรม มีรายการประเมินอยู(ท้ังหมด 4 ด าน ได แก( ด านเนื้อหาของโปรแกรม ด านรูปแบบ
ของโปรแกรม ด านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศของโปรแกรม และด านประโยชน,ท่ีได รับจาก
โปรแกรม โดยวิเคราะห,ค(าเฉลี่ย  (Mean) ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑ,ค(าเฉลี่ยการประเมิน 
ดังนี้  
  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  
  1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน อย  
  1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน อยท่ีสุด  

  ผลการประเมินเป�นดังรายละเอียดในตารางท่ี 33 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต(อโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  

(n = 10) 

ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ค#าเฉล่ีย 
Mean 

S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด�านเนื้อหาของโปรแกรม 4.58 1.63 มากท่ีสุด 

1 
วัตถุประสงค,ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและ
ชัดเจน 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

2 
กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล อง
กับวัตถุประสงค,ของโปรแกรม 

4.50 1.65 มากท่ีสุด 

3 
เนื้อหาในการเสริมสร างศักยภาพมีความสําคัญและ
จําเป�นต(อการปฏิบัติงาน 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

4 
การวัดและประเมินผลการเสริมสร างศักยภาพมี
ความสอดคล องกับเนื้อหา 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

ด�านรูปแบบของโปรแกรม 4.50 1.64 มาก 

5 
ระยะเวลาท่ีใช แต(ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
สอดคล อง กับการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นํา
ของบุคลากรรุ(นใหม(ฯ 

4.20 1.71 มาก 

6 
รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ฯ ส(งเสริม
การเรียนรู และสอดคล องกับเนื้อหา 

4.40 1.68 มาก 

7 

ผู ดําเนินการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(ฯ มีการกระตุ นให ผู เข ารับการพัฒนา 
มีส(วนร(วมในกิจกรรม และสามารถนําให เกิดการ
เรียนรู  

4.70 1.59 มากท่ีสุด 

8 
ผู ดําเนินการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(ฯ ได ให คําแนะนําและสนับสนุนการ
เรียนรู ได อย(างเหมาะสม 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

9 การสรุปองค,ความรู และประเมินผลมีความชัดเจน 4.60 1.62 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต(อโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (ต(อ) 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค#าเฉล่ีย 
Mean 

S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด�านส่ือการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู� 4.45 1.66 มาก 

10 
สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร างศักยภาพ
การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ฯ มีความสอดคล อง
กับเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรม 

4.40 1.68 มาก 

11 โสตทัศนูปกรณ,ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม 4.40 1.68 มาก 

12 สถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 4.60 1.62 มากท่ีสุด 

13 
สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย(างครบถ วนและ
เหมาะสม 

4.40 1.68 มาก 

ด�านประโยชน'ท่ีได�รับจากการโปรแกรม 4.70 1.58 มากท่ีสุด 

14 
ความรู  ทักษะ และแนวคิด ท่ีได รับจากโปรแกรม
เป�นประโยชน,ต(อผู เข าร(วมโปรแกรม 

4.60 1.62 มากท่ีสุด 

15 
ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นํา
ของบุคลากรรุ(นใหม(ฯสามารถนําไปประยุกต,ใช ใน
การทํางานได แท จริง 

4.80 1.54 มากท่ีสุด 

  รวมเฉล่ีย 4.53 1.64 มากท่ีสุด 

 
  ตารางท่ี 33 พบว(า กลุ(มทดลองท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นํา

ของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  มีความพึงพอใจต(อโปรแกรมดังกล(าว โดยรวม
อยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.53) หากพิจารณาเป�นรายด านมีความพึงพอใจอยู(ในระดับมากถึง
มากท่ีสุด โดยด านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน อย 3 อันดับ คือ ด านประโยชน,ท่ีได รับ
จากโปรแกรม (Mean = 4.70)  ด านเนื้อหา (Mean = 4.58)  และด านรูปแบบของโปรแกรม       
(Mean = 4.50) หากพิจารณาแต(ละด านจําแนกเป�นรายข อ ปรากฏผลดังนี้ 

1. ด านเนื้อหาของโปรแกรม ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในกลุ(มทดลองมีความพึงพอใจต(อโปรแกรมนี้โดย
รวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.58) หากพิจารณาเป�นรายข อแล วพบว(าในด านนี้มีความพึงพอใจ
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เป�นรายข ออยู(ในระดับมากท่ีสุดทุกข อ โดยข อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดท่ีมีคะแนนเท(ากันท้ัง 3 อันดับ 
ได แก( วัตถุประสงค,ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน (Mean = 4.60) เนื้อหาในการเสริมสร าง
ศักยภาพมีความสําคัญและจําเป�นต(อการปฏิบัติงาน (Mean = 4.60) และการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร างศักยภาพมีความสอดคล องกับเนื้อหา (Mean = 4.60) ตามลําดับ 

2. ด านรูปแบบของโปรแกรม ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในกลุ(มทดลองมีความพึงพอใจต(อรูปแบบของ
โปรแกรมนี้ โดยรวมอยู(ในระดับมาก (Mean = 4.50) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความพึงพอใจอยู(ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน อย 3 อันดับแต(ในลําดับท่ี
สองและสามมีค(าคะแนนเฉลี่ยเท(ากัน เป�นดังนี้ อันดับแรก คือ ผู ดําเนินการเสริมสร างศักยภาพการ
เป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ฯ มีการกระตุ นให ผู เข ารับการพัฒนา มีส(วนร(วมในกิจกรรม และสามารถ
นําให เกิดการเรียนรู  (Mean = 4.70) ผู ดําเนินการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(ฯ ได ให คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู ได อย(างเหมาะสม  (Mean = 4.60) และการสรุป
องค,ความรู และประเมินผลมีความชัดเจน (Mean = 4.60) ตามลําดับ 

3. ด านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในกลุ(มทดลองมีความพึง
พอใจต(อโปรแกรม โดยรวมอยู(ในระดับมาก (Mean = 4.45) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความพึงพอใจ
อยู(ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดมี 1 ข อ คือ สถานท่ีดําเนินการพัฒนามี
ความเหมาะสม (Mean = 4.60) และท่ีเหลืออีก 3 ข อมีความพึงพอใจมาก เท(ากับ  (Mean = 4.40)   
คือ สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ฯ มีความ
สอดคล องกับเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรม โสตทัศนูปกรณ,ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกมีอย(างครบถ วนและเหมาะสม 

4. ด านประโยชน,ท่ีได รับจากการโปรแกรม ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการ
เป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในกลุ(มทดลองมีความพึงพอใจต(อ
โปรแกรม โดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.70) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความพึงพอใจอยู(
ในระดับมากท่ีสุดท้ังสองข อ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุดและรองลงไป ดังนี้ ผลท่ีเกิดจากการ
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ฯสามารถนําไปประยุกต,ใช ในการทํางานได แท จริง    
(Mean = 4.80) ความรู  ทักษะ และแนวคิด ท่ีได รับจากโปรแกรมเป�นประโยชน,ต(อผู เข าร(วมโปรแกรม 
(Mean = 4.60) ตามลําดับ 
  ท้ังนี้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต(อโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นํา
ของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได ว(า ด านประโยชน,ท่ี
ได รับจากโปรแกรม ไม(ว(าจะเป�นองค,ประกอบเรื่อง ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นํา
ของบุคลากรรุ(นใหม(ฯสามารถนําไปประยุกต,ใช ในการทํางานได แท จริง และ ความรู  ทักษะ และ
แนวคิด ท่ีได รับจากโปรแกรมเป�นประโยชน,ต(อผู เข าร(วมโปรแกรม ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุดทําให 
บุคลากรรุ(นใหม(ท่ีเข าร(วมในโปรแกรมนี้ ได เกิดการเรียนรู  และสามารถสร างชิ้นงานท่ีมีคุณประโยชน,
ต(อองค,การให ก าวไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู ตามเจตนารมณ,ของผู วิจัยได  
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#ท่ีมุ#งสู#องค'การแห#งการ
เรียนรู� หรือความเป�น Mythmaker 
  ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(มทดลองและกลุ(มควบคุม ในท่ีนี้ผู วิจัยได นําเสนอผลการ
ประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( แบ(งออกเป�น 3 ส(วน ดังนี้ 1) ผลการประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(มทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตาม
โปรแกรม 2) ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(มควบคุมเปรียบเทียบ
ก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม และ 3) ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เปรียบเทียบระหว(างกลุ(มทดลองกับกลุ(มควบคุม โดยวิเคราะห,ความแตกต(าง ระหว(างค(าเฉลี่ย
สองค(าท่ีได จากกลุ(มตัวอย(างท่ีเป�นอิสระจากกัน (Independent Sample) ตามลําดับ รายละเอียดใน
ตารางท่ี  34 ถึง 36 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 34 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม

ทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ที่ 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา D  
Mean S.D Mean S.D  

ด�านความยืดหยุ#นในการทํางาน             

1 บุคลากรสามารถปรับตัวเพื่อ
รองรับการปรับเปล่ียนนโยบาย 
กลยุทธ, และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได  

10 4.20 1.71 4.50 1.71 0.30 

2 บุคลากรมีการเรียนรู ขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีแตกต(างไปจากเดิม 10 3.80 1.92 4.50 1.65 0.70 

3 บุคลากรอาสา และให ความ
ร(วมมือกับในการปฏิ บั ติงาน
ภายในองค,การ 

10 3.70 1.86 4.20 1.71 0.50 

4 บุคลากรสามารถนําความรู มา
วิเคราะห, สังเคราะห, เป�น
แนวทางแก ไขปwญหาและพัฒนา
งานได ตรงเป/าประสงค, 

10 4.10 1.87 4.30 1.70 0.20 

5 บุคลากรมีการหาทางเลือกใหม(
ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต(องานท่ีได รับมอบหมาย 

10 4.10 1.82 4.60 1.62 0.50 

  เฉล่ีย 
 

3.98 1.84 4.42 1.68 0.44 
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ตารางท่ี 34 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ที่ 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา D  
Mean S.D Mean S.D  

ด�านทักษะการคิดและการรับรู� 
      

6 บุคลากรเข าใจบทบาทหน าท่ี 
เป/าหมาย และทิศทางการ
ทํางานของตนเอง 

10 4.00 1.83 4.70 1.59 0.70 

7 บุคลากรสามารถวิเคราะห,และ
หาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและหน(วยงาน 

10 4.20 1.81 4.60 1.62 0.40 

8 บุคลากรมีวิธีการคิดและ
มุมมองในการทํางานท่ี
สอดคล องกับเป/าหมายของ
องค,การ  

10 3.90 1.78 4.60 1.62 0.70 

9 บุคลากรแสวงหาแนวคิดและ
วิธีการใหม(ๆ เพ่ือนํามาปรับใช 
ในการทํางานได อย(างมี
ประสิทธิภาพ 

10 4.20 1.81 4.50 1.65 0.30 

10 บุคลากรสามารถนําความรู มา
วิเคราะห, สังเคราะห, เป�น
แนวทางแก ไขปwญหาและ
พัฒนางานได ตรงเป/าประสงค, 

10 4.40 1.73 4.50 1.65 0.10 

  เฉล่ีย 
 

4.14 1.79 4.58 1.63 0.44 

ด�านการสร�างขวัญและกําลังใจต#อ
ทีมงาน       
11 บุคลากรรู  และเข าใจเป/าหมาย 

วัตถุประสงค, หน าท่ีความ
รับผิดชอบตนเองและสมาชิก
ในทีม 

10 4.40 1.73 4.80 1.54 0.40 

12 บุคลากรรับฟwงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการทํางานกับ
สมาชิกในทีม 

10 4.50 1.71 4.60 1.62 0.10 
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ตารางท่ี 34 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ที่ 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา D  
Mean S.D Mean S.D  

13 บุคลากรสามารถร(วมกําหนด
วัตถุประสงค, เป/าหมายและ
การดําเนินงานงานทีม 

10 4.30 1.75 4.40 1.68 0.10 

14 บุคลากรกระตุ นและจูงใจให 
สมาชิกในทีมทํางานร(วมกัน 

10 4.10 1.82 4.40 1.68 0.30 

15 บุคลากรติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานของทีมให 
สอดคล องกับเป/าหมายของ
องค,การได  

10 4.00 1.78 4.60 1.62 0.60 

  เฉล่ีย 
 

4.26 1.76 4.56 1.63 0.30 

ด�านความตั้งใจและทุ#มเทในการ
ทํางาน       
16 บุคลากรมีความต้ังใจและ

รับผิดชอบการทํางานตามท่ี
ได รับมอบหมายอย(างเต็มท่ี 

10 4.60 1.68 4.80 1.54 0.20 

17 บุคลากรมีความเพียร ความ
พยายามท่ีจะเรียนรู การทํางาน
ให เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

10 4.40 1.68 4.60 1.62 0.20 

18 บุคลากรมีความกระตือรือร น
ในการทํางานท่ีได รับ
มอบหมายอย(างเต็มท่ี แม ต อง
ทํางานล(วงเวลา 

10 4.30 1.75 4.70 1.59 0.40 

19 บุคลากรมีการแสวงหาความรู 
เพ่ิมเติม และวิธีการทํางาน
ใหม(ท่ีทําให เกิดประโยชน,
สูงสุดต(อองค,การ 

10 4.30 1.75 4.80 1.54 0.50 

20 บุคลากรมีความต้ังใจและ
ร(วมมืออย(างเต็มท่ีในงาน
ประเภทจิตอาสาขององค,การ 

10 3.70 1.86 4.50 1.65 0.80 

  เฉล่ีย 
 

4.26 1.74 4.68 1.59 0.42 
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ตารางท่ี 34 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ที่ 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา D  
Mean S.D Mean S.D  

ด�านการสร�างสรรค'เทคโนโลยี 
      

21 บุคลากรมีความรู ในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สามารถนํามาใช ในการทํางาน
ได เป�นอย(างดี 

10 4.00 1.88 4.20 1.71 0.20 

22 บุคลากรมีความเข าใจ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสามารถเลือกสิ่งท่ีดีมา
ประยุกต,ใช ในการทํางานได 
อย(างมีประสิทธิภาพ 

10 4.00 1.88 4.50 1.65 0.50 

23 บุคลากรมีวิธีการสืบค นข อมูล 
และสามารถประยุกต,ใช ให เกิด
ประโยชน,ต(อการทํางาน 

10 4.30 1.80 4.70 1.59 0.40 

24 บุคลากรสามารถเรียนรู ระบบ
การทํางานสารสนเทศของ
องค,การได เป�นอย(างดี และ
สามารถทํางานได อย(างมี
ประสิทธิภาพ 

10 4.50 1.71 4.40 1.68 
- 

0.10 

25 บุคลากรสามารถสอนแนะการ
ใช เทคโนโลยีแก(สมาชิกในทีม
ได อย(างเหมาะสม 

10 4.30 1.80 4.50 1.65 0.20 

  เฉล่ีย 
 

4.22 1.81 4.46 1.65 0.24 
ด�านเป�นผู�มีวิสัยทัศน' 

      
26 บุคลากรเข าใจถึงวิสัยทัศน, 

พันธกิจ และเป/าหมายการ
ดําเนินการขององค,การ 

10 3.90 1.88 4.60 1.62 0.70 

27 บุคลากรตอบข อซักถาม
เก่ียวกับวิสัยทัศน, พันธกิจของ
องค,การได   

10 4.00 1.83 4.40 1.68 0.40 
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ตารางท่ี 34 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ทดลองเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ที่ 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา D  
Mean S.D Mean S.D  

28 บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล อง
กับเป/าหมายการทํางานของ
หน(วยงานท่ีสังกัด 

10 4.20 1.76 4.50 1.65 0.30 

29 บุคลากรสามารถวิเคราะห,ข อดี 
ข อด อย โอกาส และอุปสรรค
ในการทํางานของตนเองและ
หน(วยงานได  

10 4.10 1.82 4.60 1.62 0.50 

30 บุคลากรสามารถวางแผนการ
ทํางานให สอดคล องกับ
เป/าหมายการดําเนินงานของ
องค,การ 

10 4.40 1.73 4.60 1.62 0.20 

  เฉล่ีย 
 

4.12 1.80 4.54 1.64 0.42 
 รวมเฉล่ีย  4.16 1.79 4.54 1.64 0.38 

 
  จากตารางท่ี 34 พบว(า กลุ(มทดลองท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�น

ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  มีคุณลักษณะของการเป�น ผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker หลังการพัฒนาโดยรวมอยู(ใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.54) หากพิจารณาเป�นรายด านของคุณลักษณะพบว(า ด านท่ีมีการ
แสดงออกของคุณลักษณะท่ีมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหาน อย ได แก( ด านความต้ังใจและทุ(มเทใน
การทํางาน(Mean = 4.68)  ด านทักษะการคิดและการรับรู  (Mean = 4.58)  ด านการสร างขวัญและ
กําลังใจต(อทีมงาน (Mean = 4.56) ด านเป�นผู มีวิสัยทัศน, (Mean = 4.54) ด านการสร างสรรค,
เทคโนโลยี  (Mean = 4.46) และด านความยืดหยุ(นในการทํางาน (Mean = 4.42) ส(วนผลก(อนการ
พัฒนานั้นมีด านท่ีแสดงออกอยู(ในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหาน อย 3 อันดับ ได แก( ด านการ
สร างขวัญและกําลังใจต(อทีมงาน (Mean = 4.26) ด านความต้ังใจและทุ(มเทในการทํางาน (Mean = 
4.26) และด านการสร างสรรค,เทคโนโยลี (Mean = 4.22) 
  ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(มทดลองท้ังก(อน
และหลังการเข าโปรแกรม โดยใช การวิเคราะห,ด วยวิธีสถิติทดสอบของแม็คเนมาร, (McNemar Test)  
แสดงได ตามตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35 ผลการตรวจสอบความแตกต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(ม
ทดลอง ก(อนและหลังเข าร(วมโปรแกรม 

การประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#น
ใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� หรือความเป�น 

Mythmaker ของกลุ#มทดลอง 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก(อนเข าร(วมโปรแกรม 10 7.75 2.081* 
 

0.037 
หลังเข าร(วมโปรแกรม 10 13.25 
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 34 และ 35 จะเห็นได ว(า เม่ือตรวจสอบความแตกต(างในการประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพื่อมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น 
Mythmaker ของกลุ(มทดลองท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(
เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมมีคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(น
ใหม(ท่ีมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (Mythmaker) ภายหลังหลังการเข าโปรแกรมการพัฒนามีค(าเฉลี่ย
ในทุกด านของคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีเพ่ิมข้ึนกว(าก(อนการพัฒนา โดยมีค(า
แตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar test, Z-test = 2.081, P-value = 
0.037) หมายความว(า โปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การ
แห(งการเรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช ในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 36 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม

ควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม 

ท่ี 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
D  

Mean S.D Mean S.D 
ด�านความยืดหยุ#นในการทํางาน 

      
1 บุคลากรสามารถปรับตัวเพ่ือ

รองรับการปรับเปลี่ยน
นโยบาย กลยุทธ, และ
แนวทางในการปฏิบัติงานได  

10 3.30 1.98 4 1.72 0.70 

2 บุคลากรมีการเรียนรู ข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีแตกต(างไป
จากเดิม 

10 3.3 1.98 4.2 1.71 0.90 
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ตารางท่ี 36 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ท่ี 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
D  

Mean S.D Mean S.D 
3 บุคลากรอาสา และให ความ

ร(วมมือกับในการปฏิบัติงาน
ภายในองค,การ 

10 3.4 1.95 4.1 1.72 0.70 

4 บุคลากรสามารถนําความรู มา
วิเคราะห, สังเคราะห, เป�น
แนวทางแก ไขปwญหาและ
พัฒนางานได ตรงเป/าประสงค, 

10 3.5 1.93 4.2 1.71 0.70 

5 บุคลากรมีการหาทางเลือกใหม(
ในการทํางานเพื่อให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต(องานท่ีได รับมอบหมาย 

10 3.8 1.82 4.6 1.62 0.80 

  เฉล่ีย 
 

3.46 1.93 4.22 1.70 0.76 
ด�านทักษะการคิดและการรับรู� 

      
6 บุคลากรเข าใจบทบาทหน าท่ี 

เป/าหมาย และทิศทางการ
ทํางานของตนเอง 

10 3.6 1.90 4.50 1.71 0.90 

7 บุคลากรสามารถวิเคราะห,และ
หาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและหน(วยงาน 

10 3.2 1.99 4.60 1.62 1.40 

8 บุคลากรมีวิธีการคิดและมุมมอง
ในการทํางานท่ีสอดคล องกับ
เป/าหมายขององค,การ  

10 3.8 1.82 4.40 1.73 0.60 

9 บุคลากรแสวงหาแนวคิดและ
วิธีการใหม(ๆ เพื่อนํามาปรับใช 
ในการทํางานได อย(างมี
ประสิทธิภาพ 

10 3.7 1.91 4.50 1.65 0.80 

10 บุคลากรสามารถนําความรู มา
วิเคราะห, สังเคราะห, เป�น
แนวทางแก ไขปwญหาและ
พัฒนางานได ตรงเป/าประสงค, 

10 3.9 1.78 4.50 1.65 0.60 

  เฉล่ีย 
 

3.64 1.88 4.50 1.67 0.86 
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ตารางท่ี 36 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ท่ี 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
D  

Mean S.D Mean S.D 
ด�านการสร�างขวัญและกําลังใจต#อ
ทีมงาน      

- 

11 บุคลากรรู  และเข าใจ
เป/าหมาย วัตถุประสงค, 
หน าท่ีความรับผิดชอบตนเอง
และสมาชิกในทีม 

10 3.4 1.95 4.70 1.59 1.30 

12 บุคลากรรับฟwงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การทํางานกับสมาชิกในทีม 

10 3.6 1.90 4.50 1.65 0.90 

13 บุคลากรสามารถร(วมกําหนด
วัตถุประสงค, เป/าหมายและ
การดําเนินงานงานทีม 

10 3.6 1.90 4.40 1.68 0.80 

14 บุคลากรกระตุ นและจูงใจให 
สมาชิกในทีมทํางานร(วมกัน 

10 3.5 1.93 4.30 1.70 0.80 

15 บุคลากรติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานของทีมให 
สอดคล องกับเป/าหมายของ
องค,การได  

10 3.7 1.86 4.50 1.65 0.80 

  เฉล่ีย 
 

3.56 1.91 4.48 1.65 0.92 
ด�านความตั้งใจและทุ#มเทในการ
ทํางาน       
16 บุคลากรมีความต้ังใจและ

รับผิดชอบการทํางานตามท่ี
ได รับมอบหมายอย(างเต็มท่ี 

10 4 1.78 4.70 1.59 0.70 

17 บุคลากรมีความเพียร ความ
พยายามท่ีจะเรียนรู การ
ทํางานให เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

10 3.9 1.78 4.50 1.65 0.60 
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ตารางท่ี 36 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ท่ี 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
D  

Mean S.D Mean S.D 
18 บุคลากรมีความกระตือรือร น

ในการทํางานท่ีได รับ
มอบหมายอย(างเต็มท่ี แม ต อง
ทํางานล(วงเวลา 

10 3.5 1.93 4.50 1.71 1.00 

19 บุคลากรมีการแสวงหาความรู 
เพ่ิมเติม และวิธีการทํางาน
ใหม(ท่ีทําให เกิดประโยชน,
สูงสุดต(อองค,การ 

10 3.4 1.95 4.70 1.59 1.30 

20 บุคลากรมีความต้ังใจและ
ร(วมมืออย(างเต็มท่ีในงาน
ประเภทจิตอาสาขององค,การ 

10 3.7 1.86 4.40 1.73 0.70 

  เฉล่ีย 
 

3.70 1.86 4.56 1.65 0.86 
ด�านการสร�างสรรค'เทคโนโลยี 

      
21 บุคลากรมีความรู ในเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สามารถนํามาใช ในการทํางาน
ได เป�นอย(างดี 

10 3.4 1.95 4.20 1.71 0.80 

22 บุคลากรมีความเข าใจ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสามารถเลือกสิ่งท่ีดีมา
ประยุกต,ใช ในการทํางานได 
อย(างมีประสิทธิภาพ 

10 3.7 1.86 4.50 1.65 0.80 

23 บุคลากรมีวิธีการสืบค นข อมูล 
และสามารถประยุกต,ใช ให 
เกิดประโยชน,ต(อการทํางาน 

10 3.6 1.95 4.70 1.59 1.10 

24 บุคลากรสามารถเรียนรู ระบบ
การทํางานสารสนเทศของ
องค,การได เป�นอย(างดี และ
สามารถทํางานได อย(างมี
ประสิทธิภาพ 

10 3.3 1.98 4.30 1.70 1.00 
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ตารางท่ี 36 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ของกลุ(ม
ควบคุมเปรียบเทียบก(อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม (ต(อ) 

ท่ี 
รายการประเมิน 
Mythmaker 

จํานวน 
(n) 

ก#อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
D  

Mean S.D Mean S.D 
25 บุคลากรสามารถสอนแนะการ

ใช เทคโนโลยีแก(สมาชิกในทีม
ได อย(างเหมาะสม 

10 3.6 1.90 4.00 1.72 0.40 

  เฉล่ีย 
 

3.52 1.93 4.34 1.67 0.82 

ด�านเป�นผู�มีวิสัยทัศน' 
      

26 บุคลากรเข าใจถึงวิสัยทัศน, 
พันธกิจ และเป/าหมายการ
ดําเนินการขององค,การ 

10 3.7 1.86 4.20 1.76 0.50 

27 บุคลากรตอบข อซักถาม
เก่ียวกับวิสัยทัศน, พันธกิจของ
องค,การได   

10 3.9 1.83 4.10 1.77 0.20 

28 บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล อง
กับเป/าหมายการทํางานของ
หน(วยงานท่ีสังกัด 

10 3.9 1.78 4.30 1.70 0.40 

29 บุคลากรสามารถวิเคราะห,
ข อดี ข อด อย โอกาส และ
อุปสรรคในการทํางานของ
ตนเองและหน(วยงานได  

10 3.6 1.90 4.30 1.70 0.70 

30 บุคลากรสามารถวางแผนการ
ทํางานให สอดคล องกับ
เป/าหมายการดําเนินงานของ
องค,การ 

10 3.8 1.82 4.40 1.68 0.60 

  เฉล่ีย 
 

3.78 1.84 4.26 1.72 0.48 

  รวมเฉล่ีย 
 

3.61 1.89 4.39 1.68 0.78 
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  จากตารางท่ี 36 พบว(า กลุ(มควบคุมท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  มีคุณลักษณะของการเป�น ผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker หลังการพัฒนาโดยรวมอยู(ใน
ระดับมาก (Mean = 4.39) หากพิจารณาเป�นรายด านของคุณลักษณะพบว(า ด านท่ีมีการแสดงออก
ของคุณลักษณะท่ีมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหาน อย ได แก( ด านความต้ังใจและทุ(มเทในการทํางาน
(Mean = 4.56)  ด านทักษะการคิดและการรับรู  (Mean = 4.50)  ด านการสร างขวัญและกําลังใจต(อ
ทีมงาน (Mean = 4.48) ด านการสร างสรรค,เทคโนโลยี  (Mean = 4.34) ด านเป�นผู มีวิสัยทัศน, 
(Mean = 4.26) และด านความยืดหยุ(นในการทํางาน (Mean = 4.22)  
  ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบความแตกต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(มควบคุมท้ังก(อน
และหลังการเข าโปรแกรม โดยใช การวิเคราะห,ด วยวิธีสถิติทดสอบของแม็คเนมาร, (McNemar Test)  
แสดงได ตามตาราง ท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37 ผลการตรวจสอบความแตกต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากร

รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(มควบคุม 
ก(อนและหลังเข าร(วมโปรแกรม 

การประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#น
ใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� หรือความเป�น 

Mythmaker ของกลุ#มควบคุม 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test 
p-

value 

ก(อนเข าร(วมโปรแกรม 10 18.33 5.813* 
 

0.000 
หลังเข าร(วมโปรแกรม 10 42.67 
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 36 และ 37 จะเห็นได ว(า เม่ือตรวจสอบความแตกต(างในการประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker 
ของกลุ(มควบคุมท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู  พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมมีคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีมุ(งสู(
องค,การแห(งการเรียนรู  (Mythmaker) ภายหลังหลังการเข าโปรแกรมการพัฒนามีค(าเฉลี่ยในทุกด าน
ของคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(ท่ีเพ่ิมข้ึนกว(าก(อนการพัฒนา โดยมีค(าแตกต(างกัน
อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar Test, Z-test = 5.813, P-value = 0.00) 
หมายความว(า โปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช ในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 38 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เปรียบเทียบ
ระหว(างกลุ(มทดลองกับกลุ(มควบคุม โดยวิเคราะห,ความแตกต(าง ระหว(างค(าเฉลี่ยสอง
ค(าท่ีได จากกลุ(มตัวอย(างท่ีเป�นอิสระจากกัน (Independent Sample) 

ท่ี 
คุณลักษณะการเป�นบุคลากรรุ#นใหม#
เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� - 

Mythmaker 
กลุ#ม 

ก#อนการ 
พัฒนา 

หลังการ 
พัฒนา 

Mean S.D Mean S.D 
1 ด านความยืดหยุ(นในการทํางาน ทดลอง 3.98 1.84 4.42 1.68 

ควบคุม 3.46 1.93 4.22 1.70 
2 ด านทักษะการคิดและการรับรู  ทดลอง 4.14 1.79 4.58 1.63 

ควบคุม 3.64 1.88 4.50 1.67 
3 ด านการสร างขวัญและกําลังใจต(อ

ทีมงาน 
ทดลอง 4.26 1.76 4.56 1.63 
ควบคุม 3.56 1.91 4.48 1.65 

4 ด านความต้ังใจและทุ(มเทในการ
ทํางาน 

ทดลอง 4.26 1.74 4.68 1.59 
ควบคุม 3.70 1.86 4.56 1.65 

5 ด านการสร างสรรค,เทคโนโลยี ทดลอง 4.22 1.81 4.46 1.65 
ควบคุม 3.52 1.93 4.34 1.67 

6 ด านเป�นผู มีวิสัยทัศน, ทดลอง 4.12 1.80 4.54 1.64 
ควบคุม 3.78 1.84 4.26 1.72 

  
รวม 

ทดลอง 4.16 1.79 4.54 1.64 
ควบคุม 3.61 1.89 4.39 1.68 

 
  จากตารางที่ 38 การวิเคราะห,ผลการประเมินคุณลักษณะของการเป�นผู นําของ

บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker ก(อนและหลังการพัฒนา
เปรียบเทียบระหว(างกลุ(มทดลองกับกลุ(มควบคุม พบว(า หลังการเข าร(วมโปรแกรมเพ่ือการพัฒนา กลุ(ม
ทดลองมีคุณลักษณะของการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความ
เป�น Mythmaker ท่ีสูงกว(ากลุ(มควบคุม (Mean = 4.54)  
  ผลการตรวจสอบความแต(ต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู หรือความเป�น Mythmaker โดยใช การวิเคราะห,ด วย
สถิติทดสอบแมน-วิทนีย, ยู (The Mann-Whitney U Test) แสดงได ตามตารางท่ี 39 
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ตารางท่ี 39 ผลการตรวจสอบความแตกต(างระหว(างการประเมินคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  หรือความเป�น Mythmaker ของกลุ(มทดลอง
และกลุ(มควบคุม ก(อนและหลังเข าร(วมโปรแกรม 

การประเมินคุณลักษณะการเป�น
ผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#ง
สู#องค'การแห#งการเรียนรู� หรือ
ความเป�น Mythmaker ของ
กลุ#มทดลองและกลุ#มควบคุม 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Mann – 
Whitney U 

Z-test 
p-

value 

กลุ(มทดลอง 10 41.83 33.500 1.251* 
 

0.021 
กลุ(มควบคุม 10 19.17 
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 38 และ 39 พบว(า เมื่อตรวจสอบความแตกต(างในเรื่องคุณลักษณะ
การเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (Mythmaker)  ท้ังในกลุ(มทดลอง
และกลุ(มควบคุม พบว(า ผู เข าร(วมโปรแกรมท้ังสองกลุ(มมีคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(
ท่ีมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ภายหลังการพัฒนาตามโปรแกรมโดยรวมและในแต(ละด านท้ัง 6 ด านมี
ความแตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Mann – Whitney U Test = 33.500,     
Z-test = -1.251, p-value = 0.021)  โดยท่ีกลุ(มทดลองมีคุณลักษณะการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(น
ใหม(ท่ีมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (Mythmaker) สูงกว(ากลุ(มควบคุม หมายความว(า โปรแกรม
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปใช ในการอบรมได อย(างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต' ใช�ความรู�และความเป�น Mythmaker 
จากภาคทฤษฎี สู#ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 

  ผลการประเมินการนําความรู ท่ีได รับในเรื่อง LO Process และ PAIR Technique มา
ประยุกต,ให เกิดเป�นโครงการย(อยข้ึนในการพัฒนาองค,กรไปสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยใช แนวคิด
ของ CoP หรือ Community of Practice คือชุมชนนักปฏิบัติ ท่ีเป�นการการจัดการความรู ให เกิดข้ึน  
ซ่ึงการประเมินผลงานท่ีนําความรู ท่ีได รับไปประยุกต,เป�นชิ้นงานและนําเสนอนั้น ผู วิจัยประเมินเฉพาะ
กลุ(มทดลอง แต(ใช วิธีการประเมินแบบ 360 องศา คือ ตัวผู เข าร(วมประเมินชิ้นงานตนเอง ประเมิน
ชิ้นงานกลุ(ม และประเมินชิ้นงานกลุ(มอ่ืน และประเมินชิ้นงานโดยทีมวิทยากร และผู บังคับบัญชา ซ่ึง
ผลการประเมินจะเป�นการแสดงการเปรียบเทียบวิเคราะห,ความแตกต(างของแต(ละกลุ(ม รายละเอียด
ในตารางท่ี 40 
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ตารางท่ี 40 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น Mythmaker จาก
ภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  

ท่ี 
 

รายการประเมินการประยุกต'ใช�  
LO Process   

 

ประเมิน
ตนเอง 

เพ่ือนประเมิน 
วิทยากร
ประเมิน 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด�านการแสวงหาความรู� 
1 มีการร(วมกันปรึกษาหารือ ตาม

กระบวนการกลุ(มเพ่ือได ชิ้นงานตามมติ
ของกลุ(ม 

4.4 1.73 5.00 1.41 5.00 0.4 

2 มีการออกแบบการพัฒนาผลงานท่ี
สอดคล องกับสภาพปwญหา หรือความ
ต องการ บริบท หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา 
และมีความเป�นไปได  

