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ค ำน ำ 

 

 การฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่องค์การทัง้ภาครฐั และภาค
ธุรกิจเอกชนจ าเป็นต้องน าใช้ในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติให้ดขีึ้นจากเดมิ สามารถส่งผลที่ดีอนัที่จะท าให้องค์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคต สภาวะ
แวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์  
มคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการศึกษา     
มกีารปรบัเปลี่ยนสภาพให้มกีารพฒันาตามโลกที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ ท าใหอ้งคก์ารต่าง ๆ 
ต้องมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ป็นบุคคลทีม่สีมรรถนะสูงใหส้ามารถผลติสนิคา้และบรกิาร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ สะท้อนถึงความมปีระสทิธภิาพของ
องคก์ารทีม่ศีกัยภาพทางการแขง่ขนัได้ ต าราเล่มนี้ จงึไดเ้ขยีนถงึเนื้อหาการฝึกอบรมและพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การเรยีนรูก้บัการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม และการ
พฒันาโครงการฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรมและกระบวนการในการฝึกอบรม เทคนิค
การฝึกอบรม การเรยีนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการฝึกอบรม การ   
ถ่ายโอนการฝึกอบรม การประเมนิผลการฝึกอบรม แนวโน้มการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากร
มนุษยใ์นอนาคต เนื้อหาเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ัง้ 11 บท นับว่าเป็น
ประโยชน์การน าไปใช้ในการศึกษาให้แก่ผู้บรหิาร ผู้จดัการงานด้านการฝึกอบรมและพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ ได้น าไปศึกษา และประกอบในการ
ฝึกอบรมกบัหน่วยงานหรอืองคก์ารให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององค์การ 
และน าไปใชเ้ป็นต าราใหน้ิสติ นกัศกึษาประกอบการเรยีน การสอนได้  
 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าต าราการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มเีนื้อหาที่มี
ความเหมาะสมทนัสมยักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องยุคการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัของ
องคก์าร ก่อใหเ้กดิประโยชน์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท างานต่อไป 

    

 

         สุรชันี  เคนสุโพธิ ์
                  1 สงิหาคม 2560 
 

 



(1) 
 

สารบญั 

 

 หน้า 

ค ำน ำ…………………………………………………………………………………………........ ก 

สำรบญั.............................................................................................................................. (1) 
สำรบญัภำพประกอบ......................................................................................................... (7) 
สำรบญัตำรำง.................................................................................................................... (9) 
 

บทท่ี 1 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย…์…………………………………..... 1 

 แนวคดิเกีย่วกบักำรฝึกอบรมและพฒันำทรพัยำกรมนุษย…์………………………. 2 

 ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม............................................................................... 3 

 ควำมส ำคญัของกำรฝึกอบรม.............................................................................. 6 

 วตัถุประสงคข์องกำรฝึกอบรม............................................................................. 7 

 ประโยชน์ของกำรฝึกอบรม................................................................................ 10 

 ควำมหมำยของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์...................................................... 11 

 แนวคดิในกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์............................................................... 14 

 ควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์...................................................... 16 

 วตัถุประสงคข์องกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์..................................................... 18 

 ประโยชน์ของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์......................................................... 19 

 ขอบเขตของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์........................................................... 21 

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์....................................................... 26 

 กำรออกแบบกำรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิำพ........................................................ 28 

 สภำพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อกำรท ำงำนและกำรเรยีนรู.้..................................... 32 

 สรปุ.................................................................................................................. 34 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท...................................................................................... 36 

  

บทท่ี 2 กลยทุธใ์นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย.์.................................... 37 

 แนวคดิของกลยทุธก์ำรฝึกอบรมและพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์.............................. 38 
 ววิฒันำกำรของบทบำทกำรฝึกอบรม................................................................. 40 

 ควำมหมำยของกลยทุธ.์.................................................................................... 44 

 ลกัษณะของกลยทุธ…์…………………………………………………………....... 45 

 



(2) 
 

 สารบญั (ต่อ) 
 

 

 ระดบัของกลยทุธ…์……………………………………………………………........ 46 

 เหตุผลทีส่ ำคญัทีต่อ้งใชก้ลยทุธก์ำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ................................ 50 

 กลยทุธก์ำรฝึกอบรมและกระบวนกำรพฒันำ...................................................... 52 

 คุณลกัษณะองคก์ำรทีจ่ ำเป็นต่อกลยทุธก์ำรฝึกอบรมและกระบวนกำรพฒันำ....... 64 
 กจิกรรมทำงกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยด์ำ้นอื่น ๆ............................................. 67 

 รปูแบบของกำรจดัองคก์ำรฝ่ำยฝึกอบรม............................................................ 68 

 บทบำทและหน้ำทีข่องนกับรหิำรงำนฝึกอบรมมอือำชพี...................................... 76 

 คุณสมบตัขิองผูบ้รหิำรงำนฝึกอบรม.................................................................. 81 
 สรปุ ………………………………………………………..................................... 83 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท...................................................................................... 86 

  

บทท่ี 3 การเรียนรู้กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย.์.................................................... 87 

 แนวคดิเกีย่วกบักำรเรยีนรู.้................................................................................ 88 

 ทฤษฎกีำรเรยีนรู ้............................................................................................. 90 

 ควำมหมำยของกำรเรยีนรู.้.............................................................................. 102 
 กระบวนกำรเรยีนรู.้......................................................................................... 106 

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเรยีนรู.้............................................................................... 108 
 วงจรกำรเรยีนรู.้.............................................................................................. 110 
 อทิธพิลของอำยตุ่อกำรเรยีนรู.้......................................................................... 111 
 ธรรมชำตขิองกำรเรยีนรู.้................................................................................. 113 
 กำรเรยีนรูข้องผูใ้หญ่....................................................................................... 114 
 หลกักำรเรยีนรูข้องผูใ้หญ่................................................................................ 117 
 กำรเรยีนรูข้องผูใ้หญ่แบบองคร์วม................................................................... 120 
 วตัถุประสงคข์องกำรเรยีนรู.้............................................................................ 122 
 ล ำดบัขัน้ของกำรจดัโปรแกรมกำรเรยีนรู้.......................................................... 123 

 บทบำทของนกัพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์........................................................... 131 
 กำรจดักำรและกำรประสำนงำนโปรแกรม......................................................... 134 
 สรปุ ………………………………………………………................................... 134 

 



(3) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 137 

บทท่ี 4 การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม…................................................ 139 

 จดุมุง่หมำยในกำรประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม.................................... 140 
 เหตุผลท ำไมตอ้งมกีำรประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม.............................. 141 
 สำเหตุและผลลพัธข์องกำรประเมนิควำมตอ้งกำร...............................................142 

 ขอ้ควรค ำถงึในกำรประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม................................... 144 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม.................................. 145 
 กระบวนกำรในกำรประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม................................... 149 

 ขอ้พจิำรณำว่ำกำรฝึกอบรมรปูแบบใดเป็นแนวทำงทีด่ทีีสุ่ด............................... 161 
 ขัน้ตอนในกำรวเิครำะหง์ำน............................................................................. 164 
 รปูแบบสมรรถนะ............................................................................................ 167 
 ขอบเขตของกำรประเมนิควำมตอ้งกำร............................................................ 173 

 สรปุ................................................................................................................ 176 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 178 

  

บทท่ี 5 การวางแผนการฝึกอบรม และการพฒันาโครงการฝึกอบรม...................... 179 

 กำรวำงแผนกำรฝึกอบรม................................................................................ 180 
 ลกัษณะของแผนกำรฝึกอบรมทีด่.ี................................................................... 188 

 กระบวนกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม................................................................... 190 
 กระบวนกำรในกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรม...................................................... 193 
 กำรเขยีนโครงกำรฝึกอบรม............................................................................. 202 
 ควำมหมำยของโครงกำร................................................................................. 203 
 ลกัษณะควำมส ำคญัของกำรเขยีนโครงกำร...................................................... 204 
 ลกัษณะกำรเขยีนโครงกำรทีด่.ี......................................................................... 206 
 เทคนิคของกำรเขยีนโครงกำร.......................................................................... 208 
 ขัน้ตอนของกำรเขยีนโครงกำร......................................................................... 210 

 ปัญหำในกำรเขยีนโครงกำร............................................................................. 219 

 ตวัอยำ่งของกำรเขยีนโครงกำร........................................................................ 222 
 



(4) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

 สรปุ............................................................................................................... 229 
 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 231 

บทท่ี 6 การออกแบบการฝึกอบรมและกระบวนการในการฝึกอบรม……………… 233 

 แนวคดิกำรออกแบบกำรฝึกอบรม.................................................................... 234 

 เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม.............................................................................. 235 
 ควำมหมำยของกระบวนกำรฝึกอบรม.............................................................. 237 

 กระบวนกำรในกำรฝึกอบรม............................................................................ 238 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรประเมนิควำมตอ้งกำรในกำรฝึกอบรม................................ 243 

 กำรจดัโปรแกรมกำรฝึกอบรม.......................................................................... 244 

 ทฤษฎกีำรเรยีนรูแ้ละกำรฝึกอบรม................................................................... 250 
 องคก์ำรแห่งกำรเรยีนรู.้................................................................................... 252 
 กจิกรรมกำรฝึกอบรม...................................................................................... 256 
 วธิกีำรฝึกอบรมและพฒันำกำรสอน.................................................................. 257 

 กำรตดัสนิใจทีจ่ะใชก้ำรฝึกบอบรมและพฒันำวธิใีด........................................... 260 
 สรปุ................................................................................................................ 261 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 263 

  

บทท่ี 7 เทคนิคในการฝึกอบรม................................................................................ 265 
 ควำมหมำยและควำมส ำคญัของเทคนิคกำรฝึกอบรม........................................ 266 

 ประเภทของกำรฝึกอบรม................................................................................ 270 
 เทคนิคกำรฝึกอบรม........................................................................................ 276 
 สรปุ……………………................................................................................... 295 
 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 297 

  

บทท่ี 8 การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกสแ์ละการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม 299 
 เทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลต่อกำรฝึกอบรมและกำรเรยีนรู้........................................ 300 

 กำรฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสม............................................................................ 307 
 

 



(5) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

 กำรฝึกอบรมดว้ยคอมพวิเตอร.์........................................................................ 309 

 กำรฝึกอบรมแบบใชเ้ทคโนโลย.ี....................................................................... 311 

 ระบบสอนพเิศษอจัฉรยิะหรอืระบบตวิเตอร.์..................................................... 319 

 กำรเรยีนทำงไกล............................................................................................ 321 
 เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนกำรฝึกอบรม.................................................................. 324 

 เทคโนโลยทีีช่่วยในกำรจดักำรฝึกอบรม........................................................... 325 
 สรปุ................................................................................................................ 327 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 329 

  

บทท่ี 9 การถ่ายโอนการฝึกอบรม............................................................................. 331 

 แนวคดิเกีย่วกบักำรถ่ำยโอนกำรฝึกอบรม........................................................ 332 
 ควำมหมำยของกำรถ่ำยโอนกำรฝึกอบรม........................................................ 335 
 รปูแบบของกระบวนกำรถ่ำยโอนควำมรู.้.......................................................... 337 
 กำรออกแบบกำรฝึกอบรม............................................................................... 339 
 กำรประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีำรถ่ำยโอนกำรฝึกอบรม............................................... 340 

 คุณลกัษณะของสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีม่ผีลต่อกำรถ่ำยโอน 

กำรฝึกอบรม................................................................................................... 345 

 สภำพแวดลอ้มขององคก์ำรทีก่ระตุน้ใหเ้กดิกำรถ่ำยโอนควำมรู.้........................ 352 
 สรปุ................................................................................................................ 358 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 360 

  

บทท่ี 10 การประเมินผลการฝึกอบรม....................................................................... 361 
 ควำมหมำยของกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม.................................................... 362 
 เพรำะเหตุใดจงึตอ้งท ำกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม.......................................... 362 
 ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม............................... 364 
 กระบวนกำรในกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม..................................................... 365 

 กำรน ำเอำผลลพัธก์ำรประเมนิผลโปรแกรมกำรฝึกอบรมมำใช.้.......................... 371                                        
 กำรพจิำรณำว่ำผลลพัธด์หีรอืไมด่.ี................................................................... 378 

 



(6) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

 กำรประเมนิผล................................................................................................ 380 

 กำรออกแบบกำรประเมนิผล............................................................................ 383 
 ประเภทของกำรออกแบบกำรประเมนิผลกำรฝึกอบรม...................................... 387 
 กำรตดัสนิใจเลอืกวธิกีำรออกแบบกำรประเมนิผล............................................. 389 

 กระบวนกำรพจิำรณำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกำรจดัโปรแกรม 

กำรฝึกอบรม................................................................................................... 390 

 สรปุ................................................................................................................ 392 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 394 

บทท่ี 11 แนวโน้มการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต……………... 395 

 กำรฝึกอบรมช่วยใหเ้กดิธุรกจิรปูแบบใหม่........................................................ 396 
 เทคโนโลยใีหมท่ีใ่ชใ้นกำรฝึกอบรม.................................................................. 397 

 กำรจดัเตรยีมงำนเสมอืนจรงิ............................................................................ 399 
 ควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน.................................................. 401 

 กำรฝึกอบรมและกำรพฒันำในมุมมองของรปูแบบกำรเปลีย่นแปลง................... 402 
 วธิกีำรพจิำรณำควำมจ ำเป็นในกำรเปลีย่นแปลง............................................... 405 
 ขัน้ตอนกำรน ำกำรบรหิำรกำรเปลี่ยนแปลงไปปฏบิตั.ิ........................................ 409 
 ปัญหำและอุปสรรคในกำรฝึกอบรมและพฒันำทรพัยำกรมนุษย.์........................ 412 
 สรปุ................................................................................................................ 417 

 ค ำถำมทบทวนทำ้ยบท.................................................................................... 419 

 บรรณำนุกรม.................................................................................................. 421 
ภาคผนวก 

 ภำคผนวก ก แบบส ำรวจควำมตอ้งกำรจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม.......................... 423 

 ภำคผนวก ข แบบประเมนิผลกำรฝึกอบรม...................................................... 427 

  

  

   



(7) 
 

สารบญัภาพ 

 

  หน้า 

ภาพที ่1.1 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ชงิระบบ…………………………………………. 16 

ภาพที ่1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการฝึกอบรม การศกึษา และการพฒันา....................... 24 

ภาพที ่1.3 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรม.............................................................. 29 

ภาพที ่2.1   ววิฒันาการของบทบาทการฝึกอบรม........................................................... 43 

ภาพที ่2.2 หน้าทีข่องผูบ้รหิารแต่ละระดบัในการก าหนดยุทธ์........................................ 49 

ภาพที ่2.3 ขัน้ตอนกลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา.................................... 52 

ภาพที ่2.4 รปูแบบของการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบตามหน้าที่..................................... 70 

ภาพที ่2.5 รปูแบบของการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบ่งตามลกูคา้....................................... 71 

ภาพที ่2.6 รปูแบบการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบแมทรกิซ์.............................................. 72 

ภาพที ่3.1 ทฤษฎกีระบวนการการเรยีนรูท้างสงัคม....................................................... 95 

ภาพที ่3.2 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของแรงจงูใจ............................................................. 100 
ภาพที ่3.3 รปูแบบกระบวนการขอ้มลูข่าวสาร............................................................. 102 

ภาพที ่3.4 การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่แบบองคร์วม............................................................. 121 
ภาพที ่4.1   สาเหตุและผลลพัธข์องการประเมนิความตอ้งการ....................................... 143 
ภาพที ่4.2 กระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม............................. 149 

ภาพที ่4.3 กระบวนการวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานและการเรยีนรู้.. 160 

ภาพที ่4.4 ขัน้ตอนในการวเิคราะหง์าน....................................................................... 165 
ภาพที ่5.1 กระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรม................................................ 202 
ภาพที ่6.1 รปูแบบระบบของการฝึกอบรมและพฒันา.................................................. 237 
ภาพที ่6.2 การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม................................................ 245 
ภาพที ่6.3 สรปุแนวคดิวนิัย 5 ประการเพื่อน าไปสู่องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง 

 Peter Senge............................................................................................255 

ภาพที ่8.1 การประชุมรว่มกนัทีม่กีารโต้ตอบดว้ยเทคโนโลยทีีม่กีารท างานรว่มกนั 

แบบดจิทิลั..……………………………………………………...................... 303 

ภาพที ่8.2 การฝึกอบรมแบบสื่อผสมหรอืสื่อมลัตมิเีดยี................................................ 308 
ภาพที ่8.3 เทคโนโลยทีีก่้าวหน้ามผีลต่อการฝึกอบรมในองคก์าร................................. 310 

ภาพที ่8.4 ระดบัของการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคโนโลย.ี................................................... 312 
 

 

 



(8) 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่8.5 การฝึกอบรมเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการผ่านระบบเวบ็…………………............ 314 
ภาพที ่8.6 คุณสมบตัขิองการเรยีนแบบออนไลน์......................................................... 315 
ภาพที ่8.7 องคป์ระกอบของระบบการสอนพเิศษอจัฉรยิะหรอืตวิอจัฉรยิะ.................... 321 
ภาพที ่8.8 สื่อการเรยีนการสอนทางไกล..................................................................... 322 

ภาพที ่8.9 การจดัท าชุดโปรแกรมการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์.............................. 326 
ภาพที ่9.1 รปูแบบของกระบวนการถ่ายโอนการฝึกอบรม........................................... 338 

ภาพที ่9.2 ระดบัการใหก้ารสนบัสนุนการฝึกอบรม...................................................... 348 

ภาพที ่9.3 ตวัอยา่งแผนการปฏบิตังิาน....................................................................... 349 
ภาพที ่9.4 สีร่ปูแบบของการแบ่งปันความรู.้............................................................... 356 
ภาพที ่10.1 กระบวนการประเมนิผลการฝึกอบรม......................................................... 366 

ภาพที ่10.2 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรม............................................................ 370 

ภาพที ่10.3 ล าดบัขัน้การประเมนิ 4 ระดบัของ Krikpatrick’s......................................... 378 
ภาพที ่10.4 การขาดประสทิธภิาพ การไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย..................................... 380 

ภาพที ่10.5 วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใช้ 
ในการปฏบิตังิาน...................................................................................... 383 

ภาพที ่11.1 รปูแบบการเปลีย่นแปลง........................................................................... 404 
ภาพที ่11.2 กระบวนการรือ้ปรบัระบบ.......................................................................... 408 

 



(9) 
 

สารบญัตาราง 

 

  หน้า 

ตารางที ่1.1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง การฝึกอบรม การศกึษา  
การพฒันาและการเรยีนรู…้………...…………………….............................. 23 

ตารางที ่2.1 กลยทุธใ์นการฝึกอบรมและการพฒันาและผลกระทบ.................................... 55 

ตารางที ่2.2 การเปรยีบเทยีบระหว่างองคก์ารฝึกอบรมเสมอืนจรงิกบัฝ่ายฝึกอบรมแบบ
ดัง้เดมิ........................................................................................................ 74 

ตารางที ่2.3 บทบาทและหน้าทีข่องผูจ้ดัการทีใ่ชใ้นผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สงูสุด......................................................................................................... 77 

ตารางที ่3.1 ผลลพัธก์ารเรยีนรู.้...................................................................................... 90 

ตารางที ่3.2 กจิกรรมการเสรมิแรง.................................................................................. 93 

ตารางที ่3.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ในการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรม........ ............. 101 
ตารางที ่3.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการเรยีนรูก้จิกรรมการสอน และ 

รปูแบบการสอน........................................................................................ 107 
ตารางที ่3.5   รปูแบบการเรยีนรู.้.................................................................................... 111 
ตารางที ่3.6 สมมตฐิานการเรยีนรูถ้งึความแตกต่างระหว่างการเรยีนรูข้องเดก็และ 

การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่................................................................................. 115 
ตารางที ่4.1   ขอ้ควรค านึงในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม..............................145 

ตารางที ่4.2 ขอ้ด ีและขอ้เสยีของเทคนิคการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม.......... 147 

ตารางที ่4.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีนรู.้.......................................................... 153 
ตารางที ่4.4 ตวัอยา่งค าถามการวเิคราะหต์ าแหน่ง ช่างบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ 

อเิลก็ทรอนิกส.์.......................................................................................... 163 

ตารางที ่4.5 ตวัอยา่งแบบสอบถามในการวเิคราะหง์าน................................................. 166 

ตารางที ่4.6 ตวัอยา่งรปูแบบและคุณลกัษณะและสมรรถนะ........................................... 168 

ตารางที ่6.1 วธิกีารฝึกอบรมทีน่ิยมน ามาใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา........................... 256 

ตารางที ่6.2 เปรยีบเทยีบระหว่างกรณศีกึษากบับทบาทสมมตุ.ิ...................................... 258 

ตารางที ่6.3 วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้3 วธิ.ี.............................................................. 260 
ตารางที ่7.1 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของรปูแบบต่างๆ ส าหรบักจิกรรมการฝึกอบรมและ 

การพฒันา................................................................................................ 293 
ตารางที ่8.1 ขอ้ด ี/ ขอ้เสยีของการฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสม............................................ 307 

ตารางที ่8.2   ขอ้แนะน าในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนออนไลน์………………............... 317 

 



(10) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่8.3   ขอ้ปฏบิตัทิัว่ไปในการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์………………………............ 318 
ตารางที ่9.1 ทฤษฎกีารถ่ายโอนการฝึกอบรม (Transfer of Training Theory).............. 340 
ตารางที ่9.2   ตวัอยา่งปัญหาหรอืขอ้ยุง่ยากในน าความรูใ้หม ่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน... 344 

ตารางที ่9.3   คุณลกัษณะเชงิบวกของคุณลกัษณะการถ่ายโอนการฝึกอบรม.................. 346 

ตารางที ่9.4   ขอ้พจิารณาส าหรบัการสนบัสนุนระดบัผูจ้ดัการ........................................ 350 
ตารางที ่9.5   ลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่งการเรยีนรู.้............................................... 352 
ตารางที ่10.1 เกณฑก์ารวดัผลการประเมนิ 4 ระดบัของ Kirkpatrick............................... 371 

ตารางที ่10.2 ผลลพัธท์ีใ่ชใ้นการประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรม.................................372 

ตารางที ่10.3 ตวัอยา่งค าถามทีใ่ชว้ดัผลการเรยีนรู.้.........................................................375 

ตารางที ่10.4 ตวัอยา่งแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวดัพฤตกิรรม...............................................376 

ตารางที ่10.5 ตวัอยา่งการวดัผลปฏกิริยิาตอบสนอง........................................................377 

ตารางที ่10.6 ขอ้จ ากดัของความเทีย่งตรง......................................................................385 

ตารางที ่10.7 ตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบกลุ่มการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม...........387 

ตารางที ่10.8   ปัจจยัทีม่ผีลต่อการออกแบบวธิปีระเมนิผล................................................388 

ตารางที ่11.1 แนวโน้มในอนาคตทีจ่ะมผีลต่อการฝึกอบรม..............................................398 

ตารางที ่11.2 ตวัอยา่งการเทยีบเคยีงสมรรถนะของบรษิทั Xerox....................................406 

ตารางที ่11.3 ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการฝึกอบรมของผูบ้รหิาร......................................411 

 



1 

 

บทท่ี 1 

การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 

 

 ทรพัยากรมนุษย์นับว่าเป็นสิง่ส าคญัของการพัฒนาของประเทศทุกประเทศในโลกนี้ 
เนื่องจากการพฒันาประเทศจะมคีวามก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเรว็ต้องอาศยัทรพัยากรมนุษย ์
หรอื “คน” ทีม่คีุณภาพ การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพนัน้ย่อมอาศยัวธิกีารทีส่ามารถ
ท าใหค้นนัน้สามารถพฒันาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถ ความช านิช านาญอนัจะน าไปสู่การ
แข่งขนัได้ในระดบัประเทศรวมถงึในระดบันานาชาติ จะเหน็ได้ว่า ทรพัยากรมนุษยจ์ าเป็นต้อง
ไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะทีอ่งคก์ารหรอืหน่วยงานต้องการเพื่อสมรรถนะของบุคคลเป็นไป
ตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งสมรรถนะของ
บุคคลที่จ าเป็นนัน้ได้แก่ ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรม เป็นต้น สมรรถนะเหล่านี้ต้อง
ไดร้บัการพฒันา และน าออกมาจากตวัทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถน าออกมาใชป้ระโยชน์ในการ
ท างานในหน้าทีใ่หไ้ดม้ากทีสุ่ด   
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถท าไดห้ลากหลายรปูแบบ และวธิกีารทีจ่ะท าให้คน
ได้เพิม่พูนความรู ้และเกดิความรูใ้หม่ ๆ เพื่อน าไปสรา้งนวตักรรมให้เกดิขึน้กบัองค์การ โดย
ธรรมชาตขิองมนุษยเ์อง มนุษยส์ามารถทีจ่ะพฒันาตนเองไดด้ว้ยการเรยีนรูด้้วยตนเอง และจาก
ผู้อื่นได้ ซึ่งการเรยีนรูด้้วยตนเองจะท าให้มนุษยม์คีวามจดจ าและสรา้งสรรค์ได้ด ีการฝึกอบรม  
กม็บีทบาทส าคญัทีเ่ป็นเครื่องมอืในการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่นิยมใชก้นัมานานและปัจจุบนั 
กย็งัจ าเป็นทีต่้องน ามาเป็นวธิกีารในการท าให้มนุษยเ์พิม่พูนความรู ้ใช้แก้ปัญหาในการท างาน
ได้ การฝึกอบรมสามารถท าได้ทนัเมื่อเหน็ว่าพนักงานขาดความรู ้ทกัษะ หรอืมคีวามเฉื่อยชา 
ขาดความกระตอืรอืรน้ในการท างาน รวมทัง้เกดิความผดิพลาดในการผลติมากจนท าใหม้คีวาม
สูญเสยีที่สามารถเหน็ได้ชดัเจนว่าพนักงานขาดทกัษะ ความรูใ้นการท างานในหน้าที่นัน้  ๆ ซึ่ง
ก่อนการท างานฝึกอบรมผู้จดัการฝึกอบรม อาจจ าเป็นต้องมกีารส ารวจหรอืหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมใหแ้น่ชดัก่อนจะมกีารฝึกอบรมกไ็ด ้หรอืถ้าเหน็ว่าพนักงานขาดความรู ้หรอืทกัษะ
อย่างชดัเจนก็สามารถท าการฝึกอบรมได้ทนัทเีพื่อแก้ปัญหาในขณะนัน้ แต่การฝึกอบรมก็ไม่ใช่
ยาขนานเดยีวทีจ่ะท าการแก้ปัญหาดา้นการพฒันาคนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถหรอืเพิม่
ประสิทธิภาพให้กับมนุษย์อย่างเดียวเท่านัน้ ยงัมีอีกหลายวิธีเช่น เดียวกันขึ้นอยู่กับปัจจยั 
สาเหตุ และความต้องการที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นการพฒันา การศกึษา และการเรยีนรู ้เป็น
ต้น แต่ก็เชื่อกันว่าการฝึกอบรมก็เป็นวธิกีารที่เหมาะสมในบางสถานการณ์ และเวลาในการ
แก้ปัญหาได้ทนัทใีนบางเรื่องเท่านัน้ ซึ่งในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะมคีวาม
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เกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ และปัจจยัเกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
จะกล่าวถงึต่อไปในบทต่าง ๆ 

  
แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 การเปลีย่นแปลงของยุคปัจจบุนัท าใหโ้ลกพฒันาก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ ซึง่ทีก่ล่าวกนั
ว่าเป็นยุคโลกาภวิตัน์ ที่เกิดความทนัสมยัด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีท าให้องค์การต่าง ๆ   
ไม่ว่าภาครฐั หรอืเอกชนต้องรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในการ
พฒันาตนเองให้มสีมรรถนะตามการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์ารทางภาคธุรกจิที่มี
การด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนักันอย่างรุนแรง ในขณะเดียวองค์การภาครฐัก็ต้องให้
ความส าคญัประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรในหน่วยงานเช่นเดยีวกนั จะเหน็ได้ว่า ไม่ว่า
จะเป็นการด าเนินการใด ๆ มนุษยจ์งึมคีวามส าคญัและเป็นปัจจยัทางการบรหิารที่ส าคญัที่สุด 
การแข่งขนัในปัจจุบนัต้องอาศยัมนุษย์ที่มคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญ และ ความสามารถใน
ดา้นต่าง ๆ เพื่อมาขบัเคลื่อนใหก้ารท างานบรรลุตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธท์ี่
องค์การได้ก าหนดไว้ ดงันัน้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนัที่ต้องการให้การด าเนินธุรกิจ
สามารถอยู่รอดและแข่งขนัในสภาพการณ์ดงักล่าวได้ ต้องมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้วย  
กลยทุธ ์วธิกีาร และแนวทางทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปเช่นเดยีวกนั ซึ่งการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมฐานความรู้ (knowledge - based society) เนื่องจากทรพัยากร
มนุษยใ์นองค์การทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาช่วยใน
การพฒันานวตักรรมให้เกดิขึน้ในองคก์าร ซึ่งสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ในองค์การทัง้ธุรกจิและราชการ
เรยีกว่า “ทุนมนุษย”์ (intellectual capital) จะท าให้องค์การต่าง ๆ เกดิความได้เปรยีบทางการ
แข่งขนัและการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ได้ตามสภาพการณ์ทีเ่ป็นการสรา้งนวตักรรม
เศรษฐกจิฐานความรู ้(knowledge – based economy)  
 ในหลายๆ ประเทศในโลกทางตะวนัตกที่มกีารด าเนินธุรกิจประสบความส าเรจ็ ได้แก่ 
บ ริ ษั ท  Boston Pizza International, บ ริ ษั ท  Bowater’s Coated and Specialty Paper 
Division, บรษิัท Americredit, และ บรษิัท Home Depot ทัง้ 4 บรษิัท ได้อาศัยการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อน าธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ (Raymond A. Noe, 2005, p.1-2) จะเหน็ไดว้่าการ
ท าธุรกจิให้มกีารพฒันาก้าวหน้าในอดตี ปัจจุบนั และในอนาคต ลว้นแลว้ต้องใหค้วามส าคญัใน
การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้เป็นผู้ที่มคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญ และเป็นคนดมีวีนิัย เพื่อให้
เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกิดในตัวบุคลากร และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสทิธภิาพ การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานทัง้
ในระยะสัน้ (short-term) โดยเริม่ตัง้แต่การปฏบิตังิานในระยะสัน้ (short-term) การปฏบิตังิานที่
ได้ร ับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ ซึ่งได้ แก่ การพัฒนารายบุคคล ( individual 
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development) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว ( long-term) ได้แก่ การวาง
แผนพฒันาอาชพีและความกา้วหน้า(career path development) และน าไปสู่การพฒันาองคก์าร 
(organizational development) การฝึกอบรมจงึเป็นแนวทางในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ใน
องคก์ารทีน่ิยมน าใชเ้พื่อใหบุ้คลากรในองคก์ารไดม้กีารเปลีย่นแปลง การเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
และ พฤตกิรรมทีน่ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบุคลากรและองคก์าร เช่น ทกัษะทางความคดิทีจ่ะ
เกิดความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ ความเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ทกัษะทางด้านศิลปะ และ
ทกัษะทางภาษา เป็นต้น การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นบทบาท หน้าที่ที่
เร่งด่วนของผู้บริหารสูงสุดขององค์การต้องหันกลับมาทบทวนและส าคัญต่อการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มคีวามรู้ ทักษะ ความช านาญ และความสามารถเพื่อให้น ามา
พฒันาการท างานในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วงได้ โดยการเน้นการสรา้งทุนมนุษย ์
(human capital) ที่จะเป็นสัง่สมองค์ความรู้ของทรพัยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ     
อนัจะน าไปสู่การเป็นองค์การที่มคีุณภาพอนัเกิดจากการสรา้งคุณค่าของทรพัยากรมนุษย์ให้
เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนกับมนุษย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ต่อ
ทรพัยากรมนุษย ์และต่อประเทศชาตต่ิอไป 

 

ความหมายของการฝึกอบรม 

 “มนุษย์” นับว่าเป็นทรพัยากรทางการบริหารที่ส าคัญขององค์การในจ านวนของ
ทรพัยากรที่เป็น เงนิ วสัดุ และอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่าง ๆ มนุษย์จงึจ าเป็นต่อการ
พฒันาฝึกอบรมใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถในการน าความรู ้ทกัษะต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใชใ้นหน้าทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายนัน้ ๆ ใหส้ าเรจ็ การฝึกอบรม จงึเป็นความพยายามที่
องค์การต้องมีการวางแผนไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของพนัก งานเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท างาน ความสามารถเหล่านี้ประกอบด้วยความรูท้กัษะหรอืพฤติกรรมที่
ส าคญัส าหรบัการปฏบิตังิานให้ประสบความส าเรจ็ เป้าหมายที่ดขีองการฝึกอบรม คอื การให้
พนักงานเขา้ใจ ความรูท้กัษะ และพฤตกิรรมที่เน้นในโปรแกรมการฝึกอบรม และน ามาใช้กบั
การปฏบิตังิานในกจิกรรมประจ าวนัทีไ่ดร้บัมอบหมาย พรอ้มทัง้ใหส้ามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ทีจ่ะ
มกีารเปลีย่นแปลงไปในสภาพการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย  
มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรม (Training) ไวต่้าง ๆ ดงันี้ 
 เรย์มอนด์  เอ .โนว์ (Raymond A. Noe, 2010, p.3-4) ได้ ให้ความหมายของการ
ฝึกอบรม ไวว้่า เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานที่ท าให้เกดิความรู ้
(knowledge) ทกัษะ (skill) หรอื พฤตกิรรม (behavior) ที่ท าให้น าไปสู่การปฏบิตัิงานในหน้าที่
ให้ส าเร็จได้ โดยองค์การจะต้องเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ        
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จดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่จะเพิ่มความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมจะต้องสามารถน าไปใช้ใน
กจิกรรมการปฏบิตังิานประจ าวนัดว้ยจงึจะท าใหเ้กดิผลดใีนการไดร้บัความรูเ้หล่านัน้  
 นิกส ์บรานชารท์ และ เจมส ์แทรกเกอร ์(P. Nick Blanchard and James W. Thacker, 

2007, p.26) ได้ให้ความหมายของ การฝึกอบรม ไว้ว่า การจดัการอย่างเป็นระบบในการจดั
กระบวนการเรยีนรู้ โดยอาศัยเครื่องมือสอดแทรกที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส าหรบัใช้ในการ
ปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 

 เวอเนอร ์และ ดไีซมอนด ์(Werner and DeSimone, 2006, p.34) ไดใ้หค้วามหมายของ
การฝึกอบรม ไว้ว่าโครงการที่บรษิัทจดั  ขึ้นเพื่อสร้างสมรรถนะให้กับพนักงาน สมรรถนะ
ดงักล่าว ได้แก่ ความรู ้ทกัษะ และพฤติกรรมที่มคีวามส าคญัและมคีวาม ความจ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็  
 โกลดสติน และ ฟอรด์ (Goldstein and Ford, 2002, p.12) ได้อธบิายว่า การฝึกอบรม
เป็นทกัษะในการเรยีนรู ้เป็นระเบยีบ กฎเกณฑ ์แนวคดิ หรอืทศันคตอิย่างมแีบบแผน เพื่อผล
ของการปฏบิตังิานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกนั บุคลากรที่ถูกจา้งเขา้มานัน้ต้องมคีวามสามารถ
ขัน้พื้นฐานที่จะพฒันาเพื่อให้ประสบความส าเรจ็ และการฝึกอบรมนัน้จะเป็นการเปิดโอกาสให้
คนทีต่อ้งการ  

 ฮารบิสัน และ เมเยอร์ (Harbison & Myers, 1998, p.9) ได้ให้ความหมายของการ
ฝึกอบรม ไว้ว่า กระบวนการในการใช้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะในการท างาน (Skill) และ
ความสามารถ (ability) ของบุคคลในสงัคมหนึ่ง 
 คราวน์ลิง่ และ มลิเลอร ์(Cowling and Mailer, 1998, p.62) ได้ใหค้วามหมายของ การ
ฝึกอบรม ไวว้่า เป็นกระบวนการทีม่แีผนเพื่อปรบัปรงุพฤตกิรรมดา้นทศันคต ิความรู ้หรอืทกัษะ 
โดยอาศยัประสบการณ์การเรยีนรู้ เพื่อให้การปฏิบตัิงานในกิจกรรมหนึ่ง หรอืหลายกิจกรรม
บรรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ความมุ่งหมายของการฝึกอบรมในสภาพการท างานเพื่อพฒันา
ความสามารถของบุคคล และเพื่อให้เป็นการเตรยีมความพรอ้มด้านก าลงัคนทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคตขององคก์าร  
กู๊ด (Good, 1973, p.33) ไดใ้หค้วามหมายของ การฝึกอบรม ไวว้่า กระบวนการให้ความรู ้และ
ทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาใน
สถาบนัการศกึษาทัว่ไป 

 อีแวนซ์วิช เอ็ม (Ivancevich.M., 2007, p.399) ได้ให้ความหมายของ การฝึกอบรม    
ไวว้่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีเ่ป็นระบบเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของพนักงานทีน่ าไปสู่
ทศิทางที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะและความสามารถที่จะต้องใช้   
ในงานปัจจบุนั 
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 สมคดิ บางโม, (2556, หน้า 13) ไดใ้หค้วามหมายของ การฝึกอบรม ไวว้่า กระบวนการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานเฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่งเพิม่พูนความรู ้(knowledge) ทกัษะ 
(skill) และทศันคต ิ(attitude) เพื่อทีจ่ะน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานใหด้แีละสูงขึน้ อนัจะท าให้
บุคลากรมผีลการท างานทีด่ก่ีอใหเ้กดิความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน และสามารถท าใหอ้งคก์าร
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การฝึกอบรมจงึเป็นวธิกีารในการพฒันาบุคคลในองคก์าร 
 ชชูยั สมทิธไิกร, (2556, หน้า 5) ไดใ้หค้วามหมายของ การฝึกอบรม ไวว้่า กระบวนการ
จดัการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความ รูห้รอืเพิ่มพูนความรู ้(knowledge) ทกัษะ (skill) 
ความ  สามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงู 
 วรวรรธน์ ศรียาภัย, (2554, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของ การฝึกอบรม ไว้ว่า 
กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถของบุคคล 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปรบัเจตคติขึ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นให้สามารถ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็และท าใหบุ้คคลเพิม่คุณค่าใหก้บัตวัเอง  
 สมชาติ กิจยรรยง, (2555, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของ การฝึกอบรม ไว้ว่า 
กระบวน- การทีจ่ดัท าขึน้อย่างเป็นระบบทีส่ามารถช่วยเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
ในการปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง
ทศันคติ และพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทัง้นี้ก็เพื่อให้บุคคลนัน้สามารถ
ปฏบิตังิานอยูใ่นความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เกรยีงศักดิ ์เขียวยิ่ง, (2550, หน้า 166) ได้ให้ความหมายของ การฝึกอบรม ไว้ว่า 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติ 
ในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและ ภาระหน้าที่ต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 จากความหมายของ การฝึกอบรม สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่จดัขึน้อย่างเป็นระบบ 
ในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เรยีนรู้ให้เกิดทักษะความ
ช านาญ และความสามารถ ที่จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้
พรอ้มทีจ่ะรบัสิง่ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ต่อเป้าหมาย
ขององคก์าร  
 หากจะพิจารณาจากความหมายของการฝึกอบรมนัน้ จะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการ และเป็นการจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และความช านาญให้
บุคลากร มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้ ซึง่เป็นการรองรบักบั
การท างานในปัจจุบันได้และเป็นการเตรยีมพร้อมให้บุคลากรสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ไป
ประยกุต์ใชใ้นการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งเผชญิอยูต่ลอดเวลา เนื่องจากสถานการณ์มกีารปรบัเปลีย่น
การผลติสนิค้าและบรกิารมกีารเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคสถานการณ์ที่เรยีกว่า
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ประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องอาศยัการใชค้วามรูท้ี่ได้มาจากการคดิสิง่ใหม่ คน้ควา้ ทดลอง และ
วจิยั ด้วยการน าเทคโนโลยเีครื่องมอืที่ทนัสมยัมาประกอบในการท างาน จงึเป็นหน้าที่ส าคญัที่
ผูบ้รหิารระดบัสงูต้องหนัมาใหค้วามส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นการองคก์ารดว้ยการ
ฝึกอบรม  
  

ความส าคญัของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมนับว่าเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัทางการบรหิารอกีอย่างหนึ่งที่จะช่วยองคก์าร
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการด าเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในทุก
สภาวการณ์ การฝึกอบรมจงึถูกน ามาแก้ปัญหาเมื่อกบัคน งาน และองค์การได้ องคก์ารต่าง ๆ 
จงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถประยกุต์
ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายได ้ความส าคญัของการฝึกอบรมสรปุไดด้งันี้  
 1. องค์การมคีวามต้องการทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญสูงเพื่อมา
พัฒนางาน และองค์การ จงึจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สร้าง
ความรูใ้หม ่ๆ หรอืนวตักรรมใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร  
 2. องค์การต้องมกีารฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัและก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ และท าให้พนักงานใน
องค์การเกิดความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน และท าให้ไม่ขาดแคลนพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ 
เนื่องจากองค์การมคีวามพรอ้มเกี่ยวกบัศกัยภาพในการปฏบิตังิานรองรบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกจิ 

 3. องคก์ารมคีวามต้องการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหสู้งขึน้และสรา้งก าไรสูงสุด
ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อความอยู่รอดและเป็นองคก์ารชัน้น าในการพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นที่ยอมรบั
ในสงัคม และการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์าร 
  4. องคก์ารจ าเป็นต้องฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเก่าและพนักงานทีเ่ขา้มาใหม่ใหเ้กดิ
ความรู ้ทกัษะ และความช านาญกบัเครื่องมอื เครื่องจกัรและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ท่ามกลางสถานการณ์ทีเ่กดิการแขง่ขนัอย่างรนุแรง  
 5. องค์การต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มในการขยายกจิการและสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ ๆ 
ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั จ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินการอบรมและพฒันาไปอยา่ง
ต่อเนื่องในการรองรบัการลงทุนและขยายธุรกจิหรอืพรอ้มที่จะเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่ผลติภณัฑ์
ใหม ่ๆ เพื่อรองรบัตลาดโลก 

 6. องค์การจ าเป็นต้องรกัษาพนักงานที่มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะไว้ จ าต้องมี
การฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงานให้เกดิ
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ความมัน่ใจเชื่อมัน่ในองค์การ ย่อมท าให้พนักงานมีความทุ่มเท ขยันหมัน่เพียร ในการ
ปฏบิตังิาน  
 7. องค์การต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด และอุบตัิเหตุที่
เกดิขึน้ในการท างาน จงึจ าเป็นต้องมกีารฝึกอบรมและพฒันาพนักงานทัง้เก่าและพนักงานใหม ่
ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญในการท างานรวมทัง้เป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน 

  8. เมื่อองค์การรบัพนักงานใหม่เข้ามาท างาน จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายขององคก์าร ซึง่จะท าให้
พนักงานได้ปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายขององค์การ และความต้องการของพนักงาน ท าให้
พนกังานไดเ้กดิความประทบัใจและมัน่ใจในองคก์าร  
 9. องค์การต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อพนักงานปฏิบตัิงานให้กับ
องคก์ารเป็นระยะเวลาทีน่าน ยอ่มเกดิความเบื่อหน่าย เฉื่อยชา ขาดความกระตอืรอืรน้ในการคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์าร ดงันัน้องคก์ารจงึจ าเป็นต้องมกีารฝึกอบรมและพฒันา
พนกังานอยา่งต่อเนื่องและตลอดเวลา   

 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

 1. เพื่ อ เพิ่มพูนความรู้ (knowledge) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งความรูใ้นงานที่ปฏบิตั ิรวมทัง้ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพื่อ
น าไปสู่การสรา้งนวตักรรม และใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัภายในและภายนอกองคก์าร ซึง่ใน
ปัจจบุนัมคีวามส าคญัมากต่อการปฏบิตังิานในหน้าทีป่ระจ า  
 2. เพื่ อพัฒนาทักษะ (skill)   ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ช านาญ  ความสามารถให้
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยอย่างเทคโนโลยเีครื่องมอื เครื่องจกัรที่มคีวามทนัสมยั
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกบัการผลติสนิค้าหรอืผลิตภณัฑ์ต้องตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าอย่างรวดเรว็เนื่องจากการแข่งขนักนัทางธุรกิจค่อนข้างสูง การพฒันาทกัษะจะ
กระท าแบบรายบุคคลหรอืกลุ่ม กส็ามารถกระท าได ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของผูเ้รยีนรู ้ 
 3. เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเจตคต/ิทศันคต ิ(Attitude) การฝึกอบรมเป็นความจ าเป็น
ที่จะให้พนักงานมทีศันคติหรอืเจตคติที่ดีต่อความรบัผิดชอบในหน้าที่การท างาน ซึ่งถ้าหาก
พนักงานมคีวามคดิ หรอืความเชื่อเดมิ ๆ ที่ฝังอยู่ก็จะท าให้ไม่เกดิเรยีนรูห้รอืพฒันาตนเอง ใน
สภาพการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงได้เลย ดงันัน้ การฝึกอบรมด้านการปรบัเปลี่ยนทศันคติจงึมี
วธิกีารฝึกอบรมหลายรูปแบบผู้จดัการด้านการฝึกอบรมจะมกีารศึกษาและมีการวางแผนใน
จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาในดา้นนี้อย่างชดัเจน 

 4. เพื่อท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม (Behavior) ไปในทางที่ดขี ึ้นให้เหมาะสม
กบัการท างานทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืรองรบัการเปลี่ยนแปลงของลกูคา้และการใหบ้รกิาร 
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 5. เพื่อใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ในการท างาน การฝึกอบรมตอ้งมกีารกระท า
อย่างต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยใีหม่ ๆ มคีวามทนัสมยั และเครื่องมอื เครื่องจกัรทีท่นัสมยัต้อง
น ามาใชใ้นการปฏบิตังิานเพื่อประสทิธภิาพในการท างาน 

 6. เพื่อให้ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อรบัพนักงานเข้ามา
ปฏิบัติงานองค์การจะต้องมหีน้าที่ในการฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ถูกตอ้ง ลดความเสยีหายในการท างาน 

 7. เพื่อต้องการเพิ่มผลผลติและประสทิธภิาพในการท างาน การฝึกอบรมเป็นช่วยให้
พนักงานสามารถเพิม่ผลผลติในการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ และพฒันาคุณภาพของผลผลติ 

เนื่องจากเมื่อได้รบัการฝึกอบรมที่ถูกต้องก็ยิง่ท าให้พนักงานมีความช านาญ ผลผลิตก็ย่อม    
มากขึน้ 

 8. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต หากพนักงานท างานถูกต้อง หรอืมคีวาม
ช านาญยอ่มท าใหไ้มเ่กดิความผดิพลาด ช่วยลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในการท างาน 

 9. เพื่ อลดอัตราการเกิด อุบัติเห ตุในการท างาน การฝึกอบรมช่วยให้พนักงาน
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

 10. เพื่อลดอัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบุคลากร  การฝึกอบรมช่วยให้
พนักงานได้เปลี่ยนบรรยากาศในการท างาน และได้เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ การฝึกอบรมจะช่วยการ
ลาออกของพนักงาน เนื่องจากเห็นคุณค่าและความส าคญัของตนเองท าให้เกดิความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์าร และพฒันางานในหน้าทีเ่พื่อความกา้วหน้าในเสน้ทางอาชพี 

 11. เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัพนักงาน การฝึกอบรมเป็นกจิกรรม
ในการเพิม่พูนความรูเ้พื่อสรา้งศกัยภาพใหก้บัพนักงาน ท าใหพ้นักงานมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร
ทีอ่งคก์ารไดเ้หน็ความส าคญั และคุณค่าของพนกังาน 

 

เหตผุลท่ีท าให้องคก์ารต้องมีการฝึกอบรม 

 1. เมื่อผลผลติลดลงจากเดมิ จงึจ าเป็นต้องท าการฝึกอบรมพนักงานหากพนักงานมี
ผลผลติลดลงจากเดมิอาจจะเนื่องจากขาดทกัษะ ความช านาญ ความรูใ้หม่ๆ  มาปฏบิตังิาน  

 2. เมื่อพนักงานลาออกจากงาน ในกรณีนี้ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่เขา้มาปฏบิตังิาน
แทนพนกังานทีล่าออกเพื่อไมใ่หก้ารท างานชะงกัลง 
 3. เมื่อมกีารรอ้งเรยีนจากลูกคา้ หากกรณีมกีารรอ้งเรยีนจากลกูคา้ อาจจะงานบกพร่อง
เสยีหายที่เกดิจากพนักงานขาดทกัษะ หรอืงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดจงึท าใหต้้องมกีาร
ฝึกอบรมดา้นพฤตกิรรม หรอืทศันคตไิปในทางทีด่ขี ึน้ 

 4. เมื่อมเีทคโนโลย ีและเครื่องจกัรใหม่ ๆ เขา้มาเปลี่ยนแปลงการผลติเพื่อเพิม่โอกาส
ทางการแขง่ขนั และเมือ่องคก์ารต้องการเพิม่ประสทิธภิาพ กาน าเครือ่งมอื เครื่องจกัรทีท่นัสมยั
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เข้ามาใช้ในการท างาน จ าเป็นต้องท าการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และความ
ช านาญ ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพในเทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรต่าง ๆ  
 5. เมื่อพนักงานเบื่อหน่าย เฉื่อยชา และขาดก าลงัใจในการท างาน  เป็นธรรมชาติของ
มนุษยเ์มื่อมกีารท างานเดมิๆ จ าเจ จะท าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายงาน จงึเป็นหน้าทีข่ององคก์ารที่
ต้องทราบปัญหา ดงันัน้ องคก์ารจงึด าเนินการ โดยจดัท าการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่า
เกดิจากสาเหตุใดบา้ง แลว้จงึท าการฝึกอบรมพนกังานตามความจ าเป็นทีค่น้พบ 

 6. เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเริม่งาน พนักงานเข้ามาเริม่งานต้องมีการฝึกอบรมให้
พนักงานได้เรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ เช่น หน้าที่ขอบเขตความรบัผดิชอบ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการ
ท างาน เพื่อใหคุ้น้เคยและสามารถปฏบิตังิานไดต้ามองคก์ารตอ้งการ 
 7. เมื่อมกีารขยายกจิการ องคก์ารมคีวามเจรญิเตบิโตขึน้ จ าเป็นตอ้งเพิม่ก าลงัการผลติ 
การรบัพนักงานใหม่เขา้มาปฏบิตังิานจงึเป็นความจ าเป็นทีต่้องด าเนินการ เมื่อพนักงานใหม่เขา้
มาท างานจ าเป็นตอ้งฝึกอบรมใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูใ้นงานหน้าทีท่ีป่ฏบิตัิ 
 จากความส าคัญ วัตถุประสงค์ และเหตุผลที่จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร นับไดว้่าเป็นหน้าทีท่ีส่ าคัญของผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์ารทีต่้อง
ก าหนดนโยบายอย่างชดัเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดบัได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้ามวสิยัทศัน์ทีอ่งคก์ารไดร้่วมกนัก าหนด
ขึน้มา ดงันัน้ การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึท าใหพ้นกังานเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
พฒันาทกัษะ ความช านาญ ปรบัปรงุทศันคต ิและเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองไป
ในทางที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและน าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง หลกัการในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึตอ้งท าใหเ้กดิการเพิม่พูนความรู ้
พฒันาทกัษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน าไปจงึเกิดความส าคญัในการฝึกอบรมด้วยหลกัการ 
KUSABA หรอือาจเรยีกไดว้่า KU– SA –KU- SAB (คซู่า คแูสบ) อธบิายไดด้งันี้  
 1. Knowledge (ความรู)้ เป็นการเพิม่พูนความรู้ใหม่ ๆ ใหก้บัพนักงาน ซึง่เป็นความรูท้ี่
เกดิจากตวับุคคล ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และความรูท้ีไ่ดจ้ากการบอกเล่า ต ารา 
เอกสาร คู่มอื หรอือยู่ในรูปแบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ซึ่งความรู้อาจจะน าไปสู่การสร้างองค์
ความรูใ้หมไ่ด ้ 
 2. Understanding (ความเขา้ใจ) การฝึกอบรมและพฒันาท าให้เกดิความรู ้และน าไปสู่
ความเขา้ใจในงาน และเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ เมื่อพนักงานเกดิความเขา้ใจก็
จะน าไปสู่การปฏบิตัถิูกต้อง เหมาะสมการปฏบิตัิเช่นนี้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร และท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ได ้

 3. Skill (ทักษะ) เป็นฝึกฝนหรือเกิดจากปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าจนเกิดความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้อง ถูกหลกัการและวธิกีารท างาน หรอืประสบการณ์
ในงานจนเพิม่พนูความรูน้ าไปสู่ปรบัใชใ้นงานทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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 4. Abilities (ความสามารถ) เมื่อไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู ้ฝึกฝนและปฏบิตังิาน
อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความสามารถ มสีมรรถนะที่สูง อนัที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสทิธภิาพ    
ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้สามารถแกปั้ญหาในการท างานไดแ้ละสิง่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ   
 5. Behavior (พฤตกิรรม) การฝึกอบรมและพฒันาท าให้เกดิความคดิ ความเชื่อใหม่ ๆ 
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเดมิทีเ่คยปฏบิตัมิานาน จงึเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความคดิ
ใหม ่ๆ  
 6. Attitude (ทัศนคติ) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อไห้เกิดความคิด ความอ่าน และ
ทัศนคติใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ตามความประสงค์ของหน่วยงานตลอดจนพัฒนานิสัยหรือ
พฤติกรรมให้มีการกระท าที่เหมาะสมถูกแบบแผนยิ่งขึ้น และยงัเกี่ยวข้องไปสู่บุคลากรใน
องคก์ารทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอเพื่อนรว่มงาน ต่อหวัหน้างาน ต่อหน่วยงาน และต่อองคก์ารของตนเอง 
 

ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมทางด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์ที่ต้องจัดท าให้กับ
พนักงานทัง้เก่าและใหม่ โดยตัง้แต่เริ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และความ
ช านาญให้กบัพนักงานเพื่อให้การปฏบิตัเิกดิประสทิธภิาพสูงสุด การฝึกอบรมจงึมปีระโยชน์ต่อ
พนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์าร   
 การฝึกอบรมมปีระโยชน์ต่อพนักงาน มดีงันี้ 
 1. การฝึกอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  เนื่ องจากการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการที่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ศกัยภาพของบุคลากรในองค์การ หากพนักงานไดร้บัการ
ฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่องกจ็ะจะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานสงูตาม 

 2. การฝึกอบรมสามารถช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏบิตัิงานได้ตามขัน้ตอน
หรอืวธิกีารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 3. การฝึกอบรมช่วยให้บุคคลได้เรยีนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ ท าให้บุคคลสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้สามารถสบัเปลีย่นโยกยา้ยงานในต าแหน่งใหมไ่ด ้ 
 4. การฝึกอบรมช่วยส่งเสรมิความรู ้และความเขา้ใจ ซึง่เป็นการเพิม่คุณค่าแก่ตนเอง  
 5. การฝึกอบรมช่วยกระตุน้บุคลากรใหป้ฏบิตังิานเพื่อความกา้วหน้าของตน และพฒันา
เสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี 

 6. การฝึกอบรมท าให้พนักงานมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน ท าให้พนักงานเกิดขวัญ
ก าลงัใจทีด่ ีช่วยลดการลาออกได ้ 
 การฝึกอบรมมปีระโยชน์ต่อผู้บงัคบับญัชา มดีงันี้ 
 1. การฝึกอบรมช่วยท าให้ลดภาระหน้าที่ของหวัหน้างาน ในการสอนงาน และในการ
ปฏบิตังิาน ไดร้บัความไวว้างใจ  
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 2. การฝึกอบรมช่วยใหผู้้บงัคบับญัชาไดม้เีวลาในการวางแผนงานต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก
ลกูน้องมทีกัษะทีด่ใีนการท างานท าใหไ้วว้างใจใหล้กูน้องท างานได้ 
 3. การฝึกอบรมใหพ้นักงานมคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญ ท าใหผู้บ้งัคบับญัชาไม่กงัวล
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
 การฝึกอบรมมปีระโยชน์ต่อองคก์าร มดีงันี้ 
 1. การฝึกอบรมช่วยให้พนักงานประสิทธภิาพสามารถเพิ่มผลผลิตให้องค์การตามที่
ตอ้งการ 
 2. การฝึกอบรมท าให้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้มคีวามรู้
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้ 
 3. การฝึกอบรมช่วยลดอุบตัเิหตุในการท างานท าให้องค์การไดร้บัความเชื่อมัน่ และไว้
วางไจจากหน่วยงานภายนอก 

 4. การฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิานท าให้องค์การลด
ค่าใชจ้า่ยดา้นแรงงาน 

 5. การฝึกอบรมพนักงานช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ได้แก่ การสรรหา 
คดัเลอืก การขาดแคลนแรงงานบางประเภท  
 

ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
 โลกาภิวตัน์ที่มกีระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน    
ทุกดา้นโดยเฉพาะการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อรองรบัในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ การปรบัตวั
ทางธุรกิจท าให้องค์การให้ความสนใจและความส าคัญในการเร่งรบีในการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ในองค์การ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจยัทางการบรหิารที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อที่จะให้
เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ความสามารถในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั หากทรพัยากร
มนุษย์มีคุณภาพและศักยภาพที่เพียงพอก็สามารถผลักดันให้การด าเนินธุรกิจประสบ
ความส าเรจ็ไปไดแ้ละบรรลุเป้าหมายหรอืวสิยัทศัน์ตามที่ก าหนดไว้ มคี ากล่าวกนัว่าทรพัยากร
มนุษยถ์อืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัทีสุ่ดขององคก์ารนัน้อาจจะไม่เป็นสิง่ทีถู่กต้องในความคดิของ
ผูบ้รหิารองค์การแลว้ เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นสมาชกิขององคก์ารทีม่าร่วมกนัท าหน้าที่ใน
กจิกรรมทีไ่ดก้ าหนดไวร้่วมกนัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้พนกังานจงึเป็นทรพัยากรสรา้งทุน
หรอืเพิม่ทุนใหก้บัองคก์าร ดงันัน้ องคก์ารจะพฒันาทุนเหล่านัน้ใหเ้ป็นสิง่ทีม่คี่าดว้ยการเพิม่พูน
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ให้เป็นคนที่จะด าเนินงานตามพนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายที่
ก าหนดไวใ้หส้ าเรจ็ รวมทัง้ต้องปรบัเปลีย่นทศัคต ิพฤตกิรรมใหพ้นักงานมแีนวคดิในการร่วมกนั
พฒันางาน คน และองคก์ารไปดว้ยกนัเพื่อเกดิการพฒันาในระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่นบัว่าเป็น
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ท าให้เกิดการสร้างทุนให้กับมนุษย์ด้วยการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้เกิดขึ้นในองค์การ         
จนกลายเป็นองคก์ารแห่งความเลศิ (Delahaye, 2005, p.1-27; Davenport, 1999, p.1-5) 

 ในยุคแนวคดิการบรหิารจดัการงานแบบใหม่ ผู้บรหิารระดบัสูงจะให้ความส าคญัในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์เริม่ตัง้แต่การวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ชื่อมโยงวสิยัทศัน์ของ
องค์การ จงึต้องมกีารวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการสรรหา โดยก าหนดประเภท คุณภาพ 
และปรมิาณเพื่อให้สามารถได้บุคลากรที่มาปฏบิตัิงานด้วยคุณสมบตัิที่องค์การคาดหวงัไว้ให้
ตอบสนองความต้องการขององคก์ารได้ จงึตอ้งมกีารแผนกลยทุธใ์นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ด้วยกระบวนการที่ได้มกีารออกแบบไว้มเีป้าหมายที่ชดัเจน และมแีนวทางหรอืทศิทางอนัที่จะ
น าไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน เตรียมการ พัฒนาด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหพ้รอ้มที่จะปฏบิตังิานในปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบใหอ้งคก์ารเกดิ
ประโยชน์สูงสุด อาจกล่าวได้ว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคญัของผู้บรหิารที่
ต้องมกีารก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน ถือว่าภารกิจหลกัขององค์การที่จะต้องมกีารด าเนิน
กจิกรรมในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยองคก์ารให้มกีารพฒันา
บุคคลเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และ องค์การ เพื่อให้ได้เรยีนรู้ร่วมกันด้วยวธิีการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง การฝึกอบรม การศกึษา และการพฒันาซึง่ในแนวคดิของยุคการบรหิารแบบใหม่องคก์าร
ต่าง ๆ ไดน้ าวธิกีารหลายอยา่งเขา้มาใช้ในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์าร
คือ การน าแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารเช่นกนั   

 ได้มนีักวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (Human 

Resource Development) ไวด้งันี้  
 สวอนสนัและฮอลตนั (Swanson and Holton, 2009, p. 27) ได้ใหค้วามหมายของ การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ ไว้ว่า เป็นกระบวนการของการพัฒนาและปลอดปล่อยพลงัความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างระบบการท างานและกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม 
ระบบงาน และการท างานของบุคลากรแต่ละคนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ดลีาฮาเย (Delahaye, 2005, p.13) ได้ให้ความหมายของ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ไวว้่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นส่วนทีแ่ยกไม่ออกจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และยงั
เกี่ยวข้องกับการบรหิารความหลากหลาย การสร้างความรู้ใหม่ ๆ การบรหิารสมยัใหม่ การ
เรยีนรูข้องผูใ้หญ่ การสรา้งหุน้ส่วนการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูใ้นงาน  
 ยอรก์ (Yorks, 2005, p.10) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ไว้ว่า 

ความคดิรวบยอดต่อบทบาทขององค์การและนักพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่ร่วมกนัผลกัดนัและ
สรา้งความมปีระสทิธภิาพในงาน โดยใหบุ้คลากรสามารถน าเอาความสามารถทีม่อียู่ ผสมผสาน
กบัการน าเอาทรพัยากรทีอ่งคก์ารม ีมาพฒันาตนเอง และผลประกอบการเพื่อท าใหท้ัง้บุคลากร
และองคก์ารต่างกบ็รรลุยทุธศาสตรแ์ละพนัธกจิไปพรอ้ม ๆ กนั  
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 ฮาร์รสิ ัน และเคสเซลส์ (Harrison and Kessels, 2004, p.39) ได้ให้ความหมายของ 
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ไว้ว่า เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผนและการสนับสนุนอย่างช านิช านาญ เพื่อจดัใหม้กีารเรยีนรูท้ ัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ กระบวนการสรา้งความรูแ้ละจดัประสบการณ์ใหม่ ๆ ทัง้สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และที่อื่น ๆ เพื่อความเตบิโตก้าวหน้าขององคก์าร และเพิม่ศกัยภาพของบุคลากร โดย
ผ่านการน าเอาความรูใ้หมข่องทุกคนทีท่ างานเพื่อองคก์าร 
 เอ็กแลนด์ และ เมย์คูนิช (Eggland and Maycunich, 2002, p.16) ได้ให้ความหมาย
ของ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ไวว้่า เป็นกระบวนการทีเ่ป็นไปเพื่อการเรยีนรู ้การเพิม่ผลงาน 
และการเปลีย่นแปลงของมนุษย ์โดยผ่านกจิกรรมความคดิรเิริม่และกจิกรรมทางการบรหิาร  
ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในงาน ศกัยภาพในคน รวมทัง้ความ
พรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและการปรบัตวั 

 แน็ดเลอร ์และ วกิส ์(Nadler and Wiggs,1989, p.23) ไดใ้หค้วามหมายของ การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ ไว้ว่า กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรและปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานขององค์การให้สูงขึ้นโดย
วธิกีารฝึกอบรม การใหก้ารศกึษา และการพฒันา 
 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย ์ไวว้่า เป็นศาสตรแ์ละวชิาชพีที่เกดิจากการบูรณาการการคดิอยา่งเป็นองค์รวมอยา่งตัง้ใจ 
และอย่างกวา้หน้าเพื่อพฒันาความรูใ้นงาน และปรบัปรุงพฤตกิรรมการท างานที่เหมาะสมใหก้บั
สมาชกิขององคก์ารโดยการใชก้ลยทุธแ์ละวธิกีารต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัของบุคคล 
กลุ่ม และองคก์ารซึง่เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้เพื่อองคก์ารเกดิศกัยภาพในการผลติสนิคา้และ
บรกิาร ในเวลาทีอ่งคก์ารตอ้งการ 
 จติติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย ์ไวว้่า กระบวนการทีพ่ฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้การเพิม่ผลงาน การเปลีย่นแปลงของมนุษย ์

โดยผ่านกจิกรรมความคดิรเิริม่และกจิกรรมทางการบรหิาร ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทกัษะ ความช านาญในงานที่ปฏบิตัิอนัจะสร้างศกัยภาพในตัวบุคคลให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลต่อองคก์าร 
 จากความหมายที่นักวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ไว้นัน้มลีกัษณะที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการที่จดัท าอย่างมแีบบแผน เป็นขัน้ตอน และ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรได้เรยีนรู้ให้เกิดความรู้ ทักษะ และมศีักยภาพในการท างาน 
ดงันัน้ จงึพอสรุปไดว้่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์หมายถงึ กระบวนการที่จะท าขึน้อย่างเป็น
ระบบ หรอืกจิกรรมที่ผูบ้รหิารไดจ้ดัท าเป็นกลยุทธท์ีต่้องอาศยัศาสตรแ์ละศลิป์ในการบูรณาการ
น าเทคโนโลยมีาช่วยในการเสรมิสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และความช านาญ    
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จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และทัศนคติค่อนข้างอย่างถาวร ด้วยวิธีการ 
กิจกรรมในการเรียนรู้ ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด 

 

แนวคิดในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 การพฒันาถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพฒันาบุคคลในองคก์ารดว้ยวธิกีารทีห่ลาย
รปูแบบซึ่งหาวธิกีารน ามาบูรณาการให้เกดิการเรยีนรู ้ที่น าระบบเทคโนโลยเีขา้มาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง ทัง้การพฒันาเป็นรายบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
อย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูน้ าสู่ความส าเรจ็ขององคก์ารในการพฒันามกัจะ
มจีุดประสงคห์ลกัใหญ่คอืใหบุ้คลากรเป็นคนเก่ง คนด ีเพิม่คุณค่าของตนและเพิม่ความกา้วหน้า
ในสายอาชพี ซึ่งแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยชีัน้สูง มแีนวโน้มที่จะเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ซึง่ยดึ “กรอบแนวคดิในเชงิระบบ” หรอือาจจะมองมมุการพฒันาบุคลากรในเชงิระบบ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลให้เป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า (return on 

investment) ซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  
  1. Inputs หรอืสิง่น าเขา้ หมายถงึ การป้อนทรพัยากรทางการบรหิารต่าง ๆ เขา้ไปใน
กระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดและมีความจ าเป็นมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นปัจจยัที่ท าให้การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการฝึกอบรมด าเนินการไปได้อย่าง
บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ประกอบดว้ย  
  1.1 คน จะหมายถงึบุคคลที่เขา้รบัการอบรม วทิยากร และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกคนทุกฝ่าย 
เช่น ผูบ้รหิารโครงการ เจา้หน้าที่ในการจดัด าเนินการฝึกอบรม หรอืเจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบงาน
ในหน้าทีห่รอืเจา้ของโครงการฝึกอบรม เป็นต้น ในส่วนนี้นบัว่ามคีวามส าคญัต่อระบบการพฒันา
บุคลากร ซึ่งจะต้องด าเนินการในการปฏบิตัิหน้าที่ของตนเองที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สุดจงึจะ
สามารถท าใหก้ารฝึกอบรมบรรลุเป้าหมาย 

  1.2 เงนิงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและฝึกอบรมจ าเป็นต้องมเีพยีงพอใน
การด าเนินการจดัการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานบรหิารโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ค่าตอบแทน
วทิยากร และค่าอาหาร ฯลฯ ดงันัน้ การคดิค่าใชจ้่ายงบประมาณในการจดัโครงการหรอืบรหิาร
โครงฝึกอบรมต้องคดิใหร้อบคอบ เพื่อขอเสนอผู้บรหิารอนุมตัโิครงการและด าเนินการฝึกอบรม 
และตอ้งประหยดั เนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมค่อนขา้งมคี่าใชจ้า่ยสงู  
  1.3 วสัดุ อุปกรณ์ เป็นสิง่ประกอบด าเนินการในการฝึกอบรมที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็น
เอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และโสตทศันูปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปัจจุบัน
ระบบสื่อสารออนไลน์ หรอืระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทส าคญัในการช่วยให้การฝึกอบรม   
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มคีวามคล่องตวัและเกดิประสทิธภิาพสงูจ าเป็นตอ้งค านึงถงึสิง่เหล่านี้ใหท้นักบัวธิกีารเรยีนรูข้อง
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ย 

  1.4 การบรหิารจดัการ ที่เป็นการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
ผูบ้รหิารที่ได้ก าหนดไว้ ถอืว่าหากมกีารด าเนินงานให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ก็นับได้ว่าเป็นการ
บรหิารจดัการในการพฒันาบุคลากรใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์และเป้าหมายขององคก์ารได ้

 2. Process หรอื กระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หมายถงึ เครื่องมอืทีช่่วยในการ
ถ่ายทอด วิธีการในการให้ความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดทักษะ ความช านาญ กา ร
เปลี่ยนแปลงทศันคต ิพฤตกิรรมไปในทางที่ดขี ึน้ ได้แก่ การฝึกอบรม การสมัมนา การประชุม
เชิงปฏบิตัิการ หรอืการด าเนินการพฒันาบุคลากรในลกัษณะอื่นๆ เช่น การลงมอืปฏบิตัิจรงิ 
(Action Learning) การมอบหมายงาน การหมนุเวยีน หน้าทีก่ารงาน (Job Rotation)  

เป็นตน้  
 3. Outputs หรอื ผลลพัธ ์หมายถงึ เป็นผลผลติของด าเนินการกจิกรรม ที่เริม่จากการ
ป้อนขอ้มูล กระบวนการดว้ยเครื่องมอื วธิกีารต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คคลมกีารเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ 
ไปในทางที่ดขี ึน้ ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ ทศันคต ิและพฤตกิรรม เป็นต้น เป็นการ
ส่งผลทีเ่ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการน าไปสู่การปรบัปรุง และพฒันาบุคคลใหส้ามารถสรา้งผลงาน
ใหอ้งคก์ารทัง้ดา้นรายบุคคล กลุ่ม และองคก์ารในปัจจบุนัและอนาคต  
   จะเห็นได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้สามารถมคีวามรู้ ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 
ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถมาปฏิบัติงานให้เพิ่มผลผลิต หรือ
ประสทิธภิาพในการที่บรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ที่องค์การได้ก าหนดไว้ ซึ่งการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ก็ย่อมต้องอาศยัการฝึกอบรมมาช่วยในการท าให้บุคลากรมกีารพฒันา การ
ฝึกอบรมจงึสามารถท าได้หลายวิธกีาร และมเีทคนิคที่มนีักวชิาการได้สร้างเครื่องมอืในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ การด าเนินการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เจา้หน้าที่ที่ดูแลจดัด าเนินการ
จะต้องมกีารวเิคราะห ์ส ารวจ และประเมนิถงึหลกัการ วธิกีาร ขอ้ดี และขอ้บกพรอ่งเพื่อเลอืกมา
เครือ่งมอืทีช่่วยในการพฒันาเพื่อใหเ้กดิผลคุม้ค่ามากทีสุ่ด ดงัแสดงในภาพที ่1.1 
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ภาพท่ี 1.1 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ชงิระบบ 

 

ความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 ทรพัยากรมนุษยน์ับว่าเป็นปัจจยัทางการบรหิารที่ส าคญัในการบรหิารจดัการองค์การ 
ซึ่งทรพัยากรมนุษย์มีผลโดยตรงต่อความเจรญิเติบโตของการด าเนินธุรกิจ เมื่อพนักงาน
ปฏบิตัิงานไประยะหนึ่งก็ย่อมต้องได้รบัการพฒันาเพิม่พูนความรู ้เนื่องจากอาจจะล้าสมยัด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรอืขาดอาจทักษะ ความช านาญ 
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทศันคต ิพฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิาน  
 การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจมสีภาพแวดล้อมที่มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง 
โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรมนุษย ์ดงันัน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึมคีวามส าคญัดงันี้ 
 1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคมมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้การด าเนินกจิการของ
องค์การต้องมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้ทนักบัการใช่เครื่องมอื เครื่องจกัรต่าง ๆ รวมทัง้
ระบบการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงในการจดัท าหลกัสูตร ท าใหแ้รงงานทีต่้องน ามาใชใ้นองคก์าร
ต้องมีการพัฒนาให้มสีมรรถนะที่สูงขึ้น และรองรบัความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและ
ความคดิใหม ่ๆ ของมนุษยอ์นัจะน ามาสรา้งนวตักรรมใหก้บัองคก์ารได้ 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback)  
(การติดตามและประเมินผล) 

 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 
- คน 

- เงินงบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใน 

  การพัฒนา 

- การบริหารจัดการ 

  โครงการ 

ฯลฯ 

กระบวนการแปรสภาพ 

(Process)  

- กระบวนการฝึกอบรม 

- เทคนิคและวิธีการในการ 

  ฝึกอบรม 

- ประเภทของการฝึกอบรม 

ฯลฯ 

 

ผลลัพธ์ 
(Outputs) 

- เพิ่มพูนความรู้ การเรียนรู้ 
- สร้างเสริมทักษะ  
  ความช านาญ 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

  และเจตคติ 
 

 

สภาพแวดล้อม (Environment) 
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 2. องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงโครงสร้าง ขนาดขององค์การ และการ
พฒันาองคก์ารอยา่งต่อเนื่อง การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึนบัว่าเป็นหลกัการทีส่ าคญัเมือ่มกีาร
เปลี่ยนแปลงองค์การรองรบัสิง่ใหม่ ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านผลติภณัฑ ์การบรกิาร และเมื่อ
องคก์ารเผชญิกบัสภาวการณ์ทีไ่มแ่น่นอนอาจมกีารปรบัลดขนาดองคก์าร และใหพ้นกังานสามารถ
ท างานในหน้าทีใ่หม ่ๆ ไดท้นัเวลา 
 3. การปฏบิตังิานในหน้าทีข่องบุคลากรตอ้งอาศยัสมรรถนะ ทกัษะ ความรูใ้หม ่ๆ ทีต่อ้ง
มาพฒันางานทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ตอลดเวลา 
 4. โดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมกีารพฒันาและต้องการได้รบัโอกาสใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มกีาร
พฒันาต าแหน่งใหข้ึน้ไปเรือ่ย ๆ  
 5. องค์การได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ช่วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมใหเ้ป็นไปในทางบวก ช่วยใหเ้กดิความรูใ้หม่ ๆ รวมทัง้พฒันาทกัษะในระดบัองค์การ 
และใหบุ้คลากรไดท้ราบถงึนโยบายขององคก์าร 
 6. ช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาไดแ้บ่งเบาภาระหน้าทีใ่นการสอนงาน เมือ่บุคลากรมกีารพฒันา
ใหต้รงกบัความตอ้งการในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายกจ็ะช่วยผูบ้งัคบับญัชาไดม้เีวลาใน
การวางแผนงานใหม ่ๆ ได ้ 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยคุของการเปลีย่นแปลงแบบโลกาภวิตัน์ต้องใหพ้นักงาน
เน้นทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อใหพ้ฒันาตนเองตลอดเวลาสิง่ทีส่ าคญัทีอ่งคก์ารต้องเขา้ใจถงึความต้องการที่
จะเรยีนรูข้องพนักงานจงึจะสามารถท าให้การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์น้นให้สรา้งผลงานหรอื  
ผลการปฏบิตังิานที่เกดิจากการปฏบิตัจิรงิจากความต้องการที่พนักงานเขา้ใจเพื่อให้สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของกลยทุธท์างธุรกจิ 

 

ความจ าเป็น สาเหตใุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 ในยุคทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร ์
ท าให้องค์การจ าเป็นต้องพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ ๆ ที่
ทนัสมยั องคก์ารจงึตอ้งมคีวามจ าเป็นในการทรพัยากรมนุษย ์ดงันี้ 
 1. มกีารปรบัเปลีย่นระบบงานหรอืวิธกีารท างาน เพื่อใหร้องรบักบัการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ ๆ จึงจ าเป็นมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถใหก้บัพนกังานหรอืบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
 2. ความต้องการของผู้บรโิภคและความต้องการของลูกค้ามกีารเปลี่ยนแปลง จงึต้องมี
การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ขึน้มคีวามแตกต่างอยู่ตลอดเวลา จงึต้องมกีารพฒันาบุคลากรให้มี
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ความคดิสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ มาพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ให้สามารถแข่งขนักบัองค์การต่าง ๆ 
ไดใ้นสภาพการณ์ทีม่กีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง 
 3. การเปลีย่นแปลงของตลาดการคา้ระหว่างประเทศท าใหต้้องมกีารพฒันาบุคลากรเพื่อ
รองรบัการขยายงาน และการสรา้งงานใหม ่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 4. นโยบายขององค์การ มกีารพฒันาเกี่ยวกับทรพัยากรมนุษย์เพื่อท าให้การด าเนิน
ธุรกจิสามารถด าเนินงานไปได ้องคก์ารย่อมมนีโยบายอย่างชดัเจนและเป้าหมายเพื่อการพฒันา
องคก์าร และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในบางเรือ่ง 
 5. องคก์ารมคีวามต้องการทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทุกภาคส่วน จงึท าใหต้้อง
มรีะบบของการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร เพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการท างานทีผ่ดิพลาด 

 6. การแข่งขันทางธุรกิจท าให้องค์การจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องคก์ารใหส้ามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งราบรื่นและสรา้งก าไรสงูสุดใหอ้งคก์ารได้ 
 องคก์ารในปัจจุบนัมคีวามตอ้งการทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพเพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้า อนัจะส่งผลถึงการเจรญิเติบโตขององค์การ ดงันัน้ การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์จงึมีความจ าเป็นต่อธุรกิจขององค์การไม่ว่าจะช่วยให้พนักงานได้ใช้เทคโนโลยีที่น ามา
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายขององค์การ และ
สามารถแขง่ขนักบัธุรกจิอื่นได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
 องค์การต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนย่อมมเีป้าหมายที่ส าคญัในการที่จะท าใหบุ้คลากร
ในองค์การเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถในการปฏบิตังิานให้ได้ผล
ผลติที่สูงสุดตามเป้าหมายที่องค์การได้ตัง้ไว้ ดงันัน้ องค์การก็ย่อมมวีตัถุประสงค์ที่จะพฒันา
บุคลากรในองค์การให้ได้บุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และตัง้ใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายอยู่กบัองค์การให้นานที่สุดองค์การจงึมวีตัถุประสงค์ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ดงันี้  
 1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ ความช านาญ และศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 2. เพื่อพฒันาทศันคต ิและพฤตกิรรมที่ดงีาม และให้บุคลากรเกดิแนวคดิในการเรยีนรู้
และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  
 3. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรสร้างและเพิ่มผลิตผลในการปฏิบตัิงานสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
 4. เพื่อลดอุบตัเิหตุในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานใหม่ที่เขา้มาท างาน
ย่อมได้รบัการฝึกอบรมก่อนเริม่งาน เนื่องจากยงัขาดความรู ้ทกัษะในการท างาน อาจจะท าให้



19 

 

เกดิความเสี่ยงและอุบตัเิหตุจากการขาดทกัษะ และความรูใ้นการท างาน รวมทัง้พนักงานเก่า
เมื่อมีการน าเครื่องมือ เครื่องจกัรเข้ามาท างานต้องได้รบัการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถใช้
เครือ่งมอื เครือ่งจกัรใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน และสรา้งความเจรญิกา้วหน้าในการเลื่อนขัน้ 
เลื่อนต าแหน่งท าใหพ้นกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 
 6. เพื่อสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัองคก์ารและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์าร หากพนักงาน
สรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ารกย็่อมท าใหอ้งคก์ารเป็นทีรู่จ้กัหรอืเป็นผูน้ าทางการ
ท าธุรกจิการคา้ สรา้งการจดจ าทีด่ใีหก้บัสงัคมและลกูคา้   

 เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์นั ้นมุ่งที่จะส่งเสรมิให้บุคลากรใน
องค์การเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญในอันที่จะสามารถสร้าง
ประสทิธภิาพในการท างานได้ทดัเทยีมกบัองค์การอื่น รวมทัง้ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์จงึ
สามารถช่วยพนักงานมคีวามรูท้ี่จะท าให้งานด้วยความปลอดภยั ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้จาก
ความผดิพลาด เพิม่ผลผลติในการท างาน สรา้งก าไร และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ได้ 
 

ประโยชน์ของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 เมื่อองค์การต้องเผชญิกบัสภาพการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงและแข่งขนัในการด าเนิน
ธุรกจิ ยิง่ท าให้องค์การต้องให้การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถพฒันาการท างานให้
สามารถตอบสนองความต้องการให้กับองค์การได้ ดังนั ้น การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์มี
ประโยชน์ต่อพนกังาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา และต่อองคก์าร ดงันี้  
 ประโยชน์ของการพฒันาทรพัยากรมนุษยต่์อพนักงาน 

 1. ช่วยท าให้พนักงานเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถในการ
ท างาน และเพิม่คุณค่าแก่ตนเอง 
 2. ช่วยท าให้พนักงานพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพี หรอืความเจรญิก้าวหน้าของ
ตนเอง  
 3. ช่วยท าใหพ้นกังานเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหก้บัตนเองและองคก์าร 
 4. ช่วยท าให้พนักงานได้เกิดความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในการได้รบัการดูแล
เอาใจใส่ดแูลในการพฒันาอยูต่ลอดเวลาท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 
 5. ช่วยท าใหพ้นักงานมทีกัษะ ฝีมอื และความช านาญเป็นทีย่อมรบัในหมู่เพื่อนในอาชพี
เดยีวกนั 

 6. ช่วยลดระยะเวลาในการเรยีนรูง้านใหน้้อยลง เมื่อไดร้บัการพฒันาทีถู่กตอ้งเหมาะสม
กจ็ะท าใหส้ามารถปฏบิตังิานไดผ้ลรวดเรว็และเกดิประสทิธภิาพ 
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 ประโยชน์ของการพฒันาทรพัยากรมนุษยต่์อผูบ้งัคบับญัชา 

 1. ช่วยลดภาระ หน้าที่ในการสอนงาน และควบคุมงานของหัวหน้างาน เนื่ องจาก
พนักงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท าให้พนักงานมีทักษะ ความช านาญท าให้สามารถ
ปฏบิตังิานไดโ้ดยไมเ่ป็นภาระของหวัหน้างาน 

 2. ช่วยส่งเสริมให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการถ่ายทอดและสื่อสารกับลูกน้องได้ด ี
เนื่องจากการสื่อสารมคีวามจ าเป็นในการมอบหมายงานระหว่างหวัหน้างานและลูกน้อง หาก
ลูกน้องมทีกัษะในการท างานทีเ่ชีย่วชาญจะท าให้การสื่อสารของหวัหน้างานประสบความส าเรจ็
ได ้

 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของหัวหน้างานในการควบคุมบงัคบับญัชางาน
ระหว่างหวัหน้างานและลกูน้องได ้

 4. ช่วยในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของลูกน้องให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเกิด
ประสทิธภิาพในการท างาน และลดปัญหาในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 ประโยชน์ของการพฒันาทรพัยากรมนุษยต่์อองคก์าร 

 1. ช่วยท าใหร้ะบบและวธิกีารปฏบิตังิานขององคก์ารมปีระสทิธภิาพสามารถแข่งขนักบั
องคก์ารอื่น ๆ ได ้

 2. ช่วยท าให้องค์การประหยดัค่าใช้จ่ายและลดของเสยีในกระบวนการผลติ เนื่องจาก
พนกังานมคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญกย็อ่มปฏบิตังิานไม่มคีวามผดิพลาดจงึลดของเสยีได ้

 3. ช่วยท าให้พนักงานมโีอกาสได้รบัความรู ้ความคดิใหม่ ๆ ให้กบัองค์การ และสรา้ง
ผลงานทีใ่หม ่ๆ หรอืนวตักรรมใหก้บัองคก์ารอยูต่อลดเวลา 
 4. ช่วยท าใหอ้งคก์ารมชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม  
 5. ช่วยท าให้องคก์ารมพีนักงานที่มคีวามรู้ ความสามารถ หรอืพนักงานที่เก่ง สามารถ
แขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนัและอื่น ๆ ได ้

 6. ช่วยท าใหพ้นักงานมคีวามผูกพนักบัองคก์าร หากองคก์ารมกีารพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ กย็อ่มท างานพนกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นประโยชน์ต่อพนักงานท าใหพ้นักงานเกดิความรู ้ทกัษะ 
ความช านาญ สามารถท างานให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้รวมทัง้ท าให้เพิ่มศักยภาพให้กับ
พนกังานได้ ทัง้นี้การพฒันาทรพัยากรมนุษยย์งัช่วยให้ผูบ้งัคบับญัชาไดล้ดภาระในการสอนงาน 
และควบคุมงาน รวมทัง้เป็นการเสรมิเทคนิคให้ผู้บงัคบับญัชาในการมอบหมายงาน และการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยส์่งผลต่อการพฒันาองคก์ารใหแ้ขง่ขนักบัองคก์ารอื่นไดใ้นสงัคมธุรกจิ 
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ขอบเขตของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
 จากความหมายและความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะเห็นว่าการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์นโลกนี้ได้มนีักวชิาการ นักทฤษฎ ีและการวจิยั ไดศ้กึษาและให้ความเหน็ว่า
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นสิง่ที่ต้องกระท าในการบรหิารจดัการองค์การทัง้ด้านคน งาน 
และองค์การ เนื่องจากผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ท าให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม     
ทัง้ภายในและภายนอกองค์การมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์โดยตรง ดังนัน้ 
องค์การสมยัใหม่จะต้องเน้นให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ (knowledge) ในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกบัการท างานในหน้าที ่เพื่อให้เขา้ใจ (understanding) สามารถน าไปปฏบิตังิานไดจ้นเกดิ
ทักษะ ความช านาญ (skills) และมีความสามารถ (ability) ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าให้เกิดผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการปรบัปรุง
พฤตกิรรม และปรบัเจตคตใินการท างานให้มคีวามทนัสมยั รวมทัง้เปลี่ยนพฤตกิรรมเดมิ ๆ ที่
เคยท าให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่แสดงออกในทางที่ดขี ึ้นเป็นประโยชน์การท างานในหน้าที่และ
องคก์ารต่อไป  
 ขอบเขตของการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึมกีารก าหนดขอบเขตตามลกัษณะของการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของทรพัยากรมนุษยแ์ละความเหมาะสมในการ
ปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามเป้าหมายอของคน งาน และองคก์าร สามารถสรปุได ้3 แนวทางใหญ่ ๆ 
ดงันี้  
 1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เป็นวธิกีารที่มลีกัษณะของการเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถ ตลอดจนความเสยีสละในการพฒันาตนเองเพื่อการปฏบิตังิาน รวมทัง้การปรบั
บุคลกิภาพ และเจตคตทิี่ดต่ีอการปฏบิตังิานและการพฒันาตนเอง (Nadler และ Wiggs, 1989, 

p.259; Mondy & Neo, 2005, p.202; Raymond, 2005, p.3-4; Werner & DeSimone, 2006, 

p.11-12) ไดอ้ธบิายว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อ
พฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานและปรบัปรุงประสิทธภิาพในการท างานของ
องค์การให้สูงขึน้ โดยวธิกีารฝึกอบรม (training) การให้การศกึษา (education) และการพฒันา
(development) ดงันัน้ ขอบเขตของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์จงึมคีวามครอบคลุม 4 ส่วน 
ดงันี้  
  1.1 การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการในการเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ความ
ช านาญความสามารถ ทศันคติ และพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้น เป็นกิจกรรม     
ทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้โดยเน้นเกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิยู่ในปัจจบุนั เป้าหมายยกระดบัใหบุ้คลากร
มีความรู้ ความสามารถในการท างานในต าแหน่งงานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเร็จในทันท ี         
จงึสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความช านาญไปใช้ในงาน      
ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะนัน้ใหท้นักบัความตอ้งการ 
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  1.2 การศึกษา (Education) หมายถึง กิจกรรมที่มีความมุ่งหมายในการที่จะ
เสรมิสร้างความรู้ ความช านาญ ค่านิยมทางศีลธรรม ทศันคติ และความเข้าใจที่มต่ีอความ
จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ ตลอดจนเสรมิสรา้งความสามารถในการปรบัตวัในทุกด้านใหก้บับุคคล
และเป็นการเตรยีมความพร้อมใช้ระยะเวลาในการศึกษายาวและสามารถท าได้เรื่อย ๆ ไม่มี    
วนัสิ้นสุดและมุ่งเน้นเกี่ยวกบังานของบุคลากรในการท างานตามความต้องการในอนาคต หรอื
เตรยีมการเพื่อเลื่อนต าแหน่ง (promotion) หากแต่การศึกษายงัเกี่ยวข้องกับการท างานใน
ขณะนัน้ ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากการฝึกอบรม  
  1.3 การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการปรบัปรุงองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ
ส าหรบัใชก้บัองคก์าร ซึง่เป็นกระบวนการทีจ่ดัท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้พฒันาทกัษะ เพิม่พนูความรู ้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ ์
ความคดิใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรอืเป็นการรองรบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ลกัษณะของการพฒันาจะเป็นการมุ่งเน้น
ไปทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตามทีอ่งคก์ารตอ้งการไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
    1.4 การเรยีนรู ้(Learning) เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลอย่าง
ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรอืการมปีระสบการณ์  เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สตปัิญญา ความคดิ ความสามารถในการคดิเรือ่งราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพซึง่การเรยีนรูท้ี่
ดีนั ้นจะต้องเกิดความรู้  (knowledge) ที่ เป็นความสามารถในการจดจ า  ความเข้าใจ 
(comprehension) ก ารน าไป ใช้  (application) การวิเค ราะห์  (analysis) การสัง เค ราะห ์
(synthesis) และการประเมนิ (evaluation) (Bloom,1956) ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจะ
เป็นถาวรได้ก็ต้องเกิดจากพื้นฐาน คอื ความรู้ ประสบการณ์ และความนึกคิด ซึ่งจะผลกัดนั
พฤตกิรรมจะเปลีย่นแปลงไปดว้ยการเกดิการเรยีนรู ้ในการฝึกฝน ซ ้า ๆ บ่อย ๆ ในการท างาน
ประจ าจนกลายเป็นประสบการณ์ เมื่อเกิดความช านาญก็จะท าให้เรยีนรู้อย่างไม่มวีนัสิ้นสุด 
น าไปสู่การเรยีนรูใ้นองคก์ารทีน่ าไปสู่การแบ่งปันความรูย้ ิง่ก่อใหเ้กดิความรูย้ ิง่ ๆ ขึน้ไป 

 ความแตกต่างของการฝึกอบรม การพฒันา การศึกษาและ การเรียนรู้ 
 การฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา และการเรยีนรูล้ว้นแล้วแต่เป็นการเพิม่พูนความรู ้
ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถ ใหเ้กดิการสรา้งสิง่ใหม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้ในองค์การ รวมทัง้
การปรบัปรุงการท างานให้ดขีึน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นทัง้การฝึกอบรม การศกึษา การ
พฒันาและการเรยีนรู ้มลีกัษณะเหมอืนกนัคล้ายคลงึกนั แต่สิง่ที่มคีวามแตกต่างกนันัน้ก็แยก
ออกจากกนัได้ยาก ดงันัน้การที่องค์การจะให้บุคลากรของตนเองเป็นคนด ีคนเก่ง ได้นัน้ก็ควร
จะต้องมอีาศยัการพฒันาทัง้หมดที่กล่าวมาเป็นวธิกีารที่จะองค์การสามารถแข่งขนัท่ามกลาง
สภาพการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ ดงันัน้ จงึขอสรุปความแตกต่างระหว่างการ
ฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา และการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ดงัตารางที ่1.1 
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ตารางท่ี 1.1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง การฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา  
        และการเรยีนรู ้ 
กิจกรรม 

การพฒันา
ทรพัยากร
มนุษย ์

เป้าหมายหลกั ลกัษณะทัว่ไป การน าไปใช้ 
การขบัเคล่ือน 

ให้เกิดการเรียนรู้ 

การฝึกอบรม เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
ความช านาญ 
ความสามารถ 
ทศันคต ิและ
พฤตกิรรม 

เน้นสถานการณ์ที่ท าใหเ้กดิการเรยีนรู้ที่
มกีารก าหนดแผนงานไวแ้ลว้ 

1. น าไปใช้ในการ 
   ท างานประจ า 
   (ปัจจบุนั)  
2. เน้นการใชง้าน 

   ทนัท ี

การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล ในการรบัผดิชอบ
งานที่ได้ร ับมอบหมาย
ประจ าในปัจจบุนั 

การศึกษา - จดัเตรยีมใหเ้พิม่พนู 

  ความรู ้ทกัษะ  
  ความสามารถ 

  ในอนาคต  
- เป็นความตอ้งการ 
 ของบุคคล  

เป็นวธิกีารพฒันาโดยตรง มุง่เน้น
เกีย่วกบังานของบุคลากรในการท างาน
ตามความตอ้งการในอนาคต หรอื
เตรยีมการเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

1. งานทีป่ฏบิตั ิ

   ในอนาคต ซึง่ 
ทุกคนตอ้งเตรยีมไว ้
2. งานทีต่อ้ง 
   เรยีนรูอ้ยู ่
   ตลอดเวลา 

เสรมิสร้างความสามารถ
ในการปรบัตวัในทุกด้าน
ให้กับบุคคล จะต้องเกิด
การเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ 

การพฒันา บูรณาการระบบการ
ฝึกอบรม และ 
การพฒันา  
พฒันาองคก์าร และ
การพฒันาอาชพี 

เขา้ดว้ยกนั เพื่อมุง่ให้
เกดิการปรบัปรงุ
กระบวนการท างาน
ผา่นการเรยีนรูท้ีม่กีาร
วางแผนปฏบิตังิาน
อยา่งชดัเจน 

เน้นเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถของแต่ละคน เพื่อให้
สามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายได ้
และช่วยใหม้เีป้าหมายในอาชพี รวมถงึ
ช่วยใหส้ามารถมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคน
ในกลุ่มงานอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. พฒันางาน  
2. พฒันาคน 

3. พฒันาองคก์าร 

ทักษะความรู้ที่ เพิ่มขึ้น
นัน้ เกดิขึน้จากการ 
ท างาน เครื่องมือในการ
พฒันา ไมใ่ช่การ 
ฝึกอบรมอยา่งเดยีว  
เช่น เครื่องมอืในการ 
พฒันาองคก์าร  
เครื่องมอืในการพฒันา 
สายอาชพี 

การเรียนรู้ เกดิจากพฤตกิรรม 

ของบุคคล  
อยา่งคอ่นขา้งถาวร  
อนัเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝน หรอืการม ี

ประสบการณ์  

เกดิจากการปฏบิตั ิฝึกฝน ประสบการณ์
ท าให้เกิดการเรยีนรู้ที่ท าให้พฤติกรรม
เปลีย่นถาวร 

1. คนและงาน 

   ในอนาคต 

2. แลกเปลีย่น 

เรียนรู้ระหว่างงาน
กบัคน และระหว่าง
คนกบัคน 

การเรยีนรูใ้นตวับุคคล 

ความสามารถในการ 
เรยีนรู ้ความเขา้ใจ 

ในงานนัน้ 

ทีม่า : สุรชันี  เคนสุโพธิ,์ 2560. 
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 ในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์มาจากการฝึกอบรมก่อนซึ่งจะเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์งานในหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัจินกลายเป็นการฝึกอบรมน าไปสู่การพฒันา ซึง่ Nadler, 

(1989) นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบกิด้านการฝึกอบรมและพฒันา เห็นว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการในการปฏบิตังิานขององค์การให้สูงขึน้ ดงันัน้การฝึกอบรม 
การใหก้ารศกึษา และการพฒันาจงึไม่สามารถแยกออกจากกนัไดจ้ะเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั ดงันัน้ 
การพฒันาทรพัยากรมนุษยม์จีุดมุ่งหมายในการที่จะเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และเจตคติในการ
ปฏิบัติโดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้สอดคลอ้งกบัสภาพการท างานขององคก์ารทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ท า
ให้เกิดผลดต่ีอพนักงานที่จะก้าวหน้าในเส้นทางอาชพี ต่องานที่จะพฒันางานไปสู่เป้าหมายที่
ส าเรจ็เกดิผลผลติสูงสุด และต่อองค์การที่จะได้ผลประโยชน์ในด้านความเจรญิเตบิโตสามารถ
แขง่ขนักบัองคก์ารหรอืธุรกจิอื่น ๆ ได ้การฝึกอบรม การใหก้ารศกึษา และการพฒันาจงึสามารถ
น ามาเขยีนเป็นวงกลมซอ้นกนัแสดงถงึความสมัพนัธก์นัได ้ดงัภาพที ่1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการฝึกอบรม การศกึษา และการพฒันา 
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Nadler, 1989. 