4.4 1.68 4.25 1.10 5.00 0.4 

 
เฉล่ียด�านท่ี 1 4.40 1.70 4.63 1.25 5.00 0.40 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 1  4.68      

2. ด�านการสร�างความรู� 
3 สร างผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม( 

หรือองค,ความรู ใหม( หรือการต(อยอด
ใหม( ท่ีได จากการการนําทฤษฎีมา
ประยุกต,ใช  

4.3 1.75 4.75 1.33 4.25 0.4 

4 มีวัตถุประสงค,และเป/าหมาย 
สอดคล องกับสภาพปwญหา และความ
ต องการ มีความเป�นไปได ขององค,การ
และสามารถวัดได  

4.3 1.70 4.25 1.10 5.00 0.4 

 เฉล่ียด�านท่ี 2 4.30 1.72 4.50 1.21 4.63 0.40 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 2 4.48      

3. ด�านการจัดเก็บความรู� 
5 เป�นผลงานท่ีมีการส(งเสริมและกระตุ น

ให ผู พัฒนาและผู เก่ียวข องศึกษา 
ค นคว าและแสวงหาความรู เพ่ิมเติม 
และใช ได อย(างแพร(หลายในองค,การ 

4.6 1.62 4.50 1.18 5.00 0.4 
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ตารางท่ี 40 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น Mythmaker จาก
ภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (ต(อ) 

ท่ี 
 

รายการประเมินการประยุกต'ใช�  
LO Process   

 

ประเมิน
ตนเอง 

เพ่ือน
ประเมิน 

วิทยากร
ประเมิน 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

6 เป�นผลงานท่ีได รับการยอมรับของ
ผู เก่ียวข องท้ังในและนอกกลุ(ม / 
หัวหน างาน และผู ร(วมงานคนอ่ืน 

4.4 1.68 4.25 1.10 4.00 0 

 เฉล่ียด�านท่ี 3 4.50 1.65 4.38 1.14 4.50 0.20 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 3 4.46      

4. ด�านการวิเคราะห'และการทําคลังความรู� 
7 เป�นผลงานท่ีมีการนําเทคโนโลยีเข ามา

ประกอบการใช งาน และสามารถ
เข าถึงได ง(าย 

4.4 1.68 4.75 1.33 4.75 0.49 

8 เป�นผลงานท่ีมีทิศทางการพัฒนา และ
การดําเนินการท่ีชัดเจน 

4.7 1.59 4.00 1.03 5.00 0.40 

 เฉล่ียด�านท่ี 4 4.55 1.63 4.38 1.18 4.88 0.44 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 4 4.60      

5. ด�านการถ#ายโอนความรู�และการเผยแพร# 
9 มีการพัฒนาผลงาน หรือโครงการได 

ดําเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร(และ
สร างเครือข(ายท่ีชัดเจน 

4.4 1.68 4.00 1.03 4.50 0.49 

10 สามารถใช ประโยชน,จากผลงานท่ีเกิด
จากการเผยแพร(ของกลุ(มปฏิบัติได  4.4 1.68 5.00 1.41 4.75 0.49 

 เฉล่ียด�านท่ี 5 4.40 1.68 4.50 1.22 4.63 0.49 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 5 4.51      
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ตารางท่ี 40 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น Mythmaker จาก
ภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  (ต(อ) 

ท่ี 
 

รายการประเมินการประยุกต'ใช�  
LO Process   

 

ประเมิน
ตนเอง 

เพ่ือน
ประเมิน 

วิทยากร
ประเมิน 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

6. ด�านการประยุกต'ใช� 
11 เป�นแผนงานมี ข้ันตอนการใช ท่ี ไม(

ซับซ อน และสามารถนําไปใช ได ง(าย
และเกิดประโยชน,ต(อองค,การ 

4.5 1.65 4.50 1.33 4.75 0.49 

12 เป�นผลงานท่ีสามารถเป�นต นแบบของ
การสร างองค,การแห(งการเรียนรู  4.5 1.65 5.00 1.41 5.00 0.40 

 เฉล่ียด�านท่ี 6 4.50 1.65 4.75 1.37 4.88 0.44 

 รวมเฉล่ียด�านท่ี 6 4.71      

  ค#าเฉล่ีย 4.44 1.67 4.52 1.23 4.75 0.40 

 ค#าเฉล่ียโดยรวม 4.57 1.10     

 
  จากตารางท่ี 40 พบว(า กลุ(มทดลองท่ีเข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  มีผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต, ใช ความรู 
และความเป�น Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  โดยเป�น
ค(าเฉลี่ยจากผลการประเมิน 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีม
วิทยากรและหัวหน างาน ทําให ผลโดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.57) หากมีการพิจารณา
รายด านของ LO process แล วมีด านที่ได รับการประเมินว(าประยุกต,ใช มากที่สุด คือด านการ
ประยุกต,ใช   (Mean = 4.71) และเรียงจากมากไปน อย 3 อันดับ คือ ด านการแสวงหาความรู  
(Mean = 4.68)  ด านการวิเคราะห, และการทําคลังความรู  (Mean = 4.60) และด านการถ(ายโอน
หรือเผยแพร(ความรู  (Mean = 4.51) หากพิจารณาแต(ละด านจําแนกเป�นรายด าน ปรากฏผลดังนี้ 

1. ด านการแสวงหาความรู  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของกระบวนการนี้ 
ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีม
วิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.68) โดยมีข อท่ีมี
การประเมินตามลําดับ ดังนี้ มีการร(วมกันปรึกษาหารือ ตามกระบวนการกลุ(มเพ่ือได ชิ้นงานตามมติ
ของกลุ(ม (Mean = 4.80) และ มีการออกแบบการพัฒนาผลงานท่ีสอดคล องกับสภาพปwญหา หรือ
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ความต องการ บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา และมีความเป�นไปได  
(Mean = 4.55) 

2. ด านการสร างความรู  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของกระบวนการนี้ 
ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีม
วิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมาก (Mean = 4.48) โดยมีข อท่ีได รับ
การประเมินตามลําดับ ดังนี้ มีวัตถุประสงค,และเป/าหมาย สอดคล องกับสภาพปwญหา และความ
ต องการ มีความเป�นไปได ขององค,การและสามารถวัดได  (Mean = 4.68) และการสร างผลงาน 
วิธีการ กระบวนการใหม( หรือองค,ความรู ใหม( หรือการต(อยอดใหม( ท่ีได จากการการนําทฤษฎีมา
ประยุกต,ใช   (Mean = 4.55)  

3. ด านการจัดเก็บความรู  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของกระบวนการนี้ 
ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีม
วิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมาก (Mean = 4.50) โดยมีข อท่ีได รับ
การประเมินตามลําดับ คือ เป�นผลงานท่ีมีการส(งเสริมและกระตุ นให ผู พัฒนาและผู เก่ียวข องศึกษา 
ค นคว าและแสวงหาความรู เพ่ิมเติม และใช ได อย(างแพร(หลายในองค,การ (Mean = 4.70) และ เป�น
ผลงานท่ีมีการส(งเสริมและกระตุ นให ผู พัฒนาและผู เก่ียวข องศึกษา ค นคว าและแสวงหาความรู เพ่ิมเติม 
และใช ได อย(างแพร(หลายในองค,การ (Mean = 4.22) 

4. ด านการวิเคราะห,และการทําคลังความรู  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการ
เป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู 
และความเป�น Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของ
กระบวนการนี้ ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และ
ประเมินโดยทีมวิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.60) 
โดยมีข อท่ีได รับการประเมินตามลําดับ คือ เป�นผลงานท่ีมีทิศทางการพัฒนา และการดําเนินการท่ี
ชัดเจน (Mean = 4.70) และ เป�นผลงานท่ีมีการนําเทคโนโลยีเข ามาประกอบการใช งาน และสามารถ
เข าถึงได ง(าย (Mean = 4.40) 

5. ด านการถ(ายโอนความรู และการเผยแพร( ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการ
เป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู 
และความเป�น Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของ
กระบวนการนี้ ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และ
ประเมินโดยทีมวิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.51) 
โดยมีข อท่ีได รับการประเมินมีเท(ากัน คือ มีการพัฒนาผลงาน หรือโครงการได ดําเนินการเสร็จสิ้น มี
การเผยแพร(และสร างเครือข(ายท่ีชัดเจน (Mean = 4.44) และ สามารถใช ประโยชน,จากผลงานท่ีเกิด
จากการเผยแพร(ของกลุ(มปฏิบัติได  (Mean = 4.44) 
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6. ด านการประยุกต,ใช  ผู เข าร(วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร

รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในกลุ(มทดลองมีการประยุกต, ใช ความรู และความเป�น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู(ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  ในส(วนของกระบวนการนี้ 
ได รับการประเมินในภาพรวมจาก 3 ส(วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีม
วิทยากรและหัวหน างาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู(ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.71) โดยมีข อท่ี
ได รับการประเมินมีเท(ากัน คือ เป�นแผนงานมีข้ันตอนการใช ท่ีไม(ซับซ อน และสามารถนําไปใช ได ง(าย
และเกิดประโยชน,ต(อองค,การ (Mean = 4.50) และ เป�นผลงานท่ีสามารถเป�นต นแบบของการสร าง
องค,การแห(งการเรียนรู  (Mean = 4.50) 
 
ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม#เพ่ือมุ#งสู#องค'การแห#งการเรียนรู� 
 หลังจากท่ีผู วิจัยทําวิจัยก่ึงทดลองโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู เสร็จสิ้น ผู วิจัยได สรุปผลการประเมินต(างๆ แล วนําผลท่ีได รับ
จากการทําการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ ไปนําเสนอผลการประเมินรวมถึงข้ันตอนวิธีการต(างๆ ให กับ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงในการดําเนินการ
ครั้งนี้ ทางผู บริหารขอให งดการบันทึกภาพและการอัดเสียง เนื่องจากเป�นการประชุมภายในของ
บริษัท ผู วิจัยได รับความกรุณาอย(างยิ่งในการเข าสังเกตการณ,ในช(วงท่ีกลุ(มทดลองผู เข าร(วมโปรแกรม
ได นําเสนอโครงการย(อยท่ีร(วมกันคิดและนําเสนอในช(วงวันท่ี 2 ของการเข าร(วมโปรแกรม  สําหรับ
การประชุมในช(วงแรก ผู วิจัยได สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความเป�นมาของโปรแกรม รายละเอียดของ
โปรแกรม และผลการประเมินต(างๆ โดยมีข อคิดเห็นและข อเสนอแนะ ซ่ึงผู วิจัยจะนํามาปรับปรุง
โปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ให เกิด
ประโยชน,กับธุรกิจประกันภัยต(อไป 

 ท้ังนี้การประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมดังกล(าวของผู วิจัยนั้น 
ผู วิจัยได แบ(งออกเป�น 2 ส(วน คือ ส(วนท่ี 1 เป�นการประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทามติ โดยนํามา
พัฒนาและสร างเป�นแบบสอบถาม เพ่ือให กลุ(มผู บริหารท้ัง 8 ท(าน ได ตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึง
นํามาดําเนินการคํานวณหาค(ามัธยฐาน (Median : Md) และค(าพิสัยระหว(างควอไทล, (Interquartile 
range : IR หรือค(า Q3 – Q1) เป�นรายข อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายการประเมินท่ีมีความเหมาะสม 
โดยตั้งเป�นประเด็นเพื่อให เกิดความเข าใจและสามารถพิจารณาเป�นรายประเด็นได ชัดเจน ดังนี้ 
1) ด านความเป�นประโยชน, 2) ด านความเป�นไปได  3) ด านความสมเหตุสมผล และ 4) ด านความถูก
ต องแม(นยํา ของโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงผู วิจัยคัดเลือกจากประเด็นท่ีมีค(ามัธยฐานต้ังแต( 3.5 ข้ึนไป และมี
พิสัยระหว(างควอไทล,ไม(เกิน 1.5 จึงได ความเป�นฉันทามติโปรแกรมและรูปแบบการประเมินของ
โปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ, เท่ียงตรง และชัดเจน ส(วนท่ี 2 เป�นการประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทามติ
ในการยอมรับโปรแกรม จากการจัดประชุมนําเสนอผลงานของผู วิจัย สามารถสรุปได ดังนี้ 
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 ส#วนท่ี 1 เป�นการประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม โดย
นํามาพัฒนาและสร�างเป�นแบบสอบถามสําหรับผู�บริหาร 

 
ตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห,ข อมูลแบบสอบถามของผู บริหารในการประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทา

มติในการยอมรับโปรแกรม 

ท่ี 
รายการประเมิน 

 

ค#ามัธยฐาน 
(Median: 

Md) 
≥3.5 

 

ค#าพิสัย
ระหว#าง 
ควอไทล' 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเป�นไป
ได�เชิงฉันทา
มติในการ
ยอมรับ

โปรแกรม 

ด�านความเป�นประโยชน' (Utility Standards  

1 โปรแกรมช(วยให บุคลากรรุ(นใหม(ทราบถึง
ศักยภาพในการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(
เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  

4.00 0.5 ยอมรับ 

2 โปรแกรมช(วยให บุคลากรรุ(นใหม(ใช ศักยภาพ
การเป�นผู นําได สอดคล องกับบทบาทการเป�น
ผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(ง
การเรียนรู  

4.00 0 ยอมรับ 

3 โปรแกรมช(วยให บุคลากรรุ(นใหม(ได พัฒนา
ผลงานท่ีสามารถนําไปประยุกต,ใช ใน
สถานการณ,การทํางานได จริง 

4.50 0.5 ยอมรับ 

ด�านความเป�นไปได� (Feasibility Standards) 
4 โปรแกรมสามารถนําไปประยุกต,ใช ได จริงใน

การพัฒนาศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากร
รุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู  

4.50 0.13 ยอมรับ 

5 บุคลากรรุ(นใหม(สามารถพัฒนาโครงงานได 
ตามแนวทางของโปรแกรมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให มีความเหมาะสมและสอดคล อง
กับบริบทขององค,การแห(งการเรียนรู ได  

4.50 0.63 ยอมรับ 

6 โปรแกรมมีความสอดคล องและมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรรุ(นใหม( 

5.00 0.5 ยอมรับ 
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ตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห,ข อมูลแบบสอบถามของผู บริหารในการประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทา
มติในการยอมรับโปรแกรม (ต(อ) 

ท่ี 
รายการประเมิน 

 

ค#ามัธยฐาน 
(Median: 

Md) 
≥3.5 

 

ค#าพิสัย
ระหว#าง 
ควอไทล' 
(Q3-Q1) 

≤1.5 

ความเป�นไป
ได�เชิงฉันทา
มติในการ
ยอมรับ

โปรแกรม 
 ด�านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards) 
7 โปรแกรมมีความเหมาะสมและสอดคล องกับ

การเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ(นใหม( เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการ
เรียนรู  

4.50 0.13 ยอมรับ 

8 กระบวนการ รูปแบบของกิจกรรม และ
ระยะเวลาของกิจกรรม มีความสอดคล องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค,ของโปรแกรม 

5.00 0.5 ยอมรับ 

9 การประเมินผลของโปรแกรมมีความ
สอดคล องกับการบรรลุวัตถุประสงค,ของ
โปรแกรม 

4.50 0.63 ยอมรับ 

 ด�านความถูกต�องแม#นยํา (Accuracy Standards) 
10 คู(มือท่ีใช ในโปรแกรมมีความชัดเจนและ

ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับองค,การแห(งการ
เรียนรู  

4.00 0 ยอมรับ 

11 รูปแบบการประเมินผล มีความสอดคล องกับ
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

4.50 0.5 ยอมรับ 

12 ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาในโปรแกรมมี
ความสอดคล องกับวัตถุประสงค,ของโปรแกรม 

5.00 0 ยอมรับ 

 
 จากตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห,ข อมูลแบบสอบถามของผู บริหารในการประเมิน
ความเป�นไปได เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(น
ใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัยนั้น ผู บริหารท้ัง 8 คน มีความเห็นพ อง
ต องกันในความเป�นไปได เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมสําหรับนําไปใช ในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ได จริง โดยค(ามัธยฐาน 
(Median: Md) ท่ีได เกินกว(า 3.5 และค(าพิสัยระหว(าง ควอไทล, (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น  
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 ส#วนท่ี 2 เป�นการประเมินความเป�นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม จาก
การจัดประชุมนําเสนอผลงานของผู�วิจัย 
 สําหรับด านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป�นไปได ในเชิงการนําไปประยุกต,ให 
เกิดข้ึนเป�นรูปธรรมในองค,การนั้น ทีมผู บริหารให การยอมรับว(าเป�นโปรแกรมท่ีมีความสร างสรรค,และ
เหมาะกับการเรียนรู แบบเด็กรุ(นใหม(อย(างแท จริง เนื้อหาการเรียนรู มีการชี้ชัดในเรื่องขององค,ประกอบ
ของการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม( การบริหารจัดการความรู ในองค,การ และการสร างองค,การแห(ง
การเรียนรู  ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมที่มุ(นเน นถึงกิจกรรมการเรียนรู เชิงปฏิบัติการ (Action 
Learning Activities) มีความสอดคล องและเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรรุ(นใหม(  และสุดท ายการ
ยอมรับในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมท่ีให เสนอโครงงานเพ่ือให เกิดการเรียนรู  การแลกเปลี่ยน 
และการถ(ายทอดความรู ภายในองค,การ เพ่ือนําไปสู(การพัฒนาองค,การแห(งการเรียนรู ในท่ีสุด 

 สําหรับข อเสนอแนะ ข อคิดเห็น มีประเด็นท่ีน(าสนใจ โดยการจัดหลักสูตรในรูปแบบนี้ มี
ข อดีตรงท่ีผู เข าร(วมอบรมได ลงมือปฏิบัติจริง ทําให เกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) ซ่ึงผลท่ีได จะเป�นประโยชน,มากกว(าการอบรมท่ีนั่งเรียนหรือเลคเชอร,เพียงอย(างเดียว รวมถึง
ควรจะขยายไปสู(กลุ(มเป/าหมายอ่ืน การสร างองค,การแห(งการเรียนรู  พนักงานทุกระดับต องมีใจในการ
ถ(ายทอด ถ(ายโอน เปpดรับความรู กันตลอดเวลา สมควรท่ีจะผลักดันให กลุ(มคนอ่ืนๆ ในองค,กรได มี
กิจกรรมแบบนี้เช(นกัน นอกจากนี้ พัฒนาบุคลากรรุ(นใหม(แล ว ต องเอารุ(นเก(าๆ ไปปรับความคิดใหม(ๆ 
ด วย ให พวกเขาสามารถทํางานร(วมกันได อย(างมีความสุข และองค,กรก็จะได มีการพัฒนาการทํางานให 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถือว(าเป�นหลักสูตรจะน(าสนใจ ตัวกิจกรรมท่ีจัดให กับพนักงานก็มีความ
น(าสนใจ แปลกใหม( และเป�นเรื่องท่ีนํามาประยุกต,ใช ได  เหมาะสมกับเวลา และการเรียนรู  การ
ประเมินผลของหลักสูตรชัดเจน ได ผลงานกลับมาเป�นรูปธรรม ตรงนี้เป�นจุดเด(นของโปรแกรมท่ีสุดใน
การนี้ ทีมผู บริหารได มีข อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาต(อไป และกล(าวชื่นชมว(าเป�นโปรแกรม
ท่ีมีความสร างสรรค, และเหมาะกับการเรียนรู แบบเด็กรุ(นใหม(แท จริง สําหรับข อเสนอแนะ ข อคิดเห็น 
มีประเด็นท่ีน(าสนใจ ดังนี้  
 ผู บริหารรายท่ี 1 ได แสดงความเห็นว(า การจัดหลักสูตรในรูปแบบนี้ มีข อดีตรงท่ีผู เข าร(วม
อบรมได ลงมือปฏิบัติจริง ทําให เกิดการเรียนรู แบบ Learning by Doing ซ่ึงผลท่ีได จะเป�นประโยชน,
มากกว(าการอบรมท่ีนั่งเรียนหรือเลคเชอร,เพียงอย(างเดียว  
 ผู บริหารรายท่ี 2 แสดงความเห็นว(า โปรแกรมแบบนี้ควรจะขยายไปสู(กลุ(มเป/าหมายอ่ืน 
การสร างองค,การแห(งการเรียนรู  พนักงานทุกระดับต องมีใจในการถ(ายทอด ถ(ายโอน เปpดรับความรู กัน
ตลอดเวลา สมควรท่ีจะผลักดันให กลุ(มคนอ่ืนๆ ในองค,กรได มีกิจกรรมแบบนี้เช(นกัน  
 ผู บริหารรายท่ี 3 กล(าวว(า พัฒนาบุคลากรรุ(นใหม(แล ว ต องเอารุ(นเก(าๆ ไปปรับความคิดใหม(ๆ 
ด วย ให พวกเขาสามารถทํางานร(วมกันได อย(างมีความสุข และองค,กรกจะได มีการพัฒนาการทํางานให 
ไปในทิศทางเดียวกัน  
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 ผู บริหารรายท่ี 4 กล(าวว(า ต องขอบคุณผู จัด ซ่ึงเคยเป�นพนักงานขององค,กร เม่ือมีเรื่อง
ดีๆ ก็คิดถึงบ านเก(าอย(างเรา ควรท่ีจะเป�นหลักสูตรปูพ้ืนฐาน หรือสร างความสัมพันธ,ในองค,กรได อย(างดี  
 ผู บริหารรายท่ี 5 กล(าวว(า นอกจากหลักสูตรจะน(าสนใจแล ว ตัวกิจกรรมท่ีจัดให กับ
พนักงานก็มีความน(าสนใจ แปลกใหม( และเป�นเรื่องท่ีนํามาประยุกต,ใช ได  เหมาะสมกับเวลา และการ
เรียนรู  การประเมินผลของหลักสูตรชัดเจน ได ผลงานกลับมาเป�นรูปธรรม ตรงนี้เป�นจุดเด(นของ
โปรแกรมท่ีสุด 
 ในประเด็นของโครงงานที่กลุ(มผู เข าร(วมโปรแกรมได ร(วมกันคิด และกลับมานําเสนอ
ให แก(ผู บริหารของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค,หลัก 2 ประการคือ เพ่ือนํามาพัฒนาด านการบริการของ
ประกันภัยให สามารถแข(งขันกับตลาด ซ่ึงเป�นการพัฒนารูปแบบการบริการใหม(ๆ ท่ียังไม(เคยมีใน
ตลาดวงการประกันภัย และ เพ่ือเป�นการสร างชุมชนนักปฏิบัติ ในการจัดการองค,ความรู ท่ีมีภายใน
องค,การ และนํามาสร างเป�นโครงการท่ีสามารถถ(ายทอดไปยังพนักงานอ่ืนๆ ในองค,การต(อไป ในการ
สรุปถึงโครงงานของกลุ(มผู เข าร(วมโปรแกรม ผลการนําเสนอปรากฏว(า ผู บริหารทุกท(านมีมติเห็นชอบ
และสนับสนุนท้ังสองโครงการให สามารถดําเนินการต(อไป เพ่ือให เห็นผลเป�นรูปธรรมจึงมอบหมายให 
ฝNายบริหารทรัพยากรมนุษย,เป�นผู ประสานนําโครงการนี้เข าสู(การกระบวนการในการแต(งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต(อไป 
 สรุปได ว(า ผลการประเมินความเป�นไปได เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร าง
ศักยภาพการเป�นผู นําของบุคลากรรุ(นใหม(เพ่ือมุ(งสู(องค,การแห(งการเรียนรู ในธุรกิจการประกันภัย จาก
ผู บริหารบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ปรากฏว(า โปรแกรมท่ีผู วิจัยพัฒนา
และทําการก่ึงทดลองกับกลุ(มเป/าหมายท้ังสองกลุ(มนั้น ผู บริหารเห็นชอบในการยอมรับต(อโปรแกรม
อย(างเป�นเอกฉันท, และสามารถนําโปรแกรมนี้มาใช พัฒนาบุคลากรกลุ(มอื่นๆของบริษัทได  รวมถึง
โครงการท่ีกลุ(มทดลองได นําเสนอในช(วงของ Mythmaker CoP project ก็ได รับการตอบรับและ
นําไปดําเนินการพัฒนาต(อโดยส(งเสริมให เป�นโครงการนําร(อง ซึ่งผู บริการสนับสนุนให เกิด CoP ใน
องค,กรเพ่ือให เป�นองค,การแห(งการเรียนรู อย(างยั่งยืนต(อไป 
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ภาพท่ี 37  โครงการนําเสนอของ ทีมท่ี 1 (โครงการ “Guide Book for Foreign Agent”)      
 
 โครงการนี้ เป�นการพัฒนาการบริการในส(วนท่ีเป�นฝNายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและนายหน า 
(Agency Business) คือการคํานึงถึงกลุ(มลูกค าต(างชาติในการใช ภาษาอังกฤษติดต(อเรื่องกรมธรรม,
ประกันภัย จึงเสนอในการพัฒนาการทําคู(มือการประกันภัยให เป�นภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือสอดรับกับ
ความเป�น AEC ของประเทศไทย   
 ผู ท่ีเก่ียวข องในโครงการนี้  ฝNายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและนายหน า (Agency Business) 
ฝNายกฎหมาย และฝNายต(างๆ เพ่ือมาทบทวนเนื้อหาของการประกันภัย และจัดหาผู เชี่ยวชาญแปล
ความคุ มครอง ให ครอบคลุมในแต(ละกรมธรรม, ซ่ึงต องได รับความเห็นชอบจากสมาคมประกันวินาศ
ภัย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส(งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในการ
ตรวจสอบความถูกต องของภาษาท่ีปรากฎในคู(มือ 
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ภาพท่ี 38  โครงการนําเสนอของ ทีมท่ี 2 (โครงการ “Motor Information Application”) 
 
 โครงการนี้ เป�นโปรแกรมเก่ียวกับข อมูลการให บริการของสินไหมรถยนต, ผ(านเว็บไซต,
ของบริษัท โดยเพ่ิมข อมูลในส(วนของลูกค า อู( และข อมูลต(างๆ ในระบบแบบเรียลไทม, ให ลูกค า
สามารถตรวจสอบสถานะการซ(อม หรือการเคลมได จากระบบ ซ่ึงจะทําให ลูกค าสะดวกในการบริหาร
จัดการด วยตนเอง  ทําให ประหยัดเรื่องระยะเวลา เอกสารท่ีต องใช ก็สามารถถ(ายโอนเป�นข อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร,ได  ท้ังนี้โครงการนี้ ถือเป�นโครงการท่ีมีผลกระทบสูงต(อวงการประกันภัยรถยนต, 
เพราะถือว(าเป�นการบริการท่ีครบวงจรอย(างยิ่ง 
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บทท่ี 6 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยและการพัฒนา ในหัวข�อเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#น
ผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย” ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค+ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 2) เพ่ือทดลองและวัดประสิทธิภาพการใช�โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย 3) เพ่ือประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย กลุ*มเป9าหมายของ
การวิจัยแบ*งออกเป#น 2 กลุ*ม คือ กลุ*มทดลอง และกลุ*มควบคุม กลุ*มละ 10 คน เป#นพนักงานท่ีมีอายุ
งานไม*เกิน 3 ป; ในบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงผู�วิจัยใช�วิธีการสุ*มอย*าง
ง*ายในการได�มาซ่ึงกลุ*มเป9าหมายในครั้งนี้  
 ท้ังนี้ ในการพัฒนาโปรแกรมดังกล*าว ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ด�วยการพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับ
กลุ*มเป9าหมาย ภายใต�วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบ
สองกลุ*มมีกลุ*มควบคุม วัดก*อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental 
Groups Design) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม สําหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู�วิจัยได�มีการ
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และบทความต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับความเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* แล�ว
นํามากําหนดเป#นกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอนของการวิจัยแบ*งได�เป#น 3 ข้ันตอน ได�แก* 
ข้ันตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ขั้นตอนที่ 2 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ และข้ันท่ี 3 ประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการ
ยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ 

ผู�วิจัยเริ่มในขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมี
วัตถุประสงค+เพ่ือให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีความสอดคล�อง มีความเหมาะสมกับบริบทของ
กลุ*มเป9าหมาย ซ่ึงผู�วิจัยได�จากการศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
จากนั้นจึงนํามาสกัดเป#นแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือใช�เป#นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยและการพัฒนา
ให�เกิดเป#นกระบวนการสร�างและออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*น
ใหม*ฯ ในเบ้ืองต�น ท้ังนี้ในการวิเคราะห+เอกสาร (Documentary Analysis) มีการวิเคราะห+เนื้อหาท่ี
เก่ียวข�องภายในกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึง แนวคิดในการออกแบบการวิจัยและการ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดเก่ียวกับบุคลากรรุ*นใหม* (Young Generation) แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพ
การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+และการพัฒนาภาวะผู�นํา 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค+การแห*งการเรียนรู� แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ ตามกรอบแนวคิด MAM Model ที่แสดงความเชื่อมโยงใน
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องค+ประกอบต*างๆ ของการพัฒนาศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการ
เรียนรู�ผู�วิจัยได�กําหนดวิธีการศึกษาไว� โดยประยุกต+ใช�เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic 
Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน ซ่ึงนําไปสู*การพัฒนา
แนวโน�มของโปรแกรมท่ีมีรายละเอียดขององค+ประกอบโปรแกรม รวมถึงเอกสารหรือคู*มือประกอบ
ของโปรแกรม การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมที่มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค+ของการวิจัย 

 จากนั้นเข�าสู*ข้ันตอนท่ี 2 คือ การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#น
ผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ฯ พร�อมท้ังการจัดทําเอกสารประกอบของโปรแกรม และการทดลองใน
ภาคสนาม โดยเริ่มจากที่ผู�วิจัยจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม และจัดทําเอกสาร คู*มือเพ่ือใช�
ประกอบโปรแกรม จากนั้นจึงนํารายละเอียดของโปรแกรมไปทําการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมฯ โดยการหาค*าความเท่ียงตรงของโปรแกรมฯ จากผู�ทรงคุณวุฒิ 5 ท*าน มีจุดม*งหมาย
เพ่ือให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง (Accuracy) ความเป#นไปได� (Feasibility) ความสอดคล�อง 
(Congruency) และความเป#นประโยชน+ (Utility) โดยใช�หลักค*าสัมประสิทธิ์แคปปา ของโคเฮน 
(Cohen's Kappa) โดยค*าสูงสุดท่ีเป#นไปได�คือ 0.62 หมายถึงทุกฝtายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธี
วัดความเห็นพ�องต�องกัน จากนั้นจึงนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*
ไปทดลองภาคสนาม ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental) ใช�วิธีการสุ*มอย*างง*าย 
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจําแนกออกเป#น 2 กลุ*ม คือกลุ*มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ*ม
ควบคุม จํานวน 10 คน เข�าร*วมโปรแกรม มีการทดลองโดยวัดก*อนและหลังการทดลอง (Pretest 
Posttest Control and Experimental Groups Design) ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมท้ัง 2 กลุ*ม คือท้ังกลุ*มทดลอง และกลุ*มควบคุม ผู�วิจัยได�ใช�ข�อคําถามและแบบสอบถามต*างๆ 
ในช*วงระหว*างการเข�าร*วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห+ข�อมูลโดยการประยุกต+ใช�วิธีของแมนวิทนีย+ 
(The Mann – Whitney U test) และ แม็คเนมาร+ (McNemar) โดยท่ีผู�วิจัยใช�ระบบการประเมินท่ีมี
การประเมินผู�เข�าอบรม 4 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร*วมโปรแกรม และ 2) แบบ
ประเมินวัดระดับการเรียนรู�ของผู�เข�าร*วมโปรแกรม 3) แบบประเมินคุณลักษณะการเป#นผู�นําบุคลากร
รุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร*วมโปรแกรม และ 4) แบบประเมิน
โครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต+สู*ภาคปฏิบัติ 

 ในข้ันตอนที่ 3 คือ การประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย เป#นข้ันตอนท่ีต*อเนื่องจากข้ันตอนท่ี 2 ท่ีหลังจากมีการนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนาม 
และทําการประเมินผลเสร็จสิ้นแล�ว ผู�วิจัยนําผลการประเมินมาทําการสรุป และรวบรวมเป#นประเด็น
เพ่ือนําเสนอให�กับผู�บริหารในการหาฉันทามติเก่ียวกับความเหมาะสมและการนําไปใช�ในเชิงการ
บริหารจัดการเพื่อนําไปสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในหน*วยงานการประกันภัย ผู�วิจัยได�นําผลในเชิง
ฉันทามติ มาทําการวิเคราะห+สรุปเป#นประเด็น แล�วดําเนินการปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมให�มีความสมบูรณ+ และนําไปเผยแพร*สู*สาธารณะเพ่ือเป#นประโยชน+ในวงกว�างต*อไป 
ท้ังนี้ผู�วิจัยได�สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
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1. สรุปผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 
1.1 สรุปผลการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
 จากผลการดําเนินการในข้ันตอนการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม

เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัยจากการศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนํามาสกัดเป#น
แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือใช�เป#นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยและการพัฒนาให�เกิดเป#นกระบวนการ
สร�างและออกแบบโปรแกรมนั้น ได�ผลการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

1.1.1 องค+ประกอบของการเป#นผู�นําบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� 
หมายถึง พนักงานท่ีทํางานในสายประกันภัย มีอายุงานไม*เกิน 3 ป; เป#นกลุ*มคนท่ีโตมาพร�อมกับ
คอมพิวเตอร+และเทคโนโลยี เป#นวัยท่ีเพ่ิงเริ่มเข�าสู*วัยทํางาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป#น
ตัวของตัวเองสูง ไม*ชอบอยู*ในกรอบและไม*ชอบเง่ือนไข คนกลุ*มนี้ต�องการความชัดเจนในการทํางาน
ว*าสิ่งท่ีทํามีผลต*อตนเองและต*อหน*วยงานอย*างไร อีกท้ังยังมีความสามารถในการทํางานท่ีเก่ียวกับการ
ติดต*อสื่อสาร ชอบเรียนรู�สิ่งใหม*ๆ และยังสามารถทํางานหลาย ๆ อย*างได�ในเวลาเดียวกัน 
ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงและการแข*งขันท่ีรุนแรงในป|จจุบัน 
รวมถึงการเข�าถึงข�อมูลได�อย*างรวดเร็ว ในยุคสังคมแห*งข�อมูลท่ีมีป|จจัยคือ ข�อมูลสารสนเทศ ซ่ึงผู�นํา
บุคลากรรุ*นใหม*จะต�องแม*นยํา มีการนํานวัตกรรมต*างๆ มาใช�ในการออกแบบการทํางานภายใน
องค+การ เป#นนักคิด นักบูรณาการความรู� และใช�ป|ญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ผลักดันให�มีการนํา
เทคโนโลยีมาสร�างให�เกิดนวัตกรรมทางความรู� การบริหารงาน เป#นการถ*ายความคิด วิธีการ และวิธี
ปฏิบัติให�เกิดความสมดุลในการดําเนินธุรกิจอย*างยั่งยืน  ประกอบด�วยคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความยืดหยุ*นในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให�เข�า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมขององค+การได�อย*างราบรื่น  

2. มีทักษะการคิดและการรับรู� หมายถึง ความสามารถในการคิดและการรับรู�
ในระดับต*างๆ เพ่ือให�เกิดการนําไปสู*การวางแผน การตัดสินใจ การแก�ไขป|ญหาท่ีเป#นระบบและเป#น
กระบวนการเพ่ือให�การทํางานมีความราบรื่นเกิดความสมดุลในความต�องการท่ีสามารถแข*งขันให�
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  

3. การสร�างขวัญและกําลังใจต*อทีมงาน หมายถึง ความสามารถในการ
แสดงออกต*อสภาพแวดล�อมหรือป|จจัยต*าง ๆ ท่ีมีผลต*อการปฏิบัติงานอันเป#นสิ่งบ*งชี้ให�เห็นถึงความ
ต้ังใจ และทําให�เกิดกําลังใจท่ีจะร*วมมือร*วมใจกันปฏิบัติงานให�ประสบผลสําเร็จ   

4. ต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการเติมเต็มความรู� 
ความสามารถของตนเอง และความต�องการท่ีอยากจะแสดงออกในตนเอง เพ่ือสร�างความแตกต*าง
และโดดเด*นในด�านการทํางานท่ีเด*นชัด และได�รับการยอมรับในองค+การ 

5. สร�างสรรค+เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหม*ๆ 
เข�ามาต*อยอดในการทํางาน ทําให�ระบบและกระบวนการทํางานกระชับและเพ่ิมประสิทธิภาพได�มากข้ึน 
ซ่ึงเป#นการผลักดันให�เข�าสู*สังคมของการเรียนรู� และก�าวไปสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในท่ีสุด 
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6. เป#นผู�มีวิสัยทัศน+ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
คาดการณ+และวางแผนการทํางานให�มีความราบรื่น โดยการนําเทคโนโลยีเข�ามาสร�างนวัตกรรมใน
องค+การ มีการสร�างเครือข*ายในธุรกิจ ซ่ึงจะต�องนําพาองค+การให�อยู*รอดและแข*งขันได� 

 ผู�วิจัยนํามาวิเคราะห+และสรุปเป#นประเด็นขององค+ประกอบการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* ดังภาพท่ี 39  

 
 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 39 องค+ประกอบของการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* 

 
  จากปรากฏการณ+ท่ีกล*าวมานั้น ซึ่งผู �วิจัยได�นํามาสรุปเป#นองค+ความรู�เบ้ืองต�น

เก่ียวกับกรอบแนวคิดวิธีการพัฒนาการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ใน
ธุรกิจการประกันภัย ทําให�ได�กรอบแนวคิดในการพัฒนาภายใต� MAM Model (พสุธิดา ตันตราจิณ 
และ ธีระวัฒน+ จันทึก, 2559) ประกอบด�วย ผู�สร�างตํานาน (Mythmaker) คือการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม* ท่ีมีการสร�างความรู�และทักษะท่ีสามารถนํามาใช�ในการทํางานได�อย*างมีประสิทธิภาพ
สอดคล�องตามเป9าประสงค+ขององค+การ ต*อมาเป#นเรื่องของกระบวนการพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ*น
ใหม*ให�มีการตระหนัก และการส*งเสริมการเรียนรู�ในองค+การ (Awareness and Enhancing 
Process) และสุดท�ายคือ การจัดการสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Managing to Learning 
Organization) เพ่ือใช�เป#นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* การ
ประเมินผลประสิทธิภาพการพัฒนาการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* การวิเคราะห+บริบทขององค+การ
แห*งการเรียนรู� ส*งผลให�เกิดการพัฒนาการเป#นผู�นําบุคลากรรุ*นใหม*สู*องค+การแห*งการเรียนรู� ถือว*า
เป#นป|จจัยสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ในองค+การ (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน+ จันทึก, 
2559) ซ่ึงผู�วิจัยได�เขียนเป#นกรอบแนวคิดท่ีแสดงรายละเอียดของ MAM Model ท่ีชี้ให�เห็นถึงความ
เชื่อมโยงในองค+ประกอบของการพัฒนาการเป#นบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� 
สามารถสรุปเป#นโมเดลดังนี้ 

 

ความยืดหยุ*น 
ในการทํางาน 

ทักษะการคิด  
และการรับรู� 

สร�างขวัญ และ 
กําลังใจต*อทีมงาน 

ต้ังใจ และทุ*มเท 
ในการทํางาน 

สร�างสรรค+
เทคโนโลยี 

เป#นผู�มีวิสัยทัศน+  

"ผู�สร�างตาํนาน" 
(Mythmaker) 
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ภาพท่ี 40 กรอบแนวคิด MAM Model แสดงความเชื่อมโยงในองค+ประกอบของการพัฒนาการเป#น
ผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� 

 
1.2 สรุปผลการสร�างรายละเอียด ตรวจสอบ และปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/เพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 
 ผู�วิจัยได�ออกแบบองค+ประกอบของโปรแกรม โดยใช�การออกแบบท่ีแบ*งเป#น

กระบวนการ Input -> Process -> Output -> Outcome -> Impact โดยมีแนวคิดต*างๆ ดังนี้ 
1.2.1 การเรียนรู�ในรูปแบบของ Action Learning Activities – AL ตามแนวคิด

ของ เร็ก  รีแวนท+ (Reg Revans, 1965) หรือการเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ สามารถอธิบายได�จาก
สมการการเรียนรู� L = P+Q โดยท่ี L หมายถึง การเรียนรู� (Learning) จะมีค*าเท*ากับผลรวมของการ
เรียนรู�จากการเรียนตามแผนท่ีมีการจัดไว�ล*วงหน�าเรียบร�อยแล�ว คือ ตัว P (Programmed Learning) 
กับการเรียนรู�จากการค�นคว�า ซักถาม อภิปราย และการค�นหาคําตอบ การค�นคว�าวิจัยด�วยตนเอง คือ 
Q (Questioning) นับเป#นส*วนสําคัญของการเรียนรู�ขององค+การ ท่ีใช�กระบวนการฝ�กอบรมและ
พัฒนาเพ่ือให�เกิดความรู� (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด�านองค+ความรู�เชิงทฤษฎี และด�าน
การนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงมีความสอดคล�องกับการพัฒนา
บุคลากรรุ*นใหม* หรือ Young Generation ท่ีมีความกระตือรือร�น กล�าคิด กล�าแสดงออก เพ่ือให�ได�
ตระหนัก เข�าใจ มีผลงานท่ีตอบสนองต*อกระบวนการขององค+การแห*งการเรียนรู� และการนําองค+การ
ให�ก�าวไปสู*องค+การแห*งการเรียนรู�อย*างยั่งยืน 

1.2.2 แนวคิดทฤษฎีป|ญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา 
(Bandura, 1986) ซ่ึงเป#นทฤษฎีหนึ่งในกลุ*มทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นป|ญญา (Cognitive Learning 
Theory) กล*าวไว�ว*า การเรียนรู�ของมนุษย+ไม*ได�เกิดจากการตอบสนองต*อสิ่งเร�าเท*านั้น หากแต*เป#นผล
ของกระบวนการคิดและการเข�าใจ การผสมผสานประสบการณ+ในป|จจุบันกับประสบการณ+ในอดีต 

 

M 
Mythmaker 

ผู�สร�างตํานาน 

�   ความยืดหยุ/นในการทํางาน 

�   ทักษะการคิด และการรับรู� 

� การสร�างขวัญกําลังใจแก/ 
            ทีมงาน 

�   ทุ/มเทในการทํางานอย/างหนัก 

�   สร�างสรรค3เทคโนโลย ี

�   มีวิสยัทัศน3 

 

A 
Awareness and Enhancing  

Process 

การตระหนัก และการส/งเสริม 

�   การประเมินผล 

�   ความท�าทาย 

�   การสนบัสนนุ 

 

M 
Managing to Learning 

Organization 

การจัดการสู/องค3การแห/งการเรียนรู� 

�   ความรอบรู�แห/ง

�   แบบแผน

�   วิสยัทัศน3ร/วม 

�   การเรียนรู�ของทีม 

�   การคิดอย/างเป,น
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1.2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการฝ�กอบรมของ โนว+ส (Knowles, 1990) ท่ีกล*าว
ว*า การฝ�กอบรมท่ีดีต�องคํานึงถึงลักษณะการเรียนรู�ของผู�ใหญ* (Adult Learning Theory) ตรงกับ
ภาษากรีกว*า แอนดราโกกี (Andragogy) โดยมีหลักท่ีสําคัญในการเรียนรู�แบบผู�ใหญ* 6 ประการ คือ 
1. ความต�องการท่ีจะเรียนรู�2. มโนทัศน+แห*งตนของผู�เรียน คือ การมีความคิดและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ 3. บทบาทของประสบการณ+ท่ีมีมาว*าเป#นอย*างไร 4. ความพร�อมในการเรียนรู� ในสิ่งท่ี
ตนเองต�องการเรียน และเพ่ือนํามาใช�ได�ในชีวิตจริง 5. วิธีการเรียนรู�  เรียนรู�จากสิ่งท่ีซ่ึงเกิดข้ึนของ
ตนเอง เพ่ือนําไปใช�ในงานหรือการดําเนินชีวิต 6. แรงจูงใจในการเรียนรู� ตัวกระตุ�นในการเรียนรู�ของ
ผู�ใหญ*เกิดจากตัวกระตุ�นภายใน ผู�วิจัยได�นํามาประยุกต+เป#นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู�
ของโปรแกรมฯ นี้เพ่ือให�บุคลากรรุ*นใหม*เกิดการเรียนรู�ได�อย*างมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคนิคการ
บรรยาย และการอภิปรายกลุ *มมาเป#นฐานในการพัฒนาโปรแกรมให�ชัดเจนและครอบคลุม
กลุ*มเป9าหมาย เพ่ือให�เกิดศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* 

1.2.4 แนวคิดทางด�านความคิดสร�างสรรค+ของบุคลากรรุ*นใหม*เป#นสิ่งสําคัญท่ีจะทํา
ให�เกิดความต�องการในการเรียนรู� ซ่ึงการพัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในองค+การนั้น 
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับความคิดสร�างสรรค+ วอลลาซ (Wallach,1962) ได�
กล*าวว*า กระบวนการของความคิดสร�างสรรค+เกิดจากความคิดสิ่งใหม*ๆโดยการลองผิดลองถูก (Trial 
and Error) ซ่ึงมีการแบ*งข้ันของกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�เกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ไว�เป#น 4 ข้ัน 
ได�แก* 1. ข้ันเตรียมการ (Preparation) เป#นข้ันของการเตรียมตัว การศึกษาป|ญหา จัดเตรียมข�อมูล
ต*างๆ 2. ข้ันความคิดคุกรุ*นหรือข้ันฟ|กตัว (Incubation)  เป#นข้ันของการเก็บสะสม ครุ*นคิด ทบทวน
ป|ญหา ศึกษาความสัมพันธ+ระหว*างข�อมูล ความรู� และป|ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู* 3. ข้ันจรรโลงใจหรือข้ัน
ความคิดกระจ*าง (Inspiration or Illumination) เป#นข้ันท่ีความสับสนได�ผ*านการเรียบเรียง จัดลําดับ
และเชื่อมโยงความสัมพันธ+ต*างๆ เข�าด�วยกัน ทําให�เกิดแนวทาง มองเห็นทางในการแก�ป|ญหา สามารถ
กําหนดสมมติฐานของป|ญหาต*างๆ ได�อย*างถูกต�อง 4. ข้ันการปรับปรุงหรือข้ันพิสูจน+ (Revision or 
Verification) เป#นข้ันของการปรับปรุงสิ่งท่ีค�นพบให�สมบูรณ+และดียิ่งข้ึน ทําการทดสอบหรือพิสูจน+ใน
สิ่งประดิษฐ+ใหม* ทบทวนจุดมุ*งหมายท่ีต้ังไว� 

1.2.5 แนวคิด MAM Model ท่ีประกอบด�วย ผู�สร�างตํานาน (Mythmaker) คือการ
เป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* ท่ีมีการสร�างความรู�และทักษะท่ีสามารถนํามาใช�ในการทํางานได�อย*างมี
ประสิทธิภาพสอดคล�องตามเป9าประสงค+ขององค+การ ต*อมาเป#นเรื่องของกระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู�นําบุคลากรรุ*นใหม*ให�มีการตระหนัก และการส*งเสริมการเรียนรู�ในองค+การ (Awareness and 
Enhancing Process) และสุดท�ายคือ การจัดการสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Managing to Learning 
Organization) เพ่ือใช�เป#นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ให�มี
ความเหมาะสม 

 รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพ 
 จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมตามข�างต�นนั้น  ทําให�ผู�วิจัยได�สรุปประเด็น

ออกมาเป#นวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู� ซ่ึงจากแนวคิดตามกรอบ MAM Model จึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู�
และการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*ภายใต� m-a-m process ท่ีมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการ
เป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* โดยเน�นการให�ความรู� ความเข�าใจในการเป#น “ผู�สร�างตํานาน” 
(Mythmaker) ท้ัง 6 ด�าน โดยใช�กระบวนการเรียนรู�ท่ีประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ 
และการอภิปรายร*วม (Mythmaker Brainstorming Session) 

 ข้ันท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส*วนร*วม (attention) เพ่ือให�เกิด "การ
ตระหนัก และการส*งเสริม" การเรียนรู�ในองค+การ (Awareness and Enhancing Process) และการ
ขับเคลื่อนให�องค+การไปสู* "องค+การแห*งการเรียนรู�" (Managing to Learning Organization) โดยใช�
การเรียนรู�จาก Group Activity Base Learning ผ*านกระบวนการ PAIR Technique : Project-
Active-Intention-Report 

 ข้ันท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) เป#นการประเมินจากรูปแบบของ 
Project Base Learning ท่ีประกอบด�วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร*วมกันทํางาน
เป#นทีม การวิพากษ+อย*างสร�างสรรค+ในกิจกรรมการเรียนรู� 

 ผลท่ีคาดว/าจะได�รับ 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*ง

การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยนี้ หลังจากท่ีผู�เข�าร*วมเสร็จสิ้นจากโปรแกรมแล�ว จะเกิดการเรียนรู� 3 
ส*วนได�แก* การเรียนรู�ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู�จากกลุ*ม (Group Learning) และการเรียนรู�
จากองค+การ (Organization Learning) โดยใช�การพัฒนาในรูปแบบ mam to MAM ให�เกิดเป#น
องค+การแห*งการเรียนรู� (Learning Organization) ท่ียั่งยืนต*อไป  
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ภาพที่ 41 กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ในธุรกิจการประกันภัย 
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2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/
เพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากร
รุ*นใหม* เพ่ือมุ*งสู*องค+การ ปรากฏผลดังต*อไปนี้ 

2.1 ผลการประเมินความรู�การเป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/เพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการ
เรียนรู�  

 ผู�เข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ในกลุ*มทดลอง มีความรู�เกี่ยวกับการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ก*อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา แตกต*างกันอย*าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNeMar, Z-test = -3.694, p-value = 0.000)  โดยกลุ*ม
ทดลองมีคะแนนความรู�การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�หลังการ
พัฒนาสูงกว*าก*อนการพัฒนาตามโปรแกรม นอกจากนี้ ผู�ท่ีเข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ในกลุ*ม ควบคุม มี
ความรู�เก่ียวกับการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ก*อนการพัฒนาและ
หลังการพัฒนาแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (McNeMar,, Z-test = 2.509, p-
value = 0.012) ทั้งนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบความรู�ของทั้งสองกลุ*ม พบว*ากลุ*มทดลองมีคะแนน
ความรู�การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�สูงกว*ากลุ*มควบคุม โดยมีความ
แตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = -
3.814, p-value = 0.000) โดยกลุ*มทดลองมีคะแนนความรู�การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู�ข้ันพื้นฐานหลังการพัฒนาสูงกว*ากลุ*มควบคุม หมายความว*า โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปใช�ในการอบรมได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ/มทดลองท่ีมีต/อโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/เพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการเรียนรู� 

 กลุ*มทดลองท่ีเข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� มีความพึงพอใจต*อโปรแกรมดังกล*าว โดยรวมอยู*ในระดับมากท่ีสุด 
(Mean = 4.53) หากพิจารณาเป#นรายด�านมีความพึงพอใจอยู*ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย 3 อันดับ คือ ด�านประโยชน+ท่ีได�รับจากโปรแกรม (Mean = 
4.70)  ด�านเนื้อหา (Mean = 4.58)  และด�านรูปแบบของโปรแกรม (Mean = 4.50) 

2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/ท่ีมุ/งสู/องค3การแห/ง
การเรียนรู� หรือความเป,น Mythmaker 

 กลุ*มทดลองท่ีเข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�มีคุณลักษณะการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการ
เรียนรู� (Mythmaker) ภายหลังหลังการเข�าโปรแกรมการพัฒนามีค*าเฉลี่ยในทุกด�านของคุณลักษณะ
การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีเพ่ิมข้ึนก*อนการพัฒนา โดยมีค*าแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (McNemar, Z-test = 2.081, p-value = 0.037) ซ่ึงกลุ*มควบคุมท่ีเข�าร*วม
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โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�มี
คุณลักษณะการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Mythmaker) ภายหลัง
การพัฒนามีค*าเฉลี่ยในทุกด�านของคุณลักษณะการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีเพ่ิมข้ึนก*อนการ
พัฒนา โดยมีค*าแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ระดับ 0.05 (McNemar, Z-test = 
5.813, p-value = 0.000) โดยผู�เข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*น
ใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ท้ังในกลุ*มทดลองและกลุ*มควบคุม มีคุณลักษณะการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Mythmaker) ภายหลังการพัฒนาตามโปรแกรม
โดยรวมและในแต*ละด�านท้ัง 6 ด�านมีความแตกต*างกัน อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (โดยท่ี
กลุ*มทดลองมีคุณลักษณะการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Mythmaker) 
สูงกว*ากลุ*มควบคุม 

  จากผลการตรวจสอบความแตกต*างระหว*างการประเมินคุณลักษณะการเป#นผู�นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�หรือความเป#น Mythmaker ของกลุ*มทดลองและ
กลุ*มควบคุมท้ังก*อนและหลังการเข�าโปรแกรม โดยใช�การวิเคราะห+ด�วยวิธีสถิติทดสอบของแมน-วิทนีย+ ยู 
(The Mann-Whitney U Test) พบว*า ผู�เข�าร*วมโปรแกรมท้ังสองกลุ*มมีคุณลักษณะการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ภายหลังการพัฒนาตามโปรแกรมโดยรวมและในแต*ละ
ด�านท้ัง 6 ด�านมีความแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Mann – Whitney U Test = 
33.500, Z-test = 1.251, p-value = 0.021) โดยท่ีกลุ*มทดลองมีคุณลักษณะการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*ท่ีมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� (Mythmaker) สูงกว*ากลุ*มควบคุม หมายความว*า 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� ท่ีผู�วิจัย
พัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช�ในการอบรมได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต3 ใช�ความรู�และความเป,น 
Mythmaker จากภาคทฤษฎี สู/ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการเรียนรู� 

 กลุ*มทดลองท่ีเข�าร*วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� มีผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต+ ใช�ความรู�และความเป#น Mythmaker 
จากภาคทฤษฎี สู*ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� โดยเป#นค*าเฉลี่ยจากผลการประเมิน 3 
ส*วน คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยทีมวิทยากรและหัวหน�างาน ทําให�ผล
โดยรวมอยู*ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.57) หากมีการพิจารณารายด�านของ LO process แล�วมี
ด�านท่ีได�รับการประเมินว*าประยุกต+ใช�มากท่ีสุด คือด�านการประยุกต+ใช� (Mean= 4.71) และเรียงจาก
มากไปน�อย 3 อันดับ คือ ด�านการแสวงหาความรู� (Mean = 4.68)  ด�านการวิเคราะห+ และการทํา
คลังความรู� (Mean = 4.60) และด�านการถ*ายโอนหรือเผยแพร*ความรู� (Mean = 4.51) 

 
3. สรุปผลการประเมินความเป,นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป,นผู�นําของบุคลากรรุ/นใหม/เพ่ือมุ/งสู/องค3การแห/งการเรียนรู� 
 ท้ังนี้การประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมดังกล*าวของผู�วิจัยนั้น 
ผู�วิจัยได�แบ*งออกเป#น 2 ส*วน คือ ส*วนท่ี 1 เป#นการประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติ โดยนํามา
พัฒนาและสร�างเป#นแบบสอบถาม เพ่ือให�กลุ*มผู�บริหารท้ัง 8 ท*าน ได�ตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึง
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นํามาดําเนินการคํานวณหาค*ามัธยฐาน (Median : Md) และค*าพิสัยระหว*างควอไทล+ (Interquartile 
range : IR หรือค*า Q3 – Q1) เป#นรายข�อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายการประเมินท่ีมีความเหมาะสม 
โดยตั้งเป#นประเด็นเพื่อให�เกิดความเข�าใจและสามารถพิจารณาเป#นรายประเด็นได�ชัดเจน ดังนี้ 
1) ด�านความเป#นประโยชน+ 2) ด�านความเป#นไปได� 3) ด�านความสมเหตุสมผล และ 4) ด�านความถูก
ต�องแม*นยํา ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงผู�วิจัยคัดเลือกจากประเด็นท่ีมีค*ามัธยฐานต้ังแต* 3.5 ข้ึนไป และมี
พิสัยระหว*างควอไทล+ไม*เกิน 1.5 จึงจะได�ความเป#นฉันทามติโปรแกรมและรูปแบบการประเมินของ
โปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ+ เท่ียงตรง และชัดเจน ส*วนท่ี 2 เป#นการประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทา
มติในการยอมรับโปรแกรม จากการจัดประชุมนําเสนอผลงานของผู�วิจัย 
 การสรุปผลในส*วนท่ี 1 จากการวิเคราะห+ข�อมูลแบบสอบถามของผู�บริหารในการประเมิน
ความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*น
ใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยนั้น ผู�บริหารท้ัง 8 คน มีความเห็นพ�อง
ต�องกันในความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมสําหรับนําไปใช�ในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ได�จริง โดยค*า 
มัธยฐาน (Median: Md) ท่ีได�เกินกว*า 3.5 และค*าพิสัยระหว*าง ควอไทล+ (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น 
 การสรุปผลในส*วนท่ี 2 เป#นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป#นไปได�ในเชิงการ
นําไปประยุกต+ให�เกิดข้ึนเป#นรูปธรรมในองค+การนั้น ทีมผู�บริหารให�การยอมรับว*าเป#นโปรแกรมท่ีมี
ความสร�างสรรค+และเหมาะกับการเรียนรู�แบบเด็กรุ*นใหม*อย*างแท�จริง เนื้อหาการเรียนรู�มีการชี้ชัดใน
เรื่องขององค+ประกอบของการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* การบริหารจัดการความรู�ในองค+การ และ
การสร�างองค+การแห*งการเรียนรู� ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมที่มุ*นเน�นถึง Action Learning 
Activities มีความสอดคล�องและเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*  และสุดท�ายการยอมรับใน
เรื่องของการออกแบบกิจกรรมท่ีให�เสนอโครงงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู� การแลกเปลี่ยน และการ
ถ*ายทอดความรู�ภายในองค+การ เพ่ือนําไปสู*การพัฒนาองค+การแห*งการเรียนรู�ในท่ีสุด 
 สําหรับข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น มีประเด็นท่ีน*าสนใจ โดยการจัดหลักสูตรในรูปแบบนี้ มี
ข�อดีตรงท่ีผู�เข�าร*วมอบรมได�ลงมือปฏิบัติจริง ทําให�เกิดการเรียนรู�แบบ Learning by Doing ซ่ึงผลท่ี
ได�จะเป#นประโยชน+มากกว*าการอบรมท่ีนั่งเรียนหรือเลคเชอร+เพียงอย*างเดียว รวมถึงควรจะขยายไปสู*
กลุ*มเป9าหมายอ่ืน การสร�างองค+การแห*งการเรียนรู� พนักงานทุกระดับต�องมีใจในการถ*ายทอด ถ*าย
โอน เป�ดรับความรู�กันตลอดเวลา สมควรท่ีจะผลักดันให�กลุ*มคนอ่ืนๆ ในองค+การได�มีกิจกรรมแบบนี้
เช*นกัน นอกจากนี้ พัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*แล�ว ต�องเอารุ*นเก*าๆ ไปปรับความคิดใหม*ๆ ด�วย ให�พวก
เขาสามารถทํางานร*วมกันได�อย*างมีความสุข และองค+การกจะได�มีการพัฒนาการทํางานให�ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยรวมถือว*าเป#นหลักสูตรจะน*าสนใจ ตัวกิจกรรมท่ีจัดให�กับพนักงานก็มีความ
น*าสนใจ แปลกใหม* และเป#นเรื่องท่ีนํามาประยุกต+ใช�ได� เหมาะสมกับเวลา และการเรียนรู� การ
ประเมินผลของหลักสูตรชัดเจน ได�ผลงานกลับมาเป#นรูปธรรม ตรงนี้เป#นจุดเด*นของโปรแกรมท่ีสุด 
 ในประเด็นของโครงงานที่กลุ*มผู�เข�าร*วมโปรแกรมได�ร*วมกันคิด และกลับมานําเสนอ
ให�แก*ผู�บริหารของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค+หลัก 2 ประการคือ เพ่ือนํามาพัฒนาด�านการบริการของ
ประกันภัยให�สามารถแข*งขันกับตลาด ซึ่งเป#นการพัฒนารูปแบบการบริการใหม*ๆ ที่ยังไม*เคยมีใน
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ตลาดวงการประกันภัย และ เพ่ือเป#นการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ ในการจัดการองค+ความรู�ท่ีมีภายใน
องค+การ และนํามาสร�างเป#นโครงการท่ีสามารถถ*ายทอดไปยังพนักงานอ่ืนๆ ในองค+การต*อไป ในการ
สรุปถึงโครงงานของกลุ*มผู�เข�าร*วมโปรแกรม ผลการนําเสนอปรากฏว*า ผู�บริหารทุกท*านมีมติเห็นชอบ
และสนับสนุนท้ังสองโครงการให�สามารถดําเนินการต*อไป เพ่ือให�เห็นผลเป#นรูปธรรมจึงมอบหมายให�
ฝtายบริหารทรัพยากรมนุษย+เป#นผู�ประสานนําโครงการนี้เข�าสู*การกระบวนการในการแต*งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต*อไป 
 
4. การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยและการพัฒนา ในหัวข�อเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#น
ผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย” ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค+ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 2) เพ่ือทดลองและวัดประสิทธิภาพการใช�โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย 3) เพ่ือประเมินความเป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ
เป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย โดยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได�ดังนี้ 
 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*
เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�นั้น ยังไม*มีการพัฒนาโปรแกรมดังกล*าวเพ่ือตอบสนองต*อการพัฒนา
ศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
ผลการวิจัยพบว*า คุณภาพของโปรแกรมที่ผู�วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพตามท่ีเกณฑ+
กําหนด ด�วยเพราะว*า การพัฒนาโปรแกรมดังกล*าวผู�วิจัยได�ดําเนินการเป#นข้ันตอนของการพัฒนา
โปรแกรม คือ เริ่มจากศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง และสังเคราะห+เพ่ือให�ได�ประเด็นท่ี
เก่ียวข�องในการพัฒนาโปรแกรม แล�วจึงนําร*างโปรแกรมนี้ไปตรวจสอบตามแนวทาง EDFR โดย
ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันร*างโปรแกรม และจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทําให�ผู�วิจัยได�พัฒนา
แนวคิดท่ีใช�ในการออกแบบผ*าน MAM Model (พสุธิดา ตันตราจิณ และ ธีระวัฒน+ จันทึก, 2559) 
โดยผ*านกระบวนการเรียนรู�การเรียนรู�ในรูปแบบของ Action Learning Activities – AL ตามแนวคิด
ของ เร็ก รีแวนท+ (Reg Revans, 1965) หรือการเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ ท่ีใช�กระบวนการ
ฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือให�เกิดความรู� (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด�านองค+ความรู�เชิง
ทฤษฎี และด�านการนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล�องกับ
การศึกษาของ ธนานันต+ ดียิ่ง (2556) ท่ีได�ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานด�านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ซ่ึงแสดงให�เห็นว*าการศึกษาท่ีระดับผู�ใหญ*จะต�องมี
กระบวนการของการมีส*วนร*วมในการเรียนรู�มากกว*าเป#นการเรียนรู�ในชั้นเรียนเพียงอย*างเดียว ซ่ึงการ
เรียนรู�แบบมีส*วนร*วมจะสร�างให�เกิดความรู� ความเข�าใจได�เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป#นส*วนประกอบหลักของการ
ออกแบบโปรแกรมในครั้งนี้ท่ีมุ*งให�มีการสร�างองค+ความรู�จากการแลกเปลี่ยนท่ีเป#นระบบ สอดคล�อง
กับแนวคิดของสจ�วต (Thomas Stewart, 1999) ที่แสดงว*าองค+การต�องการสร�างให�เกิดเป#น 
Communication of Practices หมายถึงชุมชนนักปฏิบัติท่ีมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันภายในกลุ*ม 
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การถ*ายโยงการเรียนรู� เน�นพฤติกรรมการทํางานร*วมกัน ผ*านกระบวนการของโปรแกรมท่ีสร�าง
สภาพแวดล�อมตามแนวทางขององค+การแห*งการเรียนรู� ซ่ึงเป#นไปในทิศทางเดียวกันกับ ดาฟท+ (Daft, 
2001) ท่ีได�เสนอแนวคิดขององค+การท่ีส*งเสริมให�มีการสื่อสารและการให�ความร*วมมือจากบุคลากร 
ทุกคนในองค+การ ท้ังในด�านการวิเคราะห+และการแก�ป|ญหาร*วมกัน การดําเนินการเพ่ือให�องค+การเกิด
การเรียนรู�ในประสบการณ+ใหม*ๆ รวมถึงดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมขีดความสามารถอย*างต*อเนื่อง 
 กระบวนการเรียนรู�แบบมีส*วนร*วมดังกล*าวได�พัฒนาจากการพิจารณาองค+ประกอบของ
การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* ในการเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*
องค+การแห*งการเรียนรู� ด�วยการสังเคราะห+วรรณกรรม ทําให�ผู�วิจัยได�ร*างองค+ประกอบคุณลักษณะ
ของการเป#นผู�นําบุคลากรรุ*นใหม* หรือ ผู�สร�างตํานาน (Mythmaker) เป#นแนวทางในการพัฒนา โดยมี
องค+ประกอบของคุณลักษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ ได�แก* ความยืดหยุ*นในการทํางาน การสร�างขวัญ
และกําลังใจต*อทีมงาน การคิด และการรับรู� ความต้ังใจและทุ*มเทในการทํางาน การสร�างสรรค+
เทคโนโลยี และการมีวิสัยทัศน+ โดยใช�การออกแบบท่ีแบ*งเป#นกระบวนการ Input -> Process -> 
Output -> Outcome -> Impact โดยผ*านการเรียนรู�ในรูปแบบของ Action Learning Activities 
– AL สอดคล�องตามหลักการของ เร็ก รีแวนท+ (Reg Revans, 1965) ท่ีแสดงให�ถึงการเรียนรู�จากการ
ลงมือปฏิบัติ สามารถอธิบายได�จากสมการการเรียนรู� L = P+Q โดยท่ี L หมายถึง การเรียนรู� (L – 
Learning) จะมีค*าเท*ากับผลรวมของการเรียนรู�จากการเรียนตามแผนท่ีมีการจัดไว�ล*วงหน�าเรียบร�อย
แล�ว คือ ตัว P (P – Programmed Learning) กับการเรียนรู�จากการค�นคว�า ซักถาม อภิปราย และ
การค�นหาคําตอบ การค�นคว�าวิจัยด�วยตนเอง คือ Q (Q – Questioning) ซ่ึงกําหนดให�เป#นส*วนสําคัญ
ของการเสริมสร�างศักยภาพในครั้งนี้ ผ*านกระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนาเพื่อให�เกิดความรู� 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด�านองค+ความรู�เชิงทฤษฎี และด�านการนําไปประยุกต+ใช�ใน
การปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีความสอดคล�องกับการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม* หรือ 
Young Generation ท่ีมีความกระตือรือร�น กล�าคิด กล�าแสดงออก เพ่ือให�ได�ตระหนัก เข�าใจ มี
ผลงานท่ีตอบสนองต*อกระบวนการขององค+การแห*งการเรียนรู� และการนําองค+การให�ก�าวไปสู*องค+การ
แห*งการเรียนรู�อย*างยั่งยืน รวมถึงการนําแนวคิดทฤษฎีป|ญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) 
ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซ่ึงเป#นทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นป|ญญา (Cognitive Learning 
Theory) ท่ีมุ*งเน�นกระบวนการคิดและการเข�าใจ การผสมผสานกับประสบการณ+ สอดคล�องกับ
การศึกษาของ นวลทิพย+ อรุณศรี (2553) เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค+การแห*งการ
เรียนรู�ตามทฤษฎีการสร�างความรู�ในองค+การ ท่ีมุ*งเน�นในด�านการมีระบบและกลไกการสร�างความรู� 
ด�านมีการสร�างความรู�ตามกระบวนการท่ีมีแนวคิดทฤษฎีสนับสนุน ด�านมีกระบวนการเรียนรู�ร*วมกัน
ผ*านการปฏิบัติ ด�านการกําหนดวิสัยทัศน+ร*วม ด�านการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานให�แก* 
กลุ*มเป9าหมาย และด�านการส*งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ร*วมกัน 
 กระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือให�เกิดความรู�และทักษะ ท้ังในด�านองค+ความรู�เชิง
ทฤษฎี และด�านการนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*นั้น 
ได�พัฒนาโดยประยุกต+ใช�รูปแบบการเรียนรู�เก่ียวกับการนําเทคนิคการบรรยาย การอภิปรายกลุ*ม และ
การลงมือปฏิบัติ มาเป#นฐานในการพัฒนาโปรแกรมให�ชัดเจนและครอบคลุมกลุ*มเป9าหมาย สอดคล�อง
กับ โนว+ส (Knowles, 1990) ท่ีแสดงให�เห็นว*า การฝ�กอบรมท่ีดีต�องคํานึงถึงลักษณะการเรียนรู�ของ
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ผู�ใหญ* (Adult Learning Theory) ท่ีมีหลักสําคัญ 6 ประการ คือ ความต�องการท่ีจะเรียนรู� มโนทัศน+
แห*งตนของผู�เรียน บทบาทของประสบการณ+ท่ีมีมา ความพร�อมในการเรียนรู� วิธีการเรียนรู� และ
แรงจูงใจในการเรียนรู� ซ่ึงล�วนจะช*วยตัวกระตุ�นในการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพ รวมถึงได�มุ*งเน�นการ
พัฒนากระบวนการคิดเพื่อให�เกิดการเรียนรู � ทั้งยังสอดคล�องกับตามแนวคิดของ วอลลาซ 
(Wallach,1962) ท่ีได�เสนอว*า กระบวนการของความคิดเกิดจากโดยการลองผิดลองถูก 4 ข้ัน ได�แก* 
ข้ันเตรียมการ เป#นข้ันของการเตรียมตัว การศึกษาป|ญหา จัดเตรียมข�อมูลต*างๆ ข้ันความคิดคุกรุ*น
หรือข้ันฟ|กตัว เป#นข้ันของการเก็บสะสม ครุ*นคิด ทบทวนป|ญหา ศึกษาความสัมพันธ+ระหว*างข�อมูล 
ความรู� และป|ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู* ข้ันจรรโลงใจหรือข้ันความคิดกระจ*าง เป#นข้ันท่ีความสับสนได�ผ*าน
การเรียบเรียง จัดลําดับและเชื่อมโยงความสัมพันธ+ต*างๆ เข�าด�วยกัน ทําให�เกิดแนวทาง มองเห็นทาง
ในการแก�ป|ญหา สามารถกําหนดสมมติฐานของป|ญหาต*างๆ ได�อย*างถูกต�อง และข้ันการปรับปรุงหรือ
ข้ันพิสูจน+ เป#นข้ันของการปรับปรุงสิ่งท่ีค�นพบให�สมบูรณ+และดียิ่งข้ึน ทําการทดสอบหรือพิสูจน+ใน
สิ่งประดิษฐ+ใหม* ทบทวนจุดมุ*งหมายท่ีต้ังไว� ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นํา
บุคลากรรุ*นใหม*ภายใต�แนวคิดของ m-a-m process ท่ีประกอบด�วย 1) การปรับกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) และทัศนคติเก่ียวกับการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* โดยเน�นการให�ความรู� 
ความเข�าใจในการเป#น "ผู�สร�างตํานาน" (Mythmaker) ท้ัง 6 ด�าน โดยใช�กระบวนการเรียนรู�ท่ี
ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร*วม (Mythmaker Group 
Discussion Session 2) การสร�างความสนใจ และการมีส*วนร*วม (attention) เพ่ือให�เกิด "การ
ตระหนัก และการส*งเสริม" การเรียนรู�ในองค+การ (Awareness and Enhancing Process) และการ
ขับเคลื่อนให�องค+การไปสู* "องค+การแห*งการเรียนรู�" (Managing to Learning Organization) โดยใช�
กระบวนการการเรียนรู�ผ*าน Action Learning Activities ผ*านกระบวนการ PAIR : Project-Action-
Intention-Report 3) การประเมิน MAM (measurement) เป#นการประเมินจากรูปแบบของ 
Problem Base Learning ท่ีประกอบด�วย การระดมสมองในการร*วมกันทํางานเป#นทีม การนําเสนอ
โครงการ และการวิพากษ+อย*างสร�างสรรค+ในกิจกรรมการเรียนรู� สอดคล�องกับการศึกษาของ วสันต+ 
สุทธาวาศ และ ธีระวัฒน+ จันทึก (2559) ซ่ึงได�แสดงให�เห็นว*าการเสริมสร�างศักยภาพของบุคลากรนั้น 
ต�องพิจารณาเชิงระบบและบูรณาการ ได�แก* คุณลักษณะของกลุ*มเป9าหมาย เช*น ความสามารถ 
พฤติกรรม และทัศนคติ เพ่ือสามารถนําไปออกแบบกระบวนการพัฒนา ร*วมกับการสนับสนุนท่ี
เหมาะสม หรือเรียกว*าระบบเสริมสร�าง (Reinforcement System) โดยมีรากฐานสําคัญ คือ การ
จัดการองค+การท่ีมุ*งในหลักการจัดองค+การแห*งการเรียนรู� รวมถึงการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
จะเอ้ือต*อการพัฒนาศักยภาพท่ีพึงประสงค+ได� 
 รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําบุคลากรรุ*นใหม*ภายใต�แนวคิดของ m-a-m 
process นั้น มีเป9าหมายให�บุคลากรเกิดการเรียนรู�ตนเอง (Self-Learning) และการเรียนรู�จากกลุ*ม 
(Group Learning) ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว*า ผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เกิดความรู� ทักษะ และ
ทัศนคติ เก่ียวกับการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ิมสูงข้ึน เกิดความตระหนักและสามารถส*งเสริม
การเรียนรู�ในองค+การ รวมถึงมีแนวโน�มการพัฒนาไปสู*องค+การแห*งการเรียนรู� เป#นไปตามแนวคิด 
MAM Model ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ Sudharatna (2004) ท่ีแสดงให�เห็นถึงการยกระดับผล
การปฏิบัติงาน คือ การปรับปรุงคุณภาพในการทํางานอย*างต*อเนื่อง รวมท้ังมีการสร�างสรรค+สิ่งใหม*
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อย*างต*อเนื่องเช*นกัน ไม*ว*าจะเป#นด�านกระบวนการทํางานใหม* การออกแบบผลงาน ซ่ึงบุคลากรท่ีอยู*
ในองค+การแห*งการเรียนรู�จะเกิดการเรียนรู� และนําองค+ความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานของตน ซ่ึงจะส*งผลให�ผลการปฏิบัติการขององค+การดีข้ึน 
 โดยการยกระดับผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนนั้น เป#นผลมาจากการเสริมสร�างศักยภาพ
การเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*ตามโปรแกรมได�อย*างมีประสิทธิภาพซึ่งผ*านการประเมินความ
เป#นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม และทําให�ผู�เข�าร*วมเกิดการเรียนรู� 3 ส*วนได�แก* การ
เรียนรู�ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู�จากกลุ*ม (Group Learning) และการเรียนรู�จากองค+การ 
(Organization Learning) โดยใช�การพัฒนาในรูปแบบ mam to MAM และนําสู*ผลลัพธ+ท่ีสําคัญ คือ 
การท่ีบุคลากรรุ*นใหม*มีความพร�อม มีศักยภาพ (Mythmaker) เพ่ือนําไปสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ท่ีมี
ความยั่งยืน สอดคล�องกับการศึกษาของแบรนโก (Branco, 2003) ท่ีแสดงให�เห็นว*า ทีมงานใน
องค+การท่ีประสบผลสําเร็จจะต�องมีศักยภาพในการท่ีจะแบ*งป|นผลประโยชน+กับเพ่ือนร*วมงานและ
องค+การได� โดยใช�สมรรถนะเป#นฐาน (Competency based Management) จะทําให�เกิด
กระบวนการสร�างและคัดสรรทรัพยากรมนุษย+ที่มีคุณภาพ ทั้งยังสอดคล�องกับการศึกษาของ 
อาร+น และไพรซ+ (Arns and Price , 2007) ท่ีแสดงให�เห็นว*า ทักษะ และบุคลิกลักษณะท่ีจําเป#นต*อ
การพัฒนาองค+การนั้น มีความสําคัญและจําเป#นท่ีต�องได�รับการพัฒนาอย*างเป#นระบบ ตรงกับความ
ต�องการของบุคลากรและองค+การ รวมถึงมีความสอดคล�องกับสมรรถนะตามบริบท ซ่ึงต�องอาศัย
รูปแบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจากผลการวิจัยสามารถสรุปเป#นรูปแบบโมเดลความสัมพันธ+
ของโปรแกรม ได�ดังภาพท่ี 42 
 

 
 
ภาพท่ี 42 โมเดล LO Loop 
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 โดยสรุป การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* เพ่ือ
มุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาและพัฒนาข้ึนในครั้งนี้นั้น มีความ
เหมาะสมและคเป#นไปได�ในเชิงการนําไปประยุกต+ให�เกิดข้ึนเป#นรูปธรรมในองค+การ ถือเป#นโปรแกรมท่ี
มีความสร�างสรรค+และเหมาะกับการเรียนรู�แบบเด็กรุ*นใหม*อย*างแท�จริง โดยเนื้อหาการเรียนรู�มีการชี้
ชัดในเรื่องขององค+ประกอบของการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* การบริหารจัดการความรู�ในองค+การ 
และการสร�างองค+การแห*งการเรียนรู� ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมท่ีมุ*นเน�นถึง Action Learning 
Activities ท่ีมีความสอดคล�องและเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม* รวมถึงมีการออกแบบ
กิจกรรมท่ีให�เสนอโครงงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู� การแลกเปลี่ยน และการถ*ายทอดความรู�ภายใน
องค+การ เพ่ือนําไปสู*การพัฒนาองค+การแห*งการเรียนรู�ได�อย*างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหลักสูตรใน
รูปแบบนี้ มีลักษณะท่ีเป#นจุดเด*นสําคัญ คือ ผู�เข�าร*วมอบรมได�ลงมือปฏิบัติจริง ทําให�เกิดการเรียนรู�
แบบ Learning by Doing ซ่ึงผลท่ีได�จะเป#นประโยชน+มากกว*าการอบรมท่ีนั่งเรียนหรือเลคเชอร+เพียง
อย*างเดียว รวมถึงรูปแบบการพัฒนาตามโปรแกรมนี้ สามารถขยายไปสู*กลุ*มเป9าหมายอ่ืนในการสร�าง
องค+การแห*งการเรียนรู� หรือสร�างให�พนักงานทุกระดับมีใจในการถ*ายทอด ถ*ายโอน เป�ดรับความรู�กัน
ตลอดเวลา โดยนอกจากการมุ*งพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*แล�ว ยังสามารถนําไปปรับใช�พัฒนาบุคลากรรุ*น
เก*าๆ ปรับให�เกิดความคิดใหม*ๆ ทําให�สามารถทํางานร*วมกันได�อย*างมีความสุข และองค+การก็จะได�มี
การพัฒนาการทํางานให�ไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถือว*าโปรแกรมมีประโยชน+ในการประยุกต+ใช�ได� 
เหมาะสมกับเวลาและการเรียนรู� พร�อมท้ังการประเมินผลของหลักสูตรก็มีความชัดเจน ได�ผลงาน
กลับมาเป#นรูปธรรม ซ่ึงถือเป#นจุดเด*นท่ีสุดของโปรแกรมดังกล*าว เพราะสามารถนําไปพัฒนาต*อยอด
ด�านการบริการของประกันภัยให�สามารถแข*งขันกับตลาดได�เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงเป#นการสร�างชุมชนนัก
ปฏิบัติในการจัดการองค+ความรู�ที่มีภายในองค+การ และสามารถถ*ายทอดไปยังพนักงานอ่ืนๆ ใน
องค+การขยายเป#นวงกว�างต*อไป 
 
5. ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากร 
รุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในครั้งนี้ ได�ข�อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้ 

5.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ในองค+การเป#นเรื่องท่ีสําคัญอย*างยิ่งต*อการเติบโตของ

ธุรกิจ ซ่ึงผู�บริหารในองค+การจําเป#นอย*างยิ่งต�องให�ความสนใจ และดําเนินการอย*างเป#นระบบ ภายใต�
กรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ของบริษัทหรือท่ีเรียกกันว*า Training Roadmap และการ
มุ*งประเด็นการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*ในองค+การนับเป#นเรื่องสําคัญและมีความเฉพาะเจาะจง เนื่อง
ด�วยบุคลากรรุ*นใหม*ท่ีเข�ามามีบทบาทในองค+การมากข้ึนนั้น แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย+จําเป#นต�องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เช*น การบริหารทัศนคติในการ
ทํางาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝ�กอบรมและการพัฒนา การสร�างแรงจูงใจในการ
ทํางาน และการรักษาบุคลากร ซ่ึงโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือ
มุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย เป#นการบูรณาการกรอบแนวคิดการพัฒนาให�เป#น
ระบบ และสามารถวัดประเมินผลได�อย*างเป#นรูปธรรม นําไปสู*การปฏิบัติได�อย*างแท�จริง จากการพัฒนา
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โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ทําให�
ผู�วิจัยได�ข�อสรุปเป#นโมเดลวงล�อแห*งองค+การเพื่อการเรียนรู� (LO LOOP) ซึ่งประกอบด�วย 
Mythmaker หรือความเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* ท่ีได�รับการกระตุ�นจากภารกิจ หรือ Task ผ*าน
กระบวนการ PAIR Technique และกระบวนการ LO ท้ัง 6 ประการเพ่ือมุ*งสู*การเป#นองค+การแห*ง
การเรียนรู�  

  จากการศึกษาครั้งนี้ ทําให�ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะต*อด�านบริหารจัดการท่ีเป#นส*วนสําคัญ
ในการสนับสนุนให�เกิดโครงการต*างๆ ข้ึนในองค+การให�มีการนํา LO LOOP นี้ไปพัฒนาปรับใช�ให�เกิด
เป#นกระบวนการสร�างความรู�ในองค+การ ซ่ึงองค+การท่ีมีการเรียนรู�ได�เร็วกว*าองค+การอ่ืน จะสามารถ
ปรับตัวได�รวดเร็วกว*า ทําให�สามารถสร�างข�อได�เปรียบเชิงกลยุทธ+ท่ีสําคัญในโลกธุรกิจได� การเป#น
องค+การแห*งการเรียนรู�แบบใหม*นี้จะสามารถนําเอาความชาญฉลาดท่ีสะสมไว�ของบุคลากรของ
องค+การมาใช�ได�อย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถของบุคลากรเม่ือรวมกับการให�
อํานาจ (Empowerment) การจัดการความรู� (Knowledge Management) เทคโนโลยีและสถานะ
ท่ีดีข้ึนขององค+การ จะทําให�องค+การสามารถแข*งขันได�อย*างมีศักยภาพมากยิ่งข้ีน  

  ดังนั้นผู�บริหารทุกภาคส*วนขององค+การสามารถนําโปรแกรมนี้ไปใช�พัฒนาบุคลากร
ได�ทุกระดับ และสามารถสร�างเป#นกรอบการพัฒนาอย*างยั่งยืนให�แก*องค+การสืบไป 

5.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช�งาน 
  ท้ังนี้ หากต�องการนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*

เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยไปปรับใช�ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 
ต�องพิจารณาความเหมาะสมในแต*ละบริบทและความต�องการของกลุ*มบุคลากรท่ีต�องการพัฒนา ซ่ึง
การออกแบบโปรแกรมในครั้งนี้ ได�พิจารณาถึงการนําไปใช�ได�กับทุกกลุ*มในองค+การ เนื่องจากเป#นการ
สร�างแรงบันดาลใจให�เกิดเป#นสังคมแห*งการเรียนรู�ท่ีไม*มีข�อจํากัด หรือจุดสิ้นสุดในองค+การ ดังนั้น     
ไม*ว*าคนกลุ*มใดในองค+การก็สามารถท่ีจะเข�าสู*โปรแกรมนี้ได� นอกจากนี้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาให�เหมาะสมกับโอกาสในการเรียนรู�ของบุคลากรและความต�องการของหน*วยงาน ซ่ึง
สามารถเพ่ิมระยะเวลาของการติดตามผล หรือการนําเสนอโครงงาน โดยเนื้อหาของการพัฒนาจะ
ยังคงความเป#นโปรแกรมไว� แต*ให�ความสําคัญในเรื่องของการสร�างชุมชนนักปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และให�
เวลาในการคิดและการสร�างให�เกิดเป#นชิ้นงานท่ีสามารถยกระดับการบริการขององค+การให�ดียิ่งข้ึนได�  
นอกจากนี้ยังรวมถึงการคัดเลือกกลุ*มเป9าหมายท่ีเข�ามาสู*โปรแกรม จําเป#นต�องให�มีภูมิหลังท่ีคล�ายคลึง
กัน เนื่องจากกิจกรรมหรือแนวทางในการดําเนินงานจะสามารถสื่อสารและพูดคุยกันได�เข�าใจมากข้ึน 
ซ่ึงจะสอดคล�องว*าโปรแกรมนี้จะช*วยให�เกิดการเรียนรู�ตนเอง เรียนรู�กลุ*ม และเรียนรู�องค+การได 

  นอกจากนี้ยังสามารถนําโปรแกรมดังกล*าวไปสร�างให�เกิดการเป#นผู�นําแบบใหม*ท่ีต�อง
มีภารกิจท่ีสําคัญให�สําเร็จลุล*วงไปด�วยดี คือ 1) สามารถนําไปสร�างวิสัยทัศน+ร*วมกัน ทําให�การเป#นผู�นํา
ของบุคลากรรุ*นใหม*เป#นแรงผลักดันในการกระตุ�นให�พนักงานมีความผูกพันและต้ังใจกับวิสัยทัศน+ร*วม
นั้นๆ   2) ทําให�เกิดการประสานทีมต*างหน�าท่ีเข�าด�วยกัน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาของโปรแกรมนี้ 
เน�นเรื่อง Active Learning Activities ทําให�ต�องมีการร*วมแรงร*วมใจเพ่ือให�กิจกรรมบรรลุผล ซ่ึงจะ
ส*งผลต*อการทํางานในป|จจุบัน ทําให�เกิดการสนับสนุนความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ นวัตกรรม และความ



235 
 

กล�าท่ีจะเสี่ยง โปรแกรมได�ถูกออกแบบมาเพ่ือให�เกิดการทํางานร*วมกันของคนในทีม ซ่ึงสามารถนําไป
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้ในการนํากระบวนการพัฒนาในโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของ
บุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย สามารถใช�กระบวนการภายใน 
LO Loop มาประยุกต+ได�ในทุกกระบวนการของการพัฒนาได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต*อไป 
  สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพ่ือ

ม่ังสู*องค+การแห*งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซ่ึง
เป#นการผสมผสานระหว*างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการทบทวนและ
สังเคราะห+ข�อมูลเพ่ือให�เกิดความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาและออกแบบโปรแกรมให�สอดคล�องกับ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ*นใหม*ให�ได�ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน
ของการพัฒนา การปลูกฝ|งเรื่องการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม*เพื่อมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู� 
จะต�องมีการพัฒนาอย*างต*อเนื่อง โดยมุ*งเน�นไปในเรื่องของการพัฒนาให�เกิดเป#นชุมชนนักปฏิบัติ 
เพ่ือให�มีการถ*ายทอดความรู�กันอย*างไม*มีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงการวิจัยในครั้งต*อไปสําหรับบุคลากรรุ*นใหม*นี้
จะต�องให�ความสําคัญกับการความยั่งยืนของการพัฒนา และมีการติดตามผลการพัฒนาอย*างชัดเจน
มากข้ึน และสิ่งท่ีสําคัญอีกประการคือ การให�ความสําคัญกับการนําโครงงานไปใช�ได�จริง ซ่ึงเป#นเรื่อง
สําคัญท่ีต�องมีการประเมินผลภายหลังการนําโครงการไปใช�ได�จริง ท้ังนี้ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว*า ในการ
วิจัยครั้งต*อไปจะเป#นการศึกษาในกลุ*มเป9าหมายอ่ืนท่ีมีความสําคัญในองค+การ เพ่ือให�การเสริมสร�าง
ศักยภาพการเป#นผู�นําของบุคลากรเพ่ือมุ*งสู*องค+การแห*งการเรียนรู�มีการขับเคลื่อนไปได�ท้ังองค+การ ซ่ึง
จะนําไปสู*การพัฒนาท่ียั่งยืนต*อไป 

  ในแง*ของโมเดล LO LOOP สิ่งท่ีน*าสนใจในการศึกษาครั้งต*อไป คือ การชี้ชัดถึง
คุณลักษณะท่ีต�องการของการเป#นผู�นําของบุคลากรรุ*นใหม* ว*ามีความสอดคล�องกับรูปแบบของ
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพท่ีเน�นให�เกิดการเรียนรู�ตนเอง เรียนรู�กลุ*ม และเรียนรู�องค+การ ซ่ึงจะต�อง
ได�รับการสนับสนุนจากองค+การท่ีดี ในส*วนของภารกิจหลัก (Task) ของกิจกรรมท่ีเป#นกระบวนการ
ของการทําให�เกิดการเรียนรู�ร*วมกัน โดยใช� PAIR Technique ท่ีประกอบด�วย Project – Action – 
Intensive – Report สิ่งท่ีสามารถนําไปวิจัยครั้งต*อไปคือ ความชัดเจนของภารกิจให�สามารถระบุการ
วัดได�อย*างเป#นรูปธรรม รวมถึงการประเมินผลท่ีเป#นลักษณะ 360 องศา จะทําให�ได�ข�อเสนอแนะ 
แนวทางในการพัฒนาอย*างชัดเจน 
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แนวสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร'างศักยภาพการเป)นผู'นําของบุคลากรรุ/นใหม/ 
เพ่ือมุ/งสู/องค�การแห/งการเรียนรู'ในธุรกิจการประกันภัย 

 
 

คําชี้แจง 
แนวแบบสัมภาษณ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความเห็นและประมวลข(อเสนอแนะ 

จากผู(ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพการเป2นผู(นําของบุคลากรรุ3นใหม3 
เพ่ือมุ3งสู3องค�การแห3งการเรียนรู(ในธุรกิจการประกันภัย เป2นการสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร(าง (semi-
structure interview) 
 
ชื่อผู(ให(สัมภาษณ�..................................................................................................................................... 
ตําแหน3ง...........................................................................หน3วยงาน....................................................... 
วันท่ีให(สัมภาษณ�........................................เวลา.........................................สถานท่ี................................ 
 

ประเด็นการสัมภาษณ� 
 
1. จากการศึกษาเอกสารผู(วิจัยได(ทําการวิเคราะห� และสังเคราะห�ข(อมูลท้ังหมด สรุปได(ร3าง
องค�ประกอบของคุณลักษณะการเป2นผู(นําของบุคลากรรุ3นใหม3เพ่ือมุ3งสู3องค�การแห3งการเรียนรู( ซ่ึงตรง
กับหมายความในงานวิจัยคือ Mythmaker มีด(วยกันท้ังหมด 6 ด(าน ท้ังนี้ ผู(เชี่ยวชาญเห็นด(วยหรือไม3
เห็นด(วยกับองค�ประกอบของคุณลักษณะดังกล3าวอย3างไร 
 

คุณลักษณะ รายละเอียด / ความหมาย 
ความยืดหยุ3นในการทํางาน 
(Flexible Working) 

ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย      
กลยุทธ� แนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีแตกต3างไปจากเดิม 
การให(ความร3วมมือและความช3วยเหลือนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบัติอยู3 

การสร(างขวัญและกําลังใจ
ต3อทีมงาน  
(The Morale of Team) 

การรับฟ[งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม ความสามารถใน
การกําหนดวัตถุประสงค� เป\าหมาย และแผนการดําเนินงานของทีม 
รวมถึงกระตุ(นและจูงใจให(สมาชิกในทีมสามารถทํางานร3วมกันให(
บรรลุตามเป\าหมายขององค�การ 

การคิด และการรับรู( 
(Thinking and 
Perception) 

สามารถเข(าใจถึงบทบาทหน(าท่ี เป\าหมาย และทิศทางการทํางานใน
อนาคตของตนเองได( มีใจเป̀ดกว(างในการเรียนรู(สิ่งใหม3ๆ สามารถ
คาดการณ�ถึงสถานการณ�หรือป[ญหาท่ีอาจเกิด พร(อมเสนอแนวทางใน
การแก(ไขท่ีถูกต(องได( 
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คุณลักษณะ รายละเอียด / ความหมาย 
ความต้ังใจและทุ3มเทในการ
ทํางาน  
(The Willingness and 
Commitment to Work) 

มีความต้ังใจและรับผิดชอบในการทําหน(าท่ีการงานด(วยความเพียร
พยายาม อดทน เพ่ือให(งานสําเร็จตามเป\าหมาย และมีความ
กระตือรือร(นในการแสวงหาวิธีการทํางานแบบใหม3ท่ีทําให(เกิด
ประโยชน�สูงสุด 

การสร(างสรรค�เทคโนโลยี 
(Creative Technology) 

มีความรู(และความเข(าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม3ๆ 
รวมถึงการสืบค(นและการประยุกต�ใช(เทคโนโลยีให(เกิดประโยชน�ต3อ
การทํางานในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรู(ระบบสารสนเทศ
ขององค�การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน 

การมีวิสัยทัศน� 
(The Visionary)  
 

ความเข(าใจถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ เป\าหมายการดําเนินการขององค�การ 
รวมถึงการปรับการทํางานให(มีเป\าหมายท่ีสอดคล(องกับสถานการณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

 

2. ร3างวิธีการ และข้ันตอนในการเสริมสร(างศักยภาพการเป2นผู(นําของบุคลากรรุ3นใหม3เพ่ือมุ3งสู3องค�การ
แห3งการเรียนรู( รวมถึงร3างองค�ประกอบของโปรแกรม และร3างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมมีความเหมาะสม และสอดคล(องกับแนวทางในการพัฒนาการเป2นผู(นําของบุคลากรรุ3นใหม3
เพ่ือมุ3งสู3องค�การแห3งการเรียนรู(อย3างไรบ(าง 
 

 
 

 
 
 



253 
 

 

3. ร3างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม มีความเหมาะสมเพียงใด และควรเพ่ิมเติมใน
ส3วนใดบ(าง 

ชุดการ
ประเมิน 

ตัวบ3งชี้ในการ
ประเมิน 

ลักษณะข(อคําถาม เครื่องมือท่ีใช(
เก็บข(อมูล 

แหล3งข(อมูล เวลา
ในการเก็บข(อมูล 

ชุดท่ี 1  
แบบประเมิน
ความรู(การเป2น
ผู(นําของ
บุคลากรรุ3น
ใหม3เพื่อมุ3งสู3
องค�การแห3ง
การเรียนรู( 

ความรู(เกี่ยวกับ
การเป2นผู(นําของ
บุคลากรรุ3นใหม3
เพื่อมุ3งสู3องค�การ
แห3งการเรียนรู(ท่ีมี
ความเหมาะสม
และสอดคล(องกับ
คุณลักษณะท่ีต(อง
มีการเสริมสร(าง
ภายใต(แนวคิด 
MAM  

1) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ มี
ความรู(เกี่ยวกับการเป2นผู(นํา
ของบุคลากรรุ3นใหม3ท่ีมุ3งสู3
องค�การแห3งการเรียนรู(
หรือไม3 
2) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ มี
ความรู(เกี่ยวกับการเป2นผู(นํา
ของบุคลากรรุ3นใหม3ท่ีมุ3งสู3
องค�การแห3งการเรียนรู(
เพียงใด 

แบบทดสอบ 1) ดําเนินการกับ
กลุ3มทดลอง และ
กลุ3มควบคุม  
2) ดําเนินการท้ัง
ก3อนและหลังการ
ทดลองโปรแกรมฯ 

ชุดท่ี 2 
แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองของ
กลุ3ม เป\าหมาย
ต3อโปรแกรม 

ความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของ
ผู(เข(าร3วม
โปรแกรมท่ีมีต3อ
โปรแกรมฯ 

1) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ มี
ความพึงพอใจต3อ
โปรแกรมฯหรือไม3 
2) เน้ือหาและรูปแบบของ
โปรแกรมฯมีความ
เหมาะสมหรือไม3 
3) ส่ือและเอกสารประกอบ
โปรแกรมฯมีความ
เหมาะสมหรือไม3 

แบบสอบถาม 1) ดําเนินการกับ
กลุ3มทดลอง 
2) ดําเนินการหลัง
โปรแกรมฯ เสร็จ
ส้ิน 

ชุดท่ี 3 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
การเป2นผู(นํา
ของบุคลากร
รุ3นใหม3ท่ีมุ3งสู3
องค�การแห3ง
การเรียนรู( 
(Mythmaker) 

พฤติกรรม 
ความสามารถ 
และทัศนคติของ
การเป2นผู(นําของ
บุคลากรรุ3นใหม3ท่ี
มุ3งสู3องค�การแห3ง
การเรียนรู( 
(Mythmaker) 

1) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ 
ปรากฏคุณลักษณะของ
การเป2นผู(นําของบุคลากร
รุ3นใหม3(Mythmaker) ท่ี
มุ3งสู3องค�การแห3งการ
เรียนรู(หรือไม3 
2) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ 
ปรากฏคุณลักษณะของ
การเป2นผู(นําของบุคลากร
รุ3นใหม3 (Mythmaker) ท่ี
มุ3งสู3องค�การแห3งการ
เรียนรู(เพียงใด 

แบบสอบถาม 1) ดําเนินการกับ
กลุ3มทดลอง และ
หัวหน(างานของ
กลุ3มทดลอง 
2) ดําเนินการท้ัง
ก3อนและหลังการ
ทดลองโปรแกรมฯ 
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ชุดการ
ประเมิน 

ตัวบ3งชี้ในการ
ประเมิน 

ลักษณะข(อคําถาม เครื่องมือท่ีใช(
เก็บข(อมูล 

แหล3งข(อมูล เวลา
ในการเก็บข(อมูล 

ชุดท่ี 4 
แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิด
จากการ
ประยุกต� ใช(
ความรู(และ
ความเป2น 
Mythmaker 
จากภาค 
ทฤษฎี สู3
ภาคปฏิบัติ
เพ่ือมุ3งสู3
องค�การแห3ง
การเรียนรู( 

ผลงานภายใต(
Mythmaker 
Project ท่ี
สามารถ ต3อยอด
ไปสู3การปฏิบัติ 
งานจริงเพ่ือให(
เกิดองค�การแห3ง
การเรียนรู( 

1) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ 
สามารถสร(างผลงาน
ภายใต( Mythmaker 
Project ท่ีนําความรู(
ภาคทฤษฎีไปสู3
กระบวนการในภาคปฏิบัติ 
ได(และสามารถต3อยอดไปสู3
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให(
เกิดองค�การแห3งการเรียนรู(
หรือไม3 
2) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมฯ 
สามารถสร(างผลงาน
ภายใต( Mythmaker 
Project ท่ีนําความรู(
ภาคทฤษฎีไปสู3
กระบวนการในภาคปฏิบัติ
ได( และสามารถต3อยอด
ไปสู3การปฏิบัติงานจริง
เพ่ือให(เกิดองค�การแห3ง
การเรียนรู(เพียงใด 

แบบสอบถาม
ประเมินผล
งาน 
 

1) ดําเนินการกับ
กลุ3มทดลอง และ
หัวหน(างานของ
กลุ3มทดลอง 
2) ดําเนินการ
หลังโปรแกรมฯ 
เสร็จสิ้น 

 
4. ข(อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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แบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
 

งานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมเสริมสร)างศักยภาพการเป+นผู)นําของบุคลากรรุ0นใหม0 
เพ่ือมุ0งสู0องค�การแห0งการเรียนรู)ในธุรกิจการประกันภัย 

 
คําช้ีแจง 

 
แบบสอบถามนี้เป�นการถามเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินในความเป�นไปได�

ของเนื้อหาท่ีปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพ่ือเป�นการยืนยันเนื้อหาท่ีใช�ในการประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ2นใหม2 เพ่ือมุ2งสู2องค3การแห2งการเรียนรู�ใน
ธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงข�อมูลท่ีได�รับนี้ผู�วิจัยจะนําไปวิเคราะห3ข�อมูลและสังเคราะห3ข�อมูล เพ่ือนํามา
พัฒนาโปรแกรมให�เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทในป8จจุบันต2อไป 

 
แบบสอบถามนี้ได�แบ2งออกเป�น 4 ส2วน ประกอบไปด�วย 
1. ความคิดเห็นท่ีมีต2อร2างองค3ประกอบ หรือคุณลักษณะการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ2นใหม2ฯ 
2. ความคิดเห็นท่ีมีต2อร2างวิธีการ และข้ันตอนในการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ

บุคลากรรุ2นใหม2ฯ 
3. ความคิดเห็นท่ีมีต2อร2างองค3ประกอบของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของ

บุคลากรรุ2นใหม2 
4. ความคิดเห็นท่ีมีต2อร2างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ

การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ2นใหม2 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท2านท่ีสละเวลาอันมีค2ายิ่งในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 

นางสาวพสุธิดา ตันตราจิณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู�วิจัย 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต0อร0างองค�ประกอบ หรือคุณลักษณะการเป+นผู)นําของบุคลากรรุ0นใหม0
เพ่ือมุ0งสู0องค�การแห0งการเรียนรู)ในธุรกิจการประกันภัย 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช2องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท2านมากท่ีสุด  
 

องค�ประกอบของการเป+นผู)นํา
บุคลากรรุ0นใหม0เพ่ือมุ0งสู0องค�การ

แห0งการเรียนรู)ในธุรกิจการ
ประกันภัย 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม0 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น)อย 
 
2 

น)อย 
ท่ีสุด 
1 

ความยืดหยุ2นในการทํางาน 
(Flexible Working) 

       

การสร�างขวัญและกําลังใจต2อ
ทีมงาน (The Morale of Team) 

       

การคิด และการรับรู� 
(Thinking and Perception) 

       

ความต้ังใจและทุ2มเทในการทํางาน  
(The Willingness and 
Commitment to Work) 

       

การสร�างสรรค3เทคโนโลยี 
(Creative Technology) 

       

การมีวิสัยทัศน3 
(The Visionary)  

       

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต0อร0างวิธีการ และข้ันตอนในการเสริมสร)างศักยภาพการเป+นผู)นําของ
บุคลากรรุ0นใหม0ฯ 
 

 
 

รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะ 
สม 

ไม0 
เหมาะ 

สม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น)อย 
 
2 

น)อย 
ท่ีสุด 
1 

ข้ันท่ี 1  
การปรับกระบวนการทางความคิด 
(mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับ
การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ2นใหม2 
โดยเน�นการให�ความรู� ความเข�าใจ
ในการเป�น "ผู�สร�างตํานาน" 
(Mythmaker) ท้ัง 6 ด�าน โดยใช�
กระบวนการเรียนรู�ท่ีประกอบด�วย 
การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ 
และการอภิปรายร2วม (Mythmaker 
Group Discussion Session) 
 
 

       