 

 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน ากิจกรรมที่มีการก าหนดและวางรูป
แบบอย่างมรีะบบเพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถและ
ปรบัปรุงพฤตกิรรมของพนักงานให้ดขีึน้โดยมุ่งเน้นการพฒันา 3 ส่วน คอื (Gilley & Eggland, 

1990, p.5-13)  
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  2.1 การพฒันาบุคคล (Individual Development-ID) เป็นการจดัท ากจิกรรมทีช่่วยให้
บุคลากรในองคก์าร เหน็ว่าตนเองมจีุดแขง็ จุดอ่อนอย่างไรในการพฒันาตนเองโดยใชศ้กัยภาพ
ที่มอียู่เพื่อการพฒันาองค์การ ในขณะเดยีวกนัก็ให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลดว้ย รปูแบบการ
พฒันาจะเป็นการส ารวจตนเองในหน้าที่ที่ปฏิบตัิว่าขาดทกัษะใดบ้าง และให้ตดัสินใจในการ
พฒันาดว้ยตนเองตามทีต่นเองถนดั และเหน็ตอ้งการทีจ่ะพฒันาได้ 
  2.2 การพฒันาสายอาชพี (Career Development-CD) เน้นการวเิคราะห์ใหท้ราบถงึ
ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความรูค้วามสามารถ กจิกรรมการปฏบิตังิาน และการมอบหมาย
งานใหบุ้คคลปฏบิตัเิพื่อพฒันาทกัษะส าหรบัการปฏบิตังิานในอนาคต การพฒันาสายอาชพีเพื่อ
การเตรยีมบุคลากรส าหรบัความก้าวหน้าไดพ้ฒันาตนเอง เปิดโอกาสใหพ้นักงานแต่ละคนได้มี
โอกาสเตบิโตและก้าวหน้าในงาน โดยมุ่งสู่เป้าหมายในอาชพีทีต่นเองถนัด ซึง่ Dessler, (2003) 

ได้กล่าวว่า การพฒันาสายอาชพีเป็นความก้าวหน้าหรอืความเติบโตของพนักงานตามความ
เคลื่อนไหวไปตามเส้นทางของต าแหน่งหน้าที่เพื่อไปสู่ความส าเรจ็ของพนักงานและองค์การ 
กจิกรรมในการพฒันา ไดแ้ก่ การฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร(Workshop) การเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัจิรงิ (Action Learning) การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self –study) เป็นตน้ 

  2.3 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นวิธีการมุ่งพัฒนาวิธี
แก้ปัญหาองค์การด้วยวิธกีารใหม่ ๆ มกีารเรยีนรู้ร่วมกันในองค์การด้วยวธิกีารเรยีนรู้หลาย
รปูแบบเน้นการสรา้งนวตักรรม พยายามปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์าร และวฒันธรรมแห่งการ
เรยีนรูใ้นองค์การโดยสรา้งบรรยากาศให้พนักงานเน้นการเรยีนรู้ร่วมกนัจากความรูท้ี่เกดิจาก 
ประสบการณ์ของพนักงานน ามาแลกเปลีย่นกนัจนกลายเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ และจดัท ากล
ยุทธท์างการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคล้องเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ารเพื่อมุ่งไปสู่
การสรา้งองคก์ารแห่งความเป็นเลศิ จะเหน็ไดว้่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีมุ่่งเน้นการพฒันา
ใน 3 ส่วน คอื การพฒันาบุคคล การพฒันาสายอาชพี และการพฒันาองคก์าร ตามแนวคดิของ 
Gilley & Eggland, (1990) หน้าทีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีจ่ะเขา้มามบีทบาทใหเ้กดิการพฒันาทัง้ 3 
ส่วน ซึง่ผูบ้รหิาร (Administrator) จะต้องใหก้ารสนับสนุนมกีารก าหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจน 
จดัให้มผีู้ให้ค าปรกึษาด้านอาชพี (Career Counselor) มผีู้คอยให้ความช่วยเหลอืหรอือ านวย
ความสะดวก (Facilitator) จดัใหม้ผีูท้ าหน้าทีใ่นการสื่อสารกบัผูบ้รหิารหรอืผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
(Change Agent) และมผีู้วจิยัเกี่ยวกบักบัปัญหาที่เกดิขึน้ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ปการ
พฒันาคน งาน และองคก์ารเนื่องจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทัง้ภายในและภายนอกมอีทิธพิล
ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 3. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เป็นการพฒันาองค์การให้ไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู ้
(Learning Organization) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรยีนรู้และงานเข้าด้วยกันเป็น
หน่วยงานทีบุ่คลากรไดแ้สดงขดีความสามารถอยา่งต่อเนื่องเพื่อท าใหเ้กดิการเรยีนรูพ้ฒันาอยา่ง
ต่อเนื่ องและเป็นระบบท าให้เกิดผลลพัธ์ที่องค์การคาดหวงัไว้อย่างแท้จรงิ ซึ่งส่งเสรมิให้มี
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รปูแบบการคดิสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ ใหส้ามารถขยายวงออกไป ท าให้บุคลากรได้มอีสิระในการ
คิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานและองค์การ และน ามาเรยีนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องกลายเป็น
องคก์ารทีม่กีารเรยีนรูไ้ม่มวีนัสิน้สุด การเรยีนรูใ้นองคก์ารจะเกดิขึน้ 3 ระดบั คอื  
  3.1 ระดบับุคคล (Individual) องคก์ารต้องสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูร้ายบุคคล
ให้เขา้ใจถึงคุณลกัษณะของตนเองในการเป็นผู้ใฝ่เรยีนรูจ้นสามารถเป็นผู้รูล้กึในงานที่ตนเอง
ปฏบิตัดิ้วยการคดิอย่างมแีบบแผนเพื่อน าไปสู่การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนัในการท างานเป็นทมี
และมกีารเรยีนรูร้ว่มกนัเพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ  
  3.2 ระดบักลุ่มหรอืทมีงาน (Group or Team) เป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์้วย
การเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของกลุ่มให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นการท างานร่วมกนั ซึ่งการเรยีนรูข้องกลุ่มจะเป็นผลมาจากการเรยีนรูข้องบุคคล การ
เรยีนรูข้องกลุ่มที่ดจีะต้องเกิดขึ้นโดยการสรา้งกจิกรรมที่เอื้อต่อการปฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิใน
กลุ่มดว้ย 

  3.3 ระดับองค์การ (Organization) หรือการปรบัเปลี่ยนองค์การ (Organization 
Transformation) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ วฒันธรรมองค์การ โครงสรา้ง 
และกลยุทธ์ เป็นกระบวนการน าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และทศันคตหิรอืเจตคติ มาร่วม
กันใช้ในการพัฒนาองค์การ การเรยีนรู้ในระดับนี้จะเกิดขึ้นได้องค์การต้องให้อิสระและการ
ตดัสนิใจของบุคคลในการใช้ความรูเ้พื่อองค์การและต้องมกีารบูรณาการศกัยภาพของบุคลากร  
ทีม่อียูเ่ขา้กบัคุณภาพขององคก์ารในการท างานทีม่คีวามสุขอย่างยัง่ยนื 

  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิโดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัหรอือทิธพิลต่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ผู้บรหิารทางการจดัการทรพัยากรมนุษย์จงึถือว่าเป็นบทบาท
หน้าทีส่ าคญัที่ต้องท าการศกึษา วเิคราะหถ์งึปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การและตามความต้องการของบุคลากรที่ต้อง
ปฏบิตังิานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ฉะนัน้ ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นกจิกรรมที่
ส าคญัและเกี่ยวโยงอยู่กบัความส าเรจ็ขององค์การ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รบัการสนับสนุนอย่าง
จรงิจงัจากบรหิารระดบัสูงที่จะต้องให้จดัท ารูปแบบของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้วยการ
ฝึกอบรม ใหก้ารศกึษา การพฒันา และการเรยีนรู ้วธิกีารต่าง ๆ จะช่วยใหเ้พิม่พนูความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อสามารถมาพัฒนางานได้อย่างดี รวมทัง้การ  
บรูณาการในการใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา  
 ในปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของโลกท าใหเ้ป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นที่
ต้องน ามาพจิารณาถงึผลกระทบที่มต่ีอการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ในการด าเนินการทางธุรกจิ
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จ าเป็นต้องพิจารณาหรอืค านึงถึงปัจจยัภายในและภายนอกเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นการ    
เฝ้าระวงัไม่ให้เกดิความผดิพลาด การพฒันาทรพัยากรมนุษยก์็เช่นเดยีวกนัต้องมกีารพจิารณา
ปัจจยัที่มผีลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ซึง่ปัจจยัภายในองคก์ารสามารถควบคุมได้ หากแต่
ปัจจยัภายนอกไม่อาจควบคุมไดแ้ต่องคก์ารย่อมให้ความส าคญัเพื่อจะได้พจิารณาให้เกดิความ
เหมาะสม ซึง่ปัจจยัภายในองคก์ารหรอืสิง่แวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ นโยบายขององคก์าร 
การสนับสนุนของฝ่ายบรหิารและทศันคตขิองผูบ้รหิาร ความสามามารถของผูเ้ชี่ยวชาญในการ
ออกแบบการฝึกอบรมและพฒันา ความก้าวหน้าและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีโครงสรา้ง
และวฒันธรรมองคก์าร หลกัการและกฎเกณฑใ์นการเรยีนรู ้และปัจจยัหรอืสิง่แวดลอ้มภายนอก
องคก์าร ไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และวฒันธรรม สภาพการเมอืง
กฎหมาย และนโยบายรฐั ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสภาพตลาดแรงงาน 
ระบบการศกึษา เป็นตน้  
 ซึ่งในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การสามารถน าพิจารณาเพื่อจดัท ากลยุทธ์     
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้เกดิความคุ้มค่า โดยมกีารค านึงถงึปัจจยัทัง้ภายในและปัจจยั
ภายนอกไดด้งันี้  
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสทิธภิาพย่อมสามารถท าให้บุคลากรได้มกีารเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ใหม่ ๆ 
ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่อนัปัจจยัภายในน้ีองคก์ารสามารถควบคุมปัจจยั
ต่าง ๆ ภายในองคก์ารไมใ่หเ้ป็นไปในทางทีไ่มเ่หมาะสม ไดแ้ก่  
  1.1 นโยบายขององคก์าร  
  1.2 การสนบัสนุนของฝ่ายบรหิารและทศันคตขิองผูบ้รหิาร  
  1.3 ความสามามารถของผูเ้ชีย่วชาญในการออกแบบการฝึกอบรมและพฒันา  
  1.4 ความกา้วหน้าและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี 
  1.5 โครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์าร  
  1.6 หลกัการและกฎเกณฑใ์นการเรยีนรู ้
 2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เป็นสิง่ที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงท าให้ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะเกี่ยวขอ้งกบัองค์การซึ่งมผีลท าให้การตดัสนิใจ 
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารได ้ปัจจยัภายนอกดงักล่าวนี้ ไดแ้ก่  
  2.1 สภาพทางเศรษฐกจิ  
  2.2 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และวฒันธรรม  
  2.3 สภาพการเมอืงกฎหมาย และนโยบายรฐั  
  2.4 ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
  2.5 สภาพตลาดแรงงาน  
  2.6 ระบบการศกึษา 
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  2.7 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องเผชิญกบัปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ปัจจยัสภาพแวดล้อมจะเป็นผลกระทบทัง้ในด้าน
ส่งเสรมิให้การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์มปีระสิทธิภาพทัง้ในแง่ของการพัฒนางาน คน และ
องคก์าร ในขณะเดยีวกนัอกีมุมทางดา้นปัจจยัทีต่้องพจิารณาว่าจะส่งผลทีเ่ป็นอุปสรรคองคก์าร
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในอนัจะท าให้องค์การเกดิผลกระทบ   
ทีไ่ม่เป็นไปตามทีต่้องการ เช่น สภาพทางเศรษฐกจิ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และวฒันธรรม 
เทคโนโลย ีและ การเปลีย่นแปลงของความตอ้งการผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

 

การออกแบบการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ (Designing Effective Training)  
 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรมเป็นกระบวนการออกแบบฝึกอบรม (training design 

process) ซึ่งมกีระบวนการอยู่ 7 ขัน้ตอน ได้แก่ การประเมนิความต้องการ การเตรยีมความ
พรอ้มของพนักงานในการฝึกอบรม สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู ้การถ่ายโอนการฝึกอบรม การ
วางแผนการพฒันาและการประเมนิผล การเลอืกวธิกีารฝึกอบรม  และ โปรแกรมการตรวจสอบ
และการประเมนิ เป็นตน้ ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1. ขัน้ตอนที่ 1 การประเมนิความต้องการเป็นขัน้ตอนของการประเมนิความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรม โดยทราบว่าต้องการอบรมอะไรบ้างที่เป็นความจ าเป็นต่อการพฒันา 
และความเรง่ด่วนในการฝึกอบรมในการทีจ่ะท าใหเ้กดิความตอ้งการของหน่วยงาน 

 2. ขัน้ตอนที่ 2 การเตรยีมความพรอ้มของพนักงานในการฝึกอบรม ในขัน้ตอนนี้เป็น
การเตรยีมการให้พนักงานถึงความพร้อมในการพัฒนาซึ่งท าได้ 2 ลักษณะ คือ การสร้า ง
แรงจงูใจใหก้บัพนกังาน และทกัษะพืน้ฐานความจ าเป็นของหลกัการฝึกอบรม 

 3. ขัน้ตอนที ่3 สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู ้เป็นการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้ที่
มคีุณลกัษณะทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิขึน้ในการฝึกอบรม  
 4. ขัน้ตอนที่ 4 การถ่ายโอนการฝึกอบรม เป็นการสรา้งการฝึกอบรมที่ประยุกต์เนื้อหา
กบังานที่ท าประจ าของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมขัน้ตอนนี้จะเกี่ยวขอ้งกบัจดัให้มผีู้ฝึกสอนที่เขา้ใจ
วธิกีารจดัการการปรบัปรุงทกัษะการท างานรวมทัง้การไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูจ้ดัการ 
 5. ขัน้ตอนที ่5 การวางแผนการพฒันาและการประเมนิ แผนการพฒันาและการประเมนิ
จะเป็นการรวมผลลพัธ์การฝึกอบรม เช่น การเรยีนรู ้พฤตกิรรม และทกัษะ ซึง่การเลอืกวธิกีาร
ฝึกอบรมที่มผีลลพัธ์ทีว่เิคราะห์ถงึผลคุม้คา้กบังบประมาณ อย่างไรก็ตามประสทิธภิาพของการ
ฝึกอบรมตอ้งเกดิผลคุม้ค่าทางการผลติ 
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 6. ขัน้ตอนที่ 6 การเลอืกวธิกีารฝึกอบรม การเลอืกเครื่องมอืในการฝึกอบรมต้องอยู่บน
พื้นฐานของวตัถุประสงค์การเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนนี้อาจจะเลอืก
เครื่องมอืที่ใช้ในการฝึกอบรมที่เป็นแบบวธิดีัง้เดมิคอืเป็นแบบผู้อบรมมปีฏสิมัพนัธก์นัลกัษณะ
เผชญิหน้าในการฝึกอบรม หรอืใชซ้ดีรีอม หรอืใชเ้วบ็ไซตก์ไ็ด ้

 7. ขัน้ตอนที ่7 โปรแกรมการตรวจสอบและการประเมนิ ขัน้ตอนนี้เป็นประเมนิโครงการ
หรอืโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อท าการพฒันากระบวนการให้เกดิการเรยีนรูม้กีารเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม และบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูอ้ื่น ๆ  
 จากขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบการฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพซึ่งเริม่ตัง้แต่การ
ประเมนิความต้องการ การเตรยีมความพร้อมของพนักงานในการฝึกอบรม สภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนรู้ การถ่ายโอนการฝึกอบรม การวางแผนการพฒันาและการประเมนิ การเลอืก
วธิกีารฝึกอบรม และโปรแกรมการตรวจสอบและการประเมนิ เพื่อใหส้ามารถสรุปไดด้งัแสดงใน
ภาพที ่1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรม 

ทีม่า: (ดดัแปลงมาจาก Raymond A.Noe, 2005, p.6) 

 จากภาพที่ 3 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรมเป็นการออกพื้นฐานหลกัระบบการ
ออกแบบเครื่องมอืที่เป็นกระบวนการในการพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรม ไม่มรีูปแบบการ

การประเมินความ
ต้องการ 

- การวเิคราะห์
องคก์าร 
 การวเิคราะหบ์ุคคล
 การวเิคราะหง์าน
วางแผนการ
พฒันาและ
ประเมินผล 

-ก าหนดผลเรยีนรู ้
-ออกแบบการ
ประเมนิ
วางแผนวเิคราะห์
ตน้ทุน

การเตรียมความ
พร้อมของพนักงาน
ในการฝึกอบรม 

-ทศันคตแิละการจงูใจ 

- ทกัษะพืน้ฐาน 

การเลือกวิธีการ
ฝึกอบรม 

- แบบดัง้เดมิ 

- การเรยีนรูแ้บบ
อเิลก็ทรอนิคส ์

ส่ิงแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ 
-วตัถุประสงคก์าร
เรยีนรู ้
-วสัดุอุปกรณ์ 

-การฝึกฝน 

-การยอ้นกลบั 

-ชุมชนการเรยีนรู ้
-การสรา้งแบบจ าลอง 
-โปรแกรมการบรหิาร 
 

การถ่ายโอนการ
ฝึกอบรม 

-การจดัการตนเอง 
-เพื่อนร่วมงานและ
ผูจ้ดัการ 
-การสนบัสนุน 

โปรแกรมการ
ตรวจสอบและการ
ประเมิน 

-การประเมนิ 

-โปรแกรมการปรบัปรุง 
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พัฒนาระบบการเรยีนการสอนที่ เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวาง การออกแบบกระบวนการ
ฝึกอบรมบางครัง้เรยีกว่าแบบจ าลอง ADDIE เป็นกระบวนการออกแบบการสอนทีก่ระท าซ ้าใหม่
ในผลของการประเมนิผลเพื่อพฒันาของแต่ละขัน้ตอนที่ชีแ้นะให้นักออกแบบการสอนพจิารณา
กลบัไปที่ละขัน้ตอนก่อนหน้าผลิตผลขัน้สุดท้ายของขัน้ตอนหนึ่ง ๆ เป็นผลติผลเริม่ต้นของ
ขัน้ตอนต่อไป ซึ่งจะประกอบด้วยการวเิคราะห์ (analysis) การออกแบบ (design) การพฒันา 
(development) การด าเนินการ (implementation) และการประเมินผล (evaluation) ซึ่งจาก
ภาพดงักล่าวมขีัน้ตอนเริม่ตัง้แต่ การประเมนิความต้องการ การสรา้งความพรอ้มของผู้เรยีน    
ในการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกบัการวเิคราะห ์จากนัน้กส็รา้งสิง่แวดลอ้มหรอืบรรยากาศการเรยีนรูก้าร
ถ่ายโอนการฝึกอบรมและวางแผนและพัฒนาการประเมินเป็นการออกแบบการประเมิน 
ต่อจากนัน้กเ็ลอืกเครือ่งในการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าไปใชป้ระโยชน์ และขัน้ตอนสุดทา้ย 
จดัท าโปรแกรมการตรวจสอบและประเมนิ ซึ่งการออกแบกระบวนการประเมนิผล ดงันัน้ ที่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้การพัฒนาการฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ค านึงถึงวิธีการที่
เฉพาะเจาะจงของการออกแบบระบบเครื่องมือ (Instructional System Design) ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมจะมสีมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 
 1. การออกแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  การออกแบบการฝึกอบรมจะมี
ประสทิธภิาพเฉพาะเมือ่พนกังานบรรลุเป้าหมายและในการเรยีนการสอนหรอืการฝึกอบรม 

 2. การวดัผลวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูค้วรจะระบุก่อนการฝึกอบรม 

 3. ความส าคญัในส่วนการวางแผนและเลอืกเครื่องมอืในการประเมนิ ต้องให้ความใน
การตดิตามโครงการฝึกอบรมเพื่อแนะน าการเปลีย่นแปลงกระบวนการออกแบบการฝึกอบรม 

 ในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเครื่องมือที่น ามาใช้ในการเรยีนการสอนซึ่งเป็นการ
ออกแบบระบบซึ่งเป็นพื้นในการน าใช้ในการฝึกอบรม ที่เป็นการออกแบบระบบการเรยีนการ
สอน เป็นการน าเอาวธิรีะบบ หรอืการจดัระบบมาใชใ้นการเรยีนการสอน ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลู
ที่ ป้อน (Input) กระบวนการ(Process) และมีผลผลิต (Output) เช่น ระบบการสอน จะมี
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ เช่น ระบบครผููส้อน ระบบนกัเรยีน ระบบสื่อการสอน ระบบการเลอืกและใช้
สื่อการสอน หรอืแหล่งการเรยีนรู ้ซึ่งหน่วยย่อยเหล่านี้ สามารถท างานในหน้าที่ของตนอย่างมี
อสิระ แต่ถา้หน่วยยอ่ยนัน้มกีารเปลีย่นแปลงกจ็ะส่งผลกระทบถงึหน่วยยอ่ยอื่น ๆ ดว้ยระบบการ
สอนที่มกีารออกแบบโดยใช้วธิรีะบบ (Systematic approach) มกีารทดลองใช้อย่างกว้างขวาง 
มกีารก าหนดขัน้ตอนการสอน เช่น มกีารก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรู ้การใชแ้หล่งความรู ้ใหส้ามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน 
เช่น วัย เพศ อัตราการเรียนรู้ ความสามารถทางด้านสติปัญญา ความสนใจ ความถนั ด 
ประสบการณ์เดิม ตลอดจนพื้นฐานทางวฒันธรรม ซึ่งครูผู้สอนและนักเทคโนโลยกีารศึกษา    
จะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการออกแบบพฒันาระบบการสอน โพแฟม และเบเกอร ์(James W. 
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Popham, and Baker, 1970, p.13) ไว้คล้ายคลึงกันกับ Raymond A. Noe, (2005, p.6-7) ซึ่ง
ไดม้กีารออกแบบระบบการสอนโดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน 

 1. การก าหนดวตัถุประสงค์ เป็นก าหนดไว้ก่อนการฝึกอบรมว่าผู้เรยีนสามารถที่เรยีน
เนื้อหาอะไร อยา่งไร และจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
 2. การก าหนดวตัถุประสงค์ เป็นก าหนดไว้ก่อนการฝึกอบรมว่าผู้เรยีนสามารถที่เรยีน
เนื้อหาอะไร อยา่งไร และจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
 3. การพจิารณาพืน้ฐานผูเ้รยีน เป็นขัน้ตอนของการพจิารณาเพื่อทราบถงึขอ้มลูพืน้ฐาน
หรอืประสบการณ์ของผู้เรยีน ซึ่งจะท าใหผู้้สอนสามารถน ามาวางแผนก่อนการเรยีนการสอนได ้
โดยทัว่ไปจะต้องมกีารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพราะแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั ซึง่จะใชก้ารวเิคราะห์
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) จะเป็นการหาขอ้มูลเหล่านี้จากบนัทกึการ
ท างาน หวัหน้างาน และท าแบบทดสอบก่อนเรยีนโดยผูส้อนสรา้งขึน้ 

 4. การวางแผนกจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นการเตรยีมการเรยีนการสอนไวล้่วงหน้า
ด้วยการก าหนดเนื้อหาที่จะสอนมจีุดประสงค์อะไรบ้างใช้เวลาเท่าใดในการสอนเรื่องดงักล่าว 
สอนโดยวธิใีด ใชส้ื่ออะไรประกอบการสอน และวดัผลและประเมนิผลโดยวธิใีด กรวางแผนการ
สอนจดัท าได้ 2 ลักษณะ คือ จดัท าเป็นก าหนดการสอนหรอืแผนระยะยาว และจดัท าเป็น
แผนการสอนหรอืแผนระยะสัน้ ในการจดัท าแผนกิจกรรมการเรยีนการสอนต้องศึกษาและ
วเิคราะหห์ลกัสูตร ศกึษาแนวการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้นื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ คุณภาพ
ผูเ้รยีนจะช่วยใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัการ จดัประสงคข์องหลกัสูตรเพื่อให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามจุดประสงค์ผูส้อนตอ้งมกีารวางแผนใหร้อบคอบชดัเจน จงึจะสามารถน าไปใช้
ได ้และการน าแผนไปสอนจะตอ้งด าเนินการตามแผนดว้ย 

 5. การประเมนิผล เป็นการประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีนซึ่งเกดิจากการปฏสิมัพนัธก์นั
ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน หรอืผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัสื่อ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสอนหรอื
การท ากิจกรรมระหว่างการเรยีนการสอน ซึ่งขัน้ตอนการประเมนิจะเป็นสิ่งที่ส าคญัในการที่
ติดตามผลในการฝึกอบรมว่าผู้เรียนได้รบัการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
พฤตกิรรมมากน้อยเพยีงใด และเป็นการวดัประสทิธภิาพของการออกแบบกระบวนการฝึกอบรม
ไดว้่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ 
 ดังนัน้ กระบวนการออกแบบการฝึกอบรมที่ดีจะต้องกระท าอย่างเป็นขัน้ตอนที่ได้
ก าหนดไว้เนื่องจากการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นการจดักจิกรรมเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้สามารถไปด าเนินงานเพื่อพฒันา
ผลงานให้เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลให้เกิดกับองค์การ งาน และบุคคล รวมทัง้การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของงานเดมิใหม้คีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัยคุการบรหิารจดัการแบบใหม ่ 
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สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานและการเรียนรู้  
(The Forces Influencing Working and Learning)  
 ยุคโลกาภิวตัน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ ประชากรมกีารเปลี่ยนแปลง เกิด
เทคโนโลยีที่ทันสมยั และเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้  อิทธิพลการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มผีลกับการด าเนินชีวติของมนุษย์ การผลิตสินค้า และบรกิารองค์การ
จ าเป็นต้องมกีารเข้าใจถึงการที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเพิ่มคุณค่าในการเรยีนรู้    
ในงานของพนักงาน การท างานของพนักงานแต่ละบุคคลก็มทีกัษะที่แตกต่างกนัและต้องการ   
ที่จะต้องพฒันา ซึ่งสภาพเหล่านี้มผีลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ธุรกจิ และสงัคม เพื่อความรอด
บรษิทัจ าเป็นตอ้งมใีหค้วามส าคญัในบทบาทของการฝึกอบรมเพื่อใหท้รพัยากรมนุษยไ์ดเ้กดิการ
เรยีนรูใ้นการท างานดว้ยอาศยัการฝึกอบรมนัน่เอง ซึ่งสภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อการท างาน
และการเรยีนรู ้โดยทัว่ไปทีเ่กดิขึน้มดีงัต่อไปนี้ (Raymond A.Noe, 2005, 8-22)  
 1. ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดนท าให้มี
อทิธพิลต่อการเรยีนรูใ้นการพฒันาตนเองของพนักงาน รวมทัง้องค์การจะต้องเขา้ใจพรอ้มทัง้
ประเมนิความต้องการใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเพื่อให้
พนกังานไดเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะน ามาใชใ้นการท างานและพฒันาตนเอง 
 2. ความต้องการภาวะผู้น า (Need for leadership) มนุษย์โดยทัว่ไปย่อมต้องการให้
ตนเองเป็นที่ยอมรบัในความสามารถของตนเอง การแสดงตนเองให้เหนือผู้อื่นย่อมเป็นสิง่ที่
มนุษย์ต้องการให้เกิดการนับถือ การเรยีนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถในการท างานจะ
สะทอ้นใหเ้กดิความตอ้งการมภีาวะผูน้ าในการท างาน 

 3. การเพิ่มคุณค่าความรู้ (Increased value placed on knowledge) ความรู้เป็นสิ่งที่
สามารถน ามาบรหิารจดัการใหเ้กดิมลูค่าต่อตนเองและองคก์าร ความรูเ้กดิจากในตวัคนทีม่กีาร
สัง่สมความรู้ในตวัเอง และจากประสบการณ์ในการท างาน ความรู้จะถูกสรา้งมูลค่าหรอืเพิ่ม
มูลค่าด้วยการน ามาใช้ประโยชน์ด้วยการถ่ายทอดเรยีนรูต่้อกนั ด้วยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้น
เกดิองคค์วามรูใ้นองคก์ารมกีารหมุนเวยีนแลกเปลีย่นกนั โดยส่วนใหญ่ความรูจ้ะถูกน ามาใชด้ว้ย
การลงมอืปฏบิตัจินเกดินวตักรรมสรา้งมลูค่าใหก้บัตนเองและองคก์าร 
 4. การดงึดูดและรกัษาคนด ีคนเก่งไว ้(Attracting and retaining talent) การบรหิารทุน
มนุษย์ที่ให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์การผู้บรหิารต้องมีการวางแผนตัง้แต่เริม่หาบุคคลเข้าสู่
องคก์ารเมื่อไดม้าต้องพฒันา รกัษา และใชป้ระโยชน์ใหคุ้้มค่าในขณะเดยีวกนัการดูแลพนักงาน
ไวใ้หน้านนัน้ต้องอาศยักลยุทธท์ีท่ าใหพ้นักงานพฒันาตนเองดว้ยความต้องการทีส่นใจจะเรยีนรู้
ในสิง่ทีต่นเองเหน็ว่ามคีุณค่า  
 5. การให้บริการและคุณภาพกับลูกค้า (Customer service and quality emphasis) 
การให้บรกิารลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อก าไรและตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
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องค์การ คุณภาพของการให้บรกิารต้องมาจากใจที่พนักงานมุ่งมัน่ พนักงานต้องเรยีนรู้จาก
ความต้องการของลูกคา้อย่างแท้จรงิเพื่อน ามาพฒันาการให้บรกิารอย่างเหมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการ  
 6. การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความหลากหลายของพนักงานในสถานที่ท างาน  

(Change demographics and diversity of the work force) องค์การจะต้องมกีารบรหิารความ
หลากหลายของพนักงานให้ได้ท่ามกลางสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได ้
โดยเฉพาะสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่โลกไร้พรมแดนการอพยพ การยอมรบัด้านเชื้อชาต ิ
ศาสนา การศกึษา ภาษา และความสามารถท าใหใ้นองคก์ารต้องการใช้สิง่เหล่านี้จากพนักงาน
ให้ เกิดความแตกต่างด้วยทักษะ ความสามารถ เช่น ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณต่ีาง ๆ เป็นตน้  
 7. เทคโนโลยใีหม่ (New technology) สภาพสงัคมปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงไปเป็น   
ผลมาจากโลกาภวิตัน์ ท าใหก้ารเรยีนรูข้องพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ์ที่เป็นโลก
ของดจิทิลั ในการพฒันาฝึกอบรมพนักงานนัน้ ผู้จดัโปรแกรมการฝึกอบรมจ าเป็นต้องอาศยัให้
พนักงานได้เรยีนรู้จากระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเนื่ องจากสามารถเรยีนรู้ได้ใน      
ทุกสถานทีอ่ยา่งสะดวก และเมือ่มคีวามพรอ้มกจ็ะเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาทีต่อ้งการได้ 
 8. ระบบการวัดผลการท างานสูงขึ้น (High performance models of work system) 
การวดัผลงานพนักงานในปัจจุบนัมกีารวดัดว้ยผลการท างานทีสู่งเนื่องจากยุคปัจจุบนัเครื่องมอื 
เทคโนโลยีมีความทันสมยัประสิทธิภาพสูง รวมทัง้การท างานต้ องอาศัยกาคิดรเิริม่ให้เกิด
นวตักรรมใหม่ ๆ การเรยีนรูข้องพนักงานเพื่อการท างานจงึค่อนขา้งเป็นสิง่ใหม่ ๆ ที่พนักงาน
ตอ้งเรยีนรูแ้ละสนใจในสิง่ทีต่อ้งเปลีย่นแปลงเพื่อใหต้อบสนองกลยทุธข์องธุรกจิองคก์าร 
 9. การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ (Economic changes) ระบบเศรษฐกจิในยุคของโลก
ไรพ้รมแดนย่อมท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในลกัษณะมคีวามผนัผวน พนักงานใน
องค์การต้องเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาตนเอง พฒันางาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า รวมทัง้มทีกัษะ ความรู ้ความสามารถที่ให้บรกิารแก่ลูกค้าและสรา้งมูลค่า
สนิค้าให้มคีวามทนัสมยัได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเศรษฐกจิดมีากขึน้ก็ย่อมมผีลต่อการเรยีนรู้ 
ทีต่้องการจะเรยีนรูเ้พื่อสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ให้กบัลูกคา้ได้ ดงันัน้ สภาพแวดลอ้ม 
ที่มอีทิธพิลต่อการท างานและเรยีนรูท้ าให้ทรพัยากรมนุษย์ต้องมกีารฝึกอบรมเพื่อให้มคีวามรู ้
หรอืสรา้งคุณค่าความรูใ้ห้เกดิขึน้กบัตนเอง ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้มกีารถ่ายทอดเรยีนรูจ้น
เกดิความรูท้ีเ่พิม่มลูค่าให้น าไปสรา้งนวตักรรมให้เกดิขึน้กบัองค์การ รวมทัง้การสรา้งเครอืข่าย
ในการต่อยอดความรู ้ท าให้พนักงานในองค์การได้เป็นผู้น าทางการเรยีนรู ้ท าให้ เกดิภาวะผู้น า
ในตวัพนักงานกลายเป็นคนด ีคนเก่ง ในขณะเดยีวกนัองค์การก็ต้องมวีธิกีารดูแล รกัษา และ
พฒันาคนดี คนเก่งให้คงอยู่กับองค์การให้นานที่สุด และในอนาคตที่มกีารเปลี่ยนแปลงการ
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ท างานทีผ่ลมาจากการเปลีย่นแปลงของยคุโลกาภวิตัน์ทีไ่ม่สามารถควบคุมไดอ้งคก์ารตอ้งมกีาร
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

สรปุ  
 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัต่อทุกองค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในยุคโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การค้าขาย และเทคโนโลยที าให้
องคก์ารต้องใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ
มาปฏบิตังิานให้แข่งขนักบัองคก์ารต่าง ๆ ได ้การฝึกอบรมจงึเป็นเครื่องมอืและวธิกีารทีส่ าคญั
วธิหีนึ่งที่องค์น ามาใช้ เนื่องจากการฝึกอบรมมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ความ
ช านาญ ความสามารถ ทศันคต ิและพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ ท าใหม้กีารปรบัปรุงการท างาน
มกีารเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ช่วยลดความผดิพลาดในการท างานหากมกีารน าเทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มา
ช่วยในการท างาน ท าให้เกดิการลดต้นทุนการผลติ ลดอตัราการหมุนเวยีนงานและการลาออก
ของพนกังาน รวมทัง้ยงัช่วยสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนักงาน การฝึกอบรมยงัเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงาน องคก์ารและผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ส่วนการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็น
กระบวนการที่จดัท าขึน้เพื่อให้บุคลากรได้เพิม่ศกัยภาพและพฒันาความรูใ้นงาน และปรบัปรุง
พฤตกิรรมการท างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างทีจ่ะเกดิขึน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึ
มสี่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ สิง่น าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ ์การพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์งึ
มคีวามส าคญัเมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกจิเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมต้องมกีารพฒันา รวมถงึการ
ปรับปรุงโครงสร้าง และขนาดขององค์การลงก็ย่อมพัฒนาคนเพื่อรองรับการท างานที่
เปลี่ยนแปลง การศึกษา และการเรยีนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันในการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยใ์นองค์การ ดงันัน้ การฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา และการเรยีนรู้  จงึเป็นการท าให้
บุคคลเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ ทศันคต ิและพฤตกิรรมเพื่อปรบัปรุง
การท างานใหด้ขีึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานและใหอ้งคก์าร
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 
 การออกแบบการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ       
ทีส่ าคญัที่เป็นขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การประเมนิความต้องการ การเตรยีมความพรอ้มของ
พนักงานในการฝึกอบรม การจดัสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู ้การถ่ายโอนการฝึกอบรม การ
วางแผนการพัฒนาและการประเมิน การเลือกเครื่องมือและวิธีการฝึกอบรม และการจัด
โปรแกรมการตรวจสอบและการประเมิน เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ส าคญัแลว้ยงัมสีภาพแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจยัหรอืมอีทิธพิลต่อการท างาน
และการเรยีนรู ้ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของโลก การเพิม่คุณค่าความรู ้การดงึดูดและรกัษา
คนดคีนเก่ง การใหบ้รกิารและคุณภาพกบัลูกคา้ ความหลากหลายในสถานทีท่ างาน เทคโนโลยี
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ใหม่เกดิขึน้ตลอดเวลา และระบบการวดัผลงานที่สูงขึน้ เป็นต้น ในการเรยีนรูเ้พื่อการฝึกอบรม
ของพนักงานองค์การต้องตระหนักถงึผลกระทบที่ส าคญัต่อการเรยีนรู ้การสรา้งบรรยากาศใน
การท างานและการเรยีนรู้ของพนักงานอาจจะได้รบัผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก จงึต้องตระหนักถงึสภาพแวดล้อมที่มอีทิธพิลต่อการท างานและการเรียนรู ้อนัได้แก่ 
ความเป็นโลกาภวิตัน์ การเพิม่คุณค่าความรูข้องพนักงานและองค์การ ความต้องการภาวะผูน้ า 
การรกัษาและดงึดูดความด ีคนเก่งให้อยู่กบัองค์การให้นาน การให้บรกิารและคุณภาพที่ดแีก่
ลูกค้า การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรยีนรู้ การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความ
หลากหลายของพนกังานในสถานทีท่ างาน และ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหบ้อกและอธบิายความหมายของการฝึกอบรม 

2. ใหบ้อกถงึความส าคญัของการฝึกอบรมและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอยา่งน้อย 7 ขอ้ 

3. ใหอ้ธบิายถงึเหตุผลทีท่ าใหอ้งคก์ารตอ้งมกีารฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
4. ใหบ้อกและอธบิายถงึประโยชน์ของการฝึกอบรมต่อพนกังาน ต่อองคก์าร และผูบ้งัคบับญัชา 
    มอียา่งไร  
5. ใหบ้อกและอธบิายถงึความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

6. แนวคดิในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเชงิระบบเพื่อใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าประกอบ 

    ดว้ย 3 ส่วนหลกั คอื 

7. ใหบ้อกถงึความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์อีะไรบา้ง 
8. สาเหตุและความจ าเป็นทีอ่งคก์ารตอ้งมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยม์สีาเหตุและความจ าเป็น 

    ใดบา้ง   
9. ใหอ้ธบิายความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศกึษา การพฒันา และการเรยีนรูม้าให้ 
     เขา้ใจพรอ้มยกตวัอยา่ง 
10. ใหอ้ธบิายถงึขอบเขตของการพฒันาทรพัยากรมนุษยว์่ามขีอบเขตอยา่งไรบา้ง 
11. ใหบ้อกและอธบิายถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ปัีจจยัใดบา้ง 
12. ใหอ้ธบิายถงึกระบวนการออกแบบการฝึกอบรมมขีัน้ตอนกีข่ ัน้ตอนอะไรบา้ง 
13. ใหบ้อกถงึสภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อการท างานและการเรยีนรูม้าอย่างน้อย 6 ขอ้  
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บทท่ี 2 

กลยทุธใ์นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 

 

 ผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ท าให้การเปลี่ยนแปลงขององค์การธุรกิจได้เผชญิกบัการ
รองรบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต การด าเนินธุรกจิดา้นต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการขบัเคลื่อน
ด้วยทรพัยากรทางการบรหิารต่าง ๆ ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และการจดัการ    
ที่จะผลกัดันด้วยกระบวนการทางการบรหิารจดัการให้องค์การได้ด าเนินกิจการไปได้ด้วย
ความส าเรจ็ ดงันัน้ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือทางการบริหารสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานมาสู่พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานให้ได้ เนื่ องจาก “บุคลากร” หรอื “คน” เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ รเิริม่สิ่งต่าง ๆ ให้
องค์การพัฒนาไปสู่เป้าหมายหรอืบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยส่วนองค์การจะ
ด าเนินการพฒันาคน หรอื บุคลากรในองค์การด้วย “การฝึกอบรม” ด้วยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้  ทัง้ในประสบการณ์ ในหน้าที่การงาน  และประสบการณ์ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส่วนของความรู้
(Knowledge) ทกัษะ ( Skill ) ความสามารถ (Ability) และทศันคติ (Attitude) ในการท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสูงสุดจงึต้องก าหนดนโยบายในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ในองค์การ โดยการน า “กลยุทธ์” มาเป็นเครื่องมือในการท าให้การฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพสูงสุด การสรา้งกลยุทธท์างการฝึกอบรมและพฒันาเป็นเครื่องมอืส าคญัในการน า
กลยุทธข์องการฝึกอบรมขบัเคลื่อนใหก้ารพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถเชื่อมโยงทุกส่วนงาน
ขององค์การ ซึ่งการจดัท ากลยุทธ์จะช่วยให้องค์การได้มทีิศทางที่ชัดเจน ว่าจะท าอะไร ท า
อยา่งไร ท าเมือ่ไหร ่ท าทีไ่หน ใหใ้ครเป็นคนรบัผดิชอบในการด าเนินการ และจะแลว้เสรจ็เมือ่ใด  
 การผลติสนิคา้และบรกิารหรอื ผลติภณัฑไ์ม่ว่าจะในรูปแบบของผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอุปโภค
หรอืบรโิภคกต็าม ย่อมต้องอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญในการ
คดิผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ใหส้ามารถแขง่ขนัและตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่น
พฤติกรรมตลอดเวลา หรือแม้แต่ค่านิยม ทัศนคติของผู้บรโิภค การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยจ์งึมคีวามส าคญัทีจ่ะต้องจดัท า “กลยุทธ”์ เมื่อผูบ้รหิารไดท้ราบถงึสภาพการณ์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคส่วนธุรกิจ พาณิชยกรรม และบรกิารต่าง ๆ ต้องกลบัมาทบทวนจดัท า 
กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อให้พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
วสิยัทศัน์และกลยุทธ์ขององค์การ อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรต้องท าอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้เกิดความท้าทายที่จะท างานในเชิงรุกกับการ
เปลีย่นแปลง ดงันัน้ ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้ง
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มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกบัการจดัท ากลยุทธใ์นการฝึกอบรมและพฒันา ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่เป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมและ
พฒันาใหเ้กดิความทนัสมยั เพื่อน ามาขบัเคลื่อนการพฒันาบุคลากรในองคก์ารให้เป็นผูม้คีวามรู ้
รเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ใหก้บัองคก์าร และสามารถแขง่ขนักบัธุรกจิต่าง ๆ ได ้ผูบ้รหิารจงึต้อง
ด าเนินการจดัท า “กลยุทธ์” ในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของการองค์การได้โดยการวิเคราะห์ตัวตนของธุรกิจองค์การให้เข้าใจถึงจุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรอื การวเิคราะหส์ภาพการณ์ขององคก์ารใหช้ดัเจนก่อน 

 

แนวคิดของกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 ในปัจจุบนัแนวคดิการจดัการสมยัใหม่ ได้น ามาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การเพื่อให้
สามารถสามารถพฒันาคน งาน และพฒันาองคก์าร ใหแ้ข่งขนัในธุรกจิ และก้าวสู่ความเป็นเลศิ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ “กลยุทธ์” จึงเป็นเครื่องมือทางการ
บรหิารงานทีผู่บ้รหิารทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครฐัและธุรกจิเอกชน ที่ต้องท ากลยุทธ์
มาช่วยขบัเคลื่อนวสิยัทศัน์ ให้ลงสู่การปฏบิตัใิห้เป็นรปูธรรมที่ชดัเจน กลยุทธจ์งึเป็นกจิกรรมที่
ตอ้งอาศยัความร่วมมอื รว่มแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองคก์ารจงึจะท าใหเ้กดิความส าเรจ็
ตามทศิทางที่องค์การได้ก าหนดไว้ กลยุทธจ์งึเป็นมาตรการส าคญัในการด าเนินกจิกรรมที่เป็น
พันธกิจ ภารกิจต่าง ๆ ขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ดงันัน้ องค์การจงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพของธุรกจิที่
เป็นทัง้สภาพภายในและภายนอก โดยการท าการศกึษาสภาพสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ของธุรกจิให้
ชดัเจนเป็นจรงิ แล้วจงึน าไปจดัท ากลยุทธ์ เพื่อให้เป็นแนวทางหรอื กลยุทธ์เป็นการก าหนด
ทศิทางของการด าเนินงานขององค์การให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และกลยุทธ์นัน้ต้องมคีวาม
ยดืหยุ่น เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัเป็นส าคญั โดยองคก์ารกจ็ าเป็นต้องอาศยั
ผู้บรหิารในระดบัต่าง ๆ และผู้ปฏบิตัิงานภายในองค์การ เพื่อที่จะสามารถน าพาองค์การไปสู่
วสิ ัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้ การก าหนดกลยุทธ์จะให้ส าเรจ็ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกคน ทุกระดบั และทุกฝ่ายทัว่ทัง้องค์การ เพื่อให้องค์ประกอบทุกส่วนขององค์การ
ด าเนินงานให้สนับสนุนและสอดคลอ้งกนั เพื่อใหว้สิยัทศัน์เป็นจรงิและบรรลุไดเ้ป็นจุดมุ่งหมาย
เดยีวกนั ยกตวัอย่างบรษิทัโนเกยี (Nokia) ซึง่เป็นที่รูจ้กักนัทัว่โลกในการเป็นผู้น าทางการผลติ
เกี่ยวกบัการสื่อสารชัน้น าของโลก ทีม่องว่าการเรยีนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของความส าคญัในการสรา้ง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ น าการฝึกอบรมพนักงานมาใช้ในการพฒันาทกัษะเฉพาะด้านในงานประจ า 
พนักงานเรยีนรูใ้นงาน แก้ไขปัญหางาน จนสามารถแก้ปัญหาในส าเรจ็ได้ และน าไปพฒันางาน
ส าหรบัอนาคต ซึ่งบรษิัทได้มกีารให้พนักงานได้ฝึกอบรมแบบไม่เป็นทางการโดยให้พนักงาน
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในงาน และให้พนักงานได้มกีารพบปะพูดคุยกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั  
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ในงานระหว่างพนกังานกบัพนักงาน หลงัจากนัน้บรษิทักน็ าการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานมา
ช่วยในการสรา้งสิง่ใหม่ในการท างานเพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมมกีารเพิม่การให้บรกิารและพฒันาให้มคีวามทนัสมัยและเกดิการแข่งกนัมากขึ้น
เรือ่ย ๆ การทีบ่รษิทัจะเป็นผูน้ าทางธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ท่ามกลางความซบัซอ้นที่มคีวาม
หลากหลายทางธุรกิจเช่นนี้  หากจะให้เกิดความส าเร็จได้อย่างยัง่ยืนบริษัทจะต้องกระตุ้น
พนักงานและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงความคดิเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท างาน จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบนัเหตุผลที่บรษิัทเน้นกลยุทธ์การฝึกอบรมเป็น
ส าคญันัน้กเ็พราะว่าบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิต้องการทีท่ าเงนิหรอืก าไร รวมทัง้เป็นหน้าที่ทางธุรกจิ
ทีต่้องอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการด าเนินการทางธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็เมื่อ
คดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมดของบรษิทั เพื่อช่วยให้บรษิทัประสบความส าเรจ็กจิกรรม
การฝึกอบรมจงึสามารถช่วยให้บรษิัทบรรลุตามกลยุทธ์ธุรกิจ ดงันัน้ กลยุทธ์ธุรกจิ (business 

strategy) จงึเป็นการวางแผนในการบูรณาการเป้าหมาย นโยบาย และกิจกรรมของบรษิทัเข้า
ด้วยกัน กลยุทธ์จึงมีอิทธิพลต่อการใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ได้แก่ เงิน คน 
เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ และการด าเนินการ เป็นต้น ฉะนัน้ กลยุทธ์บรษิัทจะช่วยให้กิจกรรม
ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเงิน การตลาด และการจดัการทรพัยากรมนุษย์ไปสู่
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย หากบรษิัทได้มเีป้าหมาย (goals) ก็จะช่วยให้กิจกรรมของบรษิัท
ด าเนินได้ตามเป้าหมายในระยะกลาง และระยะยาว เป้าหมายของบรษิัทส่วนใหญ่ ได้แก่ 
เป้าหมายทางดา้นการเงนิซึง่จะช่วยเพิม่มลูค่าหรอืก าไรใหก้บัผู้ถอืหุ้นแต่บรษิทัมเีป้าหมายอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจของพนกังาน ดา้นอุตสาหกรรม และบรกิารชุมชน  
 กลยุทธ์ธุรกิจ (strategic) และเป้าหมาย (goals) จะเชื่อมโยงโดยตรงและโดยอ้อม
ระหว่างการฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกจิ และเป้าหมาย การฝึกอบรมสามารถช่วยให้พนักงานพฒันา
ทกัษะความต้องการในรูปแบบของงานซึ่งมผีลโดยตรงกบัธุรกจิ ซึ่งท าให้พนักงานได้มโีอกาส
เรยีนรูแ้ละพฒันาความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ ในสภาพแวดลอ้มของการท างาน ซึง่กลยุทธธ์ุรกจิจะช่วย
ให้องค์การรกัษาหรอืดงึดูดพนักงานที่ด ีเก่งมคีวามรู ้ความสามารถ และจูงใจให้ปฏบิตังิานอยู่
กบัองค์การได้นานด้วยการใช้กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพฒันาที่ไปสู่เป้าหมายด้วยให้เรยีนรู้
และพฒันาตนเองในงานทีป่ฏบิตัจิะท าใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูใ้นงานนัน้  
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัการฝึกอบรมจะให้เกดิผลคุม้ค่าต่อการช่วยพฒันากลยุทธท์าง
ธุรกจิเขา้ใจถงึกลยทุธท์ีม่คีวามส าคญัในการน ามาเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ารใหส้นบัสนุน
พันธกิจ เป้าหมาย และกิจกรรมโครงการ จงึต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจดัการให้องค์การได้
ด าเนินงานตามทิศทางที่ได้ก าหนด จงึต้องทราบความหมายของกลยุทธ์ ระดบั/ประเภทของ  
กลยทุธ ์ 
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วิวฒันาการของบทบาทการฝึกอบรม 

 บรษิทัหลาย ๆ บรษิทั เช่น บรษิัทโนเกยี ได้ให้ความส าคญัและเขา้ใจอย่างต่อเนื่องใน
การเรยีนรูส้ภาพปัจจุบนัเกี่ยวกบัความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ และขอ้ได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนั จึงท าให้บทบาทของการฝึกอบรมของบรษิัทต้องเปลี่ยน บทบาทของการ
ฝึกอบรมมวีวิฒันาการมาจากการมุ่งสู่การเรยีนรู ้การสรา้งความรู ้และการแบ่งปันความรู ้การ
ฝึกอบรมมุง่เน้นการจดัโปรแกรมการพฒันาดว้ยการสอนทกัษะ อยา่งไรกต็าม การพฒันาผลการ
ท างานเป็นความต้องการของธุรกิจในการด าเนินงาน บทบาทการฝึกอบรมจะเน้นการเรยีนรู ้
โดยการสรา้งความรู ้และแบ่งปันความรู ้การเรยีนรู ้( learning) จงึหมายถงึ การไดม้าซึ่งความรู้
โดยพนักงาน หรอืกลุ่มพนักงาน จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความรูใ้นงานในการตดัสนิและการ
บรรลุเป้าหมายของงาน ส่วน ความรู ้(knowledge) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคล หรอื ทมีงานพนักงาน 
รู้จกัหรอืรู้ว่าจะท าอย่างไร (ความรู้ของมนุษย์และสงัคม) ตลอดจน กฎระเบียบขัน้ตอนหรอื
กระบวนการ เครื่องมอืและการปฏิบตัิหน้าที่ประจ า (ความรู้ที่มีโครงสร้าง) ทัง้ความรู้ที่เป็น
ความรูฝั้งลกึในตวัหนักงาน (tacit knowledge) และความรูป้รากฏแจง้ชดัเจนหรอืชดัเจน ความรู้
ทีแ่จง้ชดัหรอืทีป่รากฏไดช้ดัเจน (explicit knowledge) หมายถงึ ความรูท้ีเ่ป็นรปูแบบ ระบบและ
สามารถสื่อสารไดส้ามารถคน้หาไดจ้ากเอกสาร คู่มอื ต ารา และขอ้ก าหนด เป็นต้น ความรูท้ี่ไม่
ปรากฏชดัแจง้หรอืความรูท้ี่ฝังลกึอยู่ในตวัคน (tacit knowledge) หมายถงึ ความรูใ้นตวับุคคล
ซึง่เป็นประสบการณ์ของบุคคล และยากทีอ่ธบิาย เพราะว่าความรูฝั้งลกึเป็นความยุ่งยากในการ
สื่อสาร ความรูจ้ะส่งผ่านไปยงับุคคลอื่นจากประสบการณ์โดยตรง ไดแ้ก่ การปฏสิมัพนัธ์พูดคุย
กนักบัพนักงานคนอื่น การดูพนักงานคนอื่น ประเภทของความรูท้ี่แจง้ชดักบัความรูไ้ม่แจง้ชดั
นัน้มคีวามส าคญัเกี่ยวขอ้งกบัความรูใ้นองค์การ ลูกคา้ และความรูท้ี่เกี่ยวกบัการะบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์าร พนักงานต้องการทีเ่ขา้ใจถงึธุรกจิขององคก์าร ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ การ
รายงานทางการเงนิ และการด าเนินงานขององค์การ การเข้าใจถึงความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานในองคก์ารเกี่ยวกบังานประจ า จะท าให้พนักงานได้เกดิความคดิใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
ในการท างานไดด้ ีเนื่องจากปัญหาที่เกดิทุกวนั หากเกดิการเรยีนรูจ้นเกดิความคดิใหม่ จะช่วย
ท าใหแ้กปั้ญหาในการท างานไดต้รงเป้าหมายจะท าใหส้ามารถแกปั้ญหาทางธุรกจิใหก้บัองคก์าร 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการฝึกอบรมแบบเก่า จะส่งพนักงานเขา้รบัการฝึกอบรม หลงัจาก
ฝึกอบรมแล้วเสรจ็พนักงานมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูใ้นงานสนับสนุนช่วยเหลอืงานของ
ผู้จดัการ ดงันัน้ การฝึกอบรมแบเก่าจะไม่ได้มกีารเตรยีมการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะให้
พนักงานไดเ้ขา้ใจระหว่างความสมัพนัธ์ในเนื้อหาการฝึกอบรมและผลการปฏบิตังิานของบุคคล
หรอืวตัถุประสงค์ของการพฒันา หรอืเป้าหมายของธุรกิจ การฝึกอบรมประเภทเก่านี้จะท าให้
เกดิความลม้เหลวเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานและตอบสนองความต้องการทางธุรกจิ 
บทบาทของการจดัโปรแกรมการจดัฝึกอบรมจะต้องให้มคีวามต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจาก
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พนักงานมคีวามต้องการที่จะสอนความรู้และทกัษะที่เฉพาะ ระบบการจดัการธุรกิจจะมกีาร
พยากรณ์หรอืคาดการณ์ เพื่อควบคุมให้องค์การสามารถจดัการความรู้และทักษะท าให้ไม่
สามารถสื่อสารเกี่ยวกบัทกัษะและจะท าใหเ้กดิปัญหาในความเขา้ใจ ดงันัน้การฝึกอบรมจะต้อง
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่ต้องการให้มกีารพฒันาผลงาน และผู้บรหิารระดบัสูงต้องให้การ
สนบัสนุนในการฝึกอบรม 

 ดงันัน้ การฝึกอบรมไม่เฉพาะแต่การใชว้ธิกีารมคีรผููส้อนเพยีงอย่าง บุคลากรในองคก์าร
สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากการท างานหรอืประสบการณ์ เอกสาร ต ารา และบุคคล ตามความตอ้งการ
ทีจ่ะเรยีนรู ้การพฒันาของพนกังานใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรยีนรูห้รอืใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้การปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพอนัทีจ่ะส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัได ้การเรยีนรู้
ของบุคคลเกดิความรู ้2 ประเภท คอื 

 1. ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้แฝงเร้นอยู่ในตัวคนมีลักษณะ    
ไมเ่ป็นทางการเป็นลกัษณะความรูเ้ฉพาะตวับุคคลทีม่าจากประสบการณ์ ความเชื่อหรอืความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการปฏบิตังิานทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นตวัเองจนกลายเป็นความเชีย่วชาญแต่ละดา้น 
ความรูป้ระเภทนี้จะเกดิขึน้ได้ เช่น การถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ผ่านการสงัเกต การสนทนา 
การฝึกอบรม ความรูป้ระเภทนี้เป็นหวัใจส าคญัที่ท าใหง้านประสบความส าเรจ็ เนื่องจากความรู้
ประเภทนี้เกดิจากประสบการณ์ และการน ามาเล่าสู่กนัฟัง ดงันัน้ จงึไม่สามารถจดัใหเ้ป็นระบบ
หรอืหมวดหมู่ได้ และไม่สามารถเขยีนเป็นกฎเกณฑ์หรอืต าราได้ แต่สามารถถ่ายทอดและ
แบ่งปันความรูไ้ดโ้ดยการสงัเกตและเลยีนแบบ จงึต้องอาศยักลไกแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หค้นไดพ้บ
กนั สรา้งความไวว้างใจกนั และถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกนัและกนัทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ในงาน
ประจ า 
 2. ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ี่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
หรอืเป็นความรูท้ี่เขยีนอธบิายออกมาเป็นตวัอกัษรอย่างเป็นทางการ เป็นความรูท้ี่มกีารบนัทกึ
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และใช้ร่วมกนัในรูปแบบ ด้วยการถ่ายทอดผ่านวธิต่ีาง ๆ เช่น คู่มอื
ปฏิบตัิงาน เอกสารขององค์การ หนังสอื ต ารา วิดโีอ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น ความรู้
ประเภทนี้เป็นความรูท้ี่แสดงออกมาโดยใช้ระบบสญัลกัษณ์ จงึสามารถสื่อสารและเผยแพร่ได้
อยา่งสะดวก 

 ความส าคญัของการเรียนรู้มีนัยหลายประการ ดงันี้  
 1. การรบัรู้ของบุคคลที่ดีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการเรยีนรู้ได้ การรบัรู้จะช่วยให้
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและองค์การให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งการเชื่อม
ประสทิธภิาพการเรยีนรู้จะช่วยให้มัน่ใจได้ว่าพนักงานมแีรงจูงใจในการเรยีนรูแ้ละทรพัยากรที่
จ ากดั (เวลาและเงนิ) ส าหรบัการเรยีนรู ้มุง่เน้นในการพฒันางานจากการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยใหธุ้รกจิ
ประสบความส าเรจ็โดยตรง  
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 2. ความไม่สามารถคาดการณ์ได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่องค์การด าเนินงานจะ
ยงัคงเป็นบรรทัดฐานต่อไป เนื่ องจากปัญหาไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าการเรียนรู้
จ าเป็นต้องเกดิขึน้ในพื้นฐานที่จ าเป็น องค์การจะต้องจดัให้มกีารเรยีนรู้นอกห้องเรยีนแทนที่จะ
ใช้ประสบการณ์ในการท างาน และการฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อสอนทักษะของพนักงาน แต่
องคก์ารกลบัมุง่เน้นไปแกไ้ขปัญหาทีธุ่รกจิ  
 3. เนื่องจากความรู้ที่ฝังลึกอยู่ตัวพนักงานเป็นสิง่ที่ยากที่จะได้รบัในการจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรมได ้องคก์ารจ าเป็นตอ้งสนับสนุนการเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการทีเ่กดิขึน้ และใหม้รีะบบ
การใหค้ าปรกึษา จดัหอ้งสนทนา แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท างาน ยกตวัอยา่ง  
สภากาแฟ เป็นตน้ 

 4. การเรยีนรูจ้ะต้องได้รบัการสนับสนุนไม่เพยีงแต่กบัทรพัยากรทางกายภาพและด้าน
เทคนิคเท่านัน้ แต่ยงัเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมทางจติวทิยา สภาพแวดล้อมในการท างานของ 
องคก์าร จ าเป็นต้องสนับสนุนการเรยีนรู้ระหว่างผูจ้ดัการ และเพื่อนร่วมงานจ าเป็นต้องส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถหาวิธีในการเรยีนรู้ในงานได้ ในการท างานร่วมกัน 
นอกจากนี้ผู้จดัการต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของพนักงานและเป้าหมายในอาชีพเพื่อช่วยให้
พนักงานในองค์การ สามารถค้นพบกจิกรรมการพฒันาที่เหมาะสมกบัการเรยีนรู ้ซึ่งจะช่วยให้
พวกพนักงานประสบความส าเรจ็ในต าแหน่งหน้าทีท่ี่พนักงานปฏบิตัอิยู่ หรอืต าแหน่งอื่น ๆ ใน 
องคก์าร หรอื ด าเนินในการจดัขยายงานหรอืต าแหน่งงานใหก้วา้งออกไปในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
เช่น การเพิม่งานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบใหม้ากขึน้ในลกัษณะงานทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอนาคตที่
อาจจะเป็นความตอ้งการของลกูคา้กไ็ด ้     
 การสรา้งและแลกเปลีย่นความรู้ หมายถงึ การพฒันาทุนทางปัญญาขององคก์ารความรู้
ความเขา้ใจ ความคดิสรา้งสรรค ์และความสามารถขัน้สูงทีเ่ป็นความรูใ้นประสบการณ์ทีเ่กดิจาก
การเรียนรู้ที่เกิดจากงานในหน้าที่  แต่อาจมีการสร้างมูลค่าสูงสุด ส าหรบัธุรกิจโดยการให้
พนักงานเขา้ใจกระบวนการผลติหรอืบรกิารและความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานและแผนกต่างๆ 
(พนักงานทุกคนต้องมีความเข้าใจในระบบการท างานของบรษิัท) รวมทัง้กระตุ้นให้พนักงาน
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารที่มีคุณภาพสูง การสร้างและแบ่งปันความรู้ องค์การจะต้อง
จดัเตรยีมสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ีเช่น อเีมล์ เวบ็ไซต์เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานเกดิความ
รว่มมอืและแลกเปลีย่นความรู ้จะเหน็ไดว้่าบรษิทั ฟอรด์ มอเตอร ์ไดส้รา้งองคก์ารแห่งชุมชนนัก
ปฏบิตั ิ(communities of practice organized) ยกตวัอย่างพนักงานในบรษิทั ฟอรด์ มอเตอร ์ได้
สรา้งใหม้ชีุมชนนักปฏบิตัใินแผนกส ีและแผนกประกอบ โดยใหพ้นักงานไดม้กีารแลกเปลีย่นกนั
ระหว่างแผนกในโรงงานให้ค้นหาการท างานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งจะให้พนักงานแต่ละสร้างแบบ
ออกมาก่อนโดยใช้เป็นเครื่องมอืของการจดัการความรู ้คอื สรา้งความรู้ในหน้าที่ที่ปฏบิตัิหรอื
งานประจ าและน ามาแลกเปลีย่นแบ่งกนั ซึง่แต่ละคนกไ็ดพ้ฒันาความรูข้องตนเองท าใหต้นเองได้
ผลงานออกมาอย่างชดัเจน และที่ส าคญัพนักงานได้เกิดคุณค่าในการน ามาแลกเปลี่ยนกนัใน
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แผนกงาน ซึง่ตอนทีเ่กดิการแลกเปลีย่นแบ่งปันความรูก้จ็ะท าใหเ้กดิการทบทวนการปฏบิตัแิละ
การตดัสนิใจเพื่อทีจ่ะท าการส่งต่อในการแบ่งปันความรูไ้ปช่องทางออนไลน์ ซึง่บรษิทั ฟอรด์ ได้
ใช้ลงทุนในการพัฒนาโครงการที่จะสร้างมูลค่าให้กบับรษิัทด้วยการสรา้งชุมชนนักปฏบิตัิให้
เกิดขึ้นในองค์การได้ส าเรจ็ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นววิฒันาการของบทบาทการฝึกอบรมได้    
ดงัภาพที ่2.1  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ววิฒันาการของบทบาทการฝึกอบรม 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.41), By Raymond       

        A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

 

 จากภาพที่ 2.1 ววิฒันาการของบทบาทการฝึกอบรมนัน้ จะเห็นว่ามุ่งเน้นพฒันาการ
เกี่ยวกบัการฝึกอบรมในอดตีจะยงัคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อสอนเฉพาะทกัษะอย่างไรก็ตาม
การปรบัปรุงประสทิธิภาพของพนักงานและเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและความ   
ทา้ทาย (ซึง่องคก์ารพจิารณาว่าเป็นกลยุทธ)์ บทบาทการฝึกอบรมจะต้องพฒันาขึน้เพื่อเน้นการ
เรยีนรูแ้ละการสรา้งความรู ้ดงันัน้ การเรยีนรูจ้งึเป็นการเขา้ถงึความรู ้หรอืการได้มาซึ่งความรู้
จากพนักงานเป็นรายบุคคล หรอืเป็นทีมที่จะประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ท าประจ า เพื่อให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้เมื่อเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทมี ในงานที่ปฏบิตัจิงึเกดิความรู้
ซึ่งความรูม้าจากตวัพนักงานและการท างานเป็นทมีที่มกีารท างานทัง้เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ความรู้ที่เกิดจากตัวบุคคลซึ่งเรยีกว่าความรู้ซ่อนเร้นฝังอยู่ในตัวคนหรอืฝังลึก และ 
ความรูท้ี่แจ้งชดัหรอืเปิดเผย ซึ่งการจะเกิดความรู้นัน้ก็ต้องมกีารสนับสนุนช่วยเหลอืทัง้จาก
ผู้บรหิาร เครื่องมอื อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลย ีเป็นต้น ถงึจะสามารถตอบสนอง

ผลการด าเนินงาน 

 

ความตอ้งการของธุรกจิ 

 

สรา้งและแบ่งปันความรู ้
(Create and Share Knowledge) 

เน้นการเรยีนรู้ 
(Learning Emphasis) 

 เหตุการณ์ฝึกอบรม 

ทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) 
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ความต้องการของกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งมาจากผลของการท างานนัน่เอง ดงันัน้ ผู้ด าเนินการ
จดัการฝึกอบรมจงึเป็นผู้บทบาทส าคญัเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการเรยีนรูข้องพนักงานว่า การฝึกอบรม
และพฒันาบุคคลในองคก์ารมกีารจดักจิกรรมในการพฒันาไดห้ลากหลายเทคนิคทีต่รงกบัความ
ต้องการของผู้เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้เกิดความสนใจ และต้องมีการจัดสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้บุคคลในองค์การได้น าความรูจ้ากประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกนัก็นับว่า
เป็นการฝึกอบรมในรปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นงานเพื่อแกปั้ญหาไดก้ว่าวธิกีารฝึกอบรมซึง่
อาจจะท าใหไ้ดท้ราบถงึกลยทุธท์างธุรกจิรว่มกนัซึง่เกดิการพดูคุยกนัอย่างไมเ่ป็นทางการ 
 

ความหมายของกลยทุธ ์ 
กลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางที่องค์การจะต้องเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการซึ่งต้องมี
ลกัษณะทีเ่ป็นการก าหนดการกระท ากจิกรรมในระยะยาว และต้องมกีารค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม
ทัง้ภายในและภายนอกองค์การประกอบ ดังนัน้ เพื่อให้กลยุทธ์มีความเข้าใจมากขึ้นจึงมี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ กลยทุธ ์(strategy) ไดห้ลายท่านดงันี้ 
 มิค เล็ท เว็ท  และ วู๊ดบริด  (Micklethwait & Wooldridge,1996 in cities in Brain L. 

Delahaye, 2005, p.93) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ์ ไว้ว่า จุดหมายปลายทาง (means) 
ระดบัปฏบิตักิารและเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวธิกีารสู่จดุหมายปลายทางระดบันโยบาย 

 จมิ ไกรอฟีเวน็ซ์ (Jim Grieves,2003 , p.38) ไดใ้ห้ความหมายของ กลยุทธ ์ไว้ว่า เป็น
การก าหนดจุดหมายปลายทาง (end) และวธิกีารสู่จุดหมายปลายทาง (means) เชงินโยบาย ซึง่
ใชใ้นการก าหนดนโยบายจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อให้
เกดิความเป็นไปไดใ้นการก าหนดกจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 สเคอรเ์มอรฮ์อรน์ (Schermerhorn, 2002, p. 203) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ ์ไวว้่า 
แผนแม่บทหรอืแผนปฏบิตักิารทีค่รอบคลุมทุกกระบวนการในการปฏบิัตงิานขององค์การ ซึง่มี
ความส าคญัขององคก์ารซึ่งองคก์ารน ามาเป็นเครื่องมอืในการก าหนดทศิทางเพื่อน าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานในระยะยาว รวมทัง้เป็นการก าหนดวธิกีารในการใชท้รพัยากรทางการบรหิารใหบ้รรลุ
ตามทีก่ าหนดไว ้โดยท าใหอ้งคก์ารไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 

 พชิส์ และ ล ี(Pitts and Lei, 2000, p. 6) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ ไว้ว่า ความคดิ 
(ideas) แผนงาน (plans) และการกระท า (actions) ต่าง ๆ ที่ธุรกิจน ามาใช้เพื่ อให้ เกิด
ความส าเร็จเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุผลส าเร็จ มีความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้ ซึ่งนัน่ความหมายถึงความได้เปรยีบ
ทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพหรอืมคีวามชดัเจนในการน าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 
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 ฮิล (Hill,1998, p. 29) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ์ ไว้ว่า รูปแบบเฉพาะของการ
ตดัสนิใจและการปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  
 เคอร์โต และ ปีเตอร์ (Certo and Peter,1991, p.17) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ ์    
ไวว้่า วธิกีารด าเนินงานทีม่ ัน่ใจไดว้่าจะน าไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร (Wright 

et.al,1991, p.15) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ์ ไว้ว่า แผนของผู้บรหิารระดบัสูงที่จะน าไปสู่
ผลลพัธต่์าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิและเป้าหมายขององคก์าร  
 พอล (Paul,1983, p. 57) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ์ ไว้ว่า  ชุดของทางเลือก      
ระยะยาวเกีย่วกบัเป้าประสงคเ์ชงิปฏบิตักิารและนโยบายรวมทัง้แผนปฏบิตักิารของแผนงานของ
รฐับาลซึ่งองคก์ารภาครฐัก าหนดโดยค านึงถงึปัจจยัทีส่ าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์อง
แผนงานทีร่ฐับาลก าหนดไว ้และสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินงานของแผนงาน 

 สุพานี  สฤษฎ์วานิช,( 2552, หน้า 361) ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ ์ไวว้่า แผนงาน
ส าคญัทีอ่งคก์ารจะใชเ้ป็นแนวทางในการบรรลุสู่เป้าหมายหลกัขององคก์าร  
 วฒันา  วงศ์เกยีรตริตัน์ และคณะ,(2550, หน้า 16) ไดใ้หค้วามหมายของ กลยุทธ ์ไวว้่า 
การน าทางใหอ้งคก์ารโดยรวมไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยวธิกีารว่าที่ต้องมกีารกระท าอะไร ให้
ส าเรจ็ และท าอย่างไร ท าเมื่อไหร ่และใหใ้ครเป็นไปท าสิง่นัน้ รวมทัง้จะต้องมกีารตรวจสอบ และ
ประเมนิผล 

 จากความหมายของ กลยุทธ์ ทีม่นีักวชิาการไดใ้หค้วามหมายทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัไว้
ขา้งต้นสามารถสรุป ได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง แบบแผนที่มกีารก าหนดแนวทาง หรอื วธิกีาร    
สู่จุดหมายปลายทาง เพื่อน าการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารหรอืแนวทางทีเ่ป็นแบบแผนทีเ่หมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้องค์การได้ด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรทางการบรหิาร 
อนัได้แก่ เงนิ คน วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื เทคโนโลย ีและการจดัการโดยน าสรรพก าลงัคนใน
องคก์ารน าไปสู่กจิกรรมหรอืแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไวใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

 

ลกัษณะของกลยทุธ ์

  1. กลยุทธ์เป็นแผน (Plan) หรือ แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย  กลยุทธ์ที่ดีหรือ
เหมาะสมจะต้องมาจากการวางแผนที่มขี้อมูลที่ถูกต้องเป็นจรงิ ซึ่งขอ้มูลที่น ามาวางแผนต้อง
ได้มาจากการท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การก่อน ซึ่งนิยมท าการวเิคราะห์ด้วย
เครือ่งมอืทางการบรหิารจดัการ เช่น SWOT Analysis  

  2. กลยุทธ์เป็นรูปแบบของกจิกรรม (Pattern) ที่องค์การด าเนินการเป็นประจ ากลยุทธ์
เป็นแผนที่ละเอยีดและมทีศิทาง เพื่อน าลงไปสู่การปฏบิตัิ จงึเป็นรปูแบบของกจิกรรมที่ต้องลง
มอืปฏบิตัโิดยผูป้ฏบิตัติอ้งปฏบิตัติามแผน  
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 3. กลยุทธ์เป็นสถานะหรือต าแหน่ง (Position) ขององค์การในอุตสาหกรรม  ซึ่งจะ
สามารถบอกไดว้่าองคก์ารท าธุรกจิมสีถานะเป็นอยา่งไร อยูต่รงจดุใด และตอ้งพฒันาด าเนินการ
เพื่อใหด้ าเนินการตามกลยทุธใ์หส้ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

  4. กลยุทธ์เป็นมุมมอง (Perspective) ซึ่งก็คือวสิยัทัศน์และทิศทางขององค์การ เป็น
เครื่องมือที่น ามาก าหนดทิศทางขององค์การ ผู้บรหิารต้องมีการสื่อสารกับพนักงานทัว่ทัง้
องค์การ ตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดับต้น และผูป้ฏบิตังิานให้เหน็
วสิยัทศัน์ในอนาคตของธุรกิจ ซึ่งจะต้องก าหนดวตัถุประสงค์และทิศทางหรอืแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดงันัน้ กลยุทธ์ต้องเกิดความเข้าใจร่วมกนัในวตัถุประสงค์ด้วยจงึสามารถจดัสรร
ทรพัยากรลงมาสู่การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกนัทัว่ทัง้ระบบและเกดิประโยชน์สูงสุด 

 กลยุทธ์เป็นเสมอืนแนวทางที่มคีวามเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมกีารด าเนินงานอย่างไร
บา้งตามทีไ่ดม้กีารก าหนดไวซ้ึง่ลกัษณะของกลยุทธจ์ะต้องเป็นแผนทีอ่ยู่ในรปูแบบของกจิกรรม
ที่องค์การจะต้องมกีารปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด และบอกถึงที่จะท าให้ได้ตามที่แผนได้
ก าหนดไว ้

 

ระดบัของกลยทุธ ์ 
 องค์การจ าเป็นต้องเข้าใจว่าธุรกิจมีสภาพอย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การอย่างไร เมื่อองค์การได้ทราบสภาพขององค์การใน
ปัจจุบนัจงึต้องมาก าหนดวธิกีารและแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ พนัธกจิ และ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ องค์การจึงต้องก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ตามระดับความ
รบัผดิชอบของผู้บรหิาร ซึ่งการก าหนดระดบักลยุทธ์เพื่อสรา้งการแข่งขนัให้องค์การไปได้รอด
ท่ามกลางโลกไร้พรมแดน เป็นการก าหนดทิศทางว่าองค์การจะด าเนินงานไปในทิศทางที่
สามารถแขง่ขนัได ้จงึก าหนดระดบักลยทุธไ์ด ้3 ระดบั (Brian L.Delahaye,2005,p.101) ดงันี้ 
 1. กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและ
บ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมเป็นตวัก าหนดทิศทางโดยรวมขององค์การและบทบาทของแต่ละ
หน่วยธุรกจิทางกลยุทธ์ กลยุทธร์ะดบัองค์การจงึเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ เพื่อก าหนดทศิทาง
ในการแข่งขนัขององค์การ องคก์ารจะมกีารพฒันาไปสู่ทศิทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และจะ
จดัสรรทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอยา่งไร จงึเป็นกลยุทธท์ีต่อบสนองวตัถุประสงค์
หลกัในภาพรวมขององค์การ หรอืเป็นกลยุทธ์ระดบันโยบาย (Policy Level Strategy) ดงันัน้ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารกลยุทธร์ะดบัองคก์ารจะถูกก าหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสูง 
ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการโรงงาน ผูอ้ านวยการ เป็นต้น เพื่อจะควบคุมผลประโยชน์และการด าเนินงานของ
องค์การเป็นกลยุทธ์ระดบัที่กว้างของการจดัการกลยุทธ์ของธุรกจิ ผู้บรหิารระดบัสูงจะมหีน้าที่
รบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลยทุธ ์ดงันี้ 
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  1.1 มหีน้าที่ก าหนดทศิทางขององค์กร รบัผดิชอบโดยตรงต่อการก าหนดจดัสรา้ง
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์  
  1.2 ก าหนดแนวทางในการน าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะเข้าไปด าเนินการ
ธุรกจิทัง้หมด หรอืตอ้งการมสี่วนรว่มกบัคู่แขง่ขนั 

  1.3 การตดัสนิใจดา้นการจดัสรรทรพัยากรทางการบรหิารต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ 
คน อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร วสัดุ และการบรหิารจดัการ เป็นตน้  
  1.4 การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การให้มี
ศกัยภาพตามสถานการณ์ใหส้ามารถแขง่ขนัและเป็นผูน้ าทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

  1.5 ก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลศิเพื่อให้
น าไปสู่องคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีร่องรบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและน าไปสู่การแขง่ขนั 

 2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business-Level Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดบั
ที่ย่อยลงที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องหาวธิกีารสรา้งความได้เปรยีบเหนือคู่แข่งขนัและ
การด าเนินธุรกจิใหอ้ยูร่อด ซึง่เป็นสิง่ทีต่อ้งท าใหอ้งคก์ารมคีวามแตกต่างจากผูอ้ื่น หมายถงึ การ
ทีอ่งค์การได้เปรยีบที่เด่นชดั ในที่นี้คอืขดีความสามารถขององค์การ องค์การสามารถมจีุดแขง็
จงึท าให้มีความสามารถท าได้ดีกว่า การมทีรพัยากรที่คู่แข่งขนัไม่มี รวมทัง้ ระบุถึงวิธีการที่
องค์การจะใชใ้นการแข่งขนัทีจ่ะไปสู่จุดหมายปลายทาง และเป็นกลยุทธท์ี่มุ่งเน้นปรบัปรุงฐานะ
การแข่งขนัผลติภณัฑ์และบรกิาร ซึ่งพื้นฐานกลยุทธ์ระดบัธุรกจิจะด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้
และเขม้แขง็ตอ้งเกดิจากปัจจยั 4 ปัจจยั ดงันี้  
  2.1 ประสทิธภิาพ (Efficiency) จะสามารถวดัไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของปัจจยัการผลติ ซึง่
องคก์ารใดทีม่เีครื่องมอืและการบรหิารจดัการต้นทุนทางการผลติหรอืควบคุมใหม้ตี้นทุนในการ
ผลติต ่ากย็อ่มสรา้งประสทิธภิาพสงูได ้

  2.2 คุณภาพ (Quality) ผลติภณัฑแ์ละบรกิารย่อมอาศยัคุณภาพ เพราะคุณภาพจะ
เป็นตวัสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกจิจะน าไปสู่การสรา้งความไวว้างใจและเชื่อมัน่ของผลติภณัฑ์
และบรกิาร 
  2.3 การก่อใหเ้กดินวตักรรม (Innovation) การด าเนินธุรกจิสิง่ทีส่ าคญัในปัจจบุนัทีจ่ะ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางการผลติและการบรหิารจดัการต้องสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ โดย
ใหพ้นกังานคดิคน้ขึน้มาตลอดเวลา การด าเนินงานทางธุรกจิไม่ว่าจะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ย่อม
ตอ้งการใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่างดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สะดวก ใชง้านได้
อยา่งเตม็ประสทิธภิาพจงึตอ้งสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ ใหเ้กดิของในธุรกจิ 

  2.4 การสนองตอบความต้องการของลูกค้า (Customer responsibility) เมื่อธุรกิจ
ต่าง ๆ สามารถขายผลิตภัณฑ์และบรกิารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเกิดความ      
พงึพอใจสูงสุด รวมทัง้ลกูคา้เกดิความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้และเกดิการน ามาซือ้ซ ้าและมกีารบอก
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ต่อด้วยความไวว้างใจก็ย่อมเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่ท าให้การด าเนินกลยุทธ์ในระดบัธุรกจิประสบ
ความส าเรจ็สอดคลอ้งกบักลยทุธร์ะดบัองคก์ารได้ 
 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจเป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้บรหิารระดบักลางในหน่วย
ธุรกิจที่จะต้องน าแผนที่ก าหนดขึ้นลงสู่การปฏิบัติและเกิดผลส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์าร มดีงันี้ 
 1. การก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลในสภาพการณ์ที่มแีนวโน้มและส่งผล
ต่อการด าเนินธุรกจิ 

 2. การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตามหน้ าที่ ให้เกิดความมีเอกภาพ 
อ านวยการ ตดิต่อสื่อสาร และให้หน่วยงานได้รบัความสะดวกในการด าเนินงานตามภารกจิให้
ส าเรจ็ลุล่วง รวมทัง้เกดิความสามารถทางการแขง่ขนั 

 3. ก าหนดต าแหน่งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการแข่งขนัของผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
รบัผดิชอบ 

 4. ดแูลระดบัมาตรฐานและคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหส้ามารถอยู่ในระดบัผูน้ าทาง
ธุรกจิ 

 5. พจิารณาจดัสรรทรพัยากรในการด าเนินงานให้กบัหน่วยงานภายในองค์การให้เกิด
ประสทิธภิาพและคุม้ค่า 
 3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี หรือ กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Functional / Operational – 

Level Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานย่อย ๆ ทีค่รอบคลุมวธิกีารใน
การแขง่ขนัแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันา
กลยุทธ์ขึ้นมาโดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  เช่น 
แผนการผลติ แผนการตลาด แผนการด าเนินงาน แผนการด้านทรพัยากรมนุษย ์แผนการเงนิ 
เป็นต้น ผูบ้รหิารระดบัต้น ประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ เช่น การตลาด การเงนิ การผลติ เป็นต้น มี
หน้าที่ปฏบิตัิตามกลยุทธ์ของธุรกจิด้วยการพฒันาวตัถุประสงค์ประจ าปี เพื่อการใช้ทรพัยากร
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ดังนั ้น กลยุทธ์ระดับ
ปฏบิตัิการจะเป็นการก าหนดกลยุทธ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการก าหนดกลยุทธ์ในระดบั
องคก์ารและกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ ซึง่จะแตกต่างกนัจากกลยทุธท์ัง้สองระดบั ดงันี้  
  3.1 กลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการจะเป็นด าเนินการที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตาม
ภาระงานตามหน้าที่ที่ได้ร ับมอบหมาย ดังนัน้ จึงปฏิบัติภารกิจให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจงึตอ้งมกีารใชเ้วลาในการด าเนินงานสัน้กว่ากลยทุธร์ะดบัองคก์าร 
  3.2 การก าหนดกลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการจะมลีกัษณะเป็นงานตามหน้าที่จงึจะต้อง
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานที่ เป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง และเน้นการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มากการก าหนดกลยทุธข์องบรษิทั 
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  3.3 การก าหนดกลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏบิตัิงานในหน้าที่อย่าง
แท้จรงิซึ่งเป็นระดบัการปฏบิตังิานตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย และหากจะให้บรรลุเป้าหมาย
ของวสิยัทศัน์จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็และได้คุณภาพ หมายความว่า    
กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะเป็นการลงมอืปฏบิตัิให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุวสิยั พนัธกิจ 
เป้าหมาย หรอืวตัถุประสงคแ์ทช้ดัเจนขององคก์าร  
 กลยทุธร์ะดบัหน้าทีห่รอืปฏบิตักิาร สามารถก ากบัดูแลและรบัผดิชอบโดยผูบ้รหิารระดบั
ตน้ โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 1. ต้องก าหนดแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ เตรียมคน อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร เวลา และการจดัการ เป็นต้น ให้เพียงพอกับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายจงึจะสามารถสนองตอบความตอ้งการของกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ  
 2. มหีน้าที่ในการก ากับ ดูแล ควบคุม และ ช่วยเหลอืการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและกจิกรรมนัน้ๆ  
 3. ก าหนดตัวชี้ว ัดผลงาน หรือการจัดท ามาตรวัดผลการด าเนินงาน และก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานเพื่อน าไปการพฒันาและปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุตามกลยทุธ์
ระดบัองคก์ารดว้ย 

 4. ท าหน้าทีโ่ดยตรงในการสนองตอบความต้องการของลูกคา้ ตดิตามผลความพงึพอใจ
ของลูกคา้อย่างใกลช้ดิ รวมทัง้การประเมนิผลกบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหน้ าไปปรบัเปลีย่นกลยทุธร์ะดบัธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัหน้าทีต่่อไป 

 จากระดับกลยุทธ์ทัง้สามระดับ สามารถเขียนภาพเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารในกลยุทธแ์ต่ละดบัทีผู่บ้รหิารตอ้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพื่อน าพา
องคก์ารไปสู่เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิหรอืสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของ
องคก์าร ดงัภาพที ่2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 หน้าทีข่องผูบ้รหิารแต่ละระดบัในการก าหนดยทุธ ์

 

ผูบ้ริหารระดบัต้น 

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสงู 

กลยทุธ์ระดบัองคก์าร 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 

กลยทุธ์ระดบัธรุกิจ 
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เหตผุลท่ีส าคญัท่ีต้องใช้กลยทุธก์ารฝึกอบรมและการพฒันา 

 การพฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิารให้มคีวามทนัสมยัแปลกใหม่ และแตกต่างจากคู่
แขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั และการแข่งขนัในโลกของยคุดจิทิลั (Digital) เนื่องจากการด าเนินธุรกจิ
มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ดา้นการผลติ การตลาด และความต้องการของผู้บรโิภคต้องการความ
สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และประสทิธภิาพสงู จงึท าใหเ้กดิความจ าเป็นต้องมกีารพฒันาคนใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และความช านาญ ที่จะคดินวตักรรมใหม่ ๆ ใหก้บัธุรกจิ หากการ
ฝึกอบรมและพฒันาจะมแีผนการพฒันาโดยใช้วธิกีารฝึกอบรมที่เดิมคงจะไม่สามารถด าเนิน
ธุรกจิได้ท่ามกลางการแข่งขนั จ าเป็นต้องอาศยักลยุทธ์ทางการฝึกอบรมเขา้มาสรา้ง   กลยุทธ์
ให้มปีระสทิธภิาพสามารถพฒันาบุคคลให้มศีกัยภาพ ที่สรา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการท างาน
ประจ า อนัเนื่องจากองคก์ารสนบัสนุนสรา้งองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องก็
ยอ่มเป็นเหตุผลส าคญัต่อกลยทุธใ์นการฝึกอบรมและการพฒันา ดงันัน้ องคก์ารจงึต้องจดัท ากล
ยทุธใ์นการฝึกอบรมและพฒันา เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดว้ยเหตุผลดงันี้ 
 1. แรงผลกัดนัจากลูกค้า (customer driven) การผลติสนิค้าและบรกิารต้องค านึงถงึ
ความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นส าคญั เนื่องจากการลงทุนทางธุรกจิตอ้งอาศยัปัจจยัในการธุรกจิ 
ได้แก่ คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร และการจดัการ เป็นต้น การผลติสนิค้าและ
บรกิารแต่ละครัง้จ าเป็นต้องทราบความตอ้งการของผูซ้ือ้ หรอืลูกคา้ สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่ง
ความรู้ ลูกค้าจงึตัดสินใจซื้อสินค้าและบรกิารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน องค์การจงึต้องมี      
กลยุทธใ์นการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ รวมถงึพฤตกิรรม 
และทศันคตทิีด่เีหมาะสมกบัการท างาน เพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 2. การแข่งขนัระดบัโลก (global competition) อทิธพิลของกระแสโลกาภวิตัน์ท าให้
แนวคดิการพฒันาเพื่อให ้“คน” หรอืบุคลากรในองคก์ารเป็นคนเก่ง คนด ีมคีวามสามารถในการ
ผลิตสินค้าและบรกิารด้วยนวตักรรมใหม่ ๆ ท าให้แนวคิดการฝึกอบรมจงึต้องสร้างกลยุท ธ์
เพื่อใหส้ามารถก าหนดทศิทางการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหท้นักบักระแสการเปลีย่นแปลงและ
การแข่งขนัของโลกที่เป็นแบบพลวตั (dynamic) เนื่องจากเราไม่สามารถขายสินค้าเพียงใน
ประเทศเท่านัน้เพื่อความเป็นผูน้ าทางธุรกจิ 

 3. การก าหนดขนาดท่ีเหมาะสม (right sizing) องค์การในปัจจุบนัจะต้องมลีกัษณะ
โครงสรา้งองค์การทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปการผลติสนิค้า
อยู่ภายใต้เทคโนโลยทีี่ทันสมยัและก้าวหน้าด้วยเครอืข่ายดิจิทลั การมขีนาดองค์การที่ใหญ่
เกนิไปกอ็าจจะท าใหส้ิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายและการลงทุนค่อนขา้งสูงเพื่อใหล้ดต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจ องค์การต้องพฒันาบุคลากรให้มกีารน าระบบอินเตอรเ์ข้ามาใช้ในการท างาน จงึพฒันา
บุคลากรให้มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และได้พฒันาบุคลากรให้
เรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ตลอดเวลาดว้ย 
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 4. คุณภาพ (quality) การสร้างวฒันธรรมองค์การมุ่งเน้นที่การสร้างคุณภาพให้เกิด
ขึน้กบัองคก์าร พฒันาคุณภาพจะต้องมาจากบุคลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ที่ต้องการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา องค์การต้องจดัสภาพแวดล้อมและสนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์การได้พฒันาตนเองหลายรปูแบบเพื่อให้บุคลากรได้เลอืกพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมกบั
การพฒันาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพในการท างาน ซึง่ตอ้งอาศยักลยทุธก์ารฝึกอบรมทีผู่บ้รหิารต้องให้
ความส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างแทจ้รงิได ้ 

 5. เทคโนโลยี (technology) เครื่องมือส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการ
ด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัและอนาคต จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยมีาช่วยในการท างานไม่ว่าจะเกบ็
ขอ้มูลด้านลูกค้า การให้บรกิารลูกค้า และการผลติ กลายเป็นเครื่องมอืจ าเป็นท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเรว็ แม่นย า ประหยดั และประสทิธภิาพสูง ในขณะเดยีวกนักต็้องฝึกอบรมบุคลากร
ใหม้ทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิความเชีย่วชาญ ช านาญในงานทีป่ฏบิตัิ 
 6. องค์กรต่าง ๆ ก าลงัเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกอย่างรวดเรว็ 

การด าเนินธุรกจิในยคุปัจจบุนัจะต้องคดิใหก้วา้งแต่ท าใหเ้ลก็ หมายความว่าตอ้งกลยุทธแ์บบ กล
ยุทธ์อาศัยข้อมูลที่มาก แม่นย า ถูกต้อง และต้องมกีารวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัใหช้ดัเจน เพื่อน ามาด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะดา้นใหเ้ชีย่วชาญ จงึตอ้งอาศยัการ
พฒันาบุคลากรให้เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ ตลอดเวลา จงึต้องฝึกอบรมบุคลากร
ด้วยกลยุทธ์ให้ชดัเจนและเลอืกวธิกีารที่เหมาะสมจงึจะท าให้องค์การด าเนินธุรกจิได้ท่ามกลาง
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 7. ปัจจยัด้านการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิง่
ทีอ่งคก์ารต้องเผชญิอย่างทา้ทาย ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให้องค์กร ต้องเร่ง
ปรบัตวัอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในการผลติสนิค้าและบรกิาร หากองค์การใด
สามารถพฒันาบุคลากรไปไดก้ย็อ่มท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ 

 8. สร้างวฒันธรรมองคก์ารใหม่ การด าเนินการโดยอาศยักลยุทธ ์โดยเฉพาะกลยุทธ์
การฝึกอบรมและพฒันา นับว่าเป็นการลดละเลกิวฒันธรรมเก่าทีฝั่งรากลกึยาวนานจนท าให้เป็น
อุปสรรคต่อความส าเรจ็ในการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรและธุรกจิได้ หรอืการสรา้ง
นวตักรรมหรอืเป็นผู้น าสู่นวตักรรมการเปลีย่นแปลง เพื่อใหอ้งคก์รอยู่รอดและเจรญิเตบิโตของ
องคก์ารอยา่งยัง่ยนื  
 จะเหน็ได้ว่ากลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาในยุคปัจจุบนัโดยเฉพาะในโลกไรพ้รมแดน
เป็นเหตุผลส าคญัที่องค์การต้องมกีารพจิารณาว่าความส าคญัต่อการพฒันามผีลมาจากหลาย
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งไม่ว่าจะเป็นแรงผลกัดนัจากลูกคา้ผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิาร การแข่งขนักนั
ของทัว่โลก คุณภาพของงาน เทคโนโลย ีนโยบายของภาครฐั การเมอืง เทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า
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ทนัสมยั และการเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมใหม่ทีเ่ขา้มา ท าใหล้ว้นแต่เป็นเหตุผลส าคญัขอ้การ
จดัท ากลยทุธท์างการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 

กลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา 

(The strategic training and development process) 
 ปัจจุบนันี้เป็นทีเ่ขา้ใจกนัว่าการฝึกอบรมในองคก์าร ได้รบัการแนะน าให้รูจ้กักบัแนวคดิ
เรื่องกลยุทธ์ทางธุรกจิและวธิกีารฝึกอบรมและพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจในภาพที่ 2.3 แสดงให้
เห็นถึงกลยุทธ์การฝึกอบรมและกระบวนการพัฒนา โดยมตีัวอย่างของความคิดเชิงกลยุทธ์
กจิกรรมการฝึกอบรมและตวัชีว้ดั กลยุทธก์ารฝึกอบรมและกระบวนพฒันาบุคลากร องคก์ารตอ้ง
มกีารก าหนดกลยุทธ์ว่าการฝึกอบรมและพฒันามปีระสทิธภิาพให้กบัพนักงานอย่างไร วธิกีาร
หรือกิจกรรมใดที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน และจะท าอย่างไรพนักงาน ที่มี
ความสามารถจะเพิม่ผลผลติหรอืผลงานให้กบัองคก์าร กระบวนการพฒันาจงึต้องอาศยักลยุทธ์
ฝึกอบรมทีม่กีารวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลส าเรจ็ของการฝึกอบรมโดยอาศยักลยุทธธ์ุรกจิ (strategic 

business) ซึ่งกลยุทธฝึ์กอบรมต้องให้บรรลุถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมายขององค์การ ดงั
สามารถอธบิายไดใ้นภาพที ่2.3  
 

 

  

 

 

 

     - พนัธกจิ              - การจดัการความหลากหลาย     - การฝึกอบรมดว้ยเวบ็ไซต ์     - การเรยีนรู ้ 
     -  คา่นิยม          - การบรกิารลูกคา้           - การใหค้วามจ าเป็นในการ     - การพฒันาผลการท างาน 

     -  เป้าหมาย         - ความเรง่รบีในการเรยีนรูข้อง       วางแผนพฒันา                 - ลดขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 
                 พนกังาน            - พฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อแบ่งปัน   - ลดการลาออกของลูกจา้ง 
               - การจดัเกบ็และแบ่งปันความรู ้    ความรู ้            - ความพงึพอใจของลูกจา้ง 
 

 

ภาพท่ี 2.3 ขัน้ตอนกลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา 
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.43), by Raymond      

       A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

 

 

กลยทุธธ์รุกิจ 

การสร้างกลยทุธ์ 
การฝึกอบรมและการ

พฒันา 

กิจกรรมการ
ฝึกอบรมและ          
การพฒันา 

 

ตวัชี้วดัถึงการแสดง
คณุค่าของการฝึกอบรม 
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ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจะต้องเขา้ใจถงึขัน้ตอนกลยุทธ์การฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาเพื่อ
น ามาก าหนดกลยทุธก์ารฝึกอบรมใหพ้นักงานเกดิความรู ้ทกัษะ ทีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องตนเอง
ในการท างาน ขัน้ตอนกลยุทธจ์ะท าให้แสดงถงึการฝึกอบรมพนักงานต้องเริม่จากพนักงานทุก
คนต้องทราบกลยุทธ์ธุรกิจว่าวิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่จะด าเนินงานให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกลยุทธ์กลยุทธก์ารฝึกอบรมให้พนักงานเกดิการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมหรอืวธิกีารต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความพงึพอใจสามารถวดัผลการปฏบิตัิงานได้ ซึ่งกลยุทธ์การฝึกอบรมและ
พฒันาจะต้องมาจากเป้าหมายของกลยุทธท์างธุรกจิ เนื่องจากกลยุทธท์างธุรกจิเป็นการก าหนด
ทศิทางและวธิกีารที่มุ่งสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของการด าเนินงานองคก์าร 
ซึง่กลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันาจงึประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้   

 1. ก าหนดกลยทุธท์างธรุกิจ (Identify the Company’s Business Strategy)  
  1.1 การฝึกอบรมในกระบวนสรา้งกลยทุธก์ารพฒันา ตอ้งเริม่จากพนัธกจิ (Mission)  
ขององค์การ เป็นสิง่ที่สื่อถงึภารกจิหลกัขององค์การ ซึ่งจะท าใหส้ะทอ้นถงึปรชัญาขององค์การ 
เป็นตวัก าหนดการด ารงอยู่ขององค์การ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ค่านิยมขององคก์าร วสิยัทศัน์ (Vision) 

เป็นขอ้ความที่องคก์ารได้ก าหนดไวว้่าองค์การต้องการอะไร และจะมทีศิทางไปสู่ความจรงิ ซึ่ง
วสิยัทศัน์เป็นภาพในอนาคตว่าบรษิัทหรอืองค์การต้องการประสบความส าเรจ็  ส่วนค่านิยม 
(Value) เป็นสิง่ชี้น าองค์การและพฤตกิรรมของพนักงานให้ปฏบิตัติามหน้าที่ขององค์การ และ
เป็นสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การซึ่งค่านิยมจะมี
ความสมัพนัธก์นัและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกจิ 

  1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT Analysis) เป็นการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ ซึ่งเป็นการประเมินจุดแข็งและจุดเด่น 
(strengths) หรอืศกัยภาพของการด าเนินงานขององค์การที่ผ่านมาทัง้ในอดีตและปัจจุบนัว่า
ประสบความส าเรจ็เพยีงใด จุดอ่อน (weakness) ขององคก์ารว่ามปัีญหาอะไรบา้ง ตลอดจนการ
วเิคราะห์โอกาส (opportunity) ทีจ่ะสนับสนุนใหม้กีารแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาองค์การใหเ้ตบิโต 
หรอืมคีวามเป็นเลศิ และวเิคราะหอุ์ปสรรคหรอืภยัคุกคาม (threat)  
 2. ก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพฒันา (Identify Strategic Training and 

Development Initiatives) 

  กลยุทธ์ธุรกิจจะสามารถช่วยให้น ามาจัดท ากลยุทธ์การฝึกอบรมให้บรรลุตาม
วสิยัทศัน์ เป้าหมายขององค์การ กลยุทธก์ารฝึกอบรมจะท าให้พนักงานไดร้บัการฝึกอบรมทีจ่ะ
ใหเ้กดิศกัยภาพและการพฒันา องคก์ารจงึต้องจดัท าแผนการฝึกอบรมทีเ่ป็นเฉาพะเจาะของการ
ฝึกอบรมและพฒันากจิกรรมใหเ้หน็ถงึหน้าทีก่ารฝึกอบรมทีจ่ะช่วยองคก์ารไปสู่เป้าหมาย นัน่คอื
จะกระท าอยา่งไร และจะท าอยา่งไรทีจ่ะใหก้ารฝึกอบรมเกดิคุณค่าหรอืเพิม่มลูค่า  
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  องค์การโดยส่วนต้องมกีารก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สามารถประสบ
ความส าเรจ็ได ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามการด าเนินธุรกจิจงึต้องมกีลยุทธอ์ยา่งชดัเจนเนื่องจากกลยุทธ์
เป็นสิง่ก าหนดทิศทางของการด าเนินธุรกิจ ที่จะก าหนดวธิกีารสู่จุดหมายปลายทางเพื่อให้มี
กจิกรรมต่าง ๆ ใหแ้ต่ละฝ่ายไดท้ าหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย การสรา้งกลยุทธ์
การฝึกอบรมและการพฒันามผีลกระทบต่อองค์การเพื่อให้เกิดแนวปฏบิตัใินการการพฒันา มี
ดงันี้  
  2.1 ความหลายหลายในการเรยีนรู ้หมายถงึ บรษิทัหรอืองคก์ารจะต้องเปิดโอกาสให้
พนักงานมกีารเรยีนรูห้ลายรปูแบบ และจดัการฝึกอบรมให้พนักงานได้เรยีนรูห้ลายวธิกีาร การ
เรยีนรูท้ี่ไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยระหว่างพนักงาน การเรยีนรู้ในงานระหว่างแผนก หรอื 
ฝ่ายอื่น ๆ เปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนจากประสบการณ์ของบุคคลในการเรยีนรู ้มทีีป่รกึษา มกีารสอน
งาน และการรบัฟังขอ้คดิเหน็ของพนักงานในการสะทอ้นกลบั รวมการฝึกอบรมในระบบเวบ็ไซต ์
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบในหอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการ ซึง่กลยทุธ์การฝึกอบรม
สามารถให้เรยีนรูห้รอืเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นโดยผ่านช่องทางหรอืกระบวนการที่ใช้
เครื่องมอืช่วยในการเรยีนรูไ้ด้อกีหลายวธิี เช่น เวบ็ ออนไลน์ วดิโีอ ต ารา คู่มอื และการเรยีนรู้
เป็นกลุ่ม รวมทัง้จากบทความต่าง ๆ ดงันัน้ การเรยีนรูจ้งึช่วยให้พนักงานได้มกีารเรยีนรูต้าม
ความถนัดและความต้องการผ่านบุคคล กระบวนการทีไ่ม่เป็นทางการ และมกีารเพิม่ช่องทางใน
การสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และทีป่รกึษารวมทัง้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในองคก์าร  
  2.2 มผีูไ้ดร้บัการฝึกอบรมเพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูส้่งมอบวตัถุดบิ และเปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ในสิ่งเกิดขึ้นจากการท างานจริงเป็นการฝึกเรียนรู้ในลักษณะ
แลกเปลีย่นเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั รวมทัง้สนใจในการทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   2.3 องค์การต้องเร่งส่งเสรมิให้พนักงานมกีารเรยีนรู ้เพื่อให้ทนักบัความต้องการที่
จะต้องพฒันางานที่ต้องพฒันาให้คุณภาพในการผลติทีสู่งขึน้ และใชก้ารฝึกระยะสัน้เขา้มาช่วย 
รวมทัง้จดัเตรยีมความจ าเป็นพื้นฐานใหเ้กดิการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารฝึกอบรมดว้ยการพฒันาการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ยอ่มท าใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูใ้หม ่ๆ  
  2.4 พฒันาการใหบ้รกิารลกูคา้ ทีเ่กดิจากความตอ้งการของลูกคา้ทีท่ าใหพ้นกังานได้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้และบรกิารและเกดิทกัษะในการใหบ้รกิาร รวมทัง้พนักงานสามารถ
ตดัสนิใจในการท างานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การเปิด
โอกาสใหพ้นกังาน 

  2.5 การสื่อสารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารพฒันา ซึ่งพนักงานไดร้บัการพฒันา และ
มคีวามเขา้ใจถงึความก้าวหน้าในการพฒันาเสน้ทางอาชพี และการฝึกอบรมจะท าให้พนักงานรู้
ถงึความจ าเป็นในการพฒันางานในปัจจบุนัทีจ่ะกา้วหน้าต่อไป 
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  2.6 การรบัและแบ่งปันความรู ้เมื่อพนักงานมกีารเรยีนรูใ้นงานที่หลากหลายท าให้
เกดิความรู ้พนักงานต้องการทีจ่ะแบ่งปันความรูใ้ห้ผูอ้ื่นในงาน และจะต้องมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูที่
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมกีารเกบ็ไวใ้นรปูแบบต่าง ๆ เช่น คู่มอื และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

  2.7 การฝึกอบรมและพฒันาตามทศิทางกลยุทธ์ขององค์การ พนักงานต้องมคีวามรู ้
ทกัษะ ความสามารถ หรอืสมรรถนะ การจดัการฝึกอบรมต้องเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้
ตอบสนองความตอ้งการกลยทุธอ์งคก์าร 
  2.8 จดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้สนับสนุนการเรยีนรู้และการถ่ายโอนการ
ฝึกอบรม พนักงานต้องขจดัข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการเรยีนรู้ และพัฒนา เพื่อให้องค์การมกีาร
กระตุ้น ส่งเสรมิให้พนักงานท างานเป็นทมี และใหเ้กดิความร่วมมอืในการเรยีนรูท้ีจ่ะสรา้งสรรค์
สิง่ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทัง้เกิดการแบ่งปันความรูใ้นการท างานรวมทัง้ผู้จดัการ และเพื่อน
รว่มงานตอ้งสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรม พฒันาและเรยีนรู ้ 
  การสรา้งกลยุทธใ์นการฝึกอบรมและพฒันาทีม่ผีลกระทบต่อพนกังานและการพฒันา
ทีใ่ห้การฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพในสะท้อนใหเ้หน็ถงึการพฒันาองคก์ารใหส้ามารถแข่งขนัได ้
สามารถสรปุและเปรยีบเทยีบไดใ้นตารางที ่2.1  
 

ตารางท่ี 2.1 กลยทุธใ์นการฝึกอบรมและการพฒันาและผลกระทบ 

การสร้างกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันา ผลกระทบ 

1. ความหลากหลายของการเรยีนรู ้ 1. ใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ เช่นอนิเทอรเ์น็ตเพื่อการฝึกอบรม 

2. อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการ 
3. ใหโ้อกาสพนกังานเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2. มผีูไ้ดร้บัการอบรมมากขึน้/เพิม่ขึน้ 1. ลูกคา้ ผูส้ง่มอบวตัถุดบิ และพนกังานไดร้บัการอบรม 

2. เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดม้กีารเรยีนรู ้
3. เรง่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องพนกังาน 1. ระบุความตอ้งการทีเ่รง่ดว่นเพื่อทางเลอืกทีเ่กดิคุณภาพสงู 

2. ใชโ้ครงการฝึกอบรมระยะสัน้ 

3. จดัเตรยีมทรพัยากรที่จ าเป็นขัน้พื้นฐานใหพ้นักงานในการ
เรยีนรู ้

4. พฒันาการใหบ้รกิารลูกคา้ 1. ใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในสนิคา้และบรกิาร 
2. ใหพ้นกังานเกดิทกัษะทีจ่ าเป็นในการบรกิารแก่ลูกคา้ 
3. พนกังานสามารถตดัสนิใจในการท างานของบทบาทตนเอง 

5. การสื่อสารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารพฒันา    1. พนกังานมโีอกาสไดพ้ฒันา 
2. พนักงานมีโอกาสได้เข้าใจถึงเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชพี 

3. การฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานในหน้าที่ปัจจุบัน
น าไปสูค้วามกา้วหน้า 
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ตารางท่ี 2.1 กลยทุธใ์นการฝึกอบรมและการพฒันาและผลกระทบ (ต่อ) 
การสร้างกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันา ผลกระทบ 

6. การรบัและแบ่งปันความรู ้ 1. พนกังานน าความรูไ้ดร้บัมาแบ่งปัน 

2. มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

3. จดัเตรยีมเครื่องมอืเกีย่วกบัขอ้มลู เช่น คูม่อื เวบ็ไซต ์ 
7. การฝึกอบรมและพฒันาตามทิศทางกลยุทธ์
ขององคก์าร 

1. ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ หรอืสมรรถนะ 
2. ฝึกอบรมและพฒันาเพื่อสนับสนุนความต้องการกลยุทธ์
ของบรษิทั 

8. สภาพแวดล้อมการท างานสนับสนุนการเรยีนรู้
และการถ่ายโอนการฝึกอบรม 

1. ขจัดสิ่งที่เป็นจ ากัน ในการเรียนรู้ เช่น ไม่มีเวลา ไม่มี
ทรพัยากร และอุปกรณ์ เป็นตน้  
2. ส่งเสรมิกระตุ้นให้เกิดความคดิสรา้งสรรค์ให้มกีารท างาน
เป็นทมี และใหเ้กดิความรว่มมอื และการแบ่งปันความรู ้
3. พนกังานเขา้ใจความส าคญัในการเรยีนรู ้ 
4. ผู้จดัการและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนการฝึกอบรมการ
พฒันาและการเรยีนรู ้

ทีม่า: Based on S.Tannenbaum, “A strategic View of Organizational Training and 

       Learnint,” in Creating, Implementing and Managing Effective Training and 

       Development, ed. K.Kraiger (San Fracisico: Jossey – Eass,2002): 10-52. 