ข้ันท่ี 2  
การสร�างความสนใจ และการมีส2วน
ร2วม (attention) เพ่ือให�เกิด "การ
ตระหนัก และการส2งเสริม" การ
เรียนรู�ในองค3การ (Awareness 
and Enhancing Process) และ
การขับเคลื่อนให�องค3การไปสู2 
"องค3การแห2งการเรียนรู�" 
(Managing to Learning 
Organization) โดยใช�กระบวนการ
การเรียนรู�ผ2าน Action Learning 
Activities ผ2านกระบวนการ PAIR : 
Project-Active-Intention-
Report  
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รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะ 
สม 

ไม0 
เหมาะ 

สม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น)อย 
 
2 

น)อย 
ท่ีสุด 
1 

ข้ันท่ี 3  
การประเมิน MAM 
(measurement) เป�นการประเมิน
จากรูปแบบของ Problem Base 
Learning ท่ีประกอบด�วย การ
ระดมสมองในการร2วมกันทํางาน
เป�นทีม การนําเสนอโครงการ และ
การวิพากษ3อย2างสร�างสรรค3ใน
กิจกรรมการเรียนรู� 

       

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต0อร0างองค�ประกอบของโปรแกรมเสริมสร)างศักยภาพการเป+นผู)นําของ
บุคลากรรุ0นใหม0 
 

 
 

รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม2 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย 
ท่ีสุด 
1 

ข้ันท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) 

- การปฐมนิเทศ โดยใช�กระบวนการ    
   - Climate for Change 
   - Communication 
   - Ice Breaking 
เพ่ือการเตรียมความพร�อม การ
ละลายพฤติกรรม การสร�าง และ
สัมพันธภาพท่ีดีต2อกัน 
 

       

- แบบทดสอบบุคลิกภาพแห2งตน 
   - Personality Test 
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของ
บุคลากรรุ2นใหม2 เพ่ือนํามาสร�าง 
Team ในแนวคิดท่ีว2า Put The 
Right Man on The Right Job 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในกลุ2ม 
 

       

- การเสริมสร�างทัศนคติต2อการเป�น 
Mythmaker 
   - Shared Value 
   - Discussion  
   - Brainstorming 
การสร�างกลุ2มสัมพันธ3 เพ่ือมุ2งสู2การ
ระดมความคิดท่ีจะเสริมสร�างทัศคติ
ต2อการเป�น Mythmaker โดยการปรับ 
mindset เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ใน
องค3การ 
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รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม2 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย 
ท่ีสุด 
1 

- การพัฒนาสู2องค3การแห2งการ
เรียนรู� 
   - Visioning the future 
   - Creating Commitment 
   - Achievement Road Mapping 
   - Group Discussion 
อธิบาย วิเคราะห3 และแลกเปลี่ยน
ความรู� ในประเด็นการเสริมสร�าง
องค3การแห2งการเรียนรู� เพ่ือให�เกิด
ความรู� ความเข�าใจ และเป�น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู�ในองค3การเพ่ือเป�นองค3การ
แห2งการเรียนรู� 

       

ข้ันตอนท่ี 2 การสร)างความสนใจ และการมีส0วนร0วม (attention) 

- Mythmaker LO Team 
Excellence (Action Learning 
Activities) การศึกษาโดยผ2าน
กระบวนการกลุ2ม ท่ีเรียกว2า PAIR 
Technique คือ  

- ป8ญหา หรือโครงการ 
(Project / Problem) 

- การปฏิบัติ (Action) 
- การร2วมมือกัน (Intention) 
- การจดบันทึกและรายงาน

ผล(Report) 
มีการกําหนดเป{าหมาย การวางแผน 
การคิด การวิ เคราะห3  และการ
ทดลองทําจริง เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�
ร2วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนให�
เกิดเป�นบรรยากาศขององค3การแห2ง
การเรียนรู�  
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รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม2 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย 
ท่ีสุด 
1 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 

- Mythmaker CoP 
   สร�างชุมชนนักปฏิบัติผ2าน
กระบวนการองค3การแห2งการเรียนรู� 
6 ข้ันตอน (LO Process) ได�แก2  

- การแสวงหาความรู� 
(Acquisition) 

- การสร�างความรู� 
(Knowledge) 

- การจัดเก็บความรู� 
(Storage) 

- การวิเคราะห3และการ
จัดทําคลังความรู� 
(Analysis and Data 
Mining) 

- การถ2ายโอนและการ
เผยแพร2ความรู� (Transfer 
and Dissemination) 

- การประยุกต3ใช�และการทํา
ให�ข�อมูลถูกต�องเท่ียงตรง 
(Application and 
Validation) 

       

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นท่ีมีต0อร0างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร)าง
ศักยภาพการเป+นผู)นําของบุคลากรรุ0นใหม0 
 

 
 

รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะ 
สม 

ไม0 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น)อย 
 
2 

น)อย 
ท่ีสุด 

1 
ชุดท่ี 1  
แบบประเมินความรู�การเป�นผู�นํา
ข อ ง บุ ค ล าก ร รุ2 น ใ หม2 เ พ่ื อ มุ2 ง สู2
องค3การแห2งการเรียนรู� 
- ความรู�เก่ียวกับการเป�นผู�นําของ
บุคลากรรุ2นใหม2เพ่ือมุ2งสู2องค3การ
แห2งการเรียนรู�ท่ีมีความเหมาะสม
และ สอดคล�องกับคุณลักษณะท่ี
ต�องมีการเสริมสร�างภายใต�แนวคิด 
MAM 
 

       

ชุดท่ี 2 
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ2ม เป{าหมายต2อโปรแกรม 
- ความคิดเห็น และความพึงพอใจ
ของผู� เ ข� า ร2 วม โปรแกรม ท่ี มีต2 อ
โปรแกรมฯ 
 

       

ชุดท่ี 3 
แบบประเมินคุณลักษณะการเป�น
ผู� นํ าของบุคลากรรุ2 น ใหม2 ท่ี มุ2 งสู2
องค3การแห2งการเรียนรู� หรือความ
เป�น Mythmaker 
- พฤติกรรม ความสามารถ และ
ทัศนค ติของกา ร เ ป� น ผู� นํ า ข อ ง
บุคลากรรุ2นใหม2ท่ีมุ2งสู2องค3การแห2ง
ก า ร เ รี ย น รู�  ห รื อ ค ว า ม เ ป� น 
Mythmaker 
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รายละเอียดในการประเมิน 

ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะ 
สม 

ไม0 
เหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น)อย 
 
2 

น)อย 
ท่ีสุด 

1 
ชุดท่ี 4 
แบบประเมิน ผลงานท่ีเกิดจากการ
ประยุกต3 ใช�ความรู�และความเป�น 
Mythmaker จากภาค 
ทฤษฎี สู2ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ2งสู2
องค3การแห2งการเรียนรู� 
- ผลงานภายใต�Mythmaker 
Project ท่ีสามารถ ต2อยอดไปสู2การ
ปฏิบัติ งานจริงเพ่ือให�เกิดองค3การ
แห2งการเรียนรู� 
 

       

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญ EDFR 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 

 ในการประยุกต�ใช�การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: 
EDFR) ได�กําหนดผู�เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ�ท้ังหมด 17 คน โดยจําแนกออกเปCน 3 กลุFม ดังนี้ 

 กลุ�มท่ี 1 ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ทางด�านทรัพยากรมนุษย� เปCนท้ังนักวิชาการ และ
ผู�เก่ียวข�องโดยตรงในสายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� จํานวน 5 คน ดังนี้ 

1. ผศ. ดร. ยุวลักษณ� เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
2. ผศ. ลัดดา เสนาวงษ� อาจารย�ประจํา ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
3. พลโท ทศพร ศิลปาจารย� ผู�ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ท่ีปรึกษาด�านความม่ันคงทาง

มนุษย� กองทัพไทย 
4. อาจารย� พิไลพรรณ นวานุช รองอธิการบดี ฝRายการบริหารทรัพยากรมนุษย� 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
5. อาจารย� ธนพล สมพลกรัง อาจารย�ประจํา ภาควิชานิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 
 กลุ�มท่ี 2 ผู�บริหารสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย� ในธุรกิจการประกันภัย จํานวน 3 คน 

ดังนี้ 
1. คุณแมทธิว กรอส General Manager สายการบริหารทรัพยากรมนุษย�และคุณภาพ

บริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
2. ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ� Vice President สายการบริหารทรัพยากรมนุษย�และ

คุณภาพบริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
3. คุณปนัดดา กาญจนพันธ� Senior Manager สายการบริหารทรัพยากรมนุษย�และ

คุณภาพบริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
 กลุ�มท่ี 3 ผู�บริหารในสายงานประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

จํากัด จํานวน 9 คน ดังนี้ 
1. คุณเชาวรีย� สโตน Vice President สายการบัญชีและการเงิน 
2. คุณอุมาพร หุตะเมขลิน Assistant Vice President สายงาน Agency and Broker 
3. คุณอาภารัตน� ใหญFสวFาง Assistant Vice President สายงาน Bancasurance 
4. คุณสมพร ธนะศร  Senior Manager สายงาน Motor Underwriting 
5. คุณจิรัฐ จรัสจิรกุล Senior Manager สายงาน Innovative Development 
6. คุณรําไพพักตร� พวงมณี Manager สายงาน Motor Underwriting 
7. คุณณุลักษณา มกรารัตน� Manager สายงาน Direct Business 
8. คุณอนันญา ทองพันชั่ง Senior Executive สายงาน Motor Claims 
9. คุณวิศยา จําปาศักด์ิ Senior Executive สายงาน Motor Claims 



ภาคผนวก ง 
กําหนดการสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญ EDFR 
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กําหนดการสัมภาษณ� ผู�เช่ียวชาญ EDFR 
 
ตารางนัดหมายในการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือทํา EDFR รอบท่ี 1 

ช่ือผู�เช่ียวชาญ วันท่ีสัมภาษณ� เวลา 
ผศ. ดร. ยุวลักษณ� เวชวิทยาขลัง 18 เมษายน 2559 14.00-15.30 
ผศ. ลัดดา เสนาวงษ� 18 เมษายน 2559 10.00-11.30 
อาจารย� ธนพล สมพลกรัง 18 เมษายน 2559 16.00-17.30 
พลโท ทศพร ศิลปาจารย� 19 เมษายน 2559 10.00-11.30 
อาจารย� พิไลพรรณ นวานุช 20 เมษายน 2559 15.00-16.00 
คุณแมทธิว กรอส 21 เมษายน 2559 10.00-12.00 
ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ� 21 เมษายน 2559 14.00-16.00 
คุณปนัดดา กาญจนพันธุ� 21 เมษายน 2559 18.00-19.00 
คุณเชาวรีย� สโตน 22เมษายน 2559 9.30-10.30 
คุณอุมาพร หุตะเมขลิน 22 เมษายน 2559 10.30-11.30 
คุณอาภารัตน� ใหญ?สว?าง 22 เมษายน 2559 13.30-14.30 
คุณสมพร ธนะศร   25 เมษายน 2559 14.00-15.00 
คุณรําไพพักตร� พวงมณี 25 เมษายน 2559 15.00-16.00 
คุณจิรัฐ จรัสจิรกุล 25 เมษายน 2559 16.00-17.00 
คุณณุลักษณา มกรารัตน� 26 เมษายน 2559 11.00-12.00 
คุณอนันญา ทองพันชั่ง 26 เมษายน 2559 15.00-17.00 
คุณวิศยา จําปาศักด์ิ 26 เมษายน 2559 15.00-17.00 



ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญสัมภาษณ�เพ่ือทํา EDFR 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพการสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญ EDFR 
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ภาพท่ี 43  คุณแมทธิว กรอส (General Manager Human Resources and Business 

Excellence) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 44  ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ6 (Vice President Human Resources and Business 
Excellence) 
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ภาพท่ี 45 คุณอุมาพร หุตะเมขลิน (Senior Manager – Agency Business and Broker Business) 
 
 

  
 

ภาพท่ี 46  คุณจิรัฐ จรัสจิรกุล (Senior Manager Innovation Business) 
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ภาพท่ี 47  คุณสมพร ธนะศร (Senior Manager Motor Underwriting) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 48  คุณรําไพพักตร6 พวงมณี (Manager Motor Underwriting) 
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ภาพท่ี 49 คุณเชาวรีย6 สโตน (Vice President Finance and Account) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 50  คุณอนัญญา ทองพันชUาง (ซWาย) Senior Executive Motor Claims, คุณวิศยา จําปาศักด์ิ 
(ขวา) Senior Executive Motor Claims 
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ภาพท่ี 51  คุณปนัดดา กาญจนพันธ6 (Senior Manager Human resources and Business 
Excellence) 

 

 
 

ภาพท่ี 52  คุณณุลักษณา มกรารัตน6 (Manager Direct Business) 
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ภาพท่ี 53  คุณอาภารัตน6 ใหญUสวUาง (Assistant Vice President Bancassurance) 
 

 
 

ภาพท่ี 54  ผศ. ดร. ยุวลักษณ6 เวชวิทยาขลัง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร)ี 
 



ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 
 รายชื่อผู�เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือประเมินผลของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ

เป'นผู�นําของบุคลากรรุ+นใหม+เพ่ือมุ+งสู+องค-การแห+งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย ซ่ึงเป'นนักวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น จํานวน 5 คน ดังนี้ 

1. รศ. ดร. วิไล ต้ังจิตสมคิด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2. ดร. พรศิริ กองนวล ผู�อํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3. รศ. วรารัตน- เขียวไพรี  อาจารย-ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 
4. รศ. ศรีมงคล เทพเรณู คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จ

เจ�าพระยา 
5. ผศ. ดร. ปราโมทย- ยอดแก�ว อาจารย-ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 



 

 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือการประเมินผลโคเฮน แคปปา 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินสําหรับผู�เช่ียวชาญท่ีมีต�อโปรแกรม 
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แบบประเมินโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป%นผู�นําของบุคลากรรุ�นใหม� 
เพ่ือมุ�งสู�องค+การแห�งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

************************ 
แบบประเมินนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญได�ทําการประเมินโปรแกรมเสริมสร�าง

ศักยภาพการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค0การแห�งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย         
ในรายการประเมินด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความสมเหตุสมผล และ
ด�านความถูกต�องแม�นยํา เพ่ือใช�ในการสร�างและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป,นผู�นําของ
บุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค0การแห�งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  

************************************************************** 
 

 
ช่ือผู�ประเมิน............................................................................................................................ 

   

 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด โดยจําแนก
เป%น 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  โปรแกรมมีผลด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับมาก 

3  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับน�อย 

1  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป,นประโยชน0 ด�านความเป,นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับน�อยท่ีสุด 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม�
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด�านความเป%นประโยชน+ (Utility 
Standards) 

       

1. โปรแกรมช�วยให�บุคลากรรุ�นใหม�
ทราบถึงศักยภาพในการเป,นผู�นําของ
บุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค0การแห�ง
การเรียนรู� 
 

       

2. โปรแกรมช�วยให�บุคลากรรุ�นใหม�ใช�
ศักยภาพการเป,นผู�นําได�สอดคล�องกับ
บทบาทการเป,นผู�นําของบุคลากรรุ�น
ใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค0การแห�งการเรียนรู� 
 

       

3. โปรแกรมช�วยให�บุคลากรรุ�นใหม�ได�
พัฒนาผลงานท่ีสามารถนําไปประยุกต0ใช�
ในสถานการณ0การทํางานได�จริง 
 

       

ด�านความเป%นไปได� (Feasibility 
Standards) 

       

4. โปรแกรมสามารถนําไปประยุกต0ใช�ได�
จริงในการพัฒนาศักยภาพการเป,นผู�นํา
ของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องค0การ
แห�งการเรียนรู� 
 

       

5. บุคลากรรุ�นใหม�สามารถพัฒนา
โครงงานได�ตามแนวทางของโปรแกรม
และสามารถปรับเปลี่ยนให�มีความ
เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของ
องค0การแห�งการเรียนรู�ได� 
 

       

6. โปรแกรมมีความสอดคล�องและมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรรุ�นใหม� 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม ระดับการประเมิน 

เหมาะสม ไม�
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด�านความสมเหตุสมผล (Propriety 
Standards) 

       

7. โปรแกรมมีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับการเสริมสร�างศักยภาพ
การเป,นผู�นําของบุคลากรรุ�นใหม� เพ่ือมุ�ง
สู�องค0การแห�งการเรียนรู� 
 

       

8. กระบวนการ รูปแบบของกิจกรรม 
และระยะเวลาของกิจกรรม มีความ
สอดคล�องกับการบรรลุวัตถุประสงค0ของ
โปรแกรม 
 

       

9. การประเมินผลของโปรแกรมมีความ
สอดคล�องกับการบรรลุวัตถุประสงค0ของ
โปรแกรม 
 

       

ด�านความถูกต�องแม�นยํา (Accuracy 
Standards) 

       

10. คู�มือท่ีใช�ในโปรแกรมมีความชัดเจน
และครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับองค0การ
แห�งการเรียนรู� 
 

       

11. รูปแบบการประเมินผล มีความ
สอดคล�องกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 
 

       

12. ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาใน
โปรแกรมมีความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค0ของโปรแกรม 
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ข�อเสนอแนะอ่ืน 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความขอบคุณอย�างยิ่ง 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(นางสาวพสุธิดา ตันตราจิณ) 

นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(นาม) 

ตําแหน�ง 
สังกัด 

ผู�เชี่ยวชาญ 

 
 



 
 

ภาคผนวก ญ 
การวิเคราะห�หาค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน และผลการทดสอบประยุกต� 

สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน วิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 
สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแม็คเนมาร� (McNemar Test) 
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ผลการวิเคราะห� Cohen Kappa 
 
คําถาม 5 4 3 2 1  Si 

1 5 0 0 0 0 5 1.00 

2 5 0 0 0 0 5 1.00 

3 5 0 0 0 0 5 1.00 

4 5 0 0 0 0 5 1.00 

5 4 1 0 0 0 5 0.60 

6 4 1 0 0 0 5 0.60 

7 4 1 0 0 0 5 0.60 

8 4 1 0 0 0 5 0.60 

9 4 1 0 0 0 5 0.60 

10 0 5 0 0 0 5 1.00 

11 0 5 0 0 0 5 1.00 

12 0 5 0 0 0 5 1.00 

Ci 40 20 0 0 0 60 0.83 

Pi 0.6667 0.3333 0 0 0 1.0000  

 0.4444 0.1111 0 0 0 0.5556  

       0.625 
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คํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแม็คเนมาร� (MaNemar Test) 
Pre-Post Test 
กลุ�มทดลอง 
 

 N Mean Std. Deviation 
Posttest 10 11.8000 1.47573 
Pretest 10 6.6000 1.95505 

 

 Pre & Post Test 

N 
Chi-Square (a) 
Asymp. Sig. 

10 
3.694 
0.000 

 
ข0อมูลดิบผลการวัดความรู0 

 
 
 

15

คนท่ี คะแนนก�อน
การพัฒนา

คะแนนหลัง
การพัฒนา ผลต�าง

คนท่ี คะแนนก�อน
การพัฒนา

คะแนนหลัง
การพัฒนา ผลต�าง

1 4 12 8 1 4 8 4

2 5 12 7 2 5 8 3

3 5 13 8 3 5 6 1

4 5 13 8 4 4 7 3

5 4 13 9 5 3 8 5

6 3 12 9 6 5 7 2

7 5 14 9 7 5 8 3

8 4 13 9 8 5 8 3

9 5 13 8 9 3 7 4

10 5 12 7 10 4 8 4

รวม 45 127 82 รวม 43 75 32

ค�าเฉล่ีย 4.5 12.7 8.2 ค�าเฉล่ีย 4.3 7.5 3.2

รRอยละ 45% 127% 82% รRอยละ 43% 75% 32%

แบบประเมินความรูRของผูRเขRาร�วมโปรแกรม

ผลคะแนนแบบทดสอบความรูRของกลุ�มทดลอง ผลคะแนนแบบทดสอบความรูRของกลุ�มควบคุม
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สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแม็คเนมาร� (MaNemar Test) 
 
Pre-Post Test 
กลุ�มควบคุม 
 

 

 
N 
 

Mean Std. Deviation 

PostTest 10 6.6000 .96609 

PreTest 
10 5.0000 1.33333 

 

 Pre & Post Test 

N 
Chi-Square (a) 
Asymp. Sig. 

10 
2.509 
0.012 
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สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแม็คเนมาร� (MaNemar Test) 
 
Mythmaker Characteristics 
กลุ�มทดลอง 
 
 

 N Mean 
 

Std. Deviation 
 

PostTest 
10 13.250 .48305 

PreTest 10 7.7500 .42164 

 

 

 Pre & Post Test 

N 
Chi-Square (a) 
Asymp. Sig. 

10 
2.509 
0.012 
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สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแม็คเนมาร� (MaNemar Test) 
 
Mythmaker Characteristics 
กลุ�มควบคุม 
 
 

 

 
N 
 

Mean Std. Deviation 

PostTest 10 4.8000 .42164 

PreTest 10 2.8000 .42164 

 

 

 Pre & Post Test 
N 
Chi-Square (a) 
Asymp. Sig. 

10 
5.813 
0.000 
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สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน วิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 
 
Mythmaker Characteristics Comparison 
กลุ�มทดลอง vs กลุ�มควบคุม 
 
 

Ranks 
 Post N Mean Rank Sum of Ranks 
Score 1 30 19.17 575.00 

2 30 41.83 1255.00 
Total 60   

 
 

Test Statisticsa 

 Score 
Mann-Whitney U 110.000 
Wilcoxon W 575.000 
Z -5.531 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

.000 
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โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม  

เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
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โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม  
เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 

 
 

โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย มีวัตถุประสงค.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" 
6 ด�าน คือ ความยืดหยุ"นในการทํางาน, การสร�างขวัญและกําลังใจต"อทีมงาน, การคิดและการรับรู�, 
ความต้ังใจและทุ"มเทในการทํางาน, การสร�างสรรค.เทคโนโลยี และ การมีวิสัยทัศน. เพ่ือให�บุคลากรรุ"น
ใหม"ได�รับความรู� (Knowledge) และทักษะ (Skills) สามารถนําความรู�และทักษะท่ีได�รับจาก
โปรแกรมนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน (Goldstein and Ford, 2002) 
ซ่ึงบุคลากรรุ"นใหม"ในธุรกิจการประกันภัย จะต�องมีการพัฒนาทั้งความรู�ในด�านของวิชาชีพการ
ประกันภัย และความรู�ในด�านการบริหารจัดการท้ังตนเองและเพ่ือนร"วมงาน เป*นสิ่งท่ีมีความสําคัญต"อ
การทํางานสําหรับบุคลากรรุ"นใหม"ในองค.การอย"างยิ่ง เพราะนอกจากทักษะการบริหารงานท่ีดีแล�ว 
ทักษะการบริหารคนก็ต�องมีควบคู"กันไปด�วย ท้ังนี้ในการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการ
เป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยนั้น ได�มาจากการ
วิจัยและการพัฒนาตามข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้คือ  ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิด
และการพัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรม และ ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความ
เป*นไปได�เชิงฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม 

สําหรับโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"
องค.การแห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย มีส"วนประกอบดังนี้ ส"วนท่ี 1 ความนํา กล"าวถึงแนวคิด 
หลักการ วัตถุประสงค. และคําชี้แจงเพ่ิมเติมของโปรแกรมฯ ส"วนท่ี 2 รายละเอียดของโปรแกรมการ
เสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการ
ประกันภัย ซ่ึงประกอบด�วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส"วนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม และ แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้วัดความสําเร็จในการนํา โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการ
เป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯไปใช� มีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 
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ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยั 
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คํานํา 
 

การพัฒนาสมรรถนะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานเป*นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให�มีความพร�อมท้ังด�านความรู� ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป*นต"อหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในงาน อีก
ท้ังเป*นการเพ่ิมคุณค"าในการพัฒนาบุคลากรในองค.การ เพราะสมรรถนะเป*นปbจจัยท่ีช"วยให�พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให�ส"งผลไปสู"การพัฒนาองค.การต"อไป  

โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย เป*นโปรแกรมที่ผู�วิจัยได�ศึกษา ค�นคว�า และสังเคราะห.ตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให�ได�เนื้อหาท่ีเหมาะสมและครอบคลุมการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" 
โดยมีกระบวนการในการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะเป*นประโยชน.โดยตรงกับบุคลากรรุ"นใหม"ท่ีเข�า
โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นํานี้ ผู�วิจัยมีความมุ"งหวังเป*นอย"างยิ่งท่ีจะทําให�โปรแกรมฯ 
นี้เป*นส"วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือให�เป*น "ต�นกล�าแห งการประกันภัย" ท่ีเติบโตข้ึนอย"างแข็งแรงและ
มีประสิทธิภาพ นําธุรกิจการประกันภัยให�เติบโตและเข็มแข็งอย"างยั่งยืนสืบไป 

 
 
      พสุธิดา ตันตราจิณ 
              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส วนท่ี 1 ความนํา  
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค% และรูปแบบของโปรแกรมฯ 

 
แนวคิด 

 
 โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยนั้น เป*นโปรแกรมท่ีได�มาจากกระบวนการวิจัยและการพัฒนาตาม
ข้ันตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนของผู�วิจัย ดังนี้คือ  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการ
พัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองโปรแกรม และ ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเป*นไปได�เชิง
ฉันทามติในการยอมรับโปรแกรม โดยประยุกต.ตามแนวคิดการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพของนรินทร. 
สังข.รักษา (2556) ทั้งนี้มีความสอดคล�องกับแนวคิดของวิโรจน. สารรัตนะ (2557) ท่ีเน�นให�
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ในประเด็นของการใช�รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi - 
Experimental Design) ในภาคสนามโดยมีกลุ"มตัวอย"างเป*นกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม  
 นอกจากนี้ในการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"น
ใหม"ฯ ยังนําแนวคิดทฤษฎีปbญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 
1986) ซ่ึงเป*นทฤษฎีหนึ่งในกลุ"มทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นปbญญา (Cognitive Learning Theory) 
กล"าวไว�ว"า การเรียนรู�ของมนุษย.ไม"ได�เกิดจากการตอบสนองต"อสิ่งเร�าเท"านั้น หากแต"เป*นผลของ
กระบวนการคิดและการเข�าใจ การผสมผสานประสบการณ.ในปbจจุบันกับประสบการณ.ในอดีต 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดความเชื่อในประสิทธิภาพแห"งตน (Self-Efficacy Beliefs) ซ่ึงเป*นแนวคิดท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งในทฤษฎีปbญญาทางสังคม ซ่ึงความเชื่อท่ีมีความสําคัญมากต"อการควบคุมการ
กระทําของบุคคล ถ�าผู�ที่มีความเชื่อว"าตนเองสามารถจะทํางานหนึ่งๆ ได�ก็จะมีความกล�าเลือกท่ีจะ
ทํางานนั้น เม่ือเผชิญกับอุปสรรค ก็จะมีความอดทนมุ"งม่ันต"อการทํางานนั้น สอดคล�องกับการศึกษา
ของพสุธิดา ตันตราจิณและธีระวัฒน. จันทึก (2559) ท่ีกล"าวว"าบุคลากรรุ"นใหม"เป*นกลุ"มท่ีมีบทบาทต"อ
การพัฒนาองค.การ เนื่องจากเป*นกลุ"มท่ีมีความรู� ความสามารถ หากได�รับการพัฒนาท่ีถูกต�องและ
เหมาะสมกับการทํางานแล�ว จะเป*นการส"งเสริมให�เกิดพัฒนาการของการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย"างยั่งยืน 
 ในการพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให�เกิดการการเรียนรู�ในองค.การนั้น ความคิด
สร�างสรรค.ของบุคลากรรุ"นใหม"เป*นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความต�องการในการเรียนรู� จากแนวคิดของ
นักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับความคิดสร�างสรรค. วอลลาซ (Wallach, 1962) ได�กล"าวว"า 
กระบวนการของความคิดสร�างสรรค.เกิดจากความคิดสิ่งใหม"ๆโดยการลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) และได�แบ"งข้ันของกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�เกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค.ไว�เป*น 4 ข้ัน ได�แก" 
ข้ันเตรียมการ (Preparation) เป*นข้ันของการเตรียมตัว การศึกษาปbญหา จัดเตรียมข�อมูลต"างๆ เช"น 
ข�อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงาน ข�อมูลระบุปbญหา ข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริงตลอดจนความรู� ความ
เข�าใจในส"วนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมไว�สําหรับการแก�ปbญหา การเก็บรวบรวมข�อมูลของแต"ละบุคคลนั้น
สามารถกระทําได�ในหลายๆวิธีแตกต"างกัน เช"น บางคนชอบฟbงผู�อ่ืนพูด บรรยาย แต"ไม"ชอบการอ"าน 
บางคนชอบท้ังฟbงและอ"าน บางคนชอบสังเกตการกระทําของผู�อ่ืน (On the Job Training) ในขณะท่ี



306 
 

 

บางคนชอบลองทําเองแบบลองผิดลองถูก (Trial Error) ขั้นความคิดคุกรุ นหรือขั้นฟ?กตัว 
(Incubation)  เป*นข้ันของการเก็บสะสม ครุ"นคิด ทบทวนปbญหา ศึกษาความสัมพันธ.ระหว"างข�อมูล 
ความรู� และปbญหาท่ีกําลังเผชิญอยู" บางครั้งข้ันตอนนี้อาจเป*นข้ันตอนของความสับสนวุ"นวายกับข�อมูล
ท้ังเก"าและใหม" ทําให�ไม"สามารถขมวดความคิดได� จึงต�องปล"อยความคิดไว�เงียบๆ เพ่ือให�เกิดการขบ
คิดจนกระท่ังได�คําตอบท่ีต�องการ ซ่ึงระยะของการฟbกตัวนี้จะยาวนานเพียงใดจะข้ึนอยู"กับความมุ"งม่ัน
ท่ีจะหาคําตอบ สมาธิ ตลอดจนข�อมูลท่ีมีอยู" ข้ันจรรโลงใจหรือข้ันความคิดกระจ าง (Inspiration 
or Illumination) เป*นข้ันท่ีความสับสนได�ผ"านการเรียบเรียง จัดลําดับและเชื่อมโยงความสัมพันธ.
ต"างๆ เข�าด�วยกันแล�ว ทําให�เกิดแนวทาง มองเห็นทางในการแก�ปbญหา พบความสัมพันธ.ระหว"างข�อมูล 
ความรู�และแนวทางในการแก�ปbญหา สามารถกําหนดสมมติฐานของปbญหาต"างๆ ได�อย"างถูกต�อง 
ข้ันการปรับปรุงหรือข้ันพิสูจน% (Revision or Verification) เป*นข้ันของการปรับปรุง ปรุงแต"งสิ่งท่ี
ค�นพบให�สมบูรณ.และดียิ่งข้ึน ทําการทดสอบหรือพิสูจน.ในสิ่งประดิษฐ.ใหม" ทบทวนจุดมุ"งหมายท่ีต้ังไว� 
พิจารณาผลงานอย"างรอบคอบ เปรียบเทียบผลดีผลเสีย ทดสอบความสัมพันธ.กับคําตอบท่ีพบถึงความ
เหมาะสม มีสิ่งท่ีต�องปรับปรุงหรือดัดแปลงหรือไม" การพิสูจน.ความจริงทดสอบจนเป*นท่ีแน"ใจ แล�วจึง
ต้ังเป*นกฎเกณฑ. แนวความคิด หรือวิธีแก�ปbญหาแบบใหม" 
 สําหรับแนวคิดในการนํากระบวนการฝ|กอบรมมาเป*นองค.ประกอบหลักภายในโปรแกรม
การเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ นั้น โนว.ส (Knowles, 1990) ได�เสนอ
ว"า การฝ|กอบรมท่ีดีต�องคํานึงถึงลักษณะการเรียนรู�ของผู�ใหญ" ซ่ึงได�นํามาประยุกต.เป*นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู�ของโปรแกรมฯ นี้เพ่ือให�บุคลากรรุ"นใหม"เกิดการเรียนรู�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
โดยนําเทคนิคการบรรยาย และการอภิปรายกลุ"มมาเป*นฐานในการพัฒนาโปรแกรมให�ชัดเจนและ
ครอบคลุมกลุ"มเป}าหมาย เพ่ือให�เกิดศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" ซ่ึงจะมีการปฐมนิเทศ
ก"อนการเข�าสู"โปรแกรม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดต"างๆ ท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติต"อไป แต"ท้ังนี้ใน
การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ  ได�มี
การประยุกต.มาจากแนวคิดของเคิร.กแพททริค (Kirkpatrick, 1987) ท่ีมีการประเมินผู�เข�าอบรม 4 
ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร"วมโปรแกรม และ 2) แบบประเมินวัดระดับการ
เรียนรู�ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 3) แบบประเมินคุณลักษณะการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"ของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต.สู"ภาคปฏิบัติ 
 การออกแบบโปรแกรมครั้งนี้ ยังนําแนวคิด MAM Model เข�ามาประกอบการพัฒนา
โปรแกรมดังกล"าว โดยมีองค.ประกอบดังนี้ "ผู�สร�างตํานาน" (Mythmaker) ท่ีเป*นคุณลักษณะของ
ภาวะผู�นําบุคลากรรุ"นใหม" ท่ีประกอบด�วย มีความยืดหยุ"นในการทํางาน มีทักษะการคิดและการรับรู� 
การสร�างขวัญและกําลังใจต"อทีมงาน ความต้ังใจและทุ"มเทในการทํางาน การสร�างสรรค.เทคโนโลย ี
และเป*นผู�มีวิสัยทัศน. ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู"การออกแบบกระบวนการพัฒนาภาวะผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"ให�มี 
"การตระหนัก และการส"งเสริม" ให�เกิดการเรียนรู�ในองค.การ (Awareness and Enhancing 
Process) อันจะเป*นพลังในการขับเคลื่อนให�ผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"ได�พัฒนาองค.การไปสู" "องค.การแห"ง
การเรียนรู�" (Managing to Learning Organization) ท่ีมีความยั่งยืน 
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หลักการ 
1. เป*นโปรแกรมท่ีมุ"งให�บุคลากรรุ"นใหม"ได�รับการศึกษาและเรียนรู� เพื่อพัฒนาตนเอง

อย"างมีประสิทธิภาพ 
2. เป*นโปรแกรมท่ีส"งเสริมการเรียนรู�ในระดับบุคคล เพ่ือตอบสนองต"อการพัฒนา

องค.การไปสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ในลําดับต"อไป  
3. เป*นโปรแกรมที่มีวิธีการและรูปแบบในการเรียนรู� ที่สามารถนําความรู� ท่ีได�

ไปประยุกต.ใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณ.ต"างๆ ในการปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพ  
4. เป*นโปรแกรมท่ีสามารถประเมินผลการพัฒนาเป*นรายบุคคล เพ่ือประเมินผลการ