 

 3. กิจกรรมการฝึกอบรมและการพฒันาท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธก์ารฝึกอบรม 

  หลังจากที่ได้มีการเลือกกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพัฒนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับ      
กลยทุธท์างธุรกจิแลว้ต้องมกีารก าหนดการฝึกอบรมเน้นเฉพาะเจาะจง และกจิกรรมการพฒันาที่
น าไปสู่ความส าเรจ็และกิจกรรมในการพัฒนาที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเพิ่ม ขึ้นของ
กจิกรรมการฝึกอบรมทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มและรายบุคคล การพฒันาสิง่ใหม่ ๆ การลดระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม และการเพิ่มหลกัสูตการฝึกอบรม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องจดักิจกรรมฝึกอบรมและ
พฒันาใหเ้ชื่อมกบักลยทุธใ์หช้ดัเจน จงึจะท าใหก้ลยทุธก์ารฝึกอบรมและการพฒันาสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายของกลยุทธท์างธุรกจิ จะเหน็ได้ว่า องค์การส่วนใหญ่ต้องพจิารณา
ในการฝึกอบรมที่ต้องมองถงึกลยุทธก์ารฝึกอบรมจะท าใหอ้งคก์ารสามารถชี้ไปถงึการออกแบบ
การฝึกอบรมทีช่่วยสรา้งให้การพฒันาให้พนักงานเกดิการเรยีนรูผ้่านทางรปูแบบที่เป็นกลยุทธ์
การฝึกอบรมที่น าผลไปกลยุทธท์างธุรกจิ และมองการฝึกอบรมจากเป้าหมายกลยุทธท์างธุรกจิ 
ที่ต้องทราบถึงวิสยัทัศน์ พันธกิจ ประสบการณ์ ความเข้าใจ นวตักรรม ความร่วมมือ และ
ขอ้ตกลงในองคก์ารทีใ่หค้วามส าคญัคุณภาพการบรกิาร หน้าทีก่ารฝึกอบรมจงึสามารถสนบัสนุน
กลยุทธธ์ุรกจิ ยกตวัอย่าง เมือ่จดักจิกรรมการฝึกอบรมต้องทราบถงึความต้องการของผูเ้รยีนรูท้ี่
จะน าไปสู่การพฒันาในหน้าทีง่านประจ าทีส่ามารถน าไปสู่การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้กบั
กลยทุธท์างธุรกจิ เช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้กีารพูดคุย แลกเปลีย่นแบ่งปันความรูใ้นงาน
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ประจ าเพื่อใหม้กีารทราบถงึปัญหาในงานทีเ่กดิขึน้ หลงัจากนัน้สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
งานได ้น าไปสู่การพฒันาเพื่อแกปั้ญหาไดด้ว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ 
 

 4. การเลือกเครื่องมือวดัเพ่ือแสดงความส าเรจ็ในการฝึกอบรม  
  ในรปูแบบนี้แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการนี้เริม่ต้นดว้ยการระบุกลยุทธท์างธุรกจิ เพื่อ
กลยุทธก์ารฝึกอบรมและการพฒันาทีส่นับสนุนกลยุทธข์ององคก์าร การเลอืกเครือ่งมอืในการวดั
ความส าเรจ็ของการฝึกอบรมจะต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ การเลือกตัวชี้วดัที่
ผลงานของการฝึกอบรม และการจดัฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพต้องความพงึพอใจในการจดัการ
ฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะเป็นการท าให้พนักงานเกิดความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และ
ทศันคต ิจากการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมซึ่งผลลพัธ์ของการฝึกอบรมจะท าให้เกดิความรูแ้ละ
ทกัษะและผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมจะตอ้งสะทอ้นธุรกจิขององคก์าร  
  ผลกระทบทางธุรกจิจะมผีลต่อกลยุทธธ์ุรกจิและเป้าหมาย ซึง่ผลกระทบทางธุรกจิจะ
เปรยีบเสมือนการวดัผลการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อการท าให้ลูกค้าและบรกิารที่รวดเร็วและมี
คุณภาพ ขอ้บกพร่องของผลติภณัฑน้์อยลง พนกังานมคีวามพงึพอใจสูง และลดการลาออกของ
พนักงาน  บางองค์การใช้ Balanced Scorecard หรือ ดัชนีสมดุล มาประเมินธุรกิจ ซึ่ ง 
Balanced Scorecard วดัผลการด าเนินงานของธุรกจิ โดยมกีารวดัมุมมองขององค์การ 4 ด้าน
ดัวยกันได้แก่ มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองทางด้านการเงิน 

(Financial Perspective) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective) และ
มุมมองทางด้านการเรยีนรูแ้ละเจรญิเตบิโต (Learning and Growth Perspective) ซึง่แต่ละด้าน
มมีมุมองดงันี้ (Robert Kaplan & David Norton,1998) 

  4.1 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) หมายถงึ ปัจจยัภายนอกทีอ่งคก์าร
ต้องค านึงถงึลูกค้าเป็นส าคญั ใช้วดัผลงานกจิการจากมุมมองของลูกคา้ ซึ่งธุรกจิด าเนินกจิการ
ให้เป็นไปตามความต้องการ และธุรกิจด าเนินงานได้ตามระยะเวลา คุณภาพ ผลงาน บรกิาร 
และต้นทุนที่เหมาะสมอย่างไร สิง่ส าคญัของการวดัมุมมองดา้นลูกคา้ ธุรกจิต้องท าให้ลูกค้าเกดิ
ความพงึพอใจ ความสามารถในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ และการรกัษาลูกค้าเก่าไวไ้ด้ ผลก าไรที่
เกดิจากการสนองตอบความต้องการของลูกค้า คอืผลก าไรซึ่งจะท าให้ธุรกจิหรอืองค์การบรรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การฝึกอบรมจงึเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้องค์การเห็น
มมุมองดา้นลกูคา้ หากพนักงานมกีารฝึกทกัษะ ความสามารถในการใหบ้รกิารลกูคา้ไดพ้งึพอใจ 
หรอืผลติสนิคา้ทีไ่ดคุ้ณภาพกย็อ่มเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของธุรกจิไดเ้ป็นอย่างดี 
  4.2 มุมมองด้านการเงนิ (Financial Perspective) ซึ่งเป็นมุมมองที่จะเกิดผลก าไร 
การเตบิโตทางธุรกจิ ผู้ถอืหุ้น และมูลค่า สะท้อนผลการท างานที่มุ่งวดัผลประกอบการทางการ
เงนิ เพื่อตอบสนองผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรอืเจา้ของกิจการเป็นส าคญั จะเหน็ได้ก าไรของ
ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้เป็นผลมาจากการที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รบัการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
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ความสามารถในการท างาน จนท าให้ธุรกิจมกี าไรที่เป็นเกิดจากสรา้งกลยุทธ์ฝึกอบรมให้เกิด
ประสทิธภิาพและตรงเป้าหมายของความต้องการแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การลงทุนในการพฒันาพนักงานต้องสามารถวดัผลประสทิธภิาพของงานออกมาไดอ้ย่างชดัเจน
ดว้ยเครือ่งวดัทีส่ าคญัและเหมาะสม 

  4.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Perspective) เนื่ อ งจากด้าน
กระบวนการภายในหรอืการด าเนินการของธุรกจินัน้อาจจะมผีลกระทบต่อความพงึพอใจของ
ลูกค้า และการสรา้งโอกาสทางการแข่งขนัของกิจการในอนาคต ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึต้องศกึษา
วเิคราะห์การด าเนินงาน และความสามารถในการแข่งขนั ได้แก่ ความสามารถของพนักงาน
ผู้ปฏบิตังิาน เครื่องมอื อุปกรณ์ เทคโนโลย ีการผลติ และการบรหิารจดัการ ดงันัน้ ต้องเลอืก
เครื่องวดัทีเ่หมาะสม เช่น พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของพนักงานทัง้การผลติ และการ
บรกิาร มกีารสรา้งแรงจูงใจให้พนักงาน รางวลัตอบแทน ซึ่งกระท าได้โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ 
จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis มาเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห ์เพื่อศกึษา
การด าเนินงานของกจิการว่าบรรลุตามเป้าประสงค ์วสิยัทศัน์ และเป็นไปตามความต้องการของ
ผูบ้รหิาร ส่งผลใหก้ารด าเนินกจิการภายในองคก์ารเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

  4.4 มุมมองด้านการเรยีนรู้และเจรญิเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
หมายถงึ ประสทิธภิาพของการผลติ ความพงึพอใจของพนักงาน และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ เพื่อสรา้งคุณค่าให้กบัองค์การ ตลอดจนการคาดคะเนความต้องการ
ของลูกค้าที่มารบับรกิาร เพื่อน าไปปรบัปรุงระบบงาน คดิค้นวธิกีารใหม่ ๆ ให้มปีระสทิธภิาพ 
และพฒันาการบรกิาร ระบบงานใหม่ให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฝึกอบรมให้พนักงานได้มีการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และส ารวจความต้องการให้พนักงานได้มกีารพัฒนาตนเองด้วยความต้องการของ
พนกังานเอง หรอืตามทีพ่นกังานพงึพอใจ  
 การเลือกเครื่องวดัการฝึกอบรมเพื่อให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมย่อม
อาศยัเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม และสามารถน ามาวดัประสทิธภิาพของพนักงานทีไ่ดร้บัฝึกอบรมและ
พัฒนา หลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องมีการวดัผลกิจกรรมหรอืแผนงานของการ
ฝึกอบรมซึ่งต้องเชื่อมโยงกบักลยุทธธ์ุรกจิที่องค์การได้ก าหนดไว้ ดงันัน้ กลยุทธ์การฝึกอบรม
และกระบวนการพฒันาต้องก าหนดความต้องการขององค์การอย่างชดัเจน ระยะเวลา มคีวาม
สอดคล้องกับแผนงาน มีการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล     
รายกลุ่ม และพัฒนาองค์การ เพื่อได้ทราบถึงตัวชี้วดัที่ชดัเจนทัง้ในแง่ปรมิาณและคุณภาพ 
รวมทัง้ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูข้องพนกังานอยา่งต่อเนื่องทัง้ในงานปัจจบุนั และพฒันาในอนาคตได้ 
น าไปสู่ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูข้องพนกังานอย่างต่อเนื่อง  
 เครื่องมือการวดัดัชนีสมดุล หรอื Balanced Scorecard เป็นการวดัมุมมองทางด้าน
ลูกค้า ด้านการเงนิ ด้านกระบวนการภายใน และ ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ซึง่มุมมองทุก
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ดา้นจะมวีสิยัทศัน์และกลยุทธข์ององคก์ารเป็นศูนย์กลาง ในแต่ละดา้นทีม่คีวามส าคญัในการวดั
เพื่อใหเ้กดิความสมดุล ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคอื  
 1. วตัถุประสงค์ (Objective) คือ สิง่ที่องค์การมุ่งหวงั หรอื เป็นความต้องการที่จะให้
บรรลุในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุล เมื่อบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนด ยกตวัอย่าง เมื่อ
องค์การด าเนินการกลยุทธ์ธุรกจิให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องมกีารวเิคราะห์ถงึการผลติสนิคา้และ
บรกิารทีอ่าศยัพนกังานทีม่คีวามรูท้กัษะ ความสามารถ ดงันัน้ กลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวน
พฒันากย็อ่มท าใหว้ธิกีารฝึกอบรมส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้คีวามส าเรจ็ดา้นการฝึกอบรม 

 2. ตั ว ชี้ ว ั ด  (Measures ห รือ  Key Performance Indicators)  คื อ  ตั ว ชี้ ว ั ด ข อ ง
วตัถุประสงค์ในแต่ละด้าน และตัวชี้วดัเหล่านี้จะเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัว่าองค์การบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละด้านหรอืไม่ ดงันัน้ กลยุทธ์การฝึกอบรม สามารถท าให้พนักงานมคีวามรู ้
ทกัษะ ความสามารถเพิม่ขึน้ อนัจะน าไปสู่ผลงานใหก้บัองคก์ารได ้ 
 3. เป้าหมาย (Target) คอื เป้าหมายหรอืตวัเลขทีอ่งคก์ารต้องการจะบรรลุในตวัชีว้ดัแต่
ด้านที่ก าหนดขึ้นมา หากองค์การต้องเป้าหมายทางธุรกิจให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจ านวนเท่าใด 
องค์การต้องมาพิจารณาการฝึกอบรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจโดยมกีารเพิ่มผลิตมากขึ้น 
ลกูคา้มคีวามพงึพอใจ รวมทัง้พนักงานมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพฒันาผลงานใหก้บั
องคก์าร 
 4. แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม (Plan Project or Activities) องค์การจะต้อง
ด าเนินการจดัท าสิง่เหล่านี้ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในขัน้นี้แผนนัน้ยงัไม่ใช่แผนปฏบิตักิารที่
จะท า เป็นเพยีงแผนงาน โครงการ หรอื กจิกรรมเบือ้งตน้ทีค่ดิว่าจะบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 
 ในการจัดท ากลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาหากกล่าวถึงองค์ประกอบทัง้ 4 
องคป์ระกอบอาจจะยงัไม่เพยีงพอส าหรบัการจดัท ากลยุทธก์ารฝึกอบรม จ าเป็นต้องอาศยัขอ้มลู
ที่มอียู่ในปัจจุบนัเพื่อประกอบในการพิจารณา และมกีารวิเคราะห์ถึงความต้องการของการ
ฝึกอบรม ขอ้มลูเกี่ยวกบัพนักงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมา
พจิารณาในการด าเนินการจดัท ากลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อให้เชื่อมโยงวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
เป้าหมาย  
 จากแนวคดิเกี่ยวกบักลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า
การก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรมเพื่อให้การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารได้สอดคล้องกบั
กลยุทธ์ธุรกิจแล้วนัน้ต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการบรหิารจดัการหรอืการจดัการเชิงกลยุทธ์มา
ประกอบในการพจิารณาให้เหน็ถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์จงึต้องมกีารวางแผนกลยุทธท์ี่มี
การวเิคราะห์สภาพการด าเนินงานขององค์การเพื่อจะให้ทราบถงึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรครวมทัง้ทศิทางทีเ่ป็นไปไดใ้นสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีไ่ม่สามารถควบคุมไดใ้น
หลาย ๆ ด้านของการด าเนินธุรกิจในยุคของการแข่งขนั จงึต้องให้ความส าคญักบัการพฒันา  
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กลยุทธ ์เพื่อใหส้ามารถมองเหน็ทศิทางของการก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ จงึเสนอกลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาพอสรปุไดด้งันี้ 
 

 1. กลยทุธใ์นการวางแผนก าหนดกลยทุธ์การฝึกอบรมและพฒันา  
  ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ขององค์การทุกองค์การ ผู้บรหิารงาน
ฝึกอบรมที่เป็นผู้รบัผิดชอบงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมจะต้องก าหนดกลยุทธ์ในการ
ฝึกอบรมที่จะท าให้ท าอย่างไรที่องค์การจะได้พนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
หมายความว่า บุคลากรต้องเกิดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และมทีศันคตทิี่ต้องการพฒันางานให้ดขีึน้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
จดัสรรงบประมาณผู้บรหิารต้องบรหิารงบประมาณด้านการฝึกอบรมและพฒันาให้เกิดความ
คุม้ค่าในการลงทุนกบัมนุษยเ์พื่อใหส้ะทอ้นกลบัถงึ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององคก์าร 
ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจงึตอ้งน ากลยุทธห์รอืสรา้งกลยุทธก์ารฝึกอบรมใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักล
ยทุธธ์ุรกจิ จงึจะสามารถถอืไดว้่าไดด้ าเนินการตามกลยุทธไ์ดส้ าเรจ็ ซึง่การจดัท ากลยทุธใ์นการ
วางแผนก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพฒันาองค์การต้องการให้เกิดการพฒันาด้วยกนั 3 
ประการ ดงันี้  
  1.1 กลยุทธ์การฝึกอบรมและพฒันาท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ ต่อ
พนักงาน และต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ ผู้บรหิารงานฝึกอบรมไม่เพยีงแต่เฉพาะมกีารส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเพียงเท่านัน้อาจจะไม่เพียงกับข้อมูลที่จะน ามาวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนา ในโลกของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
แข่งขนักนัอย่างรุนแรงนี้ จงึต้องมกีารวเิคราะหถ์งึสภาพแวดลอ้มขององคก์ารในปัจจุบนัเพื่อจะ
ไดน้ ามาเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์ถงึสภาพความต้องการของกลยุทธ์ธุรกจิขององค์การในการ
ก าหนดความต้องการของลูกคา้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑท์ีก่ าลงัด าเนินการผลติอยู่นัน้ใหม้คีวามทนัสมยั 
ด้วยการน าเทคโนโลยทีี่มคีวามก้าวหน้ามาใช้ในการผลติผลิตภณัฑ์ การฝึกอบรมที่สามารถ
ตอบสนองให้พนักงานในองคก์ารสามารถเรยีนรูใ้นการท างานในหน้าทีท่ี่ปฏบิตั ิการเรยีนรูจ้าก
ลูกคา้ และการเรยีนรูก้บัผู้ส่งมอบวตัถุดบิ จนกลายเป็นความช านาญสามารถน ามาแก้ไขปัญหา
ในการท างานนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการฝึกอบรมที่สามารถตอบโจทยก์ลยุทธ์การฝึกอบรม ซึ่ง
หมายความว่า องค์การได้มกี าหนดกลยุทธ์เพื่อท าให้ประสทิธภิาพในการฝึกอบรมเกิดขึ้นต่อ
องค์การ ต่อพนักงาน และต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท าให้องค์การสามารถแข่งขนักับ
องค์การอื่น ๆ ได้ ดงันัน้ กลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาเป็นกระบวนการที่อาศยักระบวนการ
เรยีนรู้ของพนักงาน ซึ่งผู้บรหิารงานฝึกอบรมจะต้องมกีารจดัด าเนินการให้เกิดกระบวนการ
เรยีนรู้ โดยเข้าใจในพฤติกรรมของพนักงานในการเรยีนรู้ และสร้างบรรยากาศในการเรยีนรู ้
จดัเตรยีมอุปกรณ์ เครือ่งมอื และเทคโนโลยใีนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมทีจ่ะท าใหพ้นกังานเกดิการ
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เรยีนรูน้ าไปสู่การพฒันางาน เพื่อท าให้เกดินวตักรรมให้เกดิขึน้กบัองค์การ เป็นการสนองตอบ
กลยุทธธ์ุรกจิ และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งกลยุทธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาจะท า
ใหผ้ลการด าเนินงานองคก์าร พอสรปุไดด้งันี้ 
   1.1.1 ประสิท ธิภ าพ ของการฝึ กอบ รมและพัฒ นา (Training Efficiency) 
หมายความว่า กลยทุธใ์นการฝึกอบรมซึง่เป็นกระบวนการใหเ้กดิการเรยีนรูข้องพนักงานในการ
ท างานประจ าสร้างเป็นมาตรฐานในการพฒันานวตักรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือทัง้พนักงาน 
ผู้บรหิาร และลูกค้า ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัในการตอบสนองความต้องการด้านกลยุทธ์ธุรกจิให้บรรลุ
เป้าหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเช่นน้ีได ้ 
   1.1.2 ความสามารถของพนักงาน (Employee Competency) เป็นการสะท้อนถงึ
ความสามารถในการวดัผลการท างาน (Performance) ของพนักงานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ซึ่ง
การพฒันากระบวนการในการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้กบัพนักงานจะอยู่ในตวัของพนักงานซึ่งยิง่มกีาร
เรยีนรูม้ากขึน้เพยีงใดกย็่อมหมายถงึความสามารถในเกดิสิง่ใหม่ ๆ ขึน้ในตวัพนกังานทีเ่ป็นองค์
ความรู้ยิง่ต้องมากขึ้นเป็นการสัง่สมความรู้ และในที่สุดก็น าไปแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรยีนรู้ให้
เกดิขึน้ในองคก์าร กลายเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organizational)  

   1.1.3 ผลการด าเนินงานทางธุรกจิ (Business Performance) เป็นความสามารถ
ในการด าเนินงานที่สร้างผลผลติและบรกิารที่มคีุณภาพขององค์การ ให้เกิดผลก าไรสูงสุดกบั
องค์การ กลยุทธ์การฝึกอบรมและพฒันาที่ชดัเจน ระบบการพฒันาแบบใหม่จะต้องก าหนดให้
พนักงานได้มกีารเรยีนรู้ให้เกิดความรู้ ทกัษะ และจดัให้มกีารประชุมให้พนักงานได้ทราบถึง
ความตอ้งการเป้าหมายของกลยทุธธ์ุรกจิ เพื่อใหส้ามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 

  1.2 กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาท าให้เกิดผลตอบแทนการลงทุน เมื่อ
ด าเนินการฝึกอบรมไปแลว้นัน้ผลลพัธท์ีท่ าใหเ้กดิความคุม้ค่าต่อการลงทุนในการฝึกอบรมส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในเชงิเศรษฐกจิเพื่อวดัผลถงึความคุม้ค่าต่อหน่วยการลงทุน เช่น ยอดขาย
เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละของการเพิ่มขึ้นในแต่ละครัง้ที่มกีารฝึกอบรมและพัฒนา วสัดุ
อุปกรณ์มคีวามสิ้นเปลอืงน้อยลงหรอืลดลงรอ้ยละเท่าไหร่ก่อนการฝึกอบรม ลดของเสยีในการ
ผลติสนิคา้ไดร้อ้ยละเท่าไหรต่่อปีทีม่กีารฝึกอบรม เป็นตน้  
 2. ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ ์

  องค์การทัง้ภาครฐัและเอกชนในปัจจุบนัมลีกัษณะขององค์การที่เป็นแบบระบบเปิด
(Open System) โดยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกดิจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นสรา้งขึน้ ซึ่ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ จึงท าให้องค์การต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์การต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามชดัเจนสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของกลยุทธข์องธุรกจิ ซึง่การก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรม
เชงิกลยทุธผ์ูบ้รหิารงานฝึกอบรมตอ้งมกีารปฏบิตัติามการด าเนินงานเชงิกลยุทธด์งันี้ 
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  2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
จะวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็น
การศึกษาถึงสภาพการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน ว่างมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการด าเนินงานอย่างไรบา้งเพื่อน าขอ้มลูต่าง ๆ มาวเิคราะหถ์งึความต้องการในการ
จดัท ากลยุทธ์การฝึกอบรมและพฒันาให้มคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย
ขององคก์าร ซึง่ในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจินี้จะช่วยใหป้ระเมนิอดตีและแนวโน้มใน
ปัจจุบัน  การวเิคราะห์ภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจยัที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
(Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลกั (Core 

business process) ซึ่งจะท าให้องค์การมีความสามารถหลักที่โดดเด่น (Core competency) 

ส่วน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นลักษณะสภาพแวดล้อมทัว่ไปและ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานเป็นสภาพแวดล้อมที่มคีวามส าคญั แต่จะไม่มผีลกระทบการ
ด าเนินงานโดยตรงจะเป็นทางอ้อมแต่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ ซึง่ถ้าหากความเปลีย่นแปลงของ
พฤติกรรมผู้บรโิภคเปลี่ยน ก็จ าเป็นต้องมีการคดินวตักรรมใหม่ ๆ ที่ท าให้ผลติภณัฑ์มคีวาม
ทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ องคก์ารกต็อ้งรบีด าเนินการฝึกอบรมพนกังานใน
องค์การให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการพัฒนางาน สภาพแวดล้อมภายนอก
ดงักล่าว ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองหรอืนโยบายรฐั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ีเป็นต้น ดงันัน้ การด าเนินการ    
กลยุทธ์ฝึกอบรมก็ต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเป็นองค์ประกอบอย่างส าคญัเพื่อให้การ
พฒันาเป็นไปตามทศิทางทีก่ าหนดไว ้   

  2.2 การจดัทางทิศทางของการฝึกอบรม เมื่อทราบถึงสภาพความเป็นจรงิของ
การด าเนินการธุรกิจแล้ว ขัน้ตอนต่อไปต้องมาจดัท าหรอืก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อให้
ทราบทศิทางในการฝึกอบรมให้ตรงเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะต้องค านึงถึงเป้าหมายที่เป็น
ผลลพัธ์ในการบรรลุเป้าหมาย หรอืประสทิธภิาพของการฝึกอบรมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ลูกค้า และพนักงาน การจดัวางทิศทางจะต้องมีการจดัสรร
บุคลากร งบประมาณ วธิกีาร ขัน้ตอนในการด าเนินการฝึกอบรมตามกลยุทธใ์ห้ชดัเจน รวมทัง้
การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรบัผดิชอบให้แต่ละฝ่ายไดด้ าเนินการ ซึ่งในขัน้ตอนนี้ก็ต้องมี
การก าหนดตวัชีว้ดัใหช้ดัเจนเช่นเดยีวกนั  
  2.3 การก าหนดกลยุทธ์ฝึกอบรม การก าหนดกลยุทธ์ในขัน้ตอนนี้เป็นการพฒันา
แผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค   ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย
องคก์ารจะต้องก าหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารทีสุ่ด ซึ่งเป็นการก าหนด
กลยุทธ์ในระดบัหน้าที่ที่ต้องสนองวตัถุประสงค์หลกัของหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิในการะบวนการ
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พฒันา ซึง่เป็นสนบัสนุนใหก้ลยทุธธ์ุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ กลยุทธก์ารฝึกอบรมในขัน้ตอนนี้
ต้องค านึงถึงความต้องการขององค์การที่จะท าให้การด าเนินงานของธุรกจิสามารถแข่งขนักบั
องค์การอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นการหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะท าให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการคดินวตักรรมมาพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่มคีวามแตกต่าง ในธุรกจิเพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

  2.4 การน ากลยุทธ์การฝึกอบรมไปปฏิบัติ เป็นขัน้ตอนของการปฏิบัติตาม
กระบวนการที่ได้มกีารวางแผนกลยุทธ์ไว้ หรอืจะเรยีกได้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้บรหิารที่จะต้อง
แปลงกลยุทธ์และนโยบายลงไปสู่แผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ ไว ้
ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการ  หรอืวธิกีารด าเนินงาน ซึง่กระบวนการนี้อาจจะ
เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การที่อาจจะมกีารพิจารณาด้านวฒันธรรมองค์การ 
โครงสรา้งองคก์ารทีอ่าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม และระบบการบรหิารจดัการให้
มคีวามทนัสมยัเพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมจะต้องมกีารด าเนินการกระตุ้นจงูใจพนักงานใหพ้ฒันาตนเองเพื่อใหเ้กดิการพฒันางาน
ทีจ่ะสรา้งสรรค ์หรอืเกดิความคดิรเิริม่นวตักรรมใหม้คีวามทนัสมยัต่อสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและ
ใหส้ามารถไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั ยกตวัอย่าง กระตุ้นใหพ้นักงานไดม้กีารเรยีนรูใ้นงาน ซึง่จะท าให้
เกดิการพฒันางานไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

  2.5 การประเมินผลและการควบคุม เป็นการตรวจสอบและตดิตามกลยุทธ์ ที่ได้
ด าเนินการไปแลว้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ ซึ่งจะต้องจะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ มกีารก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานโดยมาตรวดัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมเป็นไปได้
จรงิ ซึ่งแต่ละองค์การมกีารก าหนดมาตรฐานที่เป็นไปได้ตามสภาพการณ์ที่เกดิขึน้จรงิ เพื่อให้
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินการในขัน้ตอนนี้องค์การ
จะต้องมีการจดัตัง้หน่วยงานเพื่อให้รบัผิดชอบในการดูแล ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน      
ว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธท์ี่ก าหนดไวห้รอืไม่อย่างไร หากพบอุปสรรค ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ใน
ระหว่างการด าเนินการ จ าเป็นต้องมกีารบันทึก รายงานอย่างตรงไปตรงมา หรอืโดยละเอียด
เพื่อน าไปช่วยในการวางแผนกลยุทธใ์นครัง้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขัน้ตอนการประเมนิผลและ
ตดิตามการด าเนินการกลยทุธเ์ป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีว่ดัผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรอืกลยุทธท์ี่ก าหนด จงึจ าเป็นต้องมกีารระดมสรรพก าลงั ความร่วมมอืร่วมใจจากทุกส่วนงาน 
ทุกฝ่าย หรอือาจจะต้องตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานในการประเมนิผลและติดตามอย่าง
จรงิจงั เพื่อจะไดน้ าไปเพื่อปรบัปรงุและพฒันากลยุทธใ์นครัง้ต่อไปได ้หรอืเป็นการวดัผลสมัฤทธิ ์
ของการท างานขององคก์าร  
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คณุลกัษณะองคก์ารท่ีจ าเป็นต่อกลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา 

 1. บทบาทของพนักงานและผูจ้ดัการ  
  บทบาทของพนักงานและผู้จดัการในองค์การมอีทิธพิลในการฝึกอบรมพฒันาและ
กิจกรรมการเรยีนรู้ เมื่อก่อนพนักงานจะมีหน้าที่และท างานตามค าสัง่ของผู้จดัการโดยตรง 
พนักงานจะไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร อย่างไรก็ตาม 
การคดิรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ เป็นทุนทางปัญญาที่ท าให้ผลการปฏบิตังิานสูงดว้ยระบบการท างานเป็น
ทมี พนักงานในปัจจุบนัจะมบีทบาทในการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ เช่น การจา้งงาน การ
จดัท าตารางการท างาน ใกลช้ดิกบัลกูคา้พบปะพูดคุยกนั และเกีย่วขอ้งกบัท างานรว่มกนักบัผูส้่ง
มอบวตัถุดบิ ดงันัน้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมไม่เพยีงแต่พนักงานในองค์การเท่านัน้ เมื่อ
องค์การมคีวามเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกบัทุกคนในองค์การจะท าให้องค์การให้พนักงานได้มี
ทกัษะ ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในการท างานได้ด้วยการเข้าไปมสี่วนร่วมกบัทุกคน ท าให้
พนกังานไดม้กีารฝึกอบรมขา้มสายงาน จะท าใหพ้นักงานไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมทีเ่หน็
ถึงปัญหาในการท างานได้ การท างานเป็นทีมท าให้เกิดการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะทางได้และ
สามารถฝึกอบรมในงานโดยยดึหลกัพืน้ฐานทกัษะอยา่งเป็นระบบในการฝึกอบรม  
  บรษิัท Tires Plus สหรฐัอเมรกิา ได้มกีารวจิยัเกี่ยวกบัพนักงานในก าหนดกลยุทธ์
การฝึกอบรมซึ่งให้พนักงานได้เข้ามามสี่วนในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อน าไปสู่การ
วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องการฝึกอบรม โดยให้พนักงานได้ส ารวจ และศึกษาสภาพ
ความเป็นจรงิหรอืสถานการณ์ในปัจจุบนัที่จ าเป็นในการน ามาก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรม ซึ่ง
การวจิยัในครัง้นี้ชีใ้ห้เหน็ว่าผู้บรหิารในสภาพแวดล้อม การท างานแบบเดมิ มคีวามคาดหวงัว่า
จะกระท าการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะต้องด าเนินการให้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาดงัต่อไปนี้ 
  1.1 จดัการประสิทธภิาพรายบุคคล (Manage individual performance) กระตุ้นให้
พนักงานเปลี่ยนแปลงประสทิธภิาพการท างานให้ข้อเสนอแนะด้านประสทิธภิาพและติดตาม
กจิกรรมการฝึกอบรมเมือ่ไดร้บัการฝึกอบรมไปแลว้และไดน้ าไปใชแ้กไ้ขปัญหาในงานทีป่ฏบิตัิ 
  1.2 พฒันาพนักงาน (Develop employees) มอบหมายงานให้พนักงานและอธบิาย
ให้ความรูท้างเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เกดิการเรยีนรู้ ซึ่งจะกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ 
หลายวธิีการขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ต้องการเรยีนรู้ เช่น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การ
สบัเปลีย่นหมุนเวยีนงาน การใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนใหเ้กดิการ
พดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เป็นตน้ 

  1.3 วางแผนและจดัสรรทรพัยากร (Plan and allocate resources) เป็นลกัษณะการ
แปลงกลยุทธส์ู่การปฏบิตัใิห้บรรลุเป้าหมายการท างาน และมกี าหนดการท างานให้ชดัเจนเสรจ็
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ตามวนัเวลาทีก่ าหนดตามโครงการ และจะต้องมกีารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น ดชันี ชีว้ดั
ความส าเรจ็ (key performance indicator) และรายงานผลงานทุก ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 

  1.4 ประสานงานเพื่อสรา้งความเขา้ใจ (Coordinate interdependent groups) จดัหา
ผลติภณัฑห์รอืทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัทมีงาน และสรา้งความเขา้ใจในแผนและเป้าหมายของ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นการสื่อสารกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความส าเร็จและสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานดา้นกลยทุธใ์หเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์าร 
  1.5 จดัการประสทิธภิาพของกลุ่ม (Manage group performance) มกีารด าเนินงาน
ให้กลุ่มได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมวางแผนกลยุทธ์ และการท างานเป็นทีมที่มี
ประสทิธภิาพ เมื่อกลุ่มเกดิความส าเร็จตามกลยุทธก์ลุ่มจะเขม้แขง็และด าเนินงานตามกลยุทธท์ี่
สอดคลอ้งกบักลยทุธธ์ุรกจิ 

  1.6 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Monitor the business environment) มี
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ โดยท าการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
วเิคราะหอ์งคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจนกจ็ะท าใหก้ลยทุธท์างธุรกจิประสบความส าเรจ็ได้ 
  1.7 เป็นตัวแทนของห น่วยงาน  (Represent one's work unit) สามารถสร้าง
ความส าเรจ็ทางธุรกจิโดยอาศยักลยุทธใ์นการฝึกอบรมให้ตอบสนองความต้องการของกลยุทธ์
ธุรกจิ โดยการคดินวตักรรมใหเ้กดิขึน้กบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  

 2. การสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสงู 

  ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและให้ความส าคัญในการฝึกอบรมและเรียนรู้ของ
พนกังาน ผูบ้รหิารระดบัสงูมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
  2.1 มหีน้าที่โดยตรงในการให้ความชดัเจนในการเรยีนรู้ ซึ่งต้องมกีารสร้างความ
เขา้ใจในวสิยัทศัน์ขององคก์าร เพื่อใหว้สิยัทศัน์เป็นรปูธรรมสามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดง้า่ย  
  2.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนกลยุทธ์การเรยีนรู้ ให้พนักงานได้มกีารเรยีนที่เหมาะสม 
เกิดจากความต้องการที่อย่างจะเรยีนรูเ้พื่อพฒันาในงานประจ าที่ท าให้ไปสู่เป้าหมายกลยุทธ์
ธุรกจิ 

  2.3 พฒันาการเรยีนรูใ้หม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร ผูบ้รหิารตอ้งจดัท ากลยุทธส์ าหรบั
การเรยีนรูใ้หก้บัพนักงานส าหรบัหน้าทีง่านทีป่ฏบิตั ิเนื่องจากแต่ละคนจะมกีารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
กนั และเลอืกที่จะเรยีนรูเ้ฉพาะในงานที่สนใจ จงึต้องสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม 
จงึจะสามารถท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันางานใหม ่ๆ ได้ 
  2.4 จดัเตรยีมและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ออนไลน์  จดัเทคโนโลย ีและ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการเรยีนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้
พนักงานแต่ละได้มกีารเรยีนรู ้เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงความรูใ้หม่ ๆ และท าให้สามารถแบ่งปัน 
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แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ทัว่ทัง้องค์การและน าไปสู่การเรยีนรู้ ระหว่างลูกค้า และผู้ส่งมอบ
วตัถุดบิ เป็นตน้ เพื่อความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 
  2.5 จดัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสาธติใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรู้ ในการเรยีนรูต้้อง
มกีิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้แต่ละคนได้เรยีนรูไ้ด้หลากหลายอย่าง หลายวธิกีารตามความ
ถนัด ความพอใจที่ต้องการในการเรยีนรู ้และมกีารลงมอืปฏบิตัิจรงิ หรอืการกระท าให้ดูอย่าง
ถูกตอ้งชดัเจนเพื่อไมใ่หเ้กดิความผดิพลาด 

  2.6 การส่งเสรมิให้เกิดความมุ่งมัน่ในการเรยีนรู้โดยการสนับสนุนให้มีการแสดง
ความคดิเห็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยในงานที่ปฏิบตัิ การรายงานประจ าปี การสมัภาษณ์ และ
เครื่องมอืประชาสมัพนัธ์อื่น ๆ (ตัวแทนการตลาด) รวมทัง้การเป็นตัวแทนของบรษิัทในการ
น าเสนอกลยทุธธ์ุรกจิ 

  ยกตวัอย่าง บรษิทั Cisco ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไดส้นับสนุนใหพ้นักงานเรยีนรู้
ในการพัฒนาตนเอง ให้พนักงานมสี่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ โดยการประกาศต่อ
สาธารณชนว่าการเรยีนรูถ้อืเป็นความส าคญัเชงิกลยุทธข์องบรษิทั และองค์การฝึกอบรมได้น า
ระบบการเรยีนรูอ้อนไลน์มาพฒันาในหอ้งเรยีน ทีย่อมรบัว่าเป็นระบบทีด่ทีีสุ่ด (best in class e-

learning) ช่วยใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

 3. การบรูณาการของหน่วยธรุกิจ  

  การแข่งขนัและความผนัผวนทางธุรกจิท าให้องค์การที่มหีน่วยงานหลายหน่วยให้มี
การบูรณาการการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสทิธภิาพสูงจะต้องมกีารบูรณาการให้พนักงานได้
เรยีนรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิาร การฝึกอบรมจะมกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงานในงานที่มี
ความแตกต่างกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. สภาพการณ์เปล่ียนแปลงของโลก  
  อทิธพิลกระแสโลกาภวิตัน์ท าใหแ้นวคดิของการพฒันาและฝึกอบรมต้องปรบัเปลีย่น
จากการบรหิาร เป็นการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ (strategic management) และปัจจุบนักระแส
โลกาภวิตัน์มกีารขบัเคลื่อนเปลี่ยนแปลงด้วยความเร่ง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการสื่อสารความส าคญัผลติภณัฑแ์ละตลาดบรกิารที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใช้
พนักงานชัว่คราวตามภารกิจที่มีอยู่ท าให้การฝึกอบรมต้องมกีลยุทธ์ที่มคีวามสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง การฝึกอบรมสามารถเตรยีมความพรอ้มใหพ้นักงานเพิม่ความ
รบัผดิชอบในงานปัจจุบนั ส่งเสรมิ การโยกย้าย ถ่ายโอน และโอกาสในการท างานที่ลดลงซึ่ง
คาดการณ์ไดต้ามแผนทรพัยากรมนุษยท์ีว่างไว ้

 5. สภาพแวดล้อมของธรุกิจ  
  เมื่อสภาพทางธุรกจิมกีารแข่งขนักนัและธุรกจิเจรญิก้าวหน้ากย็่อมท าใหเ้กดิการจา้ง
งานพนักงานเขา้มาท างานในองคก์ารเพิม่มากขึน้ องค์การมคีวามจ าเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มี
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ทกัษะสูงทีม่าปฏบิตังิาน รวมทัง้พนักงานเดมิที่ปฏบิตังิานอยู่กย็่อมต้องการให้พนักงานมทีกัษะ 
ความช านาญ ดังนัน้ หากองค์การต้องการที่จะให้ธุรกิจด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น ใน
สภาพการณ์ที่มกีารแข่งขนักนัสูงกย็่อมต้องการรกัษาคนด ีคนเก่งให้ท างานกับองค์การนาน ๆ 
ในสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) หมายความว่า บรษิัทต้องผลิต
สนิคา้ดว้ยเครือ่งมอืทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั และขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ตอ้งใหล้กูคา้เขา้ถงึไดแ้ละ
พนักงานก็ย่อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสงัคม องค์การจงึต้องอาศัยพนักงานที่ความรู ้
ทกัษะเฉพาะด้าน ดงันัน้ การสรา้งกลยุทธ์การฝึกอบรมจะต้องมกีารเตรยีมพร้อมให้พนักงาน
ผลติสนิคา้และบรกิารให้ดทีีสุ่ดดว้ยการจงูใจและรกัษาคนเก่ง คนด ีมคีวามสามารถให้ท างานใน
หน้าที่องค์การ จงึต้องให้โอกาสพนักงานในการมอบหมายงานที่ท้าทายให้เกิดแนวคดิใหม่  ๆ 
เพื่อให้พนักงานได้มีการเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ท าให้พนักงานสามารถได้เลื่อน
ต าแหน่งขึน้ไปไดใ้นระดบัสูงได ้เป็นการดงึดูดใหพ้นักงานใหม่เขา้มาท างานและรกัษาพนักงาน
เดิมให้ปฏิบตัิงานกับองค์การ ยกตัวอย่าง บรษิัทผลิตยา และบรษิัทผลติคอมพิวเตอร์ ได้ใช้
วธิกีารสรา้งขอ้ตกลงกบัพนักงานดว้ยการฝึกอบรมพนักงานเพื่อดงึดูดหรอืรกัษาพนักงานไว้ให้
พนักงานที่เก่ง ๆ ท างานอยู่กบัองค์การโดยไม่ต้องมกีารแข่งขนักนัในการจ่ายค่าจา้งเงนิเดอืน
และผลประโยชน์เกื้อกูล แต่ใชว้ธิกีารสรา้งกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหอ้ยู่กบั
องคก์ารซึง่พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานทีม่ทีกัษะความสามารถเฉพาะดา้นสงู 

 

กิจกรรมทางการบริหารทรพัยากรมนุษยด้์านอ่ืน ๆ  
 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานธุรกิจ
ขององค์การซึ่งต้องใช้จดัการเกี่ยวกับเรื่องของเวลา เงนิลงทุน และความพยายามในการจดั
บุคคลเขา้ท างานองคก์าร ส่วนใหญ่องค์การต้องมกีารก าหนดความต้องการพนักงานเริม่ตัง้แต่
การสรรหา และการคัดเลอืก การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ประเภทของการฝึกอบรม และการเลอืกทรพัยากรที่มผีลต่อกลยุทธ์การ
ฝึกอบรมที่น ามาปรบัใช้ในงานด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์ม ี2 วธิ ีได้แก่ การจดับุคลากร
เขา้ท างาน และ การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 1. กลยทุธใ์นการจดัคนเข้าท างาน (Staffing Strategy)  
   กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน หมายถึง การตัดสินใจขององค์การเกี่ยวกับวิธีการ   
สรรหาพนักงานในต าแหน่งงานด้วยการผสมผสานกนัระหว่างทกัษะของพนักงาน และสถานะ
ของพนักงาน (พนักงานชัว่คราวหรอืพนักงานท างานแบบเต็มเวลา) เช่น องค์การจะมกีาร     
สรรหาพนักงานจากภายในหรอืภายนอกองค์การเพื่อมาปฏบิตังิาน ซึ่งการสรรหาจากภายใน
และภายนอกองค์การมผีลต่อกลยุทธ์การฝึกอบรม อย่างไรก็ตามได้สรรหาทัง้สองวธิที าให้ได้
พนักงานเพื่อมาทดแทนต าแหน่งทีเ่ปิดอยู่แล้ว การสรรหาจากภายในมเีกณฑใ์นการสรรหาโดย
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ใช้วธิกีารเลื่อนต าแหน่งและการมอบหมายงาน ส่วนการสรรหาจากภายนอกเป็นเปิดรบัสมคัร
จากบุคคลภายนอกมาสมคัร 
  องค์การจะต้องพจิารณาและค านึงถึงการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ 
สรรหาจากแหล่งใด พนักงานจะต้องทกัษะ ความรู ้ความสามารถอะไรบ้าง หรอืจะเป็นการหา
จากภายในหรอืภายนอกกต็าม การสรรหาพนักงานจงึมหีลกัการสรรหาอยู่ 2 แหล่งดว้ยกนั ซึ่ง
การสรรหาจากภายในที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเกณฑ์ที่ ใช้ คือ การเลื่อนต าแหน่ง 
(promotion) และการมอบหมายหน้าที่ในการตดัสนิใจ จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมและพฒันาใน  
กจิกรรมการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ที่ใช้กจิกรรมการสรรหาทีม่ลีกัษณะการสรรหาจากภายใน
และภายนอก บางทักษะของพนักงานภายในไม่สามารถจะฝึกได้ จึงต้องสรรหาจาก
บุคคลภายนอก  
 2. การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์(human resource planning)   
   กจิกรรมในการก าหนดความต้องการทีอ่งคก์ารจะประมาณการไวล้่วงหน้าว่ามคีวาม
ต้องการบุคลากรที่จะเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสมให้        
ขาดแคลนและไม่เกินความต้องการในการผลติสนิค้าและบรกิาร การฝึกอบรมและพฒันาจะ
สามารถท าใหบุ้คลากรทีเ่ตรยีมความพรอ้มนัน้มทีกัษะ ความรู ้ความสามารถในการสรา้งผลติที่
สูงสุดให้กบัองค์การให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ธุรกจิให้ได้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึต้องจดั
กจิกรรมเพื่อวางแผนในการรบับุคลากรให้ตรงกบัความต้องการ แต่ในขณะเดยีวกนับุคลากรที่
เขา้มาใหม่กไ็ม่อาจมทีกัษะตรงตามที่องคก์ารต้องการจงึต้องมกีารพฒันาฝึกอบรมและสอนงาน
เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานได ้

 

รปูแบบของการจดัองคก์ารฝ่ายฝึกอบรม 

 การจดัองคก์ารฝ่ายฝึกอบรมมรีปูแบบการจดัองค์การ 5 แบบ ไดแ้ก่ รปูแบบตามหน้าที ่
รปูแบบแบ่งตามลูกค้า รูปแบบเมทรกิซ์หรอืหน้าที่เฉพาะ รูปแบบแบ่งตามแผนก และรูปแบบ
เสมอืนจรงิ โดยทัว่ไปแลว้การจดัองคก์ารฝ่ายฝึกอบรมจะช่วยท าใหเ้หน็และเขา้ถงึโครงสรา้งใน
การท าหน้าที่ในการฝึกอบรมอย่างชดัเจน ซึ่งโครงสรา้งองค์การมคีวามส าคญัที่จะท าให้มกีาร
แบ่งแผนกตามหน้าที่เพื่อสะดวกในการให้ความช่วยเหลอืในการประสาน องค์การจะมขีนาดที่
แตกต่างกนัขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าหากองค์การใดมขีนาดใหญ่ก็จะมกีารกระจายอ านาจ
เพื่อใหง้่ายต่อการบงัคบับญัชา ส่วนองคก์ารทีม่ไีม่ใหญ่มากกม็กีารบรหิารแบบการตดัสนิใจดว้ย
คนเดยีวกจ็ะรวดเรว็และท าใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามวตัถุประสงค ์การจดัรปูแบบโครงสรา้ง
องค์การฝึกอบรมจงึสามารถช่วยให้ระบบของการฝึกอบรมสามารถออกแบบการเรยีนรูท้ี่จะท า
ให้เกิดการสร้างความรู้และมีการแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดการสร้างหรอืเพิ่มคุณค่าให้กับ
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พนกังานได ้ดงันัน้ เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพจงึสามารถใหอ้งคก์ารไดใ้หค้วามส าคญั
ในการจดัรปูแบบขององคก์ารฝ่ายฝึกอบรมซึง่แบ่งออกได ้5 รปูแบบ ดงันี้ 
 1. รปูแบบตามหน้าท่ี (Faculty Model)  
  เป็นการจดัรปูแบบองคก์ารตามหน้าทีเ่ฉพาะ โดยจะมผีู้บรหิารระดบัสูงทีเ่ป็นหวัหน้า
สูงสุดในต าแหน่งผู้อ านวยการฝึกอบรมที่มคีวามรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมทีกัษะด้านการ
ฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญจะมีหน้าที่ในการพัฒนาดูแลและปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรม 
ยกตัวอย่าง ฝ่ายขายก็ด าเนินกิจกรรมด้านการขาย และการปิดการขาย ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปลกูฝังลกูคา้ในการรบัรูใ้นสนิคา้ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้  
  จดุเด่นของการฝึกอบรมตามรปูแบบตามหน้าท่ี  
  1. ฝึกอบรมไดต้รงตามความต้องการตามประเดน็ เช่น การอบรมดา้นการขาย  การ
อบรมดา้นบญัช ีเป็นตน้ 

  2. การจดัแผนการฝึกอบรมจะงา่ย เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมตรงตามหน้าทีข่องการ
พฒันาในดา้นนัน้จงึท าใหจ้ดัท าแผนไดง้า่ยตรงตามหน้าทีไ่ด้ 
  3. เนื้อหาและเวลาในการฝึกอบรมสามารถก าหนดไดต้ามความเหมาะสมในการจดั
โปรแกรมการฝึกอบรม ยกตวัอย่าง หากจะอบรมเกี่ยวการขายก็เชญิวทิยากรด้านการขายมา
ฝึกอบรมให ้

  จดุอ่อนของการฝึกอบรมตามรปูแบบตามหน้าท่ี  
  1. บางหวัขอ้ในการฝึกอบรมอาจไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ หากเป็น
งานทีเ่ฉพาะหรอืขาดแคลน 

  2. ผูใ้ห้การฝึกอบรมอาจจะไม่สามารถใหก้ารฝึกอบรมไดต้รงประเดน็ตามทีต่้องการ 
เนื่องจากอาจจะไมส่ามารถทราบลกัษณะของการปฏบิตังิานภายในองคก์ารได้ 
  3. เนื้อหาการฝึกอบรมไม่ตรงกบัความต้องการสนใจ เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่า
เนื้อหาการฝึกอบรมไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจงึไม่เห็นประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์
ส าหรบัผูอ้บรม 

  4. ผู้ให้การฝึกอบรมไม่มคีวามเชี่ยวชาญในเนื้อหาเฉพาะด้านเนื่องจากปัญหาการ
ท างานขององคก์ารบุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูใ้หก้ารฝึกอบรมจะไม่สามารถทราบไดใ้นรายละเอยีด
จงึท าใหไ้มส่ามารถอบรมไดใ้นลกัษณะการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

  5. โปรแกรมการฝึกอบรมไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร  
 ดงันัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้จดัการฝึกอบรมจงึต้องท าการส ารวจความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้อบรมและผูเ้ชีย่วชาญการฝึกอบรมต้องมกีารปรบัปรุงเครื่องมอื และอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปัจจุบันที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และมคีวาม
ทนัสมยัด้านเทคโนโลยทีี่จะน ามาใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถท าให้เกิด



 70 

ความสะดวก รวดเรว็ ซึ่งท าให้ผู้เรยีนรูส้ามารถเลอืกเรยีนรูไ้ด้หลากหลายวธิใีนการที่จะเลอืก
ฝึกอบรมให้เกิดความเหมาะสมตามความต้องการที่สนใจ ซึ่งรูปแบบของการจัดองค์การ
ฝึกอบรมแบบตามหน้าทีส่ามารถแสดงไดด้งัภาพที ่2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 รปูแบบของการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบตามหน้าที ่
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.60), By Raymond 

       A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

 

 2. รปูแบบแบ่งตามลกูค้า (Customer Model)  
   ผูจ้ดัการฝึกอบรมจอ้งจดัเนื้อหาการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรมของแผนก
ที่ให้บรกิารลูกค้า เช่น การจดัการฝึกอบรมสารสนเทศ การตลาด หรอืการด าเนินงานและการ
ผลิต ฯลฯ ซึ่งการจดัอบรมต้องสามารถให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของในการ
ปฏิบตัิงานที่จะพฒันากลยุทธ์ธุรกิจ ในภาพที่ 8 การจดัการโปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาใน   
สายงานจะต้องใหเ้ป็นความต้องการของธุรกจิ ทกัษะและความรูเ้หล่านี้ใชพ้จิารณาการจา้งงาน 
การเลื่อนต าแหน่ง การบรหิารค่าตอบแทน ยกตัวอย่าง องค์การได้ก าหนดทกัษะที่องค์การ
ต้องการ ซึ่งทกัษะต่าง ๆ  เหล่านี้ประกอบดว้ย การสื่อสาร บญัช ีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ทกัษะความรูท้างดา้นเทคนิคเฉพาะแผนก กจิกรรมการพฒันาและฝึกอบรม
จะน าทกัษะต่าง ๆ เหล่านี้มาใชใ้นการพฒันาบุคลากรในหน้าทีไ่ด ้จะแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบของ
การจดัองคก์ารฝึกอบรมแบ่งตามลกูคา้ ดงัภาพที ่2.5 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ
ฝึกอบรม 

การฝึกอบรม
ความปลอดภยั 

การ
ฝึกอบรม
คณุภาพ 

ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลย ี

การพฒันา 
ภาวผูน้ า 

การฝึกอบรม
การขาย 
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ภาพท่ี 2.5 รปูแบบของการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบ่งตามลกูคา้ 
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.61), By Raymond  

       A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

 

 3. รปูแบบเมทริกซ ์(Matrix Model)  
  รปูแบบการจดัองค์การฝึกอบรมแบบเมทรกิซ์ หรอืหน้าที่เฉพาะ ฝ่ายฝึกอบรมและ
ผูจ้ดัการจะมหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบในการฝึกอบรมหน้าทีเ่ฉพาะ ทีม่หีน้าทีใ่นการฝึกอบรมฝ่าย
ต่าง ๆ ยกตวัอย่าง ฝ่ายตลาดมกีารก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรมในการขายให้กบัพนักงานขาย 
และฝ่ายผลติและด าเนินงาน ก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมใหฝ่้ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝึกอบรมคุณภาพ 
ระบบเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์และฝึกอบรมความปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่ข้อดีของรปูแบบการ
จดัองค์การแบบเมทรกิซ์ จะช่วยให้การฝึกอบรมเชื่อมโยงความต้องการธุรกจิ และผู้อบรมจะมี
ความเชีย่วชาญและเขา้ใจในหน้าทีเ่ฉพาะของธุรกจิ เนื่องจากผูอ้บรมมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่
งานที่ท าประจ า ส่วน ข้อเสีย อาจจะท าให้เกิดความสับสนและยุ่งยากในการสัง่การจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเนื่องจากมมีากกว่า 1 คน และมคี่าใชจ้า่ยมากขึน้ รปูแบบการจดัองคก์ารฝึกอบรม
แบบเมทรกิซ ์สามารถแสดงใหเ้หน็ในภาพที ่2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ
ฝึกอบรม 

 

ระบบสารสนเทศ 

 

การตลาด 

การด าเนินงาน
และการผลติ 

การเงนิ 
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ภาพท่ี 2.6 รปูแบบการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบแมทรกิซ ์

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.61), By Raymond 

       A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

 

 4. รปูแบบการให้ความร่วมมือกบัทางมหาวิทยาลยั  
       (Corporate University Model/Corporate Training Universities)  
  รปูแบบการจดัองค์การฝึกอบรมแบบโครงการให้ความร่วมมอืกบัทางมหาวทิยาลยั
เป็นการจดัองคก์ารรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัซึง่ทางมหาวทิยาลยัจะเป็น
ผู้ให้ความรู ้หลกัการ แนวคดิต่าง ๆ และมหาวทิยาลยัจะเป็นผู้จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมให้กบั
พนักงาน ในขณะเดยีวกนับรษิทัหรอืองคก์ารจะใหเ้ป็นแหล่งฝึกงานให้กบันักศกึษา ซึง่รปูแบบ
การจดัองค์การฝึกอบรมในลกัษณะนี้จะเป็นความร่วมมอืที่ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมให้
พนักงานไดร้บัความรูท้ี่ถูกต้องในดา้นวชิาการ และบรษิทัซึ่งเป็นแหล่งในการเรยีนรูใ้นงานจรงิ 
จงึสามารถท าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องพนักงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นรปูแบบที่มี
ความเหมาะสมในยุคปัจจบุนัทีม่กีารแขง่ขนักนัในการพฒันาผลติภณัฑซ์ึง่จะท าใหพ้นกังานหรอื
บุคลากรในองคก์ารไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดอ้ย่างดแีละนักศกึษามโีอกาสไดเ้รยีนรูใ้นงานจรงิ จงึ
อาจกล่าวไดว้่า บรษิทัใหม้หาวทิยาลยัมาฝึกอบรมใหก้บัพนักงานในบรษิทั บรษิทักร็บันักศกึษา

ผูอ้ านวยการ
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรม 

การขาย 

ฝึกอบรม 

คณุภาพ 

ฝึกอบรม
เทคโนโลยแีละ
คอมพวิเตอร ์

ฝึกอบรม 

ความปลอดภยั 

 

ฝ่ายตลาด 

ฝ่ายผลติและ
ด าเนินงาน 
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ใหม้าฝึกงาน หรอื พูดโดยให้เขา้ใจง่ายก็คอื มหาวทิยาลยัให้ความรูท้างวชิาการ ส่วนบรษิทัให้
ความรูท้างเทคนิค ยกตวัอย่าง บรษิทั คอลเทค ในรฐัเพนซวิเินีย ได้จดัหลกัสูตรฝึกอบรมระยะ
สัน้เพื่อพฒันาพนักงานดา้นเทคนิคและการตดิต่อสื่อสาร เทคโนโลยเีกีย่วกบั   ไมโครซอฟ ช่วย
ให้พนักงานสามารถท างานเกดิความรูท้กัษะมาพฒันาในงานในปัจจุบนั ท าใหก้ารฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานไปสู่พันธกิจและเป้าหมายขององค์การได้ และยังมีบริษัท  ยูนิเทล ในรัฐ
เวอร์จเินีย พบว่าพนักงานมีการลาออกถึงร้อยละ 12 เหลือ ร้อยละ 6 หลังที่ได้ใช้โครงการ
รว่มมอืกบัทางมหาวทิยาลยัโดยการใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรมคอมพวิเตอร ์และการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ จะเหน็ไดว้่าในประเทศไทยมบีางบรษิทัทีไ่ดม้กีารน าโครงการร่วมมอืกบัทางมหาวทิยาลยั
ทีน่ ามาพฒันาพนักงานในลกัษณะการฝึกอบรมรว่มกนั ไดแ้ก่ บรษิทัปนูซเีมนตไ์ทยทีร่ว่มมอืกบั
ทางมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่จดัหลกัสูตรความร่วมมอืให้พนักงานเข้ารบัการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ ท าให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นน ามาใช้ในการพัฒนางาน เป็นต้น ซึ่ง
ลกัษณะรปูแบบการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบความร่วมมอืกบัทางมหาวทิยาลยั แสดงให้เหน็ใน
ภาพที ่2.7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 รปูแบบการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบความรว่มมอืกบัทางมหาวทิยาลยั 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.63), By Raymond  

       A.Noe, 2005, McGraw-Hill. 

การ
ด าเนินงาน 

การขาย
และ

การตลาด 

ทรพัยากร
มนุษย ์

การพฒันา
ผลติภณัฑ ์

โปรแกรมพฒันาภาวะผู้น า  

(Program Leadership Development) 

 

ปัญหาของ 

การฝึกอบรมในอดีต 

ข้อดีของการ
ฝึกอบรม 

โปรแกรมการฝึกอบรม 

(New Employee Program) 

 

- ตน้ทุนสงู 
- หวัขอ้การฝึกอบรม
ไมต่รงประเดน็ 

- วธิกีารฝึกอบรมไม่
สอดคลอ้ง 
- ไมม่นี าแบบอย่างทีด่ี
ในการฝึกอบรมมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกนั 

- เนื้อหาการฝึกอบรมที่
ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

- มกีารเผยแพร่ผลงาน
ทีป่ระสบความส าเรจ็ 

- จดัการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบัธุรกจิ 
- บรูณาการฝึกอบรมที ่
สรา้งสรรค ์

-มวีธิกีารฝึกอบรมทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  
น าเทคโนโลยแีละ
เครือ่งมอืมาใช ้
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 5. รปูแบบเสมือนจริง (Virtual Model)  

  รปูแบบของการจดัองคก์ารฝึกอบรมแบบเสมอืนจรงิเป็นรปูแบบการฝึกอบรมทีมุ่่งไป
เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถตอบสนองความต้องการธุรกิจของบรษิัทหรอืองค์การที่ท า ให้
พนักงาน ลูกค้า ผู้บรหิารได้เห็นถึงการฝึกอบรมและพฒันาที่ท าให้เกิดความเห็นพ้องต้องกนั 
พนักงานเกิดการเรยีนรู้ตามความต้องการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ พนักงานเกิดการ
พฒันาตนเองในหน้าทีร่บัผดิชอบน าไปสู่ความกา้วหน้าของตนเอง การตดิตามผลการปฏบิตังิาน
น าไปสู่การเรยีนรูท้ าให้เกดิทกัษะสูงขึน้ผู้จดัการจะเป็นเพยีงผู้สนับสนุนให้เกดิการเรยีนรูม้กีาร
ประเมนิผลงานที่จะช่วยพฒันาในงานใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ใหด้กีว่าคู่  แข่งขนั ดงันัน้ 
รูปแบบขององค์การฝึกอบรมแบบเสมอืนจรงิสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบัองค์การฝึกอบรม
แบบดัง้เดมิ เพื่อใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงไดด้งัตารางที ่2.2  
 

ตารางท่ี 2.2 การเปรยีบเทยีบระหว่างองคก์ารฝึกอบรมเสมอืนจรงิกบัฝ่ายฝึกอบรมแบบดัง้เดมิ 

 

การฝึกอบรมแบบดัง้เดิม 

 

การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง 

1. ทิศทางการฝึกอบรม 

- ไม่มรีะบบทศิทางการอบรมทีช่ดัเจน 

- ผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเพยีงลกูคา้ 
- หวัขอ้การฝึกอบรมไม่หลากหลาย 

- ผลติสนิคา้ทีล่า้สมยั 

- หวัขอ้ฝึกอบรมมาจากผูก้ าหนดโดยฝ่ายฝึกอบรม 

 

1. ทิศทางการฝึกอบรม 

- มกีารก าหนดภารกจิชดัเจน 

- มุ่งสูล่กูคา้เป็นหลกั 

- หาแนวทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
- มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัวงจรชวีติผลติภณัฑ ์

- ด าเนินการอบรมตามสมรรถนะหลกั 

- ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ภายใน 

2. รปูแบบการฝึกอบรม 

- ใชว้ธิกีารฝึกอบรมทีไ่ม่น่าสนใจหรอืทีไ่ม่จงูใจ 

2. รปูแบบการฝึกอบรม 

- ใช้กลยุทธ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ดกีว่า เรว็กว่าคู่แขง่ 
- ใชก้ลยุทธส์รา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

3. รปูแบบให้ความรู้ 
- วิทยากรให้ความรู้แบบในห้องเรียนและอ านวย
ความสะดวก 

- ด าเนินการโดยคนกลุ่มเดมิ 

- หวัขอ้การฝึกอบรมก าหนดโดยฝ่ายฝึกอบรม 

3. รปูแบบให้ความรู้ 
- ว่าจ้างมืออาชีพในการพัฒนาผลิตและที่ปรึกษา
ภายในองคก์าร 
- มกีารจดัสรรทรพัยากรทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

- ให้ผู้ จ ัดการเข้ามามีส่ วนร่วม ในการก าหนด        
ทศิทางการท างาน 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรยีบเทยีบระหว่างองคก์ารฝึกอบรมเสมอืนจรงิกบัฝ่ายฝึกอบรมแบบดัง้เดมิ  
    (ต่อ) 

 

การฝึกอบรมแบบดัง้เดิม 

 

การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง 

5. ผลลพัธท่ี์น่าเช่ือถือ 

- มคีวามมคีวามเชื่อว่าบรษิทัเป็นผูก้ าหนดการ 
  พฒันาพนกังาน 

- อบรมเสรจ็กจ็บไม่มกีารพฒันา 
- เชื่อว่าวทิยากรผูใ้หก้ารอบรมเป็นผูส้รา้งความรู้ 
- จบหลกัสตูรกถ็อืว่าไดร้บัการฝึกอบรมแลว้ 

- ผลลพัธก์ารฝึกอบรมไม่ชดัเจน 

5. ผลลพัธท่ี์น่าเช่ือถือ 

- เชื่อว่าพนกังานมคีวามรบัผดิชอบในงานและ 
  ความกา้วหน้าของตนเอง 
- ตดิตามผลการปฏบิตังิานเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีาร 
  เรยีนรูท้ีจ่ะเกดิการเรยีนรู ้
- ผูจ้ดัการจะเป็นเพยีงผูส้นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้
- มกีารประเมนิผลลพัธก์ารฝึกอบรม 

- มัน่ใจว่าการฝึกอบรมจะช่วยพฒันาผลการ 
  ปฏบิตังิาน 

ทีม่า: S.S McIntosh, “Envisioning Virtual Training Organization,” Training and   

       Development. (May,1995, p.47) 

 

 แนวทางในการก าหนดกลยทุธท่ี์มุ่งสู่ความส าเรจ็ในด้านการฝึกอบรมและพฒันา 

 ผู้น าองค์การ เมื่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การรวดเรว็มากกว่าการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การแล้วนั ้น  องค์การจ าเป็นต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ การฝึกอบรมและ
กระบวนการพฒันาให้มทีศิทางทีช่ดัเจน ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ดงักล่าว ซึ่งผู้บรหิารงานฝึกอบรมจะต้องมี
บทบาทส าคญัในการเข้าใจถงึกลยุทธ์ธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องกบักลยุทธ์การ
ฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาใหไ้ปถงึพนัธกจิและเป้าหมาย และใหค้วามส าคญัในการน าการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ ดังนัน้ ผู้บรหิาร
ระดบัสูงขององค์การจะต้องท าหน้าที่ในการผลกัดนัการใช้กลยุทธ์ให้ประสบความส าเรจ็ต้องมี
คุณลักษณะของความเป็นผู้บรหิารอย่างมืออาชีพหรอืความเป็นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม 3 แนวทาง คอื (Dessler & Miller,1993, p. 236) 

 1. การก าหนดทิศทาง (setting a direction)  

  การก าหนดทิศทางในการจัดท ากลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนานั ้น ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องอาศยัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองคก์ารทัง้ภายในและภายนอกก่อนเพื่อให้ทราบ
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ ที่จะน ามาสรา้งวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย
ขององค์การ กลยุทธ์การฝึกอบรมจงึต้องไปดูที่วสิยัทศัน์ขององค์การเพื่อมาก าหนดกลยุทธใ์น
การฝึกอบรมและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ารเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางทีก่ าหนดไวไ้ด ้  
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 2. การออกแบบองคก์าร (designing the organization)  

      การออกแบบองค์การ หมายถึง เป็นกระบวนการในการก าหนดและปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งขององค์การ ควรค านึงส่วนประกอบส าคญั ได้แก่ การแบ่งงานกันท า การจดัแบ่ง
แผนกงาน  สายการบงัคบับญัชา ช่วงการบงัคบับญัชา และการมอบหมายงาน  ซึง่การออกแบบ
องค์การมคีวามส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม เนื่องจากการออกแบบองค์การเป็น
กระบวนการของการเลอืกและใช้โครงสรา้งองค์การให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ
พนัธกจิ (mission) เป้าหมาย (goals) ขององคก์าร ซึง่เป็นการท าใหเ้กดิความสมดุลกนัระหว่าง
องค์ประกอบหลักของโครงองค์การ ซึ่งประกอบ โครงสร้างงาน หน้าที่งาน คน กิจกรรม 
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท างานขององคก์าร   
 3. การปลูกฝังวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศและคุณธรรม (installing a culture 

emphasizing excellence and ethics)  

  กจิกรรมการฝึกอบรมและพฒันา เป็นสิง่ส าคญัที่องค์การจะต้องจดัด าเนินการเพื่อ
สรา้งกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพฒันาให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของ
องคก์าร เนื่องจากเป็นการปลกูฝังเพื่อใหบุ้คลากรทุกฝ่ายขององคก์ารมคีวามร่วมกนัของค่านิยม 
แบบแผนวธิคีดิ ความเชื่อ มุมมองหรอืวสิยัทศัน์ บรรทดัฐานที่เน้นไปในเรื่องความเป็นเลศิของ
องคก์าร รวมถงึจะต้องปลกูฝังวฒันธรรมหรอืค่านิยมเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานของการท างานตามวชิาชพี และมาตรฐานขององค์การ เพื่อให้เป็นกรอบยดึถอืปฏบิตัิ
ของบุคลากร กลยทุธก์ารฝึกอบรมทีด่ าเนินการอย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การเรยีนรูข้องพนกังานใน
การกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการสร้างนวตักรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันในการ
ท างานในขณะเดยีวกนัผู้บรหิารต้องให้การสนับสนุนในการเรยีนรูด้้วยการสรา้งบรรยากาศใน
การเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อน าไปสู่การปลูกฝังค่านิยม ทศันคตใินการพฒันาตนเอง พฒันางานและ
พฒันาองคก์ารสู่ความเป็นผูน้ าทางนวตักรรม และคุณธรรมจรยิธรรม 

 

บทบาทและหน้าท่ีของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ 

 ผูบ้รหิารงานดา้นการฝึกอบรมจะต้องเป็นผูม้คีวามสามารถในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ของ
องคก์ารสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน หน้าทีข่องผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจงึต้องมบีทบาทและหน้าที่
ในการวนิิจฉัยปัญหาขององค์กรก่อนที่จะด าเนินการในการจดัการฝึกอบรม จากที่    กล่าวมา
ขา้งตน้ กลยุทธก์ารฝึกอบรมและการพฒันามคีวามส าคญัต่อการพฒันาการเรยีนรูใ้นพนักงานได้
มกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง การก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาเป็นการด าเนินการ
ตัง้แต่การวิเคราะห์สภาพขององค์การเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
รวมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินกลยุทธธ์ุรกจิขององคก์าร  
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 ดงันัน้ นักบรหิารงานฝึกอบรมไม่ใช่เพยีงแต่จดัท าแบบส ารวจหาความต้องการในการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานเท่านัน้จ าเป็นต้องทราบถงึกลยุทธธ์ุรกจิขององคก์ารว่ามจีดัมุ่งหมายไป
ในทศิทางใด และจะท าอย่างไรใหก้ารฝึกอบรมและพฒันาสามารถสนองตอบความตอ้งการลกูคา้ 
และผลติภณัฑท์ี่ลูกคา้เกดิความพงึพอใจ และพนักงานได้รบัความพงึพอใจในการฝึกอบรมและ
พฒันา รวมทัง้เกดิการเรยีนรูใ้นการสิง่ใดบา้งในการท างาน และสามารถตอบสนองกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของนักบรหิารงานฝึกอบรมยงัต้องมหีน้าที่ในการเป็นตัวแทนเพื่อ
น าเสนอกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในสิ่งที่ทนัสมยัที่ช่วยในการฝึกอบรมและ
พฒันา รวมทัง้หาวธิกีารใหม่ ๆ ใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรู ้และน าความรูใ้นหน้าทีป่ระจ าออกมา
ใชใ้นการเรยีนรู ้และแบ่งปันความรู้ รวมทัง้น าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาสู่การถ่ายทอดหรอืถ่าย
โอนความรู้ และการเข้าถึงความรูใ้ห้กบัพนักงานได้ทุกระดบั และทุกคนเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้  
อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจะต้องเป็นผูก้ระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนใหพ้นักงานไดส้นใจ
ในการเรยีนรู ้และท าหน้าทีค่น้หา หรอืส ารวจปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร ซึง่สามารถท าไดห้ลาย
แนวทาง เช่น การสมัภาษณ์ การเกบ็ขอ้มลูจากปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์รในรอบปีทีผ่่านมา ฯลฯ 
แลว้น าเอาปัญหานัน้ๆ มาวเิคราะห์วนิิจฉัยดูว่าปัญหาแต่ละปัญหานัน้มสีาเหตุมา จากอะไร จดั
กลุ่มของปัญหา และวเิคราะหต่์อไปอกีว่าปัญหาแต่ละกลุ่มนัน้สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรม 
หรอืไม่ ถ้าแก้ไขไม่ได้ควรจะเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไร เช่น น าเสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยการ
ปรบัปรุงระบบการจ่ายผลตอบแทน การปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน จดัโครงสรา้งหน่วยงาน
การฝึกอบรม เป็นต้น ผู้บรหิารงานการฝึกอบรมจงึเป็นผู้ที่มสี่วนร่วมในการก าหนดทศิทางใน
การพฒันาองคก์าร บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจงึมบีทบาทหน้าทีใ่หก้ารก าหนดกล
ยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันาเกดิประสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็สอดคลอ้งกบักลยทุธธ์ุรกจิ 
ตอ้งมบีทบาทและหน้าทีท่ีจ่ะแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 บทบาทและหน้าทีข่องผูจ้ดัการทีใ่ชใ้นผลการปฏบิตังิานที่มปีระสทิธภิาพสงูสุด 

บทบาท หน้าท่ี 

1. ก าหนดแนวทาง - ก าหนดเป้าหมายของทมีและบรษิทัใหช้ดัเจน 

- ใหพ้นกังานท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

- สร้างบรรยากาศในการท างานที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ทมีงาน 

2. เป็นผูป้ระสานงาน - ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัิงานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก 

- ท าให้มัน่ใจว่าผลการปฏบิตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์
ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

- ช่วยเหลอืทมีอื่นในการแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- ก าหนดรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายและวธิกีาร 
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ตารางท่ี 2.3 บทบาทและหน้าทีข่องผูจ้ดัการทีใ่ชใ้นผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

     (ต่อ) 
บทบาท หน้าท่ี 

 

2. เป็นผูป้ระสานงาน 

ท างาน 

- ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัิงานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก 

- ท าให้มัน่ใจว่าผลการปฏบิตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์
ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

- ช่วยเหลอืทมีอื่นในการแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- ก าหนดรูปแบบที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายและวธิกีาร
ท างาน 

3. ผูอ้ านวยการในการตดัสินใจของทีมงาน - ช่วยให้ทีมมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างมี
ป ระสิท ธิภ าพ  เช่ น  ข้อ ขัด แ ย้ ง  ก ารค วบ คุ ม
กระบวนการ เป็นตน้  

4. กระตุ้นให้มีการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง - ช่วยใหม้กี าหนดความตอ้งการฝึกอบรม  
- ช่วยใหม้กีารเรยีนรูใ้นงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

- สรา้งบรรยากาศในการกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
5. สรา้งและรกัษาความไว้วางใจ - ท าใหส้มาชกิมคีวามรบัผดิชอบในงานและต่อลกูคา้ 

- ใหค้วามยอมรบัและเชื่อมัน่ในทมี 

- รบัฟังและยอมรบัความความคิดเห็นของทีมอย่าง
จรงิใจ 

ทีม่า: Employee Training and Development (3rd ed., p.53), by Raymond A.Noe, 2005, 

       McGraw-Hill. 

 

 การสรา้งกลยทุธธ์ุรกจิใหต้อบสนองความตอ้งการลูกคา้ในดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารได้นัน้จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานธุรกิจให้น าไปสู่การพัฒนาให้
พนักงานเกดิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองใหเ้กดิความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ซึง่เป็นหน้าที่
อนัส าคญัของผู้บรหิารงานฝึกอบรมที่มบีทบาทและหน้าที่ในการท าให้กลยุทธ์การฝึกอบรม
เชื่อมโยงสอดคล้องกบักลยุทธ์ธุรกิจ พอสรุปบทบาทและหน้าที่ได้ดงันี้ (Ghee Soon Lim,Jon 

M. Werner & Randy L DeSimone, 2013 ,p.16-18)  

1. บทบาทในการเป็นผูน้ าทางวิชาการ ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมในฐานะเป็นผูใ้ชอ้งค ์

ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ และเป็นผูค้ดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หต่้อ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ความรูแ้ก่พนักงานสายปฏบิตักิาร และหวัหน้างานในการฝึกอบรม
และพฒันา และส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้ปฏบิตัิงานพฒันาความรูใ้นด้านวชิาการการพฒันาการ
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ปฏบิตังิานใหม่ ๆ ให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรูม้าใช้
ในการปฏบิตังิานได ้

 2. บทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้บริหารงานฝึกอบรมเป็นผู้จ ัด
ด าเนินการช่วยเหลอืใหก้ารด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานใหเ้ป็นไปตามกลยุทธธ์ุรกจิ
ขององคก์าร ซึง่มบีทบาทในการช่วยชีแ้นะใหบุ้คคลเหน็คุณค่าของการท างาน การพฒันาทกัษะ
ต่าง ๆ ในการท างาน ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและให้ความส าคญัในการ
วางแผนพัฒนาตนเองระยะสัน้และระยะยาว ช่วยในการจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอื และ การสรา้งบรรยากาศในการฝึกอบรมและพฒันา และช่วยให้บุคลากรในองค์การ
เข้าใจและยอมรบัในการร่วมกันแก้ปัญหา และวธิกีารพฒันาใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรมให้
สามารถแขง่ขนักบัองคก์ารต่าง ๆ ได ้ 
 3. บทบาทในการวางแผน ท าหน้าทีใ่นการวางแผนการพฒันาบุคลากรเพื่อน าเสนอต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ และน าเสนอต่อผูบ้รหิาร รวมทัง้การวางแผนในการสรา้งกลยุทธก์ารฝึกอบรม
และพฒันาให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ธุรกจิ วางแผนพฒันาพนักงานรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
การพฒันาบุคลากรระยะสัน้และระยะยาว 

 4. บทบาทในการจดัองคก์าร ท าหน้าทีใ่นการจดัโครงสรา้งองค์การด้านการฝึกอบรม
ให้ชดัเจน ต้องท าหน้าในจดักระบวนการโครงสรา้งองค์การในการฝึกอบรมให้มกีารแบ่งอ านาจ 
หน้าที่ ความรบัผดิชอบ และมอบหมายงาน เพื่อใหก้ารประสานงานระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ให้
แน่นอนเพื่อใหก้ารท างานขององคก์ารด าเนินไปอย่างมรีะเบยีบแบบแผน เนื่องจากการฝึกอบรม
เป็นการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามกลยทุธธ์ุรกจิจงึ
จะท าใหก้ารฝึกอบรมประสบความส าเรจ็ได ้

 5. บทบาทในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ในการแนะน า ช่วยเหลอืกบัผู้จดัการ
ฝ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ช่วยให้ผู้จ ัดการ หัวหน้างาน 
พนักงานได้เลือกเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และช่วยชี้ให้เห็นถึง
ความส าคญัในการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การเรยีนรูใ้นการท างานใหส้ามารถสรา้งองค์ความรูใ้หม่
มาพฒันาตนเอง พฒันางาน และองคก์าร 
 6. บทบาทในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ าเป็นของ
ผู้บรหิารทุกระดบัเพราะการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่ความก้าวหน้าในการท างาน ผู้บรหิารงาน
ฝึกอบรมจะต้องทราบถึงวธิกีารที่จะเปลี่ยนแปลงให้การพฒันาคนน าไปสู่ การพฒันางาน และ
องค์การ จึงต้องมีหลักการและเหตุผล รวมทัง้วิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถจูงใจให้น าไปสู่การ
ฝึกอบรมที่มีการเรยีนรู้ที่เกิดจากตัวพนักงานที่มีความต้องการอย่างแท้จรงิให้น าไปสู่การ
ฝึกอบรมและพฒันาที่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ระดมความรู ้ความคดิจากทุก
ฝ่ายใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพรอ้มทีจ่ะพฒันาไปดว้ยกนัทุกส่วนงาน 
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 7. บทบาทในการเป็นผูช้ี้ก าหนดทิศทางในการปฏิบติังาน ใหค้วามเหน็กบัผูบ้รหิาร 
ระดบัสูงในการก าหนดทศิทางในการฝึกอบรมและพฒันาร่วมกบัผู้บรหิารระดบัต่าง ๆ ในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนกังานใหเ้ป็นไปตามทศิทางของกลยทุธท์างธุรกจิขององคก์าร และใหก้าร
สนบัสนุน เหน็ชอบกบัผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากรในองคก์าร 
 8. บทบาทในการเป็นผูร้วบรวมข้อมูล เป็นผูร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกอบรมและ
พฒันาทัง้ด้านความรู้ ประสบการณ์การท างานของพนักงานทุกระดบัที่อยู่ในตวับุคคล (tacit 

knowledge) และทีเ่ป็นเอกสาร ต ารา รายงาน บนัทกึขอ้ความ การพูดคุย และกบับุคคลภายใน
และบุคคลภายนอกเป็นความรูท้ีเ่ปิดเผย (explicit knowledge) ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

 9. บทบาทในการเป็นผู้น าองค์การ ผู้บรหิารงานฝึกอบรมต้องเป็นผู้น าทางความคดิ
ในการน าทางวสิยัทศัน์ กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ ในการแสดงบทบาทความคดิทีโ่ดดเด่นเพื่อเสนอ
ต่อผู้บรหิารระดบัสูงให้เหน็ด้วยในการพฒันาบุคคลในองค์การที่น าไปสู่การพฒันางาน ซึ่งเป็น
ความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานเกดิการกระตอืรอืรน้ในการท างานดว้ยการความ
รบัผิดชอบ มคีวามสามารถในการวางแผนที่สามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารดา้นธุรกจิ 

 10. บทบาทในการส่ือกลาง ผู้บรหิารงานฝึกอบรมและพฒันาต้องเป็นนักสื่อสารที่ท า
หน้าทีใ่นการสื่อกลางในการท าความเขา้ใจกบัพนกังานทุกระดบัใหเ้ขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีใ่นการ
ท าหน้าที่ให้เกิดผลการท างานตามกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยการพฒันาตนเองให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่าง
ถูกตอ้งเพื่อใหเ้กดิการผลผลติทีส่งูเป็นไปตามความต้องการของลูกคา้เพื่อน าไปสู่การแข่งขนักนั
ทางธุรกิจ รวมทัง้ท าหน้าที่ประสานสมัพนัธ์สรา้งความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และสรา้งกลยุทธ์ในความผูกพนัรกัองค์การ และให้ความร่วมมอืกบัผู้บรหิารทุกระดบั
เพื่อน าขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งเหมาะสมในการแลกเปลีย่นสู่ภายในและภายนอกองคก์าร 
 11. บทบาทในการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นผูร้เิริม่พฒันาแนวคดิใหม ่ๆ ออกแบบงาน 

ใหม่ น าความคดิรเิริม่ไปปฏบิตัใิห้เกดิผลด ีและปรบัปรุงงานเพื่อน าไปสู่การจดัด าเนินการสรา้ง
กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาให้เกิดผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจ  เช่นการวางแผนกลยุทธ์ การ
ออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรมใหท้นัสมยั การจดัเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความ
สะดวกใหท้นักบัการกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันา 
 12. บทบาทในการเป็นผู้ท าให้บคุคลมีความสามารถ เป็นผูท้ีม่ทีกัษะ ความสามารถ
ในการวางแผน ออกแบบ ประสานงาน เชื่อมโยงงานด้านการฝึกอบรมไปสู่กลยุทธ์การพฒันา
บุคลากรในองค์การให้พนักงานหรอืบุคลากรมทีกัษะ ความรู้ ความสามารถที่สรา้งนวตักรรม
ใหก้บัองคก์ารอยูต่ลอดเวลา และหมัน่ศึกษาหาความรูใ้หม ่ๆ เพื่อร่วมกนัในการพฒันาบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์าร 
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 13. บทบาทในการจดัสรรงบประมาณ เป็นผู้ท าหน้าทีใ่นการจดัสรรงบประมาณ และ
ก าหนดงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานให้สอดคลอ้งกบัการพฒันากลยุทธ์ทาง
ธุรกจิขององค์การ มกีารก าหนดแผนงานงบประมาณอย่างถูกต้องเหมาะสมเกดิความคุม้ค่าต่อ
พนักงาน องคก์ารอนัน าไปสู่การพฒันาเป้าหมายทางธุรกจิ การด าเนินการทางกลยุทธฝึ์กอบรม
จงึต้องให้มคีวามเชื่อมโยงกับทุกหน่วยของธุรกิจ จงึต้องจดัความส าคญังานที่มคีวามส าคญั
ก่อนหลงั  
 14. บทบาทในการตดัสินใจ ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมถอืว่าเป็นงานหรอืบทบาทหลกัของ
ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการด าเนินการกลยุทธก์ารฝึกอบรมเนื่องจากจ าเป็นต้องตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัที่
เกี่ยวข้องกบักลยุทธ์ทางธุรกจิซึ่งผู้บรหิารงานฝึกอบรมต้องเป็นผู้สรา้งความเจรญิก้าวหน้าให้
ธุรกจิและท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 บทบาทของผู้บรหิารงานฝึกอบรมในการสรา้งกลยุทธ์ธุรกจิจ าเป็นต้องมบีทบาทตัง้แต่
เป็นผู้ทางด้านความรู้ในการพัฒนาน าสิ่ง ใหม่ ๆ มาใช้ในการฝึกอบรมตามสภาพการณ์
เปลี่ยนแปลง บทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะอาด การวางแผน การจดัการองค์การ การ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้ชี้น าก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบตัิงาน การเป็นผู้รวบรวมข้อมูล การเป็นผู้น าองค์การ การสื่อกลางระหว่างพนักงานกับ
องค์การ การเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ท าให้พนักงานมคีวามสามารถ ท าหน้าที่ในการจดัสรร
งบประมาณ และการตัดสินใจที่ดี บทบาทที่กล่าวมาจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบักลยทุธธ์ุรกจิ 

 คณุสมบติัของผูบ้ริหารงานฝึกอบรม 

        นบัว่าผู้บรหิารงานฝึกอบรมในองคก์ารต้องเป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทีท่ าหน้าทีใ่นบทบาทที่
เป็นผูว้นิิจฉัยการด าเนินงานของธุรกจิร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมซึง่เป็นผูท้ีต่้องให้ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาด าเนินงานทาง
ที่จะสรา้งกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ จงึต้องมคีวามสามารถในการประเมนิปัญหาและวนิิจฉัย
ปัญหาขององคก์าร ซึง่ความรูเ้กี่ยวกบักระบวนการในการบรหิารงานฝึกอบรมจงึเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญที่จะต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้บริหารงานฝึกอบรมหรอืนักบรหิารงานฝึกอบรม ใน
สภาพการณ์ในปัจจบุนัเช่นน้ีจงึตอ้งอาศยันกับรหิารงานฝึกอบรมทีม่คีุณสมบตัดิงันี้   
 1. มีความรู้ ทกัษะและความสามารถในการเป็นผู้วินิจฉัย ซึง่ต้องมคีวามสามารถใน
การวเิคราะห์องค์การให้ได้ว่าองค์การมปัีญหาอะไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากเรื่องคน ตัง้แต่การ
สรรหาพนักงานเข้าสู่หน้าที่ต าแหน่งงาน ซึ่งพนักงานเหล่านัน้มีทักษะ ความรู้ และ ความ
ช านาญในงานนัน้มากน้อยเพยีงใด และมคีวามมุง่มัน่ใจ กระตอืรอืรน้ ตัง้ใจในการท างานหรอืไม ่
รวมทัง้ต้องให้พนักงานทัง้เก่าและใหม่ได้เข้าใจถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ นัน่คอื ต้อง
เขา้ใจถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะท าให้ให้พนักงานไดพ้ฒันาตนเอง
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เพื่อน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจขององค์การได้ตามเป้าหมาย ซึ่งทักษะที่ผู้บรหิารงาน
ฝึกอบรมตอ้งมคีอืการวนิิจฉยัองคก์ารใหไ้ดก่้อน  
 2. มีความรอบรู้ในงานด้านการฝึกอบรม เป็นความรู้เฉพาะด้านของบรหิารงาน
ฝึกอบรมต้องมโีดยการศกึษาในสาขาหรอืหลกัสูตร ความรูเ้ฉพาะในงานเป็นความรูห้ลกัที่ต้อง
น าทฤษฎีหลกัการมาสรา้ง หรอืประยุกต์ใช้ในการพฒันาและฝึกอบรมพนักงานในองค์การให้
พนักงานในแต่ละต าแหน่ง แต่ละระดบัมคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถในการท างานในหน้าที ่
และให้พนักงานเหล่านัน้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันคติไปในทางที่ดีขึ้น และให้เป็นความ
มุ่งมัน่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ ซึ่งคุณสมบัติของผู้บรหิารงาน
ฝึกอบรมด้านนี้ทุกคนต้องมใีนตวัอยู่แล้วที่ได้เกิดจากการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
ความรูด้า้นน้ีต้องเป็นผูรู้จ้รงิ รูล้กึและถ่องแทเ้พื่อน ามาถ่ายทอดและปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หส้ าเรจ็ 
และโดยส่วนส่วนใหญ่นักบริหารงานฝึกอบรมจะต้องหมัน่ศึกษาให้มีความแหลมคมอยู่
ตลอดเวลาเพื่อน ามาพฒันาในหน้าที่ของนักบรหิารงานฝึกอบรมซึ่งอาจจะเรยีกไดว้่า นักบรหิาร
อยา่งมอือาชพี (Professional)  
 3. มีความรู้ในการบริหารจดัการงานฝึกอบรม มคีวามรูค้วามเข้าใจในการบรหิาร   
จดังานฝึกอบรมทีส่ามารถใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ทางการบรหิารจดัการมาเป็นแนวทางในการจดัการ
งานฝึกอบรมให้ผู้จดัการทุกระดับ ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานใน
องคก์ารสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์และเป้าหมายขององคก์าร และมคีวามสามารถ
ในการสามารถในการบูรณาการ งานในหน้าที่ให้มคีวามคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้บรหิาร 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น และลูกค้า ท างานภายใต้ความซื่อสตัย์สุจรติ ก่อให้เกิดธรรมาภบิาลทัว่ทัง้
องคก์าร และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเฉียบขาดและแยบยล 

 4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  งานทุกอย่างไม่สามารถท าคนเดียวได้
ส าเรจ็ ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามสามารถในการระดมสรรพก าลงั และอาศยัความร่วม
แรงร่วมใจ และความผูกพนัจากสมาชกิในองคก์ารทุกระดบั ให้มาด าเนินงานการจดัท ากลยุทธ์
การฝึกอบรมและพฒันามคีวามคล้องกบักลยุทธ์ธุรกิจขององค์การให้ได้  ดงันัน้ ผู้บรหิารงาน
ฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามเข้าใจมนุษย์ มองเห็นถึงศกัยภาพของพนักงานในองค์การ มี
ทกัษะในการสรา้งบรรยากาศด้วยการจงูใจ เสรมิแรงใหก้ าลงัใจทมีงาน เพื่อสมาชกิท างานดว้ย
ความสมคัรใจและเตม็ใจ 

 5. มีความสามารถด้านภาวะผู้น า  นักบริหารงานฝึกอบรมเป็นผู้ที่ชี้น าหรอืเป็น         
ผู้ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การที่ต้องด าเนินการขบัเคลื่อนไปด้วยพลงัของบุคลากรใน
องค์การ ความสามารถทางด้านการมภีาวะผู้น าจงึเป็นทกัษะที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องชกัน า   
จงูใจใหบุ้คคลในองคก์ารไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทในการพฒันาบุคลากรใหไ้ปสู่เป้าหมายทีส่ าคญัของ
องคก์ารใหไ้ด ้
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 6. มีบคุลิกภาพท่ีดี สิง่ส าคญัของนักบรหิารงานฝึกอบรมทีเ่ป็นภายนอกทีผู่้พบเหน็ต้อง
ประทบัใจบุคลกิภาพทางกายสิง่เป็นบุคลกิภาพภายนอกทีเ่ด่นชดั จงึท าใหบุ้คลกิภาพมอีทิธภิาพ
ต่อประสทิธภิาพต่อการปฏบิตังิาน ซึง่ท าใหส้รา้งเสรมิความมัน่ใจ ความคดิ ความ  กลา้หาญใน
การแสดงออก ที่จะช่วยเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลิกภาพทาง
อารมณ์เป็นสิง่ส าคญักบัผู้บรหิารเป็นอย่างยิง่ ซึ่งจะต้องมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ ทนต่อความ
กดดนัภายใต้ภาวการณ์ที่คบัขนัได้ ไม่หงุดหงดิ สามารถแสดงออกถงึความรูส้กึภายในจติใจได้
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นด้วยความเหน็อกเหน็ใจ ซึ่งจะแสดงออกให้เหน็ถงึบุคลกิภาพ
ทางสตปัิญญาความรอบรูแ้ละมองการณ์ไกลได้ สามารถสรา้งสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ 
และผู้บรหิารงานฝึกอบรมต้องสรา้งบุคลกิภาพให้ลูกน้องหรอืบุคคลอื่น ๆ ในองค์การให้ความ
เคารพและใหเ้กยีรตมิากยิง่ขึน้ 

 7. มีคุณธรรม จริยธรรม หวัใจส าคญัของผู้บรหิารงานฝึกอบรมและผู้บรหิารระดบัใน
องค์การยุคใดกต็าม การที่ผู้บรหิารมคีุณธรรม จรยิธรรมน าการท างานและเป็นเครื่องมอืในการ
ท างานยอ่มน ามาซึง่ความเป็นเกยีรตเิป็นศกัดิศ์รต่ีอตวัผูบ้รหิารและต่อการท างานในหน้าทีอ่ย่าง
ยิง่ คุณธรรมจะช่วยให้ผูบ้รหิารด าเนินการท างานดว้ยความราบรื่น ผูบ้รหิารทีม่คีุณธรรมจะเป็น
ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบตัง้ใจกระตอืรอืรน้ในการท างาน ขยนัหมัน่เพยีรเรยีนรูง้าน เพิม่พูนความรู้
ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ตดิตามงานในหน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามวางแผน นโยบายที่ไดว้างไวใ้ห้
ส าเรจ็ไดต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

    กลยุทธ์ในการฝึกอบรมจะอาศยัคุณสมบตัทิี่เหมาะสมของผูบ้รหิารงานฝึกอบรมให้การ
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ หากขาดคุณสมบตัใิดคุณสมบตัหินึ่งก็คงท าให้ศกัยภาพในการบรหิาร 
งานการฝึกอบรมไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลยทุธข์องธุรกจิได้ 
 

สรปุ  

 การฝึกอบรมและพฒันาเพื่อใหบุ้คลากรเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการ
ปฏบิตัใิห้ตอบสนองกลยุทธธ์ุรกจิจ าเป็นอาศยักลยุทธ์การฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา ซึ่ง
ผู้บรหิารงานฝึกอบรมสามารถด าเนินได้หลายวธิีการโดยเฉพาะแบบดัง้เดิมการฝึกอบรมจะ
ก าหนดการฝึกอบรมโดยผูจ้ดัการให้ฝึกอบรมหวัขอ้ต่าง ๆ และพนักงานอบรมเสรจ็จบหลกัสูตร
การฝึกอบรมไป แต่ในปัจจุบนัการฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา ต้องการพนักงานได้มกีาร
เรยีนรูใ้นงานของตนเองเพื่อสรา้งความรู ้ทกัษะให้น ามาแก้ปัญหาในงาน และพฒันางานให้เกดิ
นวตักรรมหรอืการคิดรเิริม่สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ การเรียนรู้ของบุคคลจงึเกิดจากความรู้ 2 
ประเภท คือ ความรู้แฝงเร้นหรอืไม่แจ้งชดั ที่อยู่ในตัวของบุคคลได้แก่ ความคิด ความเชื่อ 
ประสบการณ์ในงาน ส่วนความรูท้ีช่ดัแจง้เป็นความรูท้ี่ปรากฏและแสดงออกมาในรปูแบบต่างๆ 
มกีารอธบิายไวอ้ยู่ในรปูแบบเอกสาร ต ารา และอนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น กลยุทธ ์จงึหมายถงึ แบบ
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แผนหรอืแนวทางทีม่กีารก าหนดทศิทางหรอืวธิกีารสู่จุดหมายปลายทางเพื่อการด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ กลยุทธจ์งึมลีกัษณะส าคญัคอื เป็นแผนที่ชดัเจนมกีารก าหนดทศิทาง มี
รปูแบบของกจิกรรมทีอ่งคก์ารด าเนินการเป็นประจ า สามารถบอกไดว้่าองคก์ารอยู่ในสถานะใด 
และกลยทุธเ์ป็นการตอบค าถามใหเ้หน็ถงึการไปสู่จุดมุง่หมายทีต่อ้งบรรลุเป้าหมายอย่างไร  
กลยุทธจ์งึสามารถแยกออกได ้3 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ กลยุทธร์ะดบัองคก์าร กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 
และกลยทุธร์ะดบัหน้าทีห่รอืระดบัปฏบิตักิาร 
 ในยุคปัจจุบนัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดจ าเป็นต้องอาศยั กล
ยุทธ์การฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา ซึ่งต้องมาจากเป้าหมายกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อก าหนด
กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้สามารถตอบสนองกลยุทธ์ได้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
ก าหนดกลยทุธท์างธุรกจิ ก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรมและการพฒันา กจิกรรมการฝึกอบรมและ
การพฒันาที่เชื่อมโยงกบักลยุทธก์ารฝึกอบรม และการเลอืกเครื่องมอืวดัเพื่อแสดงความส าเรจ็
ในการฝึกอบรม ดงันัน้ กลยุทธ์ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพฒันา จะต้อง
ก่อให้เกดิประสทิธภิาพต่อองค์การ พนักงาน และผลติภณัฑ์ และการก าหนดเป้าหมายเชงิกล
ยุทธจ์ะต้องมกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเพื่อใหส้ามารถน าไปตดัสนิใจในการก าหนด
ยุทธ์อย่างเหมาะสมท่ามกลางสภาพการณ์ที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หลงัจากนัน้น ามา
จดัวางทศิทางของการฝึกอบรม ก าหนดกลยทุธฝึ์กอบรม น ากลยุทธไ์ปปฏบิตัิและประเมนิผลกล
ยทุธเ์พื่อวดัประสทิธภิาพกลยุทธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันา กลยุทธก์ารฝึกอบรมและ
กระบวนการพฒันาจ าเป็นตอ้งอาศยัคุณลกัษณะองคก์ารทีส่นบัสนุนการฝึกอบรม ไดแ้ก่ บทบาท
ของพนักงานและผู้จดัการ การสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงการบูรณาการของหน่วยธุรกิจ 
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้รบัการ
สนับสนุนกิจกรรมทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ได้แก่ กลยุทธ์ในการจดัคนเข้าท างาน ซึ่ง
ตัง้แต่การสรรหาบุคคลเขา้มาท างาน กระท าได ้2 ลกัษณะ คอื สรรหาจากภายในและสรรหาจาก
ภายนอก และการวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์พื่อเตรยีมความพรอ้มในการฝึกอบรมใหส้ามารถได้
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ สิ่งที่ ส าคัญที่ จะช่วยกลยุทธ์การฝึกอบรมและ
กระบวนการพฒันาเกดิประสทิธภิาพและการจดัการฝึกอบรมไดต้รงประเดน็ คอื การจดัรปูแบบ
การจดัองค์การฝ่ายฝึกอบรมซึ่งม ี5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบตามหน้าที่ รูปแบบแบ่งตามลูกค้า 
รปูแบบเมทรกิซ ์รปูแบบตามแผนก และรปูแบบเสมอืนจรงิ สิง่ทีส่ าคัญอกีอย่างหนึ่งคอืบทบาท
และหน้าที่ของนักบรหิารงานฝึกอบรมที่เป็นมอือาชีพที่จะช่วยให้กลยุทธ์การฝึกอบรมและ
กระบวนการพฒันาเกดิประสทิธภิาพสูงสุด ผูจ้ดัการจะตอ้งมบีทบาทหน้าทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ก าหนด
แนวทาง เป็นผูป้ระสานงาน เป็นผูอ้ านวยการในการตดัสนิใจของทมีงาน กระตุ้นให้มกีารเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่อง และสรา้งและรกัษาความไวว้างใจ รวมทัง้ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมต้องมคีุณสมบตัใิน
การท าให้กลยุทธ์การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพต้องมคีุณสมบตัิ ดงันี้ มคีวามรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการเป็นผูว้นิิจฉัย มคีวามรอบรูใ้นงานดา้นการฝึกอบรม มคีวามรูใ้นการบรหิาร
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จดัการงานฝึกอบรม มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีม มคีวามสามารถด้านภาวะผู้น า มี
บุคลกิภาพทีด่ ีและมคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นตน้  
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายถงึแนวคดิของกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยสรปุเป็นขอ้ ๆ  
2. กลยทุธก์ารฝึกอบรมทีต่อ้อาศยัการเรยีนรูข้องบุคคลทีท่ าใหเ้กดิความรูใ้นตวับุคคลม ี2  
    ประเภท คอือะไรบา้ง อธบิายใหเ้ขา้ใจ 

3. กลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันาเป็นกระบวนการทีท่ าใหบุ้คลากรในองคก์ารใหค้วามส าคญั 

    ของการเรยีนรูม้เีหตุผลทีส่ าคญัคอือะไรบา้ง อธบิายใหเ้ขา้ใจ 

4. ใหอ้ธบิายถงึววิฒันาการของบทบาทการฝึกอบรมอยา่งเป็นขัน้ตอน  
5. ใหอ้ธบิายความหมายของกลยทุธ ์(Strategy)  
6. ใหอ้ธบิายและบอกถงึลกัษณะของกลยทุธท์ีส่ าคญั ๆ มลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 
7. ใหเ้ขยีนกลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันามา 1 กลยทุธ ์และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

8. ใหอ้ธบิายและบอกถงึระดบัของกลยทุธว์่ามกีีร่ะดบั แต่ละระดบัมลีกัษณะอยา่งไร 
9. ใหบ้อกถงึเหตุผลทีส่ าคญัทีต่อ้งใชก้ลยทุธก์ารฝึกอบรมและพฒันามาเป็นแนวทางในการ 
    ด าเนินงานการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในองคก์าร 
10. ใหอ้ธบิายถงึขัน้ตอนกลยทุธก์ารฝึกอบรมและกระบวนการพฒันามกีีข่ ัน้ตอนอะไรบา้ง 
11. การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธใ์นการฝึกอบรมและพฒันาตอ้งมกีารด าเนินการตาม 

     ขัน้ตอนอยา่งไรบา้งเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

12. ใหอ้ธบิายถงึคุณลกัษณะองคก์ารทีจ่ าเป็นตอ้งมใีนการจดักลยุทธก์ารฝึกอบรม 

13. ใหอ้ธบิายถงึรปูแบบของการจดัองคก์ารฝ่ายฝึกอบรม 5 รปูแบบ แต่ละรปูแบบมลีกัษณะ 
     อยา่งไร และมขีอ้ด ีขอ้เสยีอยา่งไรบา้ง 
14. ใหอ้ธบิายถงึบทบาทและหน้าทีข่องนกับรหิารงานฝึกอบรมมอือาชพีเพื่อใหก้ลยทุธก์าร 
      ฝึกอบรมและพฒันาเกดิประสทิธภิาพ 
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บทท่ี 3 

การเรียนรู้กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 

 

 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการบรหิารจดัการทีท่้าทายซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มของโลก
ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้มนุษยต์้องเกดิการพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ทกัษะ 
ความสามารถ การพฒันาตนเองทีเ่ป็นธรรมชาตขิองมนุษย์คอืการเรยีนรูทุ้กสิง่อย่างทีเ่กดิขึน้มา
ในโลกพรอ้มกบัมนุษยท์ีต่้องเรยีนรูใ้นการด าเนินชวีติเพื่อความอยู่รอด สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิจงึท าให้การแข่งขนัทวคีวามรุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การค้าขาย การตลาด เทคโนโลย ีวิทยาศาสตร ์และ
การเมอืง การเปลี่ยนแปลงจงึเป็นสิง่ที่เกดิขึน้กบัทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครฐัและภาคธุรกิจ
เอกชน จงึท าให้โดยเฉพาะภาคธุรกจิเอกชนต้องน าการบรหิารจดัการสมยัใหม่เขา้มาจดัการใน
องค์การเพื่อให้เกิดการพฒันาได้อย่างรวดเรว็ให้สามารถผลติสินค้าและบรกิารได้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ทีต่้องการสนิคา้ทีม่นีวตักรรมใหม่ ๆ เกดิขึน้ ซึง่ในปัจจุบนัจะเหน็ความ
ชดัเจนว่าภายใต้สภาพการแข่งขนัท าใหเ้กดิความสามารถของบุคลากรทีเ่กดิแนวคดิใหม่ ๆ มา
เพิม่มูลค่าใหก้บัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้และบรกิารให้กบัธุรกจิ โดยเกดิมาจากความรูท้ีม่าจากการ
เรยีนรูข้องบุคลากรในการท างาน เรยีนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และเรยีนรู้จากลูกค้า รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูส้่งมอบวตัถุดบิ จงึท าใหอ้งคก์ารทีด่ าเนินธุรกจิยอ่มอาศยัศกัยภาพในการผลติ
มาจากบุคลากรในองคก์ารทีม่กีารเรยีนรู ้
 การเรยีนรู้จงึมคีวามส าคญัต่อบุคลากรทุกคนในองค์การ การเรยีนรู้ท าให้เกิดทกัษะ 
ความสามารถในวชิาชีพของตนเอง เพื่อพัฒนานวตักรรมต่าง ๆ ทัง้ผลิตภัณฑ์ และบรกิาร     
กลยุทธก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาใน
รปูแบบต่าง ๆ ทีบุ่คลากรต้องการจะเรยีนรู ้หรอืมคีวามถนัดและสนใจในการเรยีนรู ้โดยการจดั
อ านวยความสะดวก หรอืด าเนินการจดัหาเพื่อใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง ซึง่ท า
ได้หลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องอบรม (class room) ระบบออนไลน์ หรอื e-learning  
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิงานจรงิ (on the job training) การหมุนเวยีนงาน (job rotation) การ
สอนงาน (coaching) การให้ค าแนะน าและค าปรกึษา (mentoring & counseling) นักพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ ต้องเข้าใจถึงการจดัการเรยีนรู้ให้เกิดกระบวนการในการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่องและบุคลากรเกดิการเรยีนรูใ้หเ้กดิทกัษะ ความรูใ้นการน าไปต่อยอดองคค์วามรูใ้ห้
สามารถเกิดความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อน าไปแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ และสร้าง
นวตักรรมให้กบัองค์การ จงึเป็นหน้าที่หลกัส าคญัของผู้บรหิารระดบัสูงที่จะน ามาก าหนดเป็น
นโยบายในการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีจ่ะพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยการก าหนดกลยุทธ์
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การฝึกอบรมและกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูไ้ปสู่การพฒันาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
การเรยีนรู้ (Learning) ได้รบัการก าหนดโดยทัว่ไปว่าเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมหรอื

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งถาวรซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ของผูเ้รยีนทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก
สิง่แวดล้อมในการท างาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รบัมา (Sigelman & Shaffer, 

2003) การเรยีนรูจ้งึเป็นการแสดงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ที่ค่อนข้างถาวรจนเป็นนิสยั เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนท าให้
พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดของแต่ละบุคคลไดต้ัง้ไว ้การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้
ต้องมแีรงจูงใจหรอืแรงขบัโดยธรรมชาติในตวัของมนุษย ์และจะเป็นไปตามล าดบัขัน้และเกิด
จากการฝึกฝนบ่อย ๆ จนเกดิทกัษะ ความสามารถในสิง่ทีต่้องการเรยีนรู ้มนุษยจ์งึเรยีนรูไ้มม่วีนั
สิ้นสุด หรอืในองค์การจะให้ความส าคญัของบุคลากรให้เกิดการเรยีนรู้ในงานที่ปฏิบตัิจนเกิด
ทกัษะทีเ่ป็นพฤตกิรรมอย่างถาวรเพื่อให้เกดิคุณภาพในการท างาน และน าไปปรบัปรุงงานให้ดี
ขึน้ จะเหน็ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของบุคลากรในองค์การที่เกดิจากการเรยีนรูน้ัน้จะ
เกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ความคดิ (Cognitive domain) เป็นการเรยีนรู้
กบัเนื้อหาของงานที่เกิดขึ้นใหม่ จะท าให้เกิดการเรยีนรูใ้นความรู ้ความเข้าใจในสถานการณ์ 
ของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบนัที่จะสามารถน าไปสร้างนวตักรรมและพฒันางานได้ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรูส้กึ ทศันคต ิค่านิยม (Affective domain) เมื่อบุคลากรได้
เรยีนรูร้บัสิง่ใหม่ก็จะท าให้ผู้เรยีนเกดิความรูส้กึที่ด ีเกิดความเชื่อ มคีวามสนใจในการเรยีนรูท้ี่
เหน็ว่าเป็นสิง่ทีด่กีบัตนเองและผูอ้ื่น และการเปลีย่นแปลงทางดา้นความช านาญ (Psychomotor 

domain) เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้หม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิความรูส้กึนึกคดิ ค่านิยม เจตคติ 
ทีด่ตีามความตอ้งการแลว้ จงึไดน้ าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปปฏบิตั ิจนท าใหเ้กดิความช านาญมากขึน้ 

การเรยีนรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของมนุษยอ์ย่างถาวรซึ่งไม่ได้เป็นผล
มาจากกระบวนการเตบิโต ความสามารถเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกบัผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี่เฉพาะเจาะจง 

เกี่ยวกบัข้อมูลจากการพูด (verbal information)  ทกัษะทางปัญญา(Intellectual skills) ทกัษะ
ทางกายภาพ (Motor skills) ทศันคต ิ(Attitude) ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงในความคดิ การรบัรู ้ที่
ผู้เรยีนรู้ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการต่อสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน การเรยีนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่มี
ความสามารถหรอืมขีดีความสามารถที่ลกึล ้า ละเอยีดมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ที่จะสามารถปรบั
ใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวตักรรมใหก้บังานทีต่นเองรบัผดิชอบและพฒันาองคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลศิได้ 
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 1. การเรียนรู้คืออะไร การเรียนคืออะไร 

  การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงความสามารถของคนอยา่งถาวรโดยไม่เกีย่วขอ้ง
กบัการเจรญิเตบิโตของบุคคล ซึ่งการเรยีนรูด้งักล่าวเป็นความสามารถที่มเีกี่ยวขอ้งกบัผลการ
เรยีนรู ้และจะต้องมกีารด าเนินการเรยีนรูท้ี่มผีลลพัธ์ของการเรยีนรูเ้พื่อให้บุคคลหรอืพนักงาน
เกดิความรู ้ความคดิ ทกัษะทางร่างกาย ทศันคต ิและคุณลกัษณะส่วนบุคคล พอที่จะแสดงถึง
ประเภทของผลลพัธก์ารเรยีนรูไ้ดโ้ดยมกีารเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ไดช้ดัเจนในตารางที่ 3.1 และจะ
อธบิายโดยสงัเขปในแต่ละประเภทของผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ดงันี้ 
  1.1 การส่ือสารทางวาจา (Verbal Information) ประกอบด้วย ชื่อ สัญลักษณ์ 
ข้อมูลที่เป็นความเป็นจรงิ เนื้อหาความรู้ การสื่อสารทางวาจารวมถึง ความรู้เฉพาะด้านที่
พนักงานต้องมใีนการท างาน ตวัอย่าง เช่น ผูจ้ดัการจะต้องทราบความแตกต่างของอุปกรณ์แต่
ละชนิดและมคีวามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารคุณภาพ (Total Quality Management)   

  1.2 ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ประกอบด้วย ความรู้ และความรู้ใน
กฎระเบียบในการท างานซึ่งเกี่ยวกับขัน้ตอนการท างานที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการ
แก้ปัญหา การให้การบรกิารลูกค้า และการคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น ผู้จดัการต้องมคีวามรู้
เกี่ยวกบัขัน้ตอนอย่างเช่นขัน้ตอนกระบวนประเมนิผลการปฏบิตังิาน เช่น เก็บรวบรวมขอ้มูล 
สรปุผลขอ้มลู เตรยีมการสมัภาษณ์เพื่อใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 

  1.3 ทกัษะทางกายภาพ (Motor Skills) เช่น พนักงานซ่อมโทรศพัท์ต้องมทีกัษะ
ดา้นการปีนบนัไดและปีนเสาโทรศพัท ์

  1.4 ทัศนคติ (Attitude) ประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้สกึที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อกบัความรูส้กึ เช่น เชื่อว่าการฝึกอบรมช่วยท าให้เพิม่พูน
ความรู ้เกดิทกัษะที่สูงขึน้ และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเดมิได ้เมื่อพนักงานมคีวามเชื่อ
เช่นน้ีท าใหต้อ้งจงึแสดงพฤตกิรรมหรอืกระท าดว้ยการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาฝึกอบรม 

 ทศันคติจงึประกอบด้วย ความเชื่อ ความรูส้กึ และพฤตกิรรม ทศันคตทิี่ส าคญัต่อการ
ท างาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน การทุ่มเทให้กบัองค์การ การส่วนร่วมในงานซึ่ง    
เป็นการที่พนักงานเขา้ไปมสี่วนร่วมในงานของตนเองที่ต้องปฏบิตั ิตวัอย่างเช่น เมื่อพนักงาน
เข้าไปมสี่วนร่วมในงานว่าพนักงานต้องท างานอะไรบ้าง และท าอย่างไรโดยที่พนักงานย่อมมี
ส่วนร่วมในงานนัน้จะท าให้มคีวามเชื่อ และความรู้สกึที่ดต่ีองานนัน้ ไม่ใช่ผู้จดัการไปประชุม
พดูคุยกนัเองแลว้มาสัง่ใหพ้นกังานท าแบบน้ีแบบนัน้จงึไมใ่ช่วธิกีารทีถู่กตอ้งนกั  
 จากการอธบิายถงึประเภทของผลลพัธก์ารเรยีนรูข้า้งต้นแสดงใหเ้หน็ถงึการเรยีนรูท้ าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้เกิดการเรยีนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญา ทกัษะทางกายภาพ ทศันคตทิีเ่ปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึ้น และตอ้งสื่อสารออกมาเป็นความรู้
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ดว้ยสญัลกัษณ์หรอืขอ้มลูที่เป็นจรงิ เนื้อหาความรู ้การสื่อสารด้วยวาจาซึ่งรวมถงึความรูท้ี่เกดิ
จากทกัษะ ความช านาญที่มกีารฝึกฝนจนเกิดเป็นองค์ความรูใ้หม่ อนัจะน าไปถ่ายทอดให้กบั
บุคคลอื่นได ้

 

ตารางท่ี 3.1 ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ 
ประเภทของผลลพัธ์ 

การเรียนรู้ 
รายละเอียดความสามารถ ตวัอย่าง 

1. การสื่อสารทางวาจา 
   (Verbal Information) 

สามารถระบุ บอก หรอือธบิายได ้ ระบุ  3 เหตุ ผลที่ ต้ องปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบัความปลอดภยัในองคก์าร 

2. ทกัษะทางปัญญา 
   (Intellectual Skills)  

ความสามารถในการน าเอากฎ ระเบียบ
มาใช้ในการแก้ปัญหา และผลิตสนิคา้ที่มี
คณุภาพ  

ออกแบบ  และจัดท า โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ทกัษะทางกายภาพ  
   (Motor Skills) 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
แมน่ย า 

ยงิปืนใหถู้กเป้าทีเ่คลื่อนไหวได ้

4. ทศันคต ิ(Attitude)  มทีศันคตทิีด่ตี่องาน เลือกที่จะปฏิบตัิงานเพื่อที่จะจดัการ
กบัขอ้มลูขา่วสารภายใน 24 ชัว่โมง 

5. กลยทุธค์วามรูค้วามเขา้ใจ 

   (Cognitive Strategies) 
ส าม า รถ จัด ก า รกั บ ค ว าม คิ ด แ ล ะ
กระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง 

สามารถใช้กลยทุธใ์นการวเิคราะหห์า
สาเหตุความบกพร่องของเครื่องจกัร 
หรือแก้ปัญหาความบกพร่องของ
เครื่องจกัรได ้

ทีม่า: R.Gagne and K.Medsker, The Conditions of Learning (New York: Harcourt-Brance, 

       1996) 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)  
 ทฤษฎกีารเรยีนรูห้ลายทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารเรยีนรูข้องมนุษย์ โดยทัว่ไปทฤษฎี
การเรยีนรู้จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการเรยีนรู ้จงึสามารถน ามา
เกี่ยวขอ้งในการสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ท าใหเ้ป็นเป้าหมายส าคญั
ของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ นักบรหิารงานทรพัยากรมนุษยจ์ าเป็นต้องเขา้ใจถงึพฤตกิรรม
การเรยีนรูข้องมนุษย ์เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหถ์งึพืน้ฐานของผูเ้รยีนในการทีจ่ะสรา้งกลยทุธก์าร
ฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาให้สามารถตอบสนองผูเ้รยีนหรอืบุคลากรในองคก์ารทีต่้องการ
จะเรยีนรูใ้นสิง่ใดบา้ง จงึสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบุคลากรใหท้ีเ่กดิจากการเรยีนรู ้และใน
ส่วนที่กระตุ้น จูงใจให้เกดิการเรยีนรู้เนื่องจากโดยธรรมชาตขิองมนุษยน์ัน้เมื่อยอ้นกลบัไปดูใน
อดตี มนุษยม์กีารเกดิประดษิฐ์คดิค้นสิง่ใหม่ ๆ มาจนถึงปัจจุบนัซึ่งในปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีี่จะ
ช่วยสนับสนุนให้กับมนุษย์ในการให้เกิดการเรยีนรู้ได้รวดเร็ว สะดวก จงึท าให้เห็ นถึงการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงที่ในปัจจุบนัผู้เรยีนมสีิ่งให้เรยีนรูม้ากมาย หากผู้เรยีนต้องจะพฒันา
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เรยีนรูส้ ิง่ใดทีส่นใจจะเรยีนรู ้กจ็ะวิง่เขา้หาสิง่ทีต่้องการจะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การสรา้ง
การเรยีนรูด้้วยตนเองเพื่อพฒันางานที่ตนเองปฏิบตัิ อาจจะเป็นการแก้ไข หรอืปรบัปรุงงาน 
แมก้ระทัง่การสรา้งนวตักรรมในงานใหเ้กดิขึน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ของบุคลากรในองคก์ารปัจจบุนัจงึเป็น
ผลจากการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของมนุษยน์ัน่เอง ดงันัน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่
มพีฒันาการมาในหลายยุคหลายสมยัจงึเสนอทฤษฎกีารเรยีนรู้ ตามทฤษฎทีี่มกีารพฒันาการ
การเรยีนรู ้ดงัมทีฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีจ่ะน าเสนอในบทน้ี ดงันี้ 
 1. ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory)  
  การเสรมิแรงเป็นการกระตุ้นทีท่ าใหค้วามถี่ของพฤตกิรรมเพิม่ขึน้ แรงเสรมิหนุนนัน้
จะเป็นสิง่เรา้หรอืกระตุ้นให้ผลการปฏบิตังิานของพนักงานสูงขึน้ตามสิง่ทีก่ระตุ้นหรอืสิง่เรา้ดว้ย 

การที่ผู้จดัการที่ต้องการให้พนักงานเกิดผลการเรยีนรู้ให้เกิดการพัฒนาตนเองก็จะ เน้นการ
กระตุ้นผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน กระบวนการเหล่านี้อาจมลีกัษณะการกระตุ้นที่หลาย
แนวทาง เช่น การกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมเชงิบวก โดยการใหร้างวลัผลการปฏบิตังิาน ซึง่จะท า
ให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอกี หรอืความน่าจะเป็นไปได้ในการเกิดพฤติกรรม ผู้จดัการส่วนใหญ่จะ
ชอบกระตุ้นเสรมิแรงในลกัษณะดงักล่าว เนื่องจากพนักงานมคีวามพึงพอใจ ดงันัน้ ทฤษฎี
เสรมิแรงก็จะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทัง้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานเพื่อเพิ่มผลิตผล และในขณะเดียวกันก็น ามากระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันคติในทางที่ดขี ึ้นจากเดมิน าไปสู่การเพิม่พูนความรู้ ความเข้าใจ 
ทกัษะ และความสามารถในการปฏบิตังิาน 

  ทฤษฎกีารเสรมิแรงเน้นกระตุน้การปฏบิตังิาน หรอืหลกีเลีย่งพฤตกิรรมบางอย่าง ซึง่
การหลกีเลีย่งกอ็าจจะท าใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมได้ มหีลายกระบวนการทีน่ักพฒันาทรพัยากร
มนุษยจ์ะต้องเขา้ใจถงึวธิกีารในการเสรมิแรงใหบุ้คคลมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ดว้ยการเพิม่ความรูใ้นตนเอง ซึง่ Miner (1992: อ้างถงึใน David McGuire, 2014, p.21-22) ได้
กล่าวถงึการเสรมิแรงว่าหวัหน้างานจะต้องการกระท ากจิกรรมต่างๆ ที่จะดูมที่าทางว่าจะเพิ่ม
พฤติกรรมเป็นพเิศษที่ด้วยการให้รางวลัและการยอมรบัของสงัคม เมื่อมกีารแสดงพฤติกรรม
ออกมาจะท าให้มสี่วนเพิม่แรงจงูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมนั ้น ๆ อกี พรอ้มกนันัน้ Skinner (1999: 

David McGuire, 2014, p.21-22) ที่เห็นว่าทฤษฎีการเสรมิแรงเป็นที่ถือเป็นทฤษฎีที่อยู่บน
พื้นฐานทางพฤติกรรมของแรงจูงใจที่ใช้หลกัการวางเงื่อนไขแบบการกระท า และยงัเห็นว่า
พฤตกิรรมจะชกัจงูไปสู่การกระท าใหแ้สดงออกมา ซึง่เรยีกว่า ตัวเสรมิแรง สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ลกัษณะไดแ้ก่   
  1.1 แรงกระตุ้นทางบวก (Positive Reinforcement) คือ รางวัลซึ่งเป็นความ
ปรารถนาของบุคคลทีเ่ป็นผลลพัธท์างบวกเสรมิแรงทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมไดร้บัแรงเสรมิจะมคีวามถี่
เพิม่ขึน้ 
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  1.2 แรงกระตุ้นทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สภาพการณ์ที่บุคคล
หลกีเลี่ยงไม่ปรารถนา เป็นการขจดัผลลพัธ์ที่ไม่พงึประสงค์จะท าให้ออกจากสิง่เรา้ที่ไม่พอใจ 
(Aversive stimuli) ออกไปได้ การเสรมิแรงทางลบมี 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมการหลีกหนี 
(escape behavior) และ พฤตกิรรมหลกีเลีย่ง (avoidance behavior)  
 จากมุมมองของการฝึกอบรม ทฤษฎกีารกระตุ้นเชงิบวกได้ให้การแนะน าว่า จะช่วยให้
ผู้เรยีนหรอืผู้เขา้รบัการอบรมได้รบัความรูม้กีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดขี ึ้น หรอื
เพิ่มทกัษะของพนักงาน พนักงานต้องมกีารเชื่อมโยงผลลพัธ์การเรยีนรู้ให้เกิดความรู ้ทกัษะ 
หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม จะท าใหเ้กดิทศันคตเิชงิบวกต่อการท างาน หรอื สรา้งโอกาสในการ
เลื่อน และรบัต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ ประสิทธภิาพของการเรยีนรูข้ ึ้นอยู่กับรูปแบบ แรง
กระตุน้ หรอืผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั  
 รูปแบบการเสรมิแรงตามหลักการทฤษฏีการเสรมิแรงจะแบ่งตามประเภทของการ
กจิกรรมการเสรมิแรงและประสทิธภิาพเมือ่ไดร้บัการเสรมิแรง สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1. อตัราส่วนของกิจกรรม (Ratio Schedules) ประกอบดว้ย 

  1.1 ตารางอตัราส่วนทีก่ าหนดแน่นอน (Fixed – Ratio Schedule) เป็นการเสรมิแรง
ทีผ่ลของการกระท าทีม่กีารก าหนดพฤตกิรรมที่แสดงออกมาในลกัษณะของทีแ่น่นอน จะท าโดย
มกีารเสรมิแรงตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น เมื่อพนักงานมกีารปฏบิตัิงานผดิบ่อยก็ต้องมกีาร
เสรมิแรงในเชิงบวกด้วยการให้พนักงานค้นหาว่าผิดเพราะเหตุใด และให้รบีแก้ปัญหาอย่าง
รวดเรว็  
  1.2 การเสรมิแรงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Reinforcement) การเสรมิแรงหลงัจาก
ทีผ่ลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรอืสูงกว่าทีก่ าหนด จะได้รบัรางวลัหรอืการ
เสรมิแรงซึ่งจะได้รบัรางวลัการเสรมิแรงบางส่วนแต่จะไม่ทุกครัง้ เพื่อให้มกีารแสดงพฤตกิรรม
ออกมาอยา่งต่อเนื่อง 
  1.3 อตัราส่วนตารางที่ผนัแปร (Variable – Ratio Schedule) เป็นการเสรมิแรงให้
เกิดการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยพิจารณาจากจ านวนที่แสดงพฤติกรรมออกมา 
หมายความว่า การเสรมิแรงขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงานและเวลา การเสรมิแรงแบบนี้จะท าให้
บุคคลมแีรงจงูใจมากเพราะการเสรมิแรงเป็นไปตามความแตกต่างกนั เช่น การก่ออฐิหน้าแลง้ก็
ท าไดเ้รว็ หน้าฝนกท็ าไดช้า้ เนื่องจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มก าหนด เป็นตน้  
 2. ช่วงการก าหนดเวลา (Interval Schedules) ประกอบดว้ย 

  2.1 การก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอน (Fixed Interval Schedule) จะเป็นการเสรมิแรง
ตามก าหนดเวลา ซึง่จะกระท าหลงัจากทีไ่ดท้ างานแลว้ระยะหน่ึง ประสทิธภิาพจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่มี
การเสรมิแรงตามเวลาที่ก าหนด ถ้าหากผลการปฏิบัติงานต ่ ากว่าแบบก าหนดระยะเวลาที่
แน่นอน ถา้ก าหนดระยะเวลานานเกนิไปจะท าใหข้าดการกระตุน้การท างาน  



 93 

  2.2 การก าหนดช่วงเวลาทีผ่นัแปร (Variable Interval Schedule) วธิกีารเสรมิแรงจะ
ถูกก าหนดโดยเวลาที่ผ่านไปที่มกีารเสรมิแรงตามระยะเวลาที่เสรจ็สิน้งาน ซึ่งระยะเวลาอาจจะ
แตกต่างกนัไป แต่มลีกัษณะเวลาที่ไม่แน่นอน พฤตกิรรมเป้าหมายอาจจะต ่ากว่าแบบก าหนด
ระยะเวลา ผลการปฏบิตังิานต ่ากว่าแบบอตัราส่วน 

 รปูแบบหรอืกจิกรรมการเสรมิแรงที่ P.Wright and R.A.Noe, (2005, 108-109) เชื่อว่า
การเรยีนรูข้องบุคคลเป็นปฏกิริยิาสะทอ้นให้ผูจ้ดัการหรอืหวัหน้างานทีไ่ดม้รีปูแบบหรอืกจิกรรม
ทีจ่ะกระตุ้นหรอืมกีระบวนการในการจดักจิกรรมของสิง่เรา้และการสนองตอบทีพ่นักงานกระท า
หรอืแสดงพฤตกิรรมออก ซึง่จะเป็นลกัษณะการเสรมิแรงแบบมเีงือ่นไขใหเ้กดิความพงึพอใจและ
กระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรมในการเรยีนรูใ้ห้ตรงกบัพฤตกิรรมความต้องการของการเสรมิแรง หาก
เป็นทางด้านเชงิบวกก็เสรมิแรงเพื่อเกดิพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้ห้เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ในขณะเดียวกนัหากน ามาพิจารณาในด้านความปลอดภยัในการ
ท างานแลว้หวัหน้างานกจ็ะน ามาพจิารณาเกี่ยวกบัการท างานด้านความปลอดภยัในการท างาน
พนักงานกจ็ะมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ ท าใหก้ารท างานพนกังานมคีวามปลอดภยัในการท างาน
แสดงว่าพนกังานมคีวามพงึพอใจในการท างาน ดงัสามารถสรปุไดใ้นตารางที ่3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 กจิกรรมการเสรมิแรง 
ประเภทของกิจกรรม ค าอธิบาย ประสิทธิภาพ 

อตัราส่วนของกิจกรรม   

ตารางอัตราส่วนที่ก าหนดแน่นอน
(Fixed – Ratio Schedule) 
 

 

มกีารเสรมิแรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด -การเรยีนรูปั้ญหาอย่างรวดเรว็ เมื่อ
รูว้า่ผดิตอ้งแกปั้ญหารวดเรว็   
-ก าหนดความถี่ของพฤตกิรรม เช่น 
ถา้พนกังานปฏบิตังิานผดิบ่อยกต็อ้ง
มกีารเสรมิแรงในเชงิบวก  
-ใหต้ระหนกัรูด้ว้ยตนเอง  
 

ก า ร เส ริ ม แ ร ง อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง
(Continuous Reinforcement) 

 

หลงัจากผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

-พฤติกรรมเป็นไปตามก าหนดการ
หรอืสงูกวา่ทีก่ าหนดไว ้

อตัราสว่นตารางทีผ่นัแปร 
(Variable – Ratio Schedule) 

 

เสริมแรงขึ้นอยู่กับลักษณะงานและ
เวลา  

-พ ฤ ติ ก ร รม เป้ าห ม าย ต ่ า ก ว่ า
ตารางเวลาทีก่ าหนดไว ้

ช่วงการก าหนดเวลา   

การก าหนดช่ วง เวลาที่ แ น่ น อน 
(Fixed Interval Schedule)  

เสรมิแรงตามก าหนดเวลา 
(หลงัจากไดท้ างานแลว้)  

ผลการปฏิบัติ งานต ่ ากว่ าแบบ
ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนถา้ 
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ตารางท่ี 3.2 กจิกรรมการเสรมิแรง (ต่อ) 
ประเภทของกิจกรรม ค าอธิบาย ประสิทธิภาพ 

การก าห นดช่ ว ง เวลาที่ ผ ัน แป ร 
(Variable Interval Schedule) 

มีก าร เส ริม แ รงต าม ระย ะ เวลาที่     
เสร็จสิ้นงาน ซึ่ งระยะเวลาอาจจะ
แตกต่างกนัไป 

ก าหนดระยะเวลานานเกินไปจะท า
ใหข้าดการกระตุน้การท างาน 

พฤติกรรมเป้าหมายอาจจะต ่ากว่า
แบบก าหนดระยะเวลา ผลการ
ปฏบิตังิานต ่ากวา่แบบอตัราสว่น 

ทีม่า: P.Wright and R.A.Noe,Management of Organizations (Burr Ridge, IL: Irwin/  

       McGraw-Hill, 1996). 

 

 2. ทฤษฎีเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 
  เน้นให้บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตบุคคลต้นแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ตระหนักถึงพฤติกรรม หรอื รางวัลที่ได้รบัจะเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะท าต่อไป 
พฤติกรรมของต้นแบบหรอื รางวลัที่ได้ปฏบิตัิ เรยีนรูจ้ากผู้อื่น และเรยีนรูจ้ากรางวลัที่ตนเอง
ไดร้บั เมือ่ท าดแีลว้ไดผ้ลลพัธ์ในทางทีด่กีต็อ้งการอยากท าอกีไปเรือ่ย ๆ  
  จากแนวการศกึษาและประสบการณ์ของการเรยีนรูข้องบุคคลจะมกีารเรยีนรูท้างการ
เรยีนรูท้กัษะ หรอืพฤตกิรรมใหม ่ๆ เกดิขึน้จาก 

  2.1 การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานที่
มกีารสัง่สมจากประสบการณ์เป็นการเรยีนรูข้องตนเองจากการปฏบิตังิานโดยตรง  
  2.2 การเรยีนรูจ้ากการสงัเกตผู้อื่น เป็นการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นในการปฏบิตังิานที่มกีาร
จดจ า หรอืสงัเกต รวมทัง้การเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นหรอืเลยีนแบบจากผูอ้ื่นแต่สามารถน ามาปฏบิตัดิว้ย
ตนเอง 
 ตามทฤษฎกีารเรยีนรูก้ล่าวว่า การเรยีนรูถู้กกระตุ้นหรอืเกดิขึน้จากผลส าเรจ็ของตนเอง 
(self - efficacy) คอื ความส าเรจ็ของตนเอง เป็นวจิารณญาณของบุคคลว่าจะประสบผลส าเรจ็ได้
อย่างไร การเรยีนรูท้างสงัคมจะท าให้เกิดกระบวนการที่น าไปสู่ความส าเรจ็ของบุคคลเพื่อให้
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างานใหเ้หมาะสม 
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ภาพท่ี 3.1 ทฤษฎกีระบวนการการเรยีนรูท้างสงัคม 

ทีม่า: Based on A. Banbura, Social Foundations of Thoughts and Actions (Englewood     

       Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986) 

  

 บุคคลทีเ่ชื่อว่าเขาไม่สามารถเรยีนรูไ้ด ้และไม่พยายามทีจ่ะเรยีนรูก้จ็ะไม่สามารถเรยีนรู้
ได ้ท าใหพ้นักงานเหล่านัน้ก็ไม่สามารถพฒันาตนเองได้ ซึง่หากพนักงานมคีวามเชื่อเช่นนี้ ก็จะ
ท าใหพ้นักงานไม่พฒันาตนเอง ผูจ้ดัการและหวัหน้างานจะมกีารก าหนดกลยุทธห์รอืวธิกีารใหม่
เพื่อมกีารเปลีย่นแปลงใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารที่หลากหลาย 

 บุคคลจะมกีารเรยีนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง การบอกด้วยวาจาให้กระท าสิง่ที่ด ี
ตรวจสอบ การสงัเกตจากบุคคลต้นแบบ และประสบการณ์ทีผ่่านมา มกีารกระตุ้นการบอกกล่าว
ดว้ยวาจา เพื่อให้สามารถที่จะเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยงระหว่างงานและงานที่มคีวาม
ช านาญอยู่แล้ว วทิยากรและผูจ้ดัการกส็ามารถทบทวนใหพ้นักงานเรยีนรูส้ ิง่ที่ยากเชื่อมโยงกบั
สิง่ที่เคยเรยีนรูม้าแล้วเป็นอย่างด ีต้นแบบ (Modeling) พนักงานที่มคีวามเชี่ยวชาญแลว้มาเล่า
ประสบการณ์ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการประสบความส าเรจ็ท าอย่างไรบ้าง เป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานเรยีนรู้จากสถานการณ์และเพื่อนร่วมงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว 
ความส าเร็จในอดีต (Past Accomplishment) ผู้จ ัดการควรจะจัดสถานการณ์ที่พนักงานรู้
รายละเอยีดว่าตอ้งท าอะไร ท าอย่างไร ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมแนะน าว่า กระบวนการเรยีนรู ้
4 ขัน้ตอน คอื ความสนใจ การเกบ็รกัษา การท าซ ้า และกระบวนการเสรมิแรงจงูใจ ดงันี้ 
 1. ความสนใจ (Attention) เชื่อว่าคนไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้จากการสงัเกตได้อย่างเดยีว 
โดยปราศจากการตระหนักถงึความส าคญัของการปฏบิตั ิความสนใจขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะของ
ผู้เรยีน ผู้เรยีนรู้ต้องตระหนักถึงทกัษะหรือพฤติกรรมที่ต้องสงัเกตพฤติกรรมของผู้ที่ประสบ
ความส าเรจ็หรอืบุคคลตน้แบบ 

รปูแบบ
พฤตกิรรมที่
เหมาะสม 

ความสนใจ  
 

-รปูแบบการ
กระตุน้ 

-ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

-คณุลกัษณะ 
 

การเกบ็รกัษา  
 

-การเขา้รหสั 

-องคก์าร 
-การฝึกซอ้ม 

 

การท าซ า้ 

 

-ความสามารถ
ทางกายภาพ 

-ความถูกตอ้ง 
-ขอ้เสนอแนะ 

กระบวนการ 

สร้างแรงจงูใจ  
 

-เสรมิแรง 
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 2. การเก็บรกัษา (Retention) ผู้เรยีนรูต้้องเรยีนรูพ้ฤตกิรรมที่ไดส้งัเกตอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้สามารถน ากลบัมาใช้ได้พฤตกิรรมหรอืทกัษะที่สงัเกตนัน้อาจจะบนัทกึเป็นรูปภาพหรอื
เป็นค าพดูกไ็ด ้

 3. การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง  (Motor Reproduction) เป็นการเรียนรู้ที่
สามารถแสดงออกมาเป็นการกระท าหรอืแสดงพฤติกรรมเหมอืนกับต้นแบบ ประกอบด้วย            
การสังเกตพฤติกรรมที่ได้ท านั ้นมีผลลัพธ์เหมือนต้นแบบหรือไม่ ทักษะเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
พฤตกิรรมของผู้เรยีนรู้ ดงันัน้ ผู้เรยีนรูต้้องสามารถแสดงทกัษะ เช่น พนักงานดบัเพลงิเรยีนรู้
ข ัน้ตอนส าคญัในการล าเลยีงบุคคลออกสถานทีเ่กดิเพลงิไหมแ้ต่อาจจะไม่สามารถปฏบิตังิานได้
จรงิเนื่องจากศกัยภาพทางกายภาพ เช่น แขนไม่มกี าลงัเพยีงพอกไ็มส่ามารถแบกหรอือุ้มบุคคล
ออกมาได ้ผูเ้รยีนรูค้วรมโีอกาสไดฝึ้กปฏบิตัแิละไดร้บัค าแนะน าจากตน้แบบ 

 4. กระบวนการเสรมิแรง (Motivational Process) ผู้เรยีนรู้จะตระหนักถึงพฤติกรรม
ต้นแบบได้ถ้าเขาได้รบัแรงกระตุ้นในเชงิบวก ทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคมเน้นว่ากระบวนการ
เสรมิแรงจะถูกน ามาใชซ้ ้าแลว้ซ ้าอกี ผูจ้ดัการจะท าการสงัเกตจากพนกังานผูป้ระสบความส าเรจ็
แลว้พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีอ่นุญาตใหพ้นักงานเขา้มามสี่วนรว่มในการสมัภาษณ์การประเมนิผล
การปฏบิตัิงาน พนักงานจงึได้มโีอกาสแสดงความคดิเห็น ถ้าผู้จดัการเปิดโอกาสให้พนักงาน
แสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะช่ วยลดข้อขดัแย้ง 
ดงันัน้ ผูจ้ดัการกจ็ะใชว้ธิกีารแบบน้ีในครัง้ต่อไป 

 3. ทฤษฎีเป้าหมาย (Goal Theories) 
  3.1 ทฤษ ฎีการก าหนด เป้ าหมาย  (Goal Setting Theory) อยู่ภ ายใต้การ
ตัง้สมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลมผีลมาจากแรงปรารถนาและความตัง้ใจของบุคคล 
เป้าหมายเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมโดยพลังภายในและความสนใจ มีความพยายามอย่าง
สม ่าเสมอ และแรงกระตุ้นที่จะน าไปสู่เป้าหมาย งานวจิยัน าเสนอว่า การก าหนดเป้าหมายที่
ชดัเจนจะมผีลดกีว่าการก าหนดเป้าหมายที่เลื่อนลอยแบบไม่มเีป้าหมาย มกีารทุ่มเทเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมาย บางครัง้การตัง้เป้าหมายทีย่ากเกนิไปอาจจะท าพนกังานทอ้แท ้ 
  ตวัอย่างพนักงานส่งพซิซ่า อายุประมาณ 18 -24 ปี ไม่มปีระสบการณ์ในการขบัรถ 
ค่าจ้างขึ้นอยู่กับจ านวนพิซซ่าที่ส่งท าให้เกิดพฤติกรรมส่งพิซซ่าได้เรว็แต่ขบัรถประมาทไม่
ปลอดภยัไม่คาดเขม็ขดันิรภยั ไม่เปิดไฟเลี้ยว ไม่จอดรถเมื่อติดไฟแดง ซึ่งท าให้เกดิอุบตัเิหตุ
หรอืประสบอุบตัเิหตุ 
  ก่อนทีจ่ะมกีารก าหนดเป้าหมาย ผูจ้ดัการจะสงัเกตพฤตกิรรมการขบัรถของพนักงาน
มากกว่า 1 สปัดาห ์ในระหว่างการฝึกอบรมผูจ้ดัการและพนักงานฝึกหดัจะมกีารพูดคุยเกี่ยวกบั
ว่าสถานการณ์ควรจะจอดสนิท 1 ไฟแดง เพราะเหตุใดจงึไม่จอดรถใหส้นิทหลงัจากถกเถยีงกนั
แล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคดิเห็นว่าควรจะจอดรถให้สนิทตรงทางแยกหรอืไม ่
หลงัจากนัน้แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ให้การอบรมและพนักงานส่งพซิซ่าร่วมกนัก าหนดว่า 
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ตอ้งจอดรถใหส้นิทภายใน 1 เดอืนถดัไป และช่วยกนัก าหนดว่า 1 เดอืนถดัไปใหจ้อดรถให้สนิท 
(75%) หลงัจากนัน้ผู้จดัการก็จดบนัทกึพฤติกรรมการจอดที่ทางแยกแล้วกลบัมาน าเสนอต่อที่
ประชุม จากสถานการณ์นี้ท าใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูแ้ละน าไปปฏบิตัิ 
  3.2 การวางแนวเป้าหมาย (Goal Orientation) เป็นการก าหนดเป้าหมายจากการ
เรียนรู้สถานการณ์จริงของผู้ เข้าอบรมอาจจะประกอบด้วย เป้าหมายด้านการพัฒนา
ความสามารถในการท างาน และเป้าหมายดา้นการปฏบิตังิาน การก าหนดเป้าหมายเชื่อว่า จะ
ช่วยใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรู ้
 4. ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
  ทฤษฎีความต้องการช่วยอธบิายคุณค่าของผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งพนักงานรู้สกึว่า
ฝึกอบรมไปแล้วไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์จงึไม่ต้องการที่จะเรยีนรูห้รอืเขา้รบัการฝึกอบรม หรอื
แม้กระทัง่ฝึกอบรมไปแล้วก็ได้น ามาใช้ประโยชน์ ดงันัน้ ผู้บรหิารด้านการฝึกอบรมและพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์และผู้บรหิารสูงสุดที่มอี านาจหน้าที่ในการจดัท านโยบายเกี่ยวกบัการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ในองค์การจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานเพื่อน ามาสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนา หรอืกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้หรอืสนใจในการฝึกอบรมหรอื
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหากขาดความเข้าใจหรือไม่กระตุ้นพนักงานอาจจะท าให้จัด
โปรแกรมฝึกอบรมไปแลว้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่จะน ามาพฒันางาน และพฒันา
ตนเองได้ ดังนั ้น ทฤษฎีความต้องการจึงน ามาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ มี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงซึ่งมีทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่พอจะสรุปได้ ( Jim 

Grieves, 2003, p.11-12) ดงันี้  
  4.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s) ซึ่งสามารถน ามาอธิบาย
พฤตกิรรมการแสดงออกของมนุษยท์ี่มคีวามต้องการที่จะน ามากระตุ้นแรงจงูใจให้กบัพนักงาน
เป็นการอธบิายถงึล าดบัขัน้ความต้องการ (The Hierarchy of Psychological Needs) ออกเป็น 
5 ขัน้ ดงันี้ 
   4.1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ขัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ีต่อ้งไดร้บัการตอบสนองตามธรรมชาต ิหากพจิารณาในขัน้ความตอ้งการ
แรกนี้จะสามารถอธบิายได้ว่าพนักงานในองค์การย่อมต้องการที่จะได้รบัค่าจา้งและเงนิเดอืน 
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยั จงึท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถให้สามารถท างานได้ผลผลิตหรอืได้ประสทิธภิาพ
ตามทีอ่งคก์ารต้องการผลลพัธท์ีไ่ดค้อืค่าจา้งเงนิเดอืนทีสู่งขึน้ รวมทัง้ดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน หากพนักงานได้รบัการอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานกย็่อมท าให้เกดิการ
เรยีนรูท้ีม่ทีกัษะท างานไดอ้ย่างปลอดภยั 
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   4.1.2 ความต้องการความปลอดภยั (Security Needs) พนักงานมคีวามต้องการ
ใหอ้งคก์ารมแีผนงานในการดแูลสุขภาพหรอืสวสัดกิารทีด่ ีมตี าแหน่งงานทีม่คีวามมัน่คง และจดั
เสน้ทางความก้าวหน้าอาชพีที่ชดัเจน หวัหน้างานและผูจ้ดัการจงึต้องกระตุ้นหรอืสรา้งแรงจงูใจ
พนกังานใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและเรยีนรูใ้นการพฒันาตนเอง เมือ่พนกังานเหน็ว่าองคก์ารไดใ้ห้
ความส าคญัก็ย่อมท าให้พนักงานมคีวามต้องการมากขึ้นที่จะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่สนใจใน
การฝึกอบรมและน าผลการฝึกอบรมมาใชป้ระโยชน์ในการท างานมากขึน้ 

   4.1.3 ความต้องการทางสงัคม (Social Needs) พนักงานย่อมมคีวามต้องการที่
จะสร้างความสมัพันธ์หรอืมปีฏิสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ยงัต้องการให้องค์กรได้จดั
สถานทีอ่ านวยความสะดวกในการให้พนักงานไดม้กีารท ากจิกรรมพบปะกนัหรอืแลกเปลีย่นกนั
ใหพ้นกังานไดรู้จ้กักนัและเกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั 

   4.1.4 ความต้องการการยอมรบันับถือ (Self-esteem Needs) ความต้องการ
พัฒนาตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความรู้สึกในคุณค่าของตน  และ
ปรารถนาให้ผู้อื่นมองตนเองว่ามคีวามสามารถ และคุณค่ามปีระโยชน์ให้เกดิการยอมรบั ความ
ตอ้งการในขัน้น้ีพนกังานตอ้งการทีอ่ยากจะเรยีนรู ้และพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายนัน่เอง 
   4.1.5 ความต้องการความส าเรจ็ในชวีติ (Self- actualization Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะรูจ้กัตนเองตามสภาพเป็นจรงิ เพื่อท าให้ตนเองได้มกีารพฒันาชวีติอย่างสมบูรณ์ 
เป็นความต้องการที่เห็นว่าจะเกิดความส าเร็จ ท าให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองเต็มที่       
เตม็ศกัยภาพไมม่วีนัสิน้สุด มคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูท้กัอย่างทีเ่กดิขึน้เป็นมติขิองชวีติ  
  ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว ์ตามล าดบัขัน้ เชื่อว่าพฤตกิรรมของมนุษย์มคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะใหต้นเองไดร้บัการพฒันาใหไ้ปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการ ต้องไดร้บัการพฒันาตนเองไป
ตามแรงปรารถนาทีต่้องการจะเรยีนรูใ้หต้นเองมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถให้น าไปสู่ผลลพัธ์ 
ทีด่ทีีสุ่ด  
  4.2 นอกจากน้ีทฤษฎีความต้องการ Alderfer’s ยงัได้เสนอแนะทฤษฎีแรงจูงใจ 

Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory ได้จ าแนกความต้องการของม นุษย์
ออกเป็นเพยีง 3 อยา่ง คอื  
   4.2.1 ความต้องการด ารงอยู่  (Existence Needs) เน้นความต้องการทาง
กายภาพอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชวีติ ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย และความ
ด ารงอยูท่ีป่ลอดภยัในการด าเนินชวีติ 

   4.2.2 ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relatedness Needs) เป็นความ
ตอ้งการมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลอื่น 

   4.2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth Needs) เน้นความต้องการได้รบั
การยอมรบัและยกยอ่งจากผูอ้ื่นและตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชวีติ 
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 จะเหน็ได้ว่าทัง้ Maslow และ Alderfer มคีวามเชื่อว่า ความต้องการของมนุษย์เริม่จาก
ความพึงพอใจในระดบัต ่าสุดเลื่อนขึ้นไปเมื่อถึงความต้องการในระดบัต ่าสุดแล้วย่อมมคีวาม
ตอ้งการสงูเพิม่ขึน้ไปเรือ่ย ๆ จนกว่าจะสิน้สุดความตอ้งการนัน้ 

  4.3 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland’s เน้นความต้องการที่จะบรรลุความ
ตอ้งการเบือ้งตน้ ดงันี้ 
   4.3.1 ความต้องการความส าเร็จ (Needs for Achievement) บุคคลที่มีความ
ต้องการความส าเรจ็สูง จะมลีกัษณะชอบงานทีท่้าทายและมเีป้าหมายชดัเจนในการท างานโดย
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวม้คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 
   4.3.2 ความต้องการความสมัพนัธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้อื่น โดยจะพยายามสร้างสมัพนัธภาพและรกัษา
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูอ้ื่น 

   4.3.3 ความต้องการมีอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการอ านาจ
เพื่อทีค่วบคุมสถานการณ์และอทิธพิลเหนือผูอ้ื่น บุคคลทีม่คีวามต้องอ านาจสูง ต้องการใหผู้อ้ื่น
ยอมรบัหรอืยกย่อง ต้องการเป็นผู้น า ต้องการท างานเหนือบุคคลอื่น เพื่อให้ตนเองสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  ทฤษฎคีวามต้องการความส าเรจ็ในการกระตุ้นการเรยีนรู ้ทีน่ักฝึกอบรมในองค์การ 
จ าเป็นเขา้ใจถงึพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาถงึความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้วทิยากรควรประเมนิความ
ต้องการของผู้เข้าอบรม และสื่อสารว่าโปรแกรมการฝึกอบรมจะบรรลุความต้องการของผู้เข้า
อบรมอย่างไร ถ้าความต้องการเหล่านี้ไม่ต้องการตอบสนอง ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู ้
และควรใหพ้นกังานไดเ้ลอืกโปรแกรมการฝึกอบรมทีพ่นกังานตอ้งการทีอ่บรม 

  4.4 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 

   ทฤษฎคีวามคาดหวงักล่าวว่าพฤตกิรรมของมนุษยข์ึน้อยูก่บัปัจจยั 3 ประการ คอื  
   4.4.1 ความคาดหวงั (Expectancy) ความคาดหวงัของบุคคลมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะ
ท างานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามที่ได้ตัง้เอาไว้ สามารถท าให้เกดิความตัง้ใจในการท างาน ซึ่งเป็น
ความรูส้กึทางดา้นจติใจที่ตดัสนิใจเลอืกที่จะท าอะไรตามทีต่้องการให้บุคคลประสบความส าเรจ็
ได ้

   4.4.2 เครื่องมอืที่น าไปสู่เป้าหมาย (Instrumentality) เป็นวธิกีารในการเชื่อมโยง
ผลลพัธอ์ย่างหนึ่งไปสู่ผลลพัธอ์กีอย่างหนึ่ง เช่น พนักงานเชื่อว่าการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า
จะเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบใดที่จะท าให้ตนเองสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการท างานให้
ส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพไดย้อ่มมคีวามมุง่มัน่ในการทีจ่ะเรยีนรู ้  
   4.4.3 คุณค่าของผลลพัธ์ (Valence) เป็นความพงึพอใจของบุคคลที่มต่ีอผลลพัธ์
ของสิง่ทีไ่ดก้ระท า ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีสุ่ดของความพงึพอใจของมนุษย ์มคีวามตอ้งการใน
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ระดบัทีพ่งึพอใจตามทีไ่ดจ้ากผลลพัธน์ัน้ ๆ แต่ไม่ใช่เกดิจากการเหน็คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของผลลพัธ์
นัน้ทีเ่กดิขึน้จากผลลพัธเ์สมอไป 

 จากพฤติกรรมความคาดหวังของบุคคลที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจูงใจให้
พนกังานเกดิความพงึพอใจในการเขา้รบัการฝึกอบรมและมคีวามสนใจในโปรแกรมการฝึกอบรม
เพื่อใหเ้ขา้ใจไดม้ากยิง่ขึน้สามารถอธบิายใหเ้หน็ไดด้งัภาพที ่3.2 

 

 

                                   ×                                     ×    = =  

× 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของแรงจงูใจ  

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (3rd ed., p.63), By Raymond  

        A.Noe, 2005, p.114. McGraw-Hill. 

 

  4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรบัผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) 

    จติวทิยาการศึกษา ได้พัฒนาการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ภายใต้ข้อสมมติฐานโดย 
Malcom Knows นกัการศกึษาไดม้ขีอ้สมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้  
    4.5.1 ผูใ้หญ่ตอ้งรูว้่าท าไมถงึตอ้งเรยีนรู ้
    4.5.2 ผูใ้หญ่ตอ้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
    4.5.3 ผูใ้หญ่น าเอาประสบการณ์ในการท างานมาสู่สถานการณ์เรยีนรู ้
    4.5.4 ผู้ใหญ่มปีระสบการณ์จากการเรยีนรูจ้ากการน าปัญหาเป็นศูนยก์ลางใน
การเรยีนรูห้รอืน าปัญหามาเป็นแนวทางในการเรยีนรู ้ 
    4.5.5 ผูใ้หญ่จะเกดิแรงจงูใจจากแรงกระตุ้นทัง้ภายในและภายนอก 

  การจดัโปรแกรมการอบรมเพื่อให้พนักงานหรอืผู้เข้าอบรมสามารถเรยีนรู้ในสิ่งที่
ต้องการและตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด จ าเป็นต้องให้ความสนใจเกี่ยวกบัทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกบัมนุษยใ์นการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารควรพจิารณาถงึความแตกต่างของ
บุคคลในการเรยีนรู ้ซึ่งผู้ใหญ่มเีหตุผลในการที่จะเรยีนรูพ้ฒันาตนเองไปเพื่ออะไร ส่วนใหญ่จะ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และจะเรยีนรูเ้ฉพาะในสิง่ทีต่นเองต้องการทีจ่ะใชใ้นการท างานหรอืน าไปช่วย

ความพยายาม       

ผลการเรยีนรูจ้ะเป็นไปตามที่
ตอ้งการ 

ผูเ้ขา้อบรมมคีวามสามารถทีจ่ะ
เรยีนรู ้ผูเ้ขา้อบรมเชื่อวา่
สามารถเรยีนรูไ้ด ้

ผลลพัธเ์กีย่วขอ้งกบัคณุคา่ของ
การฝึกอบรม 

ความคาดหวงั 
ความพยายาม       พฤตกิรรม 

เครื่องมอืน าไปสู่เป้าหมาย       

พฤตกิรรม      ผลลพัธ ์

Valence           

คณุคา่ของผลลพัธ ์
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แก้ปัญหาในการท างาน ผู้ใหญ่จะเรยีนรู้จากประสบการณ์ในการท างานที่เกิดสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นประจ าในงาน ดงันัน้ การจดัโปรแกรมการอบรมจงึต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับ
ประเภทของผู้เรยีนรูห้รอืผู้อบรมจงึจะให้การฝึกอบรมสามารถให้น าไปใช้ได้ในการท างานและ
ผูเ้รยีนรูเ้กดิความสนใจและใหค้วามรว่มมอืในการพฒันาตนเอง 
  4.6 การออกแบบการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  
   ทฤษฎี Andragogy ของ Malcolm S.Knowles, (1980) ได้อธิบายถึงหลักการ
เรยีนรู้ของผู้ใหญ่เกี่ยวกับการตระหนักของผู้เรยีน ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน น า
ประสบการณ์การเรยีนรูม้าใชใ้นการฝึกอบรมให้เรยีนรู ้และมกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้ผูเ้ขา้รบั
การอบรมจะเน้นการเรยีนรู้จากประสบการณ์ และเรยีนรูด้้วยตนเองทัง้นี้ต้องมกีารจดัสถานที่
หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู ้ผูด้ าเนินการจดัโปรแกรมการอบรม
ตอ้งค านึงถงึความพรอ้มของผูเ้รยีนหรอืผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคญั เช่น เวลาทีเ่หมาะสม การจดักลุ่ม
ของผู้เข้าอบรมหรอืผู้เรยีนให้มคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาและความต้องการ และแนวทางการ
เรยีนรู ้ต้องมกีารจดัเนื้อหา ความรู ้หลกัสูตรให้ตรงกบัความต้องการที่ได้น าไปใช้ในการท างาน 
ซึ่งจะต้องออกแบบประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ให้เกิดความสนใจและสอดคล้องกบัลกัษณะงาน
ประจ า ดังนัน้ การออกแบบการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีนที่เป็นผู้ใหญ่ 
วิธีการที่ส าคัญให้ค านึงถึงการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนให้
สอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้ใหญ่ เช่น การให้เล่าประสบการณ์เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
รว่มกนัเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในงานจรงิ จะท าใหผู้ใ้หญ่ใหค้วามสนใจมากขึน้ และไม่สนใจที่
จะเรยีนรูท้ฤษฎหีรอืการจดจ าท่องจ า ซึ่งการออกแบบการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ สามารถสรุปได้ดงั
ตารางที ่3.3  

ตารางท่ี 3.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ในการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรม  
ประเดน็การเรียนรู้ วิธีการปฏิบติั 

การตระหนกัรูใ้นตน (Self – Concept) วางแผนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวธิกีารสอน 

ประสบการณ์ (Experience)  ใช้ป ระสบการณ์ ขอ งผู้ เรียน เป็ นพื้ น ฐาน ในการ
ยกตวัอยา่งและน ามาปฏบิตั ิ

ความพรอ้ม พัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รยีน 

ระยะเวลาทีน่ าความความรูม้าใช ้ เน้ือหาความรูส้ามารถน ามาประยกุตใ์ช้ไดท้นัท ี

รปูแบบการเรยีนรู ้ ใชว้ธิกีารแบบปัญหาเป็นศูนยก์ลาง 

ทีม่า: Based on M.Knowles, The Adult Learner, 4th ed.(Houston, TX:Gulf Publishing, 

       1990.) 
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  4.7 ทฤษฎีกระบวนการสารสนเทศ (Information Processing Theory) 

   รูปแบบทฤษฎีสารสนเทศเน้นกระบวนการภายในการเรยีนรู้และการจดัเก็บ
ความรู ้ดงัภาพที ่3.3 แสดงกระบวนการขอ้มลูข่าวสารโดยผูเ้รยีนไดถ่้ายโอนขอ้มลู กระบวนการ
สารสนเทศเริม่ขึน้เมื่อขอ้ความหรอืสิง่เรา้ เช่น เสยีง กลิน่ สมัผสั หรอืภาพ ผ่านตวัรบัรู ้เช่น ห ู
จมูก ผิวหนัง ตา ข้อความเหล่านี้จะถูกบนัทึกในหน่วยความจ าชัว่คราวหรอืระยะสัน้ แล้วส่ง
ต่อไปยงัหน่วยความจ าระยะยาว ผลสะทอ้นกลบัจะเกี่ยวขอ้งกบัผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ประกอบดว้ย
ขอ้มูลทางวาจา ทกัษะทางความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะทางการปฏบิตั ิทกัษะทางความคดิ หรือ 
ทศันคติ เชื่อมโยงไปถึงผลสะท้อนกลบั ผลสะท้อนกลบันี้ช่วยให้ผู้เรยีนได้ประเมนิผลสะท้อน
กลบั สารสนเทศนี้อาจจะเกิดจากผู้อื่นหรอืจากการสงัเกตของผู้เรยีนรูเ้อง ข้อความรูถู้กน าไป
เกบ็ในหน่วยความจ าระยะยาวเพื่อน าไปใชใ้นสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 รปูแบบกระบวนการขอ้มลูขา่วสาร 
ทีม่า: Adapted from R.Gagne, “Learning Processes and Instruction, Training Research 

       Journal 1(1995/96):17-28. 
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ขึน้มาเพื่อใหด้กีว่าสิง่เดมิ การเรยีนรู ้จงึเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลาของมนุษย ์ไดม้นีักจติวทิยาหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรู ้(Learning) ไวด้งันี้  
 พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ (Webster 's Third New International Dictionary) ได้ให้
ความหมายของการเรยีนรู้ ไว้ว่า กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทกัษะ นิสยั 
หรอืการแสดงออกต่างๆ อนัมผีลมาจากสิง่กระตุน้อนิทรยีโ์ดยผ่านประสบการณ์ การปฏบิตั ิหรอื
การฝึกฝน 

 ซงิเกลิแมน และชาฟเฟอร ์(Sigelman and Shaffer, 2003, p.3) ได้ให้ความหมายของ 
การเรยีนรู้ ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นความคดิ การรบัรู ้หรอืปฏกิริยิาสะทอ้นจากสภาพแวดลอ้มทีม่ากระทบ 

เมย์เยอร์ (Mayer, 2002) ได้ให้ความหมายของ การเรยีนรู้ ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ความรูข้องผู้เรยีนทัง้ทางด้านปรมิาณและด้านคุณภาพ เป็นการได้มาซึ่งความรู ้ (Acquisition) 

บนพืน้ฐานการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ของผูเ้รยีนจากการน าขอ้มลูข่าวสาร มารวบรวม เรยีบเรยีงใหเ้ป็น
ระเบยีบใหเ้ป็นความรูใ้หมไ่วใ้นความจ าระยะยาวเพื่อใหส้ามารถเรยีกเกบ็มาใชไ้ดต้ามทีต่อ้งการ 

ไดรส์คลู (Driscoll, 2000, p.6) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีถ่าวรพฤตกิรรมทีท่ าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัสิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้รอบ ๆ ตวัเรา 

คลนี (Klein, 1992, p.2) ได้ให้ความหมายของ การเรยีนรู ้ไว้ว่า เป็นกระบวนการของ
ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมนี้ไม่ไดม้าจากภาวะชัว่คราว วุฒภิาวะ หรอืสญัชาตญาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมา
จากสิง่เรา้ภายในของรา่งกาย 

(Kimble and Garmezy, 1996, p.62) ได้ให้ความหมายของ การเรยีนรู ้ไว้ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่ค่อนขา้งถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รบัการเสรมิแรง มใิช่
เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาตทิีเ่รยีกว่า ปฏกิริยิาสะทอ้น  
 ฮลิการด์ และโบว์เวอร์ (Hilgard and Bower, 1998, p.59) ได้ให้ความหมายของ การ
เรยีนรู ้ไว้ว่า เป็นกระบวน การที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ อนัเป็นผลจากการ
ฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มใิช่ผลจากการตอบสนองทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ  

 ครอนบาค (Cronbach,1997, p.34) ได้ให้ความหมายของ การเรยีนรู ้ไว้ว่า เป็นการ
แสดงให้เหน็ถงึพฤตกิรรมที่มกีารเปลีย่นแปลง อนัเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละคน
ไดป้ระสบมา และมกีารปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนและสิง่แวดลอ้ม 

 โรบินสนั และโฮร์รอ็ค (Robinson and Horrock, 1959, p.63 ) ได้ให้ความหมายของ 
การเรยีนรู้ ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลได้พยายามปรบัพฤติกรรมของตน  เพื่อเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถงึเป้าหมายตามทีแ่ต่ละบุคคลไดต้ัง้ไว ้ 
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จากความหมายของการเรยีนรูท้ีน่กัวชิาการไดใ้หไ้ว ้สรปุไดว้่า การเรยีนรู้ หมายถงึ เป็น
กระบวนการจดักิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมค่อนขา้งถาวรของบุคคล 
โดยเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดตี มกีารเปลี่ยนแปลงด้านความคดิ การรบัรู ้ทัง้จากการ
ฝึกฝนและการปฏสิมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมรอบตวั และท าให้มปีรมิาณของความรูเ้พิม่ขึ้น ที่
สร้างขึ้นใหม่จะถูกเก็บไว้ในตัวจะน ามาใช้ถ่ายโอนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนั จะท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมจากสิง่เรา้ไปเรื่อย ๆ 
เป็นเกลยีวความรูพ้รอ้มจะน าออกมาใช้เมื่อมกีารจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการเรยีนรูจ้งึ
ไมม่วีนัสิน้สุด 

 จากความหมายการเรยีนรูห้ากจะสรุปเป็นประเดน็ ๆ ให้ง่ายต่อการเขา้ใจมนีักวชิาการ
ไดส้รปุเป็นประเดน็ส าคญัดงันี้ (Mednick, 1959, p. 11) 
 1. การเรยีนรูต้อ้งท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็นการกระตุ้นหรอืเกดิสิง่เรา้
ภายใน ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทางด้านความคดิ การรบัรู ้และปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัเพื่อให้เกดิผล
ไปในทางทีด่ ี

 2. การเรยีนรู้เป็นผลมาจากการท าซ ้า ๆ หรอืเรยีกว่าการฝึกฝน (practice) ที่มีการ
กระท าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลงมอืกระท าเป็นการเรยีนรู้ด้วยตนเองด้วยการกระท าจนเกิด
ความรูใ้หมซ่ึง่เป็นการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการลงมอืกระท าหรอืลงมอืปฏบิตัิ 
 3. การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่่อนขา้งถาวรจนกลายเป็นความเคยชนิ
ที่ติดเป็นนิสยัท าให้มกีารเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่
ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงสิง่เดมิ ๆ ทีเ่ป็นอยูใ่หไ้ปสู่สิง่ใหม ่ๆ ทีด่กีว่า ทีต่้องอาศยัประสบการณ์เดมิ
เพื่อน าไปสู่สิง่ใหม ่ๆ นัน่ 

 4. การเรยีนรูต้อ้งกระท าจากภายในตวัเราเองไม่อาจสงัเกตไดโ้ดยตรง การเรยีนรูจ้งึเป็น
ผลจากการน าประสบการณ์ ความรู ้ความคดิ การรบัรู ้และปฏกิริยิาโต้ตอบจากสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกมากระทบ 

 จะเห็นได้ว่าการเรยีนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม     
อนัเป็นผลจากการฝึกและประสบการณ์ของผู้เรยีน การเกดิการเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้จะต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวัผู้เรยีนรู ้3 ประการ จงึสามารถเรยีกไดว้่าเป็นการเกดิการเรยีนรู้
อยา่งสมบรูณ์ (Bloom, 1976, p.92) ดงันี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้  ความคิด และความเข้าใจ (Cognitive 

Domain) หรอื พุทธพิสิยั หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสมอง เป็นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบั
สติปัญญา ความรู ้ความเฉลยีวฉลาด ความสามารถในการคดิอย่างแยบยล ที่มปีระสทิธภิาพ 
เช่น ความคิดรวบยอด การประมวลผลความรู้  ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
สตปัิญญา ความคดิความสามารถในการเรยีนรูจ้ะให้เกดิประสทิธภิาพจะท าใหเ้กดิพฤตกิรรม 6 
ระดบั ไดแ้ก่  
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  1.1 ความรู้ ความจ า (knowledge) หมายถึงความสามารถในการจดจ าจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ และระลึกเรื่องราวออกมาได้ถูกต้องแม่นย า เช่น สามารถบ่งบอกถึง
กระบวนการ ความเขา้ใจวธิกีาร หรอืชี้บ่งแบบแผนโครงสรา้งเป็นเรื่องราวเฉพาะได้หรอืสรา้ง
ระบบความรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถบ่งบอกใจความส าคญั
เรื่องราวต่าง ๆ โดยเปรยีบเทยีบสรปุใจความไดส้ัน้ๆ กะทดัรดัเขา้ใจง่าย หรอืผสมผสานสิง่ใหม่
ที่พบเห็นถึงประสบการณ์เดิม ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ และการสรุปความ    
เป็นตน้  
  1.3 การน าไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการน าหลักเกณฑ ์
กฎเกณฑ์และวิธดี าเนินการต่าง ๆ ของเรื่องราวที่เรยีนรู้มาแล้วน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ๆ  ได ้ 
  1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ จ าแนก
ประเภทเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความส าคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวเิคราะหห์ลกัการ เป็นตน้ 

  1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราว
เดยีวกนั ให้กลมกลนืเป็นเนื้อเดยีวกนัได ้โดยการปรบัปรุงของเก่าให้ดขีึน้และมีคุณภาพสูงขึน้ 
ประกอบดว้ย สงัเคราะหข์อ้ความ สงัเคราะหแ์ผนงาน และสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

  1.6 การประเมนิค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการวนิิจฉัยหรอืตดัสนิ
การกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดลงไป โดยยดึหลกัเกณฑ์เป็นหลกัซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื การ
ประเมนิค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิจากสภาพภายใน และการประเมนิค่าโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก  
 2. การเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) หรือ
พฤติกรรมด้านจติใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจติใจ เช่น ความเชื่อ เจตคติ หรอื
ทศันคต ิและค่านิยม ความสนใจและคุณธรรม พฤตกิรรมด้านนี้อาจไม่เกดิขึน้ทนัทเีมื่อเกดิการ
เรยีนรูจ้ะค่อยมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัปัจจยัในการเรยีนรู ้ดงันัน้ การจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนโดยจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้
พฤติกรรมของผู้เรยีนเปลี่ยนไปในทางที่ดแีละพงึประสงค์ได้ ซึ่งด้านอารมณ์ หรอืจติพิสยั จะ
ประกอบดว้ยพฤตกิรรมยอ่ย ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก่  
  2.1 การรับรู้ (Receive) เป็นการแปลความหมายจากความรู้สึกที่ เกิดขึ้น ต่อ
ปรากฏการณ์ หรอืสิง่เรา้อย่างใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มากระทบแลว้จะแสดงออกมาในรปูของความรูส้กึ 
ความเขา้ใจ ความคดิ ความจ า และการเรยีนรู ้ 
  2.2 การตอบสนอง (Respond) เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปแบบของความ
เตม็ใจ ยนิด ีและพอใจต่อสิง่เรา้นัน้ ซึง่เป็นการตอบสนองทีเ่กดิจากความคดัสรรแลว้  
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  2.3 การเกดิค่านิยม (Value) การเลอืกปฏบิตัใินสิง่ที่เป็นที่ยอมรบักนัในสงัคม การ
ยอมรบันับถือคุณค่านัน้ ๆ หรอืปฏบิตัิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจงึเกิด   
เจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ 

  2.4 การจดัระบบ (Organize) การจดัระเบยีบแนวคดิ หรอืการสรา้งแนวคดิ จะเป็น
การจดัระบบของค่านิยมที่เกดิขึน้โดยอาศยัความสมัพนัธ ์ถ้ามคีวามเขา้กนัได้ก็จะยดึถอืต่อไป
แต่ถา้ขดัอาจไมย่อมรบัอาจจะยอมรบัค่านิยมใหมโ่ดยยกเลกิค่านิยมเก่า 
  2.5 บุคลกิภาพ (Personality) การน าค่านิยมที่ยดึถือมาแสดงพฤตกิรรมที่เป็นนิสยั
ประจ าตวั ให้ประพฤติปฏบิตัิแต่สิง่ที่ถูกต้องดงีาม พฤติกรรมด้านนี้จะเกี่ยวกบัความรู้สกึและ
จติใจ ซึ่งจะเริม่จากการได้รบัจากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็น
ความรูส้กึด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม และพฒันาต่อไปเป็นความคดิ อุดมการณ์ จะช่วย
ควบคุมทศิทางพฤตกิรรมของคนใหรู้ด้รีูช้ ัว่นัน่เอง  
 3. การเปล่ียนแปลงทางการเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) พฤติกรรมที่บ่ งบอกความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่วช านาญเชีย่วชาญ ซึง่แสดงออกมาโดยตรงโดยมเีวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัชี้
ระดบัของทกัษะ พฤตกิรรมดา้นทกัษะประกอบดว้ย  
   3.1 การรบัรู ้เป็นการใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูห้ลกัการปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง หรอืเป็นการเลอืกตวั
แบบทีส่นใจ ซึง่เป็นการสงัเกตและท าตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3.2 การกระท าตามแบบ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรยีนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจ 
และพยายามท าซ ้าเพื่อจะใหเ้กดิทกัษะตามแบบทีต่นสนใจใหไ้ด ้ซึง่บางครัง้จะเป็นการเลยีนแบบ 

  3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศยั
การกระท าตามแบบเมือ่ไดก้ระท าซ ้าแลว้ กพ็ยายามหาความถูกตอ้งในการปฏบิตั ิ

  3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่อง หลงัจากมกีารเรยีนรูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกรปูแบบทีเ่ป็นของ
ตนเองจะกระท าตามรปูแบบนัน้อย่างต่อเนื่อง จนปฏบิตังิานซบัซอ้นไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกต้องจน
เกดิทกัษะความช านาญได ้ตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 

  3.5 การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมที่ได้จากการกระท าหรอืฝึกฝน
อย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏบิตัไิดค้ล่องแคล่วรวดเรว็แบบอตัโนมตัเิป็นไปอย่างธรรมชาตซิึง่นับ
ไดว้่าเป็นความสามารถของการปฏบิตัใินขัน้สงู 
 

กระบวนการเรียนรู้ (The Learning Process)  
 กระบวนการทางด้านความคดิ และกระบวนการทางกายภาพเกี่ยวข้องกบัการเรยีนรู้
อย่างไร และความรูเ้กดิขึน้ได้อย่างไร ผู้รบัการอบรมมกีารเรยีนรูต่้างกนัหรอืไม่ มรีูปแบบการ
เรยีนรูต่้างกนัหรอืไม่ 
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 กระบวนการทางด้านคิด และกระบวนการทางกายภาพ (Mental and Physical 

Processes) 

 กระบวนการเรยีนรูป้ระกอบด้วยความคาดหวงั การรบัรู ้การเก็บรวบรวม การแปลผล 
การเกบ็ขอ้มลูระยะยาว การน าขอ้มูลมาใชก้ารดงึขอ้มลูมาใช ้การน าไปประยุกต์ใช ้ผลลทัธจ์าก
การเรยีนรู ้สรปุดงัตารางที ่3.4  
 

 ตารางท่ี 3.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการเรยีนรูก้จิกรรมการสอน และรูปแบบการสอน 

กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการสอนภายนอก รปูแบบการสอน 

1. ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
(Expectancy) 

1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1a แสดงผลการปฏบิตังิานทีค่าดหวงั 
  

   b1ก าหนดขอ้ค าถาม โดยวาจา 

2. การรบัรู ้(Perception) 2 การรบัรูน้ าเสนอรปูภาพทีช่ดัเจน 2a เน้นรปูภาพทีส่ามารถรบัรูไ้ดใ้ช้ 

  2b ใชร้ปูภาพ ตวัหนงัสอื 

3. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบั
งาน (Working Storage) 

3. ก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งเรยีนรู ้ 3a จดัชุดอุปกรณ์การเรยีนรู ้

  3b จดัอุปกรณ์ทีแ่สดงภาพ 

  3c ให้ฝึกปฏิบัติและเรยีนรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

4. จดัท าสญัลักษณ์ และภาพ 
(Semantic Encoding)  

4. มคีูม่อืการเรยีนรู ้ 4a อธบิายดว้ยวาจา 

  4b อธบิายเชื่อมโยงกบัเน้ือหาทีก่วา้งขึน้ 

  4c ใช้ แผนภู มิ  แผนภ าพ เพื่ อ แสดง
ความสมัพนัธท์างความคดิ 

5. การเก็บข้อมู ล ระยะยาว
(Long-Term Storage) 

5. เชื่อมโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ 5a มกีารน าเสนอทีห่ลากหลาย 

  5b เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากบัความรู้ที่
เรยีนมาแลว้ 

  5c จดัการหวัข้อการเรียนรู้ และจดัการ
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

6. ก า ร น า ค ว า ม รู้ ม า ใ ช ้
(Retrieval) 

6. ใหแ้นวทางในการน าความรูก้ลบัมาใช้ 6a แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู 

  6b ใชเ้สยีง หรอืภาพตลก  

7. การน ามาใช้ หรอืการน าไป
ปฏบิตั ิ(Generalizing) 

7. การเกบ็รกัษาและการสง่ผ่านความรู ้ 7a ออกแบบสถานการณ์ เรียนรู้เพื่ อ
แลกเปลีย่นกนั 

  7b อธบิายเน้ือหาทีซ่บัซอ้น 
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ตารางที่ 3.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการเรยีนรูก้ิจกรรมการสอน และรูปแบบการสอน 
     (ต่อ) 

กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการสอนภายนอก รปูแบบการสอน 

8. ก า ร ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลับ 
(Gratifying)  

8. ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ล ะ ให้
ค าแนะน า 

8a ใหค้ าแนะน าในสิง่ทีค่วรแก้ไข 

  8b ยนืยนัความถูกตอ้ง 

ทีม่า: R.Gagne, “Learning Processes and Instruction”,  Training Research Journal 1 

        (1995/96):17-28. 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 
 มนุษยม์กีารเรยีนรูเ้พื่อให้เกิดการพฒันาและความอยู่รอด ไม่เพยีงแต่มนุษย์จะเรยีนรู้
ทุกสิง่ทุกอยา่งไดด้ว้ยตวัเอง การเรยีนรูจ้ะใหเ้กดิผลการเรยีนรูไ้ดด้อีาจจะต้องพจิารณ์ถงึปัจจยัที่
มคีวามเกี่ยวข้องและส าคญัในการเรยีนรู้ กาเย่ และบรกิซ์ (Gagne and Briggs, 1979, p 16) 
ไดแ้บ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้องมนุษยเ์ป็น 2 ประเภท คอื  
 1. ปัจจยัภายนอก (External Factors) เป็นปัจจยัเดมิของการเรยีนรู้ ซึ่งมผีลต่อการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก่  
  1.1 การต่อเนื่ อง (contiguity) การให้ผู้เรียนรู้ เรียนรู้ในสิ่งเดิมที่ต้องการเรียนรู ้
เพื่อให้เกิดการพฒันาและต่อเนื่องจากการเรยีนรู้ ผู้จดัการเรยีนรู้จะต้องให้สิง่เร้าพรอ้มกบัให้
ผูเ้รยีนตอบสนองความตอ้งการ  
  1.2 การท าซ ้า (repletion) เป็นการใหผู้เ้รยีนรู ้ไดม้กีารเรยีนรูใ้นสิง่เดมิซ ้า ๆ บ่อย ๆ 
โดยการใชส้ิง่เรา้แลว้ตอบสนองหลาย ๆ ครัง้ จนผูเ้รยีนรูส้ามารถท าไดเ้กดิความช านาญ 

  1.3 การให้การเสรมิแรง (reinforcement) คอื การกระตุ้นเสรมิก าลงัใจให้เกิดความ
พอใจในการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนไมเ่กดิความเบื่อหน่าย และใหค้วามสนใจในการเรยีนรูม้ากขึน้ 

  1.4 สภาพการณ์ที่ก่อให้เกดิการเรยีนรู ้การเรยีนรูโ้ดยเฉพาะการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่
สนใจในการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์ในการท างาน การเรยีนรูจ้งึต้องเป็นการสถานการณ์
จรงิเพื่อเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ผชญิจรงิ จะไดน้ าไปแก้ปัญหาไดแ้ละเรยีนรูไ้ดจ้รงิจะมองเหน็ภาพไดด้ี
ดว้ย 

  1.5 สิง่แวดล้อมในการเรยีนรู ้เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการ
เรยีนรู ้หากสิง่แวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ห้องเรยีน บรรยากาศในการเรยีน สิ่งอ านวยความ
สะดวก ผูเ้รยีน และผูส้อน ย่อมเป็นสิง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ด ีและผู้เรยีนรูม้คีวาม
สนใจในการเรยีนรูท้ีต่้องปฏบิตัไิดจ้รงิต้องมกีารจดัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูใ้หส้มจรงิหรอืให้
เรยีนรูจ้ากสภาพงานจรงิได ้
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 2. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจยัที่เกดิขึน้ภายในที่ผู้เรยีนต้องมเีพื่อให้
เกดิการเรยีนรู ้
  2.1 สมองหรอืระบบประสาท เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
เรยีนรู้ของบุคคล สมองและระบบประสาทมผีลต่อการเรยีนรู้ จงึเป็นความสามารถในการใช้
สมองเพื่อการเรยีนรู ้เพื่อเชื่อมโยงวเิคราะหป์ระสบการณ์เดมิใหน้ าไปสู่การสรา้งการเรยีนรู้ในสิง่
ใหม ่ๆ  
  2.2 ทกัษะทางปัญญา (Intellectual skill) เป็นการแสดงถึงความสามารถในการใช้
สมองเพื่อการเรยีนรูโ้ดยคดิเชื่อมโยงผ่านประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ผ่านมา เพื่อให้การเรยีนรู ้
เกดิทกัษะ ความช านาญ 

  2.3 ประสบการณ์ (experiences) ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ประสบการณ์ทีเ่ป็นจรงิจะ
ช่วยผูส้ามารถระลกึหรอืน ามาใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจในขณะก าลงัเรยีนรูไ้ด้ 
  2.4 กลยุทธ์ (strategies) หมายถึง สมรรถนะที่ควบคุมการเรยีนรู้ ความใฝ่เรยีนรู้   
ตัง้ใจ การจ า และพฤติกรรมการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง  ซึ่งการคิดนัน้เป็น
กระบวนการทางสมองที่มศีกัยภาพสูง เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ที่สามารถแสดง
ออกมาให้เหน็เป็นความสามารถ ความรูส้กึนึกคดิที่เป็นความคดิรวบยอด ซึ่งจ าเป็นต้องมกีาร
ฝึกฝนหรอืเป็นประสบการณ์ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูไ้ดม้ทีศิทางในการเรยีนรูไ้ดต้ามความตัง้ใจ 

  2.5 ระดบัสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุคคล  บุคคลที่มคีวามสามารถใน
การเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็ และเกดิความเขา้ใจถูกต้องสามารถปฏบิตังิานหรอืกระท า
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ ย่อมหมายถึง ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูง ใน
ขณะเดียวกันบุคคลใดก็ตามที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ช้า ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีระดับ
สติปัญญาต ่ า ดังนั ้นความแตกต่างในการเรยีนรู้จึงมีความแตกต่างในด้านสติปัญญาและ
ความสามารถของบุคคลท าใหเ้รยีนรูไ้ดไ้ม่เท่ากนั ซึง่เป็นธรรมชาตขิองมนุษยใ์นการเรยีนรู ้ผู้ที่
ท าการสอนจงึต้องพิจารณาถึงระดับสติปัญญาและความสามารถของการเรยีนรู้ของบุคคล
ประกอบในการเรยีนรูเ้พื่อจะไดเ้กดิประสทิธภิาพ 

  2.6 ความสนใจและความตัง้ใจที่จะเรียนรู้ ในการเรียนรู้ของบุคคลใด ๆ ก็ตาม 
จะต้องมคีวามสนใจและตัง้ใจในการทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง ๆ เพื่อจะไดท้ าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ร็ว
จะสามารถตอบสนองความต้องการในการเรยีนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ได ้มนุษยท์ุกคนมคีวามต้องการ
ในการใฝ่เรยีนรูใ้นสิง่ทีจ่ะน าไปพฒันาใหต้นเองเกดิความรู ้ทกัษะ และความช านาญเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งความต้องการของต้องการความตัง้ใจและสนใจย่อมท าให้เป็นปัจจยัต่อการเรยีนรู้ให้เกิด
ความส าเรจ็ได ้

  2.7 สภาพแวดลอ้มหรอืสภาพการณ์ที่ก่อให้เกดิการเรยีนรู ้ สภาพแวดล้อมบางครัง้
ไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอย่างมาก ถ้าหากการจัด
สภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ที่เหมาะสมในการเรยีนรู ้ย่อมท าให้การเรยีนรูไ้ด้เรว็และเกิด
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ความพงึพอใจ การเรยีนรูน้ัน้กจ็ะส าเรจ็ตามทีต่อ้งการได ้เช่น การเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานจรงิจะ
ท าให้ผู้เรยีนรูเ้กิดภาพของความจรงิ การท างานจรงิท าให้เหน็ถึงวธิกีารที่เกดิขึ้นจรงิ และสิง่ที่
ควรระวงัในปัจจยัที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต้องมกีารดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรบัผู้ควบคุมการ
เรยีนรู ้จะเกดิประโยชน์เป็นอยา่งมาก 

  2.8 การให้ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ผลการสะทอ้นกลบัของผู้เรยีนมคีวามส าคญั
เป็นอยา่งมากในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะน ามาปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนรูใ้หด้ขี ึน้ ทัง้นี้ 
การให้ขอ้มลูยอ้นกลบัของผูเ้รยีนรูจ้งึต้องให้ผูเ้รยีนสะทอ้นหลงัจากมกีารจดัการเรยีนรูแ้ลว้เสรจ็
ทนัท ีและใหเ้กดิการแสดงความคดิสรา้งสรรคใ์นการน าไปปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนรูไ้ด ้  
 การเรยีนรู้ของบุคคลให้ได้ผลที่ดีได้นัน้ย่อมเกิดจากปัจจยัหลายอย่างที่มผีลต่อการ
เรยีนรู้ ซึ่งได้แก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยัใน ได้แก่ สมองหรอืประสาท ระดบั
สตปัิญญาและความสามารถของแต่ละบุคคล ความสนใจและความตัง้ใจในการเรยีนรูข้องบุคคล 
สภาพแวดล้อมหรือสภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  การให้ข้อมูลย้อนกลับ ส่วนปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ ความต่อเนื่อง การท าซ ้า การใหก้ารเสรมิแรง สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ซึง่ปัจจยั
เหล่านี้สามารถส่งผลให้การเรยีนรู้เกิดความรู้ ทกัษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตัิงานให้เกิด 
ผลสมัฤทธิต์ามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดหรอืใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการฝึกอบรม 

 

วงจรการเรียนรู้ (The Learning  Cycle)  
 การเรยีนรู้เกิดขึ้นแบบเป็นวงจร จงึมนีักวชิาการวงจรการเรยีนรู้ประกอบขัน้ตอน  4 
ขัน้ตอน คอื  
 1. การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ (Concrete Experience) การเรยีนรูใ้นขัน้ตอนแรกนี้เป็น
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิท าให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดยทดลองปฏบิตั ิ เรยีนรูจ้ากการท างาน 
เช่น ปัญหาจากการท างาน  
 2. การเรียนรู้จากการสังเกต (Reflective observation) ท าให้เกิดแนวคิดที่จะแก้ไข
ปัญหา และเป็นเรยีนรูร้ะหว่างเพื่อนรว่มงานเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขอ้เสนอแนะ  
 3. การเรียนรู้จากการสรุปรวบยอด (Abstract Conceptualization) โดยผู้เรียนสรุป   
องคค์วามรู ้เพื่อใหไ้ดแ้นวทางปฏบิตั ิ 
 4. การเรยีนรูจ้ากปฏบิตัจิรงิ (Active Experience) น าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึน้จรงิ ในขัน้ตอนน้ีเป็นการใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัอิกีครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจของตนเอง  
 นักวจิยัได้ท าแบบสอบถามเพื่อหาจุดอ่อน จุดแขง็ของวงจรการเรยีนรู ้พบว่า บางคนมี
การเรยีนรูแ้บบขา้มขัน้ตอน ประสิทธผิลของการเรยีนรู ้ขึน้อยู่กบัความสามารถในการเรยีนรูใ้น
แต่ละขัน้ตอนของบุคคล และเชื่อว่ารูปแบบการเรยีนรูท้ ัง้ 4 รูปแบบยงัมอียู่ วงจรการเรยีนรูไ้ด้
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เขยีนถึงขัน้ตอนการเรยีนรู้ประกอบด้วย แบบรูปธรรม (Diverger) แบบซึมซบั (Assimlators)  

แบบนามธรรม (Convergers) และ แบบปฏบิตั ิ(Accommodator) 

 วทิยากรที่ค านึงถึงรูปแบบการเรยีนรู ้มกัจะพยายามจดัการเรยีนสอนให้เหมาะสมกบั
รปูแบบการเรยีนรู ้เช่น ถ้าผูเ้รยีนชอบการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตักิจ็ะใชว้ธิกีารเทคนิคใหล้งมอื
ปฏบิตั ิ

 

ตารางท่ี 3.5  รปูแบบการเรยีนรู ้
 

รปูแบบการเรียนรู้ 
(Learning Style Type) 

 

ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเด่นชดั 

(Dominant Learning Abilities) 

 

คณุลกัษณะการเรียนรู้(Learning 

Characteristics) 

แบบรปูธรรม 

(Diverger) 
- การสัง่สมประสบการณ์ 

(Concrete Experience) 
- การสะทอ้นความรู ้จากสงัเกต 

(Reflective observation) 

- เหมาะส าหรบัการใช้ในสถานการณ์
ทีห่ลากหลาย 

- ใช้ศึกษาผู้คน  วัฒนธรรม  และ
ศลิปะ 

แบบซมึซบั 

(Assimlator) 

- สรปุเป็นแนวคดินามธรรม 

(Abstract Conceptualization) 

- การสะทอ้นความรู ้จากสงัเกต 

(Reflective observation) 

- เหมาะกับการวิเคราะห์หาเหตุผล 
การสร้างทฤษฎีและการผสมผสาน
สิ่งต่ าง ๆ  และสามารถรวบรวม
ความหมายและอธบิายได ้

- ให้ความส าคญักบัแนวคดิมากกว่า
ใหค้วามส าคญักบับุคคล 

แบบนามธรรม 

(Converger) 

- สรปุเป็นแนวคดินามธรรม 

- การทดลองปฏบิตัจิรงิ  
(Active Experience) 

- น ามาใช้ในการตดัสนิใจ น าแนวคดิ
มาปฏบิตั ิ 
- เหมาะกบังานทีใ่ชเ้ทคนิค 

แบบปฏบิตั ิ

(Accommodator) 

- การสัง่สมประสบการณ์ 

(Concrete Experience) 

การทดลองปฏบิตัจิรงิ  
(Active Experience) 

- ใช้ ส าห รับ ก ารตั ด สิ น ใจ  ก า ร
ปฏิบัติงานตามแผน และการสร้าง
ประสบการณ์ใหม ่ๆ  
- เหมาะส าหรบังานที่ใหบุ้คคลเขา้มา
มสีว่นรว่ม 

ทีม่า : Based on D.Kolb Learning Style Inventory version 3 (Boston, MA:Hay/McBer 

         Training Resources Group, 1999). 