เรียนรู� และทักษะท่ีเกิดจากการพัฒนาได�ชัดเจน 
 

วัตถุประสงค% 
 เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�
ในธุรกิจการประกันภัย ในด�านต"างๆ ภายใต�กรอบแนวคิดของ MAM Model ดังนี้ ความยืดหยุ"นใน
การทํางาน การสร�างขวัญและกําลังใจต"อทีมงาน การคิดและการรับรู� ความต้ังใจและทุ"มเทในการ
ทํางาน การสร�างสรรค.เทคโนโลยี และ การมีวิสัยทัศน. โดยผ"านกระบวนการฝ|กอบรมและพัฒนา
เพ่ือให�เกิดความรู� (Knowledge) และทักษะ (Skills) ท้ังในด�านองค.ความรู�เชิงทฤษฎี และด�านการ
นําไปประยุกต.ใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด และการนําองค.การให�ก�าวไปสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู�อย"างยั่งยืนต"อไป 
 
การพัฒนาการเสริมสร�างศักยภาพ 
 การเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�นั้น 
มีตัวบ"งชี้คือคุณลักษณะของการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม" หรือ ผู�สร�างตํานาน (Mythmaker) เป*น
แนวทางในการพัฒนา โดยมีองค.ประกอบของคุณลักษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ ดังรายละเอียดตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 

คุณลักษณะ รายละเอียด / ความหมาย 
ความยืดหยุ"นในการทํางาน 
(Flexible Working) 

ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย  
กลยุทธ. แนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีแตกต"างไปจากเดิม 
การให�ความร"วมมือและความช"วยเหลือนอกเหนือจากงานท่ีปฏบัิติอยู" 

การสร�างขวัญและกําลังใจ
ต"อทีมงาน  
(The Morale of Team) 

การรับฟbงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม ความสามารถ
ในการกําหนดวัตถุประสงค. เป}าหมาย และแผนการดําเนินงานของ
ทีม รวมถึงกระตุ�นและจูงใจให�สมาชิกในทีมสามารถทํางานร"วมกัน
ให�บรรลุตามเป}าหมายขององค.การ 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 
คุณลักษณะ รายละเอียด / ความหมาย 

การคิด และการรับรู� 
(Thinking and 
Perception) 

สามารถเข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ี เป}าหมาย และทิศทางการทํางาน
ในอนาคตของตนเองได� มีใจเป�ดกว�างในการเรียนรู�สิ่งใหม"ๆ 
สามารถคาดการณ.ถึงสถานการณ.หรือปbญหาท่ีอาจเกิด พร�อมเสนอ
แนวทางในการแก�ไขท่ีถูกต�องได� 

ความต้ังใจและทุ"มเทในการ
ทํางาน  
(The Willingness and 
Commitment to Work) 

มีความต้ังใจและรับผิดชอบในการทําหน�าท่ีการงานด�วยความเพียร
พยายาม อดทน เพ่ือให�งานสําเร็จตามเป}าหมาย และมีความ
กระตือรือร�นในการแสวงหาวิธีการทํางานแบบใหม"ท่ีทําให�เกิด
ประโยชน.สูงสุด 

การสร�างสรรค.เทคโนโลยี 
(Creative Technology) 

มีความรู�และความเข�าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม"ๆ 
รวมถึงการสืบค�นและการประยุกต.ใช�เทคโนโลยีให�เกิดประโยชน.ต"อ
การทํางานในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรู�ระบบ
สารสนเทศขององค.การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน 

การมีวิสัยทัศน. 
(The Visionary)  
 

ความเข�าใจถึงวิสัยทัศน. พันธกิจ เป}าหมายการดําเนินการของ
องค.การ รวมถึงการปรับการทํางานให�มีเป}าหมายท่ีสอดคล�องกับ
สถานการณ.ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 
รูปแบบโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําบุคลากรรุ นใหม เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการ
เรียนรู� 

 
 จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมตามท่ีได�กล"าวไปนั้น สามารถนํามากําหนดเป*น
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"ภายใต�แนวคิดของ m-a-m ดังนี้ 

1. การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ เก่ียวกับการเป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"นใหม" โดยเน�นการให�ความรู� ความเข�าใจในการเป*น "ผู�สร�างตํานาน" (Mythmaker) ท้ัง 6 
ด�าน โดยใช�กระบวนการเรียนรู�ท่ีประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และการอภิปรายร"วม 
(Mythmaker Group Discussion Session)  

2. การสร�างความสนใจ และการมีส"วนร"วม (attention) เพ่ือให�เกิด "การตระหนัก และ
การส"งเสริม" การเรียนรู�ในองค.การ (Awareness and Enhancing Process) และการขับเคลื่อนให�
องค.การไปสู" "องค.การแห"งการเรียนรู�" (Managing to Learning Organization) โดยใช�กระบวนการ
การเรียนรู�ผ"าน Action Learning Activities ผ"านกระบวนการ PAIR : Project-Action-Intention-
Report  

3. การประเมิน MAM (measurement) เป*นการประเมินจากรูปแบบของ Problem 
Base Learning ท่ีประกอบด�วย การระดมสมองในการร"วมกันทํางานเป*นทีม การนําเสนอโครงการ 
และการวิพากษ.อย"างสร�างสรรค.ในกิจกรรมการเรียนรู� 
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ผลท่ีคาดว าจะได�รับ 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยนี้ หลังจากที่ผู�เข�าร"วมเสร็จสิ้นจากโปรแกรมแล�ว จะเกิดการเรียนรู�       
3 ส"วนได�แก" การเรียนรู�ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู�จากกลุ"ม (Group Learning) และการ
เรียนรู�จากองค.การ (Organization Learning) โดยใช�การพัฒนาในรูปแบบ mam to MAM ให�เกิด
เป*นองค.การแห"งการเรียนรู� (Learning Organization) ท่ียั่งยืนต"อไป  
 
 

 
 

 
ภาพท่ี  1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการ

เป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
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ส วนท่ี 2  
รายละเอียดของโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม  

เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  
 
 

โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ เป*นการพัฒนา
เนื้อหาของหลักสูตรให�มีความเหมาะสม และสอดคล�ององค.ประกอบการเป*นผู�นํา 6 ประการ คือ 
ความยืดหยุ"นในการทํางาน, การสร�างขวัญและกําลังใจต"อทีมงาน, การคิดและการรับรู�, ความต้ังใจ
และทุ"มเทในการทํางาน, การสร�างสรรค.เทคโนโลยี และ การมีวิสัยทัศน. ซ่ึงจะต�องให�สอดคล�องกับ
บริบทและสถานการณ.ในปbจจุบัน  มีกลุ"มเป}าหมายในการพัฒนา คือ บุคลากรรุ"นใหม" ท่ีมีอายุงานไม"
เกิน 3 ป� โดยกําหนดให�กลุ"มตัวอย"างมีจํานวน 2 กลุ"ม คือ กลุ"มทดลอง 10 คน  และกลุ"มตัวอย"าง 10 
คน เข�ารับการเสริมสร�างศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู�และการพัฒนาภายใต�แนวคิด m-a-m 3 
ข้ันตอน ได�แก" 1) การปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) โดยเน�นการสร�างความรู� ทักษะ และ
ทัศนคติ เก่ียวกับการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" 2) การสร�างความสนใจ (attention) โดยผ"าน
กระบวนการการฝ|กอบรมเข�ม (Intensive course) ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม การเรียนรู�ตัวเองจากการทําแบบทดสอบ Personality Test การเรียนรู�
จากกระบวนการกลุ"ม การแลกเปลี่ยนความรู� และการจดบันทึก 3) การวัดและประเมินผล 
(measurement) ใช�การวัดและการประเมินผลท่ีประกอบด�วย แบบประเมินบุคลิกภาพตนเอง 
(Personality Test) ของบุคลากรรุ"นใหม" แบบประเมินความรู�การเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ทั้ง
ก"อนและหลังการเข�าโปรแกรมฯ และแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ"มเป}าหมายต"อ
โปรแกรม โดยมีรายละเอียดของข้ันตอนและรูปแบบการพัฒนา ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ระยะเวลาของโปรแกรมการเสริมสร�างการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" 
ลํา 
ดับ 

ข้ันตอนท่ีใช�ในการ
เสริมสร�าง 

กิจกรรมเพ่ือใข�เสริมสร�างศักยภาพ ระยะ 
เวลา 

1 การปรับกระบวนการ
ทางความคิด 
(mindset) 

การปฐมนิเทศ การทําแบบทดสอบบุคลิกภาพแห"งตน การ
ปรับทัศนคติ และการอภิปรายร"วม (Mythmaker 
Brainstorming Session) การศึกษาเอกสารประกอบ
โปรแกรม และการบันทึกสังเกตการณ. 
 

12 
ชั่วโมง 

2 การสร�างความสนใจ 
และการมีส"วนร"วม 
(attention) 

การเรียนรู�จาก Group Activity Base Learning ผ"าน
กระบวนการ PAIR : Project-Active-Intention-Report 
และการบันทึกการสังเกตการณ. 
 

3 การประเมิน MAM 
(measurement) 

การประเมินจากรูปแบบของ Project Base Learning ท่ี
ประกอบด�วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการ
ร"วมกันทํางานเป*นทีม การวิพากษ.อย"างสร�างสรรค.ในกิจกรรม
การเรียนรู� และการบันทึกสังเกตการณ. 
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ข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
 

เปSาหมายของการเรียนรู� 
การเรียนรู�ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู�จากกลุ"ม (Group Learning) เพ่ือให�เกิด

ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เก่ียวกับการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"น
ใหม" โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม MAM Model ท่ีกล"าวถึงความเป*น"ผู�สร�างตํานาน" (Mythmaker) 
"การตระหนัก และการส"งเสริม" การเรียนรู�ในองค.การ (Awareness and Enhancing Process) และ
การพัฒนาไปสู" "องค.การแห"งการเรียนรู�" (Managing to Learning Organization) 

 
ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. องค.ความรู�ท่ีเก่ียวกับการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการ

เรียนรู� ได�แก" ความเป*น Mythmaker การสร�างสํานึกและการกระตุ�น Awareness and Enhancing 
เพ่ือให�เกิดองค.การแห"งการเรียนรู� Managing to Learning Organization 

2. บุคลิกภาพแห"งตนในการเรียนรู�ตนเองและทีม 
3. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป*น Mythmaker ท่ีสามารถผลักดันสู"องค.การแห"ง

การเรียนรู� 
4. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการกลุ"มในการสร�างการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" 

เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 
 แนวทางการพัฒนา 

 

ตารางท่ี 3 แนวทางการพัฒนาข้ันตอนท่ี 1 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค%ประกอบสําคัญ 

การปฐมนิเทศ - Climate for 
Change 
- 
Communication 
- Ice Breaking 
 

อธิบายวัตถุประสงค.ของ
โปรแกรม การเตรียมความ
พร�อม การละลายพฤติกรรม 
การสร�าง และสัมพันธภาพท่ี
ดีต"อกัน รวมถึงการศึกษา
จากเอกสารประกอบ
โปรแกรม 

-วิทยากรท่ีมีความรู� ความ
ชํานาญ ทางด�านการจัด
อบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย. 
- สื่อการเรียนการสอน  
- เอกสารประกอบการเรียนรู� 

แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ
แห"งตน 

- Personality 
Test 
 

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือ
นํามาสร�าง Team ใน
แนวคิดท่ีว"า Put The Right 
Man on The Right Job 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในกลุ"ม 

- แบบวัดบุคลิกภาพ และการ
ประเมินในแต"ประเภทของ
บุคลิกภาพ 
- วิทยากรท่ีมีความชํานาญใน
แบบวัดบุคลิกภาพ 
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กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค%ประกอบสําคัญ 
การเสริมสร�าง
ทัศนคติต"อ
การเป*น 
Mythmaker 

- Shared Value 
- Discussion   
- Brainstorming 

การสร�างกลุ"มสัมพันธ. เพ่ือ
มุ"งสู"การระดมความคิดท่ีจะ
เสริมสร�างทัศคติต"อการเป*น 
Mythmaker โดยการปรับ 
mindset เพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ในองค.การ 

- รูปแบบการบรรยาย การทํา
กิจกรรมกลุ"มสัมพันธ. เพ่ือ
ปรับพฤติกรรมและเสริมสร�าง
ทัศนคติอันดีต"อกัน  
- วิทยากรนํากิจกรรมท่ีมี
ความชํานาญในการปรับ
พฤติกรรมกลุ"ม 
- สื่อการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียนรู� 

การพัฒนาสู"
องค.การแห"ง
การเรียนรู� 

- Visioning the 
future 
- Creating 
Commitment 
- Achievement 
Road Mapping 
- Group 
Discussion 

อธิบาย วิเคราะห. และ
แลกเปลี่ยนความรู� ใน
ประเด็นการเสริมสร�าง
องค.การแห"งการเรียนรู� 
เพ่ือให�เกิดความรู� ความ
เข�าใจ และเป*นแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู�ในองค.การเพ่ือเป*น
องค.การแห"งการเรียนรู� 

-รูปแบบการบรรยาย และ
การนํามาวิเคราะห.หา
แนวทางในการสร�างองค.การ
แห"งการเรียนรู�ผ"านกิจกรรม
กลุ"ม  
- วิทยากรและวิทยากรผู�ช"วย
เป*นผู�ชี้แนะและกระตุ�นให�เกิด
การคิด และการหาแนวทาง
ร"วม 
- สื่อการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียนรู� 
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ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส วนร วม (attention) 
 

 เปSาหมายของการเรียนรู� 
 ข้ันเตรียมการ (Preparation) ข้ันความคิดคุกรุ"นหรือข้ันฟbกตัว (Incubation)  ข้ันจรรโลงใจ

หรือข้ันความคิดกระจ"าง (Inspiration or Illumination) และ ข้ันการปรับปรุงหรือข้ันพิสูจน. 
(Revision or Verification) 

 

 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. วิธีการคิดและการปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค.การเพ่ือ

มุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 
2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ีได�รับการพัฒนาและปรับให�เข�ากับบริบท

ของการทํางานและการนําองค.การไปสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 
3. การนําเสนอกระบวนการกลุ"มในการสร�างการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การ

แห"งการเรียนรู� 
 แนวทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี 4 แนวทางการพัฒนา ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างความสนใจ และการมีส"วนร"วม (attention) 
กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค%ประกอบสําคัญ 

Mythmaker 
LO Team 
Excellence 
 

Action Learning 
Activities 

การศึกษาโดยการมอบหมาย
โครงงานโดยผ"านการทํางาน
แบบกระบวนการกลุ"ม ท่ี
เรียกว"า PAIR Technique 
คือ  
- ปbญหา หรือโครงการ 

(Project / Problem) 
- การปฏิบัติ (Action) 
- การร"วมมือกัน 

(Intention) 
- การจดบันทึกและ

รายงานผล(Report) 
มีการกําหนดเป}าหมาย การ
วางแผน การคิด การ
วิเคราะห. และการทดลองทํา
จริง เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�
ร"วมกันและสามารถแลกเปลี่ยน
ให�เกิดเป*นบรรยากาศของ
องค.การแห"งการเรียนรู� 

- โครงงานท่ีมีความ
น"าสนใจ และเป*นสิ่งท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง
ในองค.การ และเป*นผลท่ี
จะทําให�เกิดเป*นองค.การ
แห"งการเรียนรู� 
- วิทยากรและวิทยากร
ร"วมมีความเชี่ยวชาญใน
การเป*นผู�ให�คําแนะนํา 
และการให�ผลสะท�อนกลับ 
- การวิพากษ.อย"าง
สร�างสรรค. 
 

 



315 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



316 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
 
 เปSาหมายของการเรียนรู� 

 การประเมินผลตามชิ้นงานท่ีดําเนินการ โดยผ"านกระบวนการประเมินจากรูปแบบของ 
Project Base Learning ท่ีประกอบด�วย PAIR Technique และ LO Process คือ การนําเสนอ
โครงการ การระดมสมองในการร"วมกันทํางานเป*นทีม การวิพากษ.อย"างสร�างสรรค.ในกิจกรรมการ
เรียนรู� และการบันทึกสังเกตการณ. 
 ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. กระบวนการเรียนรู�จาก Project Base Learning ผ"าน PAIR Technique and LO 
Process 

2. สามารถวัดประเมินผลการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"ผ"านกระบวนการทํางานท่ีได�รับ
มอบหมาย 

3. การประยุกต.ความรู� ท่ีได�ไปสู"กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ.อย"าง
สร�างสรรค. และเกิดประโยชน. 

4. การเป*นองค.การแห"งการเรียนรู�อย"างยั่งยืน 
 

  แนวทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี 7-5 แนวทางการพัฒนา ข้ันตอนท่ี 3 การประเมิน MAM (measurement) 
 

กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค%ประกอบท่ีสําคัญ 
Mythmaker 
CoP 
 

Project Base 
Learning 

สร�างชุมชนนักปฏิบัติผ"าน
กระบวนการองค.การแห"งการ
เรียนรู� 6 ข้ันตอน (LO 
Process) ได�แก"  

- การแสวงหาความรู� 
(Acquisition) 

- การสร�างความรู� 
(Knowledge) 

- การจัดเก็บความรู� 
(Storage) 

- การวิเคราะห.และการ
จัดทําคลังความรู� 
(Analysis and Data 
Mining) 

- การถ"ายโอนและการ

- วิทยากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการ
พัฒนาองค.การแห"ง
การเรียนรู�ให�
คําแนะนํา และ 
Feedback  
- เอกสารประกอบ
โปรแกรม 
- การบันทึกการเรียนรู� 
- แบบประเมินท้ัง 4 
แบบในช"วงหลังการ
พัฒนาเสร็จสิ้น 
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กิจกรรม เครื่องมือ รายละเอียด องค%ประกอบท่ีสําคัญ 
เผยแพร"ความรู� 
(Transfer and 
Dissemination) 

- การประยุกต.ใช�และ
การทําให�ข�อมูล
ถูกต�องเท่ียงตรง 
(Application and 
Validation) 
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ส วนท่ี 3  
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม  

เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 

 การออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� ได�มีการประยุกต.มาจากแนวคิดของเคิร.กแพททริค 
(Kirkpatrick, 1987) ท่ีมีการประเมินผู�เข�าอบรม 4 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม และ 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู�ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 3) แบบประเมินคุณลักษณะ
การเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต.สู"ภาคปฏิบัติ  รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดของแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ชุดการ
ประเมิน 

ตัวบ"งช้ีในการ
ประเมิน 

ลักษณะข�อคําถาม เครื่องมือท่ีใช�
เก็บข�อมูล 

แหล"งข�อมูล เวลา
ในการเก็บข�อมูล 

ชุดท่ี 1  
แบบประเมิน
ความรู�การ
เป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"น
ใหม"เพื่อมุ"งสู"
องค.การแห"ง
การเรียนรู� 

ความรู�เกี่ยวกับ
การเป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"นใหม"
เพื่อมุ"งสู"องค.การ
แห"งการเรียนรู�ท่ีมี
ความเหมาะสม
และ สอดคล�อง
กับคุณลักษณะท่ี
ต�องมีการ
เสริมสร�างภายใต�
แนวคิด MAM  

1) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ มี
ความรู�เกี่ยวกับการเป*น
ผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ท่ี
มุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�หรือไม" 
2) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ มี
ความรู�เกี่ยวกับการเป*น
ผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ท่ี
มุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�เพียงใด 

แบบทดสอบ 1) ดําเนินการกับ
กลุ"มทดลอง และ
กลุ"มควบคุม  
2) ดําเนินการท้ัง
ก"อนและหลังการ
ทดลองโปรแกรมฯ 

ชุดท่ี 2 
แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนอง
ของกลุ"ม 
เป}าหมายต"อ
โปรแกรม 

ความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร"วม
โปรแกรมท่ีมีต"อ
โปรแกรมฯ 

1) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ มี
ความพึงพอใจต"อ
โปรแกรมฯหรือไม" 
2) เน้ือหาและรูปแบบของ
โปรแกรมฯมีความ
เหมาะสมหรือไม" 
3) ส่ือและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมฯ มี
ความเหมาะสมหรือไม" 

แบบสอบถาม 1) ดําเนินการกับ
กลุ"มทดลอง 
2) ดําเนินการหลัง
โปรแกรมฯ เสร็จ
ส้ิน 

ชุดท่ี 3 
แบบประเมิน

พฤติกรรม 
ความสามารถ 

1) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ 
ปรากฏคุณลักษณะของ

แบบสอบถาม 1) ดําเนินการกับ
กลุ"มทดลอง และ
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ชุดการ
ประเมิน 

ตัวบ"งช้ีในการ
ประเมิน 

ลักษณะข�อคําถาม เครื่องมือท่ีใช�
เก็บข�อมูล 

แหล"งข�อมูล เวลา
ในการเก็บข�อมูล 

คุณลักษณะ
การเป*นผู�นํา
ของบุคลากร
รุ"นใหม"ท่ีมุ"งสู"
องค.การแห"ง
การเรียนรู� 
หรือความเป*น 
Mythmaker 

และทัศนคติของ
การเป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"นใหม"ท่ี
มุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู� หรือ
ความเป*น 
Mythmaker 

การเป*นผู�นําของบุคลากร
รุ"นใหม"(Mythmaker) ท่ี
มุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�หรือไม" 
2) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ 
ปรากฏคุณลักษณะของ
การเป*นผู�นําของบุคลากร
รุ"นใหม" (Mythmaker) ท่ี
มุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู�เพียงใด 
 

หัวหน�างานของ
กลุ"มทดลอง 
2) ดําเนินการท้ัง
ก"อนและหลังการ
ทดลองโปรแกรม
ฯ 

ชุดท่ี 4 
แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิด
จากการ
ประยุกต. ใช�
ความรู�และ
ความเป*น 
Mythmaker 
จากภาค 
ทฤษฎี สู"
ภาคปฏิบัติ
เพื่อมุ"งสู"
องค.การแห"ง
การเรียนรู� 

ผลงานภายใต�
Mythmaker 
Project ท่ี
สามารถ ต"อยอด
ไปสู"การปฏิบัติ 
งานจริงเพื่อให�
เกิดองค.การแห"ง
การเรียนรู� 

1) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ 
สามารถสร�างผลงาน
ภายใต� Mythmaker 
Project ท่ีนําความรู�
ภาคทฤษฎีไปสู"
กระบวนการในภาคปฏิบัติ 
ได�และสามารถต"อยอด
ไปสู"การปฏิบัติงานจริง
เพื่อให�เกิดองค.การแห"ง
การเรียนรู�หรือไม" 
2) ผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ 
สามารถสร�างผลงาน
ภายใต� Mythmaker 
Project ท่ีนําความรู�
ภาคทฤษฎีไปสู" 
กระบวนการในภาคปฏิบัติ
ได� และสามารถต"อยอด
ไปสู"การปฏิบัติงานจริง
เพื่อให�เกิดองค.การแห"ง
การเรียนรู�เพียงใด 

แบบสอบถาม
ประเมินผล
งาน 
 

1) ดําเนินการกับ
กลุ"มทดลอง และ
หัวหน�างานของ
กลุ"มทดลอง 
2) ดําเนินการหลัง
โปรแกรมฯ       
เสร็จส้ิน 
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ต�นกล�าแห งการประกันภัย 

สู
องค�การแห
งการเรียนรู� 
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สารบัญ 
 
 
บทนํา 
อย"างไร จึงเรียกว"า “องค.การแห"งการเรียนรู�” (Learning Organization) 
แนวความคิดการเป*นองค.การแห"งการเรียนรู� 
องค.ประกอบขององค.การแห"งการเรียนรู� 
ประเภทของความรู�  และแหล"งความรู�ในองค.การ 
องค.ประกอบสําคัญ ของการเป*น องค.การแห"งการเรียนรู� 
ทีละก�าว...ไปสู"การเป*น “องค.การแห"งการเรียนรู”� 
PAIR Technique 
แนวคิดการสร�าง “องค.การแห"งการเรียนรู�” 
เทคนิคท่ีสนับสนุนให�เกิด “องค.การแห"งการเรียนรู�” 
ชุมนุมนักปฏิบัติ : Community of Practice - CoP 
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บทนํา 
 
 

 การพัฒนาสมรรถนะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานเป*นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให�มีความพร�อมท้ังด�านความรู� ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป*นต"อหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในงาน อีก
ท้ังเป*นการเพ่ิมคุณค"าในการพัฒนาบุคลากรในองค.การ เพราะสมรรถนะเป*นปbจจัยท่ีช"วยให�พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให�ส"งผลไปสู"การพัฒนาองค.การต"อไป  

 โปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย เป*นโปรแกรมที่ผู�วิจัยได�ศึกษา ค�นคว�า และสังเคราะห.ตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เ พ่ือให� ได� เนื้ อหา ท่ี เหมาะสมและครอบคลุมการเป*นผู�นําของ
บุคลากรรุ"นใหม" โดยมีกระบวนการในการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะเป*นประโยชน.โดยตรงกับ
บุคลากรรุ"นใหม"ท่ีเข�าโปรแกรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นํานี้ ผู�วิจัยมีความมุ"งหวังเป*นอย"างยิ่ง
ท่ีจะทําให�โปรแกรมฯ นี้เป*นส"วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"ง
สู"องค.การแห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย เพ่ือให�เป*น "ต�นกล�าแห งการประกันภัย" ท่ีเติบโตข้ึน
อย"างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ นําธุรกิจการประกันภัยให�เติบโตและเข็มแข็งอย"างยั่งยืนสืบไป 

 
 
 
      พสุธิดา ตันตราจิณ 
               นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ  

                        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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อย
างไร จึงเรียกว า “องค%การแห งการเรียนรู�”  (Learning Organization) 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค%การแหงการเรียนรู�  เป�นองค%การท่ีมีการมุ งเน�นใน
การกระตุ�น เร งเร�า และจูงใจให�สมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือร�นท่ีจะเรียนรู� และพัฒนาตนเองอยู 
ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและองค%การ 

Peter M Senge (1990) 

องค%การแหงการเรียนรู�  เป�นกลยุทธ%ท่ีสําคัญและ
จําเป�นต อการบริหารองค%การยุคใหม  ซ่ึงเป�นยุคท่ีเน�น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย% โดยมีการสร�างฐานความรู� 
(Knowledge Based) และทุนทางป?ญญา 
(Intellectual Capitals) เพ่ือใช�ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ%และบริการในรูปแบบต างๆ อย างต อเนื่อง 

องค%การแห งการเรียนรู� 
= 

การเรียนรู�  +  การปฏิบัติ 

ทรัพยากรมนุษย%ในยุคต อจากนี้ ต�องมีความสามารถ สมรรถนะ (Competence)  

และมีความเป�นมืออาชีพ (Professional) อย างแท�จริง 

องค%การแหงการเรียนรู�   คือ องค%การท่ีมีทักษะในการ
สร�างสรรค% การเรียนรู� และการถ ายทอดความรู� และมี
การปรับแปล่ียนพฤติกรรม อันเนื่องมาจากความรู�ใหม  
และความเข�าใจอย างถ องแท� 

David Gavin (1993) 
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 แนวความคิดการเป�นองค%การแห งการเรียนรู� 
 

นักวิชาการ แนวความคิดและวิธีการ 
Ray  State (1989) ปbจจัยสนับสนุนการเรียนรู�ขององค.การ 

1. การคิดอย"างเป*นระบบ 
2. การวางแผน 
3. การปรับปรุงคุณภพ 
4. พฤติกรรมองค.การ 
5. ระบบข�อมูล 

 
Peter Senge (1991) แนวทางการพัฒนาไปสู"องค.การเพ่ือการเรียนรู� 

1. การคิดอย"างมีระบบ 
2. ความสามารถของบุคคล 
3. รูปแบบทางความคิด 
4. การแชร.วิสัยทัศน. 
5. การเรียนรู�ของทีม 

 
Daave Ulrich (1993) ความสามารถท่ีสําคัญท่ีองค.การจะต�องสร�างข้ึน หรือเพ่ือให�องค.การ

เกิดการได�เปรียบ เปรียบเทียบ 6 ประการ 
1. การแชร.ความรู�สึกนึกคิด 
2. การใช�ความสามารถและทักษะ 
3. การแน"ใจถึงผลลัพธ. 
4. การใช�กลไกการควบคุม 
5. การพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
6. การแชร.ความเป*นผู�นําภายในองค.การ 

 
Bennett and O’Brien 
(1994)  

ปbจจัย 12 ประการท่ีมีผลต"อความสามารถขององค.การในการเรียนรู� 
1. กลยุทธ. และวิสัยทัศน. 
2. การปฏิบัติของผู�บริหาร 
3. การปฏิบัติของผู�จัดการ 
4. ประเพณีปฏิบัติขององค.การ 
5. โครงสร�างขององค.การ / งาน 
6. การหมุนเวียนของข�อมูล 
7. การปฏิบัติงานของแต"ละคน และทีม 
8. กระบวนการทํางาน 
9. เป}าหมายการปฏิบัติงาน 
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นักวิชาการ แนวความคิดและวิธีการ 
10. การอบรม / การศึกษา 
11. การพัฒนาบุคคล / ทีม 
12. การให�รางวัล 

 
Gephart et al. (1996) ปbจจัยต"อไปนี้เป*นสิ่งจําเป*นสําหรับองค.การเพ่ือการเรียนรู� 

1. การเรียนรู�อย"างต"อเนื่องในระดับระบบ 
2. การทําให�เกิดความรู� และการแชร. 
3. การคิดอย"างมีระบบ และพินิจพิเคราะห. 
4. วัฒนธรรมการเรียนรู� 
5. ความมุ"งม่ันในการทดลอง และมีความยืดหยุ"น 
6. คนเป*นศูนย.กลางในองค.การเพ่ือการเรียนรู� 

 
Swee Goh (1998) หลัก 5 ประการท่ีผู�บริหารควรทําเพ่ือพัฒนาองค.การไปสู"การเป*น

องค.การแห"งการเรียนรู� 
1. ความชัดเจนและสนับสนุนพันธกิจ กลยุทธ.ขององค.การ 
2. ภาวการณ.เป*นผู�นํา 
3. การทดลอง 
4. การถ"ายทอดความรู� 
5. การทํางานเป*นทีม และความร"วมมือ 
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 องค%ประกอบขององค%การแห งการเรียนรู� 
 

นักวิชาการ ประเด็นท่ีอธิบาย องค%ประกอบ 
Day 
(1991, 1994) 

ความสามารถในการเรียนรู� 
(Learning Capability) 

1. การเป�ดใจรับฟbง (Open-Minded 
Inquiry) 
2. การกระจายสารเทศร"วมกัน 
(Information Distribution) 
3. ความสามารถในการแปลความหมาย
ร"วมกัน (Interpretation Capability) 
4. การเข�าถึงหน"วยความจํา 
(Accessible Memory) 
 

Galer and Van 
Der Heijden 
(1992) 

องค.ประกอบของการเรียนรู� 
(Learning Checklist) 

1. วัฒนธรรมการเรียนรู� (Learning 
Culture) 
2. การเป�ดใจ (Openness) 
3. การมีอิสระในการหาประสบการณ
(Freedom of Experience) 
4. การมีคําม่ันสัญญาในการเรียนรู�
(Commitment to Learning) 
5. ความใกล�ชิดระหว"างการวางแผนและ
การปฏิบัติ (Closeness in Planning 
and Action) 
6. การเก็บสิ่งท่ีได�เรียนรู� (Capture of 
Lessons Learned) 
7. ความเชื่อใจกัน (Mutual Trust) 
8. การมีส"วนร"วมในกิจกรรม 
(Coordination of Activities) 
 

McKee (1992) 
Norman (1985) 

ทักษะในการเรียนรู�  
(Learning Skills)  

1. ทักษะในการติดต"อระหว"างกัน
(Interpersonal Skills) 
2. ทักษะในการวิเคราะห. (Analytical 
Skills) 
3. ทักษะเก่ียวกับองค.การ 
(Organizational Skills) 
4. ทักษณะในการจัดการกับ
สภาพแวดล�อม(Ecological Skills) 
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นักวิชาการ ประเด็นท่ีอธิบาย องค%ประกอบ 
Peter Senge 
(1990) 

วินัยในการเรียนรู� 
(Learning Disciplines) 

1. การมุ"งสู"ความเป*นเลิศ  
(Personal Mastery) 
2. การมีรูปแบบวิธีการคิด และมุมมองท่ี
เป�ดกว�าง (Mental Models) 
3. การมีวิสัยทัศน.ร"วมกัน (Shared 
Vision) 
4. การเรียนรู�ร"วมกันเป*นทีม (Team 
Learning) 
5. การคิดอย"างเป*นระบบ (System 
Thinking) 

Sinkula (1994) พ้ืนฐานด�านการเรียนรู� 
(Learning Foundations) 

1. การมีวิสัยทัศน.ร"วมกัน (Shared 
Vision) 
2. การมีหลักในการเรียนรู� (Learning 
Axioms) 
3. การทํางานเป*นทีมข�ามหน"วยงาน 
(Cross-Functional Teamwork) 
4. การเป�ดใจรับฟbง (Open-
Mindedness) 
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ. 
(Experience Sharing) 

Stater and Narver 
(1994 and 1995) 

องค.ประกอบของการเรียนรู� 
(Learning Element) 

1. ความเป*นเจ�าของ 
(Entrepreneurship) 
2. ภาวะผู�นําท่ีสนับสนุนการทํางาน 
(Facilitative Leadership) 
3. โครงสร�างองค.การแบบสิ่งมีชีวิต 
(Organic Structure) 
4. การวางแผนเชิงกลยุทธ.แบบกระจาย
อํานาจ (Decentralize Strategic 
Planning) 
5. การมุ"งเน�นด�านตลาด (Market 
Orientation) 
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นักวิชาการ ประเด็นท่ีอธิบาย องค%ประกอบ 
Tobin (1993) พ้ืนฐานของการเรียนรู� 

(Learning Foundation) 
1. มีภาวะผู�นําท่ีชัดเจน (Visible 
Leadership) 
2. มีความสามารถในการคิด (Thinking 
Literacy) 
3. การเรียนรู�ข�ามหน"วยงาน 
(Functional Myopia) 
4. การสร�างทีมในการเรียนรู� (Learning 
Teams) 
5. การให�อํานาจในการเรียนรู� 
(Manager as Enablers) 
 

Wick and Leon  
(1993) 

องค.ประกอบของการเรียนรู� 
(Learning Element) 

1. การแสดงวิสัยทัศน.ท่ีชัดเจน 
(Defined Vision) 
2. การมีแผนปฏิบัติงานท่ีวัดได� 
(Measurable Action Plan) 
3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Sharing 
of Information) 
4. ความสามารถในการประดิษฐ. 
(Inventiveness) 
5. ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ 
(Implementation Ability) 
 

Hult and Ferrel  
(1997) 