 

 อิทธิพลของอายตุ่อการเรียนรู้ (Age Influences on Learning)  
 จากข้อมูลทางชวีภาพได้พูดถึงความสามารถของสมองจะลดลงจากอายุ 20 – 70 ปี 
ความจ าระยะสัน้และความรวดเรว็ในการประมวลขอ้มลูขา่วสารจะลดลง เมือ่อายมุากขึน้ความจ า
มกัจะลดลง ผู้ใหก้ารฝึกอบรมบางคนเชื่อว่าพนักงาน 4 รุ่นมทีศันคตต่ิองาน และความต้องการ
เรยีนรูท้ี่แตกต่างกนัซึ่งกลุ่มเหล่านัน้เรยีกว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ (millenniums) จะเป็นพวกเกดิมา
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พร้อมกบัอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลย ีความรวดเรว็ท าให้คนรุ่นนี้ขี้เกียจและหลงตัวเอง กลุ่ม 
(Gen Xers) หมายถงึ กลุ่มพวกที่แปลกแยกออกจากสงัคม ส่วนกลุ่มที่ท างานหนัก ท างานกนั
เป็นทมี เริม่เขา้สู่วยัผู้สูงอายุ (baby boomer) เกดิในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2503 และ กลุ่ม
คนรุ่นเก่า (Traditionalist)  คนแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและมีผลต่อการเรยีนรู ้
ถงึแม้ว่าจะไม่มกีารวจิยัความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม ผู้ให้การอบรมควรตระหนักถงึความ
แตกต่างเหล่านี้ เพื่อทีจ่ะออกแบบบรรยากาศการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม 

 พวกกลุ่มคนรุ่นใหม่ หมายถึง คนที่เกิดหลังปี 1980 มักจะเป็นคนมองโลกในแง่ด ี
กระตอืรอืรน้ที่จะท างาน พรอ้มที่จะเรยีนรู ้ และมคีวามรูท้างเทคโนโลยี ยอมรบัความแตกต่าง  
กลุ่ม Gen Xers หมายถงึ คนทีเ่กดิตัง้แต่ปี 1961 - 1980 ตอ้งการความยดืหยุน่และขอ้เสนอแนะ
ไม่ชอบหวัหน้างานที่มกีารติดต่อสื่อสารทางเดยีว มกีารพฒันาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาให้
ความส าคญัระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั กลุ่ม baby boomers คอื กลุ่มคนทีเ่กดิระหว่าง 
1945 - 1960 คนกลุ่มนี้ชอบการแข่งขัน ขยนัขันแข็ง คาดหวังว่าพนักงานควรได้รบัความ
ยุติธรรม กลุ่มคนรุ่นเก่า คอื คนที่เกดิระหว่างปี 1920 - 1944 เป็นคนรกัชาติและจงรกัภกัด ีมี
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาขององค์การและชีวิตการท างาน คนแต่ละกลุ่มเหล่านี้ชอบที่
แตกต่างกนั ในดา้นบรรยากาศการเรยีนรู ้รปูแบบการสอน และกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 คนรุ่นเก่า Traditionalist ชอบการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน การจดัการเรยีนรูแ้บบเป็นล าดบั
ขัน้ ชอบทีจ่ะใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และใหผู้ส้อนน าเสนอประสบการณ์ของตนเอง  
 กลุ่ม baby boomers ชอบให้มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็มกีจิกรรมกลุ่ม มกีารตรวจ
อุปกรณ์การอบรมเป็นอยา่งด ีมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้เพื่อน าเอาความรูไ้ปสู่การปฏบิตัิ 
 กลุ่ม Gen Xers ชอบทีจ่ะจดับรรยากาศในการเรยีนรูด้้วยตวัเอง ชอบวธิกีารฝึกอบรมที่
สามารถท างานด้วยตนเอง เช่น วดีโีอ ซดีรีอม เว็บ (Web- Based) ชอบเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(Learning by doing) เรยีนรูไ้ดด้จีากรปูภาพ 

 คนรุ่นใหม่ Nexters ชอบบรรยากาศการเรยีนรู้แบบทีมงานและใช้เทคโนโลยี ชอบ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหเ้กดิการเรยีนรู ้อยากเรยีนรูส้ ิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารท างานดขีึน้ 
ให้ความส าคัญกับค่าจ้าง ชอบกิจกรรมการฝึกอบรมที่สนุกสนานมีดนตร ีศิลปะ และเกมส ์
เพราะฉะนัน้ ผู้การฝึกอบรมต้องท าความเข้าใจกับผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสร้างบรรยากาศการ
เรยีนรู ้และ อุปกรณ์ใหเ้หมาะสม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทุกกลุ่มต้องการเขา้ไปมสี่วนรว่มมกีารตัง้ค าถาม 
การตอบค าถามและถกแถลงกัน ดังนั ้น ควรจะมีวิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย  เช่น มี
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็นในการท างานเป็นกลุ่ม และ 
กจิกรรมเรยีนดว้ยตนเอง  
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 ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
 ธรรมชาติของการเรยีนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่เป็นล าดับขัน้ตอน ซึ่ง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องกนัจนส าเรจ็ลงได้ (Cronbach, 1970) ได้อธบิายถึงธรรมชาติของการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นกระบวนการของบุคคลว่าประกอบดว้ยสิง่ทีส่ าคญั ดงันี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของผู้เรยีน (Goal) หมายถึงสิง่ที่ผู้เรยีนต้องการหรอืสิง่ที่ผู้เรยีนมุ่งหวงั 
การเรยีนอย่างไม่มจีุดมุ่งหมาย คอืไม่ทราบว่าจะเรยีนไปท าไม ย่อมจะไม่บงัเกดิผลดขีึน้ได้ ครู
ควรชีใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึจดุมุง่หมายในการเรยีนวชิาต่าง ๆ ว่าคอือะไร เพื่ออะไร 
 2. ความพร้อมของผู้เรยีน (Readiness) ความพร้อมของผู้เรยีนทัง้ทางร่างกาย และ
จติใจ ความพรอ้มทางด้านร่างกายเป็นเรื่องวุฒภิาวะ และอวยัวะส่วน ต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วน
ความพรอ้มทางจติใจเป็นเรือ่งของความพงึพอใจ คนทีม่คีวามพรอ้มในการทีจ่ะเรยีนรู้ จะเรยีนรู้
ได้ดกีว่าคนที่ไม่พร้อม ในบางครัง้จะเป็นสถานการณ์เดยีวกนัก็ตาม ดงันัน้ ถ้าจะให้พนักงาน
เรยีนรู ้จงึควรต้องสรา้งแรงจูงใจให้เกดิขึน้กบัผู้เรยีนเพื่อให้เกดิความพรอ้มในการเรยีนรูซ้ึ่งจะ
ส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพมากว่า 
 3. สถานการณ์ (Situation) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีผู่เ้รยีนต้องเผชญิ มผีลต่อ
ผู้เรยีน เช่น รูปแบบการสอน เทคนิควธิกีารสอน สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น การเรยีนรูจ้ะให้
เกดิการเรยีนรูไ้ด้ดี เมื่อได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในสถานการณ์ต่าง ที่เป็นสถานการณ์อย่างแท้จรงิ
เดยีวกนั จงึควรสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนเพื่อใหเ้ขาพรอ้มทีจ่ะเรยีนได ้

4. การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนเลง็ความสนใจไปยงั 
สถานการณ์ทีแ่วดลอ้มอยู่ หรอืการวางแผนการกระท าเพื่อใหบ้รรลุจุดมุง่หมาย โดยพจิารณาน า
สิง่แวดล้อมหรอืสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรรลุจุดมุ่งหมายนัน้อาจมหีลายวธิ ี
และอาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนัน้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปล
ความหมายเป็นส าคญั 

 5. ลงมอืกระท า (Action) หมายถงึ เมื่อผู้เรยีนแปลสถานการณ์แล้ว ก็ลงมอืตอบสนอง
สถานการณ์หรอืสิง่เรา้ในทนัท ีการกระท านัน้ ผูเ้รยีนยอ่มจะคาดหวงัว่าจะเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะท า 
ใหเ้ขาบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

 6. ผลที่ตามมา (Consequence) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระท า ถ้าผลของ
พฤติกรรมเป็นที่น่าพอใจ และบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง ผู้เรียนก็น าพฤติกรรมนัน้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหมท่ีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั 

 7. ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั (Contradict) ซึง่จะกระท าใน 2 ลกัษณะ คอื ปรบัปรุงการ
กระท าของตนใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยย้อนไปพิจารณาหรอืแปลสถานการณ์หรอื     
สิง่เรา้ใหม่ แลว้หาวธิกีระท าพฤตกิรรมที่เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายปลายทางใหไ้ด้ อกี
ประการหนึ่ง อาจเลกิไม่ท ากจิกรรมนัน้อกี หรอือาจจะกระท าซ ้า ๆ อยา่งเดมิโดยไม่เกดิผลอะไร
เลยกไ็ด ้
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การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

 การเรียนรู้ 
แนวคิดโดยทัว่ไปการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก 

เนื่องจากผูใ้หญ่จะไดร้บัประสบการณ์ต่าง ๆ มากกว่าและผูใ้หญ่จะมวีุฒิภาวะในการตดัสนิใจได้
ละเอียดชัดเจนและแม่นย า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจาก
ประสบการณ์มีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด การรับรู้ หรือปฏิกิริยา การสะท้อนจาก
สภาพแวดลอ้มทีม่ากระทบ (Sigelman & Shaffer, 2003, p.32)  

โกลบ (Kolb, 1984, p.2) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า มนุษย์มีความโดดเด่นเฉพาะตน 
นอกเหนือจากทางร่างกาย ทกัษะ แลว้ยงัมกีารพฒันาตนเองจากกระบวนการเรยีนรู ้การพฒันา
ตนเองให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ การเรยีนรูเ้ป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกนัหลายองคป์ระกอบ เช่น การคดิ ความรูส้กึ การรบัรู ้และพฤตกิรรม ซึง่ Brookfield 

(1990) ไดเ้พิม่เตมิว่า การเรยีนรูเ้กดิจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีไ่ดป้ระสบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  
 ในองค์การหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ท าหน้าที่ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ
ฝ่ายบรหิารงานฝึกอบรมต้องศกึษาใหเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัระหว่างการเรยีนรู้
ของผู้ใหญ่ กบัการเรยีนรูข้องเด็ก ซึ่งการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่จะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในงานที่
ปฏบิตั ิและจะมคีวามสนใจเฉพาะสิง่ที่ตนเองสนใจที่เรยีนรู ้รวมทัง้การเรยีนรูจ้ะไม่ต้องการให้
บงัคบั ควรให้เวลาในการเรยีนรู ้และการเรยีนรู้ดว้ยตนเองจะท าให้ผู้เรยีนจะท าให้สามารถเกดิ
ทักษะและจดจ าได้ดีกว่าการฟังบรรยาย ในปี 1926 Edward C. Lindeman (1926) กล่าวไว้
เกีย่วกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ว่า ผูใ้หญ่จะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และสถานการณ์ในชวีติ
ของตนที่ เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ซึ่งจะได้เปรียบในการตัดสินใจแก้ปัญหางานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ยงัมีนักเขียนและนักการศึกษา คือ Malcolm Knowles (อ้างถึงใน 
Delahaye, 2005, p 34) ที่เป็นผู้รเิริม่ใช้ค าว่า Andragogy ในการพฒันาการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ 
และไดเ้ป็นผูน้ าทางดา้นแนวความคดิการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ การเรยีนรูข้องใหญ่จงึหมายความถงึ
ค าว่า Andragogy เพราะว่าการเรยีนรู้โดยทัว่ไปแต่เดิมใช้ค าว่า Pedagogy ซึ่งหมายรวมถึง
วธิกีารเรยีนรู้ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ แต่กิจกรรมที่ด าเนินการ และวธิกีารสอนจะเป็นการสอนเด็ก
มากกว่า ต่อจากนัน้มาจงึมคีวามเห็นพ้องกนัว่า การเรยีนรูข้องผู้ใหญ่นัน้แตกต่างจากเด็ก ไม่
ควรใช้รูปแบบวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมือนกับเด็ก ซึ่ง Knowles (1980) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของค าว่า Andragogy เป็น ศาสตรแ์ละศลิป์ในการช่วยใหผู้ใ้หญ่เรยีนรู ้ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัค าว่า Pedagogy แล้วก็จะมคีวามหมายว่า ศาสตรแ์ละศลิป์ในการช่วยให้เดก็เรยีนรู ้ดงันัน้ 
จากข้อสรุป Knowles เชื่อว่าข้อสมมติฐานของการเรยีนรูเ้ฉพาะในการเรยีนรูร้ะหว่างเดก็และ
ผูใ้หญ่ สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างระหว่างผูใ้หญ่และเดก็ ดงัมรีายละเอยีดตาม
ตารางที ่3.6  
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ตารางท่ี 3.6 สมมตฐิานการเรยีนรูถ้งึความแตกต่างระหว่างการเรยีนรูข้องเดก็และการเรยีนรู้  
     ของผูใ้หญ่ 

คณุลกัษณะ การเรียนรูข้องเดก็ (Pedagogy) การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ (Andargogy) 
 

1. ความตอ้งการในการเรยีนรู ้
  (The need to know)  

 

ผู้เรียนมีหน้าที่ เรียนตามที่ครูสอน
เพื่อใหไ้ดค้ะแนน 

 

 

ผู้ใหญ่ต้องการรู้ว่าท าไมเขาถึงต้องเรยีน
สิง่นัน้ก่อน 

 

2. แนวคดิของผูเ้รยีนรู ้
  (The learner’s self-concept)  

 

ขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนแต่ละคนหรอืลกัษณะ 
นิสยัสว่นบุคคล 

 

ผู้ใหญ่มีความรบัผิดชอบต่อแนวคิดของ
ตนเอง 

 

3. ประสบการณ์ 

   (The role of experience)  

 

ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์น้อย 

 

ผูใ้หญ่มปีระสบการณ์มากและแตกต่างกนั
ในแต่ละดา้น 

 

4. ความพรอ้มในการเรยีนรู ้
   (Readiness to learn)  

 

พร้อมที่ จะเรียนรู้เมื่ อครูบอกและ
ตอ้งการสอบผา่น 

 

ผูใ้หญ่พรอ้มที่จะเรยีนรูใ้นสิง่ที่อยากรูแ้ละ
ตอ้งการน าไปใชจ้รงิ 

 

5. เป้าหมายในการเรยีนรู ้
   (Orientation to learning)  

 

เรยีนเพื่อใหไ้ดค้วามรูว้ชิานัน้ ๆ  
 

ผู้ ใ ห ญ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร เรี ย น รู ้
จ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถน าไป
แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์จรงิ 

 

6. แรงจงูใจ  
   (Motivation)  

 

มกีารกระตุน้จากปัจจยัภายนอก 

 

มกัจะเกดิแรงกระตุน้จากปัจจยัภายใน 

ทีม่า: Human Resource Development Adult learning and knowledge management.(p.34). 

       by Brian L. Delahaye, 2005, John Wiley & Sons Australia, Ltd. 

 

 จากตารางที ่3.6 จะเหน็ว่าการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ต้องมหีลกัการเรยีนรูท้ี่ต้องพจิารณาว่า
คนเราจะเรยีนรู้ได้อย่างไร ซึ่งจะท าให้เข้าใจได้ว่าการเรยีนรู้คืออะไร โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยท์ีเ่ป็นผูใ้หญ่จะมคีวามคาดหวงัว่าผลของการเรยีนรูจ้ากการฝึกอบรมและพฒันา
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบใดบ้าง และจ าน าไปสู่การ
พจิารณาถงึวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมตลอดจนสาระของการพฒันา โดยสรปุการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่
จากตารางขา้งตน้ไดด้งันี้  
 1. ความต้องการในการเรยีนรู้ (The need to know) ผู้ใหญ่ต้องการรู้ว่าท าไมเขาถึง
จะตอ้งเรยีนรู ้และน าไปท าอะไร จงึตอ้งเรยีนรูใ้นสิง่นัน้ก่อน 
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 2. แนวคดิของผูเ้รยีนหรอืมคีวามเขา้ใจในตนเอง (The learner’s self- concept) ผูใ้หญ่
จะเป็นอสิระในความคดิของตนเองสามารถน าตนเองและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจด้วยตนเอง
ได ้ 
 3. ประสบการณ์ในการเรยีนรู้ (The role of experience) ผู้ใหญ่มีประสบการณ์เป็น
พืน้ฐานในการเรยีนรู ้และมปีระสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ผูใ้หญ่จงึเป็นแหล่งวทิยาการที่
ส าคญัในการเรยีนรู ้และสมารถน าประสบการณ์เดมิไปเชื่อมโยงหรอืสมัพนัธ์กบัประสบการณ์
ใหม ่ๆ จงึท าใหป้ระสบการณ์ใหมม่มีากขึน้ 

 4. ความพร้อมในการเรยีนรู้ (Readiness to learn) ผู้ใหญ่เรยีนรู้ในสิ่งที่ต้องการและ
สามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัสถานการณจรงิของชวีติ การสอน
ผูใ้หญ่จงึต้องสอนในเรือ่งที่เป็นประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการ เพราะผูใ้หญ่จะรบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ 
ไดด้ถีา้หากเกดิความตอ้งการจะรู ้ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้หญ่ไดพ้ฒันาตนเองจากแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
 5. แนวโน้มการเรยีนรู้ (Orientation to learning) ผู้ใหญ่ใช้ชีวิตเป็นศูนย์กลางในการ
เรยีนรู ้ผูใ้หญ่จงึรูว้่าการเรยีนรูจ้ะช่วยใหต้นเองสามารถจดัการกบัปัญหาทีก่ าลงัเผชญิ 

 6. แรงจูงใจ (Motivation) การเรยีนรูข้องผู้ใหญ่มาจากแรงกระตุ้นจากภายใน คอื เป็น
ความตอ้งการของผูท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่เองเพื่อจะน าไปใชป้ระโยชน์ในสิง่ทีต่อ้งการ 
 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์จะต้องค านึงถึงกระบวนการในการเรยีนรู้ของพนักงาน
เพื่อให้เกิดการพฒันาให้ผู้เรยีนรูส้นใจที่จะเรยีนรู้เพื่อน าไปพฒันางานได้โดยแท้จรงิ และการ
เรยีนรูท้ี่เกิดจากประสบการณ์จะเกิดความจดจ าที่ฝังลกึในตวัคนและน าไปใช้ในการถ่ายทอด
ความรูท้ีเ่ป็นประสบการณ์ไดด้ ีกลยุทธใ์นการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ทีส่ าคญัคอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เพราะตนเองจะสนใจในสิง่ที่ตนเองต้องการจะเรยีนรู้เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดใน
สถานการณ์จรงิ การเรยีนรู้ด้วยตนเองจะต้องเกิดจากสภาพจรงิของงาน ดงันัน้ หน่วยงานที่
จดัการเรยีนรู้จะต้องค านึงถึงการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผู้ใหญ่ในการไปประยุกต์ในการจดัการ
เรยีนรู ้ดงันี้  

1. การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ควรจะต้องเป็นการเรยีนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์จรงิ และเสรมิการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นสิง่ใหมเ่ขา้ไปสู่เนื้อหา 

2. การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ควรจะเป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูเ้รยีนจะเป็นการน า
ความรูท้ีฝั่งอยูใ่นตวัผูเ้รยีนออกมาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนรู ้  

3. การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จะต้องให้แน่ใจว่าน าไปใช้ได้ในงานหรอืหลงัจากเรยีนรู้แล้ว
น าไปใชก้บังานไดจ้รงิ 
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หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Principles of Learning)    
 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรยีนรูด้ว้ยเครื่องมอืไดร้บัอทิธพิลมาจากสมมตฐิานของสถาบนั
ทางการศกึษาแห่งความคดิแบบดัง้เดมิและการวจิยัของนกัเขยีน เช่น Thorndike จากสมมตฐิาน
และการวจิยัเหล่านี้ได้มหีลกัการส าคญัในการเรยีนรู้อยู่มากมาย ผลของการศึกษาและวิจยั
โดยทัว่ไปท าใหท้ราบถงึขอบเขตการเรยีนรูข้องมนุษยท์ีส่ามารถจะรบัรูไ้ด้ การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่
ตามทฤษฎหีลกัการทีไ่ดม้นีกัวชิาการ Delahaye และคณะ (2005, p.38-39)  
 1. หลกัการส าคญับางประการส าหรบัการเรียนรู้ส าหรบัผูใ้หญ่ มดีงันี้ 

 1.1 เริม่จากสิ่งที่รู้อยู่แล้ว (starting with the known) การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จะเริม่
ต้องการที่จะเรยีนรู้ในสิง่ที่ปฏบิตัิงานอยู่จรงิ ต่อจากนัน้ก็ถึงต้องการที่รูเ้พิม่ขึ้น และมองภาพ
กว้างออกไปอีก การพฒันาการเรยีนรูใ้นสิง่ที่อยู่แล้วจะท าให้เกิดการเรยีนรู้ไปตามระดบัของ
ความตอ้งการทีต่อ้งการจะพฒันาขึน้ไป 

 1.2 ความพรอ้มที่จะเรยีนรู ้(readiness to learning) การเรยีนรูข้องผู้ใหญ่ขึน้อยู่กบั
ความพรอ้มในการเรยีนรู ้ตามกฎแห่งความพรอ้มของ Thorndike’s (1913) สภาพความพรอ้ม
หรอืวุฒภิาวะของผู้เรยีนในการเรยีนรูแ้ละจติใจ รวมทัง้พืน้ฐานประสบการณ์เดมิจะเชื่อมโยงกบั
ความรู้ใหม่ ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจต่อสิ่งที่ เห็นถ้าผู้ เรียนมีความพร้อมตาม
องคป์ระกอบดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้  
  1.3 เรยีนทลีะขัน้ตอน (part learning) ผูเ้รยีนรูจ้ะต้องเรยีนจากสิง่ไม่รูไ้ปสู่การเรยีนรู ้
ไปทลีะขัน้ตอน โดยมสีิง่เรา้มากระตุ้นให้มกีารสนองตอบปฏกิิรยิาในการเรยีนรู ้โดยธรรมชาติ
การเรยีนรูจ้งึเริม่จากสิง่ทีไ่มรู่ ้
  1.4 ใช้กิจกรรมช่วยในการเรยีนรู้ (spaced learning) การน ากิจกรรมมาใช้ในการ
เรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงประเด็นและ เข้าใจเร็วขึ้นท าให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1.5 เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(active learning) การเรยีนรูท้ี่น าปัญหาและสถานการณ์
จรงิในการท างาน ใหผู้้เรยีนน าประสบการณ์มาใชใ้นการเรยีนรูเ้พื่อที่จะไดน้ าไปใชแ้ก้ไขปัญหา
ในการท างาน การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิจงึท าให้ผู้เรยีนสนใจในการเรยีนรู้มากกว่าเรยีนตาม
ทฤษฎ ี

 1.6 ไม่ใหเ้รยีนรูม้ากเกนิไป (over learning) ควรใหผู้เ้รยีนมกีารเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ 
เขา้ดว้ยกนัโดยใหม้กีารฝึกเรยีนรูแ้บบซ ้า ๆ เพื่อใหจ้ าไดเ้นื่องจากผูใ้หญ่จะค่อนขา้งลมืเรว็    

 1.7 มีการเรยีนรู้หลายรูปแบบ (multiple –sense learning) การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่
จะตอ้งใหม้วีธิกีารเรยีนรูห้ลายรปูแบบ เช่น การใหด้ ูการใหพ้ดู การใหฟั้ง และการเขยีน 

 1.8 การตอบโต้ (feedback) เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ จงึต้องมกีารถาม-

ตอบทนัท ีเมือ่ไมเ่ขา้ใจ การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จงึมลีกัษณะการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
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 1.9 มสีื่อการสอนที่ด ี(meaningful material) การเรยีนรูข้องผู้ใหญ่จะต้อให้มองเห็น
ภาพจะช่วยใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้ ซึง่ในปัจจุบนัการเรยีนรูผ้่านสื่อต่าง ๆ ไดอ้ย่างทนัสมยัเป็นการ
ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนรูด้ว้ย  

 1.10 การถ่ายทอดความรู ้(transfer of learning) ผู้ใหญ่จะเรยีนรูด้ว้ยการผสมผสาน
กบัประสบการณ์การท างาน ซึง่ลกัษณะการท างานของผูเ้รยีน หรอืเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การ
ท างานในสถานทีจ่รงิจะเป็นเหน็ภาพจรงิในการเรยีนรูน้บัว่าการเป็นการถ่ายทอดความรูโ้ดยตรง 

2. การเรียนรู้จากการส่ือสาร 

 2.1 การเรยีนรู้จากการสื่อสารนับว่าเป็นการเรยีนรู้ที่เป็นพื้นฐานของบุคคลที่มี
ตดิต่อสื่อสารพูดคุยกนัดว้ยวาจาที่ไม่เป็นทางการบางครัง้ผู้เรยีนรูม้คีวามตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจกไ็ด ้
การเรยีนรูจ้ากการสื่อสารจงึเป็นการเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะการแลกเปลีย่นความรู ้ซึ่งการเรยีนรูจ้าก
การสื่อสารต่างจากเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้2 ประเดน็ คอื  

  2.1.1 การควบคุมหรอืการก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอก การเรยีนรูจ้ากการ
สื่อสาร ประกอบด้วยการพูด การเขยีน การแสดง ศิลปะ หรอืการเต้นร า การเรยีนรู้จากการ
สื่อสารบางครัง้ก็พยายามที่จะเขา้ใจถงึความเกี่ยวขอ้งถงึคุณค่า ความรูส้กึ จติใจ ความคดิและ
บรรทดัฐานทีจ่ะเขา้ใจถงึเนื้อหาในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรูจ้ากการสื่อสาร 

  2.1.2 นอกจากจะเป็นการเรยีนรูเ้พื่อแสวงหาความจรงิแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได ้การตดัสนิใจจากความเชื่อของบุคคล  

3. การสร้างองคค์วามรู้   
 Nonaka and Takeuchi (1995), อ้างถึงใน Delahaye (2005, p.41) การเรยีนรู้จาก

การสื่อสารเป็นกระบวนการสรา้งองคค์วามรูใ้นระดบับุคคล การสรา้งความรูม้แีนวทางส าคญัใน
การสรา้งองคค์วามรูไ้ดจ้าก 2 แนวทาง ๆ คอื 

 3.1 แนวทางที่ 1 ความรูใ้นระดบัตวับุคคล (tacit knowledge) คอื ความรูท้ีอ่ยู่ในตวั
บุคคลไม่สามารถแสดงให้เหน็ได้ เพื่อยกระดบัความรูใ้ห้สูงขึน้บางทใีช้การค้นหาและแปลงไปสู่
ความรูภ้ายนอก (explicit knowledge) เป็นความรูท้ีม่อียู่ทัว่ไปภายนอก จากคนหนึ่งไปยงัอกีคน
หนึ่งเป็นการแลกเปลีย่นความรู ้(socialization) เพื่อสกดัความรูอ้อกจากตวับุคคลแลว้น าความรู้
ที่ได้มารวมกัน (combination) จะได้ความรู้ใหม่ที่เกิด จากความในตัวบุคคลเป็นการฝึกฝัง
ความรู ้(internalization) และวนกลบัมาเริม่ต้นท าซ ้า ที่กระบวนการแรกเพื่อพฒันาการจดัการ
ความรูใ้หเ้ป็นการเรยีนรูใ้นงานประจ าอยา่งยัง่ยนื 

  จากความต้องการแนวทางในการสรา้งองค์ความรูต้ามแนวคดิของ Nonaka and 

Takeuchi นัน้ การสกัดความรู้ออกจากตัวคน การควบรวมความรู้ การผนึกฝังความรู้เป็น
ปฏสิมัพนัธก์นั คอื 

  3.1.1 ความรูท้ีอ่ยู่ภายในตวัคนเป็นสิง่ที่ยากทีจ่ะดงึเอาความรูอ้อกมาเป็นความรู้
ทีแ่จง้ชดัได ้เนื่องความรูท้ีฝั่งลกึอยูใ่นตวัคนจะตอ้งใชค้วามเขา้ใจในการถ่ายโอนความรูอ้อกมา 
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  3.1.2 การสกดัความรูอ้อกจากตวัคน การควบรวมความรู ้และการผนึกฝังความรู ้
เป็นความสมัพนัธ์การน าความรูท้ี่อยู่ในตวัคนมาท าการแลกเปลี่ยนรูก้นั  เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ถกเถยีงกนั จะใหก้ารแสดงความคดิเหน็ของแต่ละคนไดม้กีารสรา้งความสมัพนัธส์่งต่อความรูท้ี่
แจง้ชดัไปสู่ความที่ฝังลกึ จนกลายเป็นความรูท้ีผ่นึกฝังในตวัคนเป็นการสรา้งคุณค่าใหเ้กดิเป็น
เกลยีวความรูส้รา้งขึน้ใหมเ่รือ่ยๆ ซึง่การสรา้งความรูใ้นการเรยีนรูจ้ากการสื่อสาร  

3.2 แนวทางที่ 2 เชื่อมโยงความรู้ในตัวคนตัง้แต่ 2 คนเพื่อให้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กัน 
(socialization) อีกเพื่อที่จะให้มกีารแสดงความคิดเห็นและมกีารถกเถียงกัน การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ในตวัคนจะพยายามค้นหาสิง่ที่ถูก ในการให้มกีารแสดงความคดิเห็น ผู้ท าการสื่อสาร
จะต้องเป็นผู้ที่สื่อสารข้อมูลที่เป็นจรงิด้วยความรูส้กึ และอารมณ์ ในการให้ผู้สื่อสารด้วยวาจา 
ยกตวัอยา่ง ส่งเสรมิใหเ้พิม่ระดบัขอ้มลูในการสื่อสาร 

การเรยีนรูจ้ากการสื่อสารเป็นการเรยีนรูท้ี่ท าให้คนในองค์การได้เกิดการพูดคุยกนัใน
ลกัษณะไม่เป็นทางการท าให้แสดงความรู้สกึที่เป็นธรรมชาติในตัวคนจะท าให้ความรู้ที่อยู่ใน   
ตวัคนออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะถือว่าเป็นปกติในการเรยีนรู้ในการท างานประจ า โดยเฉพาะ
ผูบ้รหิารทางดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องมคีวามเขา้ใจถงึการเรยีนรูข้องบุคคลแต่ละกลุ่ม 
แต่ละระดับ ที่จะท าให้กระบวนการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ไ ด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เพราะความรูโ้ดยส่วนใหญ่จะอยู่ตวัของบุคคลที่ส ัง่สมประสบการณ์มานานจะท า
อย่างไร ให้ถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอก หรอืน าถ่ายโอนความรู้ด้วยอาศยักระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกนัแลกเปลี่ยนกนัจนให้แน่ใจว่าเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้หลงัจากต้องมกีาร
จดัเกบ็ไวใ้นรปูแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเรยีนรูต่้อไปจนไม่มวีนัหมด 

4. กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ 

 กระบวนการสรา้งความรูผ้่านการเปลีย่นรปูแบบความรูใ้นตวับุคคลกบัความรูท้ีแ่สดง
ออกมาให้เห็นชัดแจ้ง ซึ่ง Nonaka and Takeuchi (1995) อ้างถึงใน Delahaye, 2000, p.18) 

เป็นกระบวนการเกิดขึ้นในรูปแบบวฏัจกัรเป็นเกลยีววงก้นหอย (spiral) มลีกัษณะแสดงเห็น
ความสมัพนัธห์รอืการเปลีย่นแปลงความรูห้รอืแลกเปลีย่นความรูไ้ปมาระหว่างความรูท้ีอ่ยู่ในตวั
บุคคลหรอืความรูท้ีฝั่งลกึและความรูท้ี่ชดัแจง้น ามาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างความรูท้ ัง้สองแบบ เพื่อ
น ามาสรา้งความรูใ้หม่ การรวมกนัระหว่างความรูท้ี่ซ่อนอยู่ตวับุคคลกบัความรูท้ี่ชดัแจง้ท าให้
เกิดแนวคิดในการเปลี่ยนรูปและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูท้ ัง้หมดนี้ เป็นรูปแบบที่ช่วยท าให้เขา้ใจถงึกระบวนการน าเอา
ความรูท้ีม่อียู่ขา้งในตวับุคคลออกเพื่อน ามาถ่ายทอดแลกเปลีย่นใหม้สี่วนร่วมในการสรา้งความรู ้
และน าเอาความรูอ้อกมาใชใ้นกระบวนการสรา้งความรูท้ีจ่ะดงึเอาความรูอ้อกมาสรา้งเป็นความรู้
ดว้ยบุคคลโดยใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร ซึง่อธบิายตามกระบวนการไดด้งันี้ 
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 4.1 กระบวนการภายนอก (Externalisation) เกดิขึน้เมื่อความรูใ้นตวับุคคล (tacit to 

explicit) ถูกแปลผลและแสดงออกมา เป็นกระบวนการท าให้ความรู้แฝงให้กลายเป็นความรู้ที่ 
ชดัแจง้ เช่น การเขยีนความรู ้หรอืความคดิของตนเองลงบนกระดาษใหค้นอื่นไดร้บัรู ้

 4.2 ส่วนผสมควบรวมกนั (Combination) ความรูท้ีเ่หน็ชดัแจง้กบัความรูท้ีม่อียูใ่นคน 
(explicit to explicit) จะเป็นกระบวนการสื่อสารและกระจาย รวมทัง้จัดระเบียบหมวดหมู ่      
จนกลายเป็นถูกรูท้ี่จดัเป็นหมวดหมู่ชดัเจน โดยใช้วธิกีารบรรยาย อภปิราย เขยีนเป็นเอกสาร 
การประชุม การตดิต่อสื่อสารทางอเิลค็ทรอนิคส ์และคอมพวิเตอร ์ตวัอย่าง เช่น ขอ้ความทีเ่ขยีน
ในหนังสอืเป็น ความรูช้ดัแจง้ ขณะที่คนอ่านหนังสอื ความรูช้ดัแจง้ในหนังสอืจะถูกรวมเขา้กบั
ความรูแ้จง้ชดัของผูอ่้าน   
  4.3 ความรู้จากภายนอกสู่ความรู้ภายในตัวคน ( Internalisation) เป็นการสร้าง
ความรูโ้ดยการเปลีย่นความรูท้ีช่ดัแจง้เป็นความรูท้ีฝั่งอยู่ในตวัคน (explicit to tacit) ซึง่ต้องการ
ให้บุคคลได้เจาะจงความรูล้งไปในตวัคน ภายในความรูข้ององค์การ จะเกดิขึ้นก็ต่อเมื่อมกีาร
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ เช่น การฝึกฝน การฝึกปฏบิตัิด้วยตวัเอง การเรยีนรูว้ธิกีารท างานหรอื
ปฏบิตัจิากหนงัสอืจะแตกต่างจากการลงมอืปฏบิตัเิอง 

 4.4 การผสมผสาน (Socialisation) เป็นกระบวนการแลกเปลีย่นหรอืถ่ายทอดความรู้
จากภายในไปสู่ความรู้ภายในตัวคน (tacit to tacit) มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ซบัซ้อน มกัจะพบในขัน้ตอนที่ผู้เรยีนเฝ้าดู และปฏบิตัิตามผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการดู และการมีปฏิสัมพันธ์ ซกัถามช่วยให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การอยู่
ร่วมกนัหรอืการท างานร่วมกนั จะเหน็ว่าเป็นการแลกเปลีย่นทกัษะในกระบวนการที่ผสมผสาน 
ทีส่ าคญัคอืการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู ้

กระบวนการสร้างความรูแ้บบนี้ Nonaka and Takeuchi จะเรยีกว่า SECI Model เป็น
กระบวนการวธิทีี่เป็นพลวตัของความรูท้ี่มกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มกีาร
แบ่งปันโดยวธิกีารฝึกปฏบิตัิด้วยตนเองและการฝึกฝนจากการท างาน และมกีารน ามาเรยีนรู้
แบ่งปันกนัดว้ยวธิกีารดงึความรูใ้นตวัคนออกมาหรอืในตัวเองออกเพื่อถ่ายทอดอย่างไม่มวีนัจบ
ความรูท้ีส่รา้งขึน้ใหมก่จ็ะเกดิขึน้อกีไปเรือ่ยตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ 

  

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่แบบองคร์วม (Holistic Adult Learning)  
 หลาย ๆ องคก์ารส่วนใหญ่มกัจะมองว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นเพยีงเครื่องมอื
ในการเรยีนรู ้หากความสามารถองค์การ เป็นองค์การที่มคีวามเรว็ในการแข่งขนัในการเรยีนรู ้
พนักงานแต่ละบุคคลต้องการมาเรยีนรูใ้นองคก์ารหรอืองค์การเป็นแก่งทีม่กีารเรยีนรูไ้ม่มวีนัจบ
การเรยีนรูข้องพนักงานแต่ละคนในองค์การจงึต้องเป็นการเรยีนรูแ้บบองคร์วมโดยพนักงานใน
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องค์การนักพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องมคีวามเขา้ใจถงึการเรยีนรูส้ าหรบัผู้ใหญ่ ดงัจะแสดงให้
เหน็ในภาพที ่3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่แบบองคร์วม  
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development: Adult learning and knowledge 

       management. (8nd). Brian L.Delahaye, 2015, p.52
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วตัถปุระสงคข์องการเรียนรู้ (Learning objectives)  
การเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเห็นถึงเป้าหมายที่

ชดัเจนที่เมื่อเรยีนรู้แล้วเกิดผลลพัธ์ที่น าไปสู่การพัฒนา ปรบัปรุง และเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ดังนั ้น การก าหนดวัตถุของการเรยีนรู้ เป็นการระบุว่าผู้เรียนจะสามารถเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงหรือมีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่ง  Mager (1991) and Tyler (1949), 
Delahaye and Smith (1998, อ้างถึงใน Delahaye, 2015, p.302) ได้อธิบายถึงการก าหนด
วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 

1. พฤตกิรรมคาดหวงัหรอืพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ย (the terminal behavior) หมายถงึ การ
แสดงออกของผูเ้รยีนทีส่งัเกตได ้เมือ่สิน้สุดบทเรยีนแลว้การระบุพฤตกิรรมทีค่าดหวงัจงึตอ้งค าที่
บอกถงึการกระท า (action verb) เช่น อธบิาย แสดง สรา้ง แกไ้ข วดั และค านวณได ้เป็นตน้ 

2. มาตรฐาน หรอื เกณฑ ์(the standard or criteria) มาตรฐานที่ใชใ้นการด าเนินการนี้ 
มาตรฐานนี้อธิบายถึงเกณฑ์ส าหรบัประสิทธิภาพที่ยอมรบัได้  เป็นส่วนที่ระบุถึงพฤติกรรม 
ก าหนดเกณฑ์ที่สามารถระบุได้ทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ ได้แก่ ลกัษณะปรมิาณ ระดับ
ความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีน เป็นตน้  

3. สถานการณ์ (the condition) เป็นข้อความที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ผู้เรยีนแสดง
พฤตกิรรมที่คาดหวงัออกมา สามารถก าหนดเงื่อนไขที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา ลกัษณะของ   
สิง่เรา้ และลกัษณะทีเ่ป็นเงือ่นไขการกระท า 
 การท าให้เป้าหมายชดัเจนในการก าหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรู้สามารถอธิบายถึง
พฤตกิรรมของผู้เรยีน นักพฒันาทรพัยากรมนุษย์จ าเป็นต้องใช้วธิกีารเรยีนรูท้ี่เป็นการเรยีนรู้
โดยการฝึกปฏบิตัแิละการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูเ้รยีนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ในปัจจุบนักลยุทธ์การเรยีนรูแ้บบมโีครงสรา้งท าใหม้ขีอ้ดใีนการเรยีนรูเ้นื่องจากมกีาร
ก าหนดแผนในวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม กลยุทธก์ารเรยีนรูแ้บบไม่มโีครงสรา้ง
ก็สามารถน ามาปรบัใช้เพื่อความยดืหยุ่นในการใช้เทคนิคการเรยีนรูโ้ดยประสบการณ์ เพื่อให้
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้กดิผลส าเรจ็ได ้
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ล าดับขัน้ของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้  (The programmed knowledge 

category)  
Revans (1982) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดัการโปรแกรมการเรยีนรู้ได้อธิบายไว้ใน

วารสารในหลาย ๆ ห้องสมุด ที่อ้างถึง Nonaka และ Takeuchi (1995) ประเภทของความรู้ที่
แจง้ชดั (explicit knowledge)  
 1. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง (Structured Learning strategies) การจดั
โปรแกรมการเรยีนรู ้จะตอ้งท าใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วขอ้งกบั 

1.1 ความรูท้กัษะเบือ้งตน้ (basic fact and skills) ความรูพ้ืน้ฐาน รวมทัง้ทกัษะของ 
ต่าง ๆ ในระดบันัน้ เช่น ต าแหน่งช่างเทคนิค ต้องเรยีนรู้อะไรเบื้องต้นในการท างาน ความรู้
เกี่ยวกบัสภาพบรบิทขององค์การในปัจจุบนั สมาชกิในองค์การ เป็นต้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ความรูท้ีช่ดัแจง้ (explicit knowledge) และการถ่ายทอดทกัษะการท างาน  
  1.2 ข้อมูลทางเทคนิคด้านอาชีพ  (professional /technical information) ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความรู้ทางวชิาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ เป็นข้อเท็จจรงิ
เกี่ยวกับวชิาชีพของผู้เรยีน ผู้จดัโปรแกรมต้องการให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ที่เป็นความจรงิ มี
รายละเอียด และความซบัซ้อนของงาน มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ แยกแยะปัญหาที่
ยุ่งยากซบัซ้อน เข้าใจและสามารถระบุรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามปัีจจยัและตวัแปร
อะไรที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งบ้าง วเิคราะห์สาเหตุและคาดการณ์สิง่ที่เกดิขึน้ได้เป็นขัน้เป็นตอน เช่น 
วศิวกรออกแบบการสรา้งสะพานจะต้องมกีารค านวณความสามารถในการรองรบัน ้าหนักของ
สะพานรวมทัง้ความสามารถในการต้านแรงลมของสะพาน เพื่อให้ได้สะพานที่มคีวามคงทน
แขง็แรงเพื่อไมใ่หเ้กดิปัญหาภายหลงัทีม่กีารสรา้งเสรจ็ 

  1.3 ทักษะด้านกระบวนการ (procedural skills) เป็นองค์การประกอบสุดท้ายที่
ต้องการให้เกิดในโปรแกรมการเรยีนรู้ ซึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดทักษะและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานตามวชิาชพี ทีส่่งผลใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น
ในสาขาที่ตนท าหน้าที่ท าให้เกดิผลต่อความเจรญิก้าวหน้าในวชิาชพี ซึ่งทกัษะในการท างานนี้
จะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งความสามารถในการคดิวิเคราะหแ์ยกแยะปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น 
ล าดบัขัน้ตอนการเรยีนรู ้ซึง่กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการพฒันาใหเ้กดิการสมัฤทธิผ์ล ประกอบดว้ย  
   1.3.1 การเรียนรู้จากทฤษฎี (Theory Session) เป็นการให้ความรู้กับผู้เรียน
ทางดา้นทฤษฎดีว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น สอน ใหศ้กึษาดว้ยตนเอง   
   1.3.2 การเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture) เป็นการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้ฟั ง         
ค าบรรยายในเรื่องนัน้ ผู้เรยีนสามารถเกิดการเรยีนรู้ได้โดยการฟัง และให้ไปปฏิบัติสิ่งที่ได ้  
เรยีนมา หากมขีอ้สงสยัหรอืไม่เขา้ใจกถ็าม ซึง่การเรยีนรูแ้บบบรรยายจะต้องใชส้ื่อทีส่ามารถท า
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ใหผู้้เรยีนรูส้ามารถเรยีนรูแ้ละสามาน าไปปฏบิตัไิด้ ทัง้ผู้เรยีนรูแ้ละผูบ้รรยายก็ต้องมกีารเตรยีม
ตวัมาเพื่อใหพ้รอ้มต่อการเรยีนรูเ้ช่นกนั  
   1.3.3 การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ  (Skill Session) เป็นการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จรงิ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึน้จรงิ ท าให้ผู้เรยีนรูเ้รยีนจากการกระท า
ฝึกแกปั้ญหาดว้ยตนเองและฝึกทกัษะในการแสวงหาความรูร้ว่มกนั 

 2. กลยุทธ์การเรียนรู้แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi –Structured Learning Strategies) 
อาจเรยีกว่าเป็นกลยุทธ์แบบผสมก็ได้ วธิกีารเรยีนรูแ้บบนี้เป็นวธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
เป็นความรูค้วามสามารถในการแกปั้ญหาในงาน แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 

  2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์แบ่งออกเป็น 4 ระดบั 

   2.1.1 การวเิคราะหแ์บบเสน้ตรง (Linear analysis) เป็นความสามารถและทกัษะ
ในการคิดวเิคราะห์แก้ปัญหาที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เช่นความสามารถในการเปรยีบเทยีบ การ
วเิคราะหแ์นวโน้ม และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเหตุและผลได้ 
   2.1.2 การวนิิจฉัย (Diagnostic) เป็นความสามารถในอธบิาย การตคีวามข้อมูล
ในแต่ละประเภทได้ ความสามารถในการค้นหาสาเหตุหรอืต้นเหตุของปัญหาและมแีนวทางใน
การแนะน าหาทางออกใหไ้ด ้  
   2.1.3 ความซบัซอ้น (Complex) ความสามารถในการทีจ่ะแก้ปัญหา และตดัสนิใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยใชร้ปูแบบการแกปั้ญหา เช่น การแกปั้ญหาตามคดิของ Dewey’s 
7 ขัน้ตอน คอื (1) การระบุปัญหา (2) ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (3) ประเมนิผล
แต่ละแนวทางทีจ่ะน าไปใชใ้นการแก้ปัญหา (4) ตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากที่สุดเพื่อ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา (5) จัดท าแผนลงสู่การปฏิบัติ (6) น าไปสู่การปฏิบัติ และ (7) 
ประเมนิผล  
   2.1.4 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นความสามารถในการวเิคราะห์ขัน้สูง
ได้แก่ ความสามารถในการวเิคราะห์เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ สามารถระบุปัญหา และหา
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างแยบยลถึงแม้ว่าจะมขี้อมูลไม่เพียงพอในการที่จะตัดสนิใจแต่ก็
สามารถแก้ปัญหาได ้ซึง่ Senge (1990) ไดใ้หค้วามเหน็ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลทีเ่ตม็ไปดว้ย
พลงัของความคดิสรา้งสรรค ์มพีลงัและมชีวีติชวีา 
  2.2 ความเป็นตรรกะ หรือความต่อเน่ือง (Logistical) เป็นการท างานที่อยู่บน
พืน้ฐานความเป็นเหตุเป็นผลม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   2.2.1 การก าหนดเป้าหมาย (Goal Identification) ผูเ้รยีนรูส้ามารถระบุเป้าหมาย
ทีต่อ้งการ 
   2.2.2 การบรหิารที่มปีระสทิธภิาพ (Administrative proficiency) มคีวามสามารถ
ในการบรหิารจดัการได้ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นทักษะที่มีความสมัพันธ์กับการวางแผน



 125 

บรหิารจดัการ ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่
ผดิพลาดหรอืคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และสามารถเลอืกตดัสนิใจในกจิกรรมเพื่อลงมอืปฏบิตัไิด้   
มีการจัดระบบที่มีความสามารถในการที่จะน าทรพัยากรที่มีอยู่มาจดัการร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมายเฉพาะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   2.2.3 การจดัสรรทรพัยากร (Allocation of resources) มกีารจดัการทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมและเกดิความคุม้ค่า รวมทัง้ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั 

   2.2.4 ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ให้เกิดความพึงพอใจและสนองตอบความ
ตอ้งการของพนกังานทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

 จากการเรยีนรูท้ ัง้ 2 เรื่องท าใหผู้้เรยีนรูส้ามารถที่จะน าเอาประประสบการณ์มาก าหนด
แรงงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมที่เป็นอคติ พฤติกรรมที่คาดหวงั การใช้อ านาจ ความมี
ประสทิธภิาพทีก่ล่าวมาทัง้หมด มาใชใ้นการเรยีนรูใ้นงานหรอืดว้ยงาน 

  2.3 ความสมัพนัธ์จากงานมาสู่การสร้างความสมัพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดงันี้  
   2.3.1 สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี้  
     2.3.1.1 การติดต่อสื่อสาร มคีวามสามารถในการสื่อสารในระดบัพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ การพดู ฟัง เขยีน และแสดงออกใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้ 
     2.3.1.2 การปฏสิมัพนัธ์แบบมจีุดมุ่งหมาย มคีวามสามารถในการสื่อสาร 
การปฏสิมัพนัธ ์และการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
     2.3.1.3 การปฏสิมัพนัธร์ะดบัความรู้สกึทีด่ต่ีอกนั เช่น คนทีม่คีวามรูส้กึทีด่ ี
และไวว้างใจต่อกนักจ็ะสามารถท างานรว่มกนัไดด้ ี  
     2.3.1.4 การใชก้ระบวนการกลุ่ม มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการกลุ่ม
เพื่อใหเ้กดิผลลพัธท์างต้องการโดยต้องอาศยัความสามารถทางการสื่อสาร การมปีฏสิมัพนัธก์บั
ผูอ้ื่น และการควบคุมอารมณ์ได ้

     2.3.1.5 การใช้พลงัทางสงัคม มคีวามสามารถในการใช้พลงัทางสงัคมมา
สนับสนุนงานได ้โดยมคีวามสามารถเลอืกเครื่องมอืมาใชไ้ดอ้ย่างมปีฏภิาณไหวพรบิโดยการมี
ส่วนรว่มกบัเพื่อนรว่มงานไดด้ ี

   2.3.2 สมัพนัธภาพในตวับุคคล (Intrapersonal) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงันี้ 
     2.3.2.1 การตอบสนองทีแ่ตกต่างกนั เช่น บางคนตอบสนองต่อการเรยีนรู้
เรว็บางคนตอบสนองชา้ 
     2.3.2.2 การตระหนกัรูใ้นตนเองอย่างถูกตอ้ง เช่น การรบัผดิชอบต่อหน้าที่
ของตนเองในการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองและพฒันางานใหด้ขีึน้ เกดิความรูคุ้ณค่าในตวัเอง  
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     2.3.2.3 มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ท าใหก้ารเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิการเรยีนรูใ้นการ
พฒันาไดด้ ีแต่ในขณะเดยีวกนัหากมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสูงเกนิไปกจ็ะไม่ยอมรบัสิง่ต่าง ๆ ที่
ไมต่รงกบัความคดิตนเอง 
     2.3.2.4 ความแข็งแกร่งอดทนภายในของตนเองต่อภาวการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ทีม่คีวามไมแ่น่นอนของการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ   
     2.3.2.5 ความมีวินัยในตนเอง เป็นความสามารถในการก ากับ ควบคุม
ตนเอง และแสดงบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

     2.3.2.6 การปรบัอารมณ์ตนเองในสภาพการณ์ต่าง ๆ  
  2.4 ความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ประกอบดว้ย คุณลกัษณะดงันี้  
   2.4.1 มคีวามสามารถในการพฒันาผู้อื่นได้ บนพืน้ฐานความเชื่อว่ามนุษยท์ุกคน
มคีวามใฝ่เรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลาเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ตนเอง  
   2.4.2 มีความเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง 
มอบหมายหน้าที ่และนิเทศตดิตามงานได ้ 
   2.4.3 มคีวามสามารถในการจดัการความขดัแยง้ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานการเป็นผูน้ าทีด่ ี 
  ดงันัน้ กลยุทธก์ารเรยีนรูแ้บบกึ่งโครงสรา้งเป็นกลยทุธ์ทีท่ าใหก้ารพฒันาฝึกอบรมได้
ให้เกิดวิธีการให้บุคคลได้เรียนรู้ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่น าซึ่งการพัฒนา
คุณลกัษณะของบุคคลใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขซึง่กลยุทธท์ี่ท าใหเ้กดิ
การพฒันาใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ในกลยทุธน์ี้ประกอบดว้ย 

  1. การถกแถลง (Discussion) เป็นการโต้แย้งหาข้อสรุปร่วมกัน โดยส่วนใหญ่
นกัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์จะกระตุน้ให้ผูเ้รยีนรูไ้ดแ้สดงความคดิเหน็ในการเปิดโอกาสใหทุ้กคน
ไดพู้ดคุยกนั กระตุ้นใหส้มาชกิทุกคนได้แสดงความคดิเหน็ของตนเองออกมา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
วธิกีาร ดงันี้  
   1.1 วธิกีารสมัภาษณ์ 

   1.2 ใชค้ าถามเพื่อหาขอ้มลู แลว้จดบนัทกึขอ้มลูไวบ้นกระดานใหค้นเหน็ทุกคนได้
มกีารแสดงความเหน็รว่มกนัในขอ้มลูจากการใชค้ าถาม 

   1.3 กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูใ้นกลุ่มแสดงความคดิเหน็ออกมา 
   1.4 ใชก้ลยทุธส์รปุผลดว้ยการรว่มกนัหาขอ้สรปุรว่ม 

  การถกแถลงจะมอียู่ 2 สถานการณ์ คอื ก าหนดหวัขอ้ชดัเจนในแง่ของการก าหนด
ค าถาม ซึ่งนักพฒันาทรพัยากรมนุษย์ก็ใช้ทกัษะในการตัง้ค าถาม ตอบค าถามในการรวบรวม
ขอ้มลูก าหนดเนื้อหาวธิกีาร และแบบไม่มโีครงสรา้ง สมาชกิสามารถพูดคุยกนัแบบกนัเอง ไม่มี
โครงสรา้ง ผู้เขา้อบรมไม่ต้องท าตามที่วทิยากรบอกก็ได้แต่ผู้เข้าอบรมจะมอีสิระในการเรยีนรู้
พดูคุยกนั  
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  Nesbit, Leach and Foley (2004, p.89, อ้างถึงใน Delahaye, 2015, p.305) ได้มี
ขอ้โตแ้ยง้ว่า การถกแถลงทีม่ปีระสทิธภิาพควรม ีปัจจยัดงันี้ 
  1. ก าหนดประเดน็ในการถกแถลง 
  2. ผูน้ ากลุ่มตอ้งมคีวามสามารถในการกระตุ้นและแสดงความคดิเหน็ 

  3. สมาชกิในกลุ่มจะตอ้งเป็นคนมเีหตุผล มคีวามสามารถในการสื่อสาร 
  4. สมาชิกในกลุ่มต้องยอมรบัผลการถกแถลงของกลุ่มหรอืยอมรบัผลของการ
ตดัสนิใจของกลุ่มกนั 

  ดงันัน้ วธิกีารถกแถลงเหมาะสมส าหรบัการเรยีนรูแ้บบขัน้สูงและประเดน็ไม่ซบัซอ้น
มกีารตกลงรว่มกนั 

 2. กรณีศึกษา (Case Study)  
  เป็นวิธีการกระตุ้นผู้เรียนได้คิดน าความรู้มาใช้เป็นทั ้งกระบวนการภายในและ
ภายนอกซึ่งจะเป็นคิดวิเคราะห์ แล้วน ามาใช้ประโยชน์เป็นการดึงเอาความรู้ สามารถคิด
วเิคราะหม์าใชแ้กไ้ข กรณศีกึษาซึง่กรณศีกึษาประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  
  2.1 เนื้อหาสาระที่เกดิขึน้จรงิ และขอ้มูลพื้นฐานของสถานการณ์เป็นน าความจรงิที่
เกดิขึน้มาใช้ในหอ้งเรยีน เช่น เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร หรอืธุรกจิบางธุรกจิซึ่งอาจจะเป็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจนัน้แล้วน ามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เมื่อร่วมกันวิเคราะห์       
จนส าเรจ็กส็ามารถน าไปปรบัแกใ้นธุรกจิทีม่ปัีญหาได้ 
  2.2 ค าถามทีผู่เ้รยีนจะตอ้งตอบ ในการเขยีนกรณศีกึษาประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

   2.2.1 ควรมีก ารระบุ ค าถามให้ชัด เจน ในวัต ถุประสงค์ก ารเรียนรู้  เช่ น 
วตัถุประสงค์การเรยีนรูบ้อกว่า ระบุว่าอนัตรายที่เกดิจากการท างานม ี3 ขอ้ ได้แก่ การท างาน
กบัเครื่องจกัรต้องมกีารตรวจสอบ ไฟฟ้า การท างานต้องมคีวามรูใ้นการท างานในเรื่องนัน้ ๆ 
และการท างานตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานใหเ้ครง่ครดั เป็นตน้ 

   2.2.2 กรณีศึกษาควรจะเขียนประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ เช่น 
ตวัอยา่งกรณศีกึษาควรมคีวามยาวเพยีงพอส าหรบัผูอ่้านทีจ่ะเหน็ปัญหาต่าง ๆ ในเรือ่งนัน้ดงันี้ 
          2.2.2.1 ข้อความกะทัดรดั อธิบายสถานการณ์ที่เป็นจรงิได้อย่างเข้าใจ 
ชดัเจนทุกประเดน็ 

     2.2.2.2 ใหร้ายละเอยีดเพยีงพอทีผู่อ่้านจะไดเ้รยีนรูข้อ้มลูใด ทีเ่กีย่วขอ้งใน
แกไ้ขปัญหา 
     2.2.2.3 ใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัผูเ้รยีน ทีจ่ะรูว้่าขอ้มลูใดทีส่ าคญัและไม่
ส าคญัในการแกปั้ญหา 
     2.2.2.4 มบีทสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูอ่้านไดเ้ลอืกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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  ขอ้แนะน าส าหรบัผูเ้รยีนในการใชก้รณศีกึษา 
  1. ควรอ่านกรณีศึกษาทัง้หมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์เบื้องต้นใน
เรื่องราวนัน้ก่อน มฉิะนัน้อาจจะท าให้ประเดน็บางประเดน็ขาดหายไปหรอืไม่เกดิความสมบูรณ์
จะท าใหแ้กปั้ญหาไมไ่ดจ้รงิ 
  2. ควรอ่านอกีครัง้ซ ้า หลายครัง้กไ็ดห้ากยงัมขีอ้สงสยัหรอืยงัไม่พบสิง่ทีต่้องการเพื่อ
สรปุประเดน็ 

  3. ประมวลความคดิเกี่ยวกบัสิง่ทเีกดิให้เขา้ใจท่องแท้ ว่าเกดิอะไรขึน้ เกดิขึน้ที่ไหน 
เกดิอยา่งไร และท าไมจงึเป็นเช่นนัน้  
  4. ควรอ่านค าถาม และหาค าตอบจากกรณศีกึษา 
  5. จดบนัทกึเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการถกแถลงและแต่ละค าถามของกรณศีกึษา เพื่อจะ
ไดไ้มห่ลุดประเดน็ไป 

  ในการใช้กรณีศึกษาในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์นั ้น นักพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยต์อ้งมัน่ใจว่า 
  1. การใชก้ลยทุธก์รณศีกึษาท าใหผู้เ้รยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  2. การใช้กลยุทธ์กรณีศึกษาท าให้ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาและผลของปัญหาได ้

  3. การใช้กลยุทธ์กรณีศึกษาแน่ใจว่าท าให้เกิดการเรยีนรู้และตระหนักถึงคุณค่าที่
องคก์ารยดึถอืสมมตฐิานเป้าหมายขององคก์าร 
  4. ผู้เรียนได้น ากรณีศึกษา (ผลลัพธ์) ในการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เนื่ องจากว่าการวิเคราะห์กรณี เป็นน าสิ่งที่ เกิดขึ้ นจริงท าการวิเคราะห์หาข้อสรุปและ             
แนวทางแกไ้ขรว่มกนัและสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาจรงิ 
 3. บทบาทสมมติ (Role Play)  
  เป็นการแสดงบทบาทสมมต ิและใหผู้ศ้กึษาเป็นผูส้งัเกตพฤตกิรรมทีผู่แ้สดงบทบาท
สมมติปฏิบัติตามสถานการณ์สมมตินัน้ ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์วิจารณ์  วิเคราะห์สังเคราะห์
จดุอ่อน 

 3. กลยทุธก์ารเรียนรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Learning Strategies)  
  วธิกีารเรยีนรูท้ี่ไม่มแีบบแผนหรอืก าหนดไว้ตายตวั จะมคีวามยดืหยุ่นค่อนข้างสูง 
และท าใหผู้เ้รยีนรูม้อีสิระในการคดิตดัสนิใจในการเรยีนรูไ้ดต้ามความคดิเหน็หรอืความต้องการ
ของผูเ้รยีน ท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนรู ้ทีส่ามารถบรูณาการ ดงันี้ 
  3.1 การแก้ไขปัญหา (Problem solving) การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยใช้
กระบวนการในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  3.2 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) มคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ 
ไดด้ว้ยตนเอง คน้ควา้จากการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ  
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  3.3 มกีารประเมนิผล (Evaluation) สามารถประเมนิผลสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้มื่อได้
ลงมอืในการท างาน 

  3.4 มคีวามคดิโต้แย้งอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Dialectic thinking) สามารถแสดงออก
หรอืใหข้อ้คดิเหน็ในการน าเสนอไดอ้ย่างเป็นตรรกะและเป็นเหตุเป็นผลมนี ้าหนักและเกดิความ
น่าเชื่อถอื 

  3.5 มคีวามคดิยอ้นกลบัหรอืโตต้อบอยา่งมเีหตุมผีล (Logical reflection) สามารถให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัไดอ้ยา่งรวดเรว็ฉบัพลนั หรอืมคีวามคดิแยบยลโตต้อบได้ 
  กลยุทธ์ในการเรียนรู้แบบไม่มีโครงสร้างจะท าให้ผู้ เรียนรู้มีคุณลักษณะที่มี
ความสามารถที่หลากหลายซึง่เรยีกว่า “Meta Abilities” หมายถงึ เป็นทกัษะเชงิลกึ ซบัซ้อนใน
ตวัคน ซึง่แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 

  1. ทกัษะด้านความคดิมสีตปัิญญา (Mental agility) มคีวามสามารถคดิวเิคราะห์ใน
การแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ทีค่บัขนัและ ความมปีฏภิาณไหวพรบิทีแ่ยบยล รวมทัง้แก้ปัญหา
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ฉบัไว 

  2. ทักษะมุมมองในภาพกว้าง (Helicopter perception) เป็นผู้ที่มีความสามารถ
มองเหน็ปัญหาต่าง ๆ จากภาพกวา้ง และเหน็รอบดา้น หรอืมคีวามรอบรูก้วา้งจากภายนอก จะ
ท าใหค้ดิแกไ้ขปัญหาจากภายนอกทีจ่ะเขา้มากระทบไดอ้ยา่งรวดเรว็เพื่อการป้องกนั 

  3. ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self- perpetuating learning) มคีวามใฝ่เรยีนรูด้้วย
ตนเอง สามารถพฒันาทกัษะตนเองไดด้ว้ยการเรยีนรูใ้นงาน เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัซิ ้า เป็นตน้  
  กลยทุธห์รือวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

  1. การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Base Learning) เป็นวธิีการเรยีนรู้
ตามกระบวนการก าหนดปัญหา วางแผน ตัง้สมมตฐิาน เกบ็รวบรวมขอ้มลู พสิจูน์วเิคราะห ์และ
สรุปวิธีการนี้ ไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้ เรียนจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความรู ้
ความสามารถที่แตกต่างกนัในการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบนี้ต้องมกีารจดัสภาพแวดล้อมในการ
เรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการใช้กระบวนการคดิ หลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบแก้ปัญหา คอื
ผูเ้รยีนรูด้้วยตนเอง ได้ลงกระท า จะเน้นทกัษะการแสวงหาความรู ้ค้นพบและสรา้งองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง 
  2. การเรียนรู้แบบจ าลอง (Simulations) ช่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้สถานการณ์จรงิ 
การจ าลองสถานการณ์ท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น สถานการณ์ของนักบนิ เครื่องบนิจ าลอง หรอืใช้
สถานการณ์เรยีนรูค้อมพวิเตอรฝึ์กการจดัการ 
   ในการใชร้ปูแบบการจ าลองควรจะใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพการณ์ท างานจรงิมขีอ้มูล
ทีเ่พยีงพอส าหรบัผูเ้รยีนรูใ้นการตดัสนิใจ การเรยีนรูร้ปูแบบน้ีมปัีจจยัส าคญั 3 ประการ 
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   1. มีความท้าทายความสามารถและกระตุ้นให้มีการน าเอานวัตกรรมและ
ทางเลอืกใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเรยีนรู ้เพื่อให้ผู้เรยีนน าไปพฒันาการท างานให้ช่วยเกิดการ
พฒันาคดิ   สิง่ใหม ่ๆ ใหเ้กดิขึน้ในสถานทีท่ างาน 

   2. มคีวามเกี่ยวข้องกับความต้องการที่แท้จรงิของผู้เรยีน เนื่องจากผู้เรยีนจะ
สนใจในการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและเมื่อแลว้จะไดน้ าไปใชก้บัการ
ท างานจรงิได ้จงึตอ้งตรงกบัความตอ้งการจรงิของผูท้ าใหไ้มเ่สยีเวลาในการเรยีนรูด้ว้ย 

   3. ต้องมคีวามเสมอืนจรงิ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถรบัรูส้ถานการณ์การท างานจะ
สะทอ้นในการจ าลองสถานการณ์จรงิท าใหต้รงกบัความตอ้งการในการไปพฒันางาน 

  3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการเรยีนรูจ้ากงาน
ที่ท าประจ า หรอืการไปศกึษาดูงานที่ประสบความส าเรจ็ ซึ่งจะดูประสบการณ์จรงิ เรียนรูจ้าก
การปฏิบัติ ซึ่งมีค าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการเรยีนรู้ได้แก่ เครื่องมือในการเรยีนรู ้
สถานการณ์เสมอืนจรงิ โครงการ และกลุ่มสมัพนัธ์ 
  4. การเรียนรู้โครงการ (Project) วธิกีารเรยีนรูโ้ครงการมปีระเดน็ส าคญัดงันี้ 
   4.1 มเีนื้อหาชดัเจนตรงประเดน็ 

   4.2 ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูส้ถานการณ์จรงิเพื่อทีจ่ะได้ระบุปัญหาได้ชดัเจนอนัที่จะ
น าไปสู่การแกปั้ญหาได ้

   4.3 ทฤษฎแีละแนวคดิอาจจะมผีลต่อการประเมนิโครงการ 
   4.4 ผู้เรยีนได้ใช้การคิดวเิคราะห์แบบสถานการณ์จรงิและสะท้อนกลบัเพื่อให้
ทบทวนปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา 
   4.5 ผูเ้รยีนรูไ้ดว้เิคราะหปั์ญหารว่มกบักลุ่ม 

   4.6 มีการทบทวนจาก ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 เพื่อสร้างความชัดเจนในการน าไป
แกปั้ญหาไดต้รงประเดน็ 

   4.7 ผูเ้รยีนน าเสนอรายงานและขอ้เสนอแนะโครงการใหท้ราบเพื่อน าไปแก้ปัญหา
รว่มกนั 

  5. การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) เป็นการลงมอืกระท า ซึ่งในการ
พฒันาองคก์าร มแีนวคดิว่า การลงมอืปฏบิตักิบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ้งเกดิควบคู่กนัไป จงึจะ
ท าใหก้ารเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตัโิดยอาศยัประสบการณ์ความรู ้แนวคดิ มมุมองทีก่ลุ่มบุคคล
ได้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงงานหรอืแก้ปัญหาใน
การท างาน อนัน าไปสู่การพฒันาตนเอง งานและองคก์าร  

   ซึง่ลกัษณะของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัมิ ีดงันี้ 
   5.1 เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิในการท างานที่มกีารน าปัญหาในการ
ท างานมาเป็นโจทยใ์นการเรยีนรู ้
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   5.2 เป็นการเรยีนรูโ้ดยแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูอ้ื่นมกีารประชุมระดมสมอง
เพื่อหาวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดและเหมาะสมในการด าเนินงานเน่ืองจากเป็นการเรยีนรูใ้นลกัษณะทมีงาน 

   5.3 เป็นการเรยีนรูใ้ห้ผูร้่วมงานวจิารณ์และแนะน า ซึ่งการเรยีนรูม้กีารเสนอแนะ
และให้ความคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการต่ออาจสามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบัติเพื่ อ
ความส าเรจ็ในงานได ้

  การจดัโปรแกรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การใหเ้กดิการเรยีนรู้
ซึ่งน ามาสู่การพฒันางานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพฒันานวตักรรม และความคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ การเรยีนรูน้ับว่าเป็นสิง่ทีส่ าคญัในองคก์ารทีน่ักพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้อง
เหน็ความส าคญัในการเรยีนรูใ้หก้บัพนักงานซึ่งองคก์ารจะต้องเป็นแหล่งให้เกดิการเรยีนรูก่้อน
ซึง่การเรยีนรูข้องคนจะฝังลกึอยูใ่นตวัคน (tacit knowledge) ยิง่ในสถานการณ์ทีม่คีวามซบัซอ้น
ขององค์การมากขึ้น การเรยีนรู้ของคนหรอืพนักงานจะมกีารเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องและเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ดงันัน้ องคก์ารจะตอ้งใหเ้กดิการเรียนรู้ขององคก์าร ดงันี้ 
  1. ต้องเรยีนรูง้านขององค์การก่อน (single) เมื่อพนักงานหรอืบุคลากรเขา้งานใหม่
หรอืมาเริ่มงานกับองค์การใหม่จ าเป็นต้องมีการเรยีนรู้เกี่ ยวกับองค์การเริม่ตัง้แต่นโยบาย
วสิยัทศัน์ ปรชัญา วตัถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การไปจนถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัในการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหก้ารด าเนินงานขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกนั 

  2. ต้องเรยีนรูแ้ละพฒันางานที่ท าประจ า (Double Loop) พนักงานที่ปฏิบตัิงานใน
หน้าทีป่ระจ าวนัทุก ๆ วนัจะต้องพฒันางานทีเ่รยีนรูห้รอืท าอย่างไรใหอ้งคก์ารพฒันาไปอย่างไร 
ซึง่จะต้องเรยีนรูใ้นงานจนเกดิทกัษะความช านาญทีจ่ะน าไปแก้ปัญหาในงานไดด้ว้ยตนเอง และ
น าไปถ่ายทอดหรอืถ่ายโอนความรูท้ี่เกดิขึน้ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นองคก์าร ซึ่งการเรยีนรูแ้บบนี้จะ
วนไปในลกัษณะวงจร 
  3. พนักงานทุกคนจะหยุดนิ่งไม่ได ้(Learning how to learning) การเปลีย่นแปลงใน
สังคมเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งองค์การจะต้องพัฒนาให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุด 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิเรยีกว่า Chaos หมายถงึความ โกลาหลหรอืสบัสนวุ่นวาย พนักงานจงึ
ต้องมกีารเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในองค์การและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิด
ความสมดุล (equilibrium)  
 

บทบาทของนักพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(The role of the HR developer) 

 บทบาทของนกัพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญันอกเหนือจากการจดัท ากลยทุธธ์ุรกจิให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารฝึกอบรมและพฒันาแลว้ หลงัจากทีไ่ดอ้อกแบบประสบการณ์การเรยีนรู ้
ต่อจากนัน้จะเป็นขัน้ตอนการปฏบิตัหิน้าทีข่องนักพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีต่้องท าหน้าทีใ่น การ
เป็นผู้อ านวยความสะดวก การเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่นักพัฒนา
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ทรพัยากรมนุษยม์บีทบาทในการเป็นผูท้ี่ต้องรบัผดิชอบความส าเรจ็ในการฝึกอบรม ซึง่บทบาท
หน้าที่ในการพฒันาการเรยีนรู้นัน้  ไดแ้ก่ การก าหนดโปรแกรมการเรยีนรู ้ ก าหนดกลยุทธก์าร
เรยีนรู ้เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนรูม้ทีกัษะทีห่ลากหลาย และเกดิความรู ้ความเขา้ใจในงานประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง ฉะนัน้ นักพัฒนาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องจดัท าแผนการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
การออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู ้และสามารถปรบักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบั
ผูเ้รยีน ต้องมกีารปรบัรปูแบบการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่ที่มกีาร
จดัโปรแกรมการฝึกอบรม (Byrner, 1993, อ้างถงึใน Delahaye, 2005, p.299) เช่น วฒันธรรม
ของออสเตรเลยีซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกบัวฒันธรรมการเรยีนรูข้องสงัคมไทยเนื่องจากมคีวาม
เกรงใจ และมคีวามอายทีจ่ะถาม และมคีวามกลวัว่าค าถามเหล่านัน้จะไม่ด ี เพราะฉะนัน้การใช้
กลยุทธ์ในการเรยีนรู้จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงเพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว ซึ่งกลยุทธ์การเรยีนรู้ที่
กล่าวมาทัง้ 3 กลยุทธ์การเรยีนรู ้ได้แก่ วธิกีารเรยีนรูโ้ดยใช้การถกแถลง (Discussion) จะเป็น
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถไดม้กีารถกเถยีง หรอืใหแ้สดงความคดิเหน็ ซึง่จะต้องมกีารจดั
ใหม้กีารปฏสิมัพนัธก์นัในระหว่างการฝึกอบรม โดยตอ้งด าเนินการดงันี้  
 1. มกีารจดัการและประสานงานจดัโปรแกรม โดยมกีารจดัทรพัยากรในการฝึกอบรมให้
พรอ้ม เพื่อใหก้ารด าเนินการเกีย่วกบัโปรแกรมการเรยีนรูม้คีวามราบรืน่ 

 2. นักพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องจดับรรยากาศใหม้กีารเรยีนรูแ้ละสนับสนุนการเรยีนรู ้
เช่น สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่หมาะสม และบรกิารดา้นอื่น ๆ เพื่อใหส้นับสนุน
กลยทุธก์ารเรยีนรู ้
 3. นักพฒันาทรพัยากรมนุษยม์กีารปรบัประยุกต์ใชก้ลยุทธก์ารเรยีนรูเ้พื่อเป็นทีย่อมรบั
เฉพาะกบักลยทุธก์ารเรยีนรูเ้ฉพาะอยา่งจงึเป็นการจดักลยทุธก์ารเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

 4. นักพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องอาศยัทกัษะเฉพาะ (micro skills) ซึ่งเป็นทกัษะที่ท า
ใหง้านส าเรจ็ เช่น การตัง้ค าถาม การตอบค าถาม และการใชอุ้ปกรณ์การอบรมเบือ้งตน้  
 5. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในหลักการการเรยีนรู้ การเรยีนรู้ที่
หลากหลายมีความส าคัญที่ท าให้มนุษย์ได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการเรยีนรู้ที่ผ่านสายตา 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือ
โสตทศันูปกรณ์ใหใ้นการฝึกอบรมใหส้ามารถให้ผูอ้บรมไดเ้หน็ภาพต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสม
ในการฝึกอบรม  
 นอกจากบทบาทหน้าทีใ่นการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องด าเนินการแลว้ยงัมบีทบาท
ในการรว่มกนัในการใหค้วามรูใ้นการพฒันาพนกังาน ดงันี้  
 1. การฝึกอบรม ต้องท าหน้าที่ในการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและก าหลกัสูตร
เพื่อฝึกอบรมพนักงานในงานหรอืหน้าที่ประจ าให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ที่ทันสมยัเมื่อมี
เทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มาช่วยในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูน้ าไปสู่การสรา้งนวตักรรม 
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 2. กระตุน้ใหพ้นกังานหรอืบุคลากรในองคก์ารมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ อยูเ่สมอดว้ย
การอบรมแบบ day - to - day ดว้ยการสื่อสารผ่านตวัการต์ูนฮโีร่แต่ละตวัฮโีรจ่ะเป็นตวัแทนของ 
Core Competency ในแต่ละขอ้เป็นการมุง่สู่ความส าเรจ็ 

 3. การสมัมนาดูงาน ส่งเสรมิสนับสนุนให้พนักงานศกึษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ดูงาน
บรษิัทที่มีความส าเรจ็ในการสร้างนวตักรรม บรษิัทที่มเีทคโนโลยทีี่ทันสมยัเข้ามาใช้ในการ
ท างานที่ประสบความส าเรจ็เพื่อให้พนักงานน าตวัอย่างที่ดมีาพฒันาความคดิให้เกดิการสรา้ง
นวตักรรมใหม ่ๆ 

 4. การส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ารศกึษา เพื่อให้พนักงานไดเ้กดิความรูเ้พื่อน ามาใชใ้น
การท างานใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ ในอนาคต 

 5. การใหก้ารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง (Learning Dynamic) นักพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้อง
ส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูใ้นองคก์ารโดยมกีารใหเ้รยีนรู ้ดงันี้ 
  5.1 ส่งเสรมิบรรยากาศในการเรยีนรู ้(Learning Environment) จดัสถานทีท่ างานให้
เหมาะสมในการหาความรู้ที่ดี เช่น สภาพการท างานที่ไม่เป็นทางการให้อิสระในการคิด
สร้างสรรค์ มกีารสื่อสารแบบไม่เป็นทางให้มากให้พนักงานได้มกีารพูดคุยกันมากขึ้นๆ เพื่อ
น าไปสู่การจดัการความรู ้มคีวามทนัสมยัในการเรยีนรู ้เน้นการสอนงาน (Coach) หรอืมพีี่เลีย้ง
คอยสอนงานแบบพี่สอนน้อง เน้นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และมีผู้คอยให้
ค าปรกึษา (Mentoring) เมื่อมกีารสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมก็เกดิการพฒันาการ
สรา้งนวตักรรมขึน้ในองคก์าร 
  5.2 เปิดโอกาสให้มกีารเรยีนรู ้(Learning Opportunity) ให้มกีารพบปะ แลกเปลีย่น
เรยีนรู้ร่วมกันที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งทุกคนจะได้เปิดใจสร้างความไว้วางใจในการแสดงความ
คดิเหน็ออกมาอยา่งจรงิใจต่อกนั รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิจากการท างานเพื่อน ามาสู่การแกไ้ขปัญหา
ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ได้มกีารเรยีนรู้ร่วมกับวทิยากรหรอืผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการพฒันา
ความรูค้วามคดิใหแ้ก่กนัและกนัน าไปสู่การสรา้งนวตักรรม 

  5.3 การสรา้งชุมชนนักปฏบิตั ิ(Learning Communities) จดัการเรยีนรูใ้นเกิดขึน้ใน
สถานที่ท างานเพื่อเกดิชุมชนนักปฏบิตัิเพื่อความเข้มแขง็ในการพฒันางานประจ าสู่นวตักรรม
การเรยีนรูข้องพนกังาน 

 บทบาทของนักพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์จะต้องท าหน้าทีท่ าใหบุ้คคลใน
องค์การได้มีการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีการกระตุ้น ส่งเสรมิ เปิดโอกาส จดัหา และ
เอื้ออ านวยให้บุคคลในองค์การสนใจ และเกิดการกระตอืรอืรน้ในการพฒันาตนเองให้สามารถ
น ามาปฏบิตังิานและแกปั้ญหาในการปฏบิตังิานได้ 
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การจดัการและการประสานงานโปรแกรม (Managing and coordinating) 
 การด าเนินการจดัโปรแกรมการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ต้องมกีารเตรยีมการวางแผนใหช้ดัเจน 
ก าหนดกลยุทธ์การวางแผนการเรียนรู้ การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด การจัดการและ
ประสานงานโปรแกรมเป็นงานที่มองไม่เหน็เพราะอยู่ขา้งใน จะเหน็ได้ก็ต่อเมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
เช่น สะกดชื่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผดิ การคดัเลอืกวทิยากรผดิไม่เหมาะสม เครื่องฉายวดีโีอไม่
ท างาน (ซึง่ปัจจุบนั จะเป็นคอมพวิเตอร)์ จดัอาหารว่างล่าชา้ เหล่านี้เป็นปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้
ได ้การจดัการและการท าหน้าทีใ่นการประสานงานเป็นการด าเนินงานโปรแกรมทีส่ าคญั ฉะนัน้
นกัพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งระมดัระวงัในเรือ่งต่อไปนี้  
 1. ประสานงานหรอืแจง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั วนั เวลา สถานที่ พรอ้มเอกสาร
แนบใหช้ดัเจนและครบถว้น 

 2. จดัเตรยีมหอ้งในการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม และสะดวกต่อผูร้บัการฝึกอบรม 

 3. จดัท าป้ายชื่อ แฟ้มเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขยีนทีใ่ชป้ระกอบในการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมใหค้รบและพรอ้มใชง้านได ้

 4. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ส าหรับในการฝึกอบรม เช่น 
ไมโครโฟน คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 5. ตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในห้อง และ
ระบบต่าง ๆ ในหอ้งฝึกอบรม 

 6. ยนืยนัการฝึกอบรมกบัวทิยากร และตารางการฝึกอบรมกบัวทิยากรให้ชดัเจน และมี
การประสานงานโดยตรงกบัวทิยากรเป็นระยะเพื่อความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ  
 7. ตรวจสอบความพรอ้มอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฝึกอบรม เช่น การนัดหมายวทิยากร 
การรบัส่งวทิยากร   
 การเรยีนรูข้องบุคลากรในองคก์าร ไมเ่พยีงแต่เป็นความตอ้งการของผูเ้รยีนรูท้ีจ่ะใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพเท่านัน้ บทบาทของนักพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะเป็นผู้กระตุ้น ส่งเสรมิสนับสนุน 
จดัเตรยีม และประสานจดัการให้เกิดผู้เรยีนรูไ้ด้เกดิการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพน าไปสู่ ยุคของ
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนักนัทางด้านนวตักรรมทางความคดิอนัจะน าไปสู่การพฒันา
องคก์าร 
  

สรปุ  
 การเรยีนรู้เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ค่อนข้างถาวร 
โดยเป็นผลมาจากการฝึกฝน และเกดิจากการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ โดยจะมผีลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมด้วย ซึ่งมทีฤษฎเีกี่ยวกบัการเรยีนรูข้องมนุษย์ได้แก่ (1) ทฤษฎีการเรยีนรูต้าม
แนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม ประกอบด้วย ทฤษฎีเสริมแรง ทฤษฎีเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎี
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เป้าหมาย ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีการเรยีนรู้ส าหรบัผู้ใหญ่ และ
ทฤษฎีกระบวนการสารสนเทศ เป็นต้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความ
เปลีย่นแปลงอย่างสมบูรณ์ของมนุษยห์รอืเกดิขึน้กบัตวัผูเ้รยีนรู ้3 ประการ คอื การเปลีย่นแปลง
ทางดา้นความรู ้ความคดิ และความเขา้ใจ หรอืพุทธพสิยั การเปลีย่นแปลงทางดา้นอารมณ์หรอื
ความรูส้กึหรอืพฤตกิรรมทางดา้นจติใจเรยีกว่า จติพสิยั และการเปลีย่นแปลงทางการเคลื่อนไหว
ของร่างกายหรอืดา้นทกัษะพสิยั การเรยีนรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างถูกต้อง จงึต้อง
มกีระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งเริม่จาก ความคาดหวงั การรบัรู ้การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบังาน จดัท า
สญัลกัษณ์ การเกบ็ขอ้มลูระยะยาว การน าความรูม้าใช ้หรอืการน าไปปฏบิตั ิเป็นต้น จะเหน็ได้
ว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการเรยีนรู้ ได้แก่ ปัจจยัภายใน เช่น สมองปรอืระบบประสาท ทกัษะทาง
ปัญญา ประสบการณ์ กลยุทธ์ ระดบัสตปัิญญาและความสามารถของแต่ละบุคคล ความสนใจ
และความตัง้ใจในการเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้และปัจจยัภายนอก เช่น การ
ต่อเนื่อง การท าซ ้า การใหเ้สรมิแรง สภาพการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเบื่อหน่าย และสิง่แวดลอ้มใน
การเรยีนรู้ ท าให้มนุษย์มธีรรมชาติของการเรยีนรู้ ซึ่งประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของผู้เรยีน 
ความพรอ้มของผู้เรยีน สถานการณ์ การแปลความหมาย การลงมอืกระท า ผลที่ตามมา และ
ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั  
 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากประสบการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคดิ การรบัรู ้หรอืปฏกิิรยิา การสะท้อนจากสภาพแวดล้อมที่มากระทบ 
ซึ่งการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่เป็นการพฒันาการอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ ซึ่งสมมติฐานการ
เรยีนรู้ของผู้ใหญ่มคีวามแตกต่างจากการเรยีนรู้ของเด็ก ได้แก่ ความต้องการในการเรยีนรู้
ผู้ใหญ่ต้องการรูว้่าท าไมถงึต้องเรยีนในขณะเดยีวกนัการเรยีนรูข้องเด็กมหีน้าที่เรยีนตามที่ครู
สอน แนวคดิของผู้ใหญ่ในการเรยีนมคีวามรบัผดิชอบในการตดัสนิใจของตนเองส่วนการเรยีนรู้
ของเด็กขึ้นอยู่ลกัษณะนิสยัของแต่ละคน ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในการเรยีนรู้ที่หลากหลาย
มากกว่าเด็ก เป้าหมายในการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่จ าเป็นต้องเรยีนรู้เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จรงิส่วนเดก็เรยีนเพื่อใหไ้ดค้วามรูใ้นวชิานัน้ ๆ และแรงจงูใจในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่
มกัเกดิจากแรงกระตุ้นจากปัจจยัภายในส่วนเดก็มกีารกระตุ้นจากภายนอก หลกัการเรยีนรูข้อง
ผู้ใหญ่ มหีลกัส าคญั ได้แก่ เริม่จากสิง่ที่รูอ้ยู่แล้ว ความพรอ้มที่จะเรยีนรู้  เรยีนทลีะขัน้ตอน ใช้
กิจกรรมช่วยในการเรยีนรู้ เรยีนรู้จากการปฏิบตัิ ไม่ให้เรยีนรูม้ากเกินไป มกีารเรยีนรู้หลาย
รปูแบบ การตอบโต้เพื่อสรา้งความเขา้ใจ มสีื่อการสอนที่ด ีและการถ่ายทอดความรู ้การสรา้ง
องคค์วามรูม้ ี2 แนวทาง คอื แนวทางที ่1 ความรูใ้นตวับุคคล ซึง่ตอ้งมกีารดงึเอาความรูอ้อกมา
เป็นความรูท้ี่แจง้ชดัเป็นการสกดัความรูอ้อกจากตวัคน แนวทางที่ 2 เชื่อมโยงในตวัคนเพื่อให้
แลกเปลีย่นเรยีนรูน้ าออกมาเขยีนเป็นต ารา หนังสอื สื่อสารร่วมกนั และใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยใน
การถ่ายโอนความรู้ จงึต้องมกีารจดัโปรแกรมการเรยีนรูซ้ึ่งม ีดงันี้ กลยุทธ์การเรยีนรู้แบบมี
โครงสรา้ง กลยุทธ์การเรยีนรูแ้บบกึ่งโครงสรา้ง และกลยุทธ์การเรยีนรูแ้บบไม่มโีครงสรา้ง การ
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เรยีนรู้กับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์จงึเป็นบทบาทของนักพัฒนาทรพัยากรมนุษย์จะต้อง
ด าเนินการดงันี้ มกีารจดัการและประสานงานจดัโปรแกรม ต้องสรา้งและจดับรรยากาศใหม้กีาร
เรียนรู้และสนับสนุนการเรยีนรู้ มีการปรบัประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรยีนรู้เพื่อเป็นที่ยอมรบั 
นักพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องมทีกัษะเฉพาะ และต้องจดัเตรยีมและมคีวามรูเ้กี่ยวกบัอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ในการเรยีนรู ้ 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหบ้อกความหมายของการเรยีนรู ้และมปีระเดน็ส าคญัในลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างไรบา้ง 
2. ใหบ้อกถงึประเภทของผลลพัธข์องการเรยีนรูท้ีบุ่คคลสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดม้าอยา่งละเอยีด 

3. ทฤษฎเีสรมิแรงสามารถอธบิายถงึการเรยีนรูเ้พื่อใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 
4. ใหอ้ธบิายถงึกระบวนการของทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมพรอ้มทัง้อธบิายแต่ละขัน้ตอนให ้

    เขา้ใจ 

5. ใหอ้ธบิายถงึทฤษฎเีป้าหมายทีส่รา้งแรงจงูใจใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองพรอ้ม 

    น ามาปรบัในใชก้ารพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน 

6. จงบอกถงึปัจจยัส าคญัในการเรยีนรูแ้ละอธบิายใหเ้ขา้ใจ 

7. ใหอ้ธบิายถงึความหมายของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 
8. ใหบ้อกถงึสมมตฐิานการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่มคีวามแตกต่างระหว่างการเรยีนรูข้องเดก็อย่างไร 
9. ใหบ้อกถงึหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่มหีลกัการเรยีนรูท้ีส่ าคญัอะไรบา้ง 
10. การสรา้งองคค์วามรูม้คีวามส าคญัอยา่งไรต่อการเรยีนรูข้องมนุษย์ 
11. ใหบ้อกถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูม้อีะไรบา้ง อธบิาย 

12. การจดัโปรแกรมการเรยีนรูม้กีลยทุธก์ารเรยีนรูก้ีร่ปูแบบ และแต่ละกลยทุธม์ลีกัษณะ 
     อยา่งไรบา้ง 
13. บทบาทของนกัพฒันาทรพัยากรมนุษยม์บีทบาทส าคญัอยา่งไร  
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บทท่ี 4 

การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 

 

 ทรพัยากรมนุษยน์ับเป็นสิง่ส าคญัขององค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืธุรกิจ
เอกชนก็ตาม ลว้นแต่มคีวามต้องการบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะที่
โดดเด่น การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การโดยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กนัทุกองค์การ มหีลาย
วธิกีาร ซึ่งนับตัง้แต่การฝึกอบรม การพฒันา  และการให้การศกึษาเพื่อต้องการให้บุคลากรใน
องค์การเป็นคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การได้ส าเร็จลุล่วง อย่างไรก็ตาม 
องค์การต่าง ๆ ย่อมมคีวามต้องการที่จะพฒันาบุคลากรในองคก์ารใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามสามารถที่
จะปฏบิตังิานและคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหมใ่หก้บัองคก์าร การฝึกอบรมและพฒันากเ็ป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ส าคัญในการที่จะท าให้บุคลากรในองค์การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ จะเหน็ไดว้่า การฝึกอบรมและพฒันาจะใหเ้กดิผลคุม้ค่า 
และท าให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการเพิม่มูลค่าให้กบัองคก์ารไดก้็จ าเป็นต้องมกีารประเมนิ
ถงึความจ าเป็นในการฝึกอบรมให้ตรงกบัความต้องการของผู้อบรมหรอืพนักงานผู้ปฏบิตั ิตรง
กบัความต้องการขององคก์ารหรอืผูบ้รหิารว่าตอบสนองถงึกลยุทธท์างธุรกจิหรอืไม่ และตรงกับ
ความต้องการในการปฏิบัติงานในหน้าที่นัน้หรอืไม่อย่างไร และตอบสนองความต้องการที่
พนักงานหรอืบุคลากรต้องฝึกอบรมและพฒันาอย่างเร่งด่วนหรอือบรมตามล าดบัความจ าเป็น
ก่อนหลงัหรอืไม่ สิง่ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมานี้ จ าเป็นทีน่กัพฒันาทรพัยากรมนุษยต์้องมกีารประเมนิถงึ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเสยีก่อนเพื่อใหท้ราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ว่าควรจะต้องมกีารปรบัปรุง
แก้ไขอะไรบา้ง งานใดควรจะตอ้งมกีารปรบัปรงุอย่างเรง่ด่วน งานใดทีก่่อใหเ้กดิปัญหามากทีสุ่ด 
และเมื่ออบรมจะให้ใครเป็นผู้ควรเข้าอบรม เมื่อทราบข้อมูลในเบื้องต้นดงักล่าวก็ย่อมท าให้
สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินการจดักจิกรรมด้านการฝึกอบรมได้อย่างคุ้มค่าและ
เกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรมจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยใ์นการช่วยใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึความสามารถขององคก์าร ศกัยภาพ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองค์การในขณะนัน้ว่ามรีะดบัใด มลีกัษณะอย่างไร สามารถที่
ปรบัปรุงแกไ้ขไดด้ว้ยวธิใีดจงึจะช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารมทีกัษะ และความสามารถเพิม่จากที่
เป็นอยู่และสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย การประเมนิความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมจงึเป็นการวเิคราะห์ถึงความต้องการขององค์การ ความต้องการของงาน และ
ความต้องการของบุคคล เพื่อใหน้กัพฒันาทรพัยากรมนุษยน์ าไปพจิารณาในการวางแผนบรหิาร
โครงการฝึกอบรม ก าหนดกลยทุธ ์หลกัสตูร เป้าหมาย วธิกีาร และวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม
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ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้ และถ้าหากได้มีการประเมนิถึงความจ า
เป็นได้ตามส าคญักย็่อมท าใหล้ดขัน้ตอนในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ไม่เสยีเวลา ค่าใชจ้่ายที่
ด าเนินการไปแล้วต้องพบปัญหาอุปสรรคในการพฒันาซึ่งองค์การต่าง ๆ มกัพบปัญหาในการ
ฝึกอบรมและพฒันา ในกรณทีีอ่งคก์ารไมไ่ดม้กีารประเมนิถงึความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อน  
 

จดุมุ่งหมายในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
 องค์การโดยส่วนใหญ่ย่อมต้องการให้การด าเนินการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถเพื่อใหป้ฏบิตังิานใหเ้กดิผล
ตามที่องค์การได้คาดหวงัไว้ นัน่คอืความอยู่รอดหรอืเกดิผลก าไรต่อองค์การ ดงันัน้ ก่อนจะมี
การจดัท าหลกัสูตรในการฝึกอบรมและพฒันา ย่อมต้องอาศยัการประเมนิความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเพื่อการฝึกอบรมสามารถพฒันาคน งานและองคก์ารไดต้ามที่ก าหนดไว้ การประเมนิ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมจงึมจีดุมุง่หมายพอสรุปไดด้งันี้ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาองค์การ 
พนักงาน และงาน ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันขององค์การสามารถ
น าไปสู่การวางแผนโครงการฝึกอบรมและพฒันาได้ตรงกบัความต้องการ เช่น ศกัยภาพของ
พนักงาน ปัญหาที่องค์การต้องการปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน ปัญหาการขาดทกัษะในการท างาน 
ปัญหาพนกังานลาออกบ่อยในบางต าแหน่ง เป็นตน้  
 2. เพื่อให้มกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การได้ตรงเป้าหมายที่องค์การต้องและ
สนองตอบความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่การแข่งขนัในธุรกิจ
เพิ่มความรุนแรงท าให้ต้องพัฒนาบุคคลในองค์การให้สามารถคิดสร้างสรรค์นวตักรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ให้แข่งขนักับธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่น ๆ เช่น ตลาดแรงงาน สินค้าใหม่ และ
พฤตกิรรมการบรโิภคของลกูคา้ เป็นตน้ 

 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ไม่เกดิประสทิธภิาพต่อองค์การ ต่องาน และต่อ
บุคคล เมื่อได้ท าการส ารวจและประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมจะท าให้ทราบถงึปัญหาที่
เกดิขึน้กบัพนักงาน จงึท าใหน้ักพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถน ามาก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม
ไดต้รงกบัความต้องการและท าใหแ้กปั้ญหาไดต้รงประเดน็จะช่วยลดค่าใชใ้นการฝึกอบรมได ้ซึง่
ถา้หากไมไ่ดม้กีารประเมนิความจ าเป็นก่อนจะท าใหอ้บรมแลว้ไมส่ามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้  
 4. เพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององคก์าร องคก์ารย่อมมี
ความคาดหวงัในศกัยภาพการท างานของพนกังาน ดงันัน้ หากพนกังานมทีกัษะความสามารถที่
เพิม่ขึน้จากการฝึกอบรมและสามารถแก้ปัญหาการท างานได ้จะแสดงใหเ้หน็ถงึผลการฝึกอบรม
ทีช่่วยแกปั้ญหาในการท างานได ้
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 5. เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยร์ายบุคคลในการพฒันาเสน้ทางความก้าวหน้าทางอาชพี 
และสร้างขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้วิเคราะห์บุคคลให้ทราบถึงสาเหตุของการ
ปฏบิตัิงานที่ต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ก็ย่อมพฒันาพนักงานได้ตรงตามความต้องการให้
สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในเสน้ทางนัน้ได ้และท าให้พนักงานพงึพอใจและเหน็
คุณค่าของตนเอง 
 การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนแรกในการส ารวจถงึความต้องการ
จ าเป็นที่องค์การต้องตดัสนิใจหรอืหาขอ้มูลเพื่อพิจารณาในการวางแผนโครงการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารตรงกบัความต้องการและจ าเป็นขององคก์าร งาน และบุคคล 
ใหเ้กดิการพฒันาและฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพนัน่เอง  
 

เหตผุลท าไมต้องมีการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

การประเมนิความต้องการเป็นขัน้ตอนแรกในกระบวนการออกแบบการฝึกอบรมและ
หากไมไ่ดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้อาจเกดิขึน้ได ้ 
 1. การฝึกอบรมอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ หรอืไมถู่กต้องกบัการ
แก้ไปปัญหาการท างาน (ควรมกีารสรา้งแรงจูงใจ ออกแบบงาน แจ้งเป้าหมายที่ชดัเจนให้กบั
พนักงาน) ดงันัน้ จงึต้องท าการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมที่
แทจ้รงิว่ามปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งใดบา้ง  
 2. โปรแกรมการอบรมอาจจะไม่ตรงกบัเนื้อหา วตัถุประสงค ์หรอืวธิกีาร หากนักพฒันา
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการฝึกอบรมไมท่ าการประเมนิความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมก่อนจะท าให้ทราบความต้องการของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมว่าต้องอบรมในเนื้อหา
อะไรบ้าง จงึไม่ให้สอดคล้องหรอืไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์ รวมทัง้จะท าใหท้ราบจะใชว้ธิกีารใดใน
การพฒันาฝึกอบรมดว้ย  
 3. ผู้เข้าอบรมอาจจะไม่มีทักษะพื้นฐานในการฝึกอบรมเพียงพอ หรอืพนักงานไม่
ต้องการที่จะฝึกอบรม ท าให้เมื่อมกีารเข้ารบัการอบรมหรอืจดัการอบรมให้กบัพนักงานที่ไม่มี
ทกัษะพื้นฐานอาจท าให้พนักงานไม่สามารถที่จะเขา้ใจ หรอืไม่สามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเนื้อหา
หลกัสูตรได้ เป็นผลจากการไม่ท าการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนว่า  พนักงาน
เหล่านัน้ต้องมกีารปรบัพืน้ฐานก่อนท าการอบรมหากเราไดป้ระเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม  
 4. การฝึกอบรมอาจจะไมต่อบสนองตามทีอ่งคก์ารคาดหวงั ไมม่กีารเปลีย่นพฤตกิรรม  
หรือไม่คุ้มค่า การประเมินความจ าเป็นก่อนการฝึกอบรมจะท าให้มีการวิเคราะห์องค์การ 
วเิคราะหง์าน และวเิคราะหบ์ุคลากรก่อนจงึจะท าใหท้ราบถงึว่าองคก์ารต้องการอะไรบา้ง งานที่
ต้องท าใหเ้กดิความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงมอีะไรบา้ง และความต้องการ
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ที่บุคลากรสามารถท าได้ หากไม่ประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนก็ย่อมเกิดปัญหา
ดงักล่าวอยา่งแน่นอน 

 5. หวัขอ้การฝึกอบรมอาจจะไมส่อดคลอ้งกบักลยทุธอ์งคก์าร เมือ่นกัพฒันาทรพัยากร 
มนุษยไ์มม่กีารประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนทีจ่ะวางแผนโครงการฝึกอบรมกย็อ่มท า
ให้หวัขอ้การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์การอย่างแน่นอนเนื่องจากกลยุทธ์ของ
การฝึกอบรมต้องมาจากกลยุทธธ์ุรกจิ เนื่องจากจะท าให้ทราบว่าพนักงานต้องพฒันาทกัษะไป
ตามการพฒันาผลติภณัฑท์ีล่กูคา้ตอ้งการ  
 เหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้นว่าท าไมองค์การจ าเป็นต้องมกีารประเมนิความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมก่อนการวางแผนจดัการโครงการฝึกอบรม กเ็พราะองคก์ารต้องการทราบว่าพฤตกิรรม
ของพนักงานในองค์การมลีกัษณะอย่างไร มทีักษะ ความสามารถ มีแรงจูงใจในการท างาน
หรอืไม่ หัวข้อในการฝึกอบรมจะต้องจดัอย่างไร ต้องใช้วิธีการในจงึจะช่วยให้การฝึกอบรม
ประสบความส าเรจ็ การฝึกอบรมจะท าใหใ้ครก่อน หวัขอ้ฝึกอบรม วตัถุประสงคจ์ะสามารถแกไ้ข
ปัญหาในการท างานทีก่ าลงัเกดิขึน้อยู่หรอืไม่ และจดัฝึกอบรมไปแลว้จะตอบสนองความตอ้งการ
ความคาดหวงัของผูบ้รหิารอย่างไร และจะช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัลูกค้าหรอืไม่ สิง่ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับองค์การเสมอ โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
สามารถควบคุมผลกระทบจากภายนอกที่จะเกดิขึน้กบัการพฒันาและการฝึกอบรมพนักงานใน
องค์การจงึต้องมกีารประเมนิความต้องการและจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยให้ทราบสาเหตุและ
ผลลพัธข์องการประเมนิความตอ้งการและจ าเป็น 

 

สาเหตแุละผลลพัธข์องการประเมินความต้องการ 

 เหตุผลและแรงกดดนัที่ท าให้ต้องมกีารประเมนิความต้องการและความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเป็นผลมาจากปัญหาของการปฏบิตังิาน การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกดิขึน้ในโลก 
ความต้องการของลูกค้าทัง้ภายในและภายนอก การออกแบบงาน กฎหมายใหม่เกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้า ผลติภณัฑใ์หม่หรอืสนิค้าใหม่ต้องเกดิขึน้มาเพื่อการแข่งขนั แม้กระทัง่
พนักงานขาดทักษะพื้นฐานในการท างาน แรงผลักดันต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้รบัรองด้วยการ
ฝึกอบรมทีจ่ะช่วยใหแ้ก้ปัญหาเหล่านี้ไดโ้ดยทนัทแีละทุกประเดน็ทีก่ล่าวมา แต่สิง่ทีส่ าคญัทีต่้อง
ด าเนินการเบื้องต้นก็ต้องมคี้นหาและทราบปัญหาต่าง ๆ ก่อนจงึจะต้องมาด าเนินการในการ
แก้ไขปัญหา ส่วนผลลพัธ์ของการประเมนิความต้องการ ได้แก่ ได้ทราบถึงพนักงานต้องการ
เรยีนรูอ้ะไร ใครบา้งที่ต้องรบัการฝึกอบรม มปีระเภทของการฝึกอบรมใดบ้างที่ต้องน ามาใช้ จะ
ท าการอบรมบ่อยเพยีงใด จงึจะท าให้ช่วยแก้ปัญหาได้ การตดัสนิใจของผู้เขา้รบัการอบรมการ
อบรมกบัขอ้ก าหนด เช่น การคดัเลอืก หรอืการออกแบบงานใหม่ และ จะมกีารประเมนิผลการ
อบรมอย่างไร เป็นต้น ดงันัน้ นักพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะต้องเริม่จาก การวเิคราะห์องค์การ 
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(Organization Analysis) การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) และการวิเคราะห์บุคลากร 
(Person Analysis) เพื่อใหท้ราบถงึว่าอะไรคอืประเดน็หลกั จะตอ้งฝึกอบรมอะไร และ ใครบา้งที่
รบัการฝึกอบรม จงึจ าเป็นต้องวิเคราะหส์ิง่ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ 3 ประเภทในองค์การ ซึ่งเป็นสาเหตุ
และผลลพัธข์องการประเมนิความตอ้งการ ดงัแสดงในภาพที ่4.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  สาเหตุและผลลพัธข์องการประเมนิความตอ้งการ 
ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (p.75). by Raymond A.Noe, 

       2005, New York: McGraw-Hill. 

  

 จากภาพที่ 4.1 ข้างต้นนัน้อธิบายได้ว่า สาเหตุและผลลัพธ์ของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการอบรมฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารนัน้  (Raymond A. 

Noe,  2005, p.75-76) ไดส้ามารถวเิคราะห์ไดจ้าก 3 ลกัษณะในองค์การ ซึ่งเป็นการศกึษาและ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจในการวางแผนโครงการ 
และการจดัด าเนินการในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ดงันี้ 
 1. การวเิคราะห์องคก์าร (Organization Analysis) เป็นกระบวนการในการค้นหาปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในองค์การ หรอืหน่วยงานว่ามปัีญหาอะไรบา้ง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรอืทุเลา
เบาบางลงได้ด้วยการฝึกอบรมและพฒันา การเรยีนรูอ้ื่น ๆ โดยพจิารณาการวางแผนกลยุทธ ์
พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ การวางแผนการปฏบิตังิาน และการวางแผนทางด้านพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ 

เหตผุลหรอืแรงกดดนั 

1. กฎหมาย 

2. ขาดทกัษะ 
3. ผลการปฏบิตังิานต ่ากว่า 
เป้าหมาย 

4. เทคโนโลยใีหม ่

5. ความตอ้งการของลกูคา้ 
6. สนิคา้ใหม ่

7. มาตรฐานสงู 
8. งานใหม ่

 

 

ผลลพัธ ์

1. พนกังานตอ้งการเรยีนรู้
อะไร 
2. ใครบา้งตอ้งรบัการอบรม 

3. ประเภทของการอบรม 

4. อบรมบ่อยเพยีงใด 

5. การตดัสนิใจในการจา้งบรษิทั
ภายนอกเมื่อเทยีบกบัการสรา้ง
การฝึกอบรม 

6. การอบรมกบัขอ้ก าหนด 
เช่น การคดัเลอืกหรอืการ
ออกแบบงานใหม ่

7. มกีารประเมนิผลการอบรม
อย่างไร 
7. มาตรฐานสงู
8. งานใหม่

ใครบา้งทีต่อ้งรบัการ
ฝึกอบรม 

ประเดน็หลกั 

วเิคราะห์
องคก์าร 

วเิคราะห์
บุคลากร 

วเิคราะหง์าน 

จะตอ้ง
ฝึกอบรมอะไร 



 144 

 2. การวเิคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานของผูท้ีค่รอบครองต าแหน่งงานนัน้จะต้องรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้มบูรณ์ทีสุ่ด ซึง่
แต่ละหน้าที่ประกอบดว้ย ภารกิจ เป็นการบอกถงึการวเิคราะหเ์ป้าหมายของงานทีจ่ะท าให้เกดิ
ความส าเรจ็ของงาน การวเิคราะห์งานจะท าให้ทราบว่าพนักงานต้องเรยีนรูด้้านความรู ้เจตคต ิ
และทกัษะทีจ่ะท าใหเ้กดิความส าเรจ็ของงานนัน้ ๆ  
 3. การวเิคราะห์องคก์าร (Person Analysis) เป็นกระบวนการในการคน้หาและรวบรวม
ขอ้มูลว่าพนักงานหรอืบุคลากรกลุ่มใดคอืเป้าหมายที่ต้องเข้ารบัการฝึกอบรม ต าแหน่งใดบ้าง 
ระดบัใดบา้ง มจี านวนกีค่น มากน้อยเพยีงใด ควรจะตอ้งจดัโครงการฝึกอบรมและพฒันาภายใน
หรอืภายนอกองคก์าร มภีารกจิหน้าทีใ่ดบา้งทีต่อ้งปรบัปรงุแก้ไขไดด้ว้ยการฝึกอบรมพฤตกิรรม
ที่ต้องเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ หรอืปรบัเปลี่ยนทศันคติ รวมทัง้สภาพการณ์ที่เป็น
ปัญหาและแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา การวเิคราะห์บุคคลนี้จะใช้
วธิกีารวเิคราะห์หาความจ าเป็นได้หลายวธิ ีเช่น การส ารวจ สอบถาม สมัภาษณ์ การทดสอบ 
การประชุม และผลการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

 ดงันัน้ การประเมนิความจ าเป็นที่จะท าให้ทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้อนัจะน าไปสู่การฝึกอบรมที่จะช่วยให้การฝึกอบรมไม่หลงทางในการ
ด าเนินการซึ่งจะกล่าวได้ว่าก่อนการฝึกอบรมจ าเป็นต้องได้ขอ้มูลมาจากการวเิคราะห์องค์การ 
การวเิคราะหง์าน และการวเิคราะหบ์ุคคล 

  
ข้อควรค าถึงในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ต้องมาจากนโยบายขององค์การในการที่
ผูบ้รหิารได้เลง็เหน็ความส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาให้พนักงานในองค์การมศีกัยภาพหรอื
สมรรถนะทีสู่งและให้พนักงานสามารถสรา้งสรรค ์พฒันาผลติภณัฑใ์หต้อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและเป็นไปตามความต้องการหรอืความคาดหวงัของผู้บรหิาร การประเมนิความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมนับว่าเป็นเครื่องมอืส าคญัที่ท าให้นักพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ด้ทราบถงึ
ทกัษะ ความสามารถของพนักงานที่มอียู่ในปัจจุบนัซึ่งจะน าไปสู่การฝึกอบรมและพฒันาให้ได้
ตรงกบัความต้องการขององคก์าร และของพนักงานได ้ดงันัน้ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการประเมนิความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละดบัจงึตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการประเมนิความจ าเป็นเริม่ตัง้แต่
ผูบ้รหิารระดบัสูงซึง่มหีน้าทีใ่นการสนับสนุนในระดบันโยบาย ผูบ้รหิารระดบักลางมหีน้าทีใ่นการ
ผลกัดนัและจดัการวางแผนด าเนินการโครงการฝึกอบรมใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์และพนกังานผูเ้ขา้รบั
การอบรมจะตอ้งมหีน้าทีใ่นการเขา้รบัการอบรมและพฒันางานหลงัจากไดร้บัการฝึกอบรมสิน้สุด  
ดงันัน้ ขอ้ควรค านึงถงึความเกีย่วขอ้งในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมสามารถสรปุได้
ในตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้ควรค านึงในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ประเภท ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูเ้ข้ารบัการอบรม 

วเิคราะหอ์งคก์าร - การอบรมมคีวามส าคญั
ถึ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต่ อ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
หรือไม่  การฝึกอบรม
สนับสนุนกลยุทธ์ของ
ธุรกจิอย่างไร 

- ควรใช้เงนิในการอบรม
หรอืไม่ จ านวนเท่าไหร่ 

- ต้องจ่ายเงิน เองหรือ
ได้รับการสนับสนุนจาก
องคก์าร 

วเิคราะหบ์ุคคล - พนักงานในหน้าที่ ใด 
หรอืหน่วยธุรกจิใดทีต่้อง
เขา้อบรม 

- ใครควรไดร้บัการอบรม  - ควรเลอืกใครเขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

วเิคราะหง์าน - องค์การมีคนที่มทีกัษะ
ความสามารถเพยีงพอที่
เหนือคู่แขง่หรอืไม่ 

- งานใดส าคญัต้องมกีาร
ฝึกอบรม  

- ควรอบรมงานใด และ
ดา้นใด 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (p.77). by Raymond A.Noe, 

       2005, New York: McGraw-Hill. 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการประเมนิความต้องการในการฝึกอบรมนัน้โดยส่วนใหญ่
องคก์ารมกันิยมใช้การสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน การอ่านจากเอกสารที่มกีารจดบนัทกึ การ
สมัภาษณ์พนักงาน หัวหน้างาน การสนทนากลุ่มหรอืการอภิปรายกลุ่ม และการออกแบบ
สอบถามเพื่อต้องการทราบถงึงาน ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะทีต่้องการของ
งาน ซึง่เครือ่งมอืต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาจะพบว่าแต่ละประเภทกม็คีุณลกัษณะทีม่ขีอ้ด ีและขอ้เสยีใน
แต่ละประเภท จุดมุง่หมายทีส่ าคญัทีต่้องใชเ้ครือ่งมอืแต่ละประเภทในการน ามาคน้หาปัญหาหรอื
สิง่ที่เกดิขึ้นในการท างานของพนักงานย่อมเลอืกวธิกีารหรอืประเภทของเครื่องมอืที่ใช้ในการ
ประเมนิความจ าเป็นในการอบรมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นจรงิใหม้ากทีสุ่ด สามารถน ามาแก้ปัญหา
ได้ดว้ยการฝึกอบรม ซึ่งหากเลอืกเครื่องมอืทีเ่หมาะสมทีน่ ามาใชใ้นการคน้หาไดต้รงประเดน็ใน
การน ามาแก้ปัญหาในการฝึกอบรมก็จะท าให้มาก าหนดวตัถุประสงค์ เนื้อหา วธิกีาร และการ
วางแผนด าเนินการในการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพได ้อย่างไรก็ตามบางองคก์ารอาจใช้
วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมนิความจ าเป็นด้วยการสนทนากลุ่มหรอือภปิรายกลุ่ม
เนื่องจากในบางลกัษณะของงานมคีวามเหมาะสมกบัการคน้หาขอ้มลูทีพ่ดูคุยกนัแบบเผชญิหน้า
กนั ที่มกีารประชุมแลกเปลี่ยนกนัจนได้ขอ้สรุปร่วมกนั หรอืจะใชว้ธิกีารแบบการสมัภาษณ์ทาง



 146 

โทรศัพท์ เป็นต้น เครื่องมอืในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม สามารถสรุปได้ดงันี้ 
(Raymond A.Noe,2005, p.77-80)  

 1. การสังเกต (Observation) หมายถึง ประสาทสัมผัสทัง้ห้าที่หน้าที่ในการวัด 
ประเมนิ ตัดสนิใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุปหรอื
ข้อเท็จจริงที่ต้องการทราบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรบัในต้องการทราบพฤติกรรมการ
ปฏบิตังิานของพนักงานในต าแหน่งงานนัน้ การสงัเกตแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การสงัเกต
แบบมสี่วนรว่ม ลกัษณะน้ีเขา้ไปรว่มในการท างานและใหผู้ถู้กสงัเกตทราบจะสมัภาษณ์กไ็ด ้และ
การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม จะมลีกัษณะเฝ้าสงัเกตการณ์โดยไมใ่หผู้ถู้กสงัเกตรูต้วัหรอืเฝ้าดอูยู่
รอบนอก การสงัเกตจะเกดิประสทิธภิาพหรอืไมข่ึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ ดงันี้ 
  1.1 ความตัง้ใจ (attention) การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
พนกังานจะตอ้งมคีวามตัง้ใจและสนใจเฉพาะเรือ่งทีก่ าลงัสงัเกตพยายามตดัความอคตหิรอืความ
ล าเอยีงออกไป  
  1.2 ประสาทสมัผสั (sensitive) การสงัเกตจะตอ้งมปีฏภิาณไหวพรบิ เฉลยีวฉลาด 

เฉียบพลนัในการเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมลีกัษณะตาดู หูฟัง ความรู้ไวสามารถ
วเิคราะหใ์นสิง่ทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 

  1.3 การรับรู้ (perception) การรับรู้ของผู้ส ังเกตขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ
ความสามารถของผู้สงัเกตในขณะทีเ่กดิการรบัรูส้ามารถทีจ่ะเขา้ใจ และวเิคราะหใ์นสิง่ทีก่ าหนด
ไวไ้ด ้

 2. แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นชุดของค าถาม ซึ่งได้รวบรวมเรยีบเรียง
เนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบเป็นข้อค าถามที่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบและแก้ไขขัน้ต้น มีการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะน าไปถาม ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกบังานจะต้องมคีวามสอดคล้อง
เกี่ยวกบัหน้าที่หลกัของต าแหน่งงานที่ปฏบิตัเิพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชดัเจนมาท าการประเมนิความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม หากข้อค าถามที่ก าหนดไว้มปีระเด็นความถูกต้อง ชดัเจนก็ยิง่ท าให้
ทราบถงึปัญหาพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าไปประเมนิความจ าเป็นเพื่อน าปัญหามา
แก้ปัญหาในการวางแผนการฝึกอบรม และการก าหนดหลกัสูตร เนื้อหา และวตัถุประสงคใ์นการ
ฝึกอบรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. การสมัภาษณ์ (Interviews) เป็นการสนทนาซกัถามเพื่อตอ้งการความจรงิเกีย่วกบั 

พฤติกรรมการท างานที่ท าให้เกดิปัญหา หรอืค้นหาค าตอบที่ต้องการร่วมกนั ซึ่งนับได้ว่าเป็น
กระบวนการในการพูดคุยระหว่างสองคนขึน้ไปอยา่งมจีุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างบางประการ เพื่อ
น าขอ้มูลที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการหาความจ าเป็นในการพฒันาพฤตกิรรมในการท างานและ
น าไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขใหด้ขีึน้ ซึง่การสมัภาษณ์มสีองประเภท ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์แบบเป็น
ทางการ และสมัภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ ในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดย    
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ส่วนใหญ่องค์การมกันิยมใช้เครื่องมอืประเภทนี้เนื่องจากการสมัภาษณ์จะใช้วธิกีารสมัภาษณ์
แบบเผชญิหน้าพูดคุยกนัเพื่อน ามาสู่การค้นหาขอ้มูลที่แท้จรงิเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานที่อาจจะ
เป็นปัญหาซึ่งไม่สามารถปรากฏชัดแจ้งได้ต้องมกีารค้นหาข้อเท็จจรงิเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทีต่รงกบัความตอ้งการทัง้บุคลากร งาน และองคก์าร 
 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เป็นกระบวนการในการรวบรวมขอ้มลูจากการ
พูดคุย แบบมกีระบวนการ แลกเปลีย่นกนัแบบการประชุมแลกเปลี่ยนกนัที่เป็นการเสนอความ
คดิเหน็ในแง่มุมต่าง ๆ แนวค าถามจะต้องมกีารก าหนดไวก่้อนล่วงหน้า และจะตอ้งมกีารจดัเป็น
หมวดหมู่ เรยีงล าดับก่อนหลัง เพื่อป้องกันความสับสนในการสนทนา ในการสนทนากลุ่ม
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในกลุ่มจะต้องเป็นพนักงานกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์หรอืลกัษณะงานที่
เหมอืนกัน หรอืคล้ายกัน และใกล้เคียงกนัเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคดิระหว่าง
สมาชกิในกลุ่ม ในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม จะต้องพยายามใหพ้นักงานไดแ้สดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการท างานใหม้ากทีสุ่ด 

 5. การจดบันทึกข้อมูล (Documentation) เป็นการจดบันทึกข้อมูลที่มีจากการ
ปฏบิตังิานเพื่อมาคน้หาปัญหาพฤตกิรรมการท างานทีม่ผีลท าใหเ้กดิปัญหาในการปฏบิตัเิพื่อจะ
ให้แก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรม ดงันัน้ ปัญหาที่เกิดขึน้ต้องเป็นปัญหาที่แก้ได้โดยการฝึกอบรม 
หากเป็นปัญหาทีไ่ม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยการฝึกอบรมกย็อ่มตอ้งมกีารคน้หาปัญหาต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้เพื่อหาแนวทางหรอืวธิกีารอื่นต่อไป 

 เครื่องมอืที่องคก์ารหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทัง้หน่วยงานภาครฐัธุรกจิเอกชน
ทีส่ามารถน ามาคน้หาปัญหาที่เกดิขึน้จากพฤตกิรรมการท างานท าให้ส่งผลการผลติสนิคา้ และ
บรกิาร หรอืการท างานมปีระสทิธิภาพลดลง องคก์ารสามารถใชเ้ครื่องมอืทัง้ 5 ประเภทมาช่วย
ในการค้นหาปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ที่จะน ามาประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเป็นการ
น าไปสู่การวางแผนบรหิารโครงการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพได ้ขณะเดยีวกนัเครื่องมอื ต่าง ๆ 
ที่องค์การน ามาใช้แต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างในการน ามาใช้และมีข้อดี และข้อเสีย 
ดงันัน้ นักพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่เป็นผู้รบัผดิชอบในการฝึกอบรมและพฒันาจะต้องพจิารณา
ถงึขอ้ด ีและขอ้เสยีต่าง ๆ ดงัปรากฏในตารางที ่4.2  
 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้ด ีและขอ้เสยีของเทคนิคการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

เทคนิคการประเมินความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

ข้อดี ข้อเสีย 

การสงัเกต 1. ได้รบัข้อมูลที่เป็นสภาพแวดล้อม
การท างาน 

2. ช่วยในการเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อ  

1. ตอ้งใชท้กัษะในการสงัเกต 

 

2. พฤตกิรรมการท างานอาจจะไม่  
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้ด ีและขอ้เสยีของเทคนิคการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม (ต่อ) 
เทคนิคการประเมินความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

ข้อดี ข้อเสีย 

การสงัเกต สนับสนุนหรือขดัแย้งกับข้อมูลที่ได้
จากการบอกเล่า 
3. ลดการเขา้ไปรบกวนในการท างาน 

4. เป็นการเกบ็ขอ้มลูไดทุ้กระดบั เช่น 
คนพิการที่พูดไม่ได้  และไม่ได้ยิน
เสยีง  

เป็นไปตามความจรงิ 
 

3. ใชเ้วลานาน และตอ้งลงทุนสงู 
4. ผลของการสงัเกตมกัมลีกัษณะ
เป็นการพรรณนาที่ละเอียดลกึซึ้ง 
ยากแก่การประเมินตัวเลขและ
แปลความหมาย 

แบบสอบถาม 1. ประหยดัค่าใชจ้่าย(ราคาถูก)  
2.เกบ็ขอ้มลูไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 

3. สรุปขอ้มลูไดง้่าย 

1. ใชเ้วลามาก 

2. อาจจะไดร้บัผลการตอบรบักลบั
มากน้อย 

3. ขาดความละเอยีด 

4. ไดข้อ้มลูเฉพาะเรื่องทีถ่าม 

การสมัภาษณ์ 1. ไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นสาเหตุและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 
2. สามารถสบืหาขอ้อื่นเพิม่เตมิได ้

3. สอบถามรายละเอยีดเพิม่ที่
ตอ้งการได ้

1. ใชเ้วลานาน  
 

2. วเิคราะหข์อ้มลูยาก 

3. ตอ้งใชท้กัษะในการสมัภาษณ์ 

4. ธุรกจิขนาดเลก็อาจท าไดย้าก 

5. ก าหนดเวลาไดย้าก 

6. ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น 

การสนทนากลุ่ม 1. เหมาะกบัหวัขอ้ทีซ่บัซอ้น 

2. อาจจะมกีารตัง้ค าถามที่
หลากหลายไดเ้พื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิ 

1. ใชเ้วลานาน 

2. มกีารใหข้อ้มลูทีท่่านคดิว่า
ตอ้งการแบบนัน้ 

3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีห่ลากหลาย
อาจจะไม่กลา้ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความ
จรงิ 
4. การสรา้งแนวค าถามจะตอ้ง
เรยีบเรยีงแนวค าถามใหด้ ี  

การจดบนัทกึขอ้มลู 1.เป็นแหล่งขอ้มลูทีด่ขีองขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน 

2. ไดต้ามวตัถุประสงค ์

3. เหมาะส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูงาน
หรอืกระบวนการท างานใหม่ ๆ  

1. อาจจะไม่เขา้ใจภาษาและ
เทคนิคเฉพาะ 
2. อาจจะไดข้อ้มลูไม่ครบถว้น 

 

 
ภาพท่ี 4.2 กระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (p.80). by Raymond 

       A.Noe, 

       2005, New York: McGraw-Hill. 
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กระบวนการในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 ในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมจ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งเป็นกระบวนการ
หรอืขัน้ตอนจงึจะท าใหก้ารประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมเกดิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่ง
กระบวนการดงักล่าวจะเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืชีน้ าให้องคก์ารสามารถน าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกบั
การฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามความต้องการทีแ่ทจ้รงิและเกดิผลต่อพนักงาน งาน และองคก์าร ซึ่ง
หากองค์การสามารถฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อันเนื่ องมาจากการวิเคราะห์ได้ตาม
กระบวนการดงักล่าวเพื่อน ามาแก้ปัญหาได้จรงิย่อมท าให้องค์การสามารถลดต้นทุนในการ
พฒันาและฝึกอบรมได้อย่างแทจ้รงิ ซึ่งกระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม
ได้มีนักวิชาการเสนอกระบวนการไว้ (Goldstein, 1993, p. 93-97; Raymond A.Noe, 2005,    

p.80-94) ซึง่ไดเ้สนอกระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมไว ้ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหอ์งคก์าร 

- ทศิทางกลยทุธ ์

- การสนบัสนุนจากผูจ้ดัการ 
เพื่อนร่วมงาน และกจิกรรม
การอบรม 

- ทรพัยากรการฝึกอบรม 

- สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  

ตอ้งการสละเวลาและเงนิส าหรบัการอบรมหรอืไม ่

วิเคราะหบ์ุคคล                  
- คณุลกัษณะของ
บุคคล 

- ปัจจยัน าเขา้ 
- ผลลพัธ ์

- สถานการณ์ต่อเน่ือง 
(จะท าอะไรต่อไป) 
- ผลสะทอ้นกลบั  

วิเคราะหง์าน หรือ
สมรรถนะ 

- กจิกรรมการท างาน 

- ความรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถของ
พนกังานภายใต้
เงื่อนไขการท างาน 

 

ภาพท่ี 4.2 กระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (p.80). by Raymond  

       A.Noe, 

       2005, New York: McGraw-Hill. 
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 1. การวิเคราะหอ์งคก์าร (Organizational Analysis)   
  เป็นการศึกษาสภาพขององค์การในปัจจุบนั ซึ่งมผีลกระทบต่อการด าเนินการจดั
โครงการฝึกอบรมและพฒันา โดยการศกึษาสภาพบรบิททัง้ภายในและภายนอกองค์การ โดย
น ามาวเิคราะห์ให้ครอบคลุมถึงเป้าหมายขององค์การ รวมทัง้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สนับสนุนให้
องค์การสามารถได้เปรยีบทางการแข่งขนั สภาพบรรยากาศขององค์การ โครงสรา้งองค์การ 
ทรพัยากรต่าง ๆ ทีส่นับสนุนใหอ้งคก์ารด าเนินงานไปไดอ้ย่างราบรื่น และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทีอ่าจ
เกิดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกองค์การ จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์องค์การจะท าให้องค์การ  
ทราบถงึจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรคของการด าเนินงานในองคก์าร ซึง่การวเิคราะหจ์ะ
ช่วยตรวจสอบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงินัน้มปัีญหาอะไรบา้ง จะแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวด้วย
วธิกีารใด และจะต้องแก้ไขที่เครื่องมอื เครื่องจกัร และจะต้องแก้ไขปัญหาที่บุคคล หรอืสภาพ
การท างานและงานประจ าที่ปฏิบตัิ ซึ่งสิง่เหล่านี้จะท าให้องค์การสามารถเลอืกมาตรการใดที่
เร่งด่วนเพื่อลดปัญหาหรอืแก้ปัญหาเหล่านัน้ให้หมดไปได้ ซึ่งเครื่องมอืที่ใช้ในการวเิคราะห์
องค์การ โดยส่วนใหญ่จะใช้วธิกีารศึกษาคู่มอื เอกสาร สมัภาษณ์ สนทนากลุ่มผู้จดัการ และ
สอบถามจากหน่วยงานฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เป็นตน้  
 2. ทิศทางกลยทุธ ์(Strategic Direction)  
  การฝึกอบรมและพฒันาจ าเป็นต้องมกีารพจิารณาถงึกลยุทธธ์ุรกจิขององคก์ารซึง่จะ
ท าให้เห็นทิศทางในการฝึกบรมและพัฒนาว่า ขณะนี้องค์การต้องมกีารพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า หรอืการฝึกอบรมต้องน าปัญหาเกี่ยวกบัลูกค้ามาพฒันา
เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียง
พจิารณาว่าการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะความสามารถของพนักงาน แต่หากต้อง
พจิารณาและศกึษาเป้าหมายหรอืทศิทางขององคก์ารอย่างชดัเจนและเกดิความเป็นไปไดจ้งึจะ
ท าใหก้ารฝึกอบรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรอืทศิทางของกลยุทธน์ัน่เอง 
 3. การสนับสนุนจากผู้จดัการ เพ่ือนร่วมงาน และกิจกรรมการอบรม (Support of 

Managers, Peers, and Employees for Training Activities)  
  ในการพฒันาและฝึกอบรมในบางครัง้พนักงานอาจขาดความสนใจและกระตอืรอืรน้
ไดห้ากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนอย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่อง ดงันัน้ ผูจ้ดัการตอ้งมกีารประเมนิถงึความ
จ าเป็นในความต้องการของพนักงาน  แต่ละคนว่าสามารถปฏบิตังิานไดต้ามความสามารถของ
คนกบัความยากของงานนัน้หรอืไม่ ผูบ้รหิารต้องก าหนดนโยบายการพฒันาพนักงานรายบุคคล
อย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง ใน
ขณะเดยีวกนัเพื่อนร่วมงานต้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น เวลา การสอนงาน และ 
การสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงาน เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นจดัการ พนักงาน และเพื่อน
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รว่มงานต้องให้ความส าคญักบักจิกรรมในการฝึกอบรม เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรงุโปรแกรมการ
ฝึกอบรมต่อไป 

 4. ทรพัยากรการฝึกอบรม (Training Resources)  
  ความจ าเป็นในการก าหนดงบประมาณ และผูเ้ชีย่วชาญในการฝึกอบรม การก าหนด
วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมต้องจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ให้ชดัเจน ได้แก่ งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมอื เทคโนโลย ีและจ านวนทรพัยากรมนุษย ์เช่น ผูช้่วยเชี่ยวชาญการฝึกอบรม 
หรอืวทิยากร รวมทัง้การวิเคราะห์ความต้องการด้านก าลงัคน ซึ่งจ าเป็นต่อการท างานของ
องคก์ารในอนาคต  
 5. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
  การวางแผนบริหารโครงการฝึกอบรมต้องมีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของพนักงาน ได้แก่ การมอบหมายงาน การบงัคบับญัชา การท างานร่วมกันเป็นทีม 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน สภาพเครื่องมอืเครื่องจกัรในการท างาน เพื่อนร่วมงาน และ
หวัหน้างาน ซึ่งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการท างานจะเอื้ออ านวยต่อการฝึกอบรมและเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้การบริหารวางแผนโครงการฝึกอบรมให้ประสบความส าเร็จ  ซึ่งการวิเคราะห์
องคก์ารจะเหน็ภาพรวมทัง้ของการท างานของพนักงาน ท าใหผู้้บรหิารสามารถน าขอ้มลูมาเป็น
ฐานในการพจิารณาใหก้ารสนับสนุนในการส่งเสรมิใหผู้้รบัการฝึกอบรมน าความรูม้าประยุกต์ใช้
ในการท างานประจ า รวมทัง้ใหร้างวลัตอบแทนส าหรบัพนักงานทีไ่ดร้บัการผ่านการฝึกอบรมให้
สรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
 6. ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัองคก์าร  
  เป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการบรหิารวางแผนโครงการฝึกอบรม ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สงัคม การศึกษา การเมอืง กฎหมาย และนโยบายภาครฐั เป็นต้น ซึ่งปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ารและการวางแผนบรหิารโครงการฝึกอบรม เช่น สภาพ
เศรษฐกจิมคีวามผนัผวนท าใหม้ผีลต่อการผลติสนิคา้และบรหิารรวมทัง้การสรรหาบุคลากร การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีมผีลต่อการก าหนดเป้าหมายและกลยทุธธ์ุรกจิองคก์าร หรอืการออ
กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน พฤติกรรมความต้องการของผู้บรโิภคเปลี่ยน 
อาจมผีลท าให้องค์การต้องปรบัเปลี่ยนระบบ เครื่องมอื เครื่องจกัร และวธิกีารท างานแบบใหม ่
รวมทัง้กลยทุธธ์ุรกจิ เพื่อน าไปจดัท าแผนกลยทุธ ์ 
 ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์การเพื่อต้องการทราบถึงสภาพข้อมูลเกี่ยวกับการบรหิาร
จดัการองค์การที่น ามาประกอบในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมให้การวางแผนการ
บรหิารโครงการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร สามารถสรปุไดด้งันี้ 
  1. การวิเคราะห์องคก์าร เป็นการวเิคราะหส์ภาพจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของการด าเนินการองคก์ารและท าใหท้ราบถงึปัญหาในเชงิลกึ ท าให้นักพฒันาทรพัยากรมนุษย์
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น ามาพิจารณากลยุทธ์การฝึกอบรมให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อก าหนดเป้าหมายและ
ทศิทางขององคก์าร นักพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถน ามาท าการวางแผนบรหิารโครงการจดั
ฝึกอบรมให้ครอบคลุมถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมได้ตรงตามวตัถุประสงค์ขององค์การ 
พนกังาน และลกูคา้ได ้

  1.1 การวเิคราะห์องคก์ารท าให้ทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัองคก์าร ณ ขณะนัน้หาก
องคก์ารเหน็ว่าปัญหาดงักล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ยการฝึกอบรม แสดงว่าปัญหานัน้มี
ความชดัเจนที่แก้ปัญหาได้ด้วยวิธกีารนัน้ ดงันัน้ ข้อควรพิจารณาที่ส าคญัคือปัญหาบางไม่
สามารถแกไขไดด้้วยการฝึกอบรม จงึต้องมกีารวเิคราะหอ์งค์การอย่างละเอยีดดว้ยขอ้มลูที่เป็น
จรงิ 
  1.2 การก าหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมจ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการ 
และท าให้เห็นถึงการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดย
สามารถน าไปทศิทางหรอืเป้าหมายขององคก์าร 
  1.3 ผู้บรหิารทุกระดบัและพนักงานทุกคนในองค์การจะต้องให้ความส าคญัในการ
ฝึกอบรมเพื่อใหน้ าไปสู่การพฒันากลยทุธธ์ุรกจิขององคก์ารในเป้าหมายเดยีวกนั 

  1.4 ผู้บรหิารระดบัสูงต้องก าหนดนโยบายในการฝึกอบรมและสนับสนุนงบประมาณ
อยา่งจรงิจงัเพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าในการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อความกา้วหน้าขององคก์าร 
  1.5 การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน
เทคโนโลยซีึ่งท าให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจที่สูงมาก ผู้บรหิารจะต้องให้ความสนใจและเห็น
ความส าคญัที่จะให้พนักงานได้รบัความรูใ้หม่ ๆ ก่อนคู่แข่งขนั และเปิดใจกว้างในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ให้เกิดการเรยีนรู้ของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีหลายรูปแบบที่ต้องการพัฒนา      
ไมเ่พยีงแต่ใชก้ารฝึกอบรมเท่านัน้ 

  1.6 ผู้บริหารทุกระดับในองค์การจะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
พนักงานและการส่งเสรมิสนับสนุนใหพ้นกังานประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความสามารถทกัษะต่าง ๆ ใน
การพัฒนางานโดยการให้ได้รบัรางวลัตอบแทนหรอืการจูงใจด้วยวธิีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบหรอืตวัอยา่งทีด่ขีองพนกังานในองคก์าร 
 2. การวิเคราะห์บุคคล (Person Analysis) การวเิคราะห์บุคคลช่วยแสดงให้เห็นถึง
ความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานนัน่คอื ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานในปัจจุบนัหรอื
ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพทีค่าดว่าจะเป็นความต้องการส าหรบัการฝึกอบรมหรอืไม่ ความตอ้งการใน
การฝึกอบรมอาจเป็นผลมาจากแรงผลกัดนัจากปัญหาการปฏบิตังิาน งานที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
หรอืการใช้เทคโนโลยใีหม่ ดงันัน้ แรงผลกัดนัหลกั ๆ ที่ต้องท าให้มคีวามจ าเป็นต้องฝึกอบรม
เกดิจากลูกคา้รอ้งเรยีน ผลการปฏบิตังิานลดลง เกดิอุบตัเิหตุในขณะปฏบิตังิาน หรอืพฤตกิรรม
ที่ไม่ปลอดภัยในการท างาน ตัวชี้ว ัดที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมคือถ้างานมกีารเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงประสิทธภิาพการท างานใน
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ปัจจุบนั หรอืพนักงานต้องสามารถท างานใหม่ได ้ซึง่การวเิคราะหบ์ุคคล จะท าใหท้ราบถงึความ
จ าเป็นในการเคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม และมกีระบวนการวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อผลการปฏบิตัิงานและการเรยีนรู้ กระบวนการดงักล่าวจะท าให้พนักงานมคีวามพร้อมและ
ความความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของพนักงาน ได้แก่ ความสามารถ ทศันคต ิความเชื่อ 
และแรงจูงใจที่จ าเป็นต่อเนื้อหาในการเรยีนรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และ 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้ออ านวย และไม่รบกวนต่อการเรยีนรู้ ให้เกิดประสทิธภิาพ 
กระบวนการนี้ยงัรวมถงึการประเมนิคุณลกัษณะของบุคคล ปัจจยัน าเขา้ ผลลพัธ ์ความต่อเนื่อง 
และการสะท้อนกลบั คุณลกัษณะของบุคคลจงึหมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทศันคต ิเป็นต้น ซึ่งปัจจยัน าเขา้ นัน้จะเป็นค าคู่มอืทีบ่อกพนักงานว่าจะท าอะไร ท าอย่างไรและ
เมื่อไหร่ทีจ่ะปฏบิตังิานปัจจยัน าเขา้จงึหมายถงึทรพัยากรต่าง ๆ ทีช่่วยสนับสนุนใหพ้นักงานได้
ปฏบิตังิานให้ส าเรจ็ได้แก่  เครื่องมอื อุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ เป็นต้น ผลลพัธ์ ที่ได้คอื 
มาตรฐานของผลการปฏบิตังิาน ส่วนผลทีต่ามมา คอื สิง่จงูใจทีเ่ป็นผลตอบแทนการท างานของ
พนักงาน ขอ้มูลยอ้นกลบัจะได้รบัจากพนักงานที่ก าลงัปฏบิตัิงานอยู่ ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้จะได้มา
จากการสมัภาษณ์ หรอืแบบสอบถามซึ่งน ามาใช้ในการวเิคราะห์คุณลกัษณะของบุคคล ปัจจยั
น าเข้า ผลลพัธ์ ผลที่ตามมา และการย้อนกลบัข้อมูล ดงันัน้ การวิเคราะห์ว่าบุคคลจะต้องมี
จะต้องมทีกัษะเบื้องต้น ความรูค้วามเขา้ใจในงาน ความสามารถ การอ่าน การฟังที่เขา้ใจได้ด ี
และประสิทธิภาพในตนเองได้นัน้  จะมีขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีนรู้เพื่อให้ทราบถึง
คุณลกัษณะของบุคคลโดยเริม่ตัง้แต่ สงัเกตว่าพนักงานมทีกัษะในการท างานอย่างไร รวบรวม
ขอ้มลู สมัภาษณ์เบื้องต้น พจิารณาว่าพนักงานมทีกัษะพืน้ฐานจ าเป็นในการท างาน ทดสอบหรอื
วดัผลการเรยีนรู ้และท าการเปรยีบเทยีบกบัพนักงานในลกัษณะงานเดยีวกนัซึง่สามารถอธบิาย
ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีนรูไ้ดใ้นตารางที ่4.3  

 

ตารางท่ี 4.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน กิจกรรม 

1. สงัเกตทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้
ในการท างาน 

ทกัษะพื้นฐานที่พนักงานต้องใช้ในการท างานต้องมีการสงัเกตเพื่อให้
ทราบว่าพนักงานขาดทักษะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่
พนักงานใช้ในการท างานที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ 
ใช้ได้ถูกต้องหรอืไม่ ทกัษะเกี่ยวกบัการอ่านและ การเขยีน รวมทัง้การ
แสดงความคดิเหน็ในการท างาน 

2. รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด เป็นกจิกรรมทีต่้องท าทัง้การเขยีน และการอ่านในการท างาน เอกสารที่
ใช้ในการท างาน ก าหนดทกัษะความรูใ้นการท างาน แบบฟอรม์ บนัทกึ
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นกจิกรรมทีใ่ชใ้นการท างาน 

3. สมัภาษณ์ทักษะเบื้องต้นที่ใช้
ในการท างาน 

ก าหนดทกัษะพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการท างานในปัจจุบนัมกีารพจิารณาทกัษะ
พืน้ฐานของงานดว้ยตนเองเพื่อใหท้ราบถงึทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ 
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ตารางท่ี 4.3 ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการเรยีนรู ้(ต่อ) 
ขัน้ตอน กิจกรรม 

 

4. พิจารณาว่าพนักงานมีทักษะ
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีใ่ชใ้นการท างาน 

 

5. มกีารทดสอบความรู ้

ท างาน 

พจิารณาว่าพนกังานมทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการท างาน โดยมี
การรวบรวมจากการสงัเกตโดยการสมัภาษณ์ และทดสอบทกัษะการ
อ่าน การเขยีน ทกัษะการค านวณ และการให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่ท า
ใหเ้กดิความส าเรจ็ในการท างาน 

จะด าเนินการในการทดสอบความรูว้่าพนักงานมคีวามรูใ้นการท างานใน
ปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ที่จ าเป็นที่ใช้ในการท างาน เช่น ความรู้ด้าน
พมิพด์ดี ความรูด้า้นการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็ ความรูด้า้นภาษา เป็นตน้ 

6. เปรยีบเทยีบทกัษะพนกังาน  ท าการเปรยีบเทยีบทกัษะของพนักงานทีม่ีอยู่แลว้กบัเกณฑ์มาตรฐานที่
ตอ้งมเีพื่อเตมิเตม็ทกัษะทีข่าดไปใหส้ามารถน ามาใชใ้นกจิกรรมของการ
ท างานทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development (p.87). by Raymond A.Noe,  

       2005, New York: McGraw-Hill. 

 

 จะเหน็ได้ว่าผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะของบุคคล ปัจจยัน าเขา้ ผลลพัธ์ ผลที่ตามมา 
และการสะท้อนกลบัมอีิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ ซึ่งแรงจูงใจในการเรยีนรู้เป็นความ
ตอ้งการของผูอ้บรมทีต่้องการจะเรยีนรูเ้นื้อหาในการฝึกอบรม ซึง่แรงจงูใจในการเรยีนรูอ้าจจะมี
อทิธพิลมาจากคุณลกัษณะของบุคคลและสภาพแวดล้อม ผลของการวเิคราะห์คุณลกัษณะของ
บุคคลจะช่วยให้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรบัการวางแผนการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม เมื่อน ามา
จดัการฝึกอบรมต้องสามารถท าให้พนักงานมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถเพิม่ขึน้ รวมไปถงึให้
เกดิการเปลีย่นแปลงทศันคตไิปในทางทีด่ขี ึน้อนัจะน าไปสู่การแก้ปัญหาในการปฏบิตังิานได้ ซึง่
การวเิคราะหบ์ุคคลจะเป็นการท าใหท้ราบถงึความสามารถที่จะท าให้บุคคลไดเ้รยีนรูไ้ด้จากการ
พฒันาและฝึกอบรมด้วยเครื่องมอืหรอืเทคนิคในการเรยีนรูอ้ย่างไรได้บ้างและจะสามารถท าให้
เกดิความเขา้ใจในการเรยีนรูเ้พื่อน าไปพฒันาตนเองในหน้าที่ ซึ่งจะแสดงให้เหน็ในภาพที่ 4.3 
กระบวนการวเิคราะห์ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อผลการปฏบิตัิงานและการเรยีนรู้ เป็นกระบวนการ
ก าหนดความพรอ้มในการฝึกอบรมของพนกังานทีป่ระกอบดว้ยสิง่ทีจ่ าเป็นดงัต่อไปนี้ 
 1. คุณลักษณะของบุคคล  (Person Characteristics) เป็นลักษณะที่มีในตัวของ
บุคคลนัน้ที่มกีารแสดงออกมาให้เห็นด้วยการกระตุ้น หรอืให้กระท าในสิง่ต่าง ๆ เพื่อสามารถ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิความส าเรจ็ ไดแ้ก่  
  1.1 ทักษะพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นส าหรบัพนักงานที่
สามารถท าให้งานนัน้ส าเร็จและเรยีนรู้ในการฝึกอบรมได้ ทักษะพื้นฐานนี้จะรวมถึงความรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการอ่าน และเขยีนได ้ทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ ซึง่ในตารางที ่4.3 เป็น



 155 

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบการรูห้นังสอื ได้แก่ การอ่าน การเขยีน การค านวณ การ
แกปั้ญหา และการคดิวเิคราะห ์เป็นตน้ แสดงใหเ้หน็ในตารางที ่4.3  
  1.2 ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Ability) หมายถงึ ความรูค้วามเข้าใจ
ในการสื่อสารทางการพูด ความสามารถทางการค านวณ และความมเีหตุมผีล ซึ่งความรูค้วาม
เข้าใจ คอื ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน และเขยีนได้อย่างด ีส่วนด้านการค านวณต้องมี
ความสามารถในการคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นย าโดยสามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ด้เป็นอย่างด ีและความมเีหตุมผีล คอื เป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะไดโ้ดยมแีนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้ 
  1.3 ความสามารถในการอ่าน (Reading ability) เป็นการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของพนักงานว่ามคีวามสามารถในการอ่านในระดบัทีสู่งขึน้ทีม่คีวามยาก ในการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมจะต้องมกีารใช้เครื่องมอื หรอืวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกอบรม ถ้าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ หรอืเรยีนรูใ้นระดบัสูงได้ก็จ าเป็นต้องใช้วสัดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกบัความสามารถของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม หากพนักงานไม่มสีามารถในการอ่านให้
เขา้ใจ จ าเป็นตอ้งมเีครือ่งมอื หรอืวธิกีาร 4 วธิกีาร ดงันี้ 
   1.3.1 พิจารณาหาเครื่องมอืช่วยในการอ่านเอกสารคู่มอืการปฏบิตัิงาน หรอืใช้
วดิโีอ หรอืใหเ้รยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัจิรงิหน้างาน (on the job training) ซึง่เป็นการเรยีนรูโ้ดยการ
เฝ้าด ู(watching) และดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ

   1.3.2 พนักงานที่ไม่ทกัษะในการอ่านเพยีงพอ อาจจะใช้วธิกีารทดสอบการอ่าน
และมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัระดบัทกัษะ  
   1.3.3 มกีารทดสอบการอ่าน และให้การฝึกอบรมกบัพนักงานที่มทีักษะการอ่าน
ไมด่พีอ 

   1.3.4 อาจจะต้องมกีารปรบัลกัษณะงานใหเ้หมาะสมกบัระดบัทกัษะการอ่านของ
พนักงาน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจ ซึง่เป็นวธิกีารทีม่คี่าใชจ้า่ยสูง และไม่ค่อยเหมาะสมดงันัน้ รปูแบบการ
อบรมจงึตอ้งมกีารพจิารณาใหเ้หมาะสมหรอือาจจะเลอืกวธิกีารไมฝึ่กอบรม รวมทัง้เปิดโอกาสให้
พนักงานฝึกทกัษะการอ่านเบือ้งต้น การค านวณ การเขยีน หรอืทกัษะอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่
บงัคบัแต่หากใครตอ้งการจะอบรมหรอืจะปรบัปรงุตนเองกส็ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได้ 
  1.4 สมรรถนะของตนเอง (Self-Efficacy) พนักงานจะมคีวามเชื่อในความสามารถ
ของตนเองที่ท าให้งานเกิดความส าเรจ็สมบูรณ์ได้ หรอืสามารถเรยีนรูง้านได้จากการฝึกอบรม 
โดยทัว่ไปแล้วพนักงานผู้ที่จะรบัรู้ความสามารถตนเองสูงจะส่งผลต่อความส าเร็จตนเอง 
พนักงานทีม่สีามารถท างานทีท่า้ทายกบัสิง่ใหม่ ๆ ซึง่ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้ารวดเรว็
พนักงานจงึต้องเรยีนรู้ให้เกิดทักษะในตนเองสูง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ย่อมเป็นผู้ที่มี
คุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นเฉพาะตน ยกตวัอย่าง การฝึกอบรมใหพ้นักงานไดใ้ชอุ้ปกรณ์ เครือ่งมอืที่
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ใชใ้นการท างานทีม่เีทคโนโลยสีูง หรอืคอมพวิเตอรท์ีน่ ามาใชใ้นการผลติ พนักงานจะพยายามที่
จะท าใหก้ารท างานนัน้มคีวามส าเรจ็ใหไ้ดโ้ดยมคีวามคาดหวงัใหเ้กดิผลลพัธท์ีสู่ง แต่ในเดยีวกนั
หากพนักงานที่มคีวามรบัรูใ้นความสามารถตนเองต ่า จะไม่มัน่ใจต่อการท างานของที่จะท าให้
เกดิความส าเรจ็ได้ จะไม่พยายามที่จะเผชญิหรอืหาวธิกีารแก้ปัญหา และคดิว่าสิง่ที่เป็นปัญหา
นัน้เป็นอุปสรรคที่จะขดัขวางไม่ให้เกิดความส าเรจ็หรอืผลลพัธ์นัน้ ซึ่งความพยายามในการ
เรยีนรูจ้ะยงัไมอ่าจท าใหเ้กดิความเชื่อว่าจะใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่คาดหวงัไว ้(Bandura, 1978 

อา้งถงึใน Raymond A.Noe, 2003, p.8) มกีารใหพ้นกังานพฒันาตนเองม ี4 ระดบั ดงันี้ 
   1.4.1 ให้พนักงานพฒันาตนเอง ตระหนักว่าการฝึกอบรมเป็นการพฒันาผลการ
ปฏบิตังิานมากกว่าเป็นการระบุว่าพนกังานไมม่คีวามสามารถ  
   1.4.2 ให้ขอ้มูลที่เพยีงพอเกี่ยวกบัโปรแกรมฝึกอบรม วตัถุประสงค์การฝึกอบรม 
ก่อนทีจ่ะมกีารฝึกอบรมจรงิ เพื่อใหท้ราบเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

   1.4.3 มนี าเสนอขอ้มลูความส าเรจ็ของพนักงานที่มกีารฝึกอบรมมาแลว้ ไดเ้ลื่อน
ต าแหน่ง ซึ่งตัวอย่างที่ดีในการฝึกอบรมมาแล้วได้มกีารเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นจงึท าให้เป็น
ตวัอยา่งทีด่กีบัพนกังานคนอื่นได ้

   1.4.4 ให้ก าลงัใจพนักงานที่เขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อใหพ้นักงานมัน่ใจว่าสามารถ
เรยีนรู้ และได้รบัประสบการณ์จากการฝึกอบรมเพื่อเกิดให้สร้างสมรรถนะของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  1.5 การตระหนักถึงความต้องการในการฝึกอบรมท่ีสร้างความก้าวหน้าใน
อาชี พ  (Awareness of Training Needs, Career Interests, and Goals) พ นั ก งานต้ อ ง
ตระหนักว่าตนเองมจีุดอ่อนจุดแขง็อย่างไรและมกีารพฒันาตนเอง ผู้จดัการต้องมัน่ใจว่าท าไม
พนักงานต้องฝึกอบรม และผูจ้ดัการตอ้งใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะโดย
พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานของพนักงาน และท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไม่รูส้กึว่าถูกบงัคบัให้
เขา้รบัการฝึกอบรม 

 2. ปัจจยัน าเข้า (Input) ในการพฒันาฝึกอบรมพนักงานในองคก์ารนับว่าเป็นสิง่ที่ต้อง
กระท าอย่างเป็นระบบหรอืเป็นกระบวนการทีม่ปัีจจยัในการน าเขา้สู่กจิกรรมในการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อให้สามารถท าให้พนักงานมคีวามรู ้เกดิทกัษะที่น ามาปฏบิตังิานได้
ซึง่ปัจจยัน าเขา้จะมทีัง้ปัจจยัที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมอื งบประมาณ สิง่สนับสนุน เวลา และคนซึ่ง
มกัจะเกีย่วขอ้งกบัมมุของพนกังาน 2 ประการ คอื  
  2.1 บรรยากาศในการท างาน (working condition) ประกอบด้วย ผลการปฏบิตัแิละ
การกระตุน้เรยีนรู ้ขอ้จ ากดั ประกอบดว้ย ขาดอุปกรณ์ เครือ่งมอื งบประมาณการสนับสนุน การ
จดัการ และเวลา 
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  2.2 การให้ความสนับสนุนทางสงัคม (social support) เกี่ยวขอ้งกบัผู้จดัการ เพื่อน
ร่วมงาน ที่พรอ้มจะให้ให้ความช่วยเหลอื ถ้าพนักงานมคีวามรูม้คีวามทกัษะ แต่ไม่มอุีปกรณ์ที่
เหมาะสมกไ็มส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในลกัษณะน้ีจะหมายถงึพนกังานทีม่ ี
ความรู ้ความสามารถดแีต่ขาดการสนับสนุนหรอืได้รบัการช่วยเหลอืจากคนรอบขา้งในสถานที่
ท างาน 

 3. การสร้างบรรยากาศและการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่สามารถท าให้ผู้เรยีนรูไ้ด้เกิดการเรยีนรูไ้ด้เป็นอย่างดนีัน้ย่อมอาศัย
หลกัการต่าง ๆ ที่มาสนับสนุนกระตุ้น เสรมิสรา้งแรงจงูใจหรอืแรงเสรมิให้ผูเ้รยีนรูห้รอืผูร้บัการ
ฝึกอบรมได้เกดิความเขา้ใจในเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรนัน้ ๆ รวมทัง้สามารถท าให้เกิด
ทกัษะทีอ่นัจ าน าไปสู่การปฏบิตังิานในงานทีป่ระจ า ดงันัน้การสรา้งบรรยากาศและการกระตุ้นให้
เกดิการเรยีนรูผู้จ้ดัการฝึกอบรมเพื่อใหห้ลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืโปรแกรมการจดัการฝึกอบรม
ประสบความส าเร็จและท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจอยากที่จะเรียนรู้ จึง ควรปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี้ 
  3.1 จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ เวลา ขอ้มูลที่เกี่ยวกบังาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีช่่วยใน
การเรยีนรู ้ 
  3.2 ให้ข้อมูลเชิงบวกหรอืข้อมูลที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการฝึกอบรมของบรษิัทให้
พนกังานไดเ้ขา้ใจ 

  3.3 ให้ก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน และสรา้งความเข้าใจในการปฏิบตัิงานที่น าไปสู่
ความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานไดเ้ขา้ใจหลงัจากไดร้บัการฝึกอบรม 

  3.4 กระตุ้นให้ทีมงานคิดทกัษะใหม่ในการท างาน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างกนั ใช้เป็นเนื้อหาในการฝึกอบรม หรอืให้พนักงานได้มฝึีกอบรมโดยให้กลุ่มได้มกีารน า
ประสบการณ์ในการท างานมาแลกเปลีย่นกนัเพื่อใหเ้กดิทกัษะใหม ่ๆ  
  3.5 ให้เวลาและโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทกัษะใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน หรอืให้
พนกังานไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างาน 

 จะเห็นได้ว่าการสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ในการฝึกอบรมผู้จดัด าเนินการเกี่ยวกับ
โปรแกรมการฝึกอบรมตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึลกัษณะและธรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตัง้แต่การ
ทราบถึงความต้องการที่จ าเป็นในการฝึกอบรมจึงน ามาจัดท าหลักสูตรและโปรแกรมการ
ฝึกอบรมซึ่งก็ต้องพจิารณาถงึวสัดุ เครื่องมอื อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกพรอ้มทัง้
เครื่องมอืที่ช่วยให้เกดิความเขา้ใจ กระตุ้น และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิโดยใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีผู่เ้รยีนไดค้าดหวงัไว ้

 4. ผลผลิต (Output) ผลการปฏิบตัิงานที่ต ่ากว่ามาตรฐานอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่ องจาก
พนักงานไม่ทราบว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างไรในการให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ผู้บงัคบับญัชา เช่น ไม่ทราบว่าต้องการความเรว็ในการให้บรกิารมากน้อยเพียงใด พนักงาน
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อาจจะมคีวามรูท้กัษะและความสามารถในการปฏบิตัิงานแต่ไม่ทราบเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏบิตังิาน ความเขา้ใจเกณฑม์าตรฐานในการท างานมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูพ้นักงานต้อง
ทราบว่าจะต้องเรยีนรูใ้นเรือ่งใดในการฝึกอบรมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรู้
ที่เพยีงพอเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ในการท างานได้ นอกจากนัน้พนักงานยงัต้องรูว้่าต้อง
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพในระดบัใดในเกณฑม์าตรฐานของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในต าแหน่ง 
พร้อมกันนัน้พนักงานที่เข้ารบัการฝึกอบรมยงัต้องทราบว่าเมื่ออบรมมาแล้วต้องน าความรู ้
ทกัษะ ความช านาญมาปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานดว้ย ซึง่ผลลพัธข์องการฝึกอบรม
จงึต้องให้สามารถปฏบิตังิานได้ตามมาตรฐาน และเกดิประสทิธภิาพตามที่ความคาดหวงัของ
องคก์ารได ้

 5. ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้น  และผลลพัธ์ท่ีจะตามมา (Consequence) หากพนักงาน
ไม่ได้ตระหนักถึงว่ารางวลัหรอืเกณฑ์การปฏบิตัิงานที่ดทีี่ส่งผลให้การท างานสร้างผลผลติให้
เกดิขึน้ ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต หากพนักงานไม่เขา้ใจถงึผลของการฝึกอบรมที่จะส่งผลท า
ใหพ้นักงานเกดิการพฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถใหต้นเองเกดิความรูท้กัษะในการท างาน 
ซึ่งจะท าให้พนักงานไม่สนใจหรอืไม่เห็นถึงความส าคัญของการฝึกอบรมจงึท าให้พนักงาน      
ไม่ตัง้ใจทีศ่กึษาหาความรู ้เรยีนรูใ้นการฝึกอบรม หรอืไม่ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูไ้มส่นใจทีจ่ะพฒันางาน
ตนเอง เช่น พนักงานสายการบนิแห่งหนึ่งที่ท าหน้าที่ล าเลยีงกระเป๋าไม่มทีกัษะในการล าเลยีง
กระเป๋าขึ้นลงเครื่องบิน ท าให้การท างานมคีวามล่าช้าเพราะพนักงานต้องการจะสื่อสารไปยงั
ฝ่ายจดัการว่า พนักงานไม่พึงพอใจในการปฏบิตัิงานผลที่จะตามมาก็คอืควรจะมกีารจดัการ
ฝึกอบรมให้กับพนักงาน มีการจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน และ
ความก้าวหน้างาน ผลประโยชน์ที่จะไดร้บัก็จะช่วยผลการปฏบิตังิานดขีึน้ สรา้งความเขา้ใจกบั
พนักงานหรอืสรา้งโอกาสในการท างานในต าแหน่งที่สูง เป็นพฒันาเส้นทางก้าวหน้าในอาชพี 
ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารควรสื่อสารผลประโยชน์หรอืแจง้ให้พนักงานทราบถึงผลประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมทีพ่นกังานจะไดร้บั 

 ดงันัน้ หากหวัหน้างานหรอืผู้จดัโปรแกรมการฝึกอบรมได้มกีารประเมนิความต้องการ
จ าเป็นถึงความส าคญัที่ให้พนักงานเข้ารบัการฝึกอบรม จ าเป็นต้องทราบถึงความต้องการที่
แทจ้รงิ และมกีารปรบัทศันคต ิสรา้งความเขา้ใจทัง้ให้เขา้ใจถงึกลยุทธข์องธุรกจิ ความต้องการ
ของลกูคา้ รวมทัง้ผลทีล่พัธใ์นอนัทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองและองคก์าร 
 6. ผลสะท้อนกลบั (Feedback) ผลการปฏิบตัิงานที่ต ่ากว่ามาตรฐานอาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากพนักงานไม่ทราบถงึมาตรฐานในการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมอาจจะไมใ่ช่ทางเลอืกทีด่ี
ที่สุดหากพนักงานไม่ทราบเกณฑ์มาตรฐานที่จะปฏบิตัิ จงึควรก าหนดมาตรฐานที่ชดัเจนชี้แจง
รายละเอยีดของผลงานที่ไดม้าตรฐาน ควรมกีารแจง้ให้ผูป้ฏบิตังิานทราบถงึขอ้บกพร่องในการ
ท างานทีไ่ม่บรรลุตามเป้าหมาย และใหม้กีารเอาใจใส่ตดิตามประเมนิผลอย่างเนื่องและสม ่าเสมอ 
เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้นักงานไดม้กีารพฒันาตนเอง และพฒันางาน ผูบ้รหิารควรจะตระหนกัว่า
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การแจ้งผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญในการปรบัพฤติกรรมและทักษะพนักงานในการ
ปฏบิตังิานให้ดขีึ้น ซึง่เป็นการสะท้อนผลลพัธจ์ากการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมและพฒันา จะเหน็
ได้ว่าหลายครัง้ที่พนักงานฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  พนักงานไม่สามารถน าไปปรบัใช้ในการ
ปฏบิตังิานได้อย่างเต็มความสามารถเนื่องไม่เขา้ใจถงึเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่
ตนเองจะต้องปฏบิตังิานใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ดงันัน้ ผลสะทอ้นกลบัจงึเป็นการ
ให้พนักงานทราบถงึผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้นทัง้ในการพฒันาตนเอง และพฒันางาน ซึ่งการพฒันา
ตนเองจะท าใหเ้กดิทกัษะในงาน สามารถเขา้ใจในรายละเอยีดของหน้าทีก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
เขา้ใจ ท าใหผ้ลผลติทีเ่กดิขึน้ไดต้ามทีอ่งคก์ารคาดหวงัและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้ 
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ภาพท่ี 4.3 กระบวนการวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานและการเรยีนรู้ 
ทีม่า: Source G.Rummler, “In Search of the Holy Performance Grail,” Training and  

       Development (April,1996): 26-31. 

คณุลกัษณะของบคุคล 

 ทกัษะพืน้ฐาน 

- ความสามารถทางปัญญา 
- ระดบัความเขา้ใจ (การอ่าน) 

 สมรรถนะของตนเอง 
 การตระหนกัถงึความตอ้งการในการฝึกอบรม

ความสนใจในอาชพีเป้าหมาย 

ปัจจยัน าเข้า 

 ท าความเขา้ใจในวธิกีารด าเนินการ 
 สถานการณ์ (ขอ้จ ากดั) 
 การสนบัสนุนทางสงัคม 

 โอกาสในการด าเนินการ 
  

ผลลพัธ ์

 ความคาดหวงัจากการเรยีนรูแ้ละผลการ
ปฏบิตังิาน 

  

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 คา่นิยม 

 ผลประโยชน์ 

 รางวลัตอบแทน 

 

ผลสะท้อนกลบั 

 บรรทดัฐาน 

 ผลประโยชน์ 

 รางวลัตอบแทน 

 

- แรงจงูใจทีเ่รยีนรู ้
- การเรยีนรู ้
- ผลการปฏบิตังิาน 
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 จากภาพที่ 4.3 ขา้งต้นที่กล่าวมานี้การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร
จะต้องอาศยัรปูแบบ วธิกีารทีห่ลากหลายเพื่อในแน่ใจว่าการพฒันาฝึกอบรมพนักงานจะช่วยให้
พนักงานเพิม่พูนความรู ้เกิดทกัษะที่สูงขึน้ และท าให้พนักงานสนใจหรอืต้องการจะเรยีนรูไ้ด้
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลซึ่งก็ต้องมาพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสร้าง
แรงจูงใจหรอืท าให้เกิดแรงจูงใจที่ต้องการจะเรยีนรู้ เมื่อมคีวามต้องการหรอืสนใจย่อมท าให้
ผูเ้รยีนรูเ้กดิผลลพัธท์างการเรยีนรูท้ี่ด ีเพื่อท าใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานที่ตอบสนองกลยุทธท์าง
ธุรกจิขององคก์าร 
 

ข้อพิจารณาว่าการฝึกอบรมรปูแบบใดเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสดุ 

  การพจิารณาว่าการฝึกอบรมแบบใดจงึจะสามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตังิานผูจ้ดัการ
ควรวเิคราะหค์ุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิานทีถู่กมอบหมายงานและผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ผลที่
ตามมาและผลสะทอ้นกลบัมขีอ้ควรพจิารณาดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการปฏิบตัิงานที่ไม่ได้คุณภาพมคีวามส าคญัหรอืไม่ มผีลต่อต้นทุน ต่อผลผลติ 
หรอืต่อลกูคา้มากน้อยเพยีงใด 

 2. พนักงานทราบว่าต้องปฏบิตัิงานให้มปีระสทิธภิาพได้อย่างไร หรอืพนักงานทราบ
หรอืไมว่่าท างานอยา่งไรจงึจะเกดิประสทิธภิาพ 

 3. พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้ถูกต้องหรอืไม่ บางครัง้พนักงานอาจจะได้รบัการ
อบรมแต่ไมต่่อเนื่องหรอืหวัขอ้การอบรมไมค่รบถว้น เช่น ความรูแ้ละทกัษะในการท างาน 

 4. เกณฑ์การปฏิบัติงานชัดเจนหรอืไม่ มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหรือไม่ เช่น
อุปกรณ์เครือ่งมอืไมเ่พยีงพอ หรอื ขาดเครือ่งมอือุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน  
 5. มกีารกระตุ้นผลการปฏบิตัิงานเชงิบวกหรอืไม่ เช่น หากพนักงานไม่พอใจกบัจ่าย
ค่าตอบแทน การปฏบิตังิานหากตนเองมคีวามขยนัแต่เพื่อร่วมงานขีเ้กียจจะท าให้มกีารท าให้
เกนิหน้าเกนิตาเพื่อน 

 6. พนักงานมเีวลาที่เพยีงพอ มเีกณฑ์การปฏบิตังิาน และการสรา้งสรรค์ ขอ้แนะน าที่
ชดัเจนเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานหรอืไม่ 
 7. ประเด็นอื่น ๆ เช่น การออกแบบงานใหม่ การโยกย้ายงาน มคี่าใช้จ่ายสูงเกินไป
หรอืไมเ่หมาะสมหรอืไม่ 
 การวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะของผู้ปฏิบัติงานว่ามคีวามสอดคล้องกับโปรแกรมการ
ฝึกอบรมหรอืไม่ย่อมท าให้การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถสะท้อนถึงการเรยีนรูใ้นการ
ฝึกอบรมของพนักงานได้และผลตามมาก็ย่อมท าให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์การ หวัหน้างาน 
พนกังาน และเพื่อนรว่มงานได ้
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 8. การวเิคราะห์งาน (Task Analysis) การวเิคราะห์งานเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกบักิจกรรมของงานแต่ละต าแหน่งงานนัน้ว่าต้องท าอะไรบ้าง ท าอย่างไร ท าไมต้องท า 
ภารกจิที่ท าต้องท าใหส้ าเรจ็มอีะไรบ้าง ท าทีไ่หน มวีกิารท าอย่างไร และคุณสมบตัทิีต่้องการใน
การปฏบิตังิานมอีะไรบา้ง จงึต้องมกีารก าหนดทกัษะ และความรูท้ี่ต้องการของต าแหน่งทีจ่ะมา
ท าหน้าที่ในการปฏบิตังิานการวเิคราะห์งานจงึต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนเพื่อท า
การวเิคราะห์งาน (Mondy, R.Wayne, 2016, p.146) ดงันัน้ การวเิคราะห์งานเป็นการอธบิาย
รายละเอียดกิจกรรมของงานรวมทัง้งานที่ปฏิบตัิประจ าของพนักงานผู้ปฏิบตัิงาน และความ
ต้องการของพนักงานที่ต้องมไีด้แก่ ความรู ้ทกัษะ และ ความสามารถเพื่อสามารถท าให้การ
ท างานมีความสมบูรณ์  ต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่งจะมีการระบุความต้องการของงานว่า
ต าแหน่งงานนัน้ต้องอาศยัทกัษะความรู ้ความสามารถที่ส าคญัอะไรบ้าง ซึ่งงานในแต่ละงานมี
ความจ าเป็นในการระบุถงึคุณสมบตัเิฉพาะของงาน คอื ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และความ
ต้ อ งก ารอื่ น  ๆ  ที่ จ า เ ป็ น  ซึ่ ง เรีย ก ย่ อ  ๆ  ว่ า  KSAOs (Raymond A.Noe, 2005, p.92) 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี้ 
  8.1 Knowledge หมายถึง ความรู้ ที่พนักงานมใีนด้านนัน้อย่างลกึซึ้งและรู้จรงิ ซึ่ง
เป็นพืน้ฐานในการสรา้งใหเ้กดิทกัษะและความสามารถ ความรูจ้งึเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการจดัระบบทาง
สตปัิญญาทีเ่ป็นระบบ ระเบยีบเป็นอยา่งดี เช่น นักบญัช ีต้องมคีวามรูห้ลกัการและกระบวนการ
จดัท าบญัช ีและ นกัเคม ีตอ้งมคีวามรูด้า้นเคม ีเป็นตน้  
  8.2 Skill หมายถงึ ทกัษะ ซึง่เป็นเกี่ยวกบัหน้าทีท่ีป่ฏบิตั ิซึง่เป็นตัวชีว้ดัสมรรถนะใน
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง แม่นย า รวดเรว็ และประสทิธภิาพสูง เช่น ต าแหน่ง
นกัการขายจะตอ้งทกัษะในการเจรจาต่อรอง ทกัษะในการจงูใจหรอืโน้มน้าว เป็นตน้  
  8.3 Ability หมายถงึ ความสามารถ เป็นความสามารถทางด้านปัญญา ร่างกายและ
สภาพของจิตใจที่มีความสมบูรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความส าเรจ็ลุล่วงลงไปได ้ 
  8.4 Other หมายถึง เป็นคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของผู้ปฏบิตังิานในหน้าที่ประจ า เป็นความสามารถที่จะต้องปฏบิตังิานในสภาพ
การท างานภายใต้งานที่ปฏบิตัิ ซึ่งเป็นสภาพการท างาน รวมทัง้อุปกรณ์การท างาน เครื่องมอื 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานทีพ่นกังานปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ า เช่น หน้ากากออกซเิจน สภาพ
การท างานทีอ่ากาศรอ้น เวลาขอ้จ ากดัจากงาน ความมัน่ใจในความปลอดภยั หรอื มาตรฐานใน
การท างาน เป็นตน้   

 ส าหรบัประเดน็ทีใ่ชใ้นการก าหนดความส าคญัของงาน ความถี่ของการปฏบิตังิาน และ
ความยากของงานในการเรียนรู้ และประเด็นอื่น ๆ ที่พนักงานควรจะเรยีนรู้งานจากที่ใด 
พนักงานจะต้องมสีมรรถนะในระดบัใดภายหลงัการฝึกอบรม ซึ่งมตีวัอย่างค าถามการวเิคราะห์
ต าแหน่งงานของช่างบ ารงุบรษิทัแห่งหนึ่ง ดงัแสดงใหเ้หน็ใน ตารางที ่4.4  
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ตารางท่ี 4.4 ตวัอยา่งค าถามการวเิคราะหต์ าแหน่ง ช่างบ ารงุรกัษาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
รหสัของงาน ลกัษณะงาน 

(Job Description) 

ความถีใ่นการปฏบิตั ิ

(Frequency of 

Performance) 

ความส าคญัของงาน 

(Importance) 

ความยากงา่ยของงาน 

(Difficulty) 

 

199-264 เปลีย่นหลอดไฟ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

199-265 เปลีย่นหมอ้แปลงไฟ 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  

199-266 ตดิตัง้ไฟ 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  

199-267 เปลีย่นสวสิตไ์ฟ 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  

199-268 ตดิตัง้ระบบใหม ่ 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5  

  ร ะ ดั บ ค ว า ม ถี่ 
( Frequency of 

Performance) 

ความส าคญัของงาน 
(Importance) 

ความยากงา่ยของงาน 

(Difficulty) 

  0 = ไมเ่คย 

5 = บ่อย 

1 =  ไมส่ าคญั 

5  =  ส าคญัมาก  
1 = งา่ยทีส่ดุ 

5 =  ยากทีส่ดุ 

ทีม่า : E.F.Holton III and C.Bailey, “Top to Bottom Curriculum Redesign,” Training & 

        Development (March, 1995): 40-44. 

 

 การวิเคราะห์งานควรจะต้องจดัท าหลงัจากที่ได้มีการวิเคราะห์องค์การเพราะท าให้
องค์การได้ทราบถึงสภาพการณ์ขององค์การในปัจจุบันซึ่งท าให้องค์การได้เห็นถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตรข์ององค์การให้เชื่อมโยงสอดคล้องกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ ์โครงสรา้งขององคก์าร และการจดัท าแผนการด าเนินงาน
ต่อไป การวเิคราะห์งานเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกบักจิกรรมการกระท า
ของงานดว้ยการแยกประเภท และระบุสิง่ต่าง ๆ ทีจ่ะตอ้งกระท า และก าหนดคุณลกัษณะของผูท้ี่
จะต้องมาปฏบิตังิานทีจ่ะน ามาก าหนดลกัษณะ พฤตกิรรม และขอบเขตต่าง ๆ ของงาน เนื้อหา
ของงาน หน้าที่ความรบัผดิชอบ และคุณสมบตัิเฉพาะของงาน โดยจะน ามาจดัท าเป็นเอกสาร
ข้อมูลของงาน ได้แก่ ใบพรรณนางาน (Job Description) คุณสมบตัิเฉพาะของต าแหน่งงาน 
(Job Specification) มาตรฐานของงาน (Job Standard) ซึ่งจะท าให้ทราบถงึความสามารถของ
พนักงานในการปฏบิตังิาน (Competency) หรอื สมรรถนะที่จะต้องปฏบิตัิงานในต าแหน่งงาน
นัน้ ให้เกิดประสิทธภิาพและส าเรจ็ได้ตามที่องค์การก าหนดในการวเิคราะห์งาน (Task /Job 

Analysis) ตอ้งมกีารจดัท าอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อใหก้ารวเิคราะหง์านสามารถเป็นเครื่องมอืส าคญั
ในการจดัท ารายละเอยีดของงาน ระบุถงึหน้าทีค่วามส าคญัของงานทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งจะต้อง
ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จของงานนัน้ รวมทัง้น าไปเป็นข้อมูลในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 
และทศันคต ิในการปฏบิตังิาน และท าใหเ้กดิการยอมรบัต่อพนกังานผูป้ฏบิตังิาน 
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ขัน้ตอนในการวิเคราะหง์าน (Step in a Task Analysis)  
 การวเิคราะหง์านมขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน (Raymond A. Noe, 2005, p.93) ดงันี้  
 1. เลอืกงานที่ต้องการจะวิเคราะห์ การเลอืกงานจะต้องท าการวเิคราะห์นัน้ ผู้ท าการ
วเิคราะห์งานจะต้องเลอืกงานที่ส าคญั หรอืจ าเป็นต่อการด าเนิน และเตรยีมขอ้มูลเกี่ยวกบังาน 
โครงสรา้งองคก์ารและกระบวนการเพื่อท าการวเิคราะหร์ว่มกนั 

 2. เลอืกงานประจ าที่ต้องพฒันาก่อน โดย (1) การสมัภาษณ์และสงัเกตจากพนักงานที่
ถอืครองต าแหน่งนัน้ และผูจ้ดัการ (2) พดูคุยกบับุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ยนืยนัข้อมูลเบื้องต้นงาน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปฏิบตัิงาน หัวหน้างาน และ
ผูจ้ดัการ มกีารประชุมหรอืมกีารส ารวจ จดัท าแบบสอบถาม เพื่อน าไปรวบรวมขอ้มลูกบับุคคลที่
เกี่ยวข้องในการน าไปถาม ซึ่งจะเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตัิ ได้แก่ ความถี่ของงาน 
เวลา การแก้ปัญหาในการงานความส าคัญของงานความยากง่ายของงาน การเรียนรู ้
ความส าเร็จของงาน ระดับความความสามารถของพนักงาน และความคาดหวงัของงานที่
พนกังานตอ้งการ เป็นตน้  
 โดยทัว่ไปแล้ว วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลในการวเิคราะห์งาน ด้วยวิธีการสมัภาษณ์  
สงัเกต สอบถาม ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การเกบ็จากบนัทกึประจ าวนั และการส ารวจ ในขัน้ตอนที ่
3 นี้ จะเป็นวธิกีารเก็บขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัภารกจิ (task) และคุณสมบตั ิซึง่การส ารวจจะท า
ใหไ้ดข้อ้มลูจากผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามช านาญเฉพาะในงานนัน้ ๆ ของของพนกังานจ านวนมาก 

 ยังมีนักวิชาการ John M.Ivancevich, (2007, p.153) ได้กล่ าวถึงขั ้นตอนในการ
วเิคราะหง์านไวค้ลา้ยคลงึกนัมขี ัน้ตอน ดงันี้ 
 1. วเิคราะห์องค์การและความเหมาะสมของงาน เตรยีมข้อมูลที่จ าเป็นเบื้องต้น ได้แก่ 
โครงสรา้งองค์การ แผนผงัและกระบวนการท างาน เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะของกลุ่มงานต่าง ๆ 
ทีจ่ดัท าเป็นโครงสรา้งที่ช่วยใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ของงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนัจากงานหนึ่ง
ไปยงัอกีงานหนึ่ง  
 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมเพื่อก าหนดวธิกีารวเิคราะห์
งานและให้ขอ้มลูการออกแบบงาน ซึ่งจะเลอืกงานที่จ าเป็นหรอืต้องการที่จะวเิคราะห์ขัน้ตอนที ่  
2 นี้เป็นวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบังานทีจ่ะท าการวเิคราะหน์ัน่เอง  
 3. เลือกงานที่จะท าการวิเคราะห์ เป็นการเลือกต าแหน่งงานตัวอย่างที่จะใช้ในการ
วเิคราะห์ ซึ่งจะเลอืกจากตัวแทนที่เป็นต าแหน่งงานเป็นจ านวนมาก โดยทัว่ไปแล้วจะเลือก
เฉพาะต าแหน่งงานที่เป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มของต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้เกิดความรวดเรว็ใน
การน าผลมาใช ้ไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกวเิคราะหท์ุกต าแหน่ง 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวเิคราะหง์าน หรอืเลอืกเทคนิคทีต่้องใชใ้นการวเิคราะห์
งาน ซึง่จะเป็นเลอืกวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อวเิคราะหง์าน 



 165 

 5. น าขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมเกี่ยวกบัมาท าการจดัท ารายละเอยีดเกี่ยวกบังานหรอื
น ามาพฒันาเป็นเอกสารบรรยายลกัษณะงาน หรอืจดัเตรยีมการบรรยายลกัษณะงาน  

 6. จัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของต าแหน่งงานที่เป็น
คุณสมบตัทิีจ่ าเป็นทีต่อ้งใชใ้นการท างาน 

 จากขัน้ตอนของการวิเคราะห์งานจะเห็นได้ว่า ขัน้ตอนแรกจะต้องวเิคราะห์องค์การ
เพื่อใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งขององคก์ารว่า งานแต่ละงานมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนัอย่างไร แล้ว
จงึวิเคราะห์ข้อมูลของงานที่จะท าการวิเคราะห์ เลือกงานที่จะท าการวิเคราะห์งาน ก าหนด
เทคนิคในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท าเอกสารบรรยายลกัษณะงานและจดัท า
คุณสมบตัเิฉพาะของงาน เป็นตน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนในการวเิคราะหง์านไดด้งัภาพที ่4.4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ขัน้ตอนในการวเิคราะหง์าน 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Human Resource Management. (10th). Ivancevich,.J.M. 2007, 

        p.152. McGraw-Hill. 
 

 

 

วเิคราะห์
องคก์ารและ
ชนิดของงาน 

ก าหนดขอ้มลู
ทีจ่ะใชใ้นการ
วเิคราะหง์าน 

เลอืกงานที่ 
จะท าการ
วเิคราะห ์

เกบ็รวบรวม
ขอ้มลู โดย
เลอืกเทคนิค
ในการ
วเิคราะหง์าน 

จดัเตรยีม
เอกสาร 
การบรรยาย
ลกัษณะงาน 

จดัเตรยีม
ก าหนด
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
ต าแหน่งงาน 

น าขอ้มลูจากการวเิคราะหง์านไป
ใชส้ าหรบั: 

1. ออกแบบงาน 

2. การวางแผน 

3. การสรรหา 
4. การคดัเลอืกและการฝึกอบรม 

5. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

6. การบรหิารคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

7. ผูบ้รหิารน าไปใช้ 
8.การตดิตามประเมนิคา่งาน 
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ตารางท่ี 4.5 ตวัอยา่งแบบสอบถามในการวเิคราะหง์าน 

ชื่อ ......................... สกุล .................................... 
แผนก .................................................................. 

วนัที ่…………………………..... 

ต าแหน่ง ...............................................................  

กรณุาใหค้ะแนนเกีย่วกบัภารกจิหรอืงานทีท่่านปฏบิตัใิน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความส าคญัของงานทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ 
ความถีใ่นการท างาน และระดบัความยากของงานโดยใชค้ะแนนในระดบั 0 – 4   
ความส าคญัของงาน (Importance)  ความถี่ (Frequency)  
4 = ภารกจิมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อประสทิธภิาพการ
ท างาน 

4 = 1 ครัง้ต่อวนั 

3 = ภารกจิ(งาน)มคีวามส าคญั แต่ไมม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการท างาน 

3 = 1  ครัง้ต่อสปัดาห ์

2 = ภารกจิทีม่คีวามส าคญับา้งต่อประสทิธภิาพในการ
ท างาน  

2 =  2 หรอื 3 เดอืนประเมนิ 1 ครัง้ 

1 = ภารกจิทีไ่มม่คีวามส าคญัต่อประสทิธภิาพในการ
ท างาน 

1 = 1 – 2 ครัง้ต่อปี 

0 = ภารกจิทีไ่มม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน 0 = ไมม่ ี  
ความยากของงาน (Difficulty)   

4 = ผา่นการฝึกอบรมมาก่อน 12 -18 เดอืน หรอืมากกวา่
นัน้ 

 

3 = ผลการปฏบิตังิานทีต่อ้งมปีระสบการณ์และการอบรม     
     6 -12 เดอืน  

 

2 = ประสบการณ์และการฝึกอบรมมาก่อน 1- 6 เดอืน  

1 = ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารอบรมและไมต่อ้งมปีระสบการณ์  

0 = ไมม่กีารปฏบิตังิาน  

ภารกจิ (task) ความส าคญัของงาน ความถีข่องงาน ความยากของงาน 

1.การใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื 
และความปลอดภยั 

   

2. การตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

   

3. ตารางการท างาน    

4. ใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นประมวล
สถติ ิ

   

5. การตรวจสอบการใช้
เครื่องมอืทางสถติ ิ

   

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. Raymond A. Noe, 2005, 

       p.94. McGraw-Hill.  
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 7. เมื่อมกีารก าหนดหน้าที่หรอืต าแหน่งงานขึ้นมา ก็มกีารระบุงานที่มคีวามส าคญัที่
เฉพาะเกี่ยวกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อความส าเรจ็ของงานทีป่ฏบิตัแิต่ละ
งาน ซึ่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ และแบบสอบถามหรอืการสอบถามขอ้มูล ซึ่ง
ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านี้จะน าไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดระดบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่
ต้องการในการก าหนดความต้องการในการฝึกอบรม หรอืน ามาหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม
เพื่อใหพ้ฒันาความรู ้ทกัษะ และความสามารถของพนกังานในการทีจ่ะเรยีนรูต้ามความต้องการ
ทีแ่ทจ้รงิก่อนทีพ่นกังานจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน   
 จะเห็นได้ว่าขัน้ตอนการวเิคราะห์งาน 4 ขัน้ตอนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขัน้ตอนในการ
วเิคราะห์งานเพื่อใหก้ารจดัการฝึกอบรมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
โดยการพัฒนาการฝึกอบรมด้วยการพฒันางานที่เห็นถึงงานมีความส าคญัต่อการใช้ความรู ้
ทกัษะ ความสามารถ พฤตกิรรม และคุณสมบตัอิื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาประสทิธภิาพการ
ท างานในต าแหน่งงานนัน้ ในขัน้ตอนการวเิคราะห์แต่ละขัน้ตอนจะท าให้เห็นถึงความส าคญั 
ความยาก และความถี่ของงาน เมื่อทราบถึงส าคัญต่าง ๆ แล้วจะท าให้ผู้ด าเนินการจดัการ
ฝึกอบรมสามารถน ามาเป็นขอ้มลูในการบรหิารโครงการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ
ได้ รวมทัง้ท าให้พฒันาฝึกอบรมพนักงานได้ตรงกบัความต้องการของพนักงานและเกิดความ
คุม้ค่าในการฝึกอบรมได ้ 
 

รปูแบบสมรรถนะ 

 เป็นการยากที่บรษิัทจะพัฒนา บรษิัทหลายบรษิัทจงึได้ก าหนดรูปแบบของความรู ้
ทกัษะ และคุณลกัษณะของคน (ทศันคต ิอุปนิสยั และคุณลกัษณะส่วนบุคคล) ที่มคีวามส าคญั
ต่อการปฏบิตังิาน รูปแบบคุณลกัษณะนี้ยงัช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาระบบในการเพิม่พูน
ความรูท้กัษะ และคุณลกัษณะของคน 

  โดยทัว่ไปจะมกีารระบทุกัษะ ความสามารถและงาน สมรรถนะ หมายถงึ ความสามารถ
ของคนที่สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สมรรถนะอาจจะเป็นความรู้ทกัษะ ทศันคต ิ
คุณค่า หรอืคุณลกัษณะส่วนบุคคลและอุปนิสยั รูปแบบคุณลกัษณะของสมรรถนะนี้อธบิายถึง 
คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน พรอ้มดว้ยความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม และคุณลกัษณะส่วน
บุคคล  
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ตารางท่ี 4.6 ตวัอยา่งรปูแบบและคุณลกัษณะและสมรรถนะ 
ด้านทกัษะ ระดบัความช านาญ 

ระบบสถาปัตยกรรม  

- ความสามารถในการออกแบบที่ซับซ้อน  protocol 

,prototype 

0 ไมส่ามารถปฏบิตังิานพืน้ฐาน 

1 เขา้ใจหลกัการเบื้องต้น สามารถเขา้ใจหลกัการพืน้ฐาน 

สามารถปฏบิตังิานตามค าแนะน า 
2 ปฏิบัติงานประจ าได้อย่างสม ่ าเสมอไม่ต้องการ
ค าแนะน ามากนกั 

3  ปฏบิตังิานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นสอนงานผูอ้ื่นได้ 
4  เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถอธบิายสอนงานและน าผู้อื่น
ได ้

 

-ความสามารถในการสรา้งรูปแบบ ความสามารถในการ
รวบรวมขอ้มลูและการถ่ายโอนขอ้มลู 

0 ไมส่ามารถปฏบิตังิานพืน้ฐาน 

1 เขา้ใจหลกัการเบื้องต้น สามารถเขา้ใจหลกัการพืน้ฐาน 

สามารถปฏบิตังิานตามค าแนะน า 
2 ปฏิบัติงานประจ าได้อย่างสม ่ าเสมอไม่ต้องการ
ค าแนะน ามากนกั 

3  ปฏบิตังิานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นสอนงานผูอ้ื่นได้ 
4  เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถอธบิายสอนงานและน าผู้อื่น
ได ้

 

การจดัท าเอกสาร  

- มีความสามารถในการเตรยีมและจดัท าข้อมูล รวมทัง้
แผนภูมแิผนภาพ กระบวนการควบคมุและงบประมาณ 

0 ไมส่ามารถปฏบิตังิานพืน้ฐาน 

1 เขา้ใจหลกัการเบื้องต้น สามารถเขา้ใจหลกัการพืน้ฐาน 

สามารถปฏบิตังิานตามค าแนะน า 
2 ปฏิบัติงานประจ าได้อย่างสม ่ าเสมอไม่ต้องการ
ค าแนะน ามากนกั 

3  ปฏบิตังิานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นสอนงานผูอ้ื่นได้ 
4  เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถอธบิายสอนงานและน าผู้อื่น
ได ้

 

ทีม่า: R.J.Mirabile, “Everything You Wanted to Know about Competency Modeling,” 
       Training and Development (August 1997):73 -77., By Raymond A.Noe, (2005,  

       p.96.) 
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 1. รปูแบบสมรรถนะมีประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและพฒันา 

  การฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์หากได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมนิความตอ้งการในการฝึกอบรมในแต่ละโปรแกรมการฝึกอบรมสิง่ทีม่คีวามส าคญัอกีจะท า
ทราบถงึสมรรถนะของพนักงานแต่ละคนในการทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและพฒันาซึง่
สามารถน ามาก าหนดรปูแบบของสมรรถนะทีส่ะท้อนใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะในตวับุคคลในการที่
น ามาก าหนดรูปแบบและวธิกีารในการฝึกอบรมหรอืการเรยีนรูข้องพนักงานหรอืผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมซึ่งพอจะสรุปได้ว่ารูปแบบสมรรถนะมีประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาได้ 
(Raymond A.Noe, 2005, p.97-98.; David McGuire, 2014, p.123-124) ดงัต่อไปนี้  
  1.1 ระบุพฤตกิรรมที่ต้องการในการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพรปูแบบนี้ช่วยในการ
พฒันาโปรแกรม เช่น การประเมนิแบบ 360 องศา หรอืการประเมนิแบบรอบด้าน เกี่ยวขอ้งกบั
ความส าเรจ็ของบุคคลและองคก์าร  
  1.2 เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพจิารณาทกัษะทีจ่ าเป็นและทกัษะทีอ่งคก์ารต้องการใช้
ในอนาคต สามารถใชป้ระเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมและความต้องการใน
ปัจจุบนั ช่วยในการจดัการอบรมและพฒันากจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกจิ ช่วยในการ
ประเมนิทกัษะทีต่อ้งการในอนาคต 

  1.3 ช่วยในการพฒันาทกัษะทีต่้องการในแต่ละสาขาอาชพีใหส้ามารถพฒันาเสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชพีไดต้รงกบัคุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นของพนกังานไดต้รงกบัคุณลกัษณะที่
องคก์ารตอ้งการได ้

  1.4 สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการให้ค าปรกึษาและแนะน าในการพัฒนา
พนักงานทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต กจิกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยประสบการณ์ในการท างาน 
หวัขอ้ประสบการณ์ในการท างาน และการพฒันาในดา้นอื่น ๆ   
  1.5 ก าหนดแนวทางในการพฒันาพนักงาน ผูซ้ึง่อาจจะเลื่อนขึน้สู่ต าแหน่งผูบ้รหิารที่
เป็นการวางแผนพฒันาเส้นทางความก้าวหน้าที่เหน็แววหรอืดาวเด่นในคุณลกัษณะของความ
เป็นผูบ้รหิาร ท าใหเ้สรมิสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังานในระดบัอื่นได้ 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการฝึกอบรมที่อาศยัการพจิารณารปูแบบสมรรถนะจะ
ก่อให้เกดิประโยชน์ไม่เฉพาะที่พนักงานหรอืบุคลากรที่มคีวามต้องการหาบุคคลที่มลีกัษณะที่
โดดเด่นเท่านัน้ ยงัสามารถก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรมไดต้รงกบัความรู ้ความสามารถของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งและตรงกบัความสามารถที่แทจ้รงิใหส้ามารถ
น าไปแกปั้ญหาในงานนัน้ไดจ้รงิและเป็นการวางแผนพฒันาเสน้ทางความกา้วหน้าทางอาชพีได้ 
 ในปัจจุบันโลกาภิวตัน์และสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท าให้หลายบรษิัทได้ก าหนด
คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นของพนกังานทีม่คีวามสามารถน าพาใหบ้รษิทัสู่ความส าเรจ็ ความสามารถที่
จ าเป็นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยธุรกิจและแม้แต่ในบทบาทภายในหน่วยธุรกิจ  ผลที่
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ตามมาบรษิทัหลายบรษิทัมกีารเริม่ใช้รปูแบบสมรรถนะเป็นตวัช่วยก าหนดความรู ้ทกัษะ และ
คุณลกัษณะของบุคคล (เจตคติ และบุคลกิลกัษณะ) ที่มคีวามจ าเป็นให้ผลการปฏบิตังิานเกิด
ความส าเรจ็ รปูแบบสมรรถนะยงัเป็นประโยชน์ในการสรา้งความมัน่ใจว่าระบบการฝึกอบรมและ
การพฒันาจะช่วยพฒันาความรูท้กัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว  
 ในอดตีทีผ่่านมา ความจ าเป็นในการประเมนิจะก าหนดความรู ้ทกัษะ ความสามารถและ
งาน อย่างไรกต็ามในยุคปัจจุบนัความจ าเป็นในการฝึกอบรมจะมุ่งทีส่มรรถนะ ดงันัน้ สมรรถนะ 
(Competency) จงึหมายถึง ขอบเขตความสามารถในการท างานของบุคคลที่ช่วยให้พนักงาน
สามารถท างานได้ส าเรจ็โดยบรรลุผลหรอืบรรลุผลงาน สมรรถนะอาจเป็นความรูท้กัษะทศันคติ
ค่านิยมหรอืลกัษณะส่วนบุคคล รูปแบสมรรถนะจะระบุความสามารถที่จ าเป็นส าหรบัแต่ละงาน
รวมถงึความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม และคุณลกัษณะบุคลกิภาพทีอ่ยูภ่ายใตค้วามสามารถแต่ละดา้น
ของบุคคลนัน้  
 2. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 

  Spencer and Spencer (1993, อ้างใน Irena Grugulis, 2007, p.73-76) ได้ศึกษา
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของบุคคลทีส่ามารถน ามาปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ต่อตนเองและองคก์าร 
ซึง่ผลการศกึษาได้มกี าหนดคุณลกัษณะทีอ่ยู่ในตวับุคคลทีเ่รยีกว่า สมรรถนะของบุคคลทีฝั่งอยู่
ในเบื้องลึก ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่จะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เผชญิให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยความลุล่วงตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้อนัไม่
สามารถคาดการณ์ ซึ่งตามแนวคดินี้สามารถแบ่งออกตามคุณลกัษณะที่จ าเป็นได้ 5 ลกัษณะ 
ดงันี้ 
  2.1 แรงจงูใจและเจตคต ิ(motive and attitude) เป็นสิง่ทีบุ่คคลคดิหรอืต้องการอย่าง
แท้จรงิ ซึ่งจะเป็นแรงขบัในการก าหนดทิศทาง หรอืการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึง
พฤตกิรรมทีมุ่ง่ไปสู่เป้าหมาย หรอืมุง่สู่ความส าเรจ็ เป็นตน้ 

  2.2 บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคลหรอื อุปนิสัย (trait) เป็นคุณลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล ที่แสดงออกของบุคคลเพื่ออธิบายถึงลักษณะของบุคคลนัน้ เป็นสิ่งที่
องค์การต้องการให้เป็น เช่น ความใฝ่เรยีนรู ้ความซื่อสตัย ์ความจงรกัภกัดขีององค์การ ความ
น่าเชื่อถอื และความเป็นผู้น า และรวมถงึการตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูลหรอืสถานการณ์ที่
เผชญิ 

  2.3 อตัมโนทศัน์ (self - concept) หมายถงึ ทศันคต ิ(attitude) ค่านิยม (value) และ
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรอืสิง่ที่บุคคลอื่นเชื่อในสิง่ที่ตนเป็นอยู่ ซึ่งจะอยู่ใน
รูปแบบความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงผลกัดนัที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อ
น าไปสู่การคดิสรา้งสิง่ใหม ่ๆ ใหเ้กดิขึน้ 

  2.4 ความรู ้(knowledge) คอื ความรูเ้ฉพาะทีจ่ าเป็นต้องรูใ้นเรื่องนัน้เป็นอย่างด ีหรอื
สิง่ที่ได้สัง่สมมาจากการเรยีนอย่างเป็นทางการและในเป็นทางการ และการเรยีนรู้ของตนเอง 
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รวมทัง้การเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น จนเป็นความรู ้เนื้อหาสาระ ที่ท าให้เกดิความเขา้ใจเกี่ยวกบัหน้าที่ที่
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้กดิความส าเรจ็ ซึง่ความรูจ้ะไดจ้ากการอ่านการศกึษาจนเขา้ใจท่องแทจ้นสามารถ
ปฏบิตัไิด ้

  2.5 ทกัษะ (skill) เป็นสิง่ที่ต้องพฒันาและฝึกฝนให้เกิดสามารถปฏบิตัิงานได้ การ
พฒันาและฝึกฝนจะต้องใชร้ะยะเวลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง ซึง่จะเป็นการฝึกปฏบิตัจินเกดิ
ทกัษะในงานนัน้ หรอืเกดิความเชีย่วชาญจนไมม่คีวามผดิพลาดเลย 

  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเป็นการชี้ให้เห็นถึงคุณลกัษณะที่โดดเด่นในตัวบุคคล
ออกมาใหแ้สดงพฤตกิรรมทีม่ผีลการปฏบิตังิานต่อองคก์าร และบุคคล ซึง่เป็นคุณลกัษณะในตวั
บุคคลที่สะท้อนให้เหน็ได้ชดัเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการประยุกต์ใช้หลกัการ หรอื
ทฤษฎีและวชิาการที่มอียู่ในตวัเองเพื่อผลกัดนัให้มกีารแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางที่เกิด
ประโยชน์ในหน้าทีก่ารงานของตนทีป่ฏบิตัอิยู่จนเกดิความส าเรจ็หรอืไปสู่เป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ซึง่
สมรรถนะดงักล่าวตามแนวคดิของ Spencer and Spencer มคีวามสอดคล้องกันกบั Richard 

Boyatzis (1982, p.21); McClelland (1973, p.37) สมรรถนะของบุคคลจะอยู่ภายในที่ เป็น
คุณลกัษณะพื้นฐาน (underlying characteristic) ของบุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจ (motive) 
คุณลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (traits) อตัมโนทศัน์ (self - concept) ความรู ้และทกัษะ (skill) 
สมรรถนะทีเ่กดิจะท าให้บุคคลในองคก์ารเกดิการพฒันาอยู่ตลอดเวลาจงึท าใหผู้บ้รหิารดา้นการ
จดัการฝึกอบรมหรอืนักพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องท าการฝึกอบรมและพฒันายดึหลกัการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคคลด้วยสมรรถนะ โดยทัว่ไปแล้วคุณลกัษณะของสมรรถนะ สามารถ
น ามาจดักลุ่มภายในเกณฑพ์ฤตกิรรมทีแ่สดงออกและสงัเกตเหน็ไดง้า่ยแบ่งออกได ้

เป็น 2 คุณลกัษณะใหญ่ ๆ ดงันี้  
  1. สมรรถนะที่สงัเกตได้หรอืมองเห็น (visible) ประกอบด้วย ความรู ้(knowledge) 
ทกัษะ (skill) ความสามารถ (abilities) ซึง่เป็นสมรรถนะทีม่โีอกาสพฒันาและเรยีนรูไ้ดโ้ดยงา่ย 

  2. สมรรถนะที่อยู่เบื้องลึกหรอืซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (hidden) ประกอบด้วย 
แรงจูงใจ (motive) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (traits) ค่านิยม (value) และ ความเชื่อ (believes) 

ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ต้องอาศยัการค้นหาในการฝึกอบรมเป็นการยากต่อการพฒันานักพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์จงึต้องหาวิธกีารให้พัฒนาส่วนนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานให้
เกิดผลส าเร็จไปสู่ เป้าหมาย รวมทัง้หัวหน้างานต้องมีความใส่ใจและเข้าใจในการพัฒนา
สมรรถนะในส่วนนี้ของลกูน้องเนื่องจากไมจ่ าเป็นต้องเป็นต้องเป็นฝึกอบรมแต่อาจจะมอบหมาย
งานทีย่ากหรอื   ทา้ทายใหป้ฏบิตั ิหรอืใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองทีถ่นดักย็อ่มไดห้ลายวธิ ี

  จะเห็นได้ว่าสมรรถนะที่ฝังอยู่ในตัวของบุคคลที่เรยีกว่า มโนทัศน์ในตน (self – 

concept) ทีเ่ป็นภาพลกัษณ์ของตวัเอง ไดแ้ก่ ทศันคติ (attitude) ค่านิยม (value) และความเชื่อ 
(believe) ที่เป็นสมรรถนะที่ปรบัเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและสามารถพฒันาได้ด้วย
การฝึกอบรมตามรปูแบบและวธิกีารหรอืเทคนิคการ หรอืการสัง่สมประสบการณ์ในการพฒันา
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รวมกระบวนการฝึกอบรมที่เหมาะสมแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้น ซึ่งการที่จะดงึสมรรถนะที่กล่าวมาให้ได้ประโยชน์ในการพฒันา
งาน และพฒันาคนได้จะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการพฒันาบุคคลเพื่อน าสมรรถนะมาใช้ให้เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป  
 3. ความหมายของสมรรถนะ (Competency)  
  โลกของการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นยุคของความไรพ้รหมแดนท าใหอ้งคก์ารต่าง ๆ มกีาร
แข่งขนักนัค่อนขา้งสูง สิง่ส าคญันอกเหนือจากเครื่องมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีี่ช่วยในการ
ท างานให้องค์การได้ผลก าไรหรอืแข่งขนักับองค์การอื่นได้นัน้ต้องอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู ้
ทกัษะ ความสามารถ เจตคตทิีด่อีนัจะน าผลมาปฏบิตังิานทีย่ากได ้ซึง่สิง่เหล่านี้จะซ่อนอยู่ในตวั
ของบุคลากร นัน่คอื สมรรถนะจงึมนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายเพื่อใหค้วามเขา้ใจ
ค าว่า สมรรถนะ จงึอธบิายไวต้ามนกัวชิาการดงันี้ 
  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2558) ไดใ้หค้วามหมายของ สมรรถนะ 
ไวว้่า คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ และคุณละกษณะอื่น ๆ ที่ท าให้
บุคคลนัน้สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น หรอือาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า กลุ่มของ
ความรู้ ความสามารถตลอดจนทศันคติที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และมี
ประสิทธิผล ซึ่งคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยความรู ้ทกัษะ ความสามารถ ทศันคต ิบุคลกิภาพ ค่านิยมหรอืพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อ
การปฏบิตังิานนัน้ใหส้ าเรจ็  
  เดวดิ ซี แมคแคนแลน (David C. McClelland,1973, p.87) ได้ให้ความหมายของ 
สมรรถนะ ไวว้่า คุณลกัษณะโดดเด่นทีซ่่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซึง่คุณลกัษณะเหล่านี้จะเป็นตวั
ผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลการปฏบิตังิานในงานทีต่นรบัผดิชอบใหสู้งกว่า หรอืเหนือกว่า
เกณฑ/์เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  โบม  และ สแปโรย์ (Boam and Sparrow 1992, p. 92) ได้ให้ความหมายของ 
สมรรถนะ ไว้ว่า กลุ่มของคุณลกัษณะเชงิ พฤตกิรรมที่บุคคลจ าเป็นต้องมใีนการปฏบิตังิานใน
ต าแหน่งหนึ่ง ๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานใน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบประสบความส าเรจ็ 

  สเปนเซอร ์แอนสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer, 1993, p.13) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ สมรรถนะ ไว้ว่า คุณลกัษณะพื้นฐาน (underlying characteristic) ที่มอียู่ภายในตวับุคคล
ไดแ้ก่ แรงจงูใจ (motive) อุปนิสยั (trait) อตัมโนทศัน์ (self-concept) ความรู ้(knowledge) และ
ทกัษะ (skill) ซึ่งคุณลกัษณะเหล่านี้ จะเป็นตวัผลกัดนัหรอืมคีวามสมัพนัธ์เชงิเหตุผล (causal 

relationship) ให้บุคคลสามารถ ปฏบิตังิานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ/หรอื สูงกว่าเกณฑอ์้างอิง (criterion – reference) หรอืเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
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  อารโ์นลด์ ด ีนาไดแลค (Arnauld de Nadaillac, 2003, p. 34) ได้ให้ค าจ ากดัความ
ไวว้่าสมรรถนะนัน้เป็นสิง่ทีต่้องลง มอืปฏบิตัแิละท าใหเ้กดิขึน้ กล่าวคอืความสามารถทีใ่ชเ้พื่อให้
เกดิการบรรลุผลและวตัถุประสงค์ ต่างๆ ซึ่งเป็นตวัขบัเคลื่อนที่ท าให้เกิดความรู ้(knowledge) 

การเรยีนรูท้กัษะ (know-how) เจตคต ิและลกัษณะนิสยัหรอืบุคลกิภาพต่างๆ (attitude) ที่ช่วย
ใหส้ามารถเผชญิและแกไ้ข สถานการณ์หรอืปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ 
  เดวดิ ด ีดูโบอี้ และ วลิเลีย่ม เจ รทูเวล (David D.Dubois and William J. Rothwell, 

2004, p. 41) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ ไว้ว่า คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อผลกัดนัให้ผลการปฏบิตัิงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซึ่งคุณลกัษณะเหล่านี้ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบ
ความคดิและวธิกีารคดิ ความรูส้กึและการกระท า 
  สมรรถนะนับว่าเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องมใีนตวับุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคของการ
แขง่ขนัทางสภาพแวดลอ้มทางการคา้หรอืธุรกจิ ตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ความถนัด 
ความอดทน ซื่อสตัย ์มคีวามกระตอืรอืรน้ และพฤตกิรรมที่แสดงออกมาในทางทีด่เีหมาะสม จะ
เหน็ได้ว่าจากที่กล่าวถงึความหมายของค าว่า สมรรถนะ (competency) มนีักวชิาการหลายได้
ให้ความหมายไว้ในท านองเดยีวกนั สามารถน ามาสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถงึ คุณลกัษณะ
ของบุคคลทีซ่่อนอยูใ่นตวัโดยไดร้บัมาจากประสบการณ์ การฝึกฝน จนเกดิเป็นความรู ้ความคดิ 
ทกัษะ ความสามารถ ความเชื่อ และทศันคตทิี่มผีลต่อการปฏบิตังิานในหน้าที่ความรบัผดิชอบ
ให้สมัฤทธิผ์ลเมื่อเปรยีบเทยีบเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ สมรรถนะดงักล่าวจงึสามารถ
พฒันาได้ด้วยการฝึกอบรมและเกดิจากการเรยีนรูข้องบุคคลเพื่อน าไปสู่คุณลกัษณะที่องค์การ
ตอ้งการ ยกตวัอยา่ง พนักงานใหบ้รกิาร ต้องมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารใหลู้กคา้เกดิความ
พงึพอใจและตอบสนองความต้องการได้ นัน่หมายความว่า ต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบังานบรกิาร 
ตอ้งมเีขา้ใจในตนเองและผูอ้ื่น และตอ้งมอีดทน ใจเยน็ ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น เป็นต้น 

 