การมุ"งเน�นการเรียนรู�ขององค.การ 
(Organizational Learning 
Orientation) 

1. การมุ"งเน�นการทํางานเป*นทีม 
(Team Orientation) 
2. การมุ"งเน�นการทํางานเป*นระบบ
(System Orientation) 
3. การมุ"งเน�นการเรียนรู� (Learning 
Orientation) 
4. การมุ"งเน�นการเก็บรักษาความจํา
(Memory Orientation) 
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นักวิชาการ ประเด็นท่ีอธิบาย องค%ประกอบ 
Marquardt  
(2002) 

ระบบย"อยในการเรียนรู� 
(Learning Subsystem) 

1.การคิดอย"างเป*นระบบ (System 
Thinking) 
2. มีวิธีคิดและมุมมองท่ีเป�ดกว�าง 
(Mental Model) 
3. การมุ"งสู"ความเป*นเลิศ (Personal 
Mastery) 
4. การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-
Directed Learning) 
5. การปฏิสัมพันธ.ระหว"างกันอย"างมี
ประสิทธิภาพ (Dialogue) 

 
 
Memo Notes : 
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ประเภทของความรู�  และแหล งความรู�ในองค%การ 
 
 ประเภทของความรู�ตามความสามารถในการถ"ายทอด แบ"งออกเป*น 2 ประเภท ดังนี้  

1. Tacit Knowledge   เป*นความรู�ท่ีอยู"ในสมองคน ได�มาจากประสบการณ.  สัญชาติญาณ
หรือพรสวรรค.. ส"วนหนึ่งยากต"อบรรยายเป*นถ�อยคําหรือสูตรสําเร็จ ข้ึนอยู"กับความเชื่อและทักษะ
เชิงวิชาการของบุคคลท่ีจะกลั่นกรอง ความรู�ชนิดนี้สามารถพัฒนาและแบ"งปbนกันได� และเป*นความรู�ท่ี
จะทําให�เกิดการได�เปรียบในการแข"งขัน  บางแหล"ง  ข�อมูลเรียกความรู�ชนิดนี้ว"า ภูมิปbญญา  

2. Explicit Knowledge “ความรู�ชัดแจ�ง” เป*นความรู�ที่เป*นเหตุเป*นผล  สามารถ
บรรยาย หรือถอดความออกมาได�ในรูปของทฤษฎี การแก�ไขปbญหา คู"มือ และฐานข�อมูล  เป*นลักษณะของ
ความรู�ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึงหรือหาซ้ือได� 
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องค%ประกอบท่ีสําคัญของการเป�น “องค%การแห งการเรียนรู �”  
 
คือ “วินัย 5 ประการ” ท่ี Peter M. Senge กล"าวไว� ได�แก" 
 
 
1. บุคคลท่ีรอบรู� (Personal  Mastery)  
หมายถึง การเรียนรู �ของบุคลากรจะเป*นจุดเริ่มต�น 
ของคนในองค.การ จะต�องให�ความสําคัญกับการเรียนรู�  
การฝ|กฝน การปฏิบัติ และการเรียนรู�อย"างต"อเนื่องไป
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองอยู"เสมอ  
 
 
 
 
2. รูปแบบความคิด (Mental Model)  
หมายถึง  แบบแผนทางความคิด  ความเชื่อ  ทัศนคติ  จากการสั่งสมประสบการณ.กลายเป*นกรอบความคิดท่ี
ทําให�บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเข�าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต"างๆ ได� อย"างเหมาะสม  
สิ่งเหล"านี้ถือเป*นพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient - EQ)  
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3. การมีวิสัยทัศน%ร วม (Shared Vision)  
หมายถึง  การสร�างทัศนคติร"วมของคนในองค.การ  
ให�สามารถมองเห็นภาพและมีความต�องการท่ีจะมุ"งไป
ในทิศทางเดียวกัน เป*นการ มองในระดับความมุ"งหวัง 
เปรียบเสมือนหางเสือของเรือท่ีขับเคลื่อนให�เรือ
นั้นมุ"งสู "เป}าหมายในทิศทางท่ีรวดเร็ว ประหยัด
และปลอดภัย  
 

 

 
4. การเรียนรู�เป�นทีม (Team Learning)   
หมายถึง  การเรียนรู�ร "วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ"ม หรือ
ทีมงาน เป*นเป}าหมายสําคัญที่จะต�องทําให�เกิดขึ้นเพื่อให�มี
การแลกเปลี่ยนถ"ายทอดความรู�และประสบการณ.กัน อย"างสม่ําเสมอ  
ท้ังในรูปแบบท่ีเป*นทางการและไม"เป*นทางการ  การเรียนรู�ชนิดนี้  
เน�นการทํางานเพ่ือก"อให�เกิดความร"วมแรงร"วมใจ มีความสามัคคี
ในการร"วมมือกันแก�ปbญหาต"างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
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5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking)  
หมายถึง การท่ีคนในองค.การมีความสามารถที่จะเชื่อมโยง 
สิ่งต"างๆ  โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ.กันเป*นระบบได�อย"าง 
เข�าใจ และมีเหตุมีผล เป*นลักษณะการมองภาพรวมหรือ
ระบบใหญ" (Total System) ว"าจะมีเป}าหมายในการทํางาน    
อย"างไร  แล�วจึงสามารถมองเห็นระบบย"อย (Subsystem)  
ทําให�สามารถนําไปวางแผน และดําเนินการทําส"วนย"อยๆ 
นั้นให�เสร็จทีละส"วน 
 
 
 
 
Memo Notes : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ทีละก�าว...ไปสู การเป�นองค%การแห งการเรียนรู� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 องค.การจะเรียนรู�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เมื่อดําเนินการตาม
กระบวนการท้ัง 6 ข้ันตอนอย"างต"อเนื่อง  ซ่ึงไม"จําเป*นต�องเกิดข้ึนตามลําดับ การจัดการความรู� ถือ
เป�นหัวใจสําคัญของการสร�างองค%การแห งการเรียนรู� โดยมีเทคโนโลยีเข�ามาเป*นตัวสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสวงหา
ความรู� 

การสร�าง   
ความรู� 

การประยุกต%ใช� 
และทําให�ข�อมูล
ถูกต�องเที่ยงตรง 

การจัดเก็บ  
ความรู� 

การถ ายโอน และ
เผยแพร ความรู� 

การวิเคราะห% และ
การทําคลังความรู� 
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A-C-S-A-T-A? 

 การแสวงหาความรู� (Acquisition) 
 

• การเก็บรวมรวมความรู�จากภายในองค%การ 
  Nonaka (1995) กล"าวถึงทุนทางปbญญาของบุคลากรในองค.การ เรียกว"า 

Tacit Knowledge หรือ ความรู�โดยนัย 
  แหล"งท่ีมาของความรู�โดยนัย ได�แก" ความชํานาญ ความทรงจํา ความเชื่อ และ

สมมติฐานต"างๆ ของบุคคล ซ่ึงมีคุณค"าต"อองค.การอย"างยิ่ง องค.การอาจจะรวบรวมความรู� โดยใช�
วิธีการแบบรุก หรือแบบรับ คือ การปล"อยความรู�ให�แทรกซึมไปท่ัวองค.การ หรือ การเปลี่ยนความรู�ท่ี
มีให�เกิดประโยชน.ได�มากท่ีสุด 

• การเก็บรวมรวมความรู�จากแหล งภายนอกองค%การ 
  การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว องค.การต�องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมองหาความคิด และ

แนวทางใหม"ๆ เพ่ือมาทําให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
  องค.การไม"จําเป*นต�องทําตามคนอ่ืน แต"ต�องพยายาม “แสวงหา ปรับปรุง และ

พัฒนาให�ลํ้าหน�า”  
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� การเก็บเก่ียวความรู�จากภายนอก  ด�วยวิธีการดังนี้ 

- การเทียบเคียงในส"วนดีกับองค.การอ่ืน (Benchmarking) 

       ค�นหาวิธีท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพ่ือนํามาศึกษาต"อยอด ซ่ึงมีประโยชน.ต"อ

องค.การในด�าน 

� การจัดทํา และปรับปรุงกลยุทธ.องค.การ 

� การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

� การต้ังเป}าหมาย 

� การแก�ไขปbญหา 

� การศึกษาและการเพ่ิมคุณค"าความคิด 

� การเปรียบเทียบและการประเมินผลการปฏิบัติงานด�านการตลาด 

� การกระตุ�นให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- การเข�าร"วมประชุมสัมมนา 

- การจ�างท่ีปรึกษา 
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  การสร�างความรู� (Creation) 

 การสร�างความรู�เป*นการสร�างเสริมก"อให�เกิดความรู�ใหม" เป*นการใช�ความยอดเยี่ยมของ

ความคิดในการสร�างนวัตกรรม ซ่ึงควรเป*นหน�าท่ีของบุคลากรทุกคนในองค.การ 

 กิจกรรมท่ีสร�างสรรค�ความรู� 

� การเรียนรู�เชิงปฏิบัติ (Action Learning) เกิดจากประสบการณ. และความรู�ของ

บุคคล หรือทีม ประกอบกับทักษะและการต้ังคําถามเชิงวิเคราะห. ทบทวน ทําให�เกิดความรู�ใหม" 

� การแก�ไขอย"างเป*นระบบ (Systematic Problem Solving)  

� การทดลอง (Experimentation) เป*นการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือขยายความต�องการ

ออกไป เช"น โครงการนําร"อง การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมต�นแบบ  

� การเรียนรู�จากประสบการณ.ในอดีต (Learning from Past Experience) องค.การ

แห"งการเรียนรู�จะสร�างสรรค.ความรู� ด�วยการทบทวนความสําเร็จและความล�มเหลวของตน ด�วยการ

ประเมินอย"างเป*นระบบ ถ"ายโอนและบันทึกผลสิ่งท่ีเรียนรู� ในลักษณะท่ีจะก"อให�เกิดประโยชน.กับ

องค.การมากท่ีสุด 
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 การจัดเก็บความรู� (Storage) 

� มีโครงสร�างท่ีจะทําให�ระบบสามารถค�นหา และเผยแพร"สารสนเทศได�อย"างถูกต�อง
แม"นยํา และรวดเร็ว 

� แบ"งเป*นหมวดหมู"อย"างชัดเจน 
� สามารถส"งมอบสารสนเทศได�ตามความต�องการอย"างกระทัดรัดและได�ใจความ 
� มีเนื้อหาท่ีถูกต�อง แม"นยํา สามารถนํามาใช�ได�ตลอดเวลา 

 
 

  การวิเคราะห%และทําคลังข�อมูล (Analysis and Data Mining) 
 

 การทําคลังข�อมูล หรือเหมืองข�อมูล เป*นเครื่องมือในการวิเคราะห.ท่ีทําให�องค.การ
สามารถเข�าใจความหมายของข�อมูลท่ีมีอยู" ทําให�บุคลากรสามารถจัดเก็บ กลั่นกรอง ดึงเอาข�อมูลมา
ใช�ในการพัฒนาต"อไป 
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 การถ ายโอนและเผยแพร ความรู� (Transfer and Dissemination) 

• การถ"ายโอนความรู�ภายในองค.การโดยเจตนา  

  เป*นการแลกเปลี่ยนความรู�ภายในองค.การโดยต้ังใจ เช"น การจัดประชุม การเขียน
บันทึก สิ่งพิมพ.ภายในองค.การ การฝ|กอบรม ส"วนการโยกย�ายสับเปลี่ยนงาน เป*นการทําให�เกิดการ
กระจายความรู�ไปส"วนงานต"างๆ  

• การถ"ายโอนความรู�ภายในองค.การโดยไม"เจตนา  

  เป*นการปรับทุกข.ในเรื่องต"างๆ ส"วนใหญ"เป*นกิจวัตรในระหว"างการทํางาน เป*นการ
เกิดปฏิสัมพันธ.ระหว"างพนักงานโดยไม"มีการวางแผนล"วงหน�า 

 

   การประยุกต%ใช� และทําให�ข�อมูลถูกต�องเท่ียงตรง (Application and Validation) 

 หากองค.การมีรูปแบบการจัดการความรู�ท่ีดี องค.การก็สามารถท่ีจะให�บริการแก"ลูกค�า
ด�วยบุคลากรท่ีดีท่ีสุดขององค.การได� 
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PAIR Technique 
การเรียนรู�ในองค%การ ตามท่ีผู�วิจัยได�กําหนด Task ในกิจกรรมการเรียนรู� 
 

 P – Project    
• โครงการ คือ : กิจกรรมหรือแผนงานท่ีเป*นหน"วยอิสระหนึ่งท่ี สามารถทําการวิเคราะห.

วางแผน และนําไปปฏิบัติ พร�อมทั้งมีลักษณะแจ�งชัดถึงจุดเริ่มต�นและจุดสิ้นสุด โดยแผนสําหรับ
กิจการต"างๆ ต�องระบุวัตถุประสงค.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

• โครงการ คือ : การวางแผนล"วงหน�าท่ีจัดทําข้ึนอย"างมีระบบประกอบด�วยกิจกรรมย"อย
หลายกิจกรรมท่ีต�องใช�ทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะได�ผลตอบแทนอย"างคุ�มค"า 
 

 A – Action 
 
 คือ การปรับปรุงแก�ไขส"วนท่ีมีปbญหา หรือถ�าไม"มีปbญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีได�ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช�ในการทํางานครั้งต"อไป  
 
 

  I – Intention 
 
 คือ การมีส"วนร"วมในการดําเนินการ หรือ กิจกรรมต"างๆ ในองค.การ อย"างเต็มใจ และมี
ความมุ"งม่ันท่ีจะทําให�เกิดผลสําเร็จ ตามแผนท่ีกําหนดไว� 
 

  R – Report  
 
 การรายงานความคืบหน�า การจดบันทึก การสร�างลายลักษณ.อักษร เพ่ือให�เกิดการถ"ายโอน
ท่ีดี ในระบบการทํางานการทํา work instruction หรือ ข้ันตอนการแนะนํางาน จะทําให�มีการเรียนรู� 
และการถ"ายทอดอย"างเป*นระบบมากข้ืน 
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แนวคิดการสร�างองค%การแห งการเรียนรู�แบบ  
 

"The Systems-Linked Organization Model" 
 
มาคว็อต (Marquardt) ได�นําเสนอองค.ประกอบหลัก 5 ประการขององค.การแห"งการเรียนรู� 

ประกอบด�วย 
 

1. Learning Dynamics (พลวัตรแห"งการเรียนรู�) องค.การจะต�องให�ความสําคัญต"อ
การเรียนรู� มีการจัดบรรยากาศในองค.การให�เอื้อต"อสมาชิกในองค.การให�เกิดการเรียนรู�ร"วมกันท้ัง
องค.การ ประกอบกับบุคลากรจะต�องมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู� สามารถมีวิธีการส"งเสริมและ
เพ่ิมพูนความรู�ให�กับตนเอง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู� รวมทั้งมีความสามารถในการคิด
และปฏิบัติงานท่ีสลับซับซ�อนร"วมกับทีมงานได�อย"างเป*นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
2. Organization Transformation การปรับเปลี่ยนองค.การ) องค.การจะต�องมีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ. โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างสายบังคับบัญชาให�มีลักษณะแนวราบ เอ้ือต"อ
การแลกเปลี่ยนข�อมูลซ่ึงกันและกัน สร�างวัฒนธรรมการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนกับพนักงานทุกคนในองค.การ 
ให�เห็นความสําคัญของการเรียนรู�ร"วมกันในองค.การ  
      

3. People Empowerment (การเพ่ิมอํานาจแก"บุคคล) ผู�บริหารต�องทําหน�าท่ีเป*นพ่ี
เลี้ยง (Mentor) ผู�สอนแนะ (Coach) และมีการทํางานร"วมกับผู�ปฏิบัติงานแบบเป*นทีม 
      

4. Technology Application (การใช�เทคโนโลยี) องค.การจะต�องจัดให�มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและเอ้ือต"อการเรียนรู�ของสมาชิกทุกคนในองค.การ มีการจัดตั้งทีมด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังมีการจัดฝ|กอบรมพนักงานให�สามารถใช�คอมพิวเตอร.ได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
      

5. Knowledge Management (การจัดการความรู�) องค.การจะต�องมีการจัดการกับ
ความรู�ในองค.การ โดยเริ่มต�นต้ังแต"การจัดหาความรู� ท้ังจากภายในและภายนอกองค.การ แล�วนํามา
ปรับให�เกิดการสร�างสรรค.ให�สามารถใช�ได�กับองค.การ เก็บรวบรวมข�อมูลอย"างเป*นระบบ นํามา
ถ"ายทอดและนําไปใช�ให�เกิดประโยชน.กับองค.การต"อไป 
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เทคนิคท่ีสนับสนุนให�เกิดองค�การแห
งการเรียนรู� 
 
 Action learning (การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ) หัวใจสําคัญคือการเรียนรู�ด�วยกันหรือ

การเรียนรู�จากกันและกัน เป*นการเรียนรู�จากเหตุการณ.ท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
 มีกิจกรรม 4 อย"างท่ีต�องทํา ได�แก"  

� การเรียนรู�จากประสบการณ. 
�  การแก�ไขปbญหาอย"างสร�างสรรค.  
� การแสวงหาความรู�ท่ีเก่ียวข�อง และ 
� กลุ"มสนับสนุนการเรียนรู�ร"วมกัน 

      
 Benchmarking (มาตรฐานเปรียบเทียบ) คือ การเรียนรู�จากประสบการณ.ของผู�อ่ืน เน�น

การเรียนรู�จากวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศในแต"ละเรื่อง และนํามาปรับให�เข�ากับสภาพขององค.การ เพ่ือพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน 
      

 Coaching (การสอนงาน) เป*นวิธีการพัฒนาบุคคล โดยมีผู�บังคับบัญชาเป*นผู�ให�
คําแนะนําและสอนงานแก"ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือพัฒนาให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทํางานในปbจจุบันได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ การสอนงานช"วยทําให�เกิดความสัมพันธ.อันดีในการปฏิบัติงานระหว"างผู�บังคับบัญชา
และผู�ใต�บังคับบัญชา 
      

 Mentoring (การเป*นพ่ีเลี้ยง) เป*นวิธีการพัฒนาบุคคล โดยรุ"นพ่ีหรือผู�ท่ีอยู"ในระดับท่ีสูง
กว"าเป*นผู�คอยให�คําปรึกษาแนะนํา ให�ความช"วยเหลือแก"รุ"นน�องหรือผู�ท่ีอยู"ในระดับตําแหน"งตํ่ากว"า 
เพ่ือให�มีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเลื่อนระดับชั้นเป*นผู�บริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพได� 
     

 Portfolio (แฟ}มงานเพ่ือการพัฒนา) 
    Self-Learning Center (ศูนย.การเรียนรู�ด�วยตนเอง) 
     Computer Assisted Learning & Teaching (การเรียนการสอนโดยใช�คอมพิวเตอร.ช"วย) 
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ชุมนุมนักปฏิบัต ิ หรือ Community of Practice ( CoP ) 

 เป*นกุญแจสําคัญในการเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู� (Knowledge Management ) 
ท่ีทรงพลังและสร�างความยั่งยืน เนื่องจากการเกิดขึ้นของชุมชนนักปฏิบัตินั ้น สะท�อนให�เห็นถึง
ระบบความสัมพันธ.ทางสังคมในแนวรวม ท่ีเชื่อว"าจะสามารถเอ้ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�  (Share 
and Learn) มีการพัฒนาและจัดการเพื่อยกระดับองค.ความรู�ขององค.กรหรือสังคมได�อย"างมี
ประสิทธิผล ซ่ึงเห็นได�ว"าปbจจุบันผู�เชี่ยวชาญและผู�ปฏิบัติการจัดการความรู�ในองค.การกําลังให�ความสนใจ
กันอย"างกว�างขวางอีกท้ังองค.การต"างๆกําลังนําแนวคิดนี้มาใช�ปฏิบัติในองค.กรอย"างจริงจัง 

ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ 

 ชุมชนนักปฏิบัตินี้นิยมเรียกกันย"อๆว"า CoP หมายถึงชุมชนแห"งการเรียนรู�ท่ีรวบรวมกลุ"ม
คนซ่ึงมีความรู�ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร"วมแลกเปลี่ยน แบ"งปbน เรียนรู�ในเรื่องนั้นๆ ร"วมกัน 
เพ่ือให�ได�มาในเรื่องชุมชนความรู�ในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge Assets ) สําหรับคนในชุมชนนําไปทดลองใช� 
แล�วนําผลท่ีได�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว"างสมาชิก  ส"งผลให�ความรู�นั้นๆ ได�รับการยกระดับข้ึนเรื่อยๆ 
ผ"านการปฏิบัติ ประยุกต. และปรับใช�ตามแต"สภาพแวดล�อม และสถานการณ.ท่ีหลากหลาย อันทําให�
งานบรรลุผลดีข้ึนเรื่อยๆ 
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ลักษณะท่ีสําคัญของ CoP 

1. เป*นกลุ"มคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร"วมกันใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเรียกว"ามีประเด็นหรือกลุ"มความสนใจความรู�ร"วมกัน (Knowledge Domain) 

2. มีปฏิสัมพันธ.และสร�างความสัมพันธ.ในกลุ"มเป*นชุมชนช"วยเหลือซ่ึงกันและกันในด�าน
ต"างๆโดยเฉพาะความรู� ซ่ึงเรียกว"าชุมชน (Community)  

3. มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู�ใหม"ๆร"วมกัน และต�องมีการสร�างฐานข�อมูล ความรู� 
และแนวปฏิบัติ ท่ีมีการแลกเปลี่ยนกันในระบบคลังความรู� และนําความรู�นั้นไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานอย"างต"อเนื่อง (Practice) 
 
รูปแบบหรือประเภทของ CoP 

1. ชุมชนเพ่ือการช"วยเหลือ ( Helping Communities ) เป*นชุมชนท่ีมีการร"วมแก�ปbญหา
การทํางานท่ีประสบในแต"ละวัน โดยช"วยกันแลกเปลี่ยนแนวคิด  ประสบการณ. และมุมมองต"างๆ ใน
กลุ"มสมาชิก 

2. ชุมชนเพ่ือการปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ( Best Practice Communities ) เป*นชุมชนท่ีเน�น
การแสวงหาพัฒนา และเผยแพร"แนวปฏิบัติท่ีเป*นเลิศจากชุมชนอ่ืนๆ ปรือการสร�างแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
ข้ึนมาเอง 

3. ชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับความรู� ( Knowledge-stewarding Communities ) เป*น
ชุมชนท่ีมีการสร�างองค.ความรู�ใหม"ๆ มีการจัดระเบียบความรู�และยกระดับความรู�ความคิดของสมาชิก
อยู"ประจํา 

4. ชุมชนนวัตกรรม ( Innovation Communities)  เป*นชุมชนท่ีมีการพัฒนาแนวคิด
จากการผสมผสานแนวคิดของสมาชิกท่ีมีมุมมองต"างกัน เพ่ือหาแนวทางใหม"ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือ
สร�างผลิตภัณฑ.ใหม"ๆท่ีเป*นนวัตกรรม 
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ป?จจัยท่ีสําคัญต อความสําเร็จของ CoP 

          การร"วมปbญหา ( Head) สมาชิกใน CoP ต�องใส"ใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู�เป*น
เรื่องสําคัญ โดยสมาชิกต�องมีพฤติกรรมในการเรียนรู�สิ่งใหม"ๆ  เพ่ือจะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู�แก"กัน 
ซ่ึงจะถือว"าชุมชนนั้นยึดความรู�หรือปbญหาเป*นศูนย.กลางท่ีสนใจร"วมกัน 

 การร"วมใจ (Heart) สมาชิกมีการเสริมสร�างสายสัมพันธ.อันดีบนพื้นฐานของการให�
เกียรติ เคารพ และเชื่อถือซ่ึงกันและกัน เป*นแรงผลักดัน ช"วยสร�างแรงจูงใจ และความเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนความรู� เป�ดโอกาสให�ทุกคนมีส"วนร"วม 

 การร"วมมือ ( hand ) สมาชิกมีการแสดงออกด�วยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะกระตือรือร�น ในการเข�าร"วมกิจกรรมของชุมชน อีกท้ังมีการอุทิศตัวหรือเสียสระรับผิดชอบใน
กิจการต"างๆของชุมชนด�วยความเต็มใจ 
 

 
การสนับสนุน CoP ขององค%กร 

 ปฏิบัติต"อ CoP เสมือนทรัพย.สินขององค.กร ให�การสนับสนุนทรัพยากร ข�อมูลข"าวสาร
และดูแลเป}าหมายให�สอดคล�องกับองค.กร 

 ส"งเสริมการสร�าง CoP ด�วยการยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกลุ"มท่ีไม"เป*นทางการ และ
ดึงชุมชนเข�ามาร"วมกันทํางานให�ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก 

 มองว"าองค.กรเป*นท่ีรวมของชุมชนท่ีเชื่อมต"อกัน ส"งเสริมให�มีจุดยืนท่ีเหมาะสม และมี
ส"วนต"อความสําเร็จขององค.กร 

 ส"งเสริมให� CoP เรียนรู�จากภายในกลุ"มและจากลุ"มอ่ืนๆ 

 ดูแลให�กลไกขององค.กรมีส"วนในการสนับสนุน CoP 

 ส"งเสริมการเรียนรู�ทุกรูปแบบ และเชื่อมต"อท่ัวท้ังองค.กร 

 มีระบบการให�รางวัลท่ีจูงใจเพ่ือให�กิจกรรม CoP ดําเนินอย"างยั่งยืน 
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ประโยชน%ของ CoP 

 เสริมสร�างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ขององค.กร 

 เป*นแหล"งรวบรวมและเผยแพร"วิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ 

 เกิดโอกาสพัฒนาองค.กรอย"างก�าวกระโดด 

 เกิดเครือข"ายของกลุ"มวิชาชีพต"างๆในองค.กรและภายนอก 

 รักษาคนเก"งให�อยู"กับองค.กรได�นานข้ึน 

 เพ่ิมโอกาสในการสร�างนวัตกรรมใหม"ๆในองค.กร 

 ขับเคลื่อนให�องค.กรบรรลุเป}าหมายเชิงกลยุทธ. 
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เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ 

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม  

เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
 

 ในการนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การ
แห"งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัยไปใช�จริงในภาคสนามนั้น เพื่อให�ทราบถึงประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมดังกล"าว ว"ามากน�อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค.ท่ีต้ังไว�หรือไม" อย"างไร จะต�องมีเครื่องมือ
เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพของการพัฒนาตามโปรแกรมด�วย ซึ่งจากผลการศึกษาวิเคราะห.
และสังเคราะห. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการประเมินผลตามแนวคิดของเคิร.ก
แพทริค (Kirkpatrick, 1987) มาประยุกต.ใช�เป*นกรอบในการสร�างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม รวม 4 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบประเมินความรู� เพื่อใช�ในการประเมินผู�เข�าร"วมโปรแกรมฯ เก่ียวกับความรู�ใน
การสร�างองค.การแห"งการเรียนรู�มากน�อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบความรู�ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม
ระหว"างก"อนและหลังการพัฒนา (Pretest - Posttest) เป*นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก และกําหนดให�เป*นการประเมินโดยผู�เข�าร"วมโปรแกรม 

2. แบบประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองของผู�ร"วมโปรแกรมฯ เพ่ือให�ได�ข�อมูลสะท�อน
กลับเก่ียวกับระบบการเรียนรู�และการพัฒนาการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"ง
การเรียนรู� แบบประเมินเป*นแบบมาตรวัดประมาณค"า 5 ระดับ (Rating Scale) และกําหนดให�เป*น
การประเมินโดยผู�เข�าร"วมโปรแกรม 

3. แบบประเมินคุณลักษณะการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการ
เรียนรู� หรือความเป*น Mythmaker เพ่ือใช�ในการประเมินตามคุณลักษณะของ Mythmaker ของ         
ผู�ร"วมโปรแกรม ท้ังก"อนและหลังการพัฒนาตามโปรแกรม แบบประเมินเป*นแบบมาตรวัดประมาณค"า 
(Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดให�เป*นการประเมินโดยผู�เข�าร"วมโปรแกรม และหัวหน�างาน 

4. แบบประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต.ใช�ความรู�ในกระบวนการการเรียนรู�               
และการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� เพ่ือใช�ในการประเมินผลงาน          
ท่ีเกิดจากผู�เข�าร"วมโปรแกรมได�นําความรู�และความเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม" ไปบูรณาการในการ
สร�างผลงานเป*นโครงการท่ีมุ"งให�เกิดองค.การแห"งการเรียนรู� โดยทําการประเมินหลังการพัฒนาตาม
โปรแกรม แบบประเมินเป*นแบบมาตรวัดประมาณค"า (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดให�เป*น
การประเมิน โดยทีมวิทยากร หัวหน�างาน เพ่ือนร"วมงาน และผู�ร"วมโปรแกรม 
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ฉบับท่ี 1 
แบบประเมินความรู� ของผู�เข�าร วมโปรแกรม 

 
(   ) กลุ"มทดลอง  (   ) กลุ"มควบคุม 
(   ) ก"อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค.เพ่ือประเมินความรู� เพ่ือใช�ในการประเมินความรู�ความ
เข�าใจของผู�เข�าร"วมโปรแกรมเก่ียวกับการสร�างองค.การแห"งการเรียนรู�  

2. ให�ผู�ประเมินทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน�าคําตอบท่ีถูกต�องเพียงข�อเดียว 
3. แบบประเมินนี้มีท้ังสิ้น 15 ข�อ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 

ช่ือ-นามสกุล ___________________________________________________ 

 

ข�อ 1 ความหมายของการจัดการความรู�ในองค%การตรงกับข�อใดมากท่ีสุด 
ก. กระบวนการจัดการความรู�ท่ีมีอยู"หรือเรียนรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน.สูงสุดต"อองค.การ  
ข. กลยุทธ.การบริหารจัดการข�อมูลท่ีเป*นความรู�ให�เป*นระเบียบครบถ�วน 
ค. วิธีการจัดการข�อมูลท่ีต�องเก่ียวข�องกับบุคลกรในองค.การทุกคน  
ง. การยกระดับความรู�ขององค.การ 

 
ข�อ 2 องค%ประกอบสําคัญของการจัดการความรู�ตรงกับข�อใด 

ก. เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู� การแบ"งปbนและแลกเปลี่ยนความรู� 
ข. กระบวนการจัดการความรู� การแบ"งปbนและแลกเปลี่ยนความรู� และคน  
ค. การแบ"งปbนและแลกเปลี่ยนความรู� คน และเทคโนโลยี 
ง. คน เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู� 

 

ข�อ 3 ความรู�ชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) ตรงกับข�อใด 
ก. การใช�การบริหารจัดการท่ีเน�นการมีส"วนร"วม 
ข. ทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีเน�นการมีส"วนร"วม  
ค. ประสบการณ.การบริหารจัดการท่ีเน�นการมีส"วนร"วม 
ง. การปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการท่ีเน�นการมีส"วนร"วม 
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 ข�อ 4 ความรู�ในข�อใดท่ีเป�นความรู�ท่ีฝ?งลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
ก. ทฤษฎีการประเมินผู�เรียนท่ีเน�นการประเมินตามสภาพจริง  
ข. หลักการการประเมินผู�เรียนท่ีเน�นการประเมินตามสภาพจริง  
ค. แนวทางการประเมินผู�เรียนท่ีเน�นการประเมินตามสภาพจริง  
ง. ประสบการณ.ในการประเมินผู�เรียนท่ีเน�นการประเมินตามสภาพจริง 

 

ข�อ 5 ส่ิงท่ีจะช วยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต างๆ ภายในองค%การคือข�อใด 
ก. การจัดการการเปลี่ยนแปลง  ข. การยกย"องชมเชย  
ค. การวัดผล  ง. การเรียนรู� 

 

ข�อ 6 ข�อใดเป�นเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู�ในองค%การ 
ก. การวัดผล                               ข. การสื่อสาร  
ค. กระบวนการและเครื่องมือ ง. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 

 

ข�อ 7 การจัดให�มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต อการแลกเปล่ียนเรียนรู� ของบุคลากรใน  
       องค%การ ถือเป�นการดําเนินงานในข�อใด 

 ก. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม  ข. กระบวนการและเครื่องมือ 
 ค. การวัดผล  ง. การเรียนรู� 

 

ข�อ 8 กระบวนการจัดการความรู�มีข้ันตอนท่ีสําคัญก่ีข้ันตอน 
 ก. 5 ข้ันตอน ข. 6 ข้ันตอน 
 ค. 7 ข้ันตอน ง. 8 ข้ันตอน 

 

ข�อ 9 กระบวนการใด ท่ีเป�นการใช�ความรู�ให�เกิดประโยชน%กับองค%การมากท่ีสุด 
 ก. การแบ"งปbนแลกเปลี่ยนความรู� ข. การสร�างและการแสวงหาความรู�  
 ค. การเข�าถึงความรู�  ง. การเรียนรู� 

 

ข�อ 10 ส่ิงท่ีจะช วยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต างๆ ภายในองค%การคือข�อใด 
 ก. การจัดการการเปลี่ยนแปลง   ข. การยกย"องชมเชย  
 ค. การวัดผล     ง. การเรียนรู� 
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ข�อ 11 การจัดสถานท่ีให�บุคลากรได�แลกเปล่ียนเรียนรู� ถือเป�นการดําเนินงานในข�อใด 
 ก. วัฒนธรรมองค.การ          ข. โครงสร�างพ้ืนฐาน  
 ค. การสร�างบรรยากาศ   ง. การสื่อสารภายในองค.การ 

 
ข�อ 12 ข�อใดกล าวไม ถูกต�อง 

 ก. เทคโนโลยีช"วยในการวิเคราะห.ข�อมูลต"างๆ   
 ข. เทคโนโลยีช"วยให�บุคลากรค�นคว�าหาความรู�ได�สะดวก  
 ค. เทคโนโลยีช"วยให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�  
 ง. เทคโนโลยีช"วยให�ข�อมูลความรู�จัดเก็บอย"างเป*นระเบียบ 

 

ข�อ 13 ข�อใดท่ีเก่ียวข�องกับการแลกเปล่ียนและแบ งป?นความรู�ระหว างบุคลากรในองค%การ 
 ก. โครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ข. วัฒนธรรมองค.การ 
 ค. การวัดผล  
 ง. กลยุทธ.ขององค.การ 

 

ข�อ 14 ทุกข�อเก่ียวข�องกับแก นความรู� ยกเว�นข�อใด 
 ก. เป*นความรู�เชิงปฏิบัติ  
 ข. เป*นขุมแห"งความรู�ท่ีถูกนํามาจัดเป*นหมวดหมู"  
 ค. เป*นขุมแห"งความรู�ท่ีถูกสกัดมาจากบทความทางวิชาการ 
 ง. เป*นชุดความรู�ชุดหนึ่งสําหรับใช�ทํางานใดงานหนึ่ง 

 

ข�อ 15 ทุกข�อเป�นลักษณะของขุมแห งความรู� ยกเว�นข�อใด 
 ก. เป*นวิธีการปฏิบัติ  
 ข. เป*นประโยคท่ีข้ึนต�นด�วยกิริยา 
 ค. เป*นภาษาทางวิชาการท่ีต�องมีการอธิบายความหมายเพ่ิมเติม 
 ง. เป*นข�อความท่ีสามารถสื่อให�เกิดความเข�าใจได�โดยท่ัวไป 
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                       คะแนนท่ีทําได� _______________ 

ฉบับท่ี 2 
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ 

การเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภยั 

คําช้ีแจง 
1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค.เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 

ประกอบด�วย ด�านเนื้อหา ด�านกระบวนการ ด�านสภาพแวดล�อมและบรรยากาศ ด�านประโยชน.ท่ีได�รับ
จากการเข�าร"วมโครงการ 

2. เกณฑ.ในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง มีดังนี้ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 
หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง น�อย และ 1 หมายถึง น�อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านเนื้อหาของโปรแกรม 
1 วัตถุประสงค.ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน      

2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล�องกับวัตถุประสงค.
ของโปรแกรม 

     

3 เนื้อหาในการเสริมสร�างศักยภาพมีความสําคัญและจําเป*นต"อการ
ปฏิบัติงาน 

     

4 การวัดและประเมินผลการเสริมสร�างศักยภาพมีความสอดคล�องกับ
เนื้อหา 

     

ด�านรูปแบบของโปรแกรม 
5 ระยะเวลาท่ีใช�แต"ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล�อง กับ

การเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ 
     

6 รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร�างศักยภาพการเป*น
ผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ ส"งเสริมการเรียนรู�และสอดคล�องกับ
เนื้อหา 

     

7 ผู�ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ มี
การกระตุ�นให�ผู�เข�ารับการพัฒนา มีส"วนร"วมในกิจกรรม และสามารถ
นําให�เกิดการเรียนรู� 

     

8 ผู�ดําเนินการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ 
ได�ให�คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู�ได�อย"างเหมาะสม 

     

9 การสรุปองค.ความรู�และประเมินผลมีความชัดเจน      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านส่ือการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู�ของโปรแกรม 
10 สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของ

บุคลากรรุ"นใหม"ฯ มีความสอดคล�องกับเนื้อหาและกิจกรรมของ
โปรแกรม 

     

11 โสตทัศนูปกรณ.ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม      

12 สถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม      

13 สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย"างครบถ�วนและเหมาะสม      

ด�านประโยชน%ได�รับจากการโปรแกรม 
14 ความรู� ทักษะ และแนวคิด ท่ีได�รับจากโปรแกรมเป*นประโยชน.ต"อ

ผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
     

15 ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร�างศักยภาพการเป*นผู�นําของบุคลากร       
รุ"นใหม"ฯสามารถนําไปประยุกต.ใช�ในการทํางานได�แท�จริง 
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ฉบับท่ี 3 
แบบประเมินคุณลักษณะการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู� 

หรือความเป�น Mythmaker 
 

(   ) กลุ"มทดลอง  (   ) กลุ"มควบคุม 
(   ) ก"อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค.เพ่ือประเมินคุณลักษณะการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"น

ใหม"ท่ีมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ของกลุ"มเป}าหมายท่ีเข�าร"วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป*น
ผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� โดยแบ"งออกเป*น 2 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ฯ ซ่ึงเป*นการ
ประเมินคุณลักษณะใน 6 ด�าน คือ มีความยืดหยุ"นในการทาํงาน มีทักษะการคิดและการรับรู� การสร�าง
ขวัญและกําลังใจต"อทีมงาน ความตั้งใจและทุ"มเทในการทํางาน การสร�างสรรค.เทคโนโลยี และเป*นผู�มี
วิสัยทัศน. 