ขอบเขตของการประเมินความต้องการ 

 การประเมินความต้องการอาจจะใช้เวลานานถึงแม้ว่าหัวหน้ามีความต้องการให้
ฝึกอบรม หรอืให้มกีารฝึกอบรมอย่างเร่งด่วน ซึ่งในแต่ละครัง้ที่หน่วยงานที่รบัผดิชอบในด้าน
การฝึกอบรมและพฒันา จะต้องด าเนินการประเมนิความต้องการของบุคคล และประเมนิความ
ตอ้งการขององคก์ารก่อน เพื่อใหก้ารฝึกอบรมตอบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และผลคุม้ค่าใน
การน ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์การ งาน และพนักงาน ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องท าการประเมนิ
ความตอ้งการในการฝึกอบรมก่อน ดงันี้  
 1. ขอบเขตของการประเมินความต้องการขึ้นอยู่กับแรงกดดัน หากแรงกดดันมี
ผลกระทบต่อธุรกจิน้อยการรวบรวมขอ้มลูกอ็าจจะมกีารสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง 2 – 3 คน ถ้าแรง
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กดดนัมผีลต่อธุรกจิมาก ควรจะมกีารรวบรวมขอ้มูล ถ้าหากว่าหลงัการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ปฏบิตังิานพบว่าไม่ได้มกีารเรยีนรูอ้ะไรใหม่ ๆ เกี่ยวกบังานก็ควรหยุดการสมัภาษณ์ ซึ่ง
แรงกดดนัที่กล่าวถึงนัน้อาจจะมาจากความต้องการของพนักงานที่มีความสนใจที่จะเรยีนรู้
เกี่ยวกบัสิง่ตนเองต้องการทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันางานของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่เกดิขึน้เป็น
ประจ าหรอืความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ใหมท่ีเ่กดิขึน้กบัความตอ้งการของลกูค้า  
 2. ควรใชข้อ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ในการวเิคราะห ์ซึง่ขอบเขตนี้จะมคีวามต่อเนื่องมาจากการได้
ทราบความต้องการของพนักงานแล้ว จงึพบข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้องน าเพื่อประเมินความ
ต้องการทีเ่หน็ว่ามคีวามชดัเจนในการฝึกอบรม เช่น ขอ้มูลด้านการขาย ขอ้รอ้งเรยีนของลูกค้า 
และการสมัภาษณ์พนักงานทีจ่ะลาออก อาจจะเป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ดา้นปัญหาการปฏบิตังิาน
หรอือาจจะใช้แบบสอบถามทางเว็บไซต์ จะท าให้เราได้รบัทราบความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  
 การประเมนิความต้องการที่มคีวามเหมาะสมและสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ฝึกอบรมและพฒันาจ าเป็นต้องมีขอบเขตของการประเมนิความต้องการเพื่อให้ทราบถงึความ
ต้องการที่ชดัเจนในการฝึกอบรมให้กบัพนักงานหรอืบุคลากรในองค์การที่สนใจที่จะเรยีนรูส้ ิง่
ใหม ่ๆ ในการน ามาพฒันาการท างาน หรอืสามารถตอบสนองความต้องการใหก้บัลกูคา้ไดโ้ดยมี
ท าให้เสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมพนักงานได้น ามาแก้ปัญหาได้ในปัจจุบนัทนั
เหตุการณ์ได ้ 
 ตวัอย่างของการประเมนิความต้องการจ าเป็นในทางการปฏบิตัิ ที่เกดิขึน้ในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารทีเ่กีย่วกบัการประเมนิความตอ้งการ ไดแ้ก่  
 1. บรษิทั Owens Corning ผลติเครื่องครวัมคีวามสนใจพฒันาผลติภณัฑ ์คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยในการท างาน เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ได้จดักลุ่มฝึกอบรม    
กลุ่มแรก คือ อบรมกลุ่มหัวหน้างาน (Supervisor ) ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการฝึกอบรมใน
ลกัษณะน้ีเลย จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละฝึกอบรม มกีารแนะน าว่าการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมแบบทัว่ไปไม่ประสบความส าเรจ็ จงึได้ท าการส ารวจพนักงานทัว่ทัง้
บรษิัทแบบสอบถามได้ถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัทกัษะที่จ าเป็นของหวัหน้างาน ผลการส ารวจ
พบว่า ทกัษะที่หวัหน้าส่วนใหญ่ขาด ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร 2 ทาง ทกัษะในการฟัง 
ก าหนดผลการปฏบิตัิงานที่คาดหวงั ไม่ให้ค าแนะน า การจดัการกบัข้อขดัแย้ง การจดัการกบั
เวลา สิง่ทีข่าดเหล่านี้เกดิขึน้จงึไดม้กีารฝึกอบรมทกัษะทีข่าดเหล่านี้โดยการฝึกอบรม 

 2. บริษัท ACT Manufacturing เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ชัน้น าของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบวงจรในรถยนต์ของยุโรป ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิคส์ในรถยนต์ของ
บรษิัทรถยนต์ในยุโรป มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับโลก เป็นบรษิัทที่มีความ
เชี่ยวชาญและมชีื่อเสยีง หน่วยงานดา้นการพฒันาและฝึกอบรมพนักงานมกีารก าหนดนโยบาย
ตามแผนงานในการฝึกอบรมในองค์การโดยยดึแผนประจ าปีงบประมาณของบรษิัท เพื่อการ
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พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้มคีวามสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของบรษิทั โดยได้มกีารจดัประเภท
ของการฝึกอบรมออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การฝึกอบรมส าหรบัด้านบรหิารจดัการ 
(Training Management) และการฝึกอบรมส าหรบัฝ่ายผลติ (Training Production) เนื่องจากว่า
การฝึกอบรมและพัฒนาจ าเป็นต้องมีการแยกประเภทของพนักงานที่มีการปฏิบัติงานที่มี
ลกัษณะแตกต่างกนัเกี่ยวกบัทกัษะในการท างาน ซึง่ไดม้กีารประเมนิความต้องการตามขอบเขต
ในการผลติ โดยการประเมนิความต้องการจากการใช้แบบสอบถามไปยงัหวัหน้างานฝ่ายผลติ 
(Supervisor production) เพื่อให้ประเมนิความต้องการในการที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกบัโปรแกรม
การพฒันางานอะไรบ้าง หลงัจากน าแบบสอบถามจากการสอบถามมาประมวลและวเิคราะหถ์งึ
ความต้องการฝึกอบรมเรยีงตามล าดบัความเร่งด่วนและจ าเป็น เช่น ปัญหาเกี่ยวกบัการซ่อม
บ ารุงเครื่องจกัร การพัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรบัหวัหน้างาน เป็นต้น และอาจจะรวมทัง้
สอบถามจากลูกคา้ และผูส้่งมอบวตัถุดบิ (Vendor) หรอืคู่คา้ทางธุรกจิ การจดัอบรมในโปรแกรม
ต่าง ๆ จะมกีารจดัทัง้ภายในและภายนอกตามความเหมาะสม  ในขณะเดยีวกนั การฝึกอบรม
ส าหรับด้านบริหารจัดการ (Training Management) ก็ท าการส ารวจด้วยแบบสอบถาม
เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ไมว่่าจะมกีารจดัท าแผนงานฝึกอบรมและโปรแกรมการจดัฝึกอบรมกก็ระท า 
ด้วยการประเมนิความต้องการเพื่อให้ได้โปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถตอบสนองกลยุทธ์
ธุรกจิได ้ 
 จากตวัอยา่งนี้ท าใหเ้หน็ว่า  
 1. การฝึกอบรมสามารถช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ มกีารทุ่มเททรพัยากร และ
เวลา ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการฝึกอบรม  
 2. มกีารวิเคราะห์ทักษะของหัวหน้างาน ซึ่งช่วยให้ทราบทกัษะที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
โปรแกรมการฝึกอบรมจงึท าขึน้เพื่อพฒันาทกัษะทีข่าดไปเหล่านี้ 
 3. การประเมนิความต้องการในการฝึกอบรมจะท าให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง
ของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ ได้ว่าควรจะต้องพฒันาตามความต้องการที่น ามาแก้ปัญหาใน
งานไดท้นัทเีรง่ด่วน  
 4. การประเมนิความต้องการอาจจะท าได้หลากหลายวธิกีารหรอืหลายรูปแบบเพื่อผู้
ตอ้งการฝึกอบรมใหค้วามสนใจและต้องการทีอ่ยากจะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองน าไปสู่การพฒันา
งานได ้

 5. การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่มคีวามหลากหลายตามความสนใจจะท าให้ผู้เรยีน
เกดิการเรยีนรูใ้นลกัษณะแลกเปลีย่น หมุนเวยีนงานได ้และเรยีนรูก้บัลกูคา้เพื่อน ามาพฒันาการ
ใหบ้รกิารและการพฒันาผลติภณัฑไ์ด ้ 
 การจดัด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทัง้ภาครฐัและภาค
ธุรกิจเอกชนก็ตามย่อมส่งผลต่อการพฒันาการเรยีนรู้ของบุคคลในการที่จะน าผลจากการได้
ฝึกอบรมมาแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานและตอบสนองความต้องการลูกค้าในการให้บรกิาร 
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ดงันัน้ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจ าเป็นมกีารด าเนินการตามขอบเขตของการประเมนิความ
ต้องการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่ม ประเภทของพนักงาน รวมทัง้ทราบถึงเนื้อหา 
หลกัสูตรในการจดัการฝึกอบรม จงึจะสามารถส่งผลถงึความคุ้มค่าในการฝึกอบรมและพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ใหบ้งัเกดิผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารและผลงานของพนกังาน 

 

สรปุ  

 การด าเนินการในการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มเีกิดประสทิธภิาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการที่แท้จรงิขององค์การ ก่อนด าเนินการในการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมี
การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งท าให้องค์การสามารถทราบถึงความสามารถของ
องค์การ ศกัยภาพ ความรู ้ทกัษะของพนักงานในองค์การ ดงันัน้ จุดมุ่งหมายของการประเมนิ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การปัจจุบนัเกี่ยวกับ
ปัญหาองคก์าร พนักงาน และงาน เพื่อใหอ้งคก์ารมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ดต้รงเป้าหมาย 
เพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม เพื่อใหก้ารพฒันาทรพัยากรมนุษยม์คีวามสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ขององคก์าร และเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคลในเสน้ทางความก้าวหน้าทางอาชพี
และสรา้งขวญัก าลงัในการปฏบิตังิาน ดงันัน้เหตุผลทีอ่งค์การต้องมกีารประเมนิความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมก็เพราะว่า (1) การฝึกอบรมอาจจะไม่สอดคล้องกับปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
หรอืไม่ถูกต้องกบัการแก้ปัญหาการท างาน (2) โปรแกรมการฝึกอบรมอาจจะไม่ตรงกบัเนื้อหา 
วตัถุประสงค์ หรอืวธิกีาร (3) ผูเ้ขา้อบรมอาจจะไม่มทีักษะพื้นฐานในการฝึกอบรมเพยีงพอ (4) 
การฝึกอบรมอาจจะไม่ตอบสนองตามที่องค์การคาดหวงั (5) หัวข้อการฝึกอบรมอาจจะไม่
สอดคลอ้งกบักลยุทธอ์งคก์าร เป็นต้น การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นการศกึษาหา
สาเหตุและผลลัพธ์ของการประเมินความต้องการเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการ
วางแผนโครงการฝึกอบรม จะตอ้งมกีารวเิคราะหอ์งคก์าร วเิคราะหง์าน และวเิคราะหบ์ุคคล การ
วเิคราะห์ 3 ลกัษณะในองค์การจะท าให้ทราบถงึว่าพนักงานต้องเรยีนรูอ้ะไร ใครบา้งต้องไดร้บั
การฝึกอบรม ประเภทการฝึกอบรมที่ใช้ในการพฒันามอีย่างไรบ้าง จะมกีารอบรมบ่อยเพยีงใด 
การตัดสินใจในการจ้างบรษิัทภายนอกเมื่อเทียบกับการสร้างการฝึกอบรม การฝึกอบรมกับ
ขอ้ก าหนด เช่น การคดัเลอืกหรอืการออกแบบงานใหม ่และการประเมนิผลการฝึกอบรมอยา่งไร
 การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมมขีอ้ควรค านึงถงึเกี่ยวกบัการวเิคราะหอ์งคก์าร 
วเิคราะหบ์ุคคล และวเิคราะหง์าน ซึง่ผูบ้รหิารแต่ละระดบัจะมตี้องมหีน้าทีท่ี่ด าเนินการแตกต่าง
กนั ซึง่ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูบ้รหิารระดบักลาง และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นต้น ซึง่ในการ
ประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพต้องอาศยัวธิกีารต่าง ๆ  ดงันี้ การสงัเกต 
การสอบถาม การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจดบนัทกึขอ้มูล ซึ่งแต่ละวธิมีขีอ้ด ีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป และกระบวนการในการประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรมมี
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ขัน้ตอนดงันี้ (1) การวเิคราะหอ์งคก์าร ประกอบดว้ย ทศิทางกลยุทธ ์การสนับสนุนจากผูจ้ดัการ 
เพื่อนร่วมงาน และกจิกรรมการอบรม และทรพัยากรการฝึกอบรม สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองค์การ (2) การวเิคราะหบ์ุคคล เป็นการวเิคราะห์ถงึ คุณลกัษณะของ
บุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะพื้นฐาน ความสามารถทางปัญญา ความสามารถในการอ่าน สมรรถนะของ
ตนเอง และการตระหนักถึงความต้องการในการฝึกอบรมความสนใจในการอาชีพเป้าหมาย 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ เวลา ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบังาน และความจ าเป็นพื้นฐาน 
การใหข้อ้มลูเชงิบวก สรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิาน กระตุน้ใหพ้นักงานไดม้กีารท างานเป็น
กลุ่ม และจดัเวลาและโอกาสใหพ้นักงานไดม้กีารฝึกฝน และ ผลผลติ ทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้ง
ให้ความส าคญัในการเรยีนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงการเรยีนรู้ในการฝึกอบรม ซึ่งมขี ัน้ตอนในการ
ตรวจสอบผลการเรยีนรู ้ดงันี้ 1) สงัเกตทกัษะพืน้ฐานที่ต้องใชใ้นการท างาน  2) รวบรวมขอ้มูล
ทัง้หมด 3) สมัภาษณ์ทกัษะเบือ้งต้นทีใ่ชใ้นการท างาน 4) พจิารณาว่าพนกังานมทีกัษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นทีใ่ช้ในการท างาน 5) มกีารทดสอบความรู ้6) เปรยีบเทยีบทกัษะพนักงาน และ (3) การ
วเิคราะหง์าน เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบังานทีพ่นกังานตอ้งปฏบิตัใินต าแหน่งนัน้ ๆ ซึง่ตอ้ง
อาศยัความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และความต้องการอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวเิคราะห์งานจงึมี
ขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) เลอืกงานทีต่้องการวเิคราะห ์2) เลอืกงานทีท่ าประจ าทีต่้องพฒันา
ก่อน 3) ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งต้นของงาน และ 4) ระบุงานทีม่คีวามส าคญัเฉพาะเกีย่วกบัความรู ้
ทกัษะ และความสามารถทีจ่ าเป็น เป็นตน้  
 สมรรถนะเป็นสิง่จ าเป็นที่บุคลากรในองค์การต้องมเีนื่องจากเป็นคุณลกัษณะที่น าไปสู่
การพฒันาใหเ้กดิผลส าเรจ็ของงานและน าไปสู่การพฒันาธุรกจิสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคคลจงึมี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  แรงจูงใจ (motive) คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรืออุปนิสัย       
มโนทศัน์ในตน (trait) ความรู ้(knowledge) และทกัษะ (skill) เป็นต้น สมรรถนะจงึมคีวามส าคญั
ต่อองคก์ารล าดบัแรก ๆ คอื ช่วยสนบัสนุนวสิยัทศัน์และภารกจิขององคก์าร การสรา้งวฒันธรรม
องคก์าร เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ค าตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมมจีดุมุง่หมายอย่างไรบา้ง 
2. เหตุใดจงึตอ้งมกีารประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนทีจ่ะมกีารด าเนินการฝึกอบรม 

3. สาเหตุหรอืแรงกดดนัของการประเมนิความตอ้งการในการฝึกอบรมเกดิจากสาเหตุใดบา้ง 
4. เมือ่มกีารประเมนิความตอ้งการในการฝึกอบรมแลว้เกดิผลลพัธอ์ยา่งไรต่อการจดัด าเนินการ 
    ฝึกอบรมบา้ง 
5. ใหอ้ธบิายถงึขัน้ตอนในการวเิคราะหง์านมาอย่างละเอยีด 

6. การประเมนิความตอ้งการนัน้จะตอ้งมกีารวเิคราะห์เกีย่วกบัองคก์าร วเิคราะหง์าน และ 
    วเิคราะหบ์ุคคลใหอ้ธบิายว่าด าเนินการอยา่งไร 
7. ใหบ้อกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมมกีีว่ธิอีะไรบา้ง และใหบ้อก 

    ขอ้ด ีและขอ้เสยีของแต่ละวธิ ี

8. ใหบ้อกถงึกระบวนการในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

9. ใหอ้ธบิายความหมายสมรรถนะ (Competency) และประกอบดว้ยอะไรบา้งพรอ้มยกตวัอยา่ง 
10. สมรรถนะ (Competency) ช่วยใหอ้งคก์ารก าหนดการประเมนิความตอ้งการในการฝึกอบรม 

    ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการพฒันาพนกังานใหม้สีมรรถนะไดอ้ย่างไร 
11. ใหบ้อกถงึขอบเขตของการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าขอบเขตอย่างไรบา้ง 
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บทท่ี 5 

การวางแผนการฝึกอบรม และการพฒันาโครงการฝึกอบรม 

 

 

 การวางแผนการฝึกอบรมที่ดจีะช่วยให้การด าเนินการจดัการฝึกอบรมเกดิความคุ้มค่า
ตรงกับความต้องการของกลยุทธ์ทางธุ รกิจซึ่ งเป็นผลต่อการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรในองค์การย่อมเป็นผลมาจากการวางแผนการฝึกอบรมที่ดี
เช่นเดยีวกนั ซึง่นบัไดว้่าการวางแผนการฝึกอบรมเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นทีผู่จ้ดัการงานดา้นการ
ฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องมกีารด าเนินการหรอืเตรยีมการไว้ก่อนล่วงหน้า ว่า
จะต้องฝึกอบรมอะไรบ้าง จะฝึกอบรมอย่างไรให้ตรงกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกจิ ใครจะต้อง
เป็นผู้ไดร้บัการฝึกอบรม การฝึกอบรมจะต้องจดัขึน้เมื่อใดบ้าง และการฝึกอบรมจะต้องจดัทีใ่ด
จงึจะเกิดความเหมาะสมในการเรยีนรูเ้พื่อให้พนักงานเกิดความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่
แทจ้รงิเป็นเรื่องของการสรา้งบรรยากาศหรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการเรยีนรูจ้รงิ เมื่อ
องค์การมกีารวางแผนที่ชดัเจน จงึต้องน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อน ามาก าหนด
นโยบายให้มทีิศทางที่ชดัเจน ซึ่งการก าหนดเป็นแผนงานในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใน
องค์การ โดยทัว่ไปแล้วเมื่อองค์การได้มกีารระดมการจดัท าแผนแล้วจะต้องด าเนินงานจดัท า
แผนหลกัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การวางแผนจงึกล่าวไดว้่าเป็นขัน้ตอนทีต่ระเตรยีมการ
ไว้ล่วงหน้าในด้านทรพัยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและ
การจดัการ เป็นตน้ 

  เมื่อไดจ้ดัท าแผนในการฝึกอบรมที่ดแีลว้ หลงัจากหน่วยงานดา้นการฝึกอบรม จะต้อง
แจง้ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถงึแผนการฝึกอบรมทัง้ปี และท าการส ารวจความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกหรอืแต่ละ
หน่วยงาน ต่อจากนัน้จงึต้องน าความต้องการทีไ่ดจ้ากการส ารวจมาจดัล าดบัตามความต้องการ
จ าเป็นที่มคีวามส าคญัก่อน และน ามาเขยีนหลกัสูตรหรอืโปรแกรมการฝึกอบรม หน่วยงาน
ฝึกอบรมต้องเป็นเขยีนโครงการที่ต้องมกีารจดัการฝึกอบรม เพื่อจะได้จดัด าเนินการในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละท าการด าเนินการฝึกอบรมใหต้อบสนองความต้องการของพนักงาน
ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ หรอืจะไดน้ าความรูไ้ปปรบัปรุงแก้ไขปัญหาในการท างานต่อไป จะเหน็ไดว้่า 
การฝึกอบรมจะเกดิขึน้ได้กจ็ าเป็นต้องมกีารเขยีนโครงการ ถงึแมว้่าไม่ไดก้ าหนดไวใ้นกระบวน 
การของการฝึกอบรม แต่การเขยีนโครงการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนของการ
ฝึกอบรมที่ต้องระบุวตัถุประสงค์ไว้อย่างชดัเจนให้การฝึกอบรมได้ด าเนินการจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรมไดต้รงประเดน็ และใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด พรอ้มทัง้เป็นน าไปเพื่อด าเนินการขออนุมตัิ
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โครงการ การเขยีนโครงการในการฝึกอบรมจะประกอบดว้ยแผนงาน ชื่อโครงการ หลกัการและ
เหตุผล วตัถุประสงค์ ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เป้าหมาย หลกัสูตรฝึกอบรม ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
สมบตัขิองผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และจ านวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ระยะเวลา สถานที่ วทิยากร 
เทคนิคและวธิกีารฝึกอบรม ก าหนดการในการฝึกอบรม งบประมาณในการด าเนินงาน ผลชีว้ดั
ความส าเร็จในการฝึกอบรม การวดัประเมนิผล การติดตาม และผู้รบัผิดชอบในการจดัการ
ฝึกอบรม การเขียนโครงการที่ดีให้สามารถด าเนินการจดัการฝึกอบรมให้ได้ป ระสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมคีุณลกัษณะ รูปแบบของการเขยีนโครงการที่ถูกต้องเป็นไปตามหลกัการ และ
สามารถแก้ปัญหาในการฝึกอบรมให้เกิดประสทิธภิาพได้ ดงันัน้ ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงการ    
วางแผนการฝึกอบรม การพฒันาการโครงการฝึกอบรม และการเขยีนโครงการฝึกอบรมเพื่อ
น าเสนอต่อฝ่ายบรหิารองคก์ารตามนโยบายขององคก์ารต่อไป 

  

การวางแผนการฝึกอบรม 

 การวางแผนงานในการฝึกอบรมเป็นการเตรยีมในการปฏบิตังิานไว้ล่วงหน้า หรอืเป็น
การก าหนดแนวด าเนินการ แนวทางต่าง ๆ ว่าจะจดัการฝึกอบรมอะไร (What)  ต้องมกีาร
ฝึกอบรมให้กบัใคร (Who) ฝึกอบรมใหก้บักลุ่มพนักใดที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน ฝึกอบรมเมื่อใด 
(When) สถานที่ในการฝึกอบรมจะใช้ที่ไหนจะจดัขึ้นภายในหรอืภายนอก (Where) และจะ
ฝึกอบรมอยา่งไร (How) จงึจะมคีวามเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการทีม่ปัีญหาในการทีจ่ะพฒันา
ทัง้คน และงานไดจ้รงิ รวมทัง้เกดิความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาให้
มปีระสทิธภิาพ ซึง่การวางแผนการฝึกอบรมเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารโครงการฝึกอบรมให้
สามารถสะทอ้นถงึการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมทีช่่วยในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ไดต้ามสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 การวางแผนการฝึกอบรมเป็นการก าหนดสิง่ต่าง ๆ เพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ว้
ล่วงหน้าหรอืเป็นการตระเตรยีมทรพัยากรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานใหส้ามารถพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ให้ได้ตามสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในการท าหน้าที่การปฏิบัติง านของแต่ละ
ต าแหน่งงานให้บรรลุส าเรจ็ไปได้ รวมทัง้ก่อให้เกดิผลผลติและบรกิารให้ได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า การวางแผนการฝึกอบรมจงึต้องมกีารก าหนดแนวปฏบิตัิไว้ล่วงหน้าว่าจะฝึกอบรม
อะไร ฝึกอบรมใหก้บัใคร ผูใ้ดเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัการฝึกอบรม จะฝึกอบรมทีไ่หน และจะ
ฝึกอบรมอย่างไร โดยก าหนดเป็นแผนงานในระดบัองคก์ารซึง่เป็นผลมาจาการก าหนดนโยบาย
ของฝ่ายบรหิารองค์การ ที่มีความต้องการให้เกิดการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การมี
ความสามารถ หรือ สมรรถนะ (Competency) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ทีส่ามารถสรา้งผลงาน หรอื คดิสรา้งสรรค ์นวตักรรมใหม ่ๆ 
ให้กับองค์การและสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกันได้  การวางแผนในการ
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ฝึกอบรมจงึจ าเป็นต้องเขา้ใจถงึความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน ความส าคญั 
วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการวางแผน ซึง่สามารถสรปุไดจ้ากนักวชิาการไดใ้หค้วามหมาย 
ความส าคญั วตัถุประสงค ์และประโยชน์ไวด้งันี้  
 1. ความหมายของการวางแผน 

  การแผนงานนับว่ามีความจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมทุกขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิานทุกระดบัในองคก์าร การวางแผนเป็นสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ในปัจจุบนัแต่เป็นการตระเตรยีม
การต่าง ๆ ไวใ้นอนาคตเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมทีศิทางใหเ้ป็นแนวด าเนินงานจงึมนีักวชิาการทีม่ ี
ประสบการณ์ไดใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความไวด้งันี้ 
  ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2557, หน้า 67) ได้ให้ความหมายของการวางแผน ไว้ว่า 
การวางแผนเป็นการก าหนดเกี่ยวกับภารกิจ และวัต ถุประสงค์ตลอดจนกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีก าหนดไว้ซึ่งอาศัยการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก 
แนวทางในการก าหนดทางเลอืก และการประสานกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไวใ้นอนาคต 

  เสนาะ  ตเิยาว์ (2553, หน้า 83) ได้ให้ความหมายของ การวางแผน ไวว้่า กระบวน 
การในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารว่าจะท าอยา่งไรใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดว้ยการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิาร ในสถานการณ์ทีก่ารวางแผนนัน้ต้องเผชญิกบัความไม่แน่นอนโดยการก าหนดขึน้
ล่วงหน้าเพื่อให้ไดผ้ลตามทีก่ าหนดไว ้การแผนจะเกี่ยวขอ้งกนั 2 อย่าง คอื จุดหมายปลายทาง
กบัวธิกีาร จดุหมายปลายทางกค็อืจะท าอะไร วธิกีารคอืจะท าอยา่งไร  
   ชาร์ล ดบัเบิ้ลยู แอล อิลล์ และ เกรท อาร์ โจน (Charles W.L.Hill and Gareth R. 

Jones, 2008, p.26) ได้ให้ความหมายของ การวางแผน ไว้ว่า กระบวนการในการก าหนดถึง
ระบบการจดัการเพื่อใหส้ามารถบรรลุถงึวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
  รอบบิ้นส์  และ คลาวเลอร์  (Robbins .P & Mary Coulter, 2009, p.161) ได้ ให้
ความหมายของ การวางแผน ไวว้่า กระบวนการในการก าหนดวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายของ
องค์การ การก าหนดภาพรวมของกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่จะท าให้เป้าหมายของ
องค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการท างานที่ประสบผลส าเรจ็ รวมทัง้การพฒันา
ล าดบัขัน้ตอนของแผนอยา่งกวา้งๆ ในการประสานงานกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารโดยรวม 

  วิลเลี่ยม พี แอนโทนี ไมเคิ้ล แครคเมอร์ และ พาเมลา แอล เพอร์รีวี (William 

P.Anthony , K.Michele Kacmar and Pamela L.Perrewe, 2002, p.16) ได้ให้ความหมายของ 
การวางแผน ไวว้่า เป็นการเลอืกเป้าหมาย วธิกีาร หรอืกลยุทธเ์พื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
และท าใหอ้งค์การไดก้ าหนดความต้องการขององค์การไดว้่าจะท าอะไร จะท าวธิีการอย่างไร ที่
จะให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยการเลอืกแนวทางการตดัสนิใจเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว ้
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 จากความหมายของการวางแผน นักวชิาการหลายท่านได้มคีวามเห็นตรงกนัว่า  การ
วางแผน หมายถึง เป็นกระบวนการที่องค์การได้ก าหนด ภารกิจ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
กจิกรรมในการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยอาศยัการตดัสนิใจที่จะเลอืก
ระดมทรพัยากรทางการบรหิารด้วยวธิกีารอย่างไร ให้ผู้ใดเป็นผู้กระท า จะด าเนินการที่ไหน 
เมื่อใดที่จะต้องด าเนินงานนัน้ ๆ และเมื่อลงมอืด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ แล้วจะได้อะไรที่เป็นผล  
ท าใหเ้กดิความคุม้ค่า และเกดิประสทิธภิาพสงูสุดต่อองคก์าร  
 2. ความส าคญัของการวางแผน 

  การวางแผนนับว่าเป็นขัน้ตอนแรกของการเตรยีมการในการจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การด าเนินการในการจดัท าการฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใน
องคก์ารเนื่องจากแผนจะเป็นสิง่ที่ก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ไดม้กีารตระเตรยีมกนัไวล้่วงหน้าซึ่ง
เปรยีบเสมอืนการก าหนดทิศทางให้องค์การได้ด าเนินไปอย่างถูกทศิทางในสภาพการณ์ที่ไม่
สามารถก าหนดได้แน่นอนว่าจะต้องเผชญิกบัสิง่ใดบ้าง หากมกีารวางแผนที่ดกี็สามารถท าให้
การด าเนินการจดัการฝึกอบรมหรอืการบรหิารแผนการฝึกอบรมขององคก์ารด าเนินงานไดด้ว้ย
ความราบรื่นเกดิประสทิธภิาพสูงสุด ดงันัน้ ความส าคญัของการวางแผน (เสนาะ  ตเิยาว,์ 2553 

M. Jones, 2008; P. Robbins & Mary Coulter, 2009) จงึสรปุไดด้งันี้ 
  2.1 การวางแผนท าให้องค์การสามารถลดความไม่แน่นอนลงหรอืลดความเสี่ยงให้
เหลอืน้อยที่สุด เนื่องจากในอนาคตองค์การจะต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกอนัที่จะ
เกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้าได้ หากองค์การได้มกีารก าหนดแผนหรอืวางแผนไว้ก็ยิง่ท าให้
องคก์ารสามารถลดความเสีย่งอนัจะเกดิขึน้ได ้

  2.2 การวางแผนช่วยในการก าหนดทิศทางให้ผู้จดัการสามารถท างานได้อย่างมี
เป้าหมาย เมื่อมีการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการท างานจะท าให้
ด าเนินงานไปได้ และท าให้พนักงานได้ทราบถึงเป้าหมายของงานน าไปสู่ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

  2.3 การวางแผนช่วยท าใหล้ดความสูญเสยีและลดความซ ้าซอ้นในการท างาน เมื่อมี
การประสานงานภายในและภายนอกองคก์ารจะท าใหเ้กดิความรวดเรว็มากขึน้ 

  2.4 การวางแผนเป็นกระบวนการในก าหนดเป้าหมายขององค์การ และวธิปีฏิบตัิ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่้องการรว่มกนั รวมทัง้เป็นแนวทางในการประสานกจิกรรมต่าง ๆ ของ   
แผนกงานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ท าให้ทุกฝ่ายสามารถท างานร่วมกนัหรอืด าเนินกจิกรรดา้นต่าง ๆ 
ขององคก์ารไปไดอ้ยา่งราบรืน่ และท าใหเ้กดิการประหยดัทรพัยากรทางการบรหิาร 
  2.5 การวางแผนทีด่จีะท าใหเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัของผูบ้รหิาร เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตัง้ไวด้้วยการอาศยัความร่วมแรงร่วมใจกนัของสมาชกิในองค์การท าให้เกดิ
ความรวดเรว็ ประหยดัเวลา และทรพัยากรต่าง ๆ ขององคก์ารได้ 
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  2.6 การวางแผนองค์การอย่างเป็นขัน้เป็นตอนท าใหผู้้บรหิาร ผู้จดัการ หวัหน้างาน 
และพนักงานผู้ปฏบิตังิานทุกคนทราบถงึเป้าหมายของตนเองในการที่ด าเนินงานหรอืกจิกรรม
ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายไปสู่ความส าเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารได้ 
 ในปัจจุบนันับว่าการวางแผนมคีวามส าคญัยิง่ต่อการบรหิารงานขององค์การเนื่องจาก
การวางแผนทีด่จีะท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน้าที ่แต่ละ
บุคคลไปสู่เป้าหมายหลกัขององคก์าร ซึง่ท าใหอ้งคก์ารมทีศิทาง มเีป้าหมาย ลดความซ ้าซอ้นใน
การท างาน ประหยดัทรพัยากรทางการบรหิาร ท าให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกนัตดัสนิใจในการ
ท างาน และน าองคก์ารใหบ้รรลุตามเป้าประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว้ 
  3. วตัถปุระสงคข์องการวางแผน 

   การวางแผนเป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทางใหก้บัองคก์ารเพื่อ
ไปสู่จุดหมายปลายทาง เพื่อให้เป็นแนวทางใหทุ้กคนในองคก์ารไดย้ดึถอืปฏบิตัริ่วมกนัให้บรรลุ
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้การวางแผนจงึท าใหเ้กดิวตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงันี้  
   3.1 ช่วยให้ผู้บรหิารได้มแีนวทางหรอืก าหนดทศิทางที่จะน าพาสมาชกิในองค์การ
ไปสู่เป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวใ้หส้ าเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  3.2 ช่วยใหผู้บ้รหิารไดด้ าเนินงานใหเ้กดิความเสีย่งน้อยทีสุ่ดดว้ยการด าเนินงานตาม
แผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่นับไดว้่าท าให้ลดความไมแ่น่นอนในดา้นการตดัสนิใจ การเลอืกวธิกีารใน
การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหส้ญูเสยีน้อยทีสุ่ด 

  3.3 ช่วยให้องค์การลดความความสิ้นเปลอืงของทรพัยากรต่าง ๆ ทางการบรหิาร 
หากสมาชิกในองค์การได้ปฏิบตัิตามแผนที่ได้ก าหนดจะช่วยให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ เช่น ประหยดัเวลา งบประมาณ ทรพัยากรมนุษย ์และลดความซ ้าซ้อนของงาน 
เป็นตน้  
  3.4 ช่วยให้องค์การสามารถก าหนดนโยบายได้ชดัเจนขึ้น เมื่อองค์การมแีผนงาน
ทีม่าจากการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความต้องการขององคก์ารย่อมส่งผลต่อ
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายที่การ 
ประสบผลส าเรจ็เดยีวกนั 

   3.5 ช่วยใหส้ามารถระบุเป้าหมาย หรอื ผลส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากการวางแผนที ่
ด ีจะท าใหท้ราบว่ากจิกรรมต่าง ๆ มคีวามส าเรจ็ในรปูแบบใด  ตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืไม ่ 
ไดผ้ลตามตอ้งการอยา่งไร  ระหว่างด าเนินกจิกรรมพบปัญหาอุปสรรคใดบา้งเพื่อจะไดแ้กไ้ขได ้

ก่อนการด าเนินงานจะสิน้สุดลง 
  3.6 ช่วยใหท้ราบขัน้ตอนของการด าเนินกจิกรรมว่างานทีส่ าคญั และจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องกระท าก่อนหลงั สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานได้อย่างถูกต้องท าให้ทนักบัความ
ตอ้งการกบัผูร้บับรกิารได ้
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  3.7 ช่วยในการควบคุมการท างานในแต่ละขัน้ตอนไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืช่วย
ใหเ้กดิความรอบคอบในการตดัสนิใจท่ามกลางสภาพการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาได้ 
 การวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ผู้วางแผนจะต้องมคีวามเขา้ใจถึง
วตัถุประสงค์ของการวางแผนอย่างชดัเจน เพื่อให้การวางแผนสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมอืที่
ส าคญัให้ผู้บรหิารได้ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงานได้ซึ่งวตัถุประสงค์ย่อมสามารถท าให้เป็น
แนวทางที่ชดัเจนให้องค์การได้ไปถงึเป้าหมาย ช่วยลดความไม่แน่นอน ช่วยให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย และควบคุมการด าเนินงานได ้

 4. ประโยชน์ของการวางแผน 

  การวางแผนถอืเป็นการประกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต การวางแผนจงึต้อง
มกีารเตรยีมการ อาศยัความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายทุกระดบั และพจิารณาถงึปัจจยัภายใน ภายนอก
องค์การ รวมทัง้ขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ ความสามารถปฏิภาณไหวพรบิอย่างแยบยลของ
ผูบ้รหิารองค์การ ที่จะสามารถคาดการณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ยขอ้มูลในอดตีและปัจจุบนั
เพื่อบูรณาการสิง่ต่าง ๆ ใหเ้ป็นแผนงานทีน่ าไปใชใ้นอนาคตได้ ดงันัน้ การวางแผนจงึก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อองคก์ารทีพ่อจะสรปุไดด้งันี้ 
  4.1 ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย การวางแผนที่ดีเป็นสิง่ก าหนดวธิกีารปฏบิตัิที่ถูกต้อง    
ท าให้เกดิการใชท้รพัยากรต่าง ๆ เพื่อการเตรยีมการไว้ล่วงหน้าได ้ก่อให้เกดิการประหยดัเวลา 
เงนิ คน และวสัดุสิง่ของต่าง ๆ ช่วยลดตน้ทุนในการปฏบิตังิาน  
  4.2 ช่วยในการประสานและเกดิความรว่มมอืของบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผน รวมทัง้
ยงัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของผู้จดัการในการโน้มน้าวจูงใจให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 
  4.3 เป็นการก าหนดทิศทางให้ทัง้ผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานให้คิดและปฏิบตัิไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และสามารถลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งไมแ่น่นอนของอนาคต 

  4.4 ช่วยท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการระดมความคดิของพนักงานทุกระดบัใน
การรว่มกนัปฏบิตังิานตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้และสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสมาชกิในองคก์าร 
  4.5 ช่วยให้เกิดการควบคุมได้ง่ายขึ้น เนื่ องจากการวางแผนเป็นการก าหนด
วตัถุประสงค์ และมาตรฐานของงานส าหรบัเป็นเครื่องมอืวดั ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวเป็นพื้นฐาน
ของการควบคุมงานเพื่อตรวจสอบการปฏบิตังิานต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนว่าเบีย่งเบน หรอื
มอุีปสรรคเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด การวางแผนจงึต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบ และวดั
ผลสมัฤทธิข์องงาน 

  4.6 ช่วยท าให้องค์การได้พฒันาการท างานเป็นทมี และสรา้งทมีงาน เนื่องจากการ
วางแผนเป็นรูปแบบการท างานของการร่วมแรงร่วมใจกนั ระดมความคดิเห็นต่าง ๆ เพื่อช่วย   
ในการคดิสิง่ใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันาองค์การ จงึนับได้ว่าเป็นการสรา้งทมีงานที่มคีวามเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ของตน วตัถุประสงค์ของแต่ละระดบัในองค์การ ดงันัน้ การปฏบิตัิงานตามแผน    
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ก็ย่อมมกีารประสานงานกนัเป็นอย่างดีเป็นการพฒันาทมีงานในระดบัต้น และเป็นแรงจูงใจให้
เกดิทมีงานทีแ่ขง็แกรง่ขึน้ในอนาคต 

  ประโยชน์ของการวางแผนจงึเป็นผลสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนงานที่ดี
สามารถท าให้การด าเนินงานขององค์การหรอืการด าเนินธุรกิจเกิดความเจรญิก้าวหน้าในการ
แขง่ขนัท่ามกลางสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาได ้

  จะเหน็ได้ว่าการวางแผนการฝึกอบรมเป็นการเริม่ต้นก่อนที่จะมกีารจดัท าโครงการ
ฝึกอบรม ซึ่งโครงการฝึกอบรมจะมาจากการแผนงานฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะท าการ
ฝึกอบรมอะไรบ้าง ฝึกอบรมให้กบัใคร ระดบัใด ฝึกอบรมอย่างไร จะจดัท าการฝึกอบรมเมื่อใด 
และจะท าการฝึกอบรมขึน้ที่ไหน และจะจดัฝึกอบรมด้วยวธิกีารอย่างไร จงึจะมคีวามเหมาะสม
เกดิประสทิธภิาพ ดงันัน้ การวางแผนการฝึกอบรมจงึมคีวามส าคญั และจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้บรหิารด้านการจดัการฝึกอบรมจะต้องเข้าใจและท าการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อน ามาเป็น
พื้นฐานในการวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วในองค์การ
ต่าง ๆ มกัจะมกีารก าหนดเป็นนโยบายด้านฝึกอบรมและพฒันา มาจากพันธกิจที่เป็นความ
ต้องการของผู้บรหิารระดบัสูงในการขบัเคลื่อนองคก์ารใหก้้าวหน้าทดัเทยีมกบันานาประเทศได ้
การก าหนดนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์มกัน าลงมาสู่การจดัท า
แผนงาน ก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ต่อไปในบทนี้จงึอธิบายถึงความหมายของนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยทุธเ์พื่อใหเ้กดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  นโยบาย (Policy) หมายถงึ ขอ้ความ หรอืสิง่ที่ไดก้ าหนดไวเ้พื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวน้ัน้ ซึง่ผูบ้รหิารในระดบัต่าง ๆ 
น าไปใช้เป็นกรอบของแนวคดิในการพิจารณาตัดสนิใจในการจดัท าแผน จดัท าโครงการและ
ก าหนดวธิกีารด าเนินงาน หรอืการก าหนดกลยุทธ ์ซึง่จ าเป็นต้องสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์มื่อ
น าไปปฏิบัติจริง  ข้อความที่ เป็นนโยบายอาจระบุไว้ในรูปแบบกว้าง ๆ หรือเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจงหรอืแคบ การก าหนดนโยบายที่ดีจ าเป็นต้องมขี้อความระบุแสดงทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะเวลาก าหนดสัน้ กลาง และยาว ส่วนนโยบายที่เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจง
มกัจะมขี้อความระบุชี้ชดัในแนวทางการด าเนินงานและจ าเพาะเจาะจง ซึ่งบอกให้ทราบหรอื
แสดงใหเ้หน็ว่าจะตอ้งท าอะไร ท าอยา่งไร ส่งเสรมิเรื่องใดในปีนี้ และมกัจะเสนอแนวทางไวว้่าจะ
ท าอย่างไรจงึจะให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และวตัถุประสงค์ขององค์การ
เพื่อใหส้ามารถบรรลุผลส าเรจ็  
  เป้าหมาย (Goals) หมายถึง เป็นสิง่ที่มุ่งหวงัที่ต้องการให้การด าเนินงานเสรจ็สิ้น
และส าเรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด เป้าหมายโดยส่วนใหญ่จงึต้องมกีารก าหนดในเชงิปรมิาณ ที่
สามารถวดัและประเมนิผลได้ เช่น เป้าหมายในการฝึกอบรมผูจ้ดัการผ่ายผลติให้ไดจ้ านวน  20 
คน ภายใน 1 ปี และวดัในเชงิคุณภาพ ผูจ้ดัการฝ่ายผลติต้องมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถใน
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การเป็นภาวะผูน้ า และแก้ปัญหาดว้ยปฏภิาณไหวพรบิสามารถด าเนินงานในการพฒันาผลผลติ 
รวมทัง้พฒันาคนใหไ้ดต้ามทีอ่งคก์ารคาดหวงั เป็นตน้  
  กลยุทธ ์(Strategy) หมายถงึ แนวทางในการด าเนินงาน หรอืการก าหนดแผนงานที่
มทีศิทางการพฒันา ระบุสิง่ที่จะต้องกระท าของกิจกรรมว่าจะต้องเลอืกวธิกีารที่จะด าเนินการ
อย่างไร มอบหมายใหใ้ครเป็นผูก้ระท า กจิกรรมทีด่ าเนินการมผีลลพัธอ์ย่างไรกจิกรรมต่าง ๆ มี
ความเชื่อมโยงกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ย่างไร การก าหนดกลยุทธจ์งึต้องระบุกจิกรรมให้
มคีวามเฉพาะเจาะจง และชดัเจนเพื่อน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้

  ดังนั ้น การวางแผนการฝึกอบรม ผู้จดัท าแผนงานจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึง
นโยบายขององค์การเพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ และน ามาจดัท าเป็นกลยุทธ์
ใหส้ามารถน ามาเขยีนเป็นแผนการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพมคีวามทนัสมยัและตอบสนองตาม
ความตอ้งการของกลยทุธท์างธุรกจิได ้

  ยกตัวอย่าง บริษัท GSS/ARRAY Technology (PLC) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น า
ระดบัโลกด้านการผลติสนิค้าประเภทอิเล็คทรอนิคส์ โดยเป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่ง
ด าเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องคก์าร การก าหนดนโยบายดา้นการฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัสูงจะก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน 
เพื่อใหผู้จ้ดัการแต่ละฝ่ายไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ
องค์การ ผู้จดัการแต่ละฝ่ายต้องท าหน้าที่ในการประกาศให้พนักงานทุกระดบัได้รบัทราบถึง
นโยบายการฝึกอบรมและพฒันา นโยบายในการฝึกอบรมจะต้องมคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์
ทางธุรกิจ รวมทัง้กลยุทธ์ทางธุรกิจต้องมาจากความต้องการของลูกค้าในการที่จะให้พฒันา
ผลติภณัฑห์รอืสนิค้าให้มกีารพฒันาหรอืเกดินวตักรรม เช่น เน้นนโยบายพฒันาคุณภาพสนิค้า 
นโยบายความปลอดภยัในการท างาน เป็นต้น ซึง่นโยบายต้องระบุเป็นหลกัการกวา้ง ๆ ที่ระบุ
แสดงทศิทางการด าเนินงานระยะยาวเป็นการบอกใหรู้ว้่าเป็นการกระตุ้น โน้มน้าว ชกัชวนแสดง
ใหเ้หน็จุดเน้นและแนวทางในการด าเนินงานอย่างกวา้ง ๆ เป็นการน าลงไปปฏบิตัติามฝ่าย และ
แผนกต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในขัน้ตอนนี้ฝ่ายบรหิารจดัการด้านฝึกอบรมและพฒันาต้อง
น านโยบายมาก าหนดให้สอดคล้องกบัพนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และวตัถุประสงค์ของฝ่าย
จดัการฝึกอบรม ได้แก่ บรษิัทได้มกีารก าหนดนโยบายคุณภาพขึ้นมา ฝ่ายฝึกอบรมจงึน ามา
ปฏบิตัดิงันี้  
  1. ก าหนดพนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์การฝึกอบรม (Training Mission 

Statement, Objective and Strategy)  
   1.1 พนัธกิจ (Mission Statement) เป็นภารกจิหน้าที่ในการการด าเนินการจดั
โปรแกรมการฝึกอบรม และการประเมนิการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการตามนโยบาย
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ดา้นคุณภาพขององคก์ารเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหพ้นักงานปฏบิตังิานในหน้าทีต่่าง ๆ แต่ระดบั
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   1.2 วตัถปุระสงค์ (Objective) ผู้บรหิารฝ่ายฝึกอบรมได้มีประชุมทัง้ฝ่าย เพื่อ
การก าหนดวตัถุประสงค์การเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใน
องค์การตามพันธกิจในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนโยบายองคก์ารโดยก าหนดวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
    1.2.1 เพื่ อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตาม
เป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทัและความตอ้งการของพนกังาน 

    1.2.2 เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของพนักงาน การสรา้งจติวญิญาณของทมี
และสรา้งความจงรกัภกัด ีความเชื่อมัน่ใหก้บับรษิทัหรอืองคก์าร 
   1.3 กลยทุธ ์(Strategy) หลงัจากไดม้กีารก าหนดพนัธกจิและวตัถุประสงคใ์นการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานแลว้ จ าเป็นต้องมกีารก าหนดกลยุทธเ์พื่อให้สอดคลอ้ง 
มคีวามเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานฝึกอบรมของบรษิทั ซึง่กลยุทธข์ององคก์ารหรอืบรษิทัจะต้อง
มาจากความต้องการของลูกค้าและการพฒันาฝึกอบรมของพนักงานเพื่อให้พฒันาตนเองไปสู่
เป้าหมายทางธุรกจิ บรษิทัไดก้ าหนดกลยทุธด์งันี้  
    1.3.1 กลยุทธ์ในการมุ่งเน้นประสทิธภิาพการฝึกอบรมเป็นกุญแจส าคญัของ
ประจ าปีตามนโยบายคุณภาพทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดเป็นนโยบายหลกั 

    1.3.2 กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรบัรองคุณภาพและ
คุณภาพของ QS 9000 (ระบบการรบัรองมาตรฐานยานยนต์) เนื่องจากบรษิัทได้มกีารผลิต
เครือ่งยนตด์ว้ยระบบดจิติอล ใหบ้รษิทัผลติรถยนตช์ัน้น าของยโุรป และอเมรกิา 
  2. การน าแผนกลยทุธม์าปฏิบติั (Strategic Implementation)  

   เป็นแผนการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายหรอืกลยุทธท์ี่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจัดท าแผนประจ าปี ซึ่งโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ
ระยะเวลาในการด าเนินการ ก าหนดผูป้ฏบิตั ิผูร้บัผดิชอบ งบประมาณในการด าเนินงาน ตวัชีว้ดั 
ผลลพัธ์ที่ได้ก าหนด ซึ่งการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิจ าเป็นต้องค านึงถึง โครงสรา้งองค์การ 
ระบบการปฏบิตักิาร เทคโนโลย ีเครื่องมอื อุปกรณ์ งบประมาณ และสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เป็นต้น กระบวนการในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏบิตัจิะต้องประกอบด้วยกระบวนการ
ด าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  
   2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการขึ้น  โดยระบุ
รายละเอยีดเกี่ยวกบัแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่มเีป้าประสงค์ของผลลพัธ์ให้สอดคล้องกบั
เป้าหมายของกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้ซึ่งแผนจะก าหนดไวเ้ป็นรายปี ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องแสดงให้
เห็นถึงความสมัพนัธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดบั ได้แก่ ผลผลติ และ ผลลพัธ ์
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บรษิัทฯ จงึได้ก าหนดกรอบแผนงานเพื่อชี้ให้เหน็ถงึความสมัพนัธข์องเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ใน
ระดบัต่าง ๆ จะวดัดว้ยตวัชีว้ดัความส าเรจ็ และทรพัยากรต่าง ๆ ทางการบรหิารทีจ่ าเป็นทีใ่ชใ้น
การด าเนินงาน  
   2.2 การปฏบิตักิารตามแผน เป็นกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และกจิกรรมทีก่ าหนดไวโ้ดยทัว่ไป จะด าเนินการ 2 ส่วน คอื  
    2.2.1 การปฏิบตัิตามแผนงาน และโครงการ ที่ได้มกีารก าหนดตามกลยุทธ์
ขององค์การ เพื่อด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
ธุรกจิทีต่อ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร 
    2.2.2 การปฏบิตัิตามแผนงาน และโครงการ ที่เป็นพนัธกิจขององค์การให้มี
ความสอดคล้องกบัภารกิจของการฝึกอบรมให้มกีารพฒันาคน งาน และองค์การ เพื่อให้ช่วย
เสรมิสรา้งขดีสมรรถนะการเรยีนรูใ้หอ้งคก์ารมคีวามพรอ้มทีป่รบัปรุงตนเอง ซึง่ช่วยสนับสนุนให้
มกีารปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์
ธุรกจิ 

  3. การประเมินผล (Evaluation)  
   ขัน้การประเมนิผลเป็นการเน้นวธิกีารปฏบิตัิการประเมนิผลตามแผนงาน และ
โครงการเพื่อวดัตวัชีว้ดัทีเ่ป็นผลลพัธก์ารขบัเคลื่อนกจิกรรมหรอืกระบวนการ และตวัชีว้ดัผลการ
ปฏบิตัแิผนงาน และโครงการ จะวดัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การประเมนิผลจะสะทอ้นให้
เหน็ผลตอบแทนความคุม้ค่าทีส่ าคญั 

   จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ การวางแผนการฝึกอบรมขององค์การหรอื
บรษิทัจะต้องมาจากการก าหนดนโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีวามปรารถนาใหม้กีารพฒันา
พนักงานในองค์การที่จะสามารถเป็นคนที่มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถมาปฏบิตังิานให้เกิด
ความส าเรจ็ได้ เมื่อฝ่ายฝึกอบรมได้ทราบถึงนโยบายของบรษิัทจงึน ามาจดัท าเป็นแผนงานที่
จ าเป็น น ามาก าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคซ์ึง่จะเป็นวธิกีารใหบ้รรลุจดุมุ่งหมายซึง่จะแสดง
ถงึขอ้ความทีร่ะบุเฉพาะเจาะจงใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ 

 

ลกัษณะของแผนการฝึกอบรมท่ีดี 

 ในขัน้ตอนของการวางแผนการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมีการจดัท าองค์ประกอบหรือ
ลกัษณะของแผนการฝึกอบรม หากฝ่ายบริหารด้านการฝึกอบรมได้มกีารท าแผนการฝึกอบรม   
ที่ดีย่อมท าให้เป็นที่ยอมรบั น่าเชื่อถือ และสามารถท าให้การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใน
องคก์ารมปีระสทิธภิาพหมายความถงึการท าให้การจดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเกดิความ
คุ้มค่าและท าให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิจขององค์การได้ ซึ่ง
ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบของแผนการฝึกอบรมทีด่นีัน้ควรมลีกัษณะทีส่ าคญั ดงันี้ 
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 1. แผนการฝึกอบรมต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เพื่อใหผู้้รบัการฝึกอบรม
ได้ทราบถึงสิง่ที่ต้องการในการฝึกอบรมตามนโยบายขององค์การ ซึ่งจะต้องมกีารระบุว่า ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด ใครเป็นคนด าเนินการ จะแล้วเสร็จเมื่อใด และแผนที่จดัท านัน้
พนักงานต้องเกิดการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองของพนักงานได้ตรงตามความต้องการของ
เป้าหมายทางธุรกิจและตรงกบัความต้องการของพนักงานที่ต้องการเรยีนรู้ รวมทัง้ท าให้การ
ด าเนินการจดัการโปรแกรมฝึกอบรมเป็นไปตามแผนหรอืบรรลุตามเป้าหมายดว้ย 

 2. แผนการฝึกอบรมต้องมกีารระบุจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนและมคีวามเขา้ใจง่าย สามารถ
ท าให้ผู้น าลงไปปฏบิตัเิกดิความเขา้ใจ และเป็นแนวทางให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์าร
เกิดความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางหรอืทิศทางเดียวกันในการพัฒนาบุคลากร อยู่ในกรอบ
นโยบายทีจ่ะตอบสนองกลยทุธท์างธุรกจิ  

 3. แผนการฝึกอบรมต้องมีการจดัท าทัง้แผนการฝึกอบรมระยะสัน้และระยะยาว ซึ่ง
นโยบายการฝึกอบรมในรูปแบบที่มกีารก าหนดนโยบายกว้าง ๆ เพื่อแสดงให้เหน็ทศิทางการ
ด าเนินงานในระยะยาว และมกีารระบุที่ค่อนขา้งชดัเจนเฉพาะเจาะจงว่ามกีารก าหนดผลส าเรจ็
ในระยะเวลาอันสัน้ ทัง้นี้เพื่อให้องค์การได้มกีารพิจารณาตัดสนิใจจดัท าแผนโครงการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ เช่น แผนงานเฉพาะกจิ หรอืแผนงานเรง่ด่วน เป็นตน้  
 4. แผนการฝึกอบรมที่มปีระสิทธภิาพผู้จดัท าแผนจะต้องจูงใจ กระตุ้นและให้ทุกคน   
เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่แท้จรงิ หรอืค้นหาทางเลอืกที่
สามารถเป็นไปไดท้่ามกลางความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซึ่งจะท าให้เกดิผลดต่ีอแผนงาน 
รวมทัง้ช่วยลดเวลาและประหยดัค่าใชจ้า่ยอนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมได้
ทัว่ทัง้องคก์าร 
 5. แผนการฝึกอบรมจ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติต ามแผน จึง
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบแผนงานว่ามปัีจจยัใดบ้างที่อาจจะเกิดปัญหา และมกีารก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาอนัอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตัิซึ่งมทีางเลอืกหลายทางในการ
แกปั้ญหานัน้ 

 6. แผนการฝึกอบรมทดีจีะต้องมกีารประสานงานระหว่างแผนก ระดบัหน่วยงานย่อย
ขององค์การ และระดบับุคคลในการปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะช่วยให้ลดความซ ้าซ้อน รวมทัง้
สามารถท าให้ลดความขดัแย้งในการปฏบิตังิาน เช่น มหีน่วยงานประสานงาน ประชาสมัพนัธ ์
เป็นตน้  
 7. ผู้จดัท าแผนจะต้องรบัรูถ้ึงข้อจ ากดัและความไม่แน่นอนในการปฏบิตัทิี่อาจะเกดิขึ้น 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการหาทางเลอืกทีใ่ชน้ าแผนส ารองมาใชเ้มือ่มคีวามจ าเป็น 

 8. แผนการฝึกอบรมทีด่ตี้องมกีารก าหนดมาตรฐานการวดั ประเมนิ และตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานตามแผน โดยใชเ้ครือ่งมอืวดัทีไ่ดใ้นเชงิปรมิาณ และคุณภาพ 



190 

 

 9. แผนการฝึกอบรมทีด่ตี้องมคีวามยดืหยุ่น เปลีย่นแปลงและปรบัไดต้ามสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ซึง่ผูจ้ดัท าแผนอาจประชุม และก ากบัใหอ้ยูใ่นความเป็นไปไดแ้ละมคีวามเหมาะสม 

 การจดัท าแผนการฝึกอบรมเป็นการก าหนด ระบุสิง่ที่ต้องกระท าเพื่อให้การฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบายขององคก์าร ซึง่เป็นลกัษณะการคาดการณ์หรอืเตรยีมการไว้
ล่วงหน้า และก าหนดแนวทางเลือกเมื่อมปัีญหาเกิดขึ้นในอนาคต จงึต้องอาศยัการวเิคราะห์
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแยบยลเพื่อเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจก าหนดแผนงานการจดัการ
ฝึกอบรมให้ชดัเจน เข้าใจง่ายเป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
องคก์าร ทัง้นี้ใหเ้กดิการปฏบิตัติามแผนใหบ้รรลุตามนโยบายหลกัขององคก์าร 
 

กระบวนการวางแผนการฝึกอบรม 

 กระบวนการวางแผนการฝึกอบรมเป็นการเตรยีมด าเนินการก่อนที่จะวางแผนการ
ฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถน าปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะห ์เพื่อไม่ให้มกีารเกดิปัญหาขึน้อกี 
และเป็นพฒันาการฝึกอบรมใหเ้กดิสิง่ใหม่ ๆ ต่อคน งาน และองค์การให้น าไปสู่ความก้าวหน้า
ในการด าเนินธุรกจิให้แข่งขนักบัองค์การต่าง ๆ ได้ด้วยการพฒันาพนักงานให้มคีวามรู ้ทกัษะ 
ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรมใหเ้กดิขึ้นในการท างาน กระบวนการวางแผนการ
ฝึกอบรมจงึเป็นการก าหนดแนวทางเลอืกในการปฏบิตัใิห้มกีารปรบัการท างานอย่างมขี ัน้ตอน 
โดยมกีารทบทวนนโยบาย จดุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์หม้คีวามเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา 
ในการปฏบิตัจิรงิ จงึตอ้งมกีารด าเนินการตามกระบวนการวางแผนการฝึกอบรมดงันี้ 
 1. การเตรียมการก่อนการวางแผน  เป็นงานขัน้เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มลงมือ
วางแผน จดัใหม้กีารคณะกรรมการโดยการจดัตัง้ฝ่ายวางแผนขององคก์ารเพื่อก าหนดโครงสรา้ง
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รบัผดิชอบให้เหมาะสมและชดัเจน ก าหนดวธิกีารวางแผนซึ่งจะต้อง
อาศยัคณะกรรมการในการระดมความคดิว่าจะต้องท าอย่างไร มขี ัน้ตอนอย่างไร และต้องขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้างในการร่วมจดัท าการวางแผน และการรวบรวมข้อมูลซึ่ง
จะตอ้งไดม้าจากทุกหน่วยงานดว้ยการเกบ็ขอ้มลูใหล้ะเอยีดครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 

 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและความต้องการ ขัน้ตอนนี้เป็นการน าขอ้มูลที่
ได้มาวเิคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแยกแยะปัญหาที่ส าคญัที่ต้องด าเนินการแก้ไขที่คนส่วนใหญ่มี
ความต้องการ ซึ่งการวเิคราะห์จะช่วยให้ผู้บรหิารตดัสนิใจหาทางเลอืกตามทิศทางที่ก าหนด
เป้าหมายอย่างแทจ้รงิและมคีวามเป็นไปไดใ้นการแก้ปัญหาในการปฏบิตัิงานของพนักงาน เช่น 
ผลผลติไม่ไดต้ามต้องการ ผลติภณัฑห์รอืสนิค้าลา้สมยั พนักงานลางานบ่อย พนักงานเฉื่อยชา
ขาดความกระตอืรอืรน้ในการท างาน ยอดขายลดลง เครื่องจกัรเสยีบ่อย และการรอ้งเรยีนของ
ลูกค้าสูง เป็นต้น ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวอาจต้องมกีารวเิคราะห์สภาพหรอืสถานการณ์
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ของธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกเพื่อประกอบในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบให้เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการฝึกอบรม  
 3. การก าหนดวตัถุประสงค์ หลงัจากไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัญหาต่าง ๆ ใน
การฝึกอบรมอย่างละเอยีดโดยค านึงถงึปัจจยัภายในและภายนอกมาพจิารณาอย่างถ่องแท้แล้ว 
ผู้จดัท าการวางแผนจะต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมทีศิทาง มคีวาม
ชดัเจน และเป็นไปได ้

 4. การก าหนดแผนงานและเป้าหมาย ผู้จดัท าการวางแผนต้องก าหนดแผนและพฒันา
วธิกีารด าเนินงานอย่างไรจงึจะบรรลุตามแผนงาน หรอืมวีธิีการใดที่เหมาะสมโดยต้อ งมกีาร
ก าหนดแผนงานให้เหมาะสมตามลกัษณะของงาน ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และ
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร 
 5. การปฏบิตัติามแผน การน าแผนไปปฏบิตัหิรอืการด าเนินการตามแผน เป็นขัน้ตอนที่
มคีวามส าคญั เมื่อผู้จดัท าแผนได้มกีารจดัท าแผนหรอืวางแผนอย่างละเอยีด ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเหมาะสมดแีลว้ แต่ไม่ได้น าแผนที่ไดว้างไว้ลงไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั แผนที่ได้กจ็ะ
ไม่มปีระโยชน์ใด ๆ หรอืถ้าองคก์ารไดน้ าแผนทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ไปปฏบิตัจิรงิแต่ผูป้ฏบิตัขิาดความรู ้
ความสามารถ และไม่มคีวามเขา้ใจตลอดจนไม่มคีวามเชื่อมัน่ และเอาจรงิเอาจงักบัการน าแผน
ลงไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะท าให้การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ในองค์การไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การได้ ดังนัน้ Breton(1965, 

p.110-116) ไดก้ าหนดหลกัการน าแผนไปปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 
  5.1 ผู้ปฏบิตัิตามแผน ซึ่งเป็นน าแผนที่ได้รบัการอนุมตัแิล้วไปด าเนินการตามที่ได้
มอบหมายงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ปฏบิตักิารตามแผนได้รบัทราบภารกิจ หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบ ผู้ปฏบิตัติามแผนโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานทุกคนต้องเป็นรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตัติามแผน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการดา้นฝึกอบรม หวัหน้างาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้  
  5.2  ผู้ปฏบิตัิตามแผนต้องเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนอย่างละเอียด เป็น
การศกึษาวตัถุประสงคข์องแผน เทคนิควธิกีารด าเนินงาน และแนวทางปฏบิตัใินขัน้ตอนต่าง ๆ 
เพื่อป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หากแผนที่มคีวามซบัซอ้นสงูตอ้ง
ใช้เทคนิควธิกีารใหม่ ๆ ซึ่งยากต่อการท าความเข้าใจ เช่น เครื่องมอื เครื่องจกัรขัน้สูงที่ต้อง
อาศยัผู้มคีวามเชี่ยวชาญในการอบรม เป็นต้น ผูว้างแผนอาจจะต้องมกีารจดัการเลอืกบุคคลใน
การให้ความรู้ได้ตรงกับความต้องการ หรอืมกีารจดัประชุมผู้ปฏิบตัิอย่ างละเอียดก่อนมกีาร
ปฏบิตั ิ

  5.3 การจดัองค์การและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูป้ฏบิตัติามแผน การปฏบิตัิ
ตามแผนหรอืการน าแผนไปปฏบิตัจิ าเป็นต้องมอีงค์การหรอืหน่วยงานรบัผดิชอบ ซึ่งอาจเป็น
องคก์ารหรอืหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบโดยตรง หรอืเป็นหน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้มาใหม่ จะต้องระบุ
ใหช้ดัเจนและก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หช้ดัเจนเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีม่มีากน้อยเพยีงใด มภีารกจิ
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อะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับสายงานใด ใครบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถ
ปฏบิตังิานไดค้ล่องตวัยิง่ขึน้ และมกีารตดิตามควบคุมแผนกระท าไดง้า่ย 

  5.4 การจดัเตรยีมบุคลากรผูป้ฏบิตัติามแผน ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการด าเนินการตามแผน
จะต้องมภีาวะผู้น าสูง และสามารถจดับุคลากรในการน าแผนไปปฏบิตัิและก าหนดมอบหมาย
งานและความรบัผดิชอบที่เกี่ยวขอ้งให้ชดัเจน ตลอดจนใช้หลกัการจูงใจในการท างาน เพื่อให้
การปฏบิตัติามแผนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  5.5 การเตรยีมแผนด าเนินการหรอืแผนปฏิบัติงาน ผู้ด าเนินการตามแผนจะต้อง
เตรียมเขียนแผนปฏิบัติงานตัง้แต่เริ่มต้นจนถึงขัน้สุดท้าย ว่าต้องท ากิจกรรมอะไร ผู้ใด
รบัผดิชอบ มวีธิกีารกลยุทธ์อย่างไร ใช้งบประมาณในการด าเนินงานเท่าไหร่ และก าหนดให้มี
การรายงานการปฏิบตัิงานอย่างไร นอกจากนี้ยงัมีระบบการติดตามควบคุมแผนโดยอาศัย
หลกัการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบแผน (PDCA) เป็นตน้  
  5.6 การเริม่ต้นปฏบิตัติามแผน ซึง่เป็นการเริม่ตัง้ท างานทีต่้องมกีารปฏบิตัติามแผน
ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการตามแผนจะต้องมกีารประชุมชีแ้จงและออกค าสัง่ให้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบและปฏบิตังิาน 

  5.7 การแจ้งให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องในองค์การทราบถึงแผนงานหรือโครงการ 
ผู้บงัคบับญัชาหรอืหวัหน้าผู้ด าเนินการตามแผนต้องแจง้ให้บุคคลในฝ่ายหรอืแผนกต่าง ๆ ใน
องค์การรบัทราบรายละเอยีดเกี่ยวแผนหรอืโครงการ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องรบัทราบตาม
ความมากน้อยขึน้อยูก่บัความส าคญัของแต่ละส่วนงานและแต่ละหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  
  5.8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผน 
ขอ้มลูทีร่วบรวมมกัเกี่ยวกบัปรมิาณและคุณภาพของงานหรอืเกี่ยวกบัเรื่องทีจ่ าเป็น วธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เพื่อประสทิธภิาพของการประเมนิผล 

  5.9 การควบคุมก ากบัดูแล ผู้บงัคบับญัชาควรจะต้องชี้แจงท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การควบคุมงาน ตามแผนปฏบิตักิารให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบด้วย เพราะการควบคุมงานเป็น
หน้าทีส่ าคญัทีผู่น้ าแผนไปปฏบิตัจิะต้องกระท าอย่างจรงิจงั และมปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิการรัว่ของแผนนัน้ ๆ  
 6. การตดิตามผล เป็นขัน้ตอนสุดท้ายหลงัจากที่ไดม้กีารน าแผนลงไปสู่การปฏบิตัแิล้ว
คอืจะต้องมกีารการก ากบัติดตามผลความก้าวหน้า และอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ โดยทัว่ไปแล้ว 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลไกของข้อมูลย้อนกลับ เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องมีการ
ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตั ิโดยเทยีบกบัมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ถ้าผลทีเ่กดิขึน้ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดก็จะต้องพจิารณาจากข้อมูลยอ้นกลบัได้ว่ามขี้อบกพร่องในขัน้ตอนใด 
เพื่อจะไดห้าแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขแผนต่อไป 

 จากกระบวนการวางแผนการฝึกอบรมนับว่าเป็นขัน้ตอนการกระท าการจดัท าแผนให้
องค์การ โดยเฉพาะผู้บรหิารที่ท าหน้าที่ในการรบัผดิชอบในการจดัท าแผนการฝึกอบรมเพื่อ
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พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร จ าเป็นต้องมกีารกระท าการตามขัน้ตอนอย่างละเอยีดเพื่อให้
ไดแ้ผนการฝึกอบรมทีส่ามารถน ามาด าเนินการจดัท าโครงการหรอืแผนงานการฝึกอบรมไดต้รง
กับปัญหาในการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถหรอืสมรรถนะที่
ปฏบิตังิานไดใ้นสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วยพฒันางานใหพ้นักงานสรา้ง
นวตักรรมใหม ่ๆ เกดิขึน้ในองคก์าร และเกดิความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรอย่างแทจ้รงิ 
 

กระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรม 

 การจดัท าแผนการฝึกอบรมให้เกิดประสทิธภิาพสามารถน าไปปฏิบตัิจรงิให้ผู้ปฏิบตัิ
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์การได้นัน้ 
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการในการจดัท าแผนในการฝึกอบรมอย่างเป็นขัน้ตอน สามารถสรุป
กระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรมเป็นล าดบัดงันี้  
 ขัน้ท่ี 1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธใ์ห้ชดัเจน  
  การด าเนินงานในการจดัแผนการฝึกอบรมและการจดัโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรใน
องคก์าร จ าเป็นตอ้งมกีารจดัท าแผนการพฒันาการฝึกอบรมและการจดัโครงการทีม่ทีศิทาง และ
เป้าหมาย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธก์ารพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธท์างธุรกจิในการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรเกิดความรู ้ทกัษะ ความสามารถหรอืสมรรถนะตรงตามสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนัทีม่กีารน าเทคโนโลย ีเครือ่งมอื เครื่องจกัรทีม่คีวามก้าวหน้าและมคีวามทนัสมยัมาใช้ใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผู้บรหิารการฝึกอบรมจงึต้องก าหนดนโยบาย
เพื่อน าเป็นหลกัการ หรอืแนวทางในการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการฝึกอบรม ดว้ยการก าหนดแผนงาน
การฝึกอบรมและการก าหนดเป้าหมายในการจดัการฝึกอบรม โดยต้องก าหนดใหเ้หน็ผลการวดั
ความส าเรจ็ในเชงิปรมิาณ และคุณภาพ ใหม้คีวามชดัเจนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
 กลยุทธเ์ป็นการก าหนดแผนงานหรอืการระบุสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหช้ดัเจนเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบตัิในการจดักลยุทธ์ของการฝึกอบรม โดยเฉพาะยุคปัจจุบนัเน้นการฝึกอบรมตามความ
ต้องการของผู้เรยีนรูใ้นการน าไปพฒันาในงานจรงิที่เกดิขึ้น รวมทัง้ต้องวเิคราะห์สถานการณ์
ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อเหน็ถงึจดุแขง็ จดุดอ้ย โอกาส ปัญหาและอุปสรรคขององคก์าร 
จงึน ามาการก าหนดกลยุทธใ์หม้คีวามทนัสมยักบัสถานการณ์ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป กลยทุธ์
ของการฝึกอบรมต้องให้มคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์ทางธุรกิจ และในปัจจุบนัพฤติกรรมการ
เรยีนรู้ของมนุษย์มหีลากหลายรูปแบบนักจดัการฝึกอบรมจะต้องทราบถึงวิธีการที่จะท าให้
พนักงานผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรยีนรู้จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส่วนที่เป็นด้าน
ความคดิ ความรู ้จนท าใหเ้กดิทกัษะ และเปลีย่นแปลงทศันคตไิปในทางทีด่ีขึน้ ใหส้ามารถน ามา
ปรบัใชใ้นการท างานทีเ่ป็นปัจจุบนัได ้ดงันัน้ กลยุทธท์ีน่ ามาก าหนดกลยุทธก์ารฝึกอบรมจงึต้อง
มีการะบุให้ชัดเจน ซึ่งกลยุทธ์การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่จะท าให้การพัฒนาให้พนักงานใน
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องค์การเกิดการเรยีนรูเ้พื่อน าไปแก้ไขปัญหาในงานปัจจุบนั เช่น การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การ
เรยีนรูไ้ม่เป็นทางการในรปูแบบสภากาแฟ การเรยีนรูต้ามความต้องการ การเรยีนรูบ้นพืน้ฐาน
ความสามารถในการเรยีนรู ้การเรยีนรู้แลกเปลี่ยนในสถาบนัการศึกษา เป็นต้น กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมทีก่ล่าวมาท าแตกต่างจากการฝึกอบรมในอดตีที่เป็นการฝึกอบรมในลกัษณะเดมิทีเ่ป็น
เน้นผูบ้รรยายเป็นศูนยก์ลางท าใหผู้เ้รยีนไม่ตอบสนองตามความต้องการในการที่จะเรยีนรู ้การ
ฝึกอบรมจงึต้องก าหนดกลยุทธ์ให้ตรงกบัผู้เรยีน การพฒันางาน ความต้องการลูกค้าและการ
น าไปปฏบิตังิาน  
 การก าหนดนโยบายการฝึกอบรมเพื่อน ามาจดัท าแผนงานการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั
พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท์างธุรกจิขององคก์าร สามารถก าหนดขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ขัน้การประเมิน วิเคราะห์สภาพขององค์การ หรอืการค้นหาปัญหาต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ โดยองคก์ารจะต้องมกีารวเิคราะหส์ถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ปัจจุบนัเกี่ยวกบัสภาพความ
ตอ้งการของพนักงานทีม่คีวามต้องการในการพฒันา ความรู ้ทกัษะ ความสามารถของพนักงาน
แต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท และแต่ละระดบัของพนักงานเพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพของพนักงาน
เหล่านัน้ ซึ่งการศึกษาวเิคราะห์ถงึความต้องการในพฒันาฝึกอบรมจะต้องค านึงถงึศกัยภาพที่
จะต้องไปปฏบิตัใินงาน เมื่อทราบถงึปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานแต่ละระดบั แต่ละกลุ่ม และแต่
ละประเภทว่ามปัีญหาในด้านความต้องการที่จะพฒันาความรู ้ทกัษะ และความสามารถต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง การวิเคราะห์สภาพขององค์การจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกขององคก์ารประกอบในการก าหนดในขัน้น้ีดว้ย ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการศกึษา
และ สงัคม เป็นต้น ซึง่ในขัน้นี้เป็นการศกึษาสาเหตุของปัญหา และคน้หาวธิกีาร หรอืมาตรการ
ในการแกปั้ญหานัน้ แลว้จงึน ามาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแก้ปัญหานัน้ ๆ  
 2. การระบุเป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ของการฝึกอบรม ผู้จดัการ
ฝึกอบรมทราบถงึเป้าหมายหลกัขององคก์ารว่าเป็นอย่างไร ที่จะยดึเป้าหมายหลกัขององค์การ 
การจดัแผนการฝึกอบรมจะมกีารก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้
ก าหนดถึงเป้าหมายผลส าเรจ็ของการฝึกอบรมที่สามารถวดัได้ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
การก าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะต้องสามารถระบุถึงเป้าหมายหรอื
วตัถุประสงค์การของการฝึกอบรมให้ชดัเจน ยกตวัอย่าง องค์การจะต้องเป็นองค์การแห่งการ
สร้างนวตักรรมแห่งผลิตภัณฑ์ในระดบัโลก ต้องระบุเป้าหมายว่าจะต้องพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการสามารถสรา้งนวัตกรรมในการผลติสนิค้าและบรกิารได ้
ดว้ยการก าหนด   กลยทุธใ์นการฝึกอบรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายนัน้ ๆ ดว้ย เช่น กลยุทธก์าร
เรยีนรู้ของโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การเรยีนรูด้้วยวธิกีารปฏบิตัิจรงิ การเรยีนรูแ้ลกเปลี่ยน
ระหว่างลกูคา้ ผูส้่งมอบวตัถุดบิ และเรยีนรูร้ะหว่างพนกังานกบัพนกังาน เป็นตน้   
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 3. การรวบรวมทางเลือกนโยบายหรือก าหนดทางเลือก โดยทุกทางเลอืกจะต้อง
สอดคล้องกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์นโยบาย การจดัท าการฝึกอบรมเป็นผลจากการที่ได้
เลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดใ้นการจดัการฝึกอบรมเสมอ เนื่องจากนโยบาย
การฝึกอบรมเป็นการก าหนดนโยบายที่กวา้ง ๆ และอาจต้องก าหนดในรปูแบบทีเ่ฉพาะเจาะจง
หากมคีวามต้องการเร่งด่วนในการจดัการฝึกอบรมที่เป็นเฉพาะกิจก็สามารถเลอืกทางเลอืกที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การในขณะนัน้ได้ ยกตวัอย่าง ผู้จดัการด้านการก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมได้มีการวางแผนในการฝึกอบรมพนักงานด้านผลิตผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิต เช่น 
โทรศพัทไ์รส้าย แต่พบว่าเมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคหนัมานิยมโทรศพัทเ์คลื่อนที่
แบบมอืถอืทีส่ามารถใชง้านไดทุ้กทีทุ่กเวลา เมือ่เหตุการณ์เช่นเกดิขึน้ จงึจ าเป็นตอ้งใชท้างเลอืก
อื่น ที่มกีารก าหนดขึ้น โดยการก าหนดทางเลอืกเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้นโยบายการ
ฝึกอบรมมคีวามรวดเรว็เนื่องจากมกีารก าหนดทางเลอืกไวใ้นนโยบายการฝึกอบรม  
 4. การก าหนดนโยบาย ผู้บรหิารระดบัสูงจ าเป็นต้องเป็นมคีวามคดิกวา้งไกลสามารถ
มองภาพรวมทัง้หมดขององค์การ ให้มทีศิทางหรอืแนวทางในการด าเนินการด้านนโยบายการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนักงานใหทุ้กระดบัไดท้ดัเทยีมสากล ผูก้ าหนดนโยบายจะเลอืกนโยบายที่
ดทีี่สุดจากทางเลอืกนโยบายต่าง ๆ ที่มอียู่ ยกตวัอย่าง นโยบายการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
รองรบัอุตสาหกรรมการผลติ 4.0 ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องน านโยบายการฝึกอบรมน ามาสู่การ
ลงมอืปฏบิตัใิห้ได้ตามที่นโยบายก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม
ต่อไป   
 ขัน้ท่ี 2 ก าหนดงบประมาณและเวลา   

 การจดัท าการฝึกอบรมในขัน้ตอนที่ 2 เป็นการก าหนดงบประมาณ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใน
การด าเนินการฝึกอบรมว่าจะต้องมกีารสรรงบประมาณส าหรบัการพฒันาและการฝึกอบรมตาม
นโยบายที่ได้มีการก าหนดไว้ให้เกิดความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ โดยทัว่ไปแล้ว
ผูบ้รหิารระดบัสูงต้องการแสดงวสิยัทศัน์ในการท าให้การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การให้
เป็นพนักงานที่มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถในการสรา้งสรรค์ และคดินวตักรรมใหม่ ๆ ให้
เกดิขึน้ภายในองคก์ารท่ามกลางสถานการณ์ทีม่กีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง 
 การก าหนดงบประมาณในการฝึกอบรมขององค์การ ผู้บรหิารระดบัสูงมคีวามเน้นให้
องค์การได้มกีารพฒันาบุคลากรในองคก์ารเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
ดงันัน้ การจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาฝึกอบรมนบัเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์าร การก าหนด
งบประมาณควรต้องมกีารก าหนดอย่างเหมาะสมเพื่อใหพ้ฒันาบุคลากรในองคก์ารทุกระดบั ทุก
ประเภท และทุกต าแหน่ง จงึเป็นงบประมาณเพยีงพอต่อการพฒันาทัง้ปี และงบประมาณการ
ฝึกอบรมจะต้องมกีารสะท้อนกลบัเพื่อความคุ้มค่า (Return of Investment) และสอดคล้องกบั
ผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ารดว้ย  
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  การก าหนดเวลาในการฝึกอบรม ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องมกีารก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาภายใน 1 ปี ซึง่ใน 1 ปีมกีารท างาน 52 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 6 
วนั ดงันัน้ ใน 1 ปีผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องวางแผนให้กบัหวัหน้างานเพื่อให้มกีารก าหนดให้
พนกังานแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองและพฒันางานใหไ้ดต้ามความเหมาะสม โดยทัว่ไปองคก์ารจะ
มกีารก าหนดเวลาการฝึกอบรมไมเ่กนิรอ้ยละ 5  
  ขัน้ท่ี 3 การก าหนดระดบัของการฝึกอบรมในองคก์าร 

  เมื่อได้มกีารก าหนดนโยบายด้านการฝึกอบรมในองค์การเพื่ อมวีตัถุประสงค์ให้มกีาร
จดัท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์การปรบัปรุงเละเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคก์าร โดยทัว่ไปหน้าทีแ่ละบทบาทในการด าเนินการเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายการบรหิาร
ฝึกอบรมและพฒันาทีต่้องก าหนดระดบัของการฝึกอบรมว่า ควรจะต้องมกีารจดัเป็นกี่ระดบัตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของสภาพแวดลอ้มขององค์การหลงัจากที่ไดท้ าการวเิคราะห์
ขององค์การในขัน้การประเมนิ วเิคราะห์สภาพขององค์การเสรจ็สิ้นแล้วจงึน ามาก าหนดระดบั 
ซึ่งองค์การจะต้องพิจารณาว่าองค์การมรีะดับพนักงาน กลุ่ม ประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน
อย่างไรบ้าง สามารถแบ่ งระดับพนักงานได้ 4 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดบักลาง ผู้บรหิารระดบัต้น และพนักงานระดบัปฏิบตัิการ เพื่อน ามาจดัแผนงานโครงการ
ฝึกอบรมในแต่ละปีทีก่ าหนดจะมคีวามแตกต่างตามสภาพการเปลีย่นแปลงหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทีเ่ผชญิในขณะนัน้  
  การก าหนดระดบัของการฝึกอบรมในองค์การ จงึต้องก าหนดตามลกัษณะประเภท 
โครงสรา้งการด าเนินงานของแต่ประเภทของธุรกจิ โดยส่วนใหญ่หากเป็นองคก์ารขนาดใหญ่ทีม่ ี
การผลิตประกอบผลิตภัณฑ์หรอือุตสาหกรรมการผลิตมกัจะก าหนดระดับตามการด าเนิน
กจิกรรม คอื อาจแบ่งเป็นประเภทการฝึกอบรมฝ่ายบรหิารจดัการหรอืโปรแกรมทางการบรหิาร
ระดบัสูง (Management/Executive Training)  และประเภทการฝึกอบรมด้านผลติหรอืโรงงาน 
(Production Training) หรอือาจแบ่งระดบัตามการจดัระดบัพนกังานขัน้ระดบัดงันี้  
  1. การฝึกอบรมส าหรบัผู้บริหารระดบัสูง (Top Manager) หมายถึง ผู้บรหิารระดบั
สูงสุดขององคก์าร มหีน้าที่บรหิารงานโดยตลอดทัง้องคก์าร ต้องอาศยัความคดิ วเิคราะห์ และ
ประสบการณ์อย่างสูงในการก าหนดนโยบายขององคก์ารใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคญัในการวางแผนระยะยาว การตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
แยบยล แม่นย าท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันัน้ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรบั
พนักงานระดับผู้บริหารชัน้สูงขององค์การที่ต้องอาศัยหลักสูตรที่เน้นการบรหิารระดับสูง 
(Executive Program)  ซึ่งผูบ้รหิารระดบันี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จดัการใหญ่ รองประธาน
บรษิทั และ กรรมการบรหิาร เป็นตน้ 
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  2. การฝึกอบรมระดบัผู้บริหารระดบักลาง (Middle Manager) หมายถงึ พนักงานที่
ท าหน้าที่ก าหนดเป้าประสงค์ต่อผู้บรหิารระดับสูง ท าหน้าที่วางแผนและจดัสรรทรพัยากร 
ประสานและเชื่อมโยงกลุ่ม เขต และแผนก ให้ค าแนะน ากับหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่สื่อสาร
นโยบายลงสู่ฝ่ายปฏิบัติผู้บรหิารระดับกลางนี้จะต้องอาศัยทกัษะ ความสามารถด้านมนุษย์
สมัพนัธ ์ท าหน้าทีโ่น้มน้าว ชกัน าใหพ้นักงานในระดบัหวัหน้าปฏบิตังิาน  การวางแผนใหเ้ป็นไป
ตามหน้าที่และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ดงันัน้ การก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรม
จะต้องให้ต้องกับความต้องการจ าเป็น และคุณลกัษณะหน้าที่เน้นโปรแกรมด้านการบรหิาร
จดัการ (Management Program)  หรอืทกัษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้จดัการฝ่ายต่าง ๆ 
ผูจ้ดัการแผนก ผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการโรงงาน เป็นตน้  
 3. การฝึกอบรมระดับผู้บริหารระดับต้น (Frist Level Manager) หมายถึง เป็น
ผู้บรหิารในระดบัส่วนต้นขององค์การและการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ก ากับดูแล สัง่การบงัคับ
บญัชากบัพนกังานผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และมคีวามใกลช้ดิในการสัง่การ รวมทัง้ท าหน้าทีใ่นการ
ตดัสนิใจในระดบัหน้างาน มคีวามเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค จะเขา้ใจในงานและรบัรายงานจาก
พนักงานโดยตรง เพื่อน าเสนอรายงานต่อผู้บรหิารระดบักลางและระดบัสูง ดงันัน้ การก าหนด
โปรแกรมการฝึกอบรมจะต้องให้ต้องกับความต้องการจ าเป็น และคุณลักษณะหน้าที่เน้น
โปรแกรมเทคนิค (Technical Program)  หรอืทกัษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งผู้บรหิารระดบันี้ 
ไดแ้ก่ หวัหน้างาน หวัหน้าแผนก หวัหน้าฝ่ายการผลติ และ ผูค้วบคุมงาน เป็นตน้    
  4. การฝึกอบรมระดบัปฏิบติัการ (Operator Level) หมายถงึ เป็นพนักงานในระดบั
ผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งต่าง ๆ หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย จะเป็นพนักงานในระดบัที่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในรายละเอียดของงานที่ตนเองปฏบิตัเิป็นอย่างดี จะมคีวามช านาญในหน้าที่ เช่น 
พนักงานผลติและประกอบชิ้นส่วน พนักงานตัดเย็บเสื้อ พนักงานประจ าหน้าร้าน พนักงาน
แคชเชียร์ และ พนักงานขายสินค้า เป็นต้น ดังนัน้ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมในกลุ่ม
พนักงานระดบัปฏบิตัิการจะต้องเน้นในด้านการให้ความรู ้ทกัษะเฉพาะที่จะพฒันาให้สามารถ
ปฏิบตัิได้ทนัที และเป็นการจดัอบรมแบบปฏิบตัิจรงิ เพื่อน าไปใช้ในงานที่ปฏิบตัิ รวมทัง้ไม่
ยุง่ยากและซบัซอ้นในการเขา้ใจ หรอืมคีวามเขา้ใจงา่ยไมเ่น้นทฤษฎทีางวชิาการ   
 ซึง่การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมทัง้ 4 ระดบัจะจดัท าแผนการฝึกอบรมเพื่อน ามาจดัท า
แผนงานตามโครงการหรอืโปรแกรมการฝึกอบรมทีแ่ยกประเภทระดบัการฝึกอบรมตามระดบัทีม่ ี
การแบ่งหลกัสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกบัลกัษณะต าแหน่ง ประเภท  ระดบั และ กลุ่มตาม
ความตอ้งการในการฝึกอบรม ซึง่จะกล่าวในขัน้ที ่4  
 การก าหนดระดบัการฝึกอบรมในองค์การจะขอยกตัวอย่างของบรษิัท GSS/ARRAY 

TECHNOLOGY ซึ่งฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาไดม้กีารจดัท าการก าหนดระดบัในการฝึกอบรมให้
เกิดความชดัเจนตามประเภทของพนักงาน และโครงสรา้งการท างานในองค์การ ได้แก่ ฝ่าย
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จัดการ และฝ่ายผลิตหรือโรงงาน เพื่ อให้การฝึกอบรมได้พัฒนาบุคลากรได้ตามระดับ     
ต าแหน่งงาน สอดคลอ้งกบัลกัษณะ ความตอ้งการจ าเป็นในแต่ละระดบั และใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการพฒันา ปรบัปรุงพนักงานใหเ้พิม่ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 
รวมทัง้เพิม่โอกาสทางการด าเนินธุรกจิ หรอืกลยทุธท์างธุรกจิ ไดก้ าหนดประเภทไวด้งันี้ 
  1. ประเภทการฝึกอบรมฝ่ายจดัการ (Management Training) การฝึกอบรมฝ่าย
บริหาร ส านักงาน และ ฝ่ายสนับสนุน เป็นต้น ผู้จดัการฝึกอบรมจดัท าโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการบรหิารงาน การส่งเสรมิสนับสนุนงาน เพื่อจดักลุ่มการฝึกอบรมตามโปรแกรมการ
ฝึกอบรม (Training Program) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  
  1.1 โปรแกรมบริหาร (Professional Program) โดยจะมโีปรแกรมการอบรมและ
พฒันาส าหรบัดา้นการบรหิาร ไดแ้ก่  
   1.1.1 การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation Training) เป็นการสร้างหลักสูตร
โปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนต้องได้รบัการฝึกอบรมเมื่อเริม่งานหรอืเป็น
พนักงาน ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมนี้จะเกี่ยวกบัประวตัิ ความเป็นมาของบรษิัทหรอืองค์การ 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆทีพ่นกังานทุกคนตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิรายละเอยีดเกีย่วหน้าทีง่านทีต่อ้ง
ปฏบิตั ิสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รบัในขณะปฏบิตังิานตลอดระยะเวลาการท างาน
กบัองคก์าร เป็นตน้ 

   1.1.2 การฝึกอบรมพัฒนาทางการบรหิารจดัการ (Executive & Management 

Development Program) เป็นการจดัท าหลักสูตรโปรแกรมเพื่อเป็นการพัฒนาฝึกอบรมการ
บรหิารจดัการให้มคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะให้มเีกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน สนับสนุนหน่วยงานหลกั เช่น โปรแกรมการพฒันาทมีงาน โปรแกรมทกัษะภาวะผู้น า
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรแกรมการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ โปรแกรมทกัษะการสื่อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โปรแกรมการบรหิารตน้ทุน เป็นตน้  
  1.2 โปรแกรมการฝึกอบรมระดบัหวัหน้างาน (Supervisor Training) เป็นการ
จดัโปรแกรมหลกัสตูรพนกังานหวัหน้างานใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถในการท างานใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ เป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรยีมผูบ้รหิารระดบัต้น เนื่องจากหน้างานในระดบัตน้เป็นผู้
มคีวามใกลช้ดิกบัพนกังานระดบัปฏบิตักิารมากทีสุ่ด  
 2. ประเภทการฝึกอบรมฝ่ายผลิต (Production Training) ผู้จดัการฝึกอบรมจะจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมในรปูแบบเทคนิคทีเ่ป็นพฒันาและเพิม่ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ
ในการปฏบิตังิานที่เน้นเทคนิค เป็นอบรมเกี่ยวการใช้เครื่องมอื เครื่องจกัร และโปรแกรมการ
ฝึกอบรมต้องลงมอืปฏิบัติจรงิ รวมทัง้เน้นการฝึกอบรมแบบ On the Job Training เป็นการ
ฝึกอบรมใหเ้กดิการพฒันาและเขา้ใจในการท างานด้านเทคนิคฝ่ายผลติ และทกัษะหวัหน้างาน 
การบังคับบัญชา การดูแลก ากับงาน บาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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เนื่องจากฝ่ายผลติจะพนักงานเป็นจ านวนค่อนขา้งมากในจ านวนพนักงานทัง้หมดในบรษิทัหรอื
โรงงานเป็นหน่วยงานหลกัขององคก์ารทีต่้องผลติสนิคา้และบรกิาร การจดัการฝึกอบรมประเภท
ฝ่ายผลิตจงึต้องมีการจดัสรรงบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาเพื่อน ามาใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ การฝึกอบรมประเภทเครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ เกี่ยวกบัการผลติ การ
พฒันาผลติภณัฑห์รอืสนิค้า นวตักรรมใหม่ ๆ การศกึษาดูงานเกี่ยวกบัโรงงาน และโปรแกรม
พฒันาคุณภาพ เป็นตน้  
  ขัน้ท่ี 4 การเขียนแผนงานและโครงการ 

  ในขัน้ตอนการเขยีนแผนงานและโครงการฝึกอบรมจะเป็นขัน้ที่ต้องทราบถงึปัญหา
และความตอ้งการในการฝึกอบรมขององคก์ารในแต่ละระดบั ว่ามคีวามจ าเป็น ต้องการฝึกอบรม
และพฒันาด้านใด ฝึกอบรมให้กบัผูใ้ดบา้ง เมื่อใดถงึจะมกีารฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณในแต่
ละโครงการจ านวนเท่าใด และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม ดังนัน้ การเขียน
แผนงาน และโครงการจะเป็นการลงรายละเอียดมาก ที่จะต้องระบุสิ่งที่จะต้องมกีารด าเนิน
กจิกรรม โดยส่วนใหญ่องคก์ารจะต้องมกีารก าหนดแผนงานการฝึกอบรมประจ าปีอาจจะเรยีกว่า 
แผนปฏบิตักิารฝึกอบรมและพฒันาประจ าปี หรอื แผนงานฝึกอบรมประจ าปี ซึ่งการที่องค์การ
ไดม้กีารจดัท าแผนงานประจ าปีในการฝึกอบรม กเ็นื่องจากจะท าใหผู้จ้ดัการดา้นการฝึกอบรมได้
ทราบถึงด าเนินงาน งบประมาณ กิจกรรม โครงการ วนัเวลา(ระยะเวลา) ผู้รบัผดิชอบ เนื้อหา 
หลกัสูตร การก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ และการน าแผนงานไปวางแผนพฒันาต่อไปในรอบปี
ถดัไปได ้ 
 การจดัท าแผนงานการฝึกอบรมประจ าปีขององค์การย่อมไดแ้ผนงานมาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขององค์การที่มคีวามต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของแต่ละ
หน่วยงาน แผนก และฝ่าย โดยผู้จดัการ (Line Manager) จะมีการหาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม และมกีารประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อนในการกระท าการหาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมอาจจะมกีารประสานงานกบัฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาขององคก์ารเพื่อหาแนวทาง
ในการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมร่วมกนั เพื่อน าไปจดัท าแผนฝึกอบรมตอลดทัง้ปี ซึง่จะท า
ใหอ้งคก์ารทราบงบประมาณในการฝึกอบรมขอองคก์าร รวมทัง้ในแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ดว้ย ซึง่การ
หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีต่้องท าก่อนทีจ่ะมกีารจดัท าแผนการฝึกอบรม
ซึง่มคีวามส าคญัและจ าเป็นเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นจดัท าแผนฝึกอบรมขององคก์ารจะอธบิายในบท
ถดัไป แต่ในบทน้ีจะกล่าวถงึการจดัท าแผนการฝึกอบรม  
 แผนงานการฝึกอบรม เป็นการก าหนดรายละเอยีดการปฏบิตัิตามแผน ประกอบด้วย 
โปรแกรมการฝึกอบรม ชื่อหลกัสูตร (น าไปเขยีนโครงการ) วนัเวลา ระยะเวลา งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ และระยะเวลาสิน้สุด เป็นต้น การก าหนดแผนงานฝึกอบรมจดัท าขึน้เพื่อใหเ้กดิผล
ตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ เป็นแบบโครงการระยะสัน้ส่วนใหญ่ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ส่วน
โครงการ หมายถงึ แผนงานย่อยของการฝึกอบรมแต่ละโครงการที่ก าหนดรายละเอยีดขัน้ตอน
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ในการปฏิบัติ และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนให้แผนงานการฝึกอบรมน าไปปฏิบัติจริง 
ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อแผนงาน  ชื่อหน่วยงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ 
เป้าหมาย เนื้อหาหลกัสูตร วทิยากร คุณสมบตัขิองผู้เขา้รบัการฝึก จ านวนผูเ้ขา้อบรม ขัน้ตอน
การด าเนินกจิกรรม ระยะเวลา สถานที่ ก าหนดการฝึกอบรม งบประเมนิ  ประเมนิผล ผลทีค่าด
ว่าจะได้รบั ก าหนดการและตารางฝึกอบรม รายละเอยีดของบประมาณ ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

ดงัจะเขยีนไวใ้นตวัอยา่งการเขยีนโครงการต่อไป 

  ขัน้ท่ี 5 การเสนออนุมติัต่อผู้บริหารระดบัสงู 

  ในขัน้ตอนการเสนอเพื่อขออนุมตัิแผนงานประจ าปีของการฝึกอบรมนัน้ ผู้บรหิาร
งานด้านการฝึกอบรม จะก าหนดไว้ในแผนประจ าปีในการด าเนินการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ขององค์การ ผู้บรหิารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาเพื่ออนุมตัิแผนตามนโยบายขององค์การ
เนื่องจากการจดัการฝึกอบรมในองค์การต้องมาจากการก าหนดนโยบายของผู้บรหิารระดบัสูง 
เมือ่นักบรหิารงานฝึกอบรมในองคก์ารไดน้ านโยบายไปก าหนดแผนงานการจดัฝึกอบรมเสรจ็สิน้
แลว้จะตอ้งน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่ออนุมตัแิผนงานการฝึกอบรมประจ าปีใหน้ าไปปฏบิตัิ
ต่อไป  

  ขัน้ท่ี 6 การปฏิบติัตามแผนงาน และด าเนินการตามแผน 

  การปฏบิตัติามแผนงาน เป็นการจดัท ารายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ 
รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรทีใ่ชใ้นการท างาน ไดแ้ก่ คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร 
และการจดัการ เป็นต้น  โดยมเีป้าหมายสุดท้ายเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ก าหนดไวใ้นช่วงการปฏบิตั ิ 
ซึง่จะมปัีจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งและมผีลต่อกระบวนการท างานมาก  เช่น การวเิคราะห์ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม การตดัสนิใจเกี่ยวกบังบประมาณ การด าเนินงาน การน าแผนงานไปใช้ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร และการใช้แรงจูงใจและรางวลัในการปฏบิตัแิผนงานไปสู่การปฏบิตั ิ
รวมทัง้ระดมความรว่มแรงร่วมใจในการด าเนินงานตามแผนงานดว้ยผูบ้รหิารจะต้องน าแผนงาน
มาวเิคราะหเ์พื่อน าไปสู่การปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   
  ขัน้ท่ี 7 การติดตามและประเมินผล 

  ขัน้ของการติดตามและประเมินผลนโยบายเป็นการก ากับดูแล ตรวจติดตาม และ
รายงานผลเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานของเกี่ยวกับการน านโยบายด้านการฝึกอบรมไป
ปฏบิตัเิป็นไปตามที่นโยบายก าหนดหรอืไม่ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ กลยุทธท์างธุรกจิอย่างไร ซึง่โดยทัว่ไปแลว้การก าหนด
นโยบายจะเป็นในรูปแบบที่ก าหนดกวา้ง ๆ เพื่อให้น าลงไปปฏบิตัไิด้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลีย่นแปลงไปสามารถยดืหยุ่นได้ ส่วนนโยบายทีก่ าหนดเฉพาะเจาะจงจะมกีารก าหนดแคบลง
มาเพื่อให้ปฏิบัติตามภารกิจที่เร่งด่วนจะก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 1 ปี ดังนั ้น การติดตาม 
ประเมนิผลจะท าใหผู้ท้ีป่ฏบิตัทิราบถงึผลกระทบหรอืปัจจยัอะไรทีเ่กีย่วขอ้งท าใหก้ารฝึกอบรมไม่
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เป็นไปตามทีก่ าหนด หรอืจุดอ่อนทีค่วรปรบัปรุงในการฝึกอบรม รวมทัง้การใชท้รพัยากรต่าง ๆ 
ดว้ย การตดิตามและประเมนิผลจงึอาศยัเทคนิคหรอืวธิกีารที่เหมาะสม และเลอืกเทคนิคในการ
ประเมินติดตามให้สามารถใช้ตัวชี้วดัผลส าเร็จของการด าเนินงานในการฝึกอบรมให้บรรลุ
เป้าหมายทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ ทีเ่ลอืกเครือ่งมอืในการประเมนิชดัเจนและปฏบิตัไิด ้ 
 ขัน้ท่ี 8 การทบทวนแผนงานในการฝึกอบรม  