2. ให�ผู�ประเมินทําเครื่องหมาย √ ลงในช"องระดับผลการประเมินท่ีตรงตามความเป*นจริง 
ตามความคิดเห็นท"าน โดยมีเกณฑ.การพิจารณา ดังนี้ 
  ระดับ 5 - มากท่ีสุด หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกอย"างสมํ่าเสมอ 
  ระดับ 4 - มาก หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกมาค"อนข�างบ"อยครั้ง 
  ระดับ 3 - ปานกลาง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกมาปานกลาง  
  ระดับ 2 - น�อย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกมาปานกลาง 
  ระดับ 1- น�อยท่ีสุด หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกน�อยมาก 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช"อง (   ) ท่ีตรงกับสถานภาพของท"าน 

ตําแหน"งของผู�ประเมิน  
(   ) ตนเอง ชื่อ_________________________________________________ 
(   ) หัวหน�างาน ผู�ถูกประเมินชื่อ____________________________________ 

 
ตอนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะการเป*นผู�นําของบุคลากรรุ"นใหม"ท่ีมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช"องท่ีตรงกับความเห็นของท"านตามความเป*นจริง 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ด�านความยืดหยุ นในการทํางาน 
1 บุคลากรสามารถปรับตวัเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย กลยุทธ. และ

แนวทางในการปฏิบัติงานได� 
     

2 บุคลากรมีการเรียนรู�ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่แตกต"างไปจากเดมิ      

3 บุคลากรอาสา และให�ความร"วมมือกับในการปฏิบัติงานภายในองค.การ      

4 บุคลากรสามารถนาํความรู�มาวิเคราะห. สังเคราะห. 
เป*นแนวทางแก�ไขปbญหาและพฒันางานได�ตรงเป}าประสงค. 

     

5 บุคลากรมีการหาทางเลือกใหม"ในการทํางานเพื่อให�เกิดประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลต"องานทีไ่ด�รับมอบหมาย 

     

ด�านทักษะการคิดและการรับรู� 
6 บุคลากรเข�าใจบทบาทหน�าที่ เป}าหมาย และทิศทางการทาํงานของ

ตนเอง 
     

7 บุคลากรสามารถวิเคราะห.และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
หน"วยงาน 

     

8 บุคลากรมีวิธีการคิดและมุมมองในการทํางานทีส่อดคล�องกับเป}าหมาย
ขององค.การ  

     

9 บุคลากรแสวงหาแนวคิดและวิธกีารใหม"ๆ เพื่อนํามาปรับใช�ในการทํางาน
ได�อย"างมีประสิทธิภาพ 

     

10 บุคลากรสามารถนาํความรู�มาวิเคราะห. สังเคราะห. 
เป*นแนวทางแก�ไขปbญหาและพฒันางานได�ตรงเป}าประสงค. 
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ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ด�านการสร�างขวัญและกําลังใจต อทีมงาน 

11 บุคลากรรู� และเข�าใจเป}าหมาย วัตถุประสงค. หน�าที่ความรับผิดชอบ
ตนเองและสมาชิกในทีม 

     

12 บุคลากรรับฟbงและแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการทํางานกับสมาชิก          
ในทีม 

     

13 บุคลากรสามารถร"วมกําหนดวัตถุประสงค. เป}าหมายและการดําเนินงาน
งานทีม 

     

14 บุคลากรกระตุ�นและจูงใจให�สมาชิกในทีมทาํงานร"วมกัน      

15 บุคลากรติดตาม ตรวจสอบการทํางานของทีมให�สอดคล�องกับเป}าหมาย
ขององค.การได� 

     

ด�านความตั้งใจและทุ มเทในการทํางาน 
16 บุคลากรมีความตัง้ใจและรับผิดชอบการทํางานตามทีไ่ด�รับมอบหมาย

อย"างเต็มที่ 
     

17 บุคลากรมีความเพียร ความพยายามที่จะเรียนรู�การทํางานให�เกิด
ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

     

18 บุคลากรมีความกระตือรือร�นในการทํางานทีไ่ด�รับมอบหมายอย"างเต็มที่ 
แม�ต�องทํางานล"วงเวลา 

     

19 บุคลากรมีการแสวงหาความรู�เพิ่มเติม และวิธีการทํางานใหม"ที่ทําให�เกิด
ประโยชน.สงูสุดต"อองค.การ 

     

20 บุคลากรมีความตัง้ใจและร"วมมืออย"างเต็มที่ในงานประเภทจิตอาสาของ
องค.การ 

     

ด�านการสร�างสรรค%เทคโนโลยี 

21 บุคลากรมีความรู�ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนาํมาใช�ในการ
ทํางานได�เป*นอย"างด ี

     

22 บุคลากรมีความเข�าใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเลือก
สิ่งที่ดีมาประยุกต.ใช�ในการทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพ 

     

23 บุคลากรมีวิธีการสบืค�นข�อมูล และสามารถประยุกต.ใช�ให�เกิดประโยชน.
ต"อการทํางาน 

     

24 บุคลากรสามารถเรียนรู�ระบบการทํางานสารสนเทศขององค.การได�เป*น
อย"างดี และสามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
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ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

25 บุคลากรสามารถสอนแนะการใช�เทคโนโลยีแก"สมาชิกในทีมได�อย"าง
เหมาะสม 

     

ด�านเป�นผู�มีวิสัยทัศน% 

26 บุคลากรเข�าใจถึงวิสัยทัศน. พันธกิจ และเป}าหมายการดําเนินการของ
องค.การ 

     

27 บุคลากรตอบข�อซักถามเก่ียวกับวิสัยทัศน. พันธกิจขององค.การได�       

28 บุคลากรปฏิบัติงานสอดคล�องกับเป}าหมายการทํางานของหน"วยงานที่
สังกัด 

     

29 บุคลากรสามารถวิเคราะห.ข�อดี ข�อด�อย โอกาส และอุปสรรคในการ
ทํางานของตนเองและหน"วยงานได� 

     

30 บุคลากรสามารถวางแผนการทํางานให�สอดคล�องกับเป}าหมายการ
ดําเนินงานขององค.การ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 
 

 

ฉบับท่ี 4 

แบบประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต%ใช�ความรู�ในกระบวนการการเรียนรู� 
และการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ นใหม   เพ่ือมุ งสู องค%การแห งการเรียนรู�  

 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค.เพ่ือประเมินการนําความรู�เกี่ยวกับกระบวนการ
การเรียนรู�ในการสร�างองค.การแห"งการเรียนรู� การสร�างชุมชนนักปฏิบัติ และ PAIR Technique ไปสู"
สร�างผลงานของผู�เข�าร"วมโปรแกรม โดยแบ"งออกเป*น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการการประยุกต.ใช�ความรู�และการเป*น

ผู�นําบุคลากรรุ"นใหม"เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� เป*นการประเมินตามกระบวนการจัดการความรู�ท้ัง 
6 ด�าน ได�แก" การแสวงหาความรู� การสร�างความรู� การจัดเก็บความรู� การวิเคราะห.และการทําคลัง
ความรู� การถ"ายโอนความรู�และการเผยแพร" และ การประยุกต.ใช�และทําให�ข�อมูลถูกต�องเท่ียงตรง 

2. ให�ผู�ประเมินทําเครื่องหมาย √ ลงในช"องระดับผลการประเมินท่ีตรงตามความเป*นจริง 
ตามความคิดเห็นท"าน โดยมีเกณฑ.การพิจารณา ดังนี้ 
  ระดับ 5 คือ มากท่ีสุด หมายถึง ผลงานหรือโครงงานท่ีนําเสนอสะท�อนคุณภาพใน
ระดับเป*นท่ียอมรับได�ดีมาก ท่ีมีความต"อเนื่องในเชิงการนําไปประยุกต.มากท่ีสุด และเป*นแบบอย"าง
ต"อการพัฒนาไปสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ชัดเจนท่ีสุด 
  ระดับ 4 คือ มาก หมายถึง ผลงานหรือโครงงานท่ีนําเสนอสะท�อนคุณภาพในระดับ
เป*นท่ียอมรับได�ดี มีความต"อเนื่องในเชิงการนําไปประยุกต.ค"อนข�างมาก และเป*นแบบอย"างต"อการ
พัฒนาไปสู"องค.การแห"งการเรียนรู�ชัดเจน 
  ระดับ 3 คือ ปานกลาง หมายถึง ผลงานหรือโครงงานท่ีนําเสนอสะท�อนคุณภาพใน
ระดับเป*นท่ียอมรับปานกลาง มีความต"อเนื่องในเชิงการนําไปประยุกต.ปานกลาง และเป*นผลงานท่ี
มีความต"อเนื่องในเชิงการนําไปประยุกต.บ�างพอสมควร 
  ระดับ 2 คือ น�อย หมายถึง ผลงานหรือโครงงานที่นําเสนอสะท�อนคุณภาพใน
ระดับ  ไม"ชัดเจน หรือเกิดข้ึนน�อย นําไปต"อยอดให�เกิดข้ึนในองค.การได�น�อยมาก  
  ระดับ 1 คือ น�อยท่ีสุด หมายถึง ผลงานหรือโครงงานท่ีนําเสนอไม"มีคุณภาพ  
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ตอนท่ี 1 สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช"อง (   ) ท่ีตรงกับสถานภาพของท"าน 

ตําแหน"งของผู�ประเมิน 
(   ) สมาชิกในกลุ"มโครงงาน (ให�ร"วมกันประเมินผลงานของกลุ"มตนเอง) 
(   ) เพ่ือนร"วมงานท่ีอยู"คนละกลุ"มโครงงาน (ให�ร"วมกันประเมินโครงงานของเพ่ือน) 
(   ) วิทยากรสังเกตการณ. ประเมินกลุ"ม________________________________ 
(   ) ผู�บังคับบัญชา ประเมินกลุ"ม_____________________________________  

 
ตอนท่ี 2 การประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต.ใช�ความรู�และการเป*นผู�นําบุคลากรรุ"นใหม" 
เพ่ือมุ"งสู"องค.การแห"งการเรียนรู� 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช"องท่ีตรงกับความเห็นของท"านตามความเป*นจริง 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ด�านการแสวงหาความรู� 
1 มีการร"วมกันปรึกษาหารือ ตามกระบวนการกลุ"มเพ่ือได�ชิ้นงานตาม

มติของกลุ"ม 
     

2 มีการออกแบบการพัฒนาผลงานท่ีสอดคล�องกับสภาพปbญหา 
หรือความต�องการ บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา และมีความเป*นไปได� 

     

2. ด�านการสร�างความรู� 
3 สร�างผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม" หรือองค.ความรู�ใหม" 

หรือการต"อยอดใหม" ท่ีได�จากการการนําทฤษฎีมาประยุกต.ใช� 
     

4 มีวัตถุประสงค.และเป}าหมาย สอดคล�องกับสภาพปbญหา 
และความต�องการ มีความเป*นไปได�ขององค.การและสามารถวัดได� 

     

3. ด�านการจัดเก็บความรู� 
5 เป*นผลงานท่ีมีการส"งเสริมและกระตุ�นให�ผู�พัฒนาและผู�เก่ียวข�อง

ศึกษา ค�นคว�าและแสวงหาความรู�เพ่ิมเติม และใช�ได�อย"างแพร"หลาย
ในองค.การ 

     

6 เป*นผลงานท่ีได�รับการยอมรับของผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกกลุ"ม / 
หัวหน�างาน และผู�ร"วมงานคนอ่ืน 

     

4. ด�านการวิเคราะห%และการทําคลังความรู� 
7 เป*นผลงานท่ีมีการนําเทคโนโลยีเข�ามาประกอบการใช�งาน และ

สามารถเข�าถึงได�ง"าย 
     



361 
 

 

ท่ี รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

8 เป*นผลงานท่ีมีทิศทางการพัฒนา และการดําเนินการท่ีชัดเจน      
5. การถ ายโอนความรู�และการเผยแพร  
9 มีการพัฒนาผลงาน หรือโครงการได�ดําเนินการเสร็จสิ้น มีการ

เผยแพร"และสร�างเครือข"ายท่ีชัดเจน 
     

10 สามารถใช�ประโยชน.จากผลงานท่ีเกิดจากการเผยแพร"ของกลุ"ม
ปฏิบัติได� 

     

6. การประยุกต%ใช� 
11 เป*นแผนงานมีข้ันตอนการใช�ท่ีไม"ซับซ�อน และสามารถนําไปใช�ได�ง"าย

และเกิดประโยชน.ต"อองค.การ 
     

12 เป*นผลงานท่ีสามารถเป*นต�นแบบของการสร�างองค.การแห"งการ
เรียนรู� 

     

 
 
 

 



ภาคผนวก ฏ 
ประมวลภาพการจัดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป�นผู�นําของบุคลากรรุ#นใหม# 

เพ่ือมุ#งสู#องค(การแห#งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย 
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วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
 

 กลุ�มทดลองท่ีเป�นบุคลากรรุ�นใหม� จํานวน 10 คนจากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จํากัด เดินทางถึงหน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 55 การเดินทางของกลุ�มทดลองท่ีเป�นบุคลากรรุ�นใหม� 

 

  

  
 
ภาพท่ี 56 ละลายพฤติกรรม เพ่ือให8เกิดความผ�อนคลาย และเป�นการสร8างความคุ8นชินให8กับกลุ�มทดลอง 
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 กิจกรรม LO Mystery Activities วิทยากรให8ผู8เข8าร�วมโปรแกรมจับฉลากแผ�น
กิจกรรมท่ีเป�นเนื้อเพลงแต�ละท�อนๆ แล8วหาเพ่ือนท่ีได8เนื้อเพลงในเพลงเดียวกัน มายืนเรียงต�อกัน
ให8ได8ชิ้นงานคือ เพลง 1 เพลงในเวลาท่ีจํากัด ไม�เกิน 1 นาที ซ่ึงผู8เข8าร�วมโปรแกรมทุกคนจะต8อง
พยายามหาคนท่ีมีเนื้อเพลงเพลงเดียวกันกับตนเอง และต8องยืนเรียงต�อกันให8ได8เพลงท่ีถูกต8อง พร8อม
ท้ังสามารถร8องเพลงในท�อนท่ีตนเองถือไว8 ซ่ึงจะได8เป�นเพลง 1 เพลงจากสมาชิกในกลุ�ม 5 คน 

 

  
 

 
 
ภาพท่ี 57 กิจกรรม LO Mystery Activities กับ โปรแกรมจับฉลากแผ�นกิจกรรมท่ีเป�นเนื้อเพลง 
 

การสร8างสัญลักษณO และอัตลักษณOประจํากลุ�ม วิทยากรได8แจกอุปกรณOให8แต�ละกลุ�ม 
ประกอบด8วย ผ8าดิบขาว 1 เมตร ผ8าสีกลุ�มละสี 1 เมตร สีเมจิก กรรไกร โดยกําหนดให8 กลุ�มออกแบบ
สัญลักษณOประจํากลุ�มของตนเอง พร8อมท้ังชื่อกลุ�ม ลงบนผ8าดิบท่ีเตรียมไว8ให8 เพ่ือท่ีจะนํามาเป�นธง
ประจํากลุ�มของตนเอง และให8คิดคําขวัญสั้นๆ ประจํากลุ�ม ซ่ึงจะใช8ตลอดระยะเวลาการร�วมโปรแกรม
ท้ัง 2 วันนี้ โดยมีเวลาให8กลุ�มละ 10 นาที ได8ชิ้นงานออกมาเป�นธงสัญลักษณOของท้ังสองกลุ�ม 
ต�อจากนั้น วิทยากรได8ให8แต�ละกลุ�มแนะนําชื่อกลุ�มและคําขวัญด8วยความพร8อมเพรียงและเสียงอันดัง 
กิจกรรมนี้ชี้ให8เห็นถึงการร�วมแรงร�วมใจในสร8างผลงานเพ่ือให8เกิดเป�นสัญลักษณO และเป�นการถ�ายโอน
ความรู8ท่ีได8สร8างไว8ให8ผู8อ่ืนได8รับทราบในความคิดและสิ่งท่ีเราสร8างข้ึนมา 
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ภาพท่ี 58 กิจกรรม LO Mystery Activities กับ การสร8างสัญลักษณO และอัตลักษณOประจํากลุ�ม 
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 กิจกรรม LO Mystery Activities คือ กิจกรรมปRดตาหาโปSง ซ่ึงวิทยากรได8แจกลูกโปSง
กลุ�มละ 10 ใบให8ผู8เข8าร�วมโปรแกรมช�วยกันเปSาลูกโปSงให8ได8ขนาดกําลังเหมาะ จากนั้นให8สร8าง
สัญลักษณOประจํากลุ�มโดยการวาดลงในลูกโปSงให8เหมือนกันท้ัง 10 ใบ พร8อมท้ังให8นั่งแบ�งฝUVงท้ังสอง
กลุ�มอยู�หลังกรอบสี่เหลี่ยมท่ีทางวิทยากรใช8เทปกาวสีแปะพ้ืนเป�นตารางสี่เหลี่ยมไว8 จากนั้นวิทยากรให8
ในกลุ�มตกลงการใช8รหัสร�วมกันในการกําหนดทิศทางของกลุ�ม ประมาณ 2 นาทีเนื่องจากจะต8องมี
สมาชิกในกลุ�ม 1 คน ถูกปRดตาและเข8ามาอยู�ในกรอบสี่เหลี่ยมท่ีมีลูกโปSงของท้ังสองทีมนี้ และกติกาท่ี
ต�อจากนี้คือ คนท่ีถูกปRดตาจะต8องหยิบลูกโปSงท่ีมีสัญลักษณOของกลุ�มส�งให8เพ่ือนในกลุ�มในเวลาท่ี
กําหนด โดยท่ีสมาชิกท�านอ่ืนๆ ในกลุ�มจะมีหน8าท่ีในการส�งรหัสท่ีสร8างและทําความเข8าใจร�วมกันแก�
สมาชิกท่ีถูกปRดตาเพ่ือให8หยิบลูกโปSงท่ีเป�นสัญลักษณOของกลุ�มตนเอง ผลท่ีได8จากการทํากิจกรรมนี้คือ 
ผู8เข8าร�วมโปรแกรมทุกคนได8เรียนรู8 LO Process จากการแสวงหาความรู8โดยการเปSาลูกโปSง เม่ือมีการ
สร8างรหัสกลุ�ม คือการสร8างความรู8 หลังจากนั้นมีการเก็บความรู8โดยมีลูกโปSงเป�นตัวแทน การถ�ายโอน
ความรู8 คือการตกลงการใช8รหัสของกลุ�มในการชี้แจงการให8ได8มาซ่ึงการแสวงหาความรู8 ซ่ึงกิจกรรมนี้
สามารถอธิบายกระบวนการของการสร8างองคOการแห�งการเรียนรู8ได8ชัดเจน 

 

  
 

  
 
ภาพท่ี 59 กิจกรรม LO Mystery Activities กับ กิจกรรมปRดตาหาโปSง 
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ภาพท่ี 60 กิจกรรม LO Mystery Activities กับ กิจกรรมปRดตาหาโปSง 
 
 ช�วงของ LO Practical and Inspiration ผู8วิจัยได8เชิญวิทยากรกิตติมศักด์ิ ดร.ณรงคO 
ศรีเกรียงทอง กรรมการผู8จัดการ โมเดิรOนคาส อินเตอรOเนชั่นแนล คอสเมติคสO จํากัด ผู8ผลิตและจัด
จําหน�ายผลิตภัณฑOทําสีผมและดูแลเส8นผม ยี่ห8อดีแคช (D CASH) และเครื่องสําอางยี่ห8อไลฟaฟอรOด 
(LifeFord) มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู8เก่ียวกับการสร8างองคOการแห�งการเรียนรู8สําหรับธุรกิจ
เครื่องสําอางแบรนดOคนไทยท่ียิ่งใหญ� ซ่ึงเนื้อหาการบรรยายครั้งนี้ เป�นเรื่องของ 3 องคOประกอบใน
การสร8างองคOการแห�งการเรียนรู8 ได8แก� การได8รับการสนับสนุนให8เกิดสภาพแวดล8อมการเรียนรู8ใน
องคOการ ความมุ�งม่ันต�อกระบวนการขององคOการแห�งการเรียนรู8 และ ภาวะผู8นําและการเสริมสร8าง
การเรียนรู8ในองคOการ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะเข8ามาสนับสนุนการเกิดองคOการแห�งการเรียนรู8ได8อย�างต�อเนื่อง
และมีความยั่งยืน การบรรยายในครั้งนี้ สามารถสร8างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให8ผู8เข8าร�วม
โปรแกรมเกิดความตระหนักถึงการเป�นผู8นําของบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือมุ�งสู�องคOการแห�งการเรียนรู8ใน
ธุรกิจประกันภัยต�อไป 

 

 



368 
 

 

 
 
ภาพท่ี 61 ช�วงของ LO Practical and Inspiration 

 

 
 
ภาพท่ี  62 ถ�ายภาพท่ีระลึก LO  
 
 กิจกรรมท่ีเรียกว�า Mythmaker LO Team Excellence เป�นการเรียนรู8กระบวนการ
สร8างองคOการแห�งการเรียนรู8 โดยกิจกรรมท่ีมีชื่อว�า การสร8างแพ โดยผู8วิจัยบูรณาการความรู8ได8เป�น
ศัพทOท่ีเรียกว�า PAIR Technique คือ ปUญหา หรือโครงการ (Project / Problem) การปฏิบัติ 
(Action) การร�วมมือกัน (Intention) และ การจดบันทึกและรายงานผล(Report) โดยมีจุดประสงคO
ในการเรียนรู8เทคนิคนี้เพ่ือท่ีจะนําการสร8างแพไม8ไผ� โดยใช8 PAIR Technique ควบคู�กับ LO Process 
โดยวิทยากรแจกใบงานในการสร8างแพให8กับผู8เข8าร�วมโปรแกรม กิจกรรมนี้เป�น Outdoor Activity 
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ซ่ึงผู8เข8าร�วมโปรแกรมได8เตรียมพร8อมในการทํากิจกรรมครั้งนี้เป�นอย�างยิ่ง  การเริ่มต8นของกิจกรรมนี้  
ณ สนามหน8ากองพันทหารสื่อสาร 

 

  

  

 
 
ภาพท่ี 63  กระบวนการเรียนรู8การสร8างแพ 
 
 
 
 

ผู8บังคับกองพัน
ทหารสื่อสารร�วม
เป�นวิทยากรใน
โครงการ 
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ภาพท่ี 64 กระบวนการเรียนรู8การสร8างแพ 
 

เรียนรู8การผูกเง่ือน
ต�อแพ ตาม
กระบวนการLO 
คือ การสร8าง
ความรู8 

การแสวงหาความรู8
โดยการเรียนรู8การ
ต�อแพ หนึ่งใน
กระบวนการของ
LO  
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ภาพท่ี 65 กิจกรรมการสร8างแพ 
 
 การต�อแพครั้งนี้ ใช8เวลาประมาณ 1.30 ชม. เนื่องจากภารกิจต�างๆ ท่ีผู8เข8าร�วมโปรแกรม
ต8องทํากว�าท่ีจะได8มาซ่ึงทรัพยากรนั้น ต8องใช8เวลาของการคิด การตัดสินใจ การรวมพลังของคนในทีม 
นอกจากนี้ผู8วิจัยได8จัดให8มีพี่เลี้ยงประจํากลุ�มท่ีเป�นนายทหารเหล�าสื่อสาร ของนาวิกโยธิน ซ่ึงเป�น
แหล�งข8อมูลความรู8ท่ีจะต8องไปแสวงหา เพ่ือมาจัดเก็บเป�นความรู8ประจํากลุ�มของตนเอง ภารกิจการต�อ
แพสําเร็จก็มีการทดสอบหรือการประยุกตOใช8จริง โดยการนําแพท่ีต�อได8ของท้ังสองกลุ�มไปทดลองใน
ทะเล ซ่ึงเราได8เคลื่อนย8ายไปยังหาดเตยงาม อ�าวนาวิกโยธิน  ตามภารกิจท่ีกลุ�มได8รับคือ ทุกคนในกลุ�ม 
5 คน จะต8องข้ึนไปอยู�บนแพและถ�อแพชิงธงประจํากลุ�มให8สําเร็จในเวลาท่ีรวดเร็ว ซ่ึงผลการทดลอง
การเรียนรู8การต�อแพนั้น ปรากฏว�า แพท้ังสองลําสามารถรองรับน้ําหนักและถ�อถึงจุดหมายได8ในเวลา
ไล�เลี่ยกัน ทําให8ผู8เข8าร�วมโปรแกรมและตัวผู8วิจัยเองมีความตื่นเต8นกับการทดลองและการนํามา
ประยุกตOใช8ได8จริง 
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ภาพท่ี 66 การทดลองใช8แพจริงในทะเล 

การทดลอง
ใช8แพจริงใน
ทะเล 
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ภาพท่ี 67 การทดลองใช8แพจริงในทะเล 
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จบกิจกรรมวันท่ี 1  

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพร�วมกันหลังจบกิจกรรมวันท่ี 1 
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วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
 การทบทวนความรู8ภายใต8กิจกรรม Mythmaker Refreshment ผู8วิจัยเป�นผู8นําเสนอ
การทบทวนเรื่อง LO Process vs PAIR Technique และโยงเข8ากับเรื่องการต�อแพ ซ่ึงเป�นการเรียนรู8
แบบปฏิบัติจริง โดยใช8การเปรียบเทียบแพเป�นความรู8ท่ีต8องมีวิธีการแสวงหา และการสร8างเพ่ือให8เกิด
เป�นความรู8ร�วมกัน นอกจากนี้ยังให8ความรู8เก่ียวกับการเป�นชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of 
Practice) ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งในการจัดการความรู8 เพ่ือนําไปสู�องคOการแห�งการเรียนรู8ในท่ีสุด 

 

  

 
 

ภาพท่ี 69 การทบทวนความรู8ภายใต8กิจกรรม Mythmaker Refreshment 
 
 กิจกรรมสุดท8ายของโปรแกรมคือ Mythmaker CoP ให8ผู8เข8าร�วมโปรแกรมท้ังสองทีม 
สร8างชุมชนนักปฏิบัติผ�านกระบวนการองคOการแห�งการเรียนรู8 6 ข้ันตอน (LO Process) โดยให8คิด
โครงงานท่ีจะนําไปต�อยอดให8เกิดการพัฒนาในองคOการต�อไปได8 ซ่ึงท้ังสองกลุ�มก็ได8ระดมความคิด และ
ทํารายงานออกมาบนกระดานฟลิปชารOตท่ีจัดเตรียมให8  ซ่ึงผู8วิจัยกําหนดให8ใช8เวลาในการร�วมคิด ร�วม
สร8างประมาณ 1 ชั่วโมง จนกระท่ังเวลา 10.30 น. ก็เริ่มให8แต�ละกลุ�มนําเสนอผลงานของตนเอง โดย
กลุ�มแรก นําเสนอถึงเรื่อง Guide Book for Foreign Agent คือการพัฒนาคู�มือแนะนําเรื่อง
ประกันภัยให8กับลูกค8าต�างชาติ วัตถุประสงคOท่ีกลุ�มทดลองคิดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือปรับปรุงด8านการ
บริการแก�กลุ�มลูกค8าท่ีเป�นต�างชาติ และการรองรับการเติบโตในตลาด AEC ต�อไป ซ่ึงโครงการนี้จะ
ตอบสนองต�อตัวแทนขาย และกลุ�มลูกค8าต�างชาติ เนื่องจากปUญหาในการสื่อสารทางด8านภาษา การ
อธิบายความคุ8มครอง และรายละเอียดในกรมธรรมOท่ีเป�นภาษาอังกฤษ ส�งผลให8ท้ังตัวแทนประกันภัย
และลูกค8า ขาดความเข8าใจท่ีดีร�วมกันท้ังสองฝSาย เม่ือมีการพัฒนาคู�มือประกันภัยให8เป�นภาษาอังกฤษ
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แล8ว จะช�วยลดปUญหาความไม�ชัดเจนเรื่องภาษาท่ีสื่อสารเป�นอย�างดี  สําหรับกลุ�มท่ีสอง นําเสนอเรื่อง 
Motor Information Project  คือการพัฒนาระบบข8อมูลข�าวสารการให8บริการของประกันภัยรถยนตO
แบบออนไลนOผ�าน Application ที่สามารถเข8าถึงได8ง�าย จากสมารOทโฟน  แทปเล็ต หรือโนzตบุzค 
เพ่ือให8ลูกค8าสามารถใช8งานได8รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะของการบริการได8ทุกข้ันตอน โดย
การรวบรวมรายชื่อศูนยOให8บริการของรถยนตOท่ัวประเทศ เพ่ือความสะดวกในการติดต�อเวลาท่ีลูกค8า
ต8องการเคลมประกันรถยนตO ซ่ึงจากการวิพากษOกันอย�างสร8างสรรคOท้ังสองกลุ�ม รวมถึงวิทยากรและ
หัวหน8างาน 

 

  
 

  
 
 

ภาพท่ี 70 ผู8เข8าร�วมโปรแกรมท้ังสองทีม สร8างชุมชนนักปฏิบัติผ�านกระบวนการองคOการแห�งการเรียนรู8 
6 ข้ันตอน 
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ภาพท่ี 71 การสร8างชุมชนนักปฏิบัติผ�านกระบวนการองคOการแห�งการเรียนรู8 6 ข้ันตอน  
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ภาพท่ี 72 มอบของท่ีระลึกให8วิทยากรหลังจบกิจกรรม 
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ภาพท่ี 73 หลังจบโปรแกรม Mythmaker CoP 
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ภาพท่ี 74 ถ�ายภาพร�วมหลังจบโปรแกรมการอบรม 
 

“ผมมองว�าโปรแกรมการอบรมสําหรับบุคลากรรุ�นใหม�นี้เป�นเรื่องท่ีดีมาก นอกจากจะได8
ความรู8 ความสนุกสนาน ยังมีโครงงานท่ีดีมากๆ ท้ังสองกลุ�มกลับไปปฏิบัติให8เกิดเป�นผลต�อเนื่องอย�าง
ชัดเจนท่ีบริษัทต�อไป ซ่ึงในยุคท่ีการแข�งขันสูงเช�นนี้ บริษัทต8องการเด็กรุ�นใหม�ท่ีมีความคิดสร8างสรรคO
แบบนี้มาพัฒนาให8องคOกรเกิดความแปลกใหม� และเป�นผู8นําในตลาดประกันภัย ซ่ึงการเข8าร�วมใน
โปรแกรมนี้ก็เป�นส�วนช�วยกระตุ8นให8พวกเราคิดและลงมือปฏิบัติกันอย�างจริงจัง และจะเป�นผลดีต�อ
บริษัทอย�างแน�นอน” คุณแมทธิว กรอส ผู8จัดการใหญ� สายงานบริหารทรัพยากรมนุษยO บริษัท เอ็ม 
เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด กล�าว 
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