 หลังจากที่ได้ด าเนินการประเมินและติดตามผลเสร็จสิ้นลง ผลจากการติดตามและ
ประเมนิผลจะน ามาทบทวนแผนงานในการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ในการ
ฝึกอบรม รวมเป็นใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบในระยะสัน้ ซึง่เป็นการยอ้นกลบัขอ้มูลในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไปเกิดความคุ้มค่าหรอืไม่ โดยเฉพาะการตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าของโครงการ เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่
เปรยีบเทยีบผลงานกบัเป้าหมายที่ระบุในแผนงานนัน้ ดงันัน้ การทบทวนจงึนับว่าเป็นขอ้มูลที่
ท าให้ผู้บรหิารได้น ามาพิจารณาและเป็นการย้อนกลบัในการจดัท าแผนงานในการฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมทัง้ได้ว ัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
วสิยัทศัน์ผูบ้รหิารระดบัสงูทีบ่รรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์าร 
 จากกระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรมท าใหผู้จ้ดัการดา้นการฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินการจดัท าการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อจะให้ได้แผนงานที่เกิดจากการ
วเิคราะห ์รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ปัญหา แนวทางทีส่ามารถเป็นไปได ้งบประมาณ เวลา ระดบัที่
จะอบรมใหก้บัใคร ประเภทของการฝึกอบรม การเขยีนแผนงานและโครงการ ขัน้การน าเสนอต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสูง การปฏบิตัติามแผน การตดิตามและประเมนิผล และการทบทวนแผนงานใน
การฝึกอบรม กระบวนการของการจดัท าแผนการฝึกอบรมจะเป็นวงจรไม่มกีารสิน้สุด หากมกีาร
ทบทวนแลว้พบจุดทีต่้องปรบัปรุงกน็ ามาเขา้สู่การวเิคราะหอ์งคก์ารและ ประเมนิผลเพื่อน ากลบั
ไปสู่ข ัน้การก าหนดนโยบายเพื่อก าหนดแผนงานต่อไปอกีได ้ซึง่สามารถสรปุกระบวนการในการ
จดัท าแผนการฝึกอบรมไดแ้สดงในภาพที ่5.1 ดงันี้  
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ภาพท่ี 5.1 กระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรม 

 

การเขียนโครงการฝึกอบรม 

 เมื่อองค์การได้มีการก าหนดนโยบายอย่างชดัเจนแล้วผู้บรหิารระดบัสูงได้ถ่ายทอด
นโยบายลงสู่การปฏบิตั ิผูบ้รหิารระดบักลางทีร่บัผดิชอบในการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัโิดยใน
ฝ่ายต่าง ๆ น ามาก าหนดในการจดัท าแผนงาน ฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาในองค์การมหีน้าที่ใน
การจดัท าแผนการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามนโนบาย เป้าหมาย และกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งในการให้
บรรลุตามนโยบาย ในขัน้ตอนของการปฏบิตังิานให้บงัเกดิผลกย็่อมต้องมกีารลงมอืปฏบิตัติาม
แผนงานนัน้ ๆ การเขยีนโครงการจงึนับว่าเป็นการจดักิจกรรมของการด าเนินงานที่เป็นระบบ
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายอย่างชดัเจนและเกิดผลส าเรจ็ การเขยีน
โครงการที่ดีย่อมท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ นัน่คือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด และผลการด าเนินงานเกิดความคุ้มค่ากับการงบประมาณที่ได้ด าเนินการ รวมทัง้
สามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองค์การใหห้มดไปหรอืทุเลาเบาบางได้ ดงันัน้ การเขยีนโครงการ
ในการฝึกอบรมและพฒันานัน้ ผูเ้ขยีนโครงการจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถเกี่ยวกบัเรื่องนัน้
เป็นอย่างดี และต้องเข้าใจเกี่ยวกับการจดัท าแผนงาน รวมทัง้ตลอดจนทราบวิธีการเขียน
โครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมชดัเจน การก าหนดวตัถุประสงค์ที่แก้ไขปัญหานัน้ ๆ ได้ การ

 

วิเคราะหส์ภาพปัญหาของ
องคก์ร/ประเมินระบ ุ

การเขียนแผนงานและโครงงาน 

ก าหนดระดบัของการฝึกอบรม 

ก าหนดงบประมาณและเวลา 

ก าหนดนโยบายเป้าหมายและกลยทุธ ์

การเสนออนุมติัต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสงู 

การทบทวนแผนงานใน
การฝึกอบรม 

การติดตาม 

และประเมินผล 

การปฏิบติัตามแผนงาน
และด าเนินการตามแผน 
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ด าเนินงานแต่ละกจิกรรมต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ โครงการนัน้ต้องสามารถน าไปปฏบิตัิ
ไดง้า่ย และเกดิความคุม้ค่ากบัผลลพัธท์ีจ่ะไดร้บัดว้ยงบประมาณทีก่ าหนดไว ้ 
 

ความหมายของโครงการ  
 โครงการเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมในองค์การที่จดัท าขึน้ตามแผนงานที่ไดม้กีารจดัท า
แผนของหน่วยงาน โดยทัว่ไปแล้วองค์การหรอืหน่วยงานทุกหน่วยงานจะมกีารจดัท าแผนไว้
ล่วงหน้าเพื่อการปฏบิตังิาน แผนงานทีว่างจะดมีาก เมื่อใดกต็ามหากไม่ไดม้กีารปฏบิตัแิผนงาน
นัน้ก็จะไม่มคีุณค่า ดงันัน้ โครงการจงึเป็นการด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โครงการจงึเป็น
แผนงานย่อยที่มอีงค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการปฏบิตัติามแผนที่ต้องมกีารใชท้รพัยากร
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้ มี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของโครงการ (Project) ไวม้ากมายดงันี้ 
 ร็อบบิ้ นส์  และ เควน์ เลอร์ (Robbins P. and Mary Coulter, 2009, p.160) ได้ ให้
ความหมายของค าว่า โครงการ ไว้ว่า การวางแผนอย่างเป็นระบบประกอบด้วยกจิกรรมที่ต้อง
อาศัยทรพัยากรในการบรหิารจดัการเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่าตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนงานนัน้ ๆ  
 เจดี  อัน เกอร์ และ วีล เลน  (J.D.Hunger and T.L.Wheelen, 2006, p.176) ได้ ให้
ความหมายของค าว่า โครงการ ไว้ว่า การด าเนินกจิกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อยที่มกีาร
ระบุรายละเอยีดไว้อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตการด าเนินงาน กรอบ
ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุด งบประมาณที่ต้องใช้ ผลลพัธ์ที่มคีวามเป็นไปไดแ้ละสามารถวดัได้
ทัง้เชงิปรมิาณและคุณคุณภาพ 

 จอห์น เอ็มนิโคลลาส และ เฮอร์แมน สตีล (John M.Nicholas and Herman Steyn, 

2008, p.5). ได้ให้ความหมายของค าว่า โครงการ ไว้ว่า แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม 
หรอืงานหลายงานที่ระบุรายละเอยีดชดัเจน ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ วธิกีารหรอืขัน้ตอนในการด าเนินงาน พืน้ทีใ่นการด าเนินงาน งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินงาน ตลอดจนผลลพัธท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 

 พชิติ  เทพวรรณ์ (2554, หน้า 47) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า โครงการ ไวว้่า กจิกรรม
ใด ๆ ที่มวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจน มกีารก าหนดระยะเวลาเริม่ต้นสิ้นสุดรวมทัง้มกีารด าเนินงาน
ภายใต้งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด มกีารก าหนดการด าเนินกิจกรรม และต้องเกิดผลลพัธ์
ตามทีก่ าหนดไว ้ 
 สมคิด  บางโม (2556, หน้า 106) ได้ให้ความหมายของค าว่า โครงการ ไว้ว่า เป็น
แผนงานที่จดัท าขึ้นอย่างรอบคอบเป็นระบบ มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
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เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไวต้ัง้แต่การเริม่ตน้และสิน้สุดดว้ยกจิกรรมที่
อยา่งชดัเจน โดยอาศยัทรพัยากรในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่า 
 จากความหมายของค าว่า โครงการ มนีักวชิาการได้ให้ความหมายที่คล้ายคลงึกนัว่า
เป็นความส าคญัเกี่ยวกบัแผนงานที่มกีารจดัท าอย่างเป็นระบบและมกีารเริม่ต้นและสิ้นสุดของ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ จงึสรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วย
แผนงานย่อยทีไ่ดม้กีารระบุรายละเอยีดไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต
การด าเนินงาน กรอบระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุด งบประมาณทีต่้องใช ้มผีูร้บัผดิชอบการด าเนิน
กจิกรรม รวมทัง้ผลลพัธท์ี่มคีวามเป็นไปไดแ้ละสามารถวดัไดท้ัง้เชงิปรมิาณและคุณคุณภาพให้
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้นัน่คอืเกดิความคุ้มค่าของการด าเนินกจิกรรมที่ได้
ตามแผนงาน  
  
ลกัษณะความส าคญัของการเขียนโครงการ  
 เมือ่องคก์ารไดม้กีารก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกลยทุธม์คีวามชดัเจน
แล้ว ขัน้ตอนต่อไปฝ่ายฝึกอบรมที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าแผนงานการฝึกอบรมต้อง
น ามาจดัท าแผนการฝึกอบรม หลังจากที่การวางแผนการฝึกอบรมเรยีบร้อยแล้ว ฝ่ายจัด
ฝึกอบรมน าการวางแผนมาสู่การจดัเขยีนโครงการ ซึ่งโครงการเป็นแผนงานย่อยที่น าไปสู่การ
ปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนงานทีไ่ดว้างไว ้ก่อนการลงมอืปฏบิตัติามแผนงาน
ไดน้ัน้ จ าเป็นต้องอาศยัโครงการทีม่คีวามครอบคลุม ครบถ้วน และมคีวามชดัเจนในการด าเนิน
กิจกรรม การเขียนโครงการจึงเป็นสะพานในการเชื่อมแผนงานลงไปสู่การด าเนินงานให้
แผนงานนัน้ส าเรจ็ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด การเขยีนโครงการที่ดีสามารถท าให้แผนงานที่
ก าหนดไว้บรรลุตามเป้าหมายได้ นัน่คือ การเขยีนโครงการจงึมลีักษณะส าคัญต่อแผนการ
ปฏบิตักิารดา้นการฝึกอบรม ดงันี้  
 1. การเขยีนโครงการทีส่ามารถน ามาแก้ปัญหาการท างานในหน่วยงานได ้จ าเป็น ต้องมี
การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู หรอืมกีารเกบ็สถติทิีเ่ป็นตวัเลขดว้ยความเป็นจรงิและถูกตอ้ง เพื่อเป็น
ขอ้มลูส าคญัต่อโครงการอย่างชดัเจนตรงประเดน็จะช่วยใหผู้้ท าหน้าที่ในการด าเนินงานการจัด
ฝึกอบรมได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จรงิได้ชดัเจนตามวตัถุประสงค์ และท าให้เห็นถึงสภาพการ
ท างานทีเ่กดิปัญหาและจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไดต้รงประเดน็กบัความต้องการในการ
ฝึกอบรมได ้ 
 2. โครงการเป็นแผนงานที่ได้มีการก าหนดไว้จึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
โดยเฉพาะการปฏบิตังิานตามกจิกรรมท าใหท้ราบว่าจะต้องม ีขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
อย่างไรตามวตัถุประสงคท์ี่ได้ก าหนดไว ้และแนวทางในการเริม่ต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด รวมทัง้
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เกิดผลลพัธ์ที่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ โครงการจงึช่วยท าให้การปฏบิตัิงานเป็นไปตาม
แผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3. โครงการช่วยให้แผนงานมคีวามชดัเจน เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่เขยีนขึน้มาจะ
ประกอบด้วยโครงสร้างของโครงการที่มคีวามชดัเจน โดยบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องจะต้องมี
ความเขา้ใจและรบัรูถ้งึปัญหารว่มกนั 

 4. โครงการช่วยให้ฝ่ายบรหิารดา้นการฝึกอบรมไดม้กีารใชท้รพัยากรทางการจดัการได้
อย่างเพยีงพอ เหมาะสมกบัสภาพการปฏบิตังิานจรงิเพราะมคีวามละเอยีดเป็นขัน้เป็นตอนซึ่ง
ก่อให้ความคุ้มค่า เพราะการเขยีนโครงจะช่วยให้เหน็รายละเอียดในการใช้ทรพัยากรที่ชดัเจน 
 5. โครงการช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูงเพราะมผีู้รบัผิดชอบโครงการอย่าง
ชดัเจนซึง่ตอ้งก าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งเขา้ใจในการด าเนินงาน 

 6. โครงการเป็นกิจกรรมย่อยของแผนงานที่มีรายละเอียดตัง้แต่มีการก าหนดชื่อ
โครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ กิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 
รวมทัง้งบประมาณจงึสร้างความมัน่คงให้กบัแผนงานและสร้างความมัน่ใจในการด าเนินงาน
ใหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการโครงการได้ 
 7. โครงการตอ้งท าใหเ้กดิความส าเรจ็ทุกโครงการเนื่องจากเป็นกจิกรรมทีท่ าใหแ้ผนงาน
มีการความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะได้มีการเขียนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินงานที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินกิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาในการเริม่ต้นและสิ้นสุด ผลลพัธ์หรอืผลที่คาดว่าจะได้รบั การเขยีน
โครงการมคีวามละเอียดจงึท าให้สรา้งประสทิธภิาพให้กบัแผนงานและเกิดความมัน่ใจในการ
ด าเนินงานใหก้บัผูท้ีร่บัผดิชอบในการจดัท าแผนงานดา้นการฝึกอบรมมากขึน้ 

 8. การเขยีนโครงการเป็นการระดมความคดิ ความรู ้และใหบุ้คลากรในหน่วยงานสรา้ง
ศกัยภาพและความสามารถของแต่ละคนอย่างเต็มที่รวมเป็นการสรา้งค่านิยมในการเสรมิสรา้ง
ความสามคัคแีละความรบัผดิชอบรว่มกนัของบุคลากรในองคก์าร   

 9. โครงการเขียนด้วยความชัดเจนของแผนการด าเนินงานสามารถควบคุมการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน และสะดวกในการปฏบิตังิานไม่เกดิความซ ้าซ้อนใน
การท างานเนื่องจากการเขยีนโครงการท าให้เหน็แนวทางในการปฏบิัตงิานเฉพาะ ตามกจิกรรม
ทีไ่ดก้ าหนดเพื่อใหมุ้ง่ผลสมัฤทธิข์องงานนัน้ ๆ  
 โครงการมีความส าคัญในการด าเนินงานให้การจดัท าแผนงานที่ได้วางแผนไว้ให้
แผนงานมคีวามชดัเจนมากขึน้และเป็นไปได้เมื่อมกีารน าไปปฏบิตัเินื่องจากให้เหน็ถงึกจิกรรม 
รายละเอยีดที่เป็นเชงิประจกัษ์ปฏบิตัิได้ตามวตัถุประสงค์ที่ได้มกีารก าหนดไว้ด้วยการด าเนิน
ตามขัน้ตอนกิจกรรม วิธีการและด้วยงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประสทิธภิาพตามผลลพัธแ์ละสิง่ทีค่าดว่าจะไดร้บั การเขยีนโครงการทีด่จีงึเป็นความส าคญัมาก
ต่อการจดัท าโครงการฝึกอบรมในเรือ่งต่าง ๆ ทีน่ าไปแกปั้ญหาในการพฒันาบุคลากรในองคก์าร 
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ลกัษณะการเขียนโครงการท่ีดี 

 การเขยีนโครงการเป็นแสดงใหเ้หน็ถงึปัญหา ความเป็นมา หลกัการและเหตุผลของการ
จดัท าโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โครงการจงึเป็นการจดั
กิจกรรมที่เป็นระบบ มีรายละเอียดของกิจกรรม ดงันัน้ ลกัษณะของการเขียนโครงการที่ดี
จ าเป็นต้องมีหลักการที่บ่งบอกถึงลักษณะของโครงการที่ดีสามารถ ตามแนวทางของ 
(P.Robbins & Coulter, 2009, p.162) พอสรปุไดด้งันี้  
 1. ลกัษณะของโครงการจะต้องมรีะบบ (System) หลกัการส าคญัในการเขยีนโครงการ
เพื่อใหโ้ครงการทีน่ าไปปฏบิตัเิกดิความชดัเจนทีสุ่ดจะต้องเป็นระบบ ซึง่การท าให้เป็นที่ระบบดี
ได้นัน้หมายถงึ องค์ประกอบต่าง ๆ ในโครงการจะต้องมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งจะต้อง
ก าหนดวธิกีารปฏบิตัใิห้เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเกดิ
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามโครงการ  
  2. ต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน สามารถวดัได้ทัง้เชิง
ปรมิาณ และคุณภาพ พรอ้มทัง้ปฏบิตัไิดจ้รงิในขณะเดยีวกนันัน้วตัถุประสงคข์องโครงการตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล และเป้าหมายของโครงการตอ้งประกอบดว้ยเชงิปรมิาณ
และเชงิคุณภาพ 

 3. การเขยีนโครงการที่ดจีะต้องมกีารก าหนดระยะเวลาเริม่ต้นของการด าเนินงานตาม
กจิกรรมและการสิน้สุดของกจิกรรม โดยมกีารก าหนดระยะเวลาตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน
ใหแ้น่นอนชดัเจน 

 4. การเขยีนโครงการต้องมรีายละเอียดตลอดจนกิจกรรม วธิกีาร และขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน การเขียนรายละเอียดของโครงการท าให้ทราบทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินงานของกจิกรรมโครงการไดช้ดัเจนมากขึน้ และรายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ จะต้องมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันตัง้แต่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดจึงจะท าให้เห็นถึงการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการได ้  

 5. การเขยีนโครงการต้องมรีายละเอยีดของโครงการทีส่ามารถเขา้ใจไดง้่าย โดยเฉพาะ
การใชภ้าษาที่มคีวามเขา้ใจได้ง่าย จะช่วยให้ผู้ปฏบิตัสิามารถด าเนินงานได้ถูกต้องตรงกบัการ
แกปั้ญหาขององคก์ารหรอืหน่วยงานได ้และมคีวามเป็นไปไดเ้มือ่น าลงไปปฏบิตัเิกดิความเขา้ใจ
กบัผูด้ าเนินงานหรอืผูป้ฏบิตัจิงึจะก่อใหเ้กดิความส าเรจ็ และเป็นไปตามผลลพัธท์ีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 6. การเขียนโครงการต้องเป็นโครงการที่สามารถน าลงไปปฏิบัติได้จริง มีความ
สอดคล้องกบัแผนงานหลกัขององค์การ และเมื่อด าเนินการตามโครงการแล้วจะต้องสามารถ
ประเมินผลและติดตามเพื่อทราบถึงปัญหาต่าง ๆ รวมข้อบกพร่องที่จะน ามาปรบัปรุงการ
ด าเนินการของโครงการในครัง้ต่อไป 
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 7. การเขียนโครงการเป็นการจดัการตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ดังนัน้ การเขียน
โครงการจะตอ้งไดข้อ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมคีวามเป็นจรงิทีต่อ้งการแก้ปัญหาหรอืตอ้งการพฒันา
สิง่ต่าง ๆ ให้ดขีึน้ และข้อมูลที่ได้รบัมานัน้จะต้องน ามาวเิคราะห์จากผู้ที่ความเกี่ยวขอ้ง ความ
รอบรูเ้กี่ยวกบัเรือ่งนัน้ ๆ เป็นอย่างด ีเนื่องจากโครงการทีด่ตีอ้งสามารถน าไปแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในองค์การได้ เช่น การฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรูท้กัษะในการท างานเกี่ยวกบังานที่ปฏบิตัิ
ประจ า จะต้องมกีารประเมนิความต้องการจ าเป็นของต าแหน่งงานนัน้อย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้น ามาเขยีนโครงการในการพฒันาให้สามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้และโครงการนัน้ต้อง
สามารถวดัผลความส าเรจ็ไดด้ว้ย  
 8. โครงการที่ดนีัน้จะต้องได้การสนับสนุนจากผู้บรหิารระดบัสูงในการเหน็ความส าคัญ
ในการพฒันาด้านต่าง ๆ รวมทัง้การจดัท าโครงการต้องอาศยัทรพัยากรทางการบรหิาร ได้แก่ 
คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และการจดัการ เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินการจดัโครงการมี
ความเป็นไปได ้และให้เกดิประสทิธภิาพต่อการจดัท าโครงการจงึจะนับได้ว่าโครงการนัน้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 9. การเขยีนโครงการเป็นการคดิรเิริม่และการพฒันางาน เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์ารได้
พฒันาความคดิรเิริม่ใหม ่ๆ ใหส้ามารถน ามาแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน รวมทัง้พฒันา
งานให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มี
ความกา้วหน้าทีน่ ามาใชก้ารท างาน 

 10. การเขยีนโครงการเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาองค์การ 
รวมทัง้เป็นการน าโครงการไปด าเนินการจดัท าเพื่อแก้ปัญหาในการท างาน ซึ่งโครงการแต่ละ
โครงการจึงมีวิธีการหลายวิธีการในการด าเนินการ ซึ่งแต่ละวิธีการจะต้องมีค่ าใช้จ่าย 
งบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ดงันัน้ การจดัท าโครงการจงึ
หาวธิกีารทีท่ าใหเ้กดิความความคุม้ค่า ประหยดัค่าใชจ้า่ย เวลา และทรพัยากรใหน้้อยทีสุ่ดจงึจะ
ท าใหโ้ครงการเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 11. โครงการที่ดตี้องสามารถประเมนิผลและวดัผลความส าเรจ็หรอืผลลพัธ์ที่เกดิขึน้ได้
ว่ามคีวามแตกต่างมากน้อยเพยีงใดกบัวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ ดงันัน้ การประเมนิผลจงึต้องมกีาร
ก าหนดผลลพัธท์ีเ่ป็นสิง่ทีส่ามารถวดัไดจ้รงิ และท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องโครงการ รวมทัง้ท าให้
ทราบถงึผลทีอ่าจจะตอ้งน าไปแกปั้ญหาหรอืมกีารปรบัปรงุโครงการอื่น ๆ ในครัง้ต่อไป 

 12. โครงการที่ดตี้องท าให้ทุกคนในองค์การ หรอืหน่วยงานที่ด าเนินการในการจดัท า
โครงการเกดิการท างานเป็นทมีที่เขม้แขง็หรอืเกดิสมรรถนะในการท างานเป็นทมีได้ เนื่องจาก
การเขยีนโครงการทีด่จีะท าใหก้ารผูป้ฏบิตังิานตามโครงการไดม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนัใน
การแก้ไขปัญหาทีร่่วมกนัด าเนินงานตามโครงการใหส้ าเรจ็ร่วมกนัย่อมเป็นผลท างานเกดิความ
สามคัคใีนหมูค่ณะดว้ย  
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 หลกัการเขยีนโครงการอาจจะมหีลากหลายวธิกีาร และแนวทางในการเขยีนโครงการ
ตามสภาพความเป็นจรงิของขอ้มูลที่ค้นพบ และการเขยีนโครงการจะต้องมรีายละเอยีดในการ
ด าเนินการของโครงการอย่างชัดเจน ตรงเป้าหมายของการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของ
โครงการจะต้องน าไปก าหนดแนวทางในวธิกีารด าเนินงานของกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนได้อย่าง
ชดัเจนตรงเป้าหมาย เพื่อให้วธิกีารด าเนินงานเป็นไปในแนวทางที่ต้องท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
และเกดิประสทิธภิาพสงูสุดในการท าโครงการเพื่อพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาองคก์าร 
 

เทคนิคของการเขียนโครงการ  

 โครงการต่าง ๆ ที่ได้น ามาจดัท าการฝึกอบรมและพฒันานัน้เป็นการด าเนินการที่ได้มี
การจดัท าแผนเพื่อการฝึกอบรมโดยมกีารก าหนดหลกัสูตร ทีจ่ะน ามาเขยีนโครงการในการลงมอื
ปฏบิตังิานตามแผนที่ไดก้ าหนดไวแ้ล้ว การเขยีนโครงการที่ดใีห้สามารถตอบสนองหรอืเป็นไป
ตามแผนงานได้นั ้น อาจจะต้องอาศัยเทคนิคที่ส าคัญหลายประการ เพื่อให้โครงการได้
ด าเนินการไปดว้ยความราบรื่น และแก้ปัญหาสิง่ทีต่้องการได ้รวมทัง้เป็นการพฒันาคน พฒันา
งาน และพฒันาองค์การควบคู่กันไปด้วยการใช้ทรพัยากรทางการจดัการได้อย่างคุ้มค่า ดงันัน้ 
เทคนิคทีส่ าคญัของการเขยีนโครงการพอจะสรปุไดด้งันี้ 
 1. ก่อนการเขยีนโครงการแต่ละโครงการจะต้องมกีารศกึษารายละเอยีดขอ้มูลจนเป็นที่
ชดัเจนและเหน็ว่าเรื่องนัน้ ๆ จะสามารถแก้ปัญหาไดโ้ดยการจดัท าโครงการในการฝึกอบรมและ
พฒันา ซึ่งไดแ้ก่ จะต้องมกีารส ารวจความต้องการว่ามคีวามจ าเป็นมากน้อยเพยีงใด ท าแลว้จะ
เกดิผลลพัธ์อย่างไรบ้าง และจะต้องมกีารใชท้รพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้งอะไรบ้างเนื่องจากเป็นการใช้
งบประมาณทีใ่หเ้กดิความคุม้ค่าต่อการด าเนินงานในโครงการตัง้แต่เริม่จนถงึสิน้สุดโครงการ 
 2. การเขยีนโครงการเขยีนความเป็นมาปัญหา และความส าคญัของโครงการควรต้อง
เขยีนใหช้ดัเจนเพื่อสามารถแสดงให้เหน็ถงึแก้ไขปัญหาในเรื่องนัน้ ๆ และต้องมคีวามเป็นไปได้
ในสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้มหีลกัการ ทฤษฎแีละแนวคดิต่าง ๆ มาสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เป็นเรื่องที่ก าลงัเป็นที่สนใจในปัจจุบนัและมคีวามต่อเนื่องไปในอนาคตที่อาจจะเกดิขึน้ได้หรอื
เพื่อรองรบัในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจรงิ และสามารถน าไปเป็นข้อมูลสนับสนุน แนวทาง หรอืแก้ไข
ปัญหาได้ ดงันัน้ ในส่วนของการเขยีนความเป็นมาของปัญหาและความส าคญัจงึอาจน าขอ้มูล
หลกัฐานงานวจิยั หรอืสิง่ทีเ่ป็นขอ้คน้พบมาสนบัสนุนและเหตุผลดว้ย 

 3. การเขยีนโครงการต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ที่สามารถจะด าเนินงานตามความ
เป็นมาของปัญหาที่จะต้องมกีารแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็น
ขัน้ตอนตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องโครงการต้องระบุความชดัเจนว่า
จะท าอะไรบ้าง ท ากบัใคร ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ ใชง้บประมาณจ านวนมากน้อยเพยีง มคีวาม
คุ้มค่ากับสิ่งที่ด าเนินงานตามกิจกรรมหรอืไม่ การก าหนดวตัถุประสงค์จงึเป็นการท าให้เห็น
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แนวทางที่จะท าโครงการใหส้ าเรจ็ได ้รวมทัง้การก าหนดวตัถุประสงคต์้องสอดมคีวามเป็นไปได้
จรงิ และสอดคล้องกบัระยะเวลาในการด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ตามวตัถุประสงค์
ดว้ย 

 4. การเขยีนโครงการทุกครัง้ต้องมกีารก าหนดเป้าหมาย เนื่องจากการก าหนเป้าหมายที่
ชดัเจนย่อมท าให้เห็นถึงการระบุถึงผลส าเร็จของโครงการที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์จ า นวน
เท่าไหร่จงึจะท าให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการ จงึมกีารก าหนดเป้าหมายที่
สามารถวดัและประเมนิผลได้ เช่น มกีารอบรมพนักงานจ านวนกี่คน พนักงานที่อบรมสามารถ
น าไปพฒันาตนเองและพฒันางานได้ผลจากที่เป็นอยู่เพิม่ขึน้มากน้อยกี่เท่า รวมทัง้คุณภาพที่
เกิดขึ้นย่อมดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม รวมทัง้เมื่อมกีารอบรมไปแล้วพนักงานที่ได้อบรมมีผลตอบ
กลบัมาอยา่งไร เป็นตน้ จงึตอ้งระบุเป้าหมายทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ  
 5. การเขยีนโครงการเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาทุกครัง้จะต้องมกีารก าหนดหลกัสูตร
ด้วยการระบุเนื้อหาและรายวิชาที่เฉพาะเจาะจงชดัเจนและก าหนดระยะเวลาในเนื้อหาและ
กจิกรรมที่จะต้องด าเนินการในการฝึกอบรมดว้ย รวมทัง้ระบุถงึวธิกีารฝึกอบรมว่าใชว้ธิกีารใดที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและรายวิชานั ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบล่วงหน้า รวมทัง้เป็นการ
เตรยีมการในการก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้โครงการนัน้มี
ประสิทธภิาพหรอือาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเทคนิคที่ส าคญัหนึ่งในการเขยีนโครงการให้มคีวาม
น่าสนใจส าหรบัผูเ้ขา้รว่มในการฝึกอบรมต่อการจดัโครงการฝึกอบรมได้ 
 6. การเขยีนโครงการฝึกอบรมต้องมกีารระบุชื่อวทิยากรว่ามคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น
และตรงกบัความต้องการในหลกัสตูรทีม่กีารก าหนดเนื้อหา รวมทัง้ต้องมกีารก าหนดคุณสมบตัทิี่
จะเขา้รบัการฝึกอบรมตามโครงการใหเ้หมาะสมตรงตามทีต่้องการพฒันาดว้ย หากคุณสมบตัไิม่
ตรงตามทีก่ าหนดหรอืไม่มกีารก าหนดคุณสมบตัชิดัเจนจะท าให้การจดัท าโครงการฝึกอบรมนัน้
เกดิความลม้เหลว และไมม่คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายไดท้ าใหไ้ม่เกดิความคุม้ค่า
และเสยีเวลาในการจดัท าโครงการ 
 7. การเขยีนโครงการต้องเขยีนขัน้ตอนการด าเนินการฝึกอบรมตามล าดบัให้ละเอียด
ชดัเจน และใหม้ปีฏทินิการด าเนินงานเพื่อแสดงรายละเอยีดทีเ่ป็นระยะเวลาในการท างานแต่ละ
ขัน้ตอนของการด าเนินงาน อาจก าหนดเป็นรายวนั สปัดาห ์และรายเดอืนตามความเหมาะสม 

 8. การเขียนโครงการส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้โครงการเห็นถึงความคุ้มค่ าและ
ประสทิธภิาพในการจดัท าโครงการ และให้เหน็การบรหิารโครงการได้อย่างมอือาชพี เทคนิคที่
ส าคญัการเขยีนงบประมาณใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานแต่ละกจิกรรม ซึง่การเขยีน
งบประมาณที่มรีายละเอียดที่ชดัเจนสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ท าให้เกิดความ
คุม้ค่า และค่าใชจ้่ายแต่ละประเภทเหมาะสมมคีวามเป็นไปไดก้บังบประมาณจะท าให้การจดัท า
โครงการนัน้ ๆ มปีระสทิธภิาพทีว่ดัไดถ้งึความสอดคลอ้งกบังบประมาณ รวมทัง้ท าใหผู้บ้รหิารที่
อนุมตัโิครงการเกดิความมัน่ใจและตดัสนิใจได ้
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 9. การเขยีนโครงการนัน้ย่อมต้องการทราบว่าโครงการทีไ่ดด้ าเนินงานตามขัน้ตอนของ
กจิกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเป็นขัน้เป็นตอนนัน้มกีารประเมนิผลและตดิตามผลของ
การจดัท าโครงการของผู้เข้าร่วมรบัการฝึกอบรมตามโครงการอย่างไร และประเมนิผลและ
ตดิตามผลมวีธิกีารด าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ทราบถงึข้อด ีข้อเสยีของการจดัท าโครงการ
หรอือาจน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุในครัง้ต่อไปได้ 
  10. การเขยีนโครงการต้องมกีารระบุถึงผลที่ลพัธ์หรอืผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการ
จดัท าโครงการเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการเสรจ็สิ้น ต้องมกีารระบุผลทางตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการด าเนินธุรกจิผลก าไรละค่าใช้จ่าย ด้านพฒันา
คน พฒันางาน เป็นตน้ 

 การเขยีนโครงการเพื่อน าไปจดักจิกรรมการฝึกอบรมจงึไม่ใช่สิง่ที่ยุ่งยากนัก หากได้มี
การพฒันาการเขยีนโครงการให้มเีทคนิคหรอือาศยัเทคนิคตัง้แต่การศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์ถึง
ความจ าเป็นต้องการในการฝึกอบรมหรอืทราบถึงสิ่งที่ต้องการอบรม การระบุหรอืบอกถึง
หลกัการและเหตุผลทีต่้องการ การก าหนดวตัถุประสงค์ทีช่ดัเจน ระบุเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบั
การจดักิจกรรม การก าหนดหลกัสูตรที่มเีนื้อหาสมบูรณ์ ระบุวิทยากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ มี
ความสามารถในเรื่องนัน้ มขี ัน้ตอนการจดัล าดบักจิกรรม มปีฏทินิการด าเนินงานตามระยะเวลา
ชดัเจน ระบุถึงผลที่จะได้รบั และมกีารประเมนิและติดตามผลย่อมท าให้การเขยีนโครงการมี
ความครอบคลุมในการจดัฝึกอบรมหรอืจดักจิกรรมใหโ้ครงการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ 
 

ขัน้ตอนของการเขียนโครงการ  
 การเขยีนโครงการเป็นหน้าทีผู่จ้ดัท าการฝึกอบรมตอ้งน าแผนงานทีผู่บ้รหิารไดม้กี าหนด
ไวใ้นนโยบายขององคก์ารมาท าการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแผนงานของหน่วยงานนัน้ ๆ จงึต้องมี
การน ามาสู่การจดักจิกรรมต่าง ๆ ด้วยการเขยีนล าดบัการท างานอย่างมแีผนนัน่เอง การเขยีน
โครงการจงึตอ้งมขี ัน้ตอนดงันี้  
 1. การเตรียมการหรือการจดัเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงการ ในขัน้ตอน
นี้เป็นศกึษาวเิคราะหส์ถานการณ์ ขอ้มลู และปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ขึน้ในองคก์ารและคาดว่าจะ
เกดิขึน้จากภาวการณ์ภายในและภายนอกอย่างชดัเจน จงึต้องอาศยัการรว่มคดิ รว่มระดมความ
คดิเห็นจากทุกคนที่เป็นสมาชกิในองค์การ เพื่อให้ได้สิง่ที่เป็นความจรงิหรอืข้อเทจ็จรงิเพื่อให้
น ามาจดัท าโครงการไดอ้ยา่งละเอยีดและใหเ้กดิความรอบคอบ สามารถสรปุไดด้งันี้ 
   1.1 บุคคล หมายถึง บุคลากรในองค์การทุกคน ทุกระดบัในส่วนงานนัน้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องในการปฏบิตัิงานซึ่ง ได้แก่ ผู้จดัการ หวัหน้าสายงานต่าง ๆ และพนักงาน เป็นต้น  
เพื่อระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานของแต่ละส่วนงาน หรอื
แต่ละคน ได้มาร่วมกันคิด วิเคราะห์ และจดัท าข้อมูลในการเขยีนโครงการให้ได้โครงการที่
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สามารถน ามาพฒันาได้จรงิและตรงกบัความต้องการของทุกคนได ้รวมทัง้การมอบหมายความ
รบัผดิชอบใหแ้ต่ละคน และแต่ละส่วนงานไดม้กีารแบ่งหน้าทีใ่ห้ด าเนินงานนัน้ ๆ ซึง่ในส่วนนี้จะ
เป็นการส ารวจความจ าเป็นตอ้งการในการฝึกอบรม 

   1.2 ข้อมูล หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในองคก์ารที่เราสนใจ ขอ้เทจ็จรงิที่
เป็นตวัเลข การเก็บสถติกิารปฏบิตังิาน ขอ้ความ หรอื รายละเอยีดที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ภาพ เสยีง หรอื เหตุการณ์ที่เกี่ยวกบัสิง่เกดิขึน้กบัการปฏบิตังิานในอดตีและต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบนัและอาจจะเกดิขึน้ในอนาคตได ้และเป็นสิง่ทีถู่กต้อง แม่นย า ครบถ้วน ขอ้มลูจงึเป็นเกบ็
รวบรวมเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่ราสนใจและต้องการน ามาท าการแก้ไขใหด้ขีึน้จากเดมิใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง ดงันัน้ ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารจงึตอ้งน ามาวเิคราะห์ แยกแยะ ใหม้คีวามเป็นไป
ได้ และเห็นว่ามคีวามส าคญัเพื่อน ามาเขยีนโครงการในการฝึกอบรมและแก้ปัญหาในปัจจุบนั
และเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคตได้ ข้อมูลจงึนับได้ว่ามคีวามส าคญัต่อการน ามา
พจิารณาในการเขยีนโครงการซึง่เป็นขัน้เตรยีมการทีด่ ี

 ดงันัน้ การเตรยีมการในการเขยีนโครงการหากมกีารจดัหาขอ้มูลที่เป็นขอ้เทจ็จรงิที่ได้
จากการเก็บข้อมูลที่มาจากทัง้ข้อมูลที่ เป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และข้อมูลที่ได้จากระบบ
อเิล็คทรอนิคส์ ก็ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มคีวามส าคญัในการน ามาเป็นสิง่สนับสนุนให้โครงการมี
ความละเอยีดและสามารถน ามาแก้ปัญหาไดจ้รงิ  
  1.3 งบประมาณ  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องน ามาเป็นการเตรยีมการที่ใช้ในการด าเนินงานจดัท าโครงการ หากไม่ได้มีการ
จดัเตรยีมหาแหล่งในการจดัหา หรอืวางแผนไวห้ลงัจากไดม้กีารจดัท าโครงการเสรจ็สิ้นแล้ว จะ
ท าให้ทราบล่วงหน้าว่าเกดิผลอย่างไร และจะท าอย่างไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการเตรยีมการวางแผน
เกีย่วกบัการจดัท างบประมาณล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ได้ 
 2. รายละเอียดของการเขียนโครงการ 

  โครงการจะเป็นสิ่งมาแปลงลงมาจากแผนงานที่ได้มีการก าหนดไว้ว่าจะท าอะไร
เพื่อให้แผนงานนัน้บรรลุตามเป้าประสงค์ การเขยีนโครงการจงึต้องมอีงค์ประกอบพื้นฐานใน
โครงการหรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นโครงสรา้งของโครงการทีม่รีายละเอยีดทีส่ าคญั ๆ ดงันี้ 
  2.1 ช่ือแผนงาน โดยทัว่ไปแผนงานจะหมายถึง แผนกงานต่าง ๆ ในบรษิัทส่วน
ใหญ่การด าเนินงานของภาคธุรกจิเอกชนจะมกีารแบ่งส่วนงานออก เพื่อความชดัเจนเกดิความ
เข้าใจง่าย หากเมื่อมีการจัดท าแผนงานต่าง ๆ ก็ย่อมมีการระบุแผนงานที่เฉพาะ ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย แผนงานการผลติ แผนงานการบรหิาร แผนงานการตลาดและพฒันาลกูคา้สมัพนัธ ์
แผนงานการวางแผนวตัถุดบิ แผนงานการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์แผนงานการฝึกอบรมและ
พฒันา แผนงานการเงนิ แผนงานการวศิวกรรม เป็นต้น องค์การจะก าหนดชื่อให้ครอบคลุม
โครงการเดยีวหรอืหลายโครงการที่มลีกัษณะงานที่มคีวามเกี่ยวข้องกนัและงานไปในทศิทาง
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เดียวกนั เพื่อแก้ไขปัญหาหรอืตอบสนองความต้องการของวตัถุประสงค์หลกัที่ก าหนดไว้ได ้
ดงันัน้ ชื่อแผนงานจงึต้องมกีารก าหนดให้เป็นโครงสร้างหรอืองค์ประกอบต้นของการเขยีน
โครงการเพื่อความชดัเจน 

  2.2 ช่ือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโครงการ เป็นการระบุว่าหน่วยงานใดที่รบัผดิชอบ
โครงการฝึกอบรมหรอืเป็นการหาเจ้าภาพในการด าเนินการ ซึ่งโดยทัว่ไปหน่วยงานด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาจะเป็น
ผู้รบัผดิชอบโครงการในการฝึกอบรมโดยตรง ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายของตนเอง หรอื 
อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นที่มสี่วนรบัผดิชอบในการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองโดยตรง เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลติ ฝ่ายวางแผนการผลติ และฝ่ายการควบคุมคุณภาพ 
เป็นตน้  
  2.3 ช่ือโครงการ ส่วนใหญ่การก าหนดชื่อโครงการฝึกอบรมจะมาจากการปฏบิตังิาน
ที่เป็นการพัฒนาส่วนงานนัน้เพื่อน ามาก าหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมและพฒันา อาจจะมกีารก าหนดชื่อโครงการมาจากสิง่ดงันี้ 
   2.3.1 ก าหนดจากเนื้อหาหรอืวชิาที่จะท าการฝึกอบรม เช่น โครงการฝึกอบรม
การสร้างทีมงาน โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน เป็นต้น การ
ก าหนดชื่อโครงการในลกัษณะน้ีกจ็ะมคีวามชดัเจน กะทดัรดั เขา้ใจงา่ย และตรงกบัสิง่ทีต่้องการ
มากทีสุ่ด 

   2.3.2 ก าหนดจากประเภทผู้ที่เข้ารบัการฝึกอบรม การก าหนดชื่อโครงการใน
ลกัษณะนี้ เช่น โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเทคนิค
การเป็นหวัหน้างาน และโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพนกังานขาย เป็นตน้ 

   2.3.3 ก าหนดตามชื่อเนื้อหาวชิาและกลุ่มผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เช่น โครงการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรการบรกิารอย่างมอือาชพีส าหรบัผูบ้รหิารระดบัตน้ โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร
การพฒันาภาวะผูน้ าส าหรบัผูบ้รหิารมอือาชพี และโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษาส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน เป็นตน้ 

  2.4 หลักการและเหตุผล องค์ประกอบในส่วนนี้ ผู้ เขียนโครงการจะต้องให้
ความส าคญัทีแ่สดงถงึความเป็นมา สาเหตุ ความจ าเป็น และความต้องการทีจ่ะต้องมกีารจดัท า
โครงการฝึกอบรมขึน้มา เพื่อแกปั้ญหาตรงส่วนไหนเป็นส าคญั หรอืสนองตอบความตอ้งการของ
องคก์ารตามทีผู่บ้รหิารตอ้งการ  ดงันัน้ การเขยีนหลกัการและเหตุผลจะต้องใหเ้หน็ความจ าเป็น 
และความส าคัญของโครงการที่จะแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน หรอือาจจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาอนัจะเกดิขึน้หรอืรองรบัการเปลีย่นแปลงในสิง่ที่ก าลงัจะเผชญิอยู่ได ้อกีทัง้ผูเ้ขยีนยัง
ต้องหาเหตุผล หลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เคยเกิดขึ้น เพื่อมาสนับสนุนในความต้องการ
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จดัท าโครงการ เพื่อแก้ปัญหาหรอืพฒันา สนับสนุนส่งเสรมิโครงการใหช้ดัเจนสมเหตุสมผล และ
มนี ้าหนัก น่าเชื่อถอืได ้โดยมแีหล่งอ้างองิทีม่า เพื่อใหผู้อ้นุมตัโิครงการซึง่โดยทัว่ไปคอืผู้บรหิาร
ระดบัสูงทีเ่ป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทีต่้องการใหม้แีผนงานลงสู่การปฏบิตัใิห้เกดิผลสอดคล้องกบั
พนัธกจิขององคก์าร เมื่อเหน็ว่าการอธบิายหลกัการและเหตุผลเป็นการจดัท าให้เกดิมูลค่าเพิม่
โดยเหน็เป็นตวัเลข หรอืตวัเงนิทีเ่พิม่ขึน้ยิง่ท าใหไ้ดร้บัการอนุมตัโิครงการโดยเร็ว 

  2.5 วตัถปุระสงค์ของโครงการ เป็นการระบุหรอืบอกจุดมุ่งหมายที่จะแสดงความ
ต้องการกระท าสิง่ที่ต้องการให้บรรลุผลที่ต้องการไว้อย่างกว้าง ๆ มลีกัษณะเป็นนามธรรมแต่
ชดัเจน ไม่คลุมเครอื สอดคล้องกบัความจ าเป็นต้องการของการฝึกอบรม มคีวามเป็นไปได้ให้
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หากโครงการฝึกอบรมจะต้องมุ่งพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และทศันคต ิวตัถุประสงค์ของโครงการต้องสามารถวดัและประเมนิผลได ้
โดยโครงการหนึ่ง ๆ จะก าหนดวตัถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ขอ้ก็ได้ คอื วตัถุประสงค์หลกั และ
วตัถุประสงคร์อง หรอื อาจจะเป็นการก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะกไ็ด ้  
   การเขยีนวตัถุประสงค์ของโครงการที่ด ีมนีักวชิาการได้ให้หลกัการเขยีนที่ต้อง
ค านึงถงึ (Nicholas, J.M.& Herman,S.,2008,p.23) ดงันี้  
   2.5.1 วตัถุประสงค์ของโครงการให้สามารถน าไปสู่การพฒันาหรอืการแก้ปัญหา
ไดต้รงตามความตอ้งการของโครงการได ้ตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงคท์ีเ่ป็นไปไดแ้ละสามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเขา้ใจไมยุ่ง่ยาก 

   2.5.2 การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการต้องวดัผลถึงความส าเรจ็ได้ และ
ประเมนิผลการด าเนินโครงการได ้

   2.5.3 การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการเป็นส่วนที่จะบอกว่าต้องการให้
แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างไรบ้าง ดงันัน้ จะต้องระบุสิ่งที่ต้องการที่จะต้องด าเนินงานอย่าง
ชดัเจนปฏบิตัไิด ้รวมทัง้ตอ้งสนองความตอ้งการในการแกปั้ญหาและพฒันาไดจ้รงิดว้ย 

   2.5.4 การก าหนดวตัถุประสงคต์้องมคีวามเป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้งสภาพความ
ต้องการที่เกิดขึน้จรงิในปัจจุบนันัน้ หากมคีวามคาดเคลื่อนอาจท าให้โครงการที่ด าเนินงานไป
แลว้จะไมเ่กดิผลทีต่รงกบัการแกปั้ญหา 
   2.5.5 การก าหนดวตัถุประสงค์โครงการจะต้องบอกขอบเขตในการด าเนินงาน
อย่างชดัเจนเพื่อใหเ้กดิความเป็นไปไดเ้หมาะสม และมคีวามแน่นอนในด าเนินงานของโครงการ 
หรอือาจจะบอกได้ว่าการบอกเวลาจะท าให้การด าเนินงานโครงการสิ้นสุดลงในเวลาที่ก าหนด
และทนักบัสิง่ทีต่อ้งการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   โดยส่วนใหญ่แล้วการเขยีนวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
หรอืพฒันาใหโ้ครงการทีจ่ะฝึกอบรมสามารถเหน็ไดว้่า เมื่ออบรมตามโครงการน้ีแลว้จะสามารถ
พฒันา เพิม่พนูความรู ้ดว้ยการเกดิทกัษะของมนุษยจ์ะเป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่เขยีน
วตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม และวตัถุประสงคท์ัว่ไป มกัจะใช้ค าทีเ่ฉพาะได้แก่ อธบิายได ้ชี้แจง
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ได ้ปฏบิตัไิด ้บอกได ้วเิคราะห ์แยกแยะได ้ระบุสิง่ที่แก้ปัญหาได้ ประเมนิได้ จดัล าดบัได้ และ
ก าหนดรปูแบบได ้เป็นตน้  
  2.6 เป้าหมาย ผลลพัธ ์หรือ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การระบุ
ถึงผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รบัเป็นการระบุความส าเรจ็โครงการที่เมื่อด าเนินการไปแล้วภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีระยะเวลาที่ก าหนดแน่นอนชัดเจนนั ้น สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และการด าเนินงานของผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืไม่ เป้าหมายจงึมลีกัษณะคล้าย
วตัถุประสงค์แต่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่าการระบุสิง่ที่ตนเองท าได้ชดัเจนและระบุสิง่ที่
ต้องการใหบ้รรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทัง้การด าเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ เกดิผลตามที่
คาดหวงัไวห้รอืไม ่มผีลกระทบจากปัจจยัอื่น ๆ มาเกีย่วขอ้งอยา่งไรบา้ง ซึง่ตวัชีว้ดัเป็นดชันีชีว้ดั 
หรอืหน่วยวดัความส าเรจ็ของการปฏบิตังิานที่ถูกก าหนดขึน้โดยมหีน่วยเป็นตวัเลขที่นับไดจ้รงิ
และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานส าคัญ เป้าหมายจึงเป็นการระบุได้ว่าโครงการมี
ความส าเรจ็หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานหรอืผลลพัธท์ีร่ะบุคุณภาพและปรมิาณงานทีค่าดว่าจะท า
ให้เกิดการแก้ปัญหาหรอืพฒันาในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ซึ่งระบุหรอืการก าหนดเป้าหมายเชงิ
คุณภาพและปรมิาณสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
   2.6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง การบอกให้เห็นถึงความส าเร็จของ
โครงการพร้อมบอกถึงตัวชี้ว ัดในลักษณะการได้ร ับความรู้ ทักษะ ความสามารถ การ
เปลี่ยนแปลงทศันคต ิการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานให้ดขีึน้ คุณภาพของงานใน
หน้าที่พงึพอใจ ความสมบูรณ์ ความเรยีบรอ้ย และความยัง่ยนื เป็นต้น ยกตวัอย่าง “การอบรม
หลกัสูตรการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ” ท าให้พนักงานมคีวามสามารถในการสื่อสารระว่างบุคคล 
และเกดิทกัษะในการใหก้ารบรกิารไดด้ ีและ “การอบรมหลกัสตูรเทคนิคการเป็นผูน้ าของหวัหน้า
งาน” ท าใหห้วัหน้างานมเีทคนิคในการสรา้งภาวะผูน้ าไดม้ากขึน้ เป็นตน้ 

   2.6.2 เป้าหมายเชิงปรมิาณ หมายถึง จะเป็นการก าหนดเป้าหมายที่ระบุเป็น
ตวัเลขตามหน่วยที่ต้องการวดัผล หรอืบอกถงึการระบุปรมิาณ เช่น ความถี่ รอ้ยละ อตัราส่วน 
หรอืตัวเลขที่แสดงให้เห็นค่าความเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นก่อนและหลังจากการจดัด าเนินการ
โครงการเสรจ็สุดแลว้ ยกตวัอย่าง การจดัโครงการพฒันาช่องทางการตลาดสนิคา้วสิาหกจิชุมชน  
ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถขายสินค้าชุมชนได้มากกว่า 3 ช่องทาง หรอื ท าให้กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนขายสนิคา้เพิม่ขึน้ได้มากกว่ารอ้ยละ 70 และจ านวนกี่ชุมชนที่มกีารเปลีย่นแปลง
ยกระดบัเมือ่ไดร้บัฝึกอบรมตามโครงการนี้ หรอื ความพงึพอใจของเขา้รบัการอบรม เป็นตน้  
  ดงันัน้ การก าหนดเป้าหมายจะเป็นตวัชี้วดัความส าเรจ็ของโครงการว่าค่าที่วดัจาก
ผลการด าเนินงานของโครงการที่ เกิดขึ้นจริงที่ เป็นการแสดงผลส าเร็จของการวัดตาม
วตัถุประสงคซ์ึง่จะเป็นผลทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
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  2.7 เน้ือหา หลกัสูตรของโครงการ หมายถงึ รายละเอยีดของรายวชิาทีก่ าหนดมา
ใช้ในการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้มคีวามรู้ ทกัษะ และความสามารถในเรื่องนัน้ ซึ่ง
ประกอบดว้ย หวัขอ้รายวชิา จ านวนชัว่โมง เอกสารในอบรม และวทิยากร เป็นตน้   
  2.8 เทคนิค วิธีการฝึกอบรม  หมายถึง กลไก วิธีการ หรือสื่อที่จะท าให้การ
ฝึกอบรมถ่ายทอดไปยงัผู้เรยีนหรอืผู้เขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรได้รบัความรู ้เกดิทกัษะ และ
การปรบัเปลีย่นเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ต้องอาศยัเครือ่งมอืต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิ
ความสนใจ และฝึกปฏบิตัใิหไ้ดเ้รยีนรูไ้ดอ้นัจะน าไปสู่ความรู ้และทกัษะ ขณะไดร้บัการถ่ายทอด
หรอืสื่อสาร รวมทัง้กิจกรรมที่สอดคล้องวตัถุประสงค์ของการโครงการฝึกอบรม ดงันัน้ ผู้ที่
รบัผดิชอบการด าเนินการโครงการอาจเลอืกเทคนิคหรอืวธิกีารฝึกอบรมมากกว่า 1 วธิกีารใน
การในฝึกอบรมในหลกัสตูรนัน้กย็อ่มท าได ้และอาจเป็นผลดต่ีอผู้เรยีนผูส้อน  
  2.9 วิทยากร หมายถึง ผู้ที่ให้ความรู้ แนะน า ชักจูง โน้มน้าวในการถ่ายทอด
ความรูส้กึ อารมณ์ ความหมาย ไปสู่ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเขา้ใจ ซึง่การเลอืกวทิยากรต้องเลอืกบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัเนื้อหา หลกัสูตร และกิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ผูเ้รยีนไดป้ระทบัใจและตรงกบัความต้องการของผูเ้รยีน ดงันัน้ คุณสมบตัขิองวทิยากร ตอ้งเป็น
ผู้มีความรู้ในวิชาชีพตนเองเป็นอย่างดี รอบรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถน ามาถ่ายทอดได้ มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ควบคุมอารมณ์ได้ดต่ีอภาวการณ์ต่าง ๆ ใจกวา้ง ให้โอกาสผู้เรยีนได้
แสดงความเหน็ และเป็นผูฟั้งทีด่ ีเป็นตน้  
  2.10 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การระบุผู้ที่จะรบัการอบรมหรอืบรกิาร หรอืผู้ที่ได ้
ผลประโยชน์โดยตรงกบัการจดัท าโครงการ ซึ่งจะต้องระบุให้ชดัและตรงกบัการจดัท าโครงการ
เพื่อใหโ้ครงการนัน้บรรลุความส าเรจ็ได ้และท าใหโ้ครงการได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องไดแ้ละ
คุม้ค่ากบังบประมาณทีไ่ด้รบั ไดแ้ก่ การระบุว่าเป็นใคร หน่วยงานใด จงัหวดัใด กลุ่มใด เป็นต้น 
ซึง่กลุ่มเป้าหมายตอ้งก าหนดก่อนทีจ่ะด าเนินการเขยีนโครงการ 
  2.11  กิจกรรมการด าเนินงานหรือขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม เป็นการให้
รายละเอยีดในการปฏบิตั ิซึง่เป็นงานหรอืภารกจิทีต่้องปฏบิตัใินการด าเนินโครงการให้สามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ในระยะเวลาในการปฏบิตัแิต่ละขัน้ตอนไว้อย่างชดัเจน เพื่อท าให้ผู้ท า
โครงการสามารถลงมอืปฏบิตังิานได้ มรีะยะเวลาให้สามารถปฏบิตักิิจกรรมเริม่เมื่อใด ใช้เป็น
เครือ่งมอืในการควบคุมโครงการ และเหน็ความเป็นไปไดข้องโครงการ อาจเขยีนในรปูแบบของ
แต่ละขัน้ตอนของกจิกรรมการด าเนินงาน หรอืมกีารด าเนินงานตามขัน้ตอนลกัษณะ PDCA เพื่อ
สามารถตรวจสอบตามขัน้ตอนให้ไดป้ระสทิธภิาพการด าเนินงานโครงการ รวมทัง้หากโครงการ
ไมม่คีวามซบัซอ้นมากนกัจะนิยมเขยีนกจิกรรมเป็นแผนภมูแิกนท ์(Gantt Chart)  
  การเขยีนกจิกรรมการด าเนินงานหรอืขัน้ตอนการด าเนินงานสิง่ที่ต้องระบุในวธิกีาร
หรอืขัน้ตอนในการด าเนินงาน มดีงันี้  



216 

 

   2.11.1 ขัน้เตรยีมการ จดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน โดยการประชุมวางแผน
งานรว่มกนัในคณะกรรมการ หรอืทมีงานของโครงการ และศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจากผูรู้ ้
หน่วยงาน โครงสรา้งองคก์ารทีม่าประกอบในการจดัโครงการ ขอ้มูลสถติแิละเอกสารต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง   
   2.11.2 ขัน้ด าเนินการตามแผนงาน หรอืการปฏบิตัิโครงการตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว ้ก ากบัตรวจสอบ และปรบัปรงุงาน 

   2.11.3 ขัน้การสรุปประเมนิผลและตดิตามโครงการ หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินงานต้อง
ประเมนิผลโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และมปัีญหา ขอ้บกพร่องอย่างไรเพื่อปรบัปรุง
ต่อไป ส่วนการติดตามผลโครงการควรเป็นระยะหรือจนโครงการสิ้นสุดโดยมอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลเพื่อจดัท ารายงานต่อไป 

 กิจกรรมการด าเนินงานจะมีลักษณะเป็นขัน้ตอนของแต่ละกิจกรรมก่อนหลังโดย
กระบวนการในแต่ละกจิกรรมจะต้องท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซึง่กจิกรรมต่าง ๆ จะน าไปอธบิาย
โดยละเอยีดในส่วนของการปฏบิตังิานหรอืปฏทินิการปฏบิตังิานต่อไป 

  2.12 แผนการด าเนินงานหรอืแผนปฏิบัติการ เป็นการเขยีนแผนปฏิบตัิงานหรอื
ปฏทินิการปฏบิตังิาน ที่น าเอาขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงานมาอธบิายแจกแจงรายละเอยีด 
โดยเขียนรายละเอียดแต่ละงานในกิจกรรมนัน้ ๆ ที่ต้องท า ก าหนดผู้รบัผิดชอบให้ตรงกับ
ความสามารถ จะด าเนินการเมื่อใด และมวีธิกีารในการท าอย่างไร และเพื่ อให้แผนปฏบิตัิงาน
เขา้ใจงา่ย และสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งงา่ย รวมทัง้เครือ่งมอืในการควบคุมโครงการทีเ่หมาะสม 

  2.13 ระยะเวลาด าเนินโครงการ นับว่ามสี่วนส าคญัทีท่ าใหโ้ครงการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ และเกดิความชดัเจน ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการเป็นการระบุระยะเวลา
ตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสิ้นสุดโครงการว่าใชเ้วลาในการด าเนินงานตามโครงการแสดงให้เหน็ถงึการ
ควบคุมแผนงาน ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ของโครงการในเวลาที่ก าหนด เพื่ อให้เห็นถึง
วตัถุประสงค์ที่ครอบคลุม โดยมีการระบุวัน สัปดาห์ เดือน ปี ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด หาก
โครงการระยะยาว ที่มีการปฏิบัติหลายระยะก็ต้องมีการแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของ
โครงการเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบใหผู้อ้นุมตัโิครงการไดพ้จิารณาอนุมตัโิครงการ 
  2.14 พื้นท่ีด าเนินการ สถานท่ีในการจดัท าโครงการ ระบุให้ชัดเจนว่าที่ไหน
เพื่อให้ผู้จดัท าโครงการได้มกีารวางแผนในการจดัสถานที่ให้เหมาะสมกบัการด าเนินโครงการ 
หากเป็นภายนอกหน่วยงานจะได้มกีารประสานงานและมกีารเยีย่มชมสถานที่ก่อนการจดัการ
อบรมให้เกิดความเรยีบร้อย รวมทัง้เป็นการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมในการจดัโครงการได้ทราบถึง
สถานทีน่ัน้ ๆ เพื่อการเตรยีมการ  
  2.15 งบประมาณ  เป็นการก าหนดวงเงินหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
โครงการ จะต้องมกีารจดัสรรให้เหมาะสมกบัโครงการ และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยอาจ
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จ าแนกเป็นหมวดหมู่ เช่น งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าจา้ง ค่าใช้สอย ค่าวสัดุต่าง ๆ 
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ส่วนงบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดนิ และสิง่ก่อสร้าง เป็นต้น 
รวมทัง้งบรายจ่ายอื่น ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงานตามโครงการ ดงันัน้ งบประมาณจงึเป็นการ
วัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานโครงการ ผู้อนุมัติโครงการจึงให้
ความส าคญัถงึผลลพัธส์ุดทา้ยของความคุม้ค่า 
  2.16 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการก ากบั ควบคุม และตดิตามผล
การด าเนินงาน เพื่อใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
การประเมนิผลโครงการเป็นการสะท้อนให้เหน็ถึงการด าเนินงานโครงการว่าได้ตามเป้าหมาย
อย่างไร และใหท้ราบว่าโครงการทีด่ าเนินงานไปนัน้ปัญหา ขอ้บกพรอ่งในการด าเนินงาน ดงันัน้ 
การประเมนิผลจงึด าเนินการเมื่อสิน้สุดโครงการนัน้ทนัท ีหลงัจากนัน้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 
2-3 เดอืนจงึท าการตดิตามผลโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถงึผลของโครงการที่สามารถ
น าไปแกปั้ญหาไดจ้รงิอยา่งไร หรอืเหน็ผลลพัธอ์ยา่งไร  
    การประเมนิผลและตดิตามโครงการอาจจะท าเป็นเชงิบรรยาย และเชงิปรมิาณก็
ยอ่มไดข้ึน้อยูก่บัลกัษณะของความเหมาะสมและจ าเป็นในการประเมนิผล 

  2.17 ประโยชน์หรือผลท่ีคาดว่าจะได้รบั ในส่วนน้ีจะระบุถงึผลทีค่าดว่าจะไดร้บัว่า
เมื่อโครงการได้ด าเนินงานจนสิ้นสุดลง จะได้รบัผลหรอืมผีลกระทบทางตรงและทางอ้อมได้
อย่างไร โดยระบุว่าใครจะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ และได้รบักระทบนัน้ในลกัษณะอย่างไร ซึ่ง
ผลนั ้นสามารถวัดได้ทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษธุรกิจส าหรบันักศึกษาใหม่สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคอื  
   2.17.1 นักศึกษาใหม่สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์พูด ฟัง อ่าน เขยีน
ภาษาองักฤษไดด้แีละน าไปใชใ้นการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิ 

   2.17.2 นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์หลังจากอบรม
ภาษาองักฤษธุรกจิไดค้ะแนนสงูขึน้ในรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิ  

 3. หลกัการเขียนโครงการ การเขียนโครงการในการอบรมต่าง ๆ ไม่ใช่เขียน
เพื่อให้ถูกตามรปูแบบหรอืแบบฟอรม์การเขยีนโครงการเท่านัน้แต่การเขยีนโครงการที่ดแีละมี
ความเป็นไปได้จ าเป็นต้องเขียนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จรงิไม่เพ้อฝัน ดังนัน้ การเขียน
โครงการใหเ้กดิประสทิธภิาพจ าเป็นตอ้งมหีลกัการเขยีนโครงการทีพ่อจะสรปุได ้(…..) ดงันี้  
  3.1 ด้านเน้ือหา   
   3.1.1 การเขยีนโครงการส่วนทีเ่ป็นหลกัการและเหตุผล มกัจะเขยีนบอกว่าท าไม
ถงึต้องท าโครงการ มคีวามจ าเป็นอย่างไร และท าแล้วจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างไร ส่วน
วตัถุประสงคข์องโครงการจะบอกถงึสิง่ทีต่้องท าใหบ้รรลุตามโครงการซึง่ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งเจน 
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ดังนัน้ เนื้อหาที่เขียนจะต้องใช้ภาษาที่กระชับ ตรงประเด็น และความชัดเจนของเนื้อหาที่
ตอ้งการทีจ่ะกระท า 
   3.1.2 การเขยีนโครงการควรใชค้ า หรอืภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ธรรมดา ตรงไปตรงมา
มหีลกีเลี่ยงค าถามที่ก ากวมหรอืต้องมกีารแปลความอีกจงึต้องเขยีนให้ถูกต้องตามอกัขระวธิ ี
เพื่อให้ผู้จดัท าโครงการสามารถน าไปด าเนินการแล้วไม่เข้าใจผิดหรอืแปลความผิดท าให้
โครงการไมบ่รรลุเป้าหมาย 

   3.1.3 การเรยีงล าดบัขัน้ตอนเมื่อมกีารน าเสนอจะต้องมกีารทบทวนให้แน่ใจว่า
เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกนั 

   3.1.4 การเขยีนเนื้อหาต้องเขยีนสิง่ทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจงา่ย หรอืหากเนื้อหาส่วน
ใดมคีวามซบัซอ้น ควรมกีารสรปุเปรยีบเทยีบเป็นตารางใหเ้หานความชดัเจนและเขา้ใจงา่ย  
 จะเหน็ไดว้่าหลกัการเขยีนโครงการส่วนทีเ่ป็นเนื้อหาจะต้องเขยีนใหม้คีวามถูกต้องตาม
หลกัภาษา อ่านแลว้ต้องมคีวามชดัเจน รดักุม กระชบัเนื้อหา เนื้อความสัน้แต่เกดิความเขา้ใจไม่
ใชค้ าฟุ่มเฟือย วกวน ซ ้าซาก ใชภ้าษาเหมาะสม รวมทัง้ตอ้งโน้มน้าวใหช้วนตดิตาม 

  3.2 ด้านรปูแบบ  
   3.2.1 รปูแบบของการเขยีนโครงการจะต้องเรยีงล าดบัหวัข้อ จากสิง่ทีม่าก่อนไป
จนถงึสิง่ทีเ่ป็นส่วนสุดทา้ยใหต่้อเนื่องเป็นหมวดหมู่ชดัเจนเพื่องา่ยต่อการอ่านและปฏบิตัติามได้
อยา่งถูกตอ้ง 
   3.2.2 การเขียนโครงการจะต้องแบ่งส่วนเว้นบรรทัด ช่องไฟให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะหวัขอ้ส าคญัของโครงการควรมคีวามเด่นและแตกต่างจากเนื้อหาส่วนธรรมดา รวมทัง้
การใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอน อยา่งถูกตอ้ง เพื่อใหเ้นื้อหาดนู่าอ่านและน่าสนใจ 

  หลกัการเขยีนโครงการจงึต้องใช้ภาษาที่มีแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูดในการเขยีน
โครงการ จงึต้องเข้าใจในเรื่องการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการนัน้
สามารถบรรลุเป้าหมาย หรอืประสบความส าเรจ็ขึ้นอยู่กบัถ้อยค าภาษาเป็นส าคญั ดงันัน้ การ
เขยีนโครงการเพื่อพฒันาหรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในองค์การ ผู้รบัผิดชอบในการ
จดัท าแผนย่อมมคีวามสามารถในการน าแผนงานลงสู่การปฏบิตัไิดจ้งึต้องเขยีนโครงการอย่างมี
ขัน้ตอนและมสี่วนประกอบทีส่ าคญั ซึง่สามารถสรปุส่วนประกอบของโครงการไดด้งันี้ 
  1. ชื่อแผนงาน 

  2. ชื่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ 
  3. ชื่อโครงการ 
  4. หลกัการและเหตุผล ความเป็นมาหรอืความส าคญัของปัญหา 
  5. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
  6. เป้าหมาย ผลลพัธ ์หรอืตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 
  7. เนื้อหา หลกัสตูรของโครงการ 



219 

 

  8. เทคนิค วธิกีารฝึกอบรม 

  9. วทิยากร 
  10. กลุ่มเป้าหมาย 

  11. กจิกรรมการด าเนินงานหรอืขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม 

  12. แผนการด าเนินงานหรอืแผนปฏบิตักิาร 
  13. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  14. พืน้ทีด่ าเนินการ สถานทีใ่นการจดัท าโครงการ 
  15. งบประมาณ 

  16. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
  17. ประโยชน์หรอืผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 การเขยีนโครงการที่มโีครงสรา้งหรอืส่วนประกอบที่เหมาะสมจะท าให้การด าเนินงาน
ตามโครงการลดขัน้ตอน ท าโครงการส าเรจ็ไดต้ามทีก่ าหนด และประหยดัเวลาค่าใชจ้่ายรวมทัง้
ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไดก่้อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารโครงการ 
 

ปัญหาในการเขียนโครงการ 

  ก่อนมกีารจดัท าโครงการต่าง ๆ ผูร้บัผดิชอบในการเขยีนโครงการจะตอ้งเริม่ตัง้แต่การ
การวางแผน การศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบนัรวมทัง้ปัญหาต่าง ๆ 
ความจ าเป็นในการจดัท าโครงการตามกรอบแผนงานที่ได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 
ดงันัน้ เมื่อทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจและทราบแผนงานทีจ่ะต้องจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ จงึต้องน ามาจดัท า
แผนงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาและการแกปั้ญหา ซึง่จะน าไปสู่การเขยีนโครงการ เพื่อใหเ้กดิการ
ปฏิบัติจริงตามกิจกรรมส าคัญของแผนงาน กิจกรรมของแผนงานจะต้องมีการศึกษาถึง
ทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ ช่วงเวลาทีเ่ป็นไปไดแ้ละมคีวามเหมาะสม ต่อจากนัน้จงึต้องมา
เขยีนโครงการตามกจิกรรมของแผนนัน้ โดยวตัถุประสงค์จะต้องเป็นการด าเนินกจิกรรมในการ
แก้ปัญหาหรอืน าไปสู่การแก้ปัญหา หากการเขยีนโครงการมคีวามเป็นไปได้และเขยีนโครงการ
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีหลักการเขียนที่ดีก็สามารถท าให้โครงการนัน้ สามารถน ามา
แก้ปัญหาได้ท าให้เกดิประสทิธภิาพในการท างาน ในขณะเดยีวกนัโครงการบางโครงการเมื่อ
เขยีนโครงการขึน้มาก็ไม่สามารถน าลงไปปฏบิตัิได้หรอือาจน าลงไปปฏิบตัิแล้วแต่ไม่สามารถ
ประสบความส าเรจ็ได้มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้หลายจุดขณะด าเนินงานตามโครงการ อาจจะมี
สาเหตุเกดิจากปัญหาต่าง ๆ ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 1. ปัญหาด้านบคุคล 

  1.1 ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาการเขยีนโครงการ และขาดทกัษะ
หลกัการในการใชภ้าษาทีใ่ชใ้นการเขยีนโครงการทีม่คีวามเรยีงรอ้ยถ้อยค าทีช่ดัเจน ตรงประเดน็
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และน าไปปฏบิตัิจรงิได้ โดยส่วนใหญ่บุคลากรจะขาดข้อมูลที่เป็นจรงิ รวมทัง้ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชาใหเ้ขยีนโครงการจงึท าให้ไม่เขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กี่ยวกบัสิง่ที่
จ าตอ้งแกปั้ญหาทีส่ าคญัก่อนหลงั จงึท าใหเ้มือ่น าโครงการไปปฏบิตัจิงึไมเ่กดิประสทิธภิาพได้ 
  1.2 ขาดการประชุมชี้แจงระหว่างผู้ด าเนินการโครงการและผู้เขียนโครงการ 
เนื่องจากโครงการเป็นกิจกรรมที่มาจากแผนงาน เมื่อไม่มกีารด าเนินการประชุมถึงหลกัการ 
วธิกีาร วตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการย่อมท าใหผู้ป้ฏบิตัไิม่เขา้ใจและไมส่ามารถด าเนินงาน
ตามกจิกรรมใหส้ าเรจ็ลุล่วงลงได ้

  1.3 ขาดการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสูง โดยทัว่ไปแลว้การเขยีนโครงการเป็นสิง่
ที่ได้มาจากแผนที่มีร่วมกันวางแผนจากผู้บรหิาร หัวหน้างาน และพนักงานที่ร่วมกันจดัท า
แผนงานขึน้มาโดยน าเสนอต่อผู้บรหิารระดบัสูง บางครัง้ผู้บรหิารระดบัไม่ได้ให้ความสนใจใน
การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และทรพัยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท าโครงการอย่าง
เพยีงพอ เนื่องจากมองว่าเมื่อได้แผนแล้วก็สิ้นสุดการด าเนินงานจงึละเลยการจดัท าโครงการ 
ถงึแมว้่าโครงการดงักล่าวจะเขยีนดแีละมปีระโยชน์มากเพยีงใดกต็าม 

 2. ปัญหาด้านเน้ือหา 

  2.1 ในการเขียนชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับกิจกรรม หลกัการและเหตุผล และ
วตัถุประสงค ์รวมทัง้การตัง้ชื่อโครงการใชถ้้อยค าไม่ถูกต้องกบัเนื้อหาและเขยีนชื่อของโครงการ
ไมต่รงกบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 

  2.2 การเขยีนวตัถุประสงค์ของโครงการไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่เขา้ใจว่าโครงการที่
จดัท ามวีตัถุประสงค์อย่างไรบ้างที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาหรอืพฒันาจงึท าให้ผู้จดัท าโครงการ
เขา้ใจผดิและไมส่ามารถด าเนินงานตามโครงการใหส้มบรูณ์ได้ 
  2.3 ในรายละเอยีดของโครงการเขยีนไม่ครบ เช่น ไม่ระบุวนัเวลา สถานที่ ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่บอกถงึเป้าหมายหรอืผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการจดัท าโครงการ และไม่มกีาร
บอกรายละเอยีดและไม่มกีารระบุค่าใชจ้า่ยหรอืงบประมาณทีช่ดัเจน เช่น ค่าใชจ้่ายกจิกรรมหลกั 
กจิกรรมรอง และกจิกรรมสนบัสนุน เป็นตน้  
 3. ปัญหาด้านเทคนิค 

  3.1 การเขยีนเป้าหมายโครงการทีไ่ม่ถูกตอ้งซึง่เขยีนตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพเป็นตวัชีว้ดั
เชงิปรมิาณท าใหต้วัชี้วดัผลลพัธไ์ม่ถูกต้องตามเป้าหมายที่แทจ้รงิทีเ่ป็นตวัเลข ในขณะเดยีวกนั
บางครัง้เขยีนตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณไวต้วัขาดตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ 

  3.2 การประเมนิผลและตดิตามโครงการ ไม่ได้เขยีนวธิกีารประเมนิผลให้ครบถ้วน 
และไม่ชดัเจนในการประเมนิผลใหต้รงตามวตัถุประสงค์และผลลพัธ์ของโครงการว่าต้องการจะ
ประเมนิผลโครงการในดา้นใดบา้ง และเมือ่โครงการสิน้สุดจะน าผลการประเมนิไปใชอ้ย่างไรบา้ง 
หรอืเพื่อวดัผลลพัธใ์ดของโครงการ โดยส่วนใหญ่เมื่อโครงการด าเนินงานสิน้สุดลงผูด้ าเนินการ
จดัท าโครงการต้องวดัผลโครงการทนัท ีเพื่อทราบปัญหาแต่ละขัน้ตอนของโครงการ ส่วนการ
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ตดิตามผลโครงการนัน้จะต้องกระท าหลงัจากโครงการสิน้สุดโดยทิ้งระยะไวป้ระมาณ 2-3 เดอืน 
เพื่อวดัความก้าวหน้าของผูร้บัการอบรม หรอืโครงการนัน้ ๆ ซึ่งตอ้งก าหนดแบบประเมนิผลและ
ตดิตามผลโครงการเช่นกนั  
  3.3 ขาดการประสานงาน และไม่ได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่ควร เนื่องจากการแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบอาจจะไม่ชดัเจน หรอืหน่วยงานที่เป็นฝ่าย
รบัผดิชอบเกี่ยวการกบัจดัท าโครงการ ไม่ได้มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ทราบหรอืเป็นที่เข้าใจทัง้
องคก์ารจงึท าใหโ้ครงการไมส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในการจดัท าโครงการตัง้แต่เริม่ก าหนดแผนงานจนถึงการ
ด าเนินการเขยีนโครงการ รวมไปถึงการน าโครงการลงสู่การปฏบิตักิ็ตาม หากพจิารณากนัให้
ละเอยีดปัญหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว มแีนวทางการแกไ้ขปัญหาไดไ้มย่ากเลย เพยีงแต่ผูบ้รหิารไดใ้ห้
ความส าคัญอย่างจรงิจงั และมีการอบรมให้ความรู้กับผู้บรหิารทุกระดับ หัวหน้างาน และ
พนักงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดัท าโครงการ ให้สามารถเขยีนโครงการที่ถูกต้องและน าลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้มคีณะกรรมการในการประเมนิติดตามผลเป็นประจ า
สม ่าเสมอและอยา่งต่อเนื่อง 
 การเขยีนโครงการมรีปูแบบต่าง ๆ ที่ผูเ้ขยีนโครงการสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการเพื่อจดัท าโครงการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคว าม
เหมาะสมของความต้องการในการจดัท าโครงการนัน้ ๆ โดยทัว่ไปแลว้ทีก่ล่าวมาขา้งต้น ในบทนี้
การเขยีนโครงการก็มหีลกัการเขยีนที่ส าคญั และจ าเป็นเพื่อให้โครงการได้รบัการอนุมตัิจาก
ผู้บรหิาร ดงันัน้ จงึขอแสดงตวัอย่างการเขยีนโครงการในประเภทของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรมระดบัปฏิบตัิการ โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และโครงการฝึกอบรม
นกัศกึษา เป็นตน้  
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(ตวัอย่างของการเขียนโครงการ) 
 

 

 

 

แบบเสนอขออนุมติัโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 
สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

๑. ช่ือโครงการ “เตรยีมความพรอ้มทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ”  
   รหสัโครงการ HR  

๒. ลกัษณะโครงการ (ใส่เครือ่งหมาย  ในช่องประเภท และวธิดี าเนินการ) 
๒.๑ ประเภท   โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง   โครงการพฒันางานเดมิ        

๒.๒ วธิดี าเนินการ   ด าเนินการเอง  รว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ   
๓. ความสอดคล้องของโครงการ 

 ๓.๑ สอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตรข์องคณะฯ 

  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน การผลติบณัฑตินักปฏบิตัิการ
อยา่งมอือาชพี  

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การสรา้งความเป็นเลศิทางด้านการวจิยั ถ่ายทอดองค์ความรู ้
บรูณาการศาสตรส์ากล และภมูปัิญญา เพื่อการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ 
เทคโนโลยแีละการบรกิารสงัคม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 

   ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๕  พฒันาการผลติครแูละพฒันาบุคลากรทางการศกึษาสู่ความเป็น
ครมูอือาชพี 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖  การบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสทิธภิาพในการ
แขง่ขนั 

๓.๒ สอดคล้องกบัองคป์ระกอบการประกนัคณุภาพการศึกษา 

  องคป์ระกอบที ่๑ การก ากบัมาตรฐาน     องคป์ระกอบที ่๔ อาจารย ์

  องคป์ระกอบที ่๒ บณัฑติ     องคป์ระกอบที ่๕ หลกัสตูร การเรยีนการสอนการ 
                        ประเมนิผูเ้รยีน 

  องคป์ระกอบที ่๓ นกัศกึษา             องคป์ระกอบที ่๖ สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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      ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
      ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 
๔. การบรูณาการโครงการ 

  การจดัการเรยีนการสอน รายวชิาบรูณาการในรายวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
 

๕. หลกัการและเหตผุล 

 การจดัการเรยีนการสอนในปัจจุบนัของระดบัการศกึษาอุดมศกึษามุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนได้มี
การเรยีนรูสู้่สากล เนื่องจากความเป็นโลกาภวิตัน์ท าใหม้กีารแขง่ขนักนัอย่างรนุแรง และรวดเรว็ 
การผลติบณัฑติให้เป็นผู้มทีกัษะความสามารถหลายด้านจงึเป็นความจ าเป็นมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทกัษะความช านาญด้านการใช้ การรู ้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ที่ต้อง
น าไปใชใ้นการสื่อสารเมื่อส าเรจ็การศกึษาทีจ่ะตอ้งไปประยกุต์ใชใ้นการท างาน การเตรยีมความ
พรอ้มของผู้เรยีนที่เป็นระดบัอุดมศึกษา จงึต้องจดัให้ความรู ้เกี่ยวกบัทกัษะการเรยีนรูก้ารใช้
ภาษาองักฤษเพื่อเตรยีมพรอ้มในการศกึษาในการเรยีนมหาวทิยาลยั นักศกึษาส่วนใหญ่ที่เขา้
ศึกษามคีวามแตกต่างกันในระดบัของความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งหาก
หลกัสูตรไดเ้ตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาองักฤษให้กบันักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนใหม่ในชัน้ปีที ่๑ กจ็ะ
ท าให้นักศึกษาได้มกีารปรบัตวัสามารถเขา้เรยีนอย่างมคีวามรูม้ากขึน้ และเกิดทกัษะได้อย่าง
รวดเรว็ รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามการดูแล ก ากบันักศกึษาใหเ้ป็นการส่งเสรมิและพฒันาศกึษา ตาม
กรอบมาตรฐานประกนัคุณภาพการศกึษา (TQF) ในระดบัอุดมศกึษาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
พฒันาหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ตามตวับ่งชีท้ี่ ๓.๑ การเตรยีมความพรอ้มก่อน
เขา้ศกึษา และ ตวับ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสรมิและพฒันานักศกึษา ประกอบกบัการปิดประชาคม
อาเซยีน และการพฒันาการศกึษาไทยสู่ประเทศ ๔.๐  
 ดังนัน้ สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย    
ราชภฏัอุดรธานี จงึได้เล็งเห็นความส าคญัในการพัฒนา ส่งเสรมินักศึกษาให้เป็นผู้มคีวามรู ้
ทกัษะ ความสามารถด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ จงึได้จดัให้มคีวามพรอ้มก่อน
เข้าเรียนและส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้วยการจัดโครงการ  “เตรียมความพร้อมทาง
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ”   
 

 ๖. วตัถปุระสงค ์

 ๖.๑ เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้กดิความรู ้ทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ  
  ๖.๒ เพื่อใหน้กัศกึษาไดป้รบัตวัในการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา 
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๗. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ของโครงการ 

 ๗.๑ เชงิคุณภาพ 

   นกัศกึษาสาขาวชิาการบราหรทรพัยากรมนุษยท์ีเ่ป็นนักศกึษาใหม่ชัน้ปีที ่๑ ไดม้ี
ความรู้ และทกัษะด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ และการ
ปรบัตวัในการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาไดด้ ี

 ๗.๒ เชงิปรมิาณ 

   ๗.๒.๑ นกัศกึษาสาขาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ใหม่ชัน้ปีที ่๑ เขา้ร่วมกจิกรรม
และปฏบิตัใิหบ้รรลุผลตามทีก่ าหนดไวไ้ดร้อ้ยละ ๘๐ 

   ๗.๒.๒ นักศกึษาสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ใหม่ชัน้ปีที ่๑ สามารถพดู ฟัง 
อา่น เขยีนไดด้โีดยวดัจากคะแนนการทดสอบทีก่ าหนดไวผ้า่นเกณฑท์ีก่ าหนดรอ้ยละ ๗๕ 

   ๗.๒.๓ นักศกึษาสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ใหม่ชัน้ปีที ่๑ มคีวามพงึพอใจ
ในการฝึกอบรมตามโครงการในระดบัความพงึพอใจไมน้่อยกว่า  ๓.๕๑  
 

๘. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ 

 วนัที่  ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ห้อง ๓๔๒ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี   

 

๙. ลกัษณะการด าเนินโครงการ 

 ๙.๑ ประชุมหารอืและวางแผนงานกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 ๙.๒ เขยีนโครงการน าเสนอขออนุมตัโิครงการ 
 ๙.๓ ประชุมรว่มกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพื่อแบ่งงานรบัผดิชอบ 

 ๙.๔ ด าเนินงานตามโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

 ๙.๕ ประเมนิผล ตดิตาม และสรปุผลโครงการเพื่อรายงานต่อคณะ  
 ๙.๖ ทบทวนโครงการ 
 

๑๐. เน้ือหาหลกัสตูร/กิจกรรมในการอบรม 

 เนื้อหา English for Business Communications. 

 - Greetings and Meeting People 

 - A Company Visit 

 - Job Information 

 - Telephoning  

 - English for HR. 
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 กจิกรรมในการฝึกอบรม 

 - Lecture  

 - Practice   
 

๑๑. วิทยากร/ผูส้อน 

 ๑. Mr. Lee Whittaker 

 ๒. อาจารยย์อดยิง่ เก่งทุกทาง 
 

๑๒. งบประมาณด าเนินงาน       ๑๕,๘๐๐  บาท 

         - คา่วทิยากร (ภายนอก) ๑ คน x ๑๒ ชม. x ๖๐๐ บาท  =  ๗,๒๐๐   บาท 

        - คา่วทิยากร (ภายใน) ๑ คน x ๑๒ ชม. x ๓๐๐ บาท     =          ๓,๖๐๐   บาท 

         - คา่อาหารกลางวนัส าหรบันกัศกึษา ๕๐ คน x ๕๐ บาท =     ๕,๐๐๐   บาท 

          รวม    =         ๑๕,๘๐๐   บาท  

๑๓. การประเมินผล 

 ๑๓.๑ แบบประเมนิผล 

 ๑๓.๒ แบบสงัเกต 

 

๑๔. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
 ๑๔.๑ นักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถพูด อ่าน ฟัง และเขยีนภาษาองักฤษ
ในการสื่อสารทางธุรกจิได ้

 ๑๔.๒ นักศกึษามคีวามพรอ้มในการเรยีนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้ดี
และสามารถปรบัตวัในการเรยีนไดต่้อไป 

 

๑๕. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ปัญหาและอปุสรรค การน าปัญหาและอปุสรรคมาปรบัปรงุแก้ไข 

-ยงัไมเ่คยจดัโครงการ- - 

 

๑๖. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรชันี  เคนสุโพธิ ์
 ๒. อาจารยป์ระกายแวว  เก่งด ี
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๑๖. ก าหนดการจดักิจกรรมในโครงการ 

 

โครงการ “เตรยีมความพรอ้มในการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ” 
วนัที ่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หอ้ง ๓๔๒ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

วนั/เวลา 

 

เน้ือหา 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

๒๓ ม.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. 
 

- Greetings and Meeting People 

 

 

Mr. Lee Whittaker 

อาจารยย์อดยิง่  เก่งทุกทาง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พกั  

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

- Job Information 

 

 

Mr. Lee Whittaker 

Mr.John 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

- Telephoning 

 

Mr. Lee Whittaker 

Mr.John 

 

๒๔ ม.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. 
 

- English for HR. 

 

Mr. Lee Whittaker 

อาจารยย์อดยิง่ เก่งทุกทาง 
 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พกั  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - Job Interview   

Mr. Lee Whittaker 

อาจารยย์อดยิง่ เก่งทุกทาง 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

-  A Company Visit 

Mr. Lee Whittaker 

อาจารยย์อดยิง่ เก่งทุกทาง 
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แบบประเมินผล 

โครงการ “เตรียมความพร้อมในการพฒันาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธรุกิจ” 
วนัที ่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

................................................................. 
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องระดบัค่าคะแนนทีท่่านเหน็ว่าตรงความคดิเหน็ของ
ท่านในการเขา้ชมการจดักจิกรรมฯ เพื่อใหก้ารด าเนิน โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช ้ดงัมรีะดบัคะแนนดงันี้  
 ๕   หมายถงึ ความพงึพอใจมากทีสุ่ด   ๔  หมายถงึ ความพงึพอใจมาก 

 ๓   หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง   ๒   หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 

 ๑  หมายถงึ ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านความรูค้วามเข้าใจ      

๑. มคีวามรูก่้อนเขา้รบัการอบรมภาษาองักฤษ      

๒. ไดร้บัความรูห้ลงัการเขา้รบัการอบรมภาษาองักฤษ      

๓. ไดร้บัความรูภ้าษาองักฤษตรงตามประเดน็ทีต่อ้งการ      

๔. ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนภาษาองักฤษ      

ด้านวิทยากร      

๑. วทิยากรถ่ายทอดความรูไ้ดต้รงประเดน็และเขา้ใจ      

๒. วทิยากรเปิดโอกาสใหถ้ามตอบและอธบิายใหเ้ขา้ใจ      

๓.  วทิยากรมเีทคนิคและทกัษะในการถ่ายทอดไดด้ ี      

๔. วทิยากรมบีุคลกิภาพเหมาะสม      

ด้านสถานท่ีและอ านวยความสะดวก      

๑. สถานที/่บรรยากาศมคีวามเหมาะสม      

๒. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้      

๓. อุปกรณ์/สตูทศันูปกรณ์      

ท่านตอ้งการใหจ้ดัอบรมก่อนเตรยีมพรอ้มอกีต่อไปหรอืไม่ 
  ตอ้งการ หลกัสตูร ............................................ 
  ไมต่อ้งการ  
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ............................................................................................................. 
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รายช่ือผู้เข้ารบัการอบรม 

โครงการ “เตรียมความพร้อมในการพฒันาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธรุกิจ” 
วนัที ่ ๒๓ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หอ้ง ๓๒๔ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ลายเซน็ หมายเหตุ 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    

๗    

๘    

๙    

๑o    

๑๑    

๑๒    

๑๓    

๑๔    

 จากตวัอย่างของการเขยีนโครงการฝึกอบรมข้างต้นที่น ามาแสดงให้เห็นว่าการเขยีน
โครงการจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อโครงการ หลกัการและเหตุผล 
วตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดัความส าเรจ็เชงิคุณภาพและปรมิาณ ผูเ้ขา้รบัการอบรม ระยะเวลาของการ
ด าเนินโครงการ ลกัษณะการด าเนินงานโครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการฝึกอบรม เนื้อหา
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ของหลกัสูตร กจิกรรมการอบรม หรอืวธิกีารอบรม สถานที่ วทิยากร งบประมาณ ก าหนดการ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ และการประเมนิผลตดิตามผลโครงการ เป็นต้น ดงันัน้ การเขยีนโครงการ 
จะต้องมคีวามเข้าใจในหลกัการและเหตุผลส าคญั รวมทัง้ต้องก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน 
เพื่อจะไดด้ าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการจดัท าโครงการ ซึง่โครงการที่ดี
ย่อมท าให้ผู้อนุมตัเิหน็ความส าคญั ความจ าเป็นในการจดัท าโครงการแล้วได้รบัความส าเรจ็ใน
การจดัโครงการอยา่งไร อนัจะน าไปปรบัปรงุ และพฒันาการจดัท าโครงการอื่นๆ ในครัง้ต่อไปได ้  
 

สรปุ 

 การวางแผนการฝึกอบรมเป็นการเตรยีมการปฏบิตังิานเพื่อการฝึกอบรมใหพ้รอ้ม เมื่อ
ถงึเวลาด าเนินการการฝึกอบรมกส็ามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ การวางแผนจงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บรหิารมแีนวทางที่จะน าสมาชกิไปสู่เป้าหมายได้ ช่วยลดความเสี่ยง
และลดความสิ้นเปลือง ช่วยให้เกิดความชดัเจนและระบุเป้าหมายได้ยิง่ขึ้น ช่วยทราบล าดบั
ความส าคัญของงานและช่วยควบคุมการท างานไม่ให้เกิดความสูญเสีย การวางแผนการ
ฝึกอบรมจะเกีย่วขอ้งกบันโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ ์ซึง่ต้องมกีารก าหนดใหช้ดัเจน ลกัษณะ
ของแผนการฝึกอบรมทีด่จีะต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน ระบุจุดมุง่หมายและมคีวาม
เขา้ใจง่าย แผนการฝึกอบรมจะมทีัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว ต้องพจิารณาถงึผลกระทบกบั
การปฏบิตังิานตามแผน พรอ้มมกีารประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทัง้แผนจะต้องมคีวาม
ยดืหยุน่ และผูจ้ดัท าแผนตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึขอ้จ ากดัและความไม่แน่นอนในการปฏบิตังิานดว้ย  
ดงันัน้ การวางแผนการฝึกอบรมจะต้องท าเป็นกระบวนการตัง้แต่การเตรยีมการ การวเิคราะห์
ข้อมูลปัญหาและความต้องการ การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดแผนงานและเป้าหมาย 
และการปฏบิตัิงานตามแผน การจดัท าแผนการฝึกอบรมนัน้จ าเป็นต้องมกีารก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยทุธใ์หช้ดัเจน ก าหนดงบประมาณและเวลา ก าหนดระดบัของการฝึกอบรมใน
องค์การ การเขยีนแผนงานและโครงการ การเสนออนุมตัิต่อผู้บรหิารระดบัสูง การปฏบิตัติาม
แผนและด าเนินการตามแผน การตดิตามและประเมนิผล การทบทวนแผนงานในการฝึกอบรม  
 การพัฒนาโครงการฝึกอบรมจะต้องมีการพัฒนาการเขียนโครงการ ต้องให้เข้าถึง
ลกัษณะความส าคญัของโครงการว่าตอ้งสามารถน ามาแกปั้ญหาการท างานได ้มคีวามสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ โครงการจะช่วยให้แผนงานมคีวามชดัเจน ยงัช่วยให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ใน
การจดัท าการฝึกอบรมไดใ้ชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า รวมทัง้หากโครงการมคีวามชดัเจนจะท าใหม้ี
ความเป็นไปได้สูง และเกดิความส าเรจ็ไดเ้นื่องจากโครงการจะต้องมกีารระดมสมองจากทุกคน
มาร่วมกนัซึ่งจะสามารถควบคุมการท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ ดงันัน้ ลกัษณะที่ดจีงึต้องมรีะบบ 
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายชดัเจน ก าหนดระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สุด ต้องมรีายละเอยีด
และเขา้ใจง่าย โครงการต้องสามารถน าลงไปปฏบิตัไิด้ และผู้บรหิารต้องสนับสนุนให้โครงการ
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ส าเรจ็ไดร้วมทัง้โครงการทีด่ตี้องสามารถวดัและประเมนิผลความคุม้ค่าได ้จะเหน็ไดว้่าโครงการ
จะมอีงค์ประกอบได้แก่ การเตรยีมการหรอืจดัเตรยีมความพร้อม รายละเอียดของการเขยีน
โครงการ ชื่อหน่วยงาน หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ผลลพัธ ์
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ เนื้อหา หลกัสตูร เทคนิค วธิกีารฝึกอบรม วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม
การด าเนินงาน แผนการด าเนินงานหรอืแผนปฏบิตัิการ ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การ
ตดิตามและประเมนิผลโครงการ และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เป็นต้น ถงึแมว้่าการเขยีนโครงการจะ
มหีลกัการเขยีนโครงการอย่างดีแต่ก็พบปัญหาซึ่งสรุปได้ว่ามปัีญหาด้านบุคคล ปัญหาด้าน
เนื้อหา และปัญหาทางดา้นเทคนิค ซึง่ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จ าเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
จงึจะสามารถแกปั้ญหาได ้
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ 

1. ใหบ้อกถงึความหมายของการวางแผน 

2. ใหบ้อกถงึความส าคญั วตัถุประสงค ์ประโยชน์ของการวางแผน และลกัษณะของแผนการ 
    ฝึกอบรมทีด่มีลีกัษณะอยา่งไร 
3. ใหบ้อกถงึกระบวนการของการวางแผนการฝึกบอรมมอีะไรบา้ง 
4. กระบวนการในการจดัท าแผนการฝึกอบรมทีส่่วนใหญ่องคก์ารน ามาใชม้กีระบวนการเป็น 

    ล าดบัขัน้ตอนอะไรบา้ง (โดยสงัเขป) 
5. การเขยีนโครงการมลีกัษณะส าคญัอยา่งไรบา้ง 
6. ลกัษณะของโครงการทีด่มีลีกัษณะอยา่งไร 
7. ใหบ้อกถงึเทคนิคของการเขยีนโครงการว่าควรมเีทคนิคอยา่งไรบา้ง 
8. ใหบ้อกถงึขัน้ตอนของการเขยีนโครงการมาอยา่งเป็นขัน้ตอน 

9. ใหบ้อกถงึโครงสรา้งของการเขยีนโครงการอย่างละเอยีด 

10. ใหบ้อกถงึปัญหาในการเขยีนโครงการทีโ่ดยส่วนใหญ่มกัพบ 

11. ใหเ้ขยีนโครงการมา 1 โครงการโดยมสี่วนประกอบของโครงการอย่างถูกตอ้ง 
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บทท่ี 6 

การออกแบบการฝึกอบรมและกระบวนการในการฝึกอบรม 

 

 

 การฝึกอบรมนับเป็นกจิกรรมที่ส าคญัส าหรบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบั ทุกต าแหน่ง
ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีส่ามารถส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงาน อันจะน าพาองค์การเจรญิก้าวหน้าแข่งขนักับองค์อื่นได้  ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงเช่นปัจจบุนั การด าเนินการจดัการฝึกอบรมเป็นสิง่องคก์ารต้องมกีารลงทุนดา้นการ
พฒันาคน การจดัการฝึกอบรมจงึเป็นการบรหิารดา้นการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ขององค์การที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ ผู้จดัการด้านการฝึกอบรมต้องมีการด าเนินการงาน
ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อให้การ
ฝึกอบรมได้มกีารพฒันาบุคลากรในองคก์ารใหเ้กดิสมรรถนะ และศกัยภาพในการปฏบิตังิานได้
ในทุกระดบั การฝึกอบรมทีด่นีัน้จงึต้องอาศยัการด าเนินการอย่างเป็นระบบ จะด าเนินการอย่าง
เป็นล าดบั ขัน้ตอนและต่อเนื่องให้เกิดการพฒันาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสทิธภิาพและได้รบั
ความคุม้ค่ากบัการลงทุน นัน่คอื การฝึกอบรมจะต้องอาศยักระบวนการในการฝึกอบรมและการ
ออกแบบฝึกอบรมให้สามารถพฒันาบุคลากรในองค์การ เป็นรายบุคคล และรายกลุ่มใหเ้ป็นไป
ตามที่ต้องการที่จะน าไปพัฒนาตน พัฒนางาน และองค์การได้ต่อไป กระบวนการในการ
ฝึกอบรมจงึเป็นขัน้ตอนต่อจากการได้มกีารวางแผนดา้นการบรหิารจดัการองค์การ หลกัส าคญั
ของกระบวนการในการฝึกอบรมและการออกแบบการฝึกอบรม ตอ้งอาศยัขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัความ
ตอ้งการของบุคคล ลกัษณะหน้าทีง่าน วตัถุประสงค ์ความพรอ้มในการเรยีนรูข้องบุคคล เนื้อหา 
หลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะงาน เป้าหมายเทคนิค วธิกีารกจิกรรมทีจ่ะท าให้เกดิการเรยีนรู ้
ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้สอน เครื่องมือ อุปกรณ์  สถานที่ และงบประมาณที่
จ าเป็นต้องใช้ องค์ประกอบดังกล่าวจะเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้องค์การใช้เป็นแนวทางในจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 
 กระบวนการฝึกอบรมจะเป็นการออกแบบการฝึกอบรมใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
จงึเริม่ตัง้แต่การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาจ าเป็น หรอืต้องการ
อบรมเพื่ออะไร แล้วน าก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่าเพื่ออะไร จงึน ามาออกแบบ
หลักสูตรเนื้อหาวิชาที่จะต้องการให้ได้ความรู้ เลือกเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อจะน ามาเป็น
เครื่องมอืถ่ายทอดให้เกดิความรูท้กัษะ และเจตคต ิหลงัจากนัน้จงึน ามาวางแผนและด าเนินการ
ฝึกอบรม และในขัน้ตอนสุดท้ายของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ต้องมกีารประเมนิผลการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถงึผลลพัธ์ของการฝึกอบรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืจุดประสงค์ที่ได้
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ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และรวมทัง้เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการจัด
โปรแกรมการฝึกอบรมให้เกดิประสทิธภิาพ ซึ่งเป็นการแสดงถงึกระบวนการในการฝึกอบรมที่
ต้องมกีารจดัท าอย่างเป็นระบบ และเป็นขัน้ตอน เพื่อให้การจดัการฝึกอบรมมรีะบบในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ หรอืเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ   
เจตคติ รวมทัง้ให้สามารถทนักบัสถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางการด าเนินธุรกิจที่ต้อง
แข่งขนักนัอย่างรวดเรว็และรุนแรงมากขึน้ ทัง้นี้  หากองค์การได้มกีารจดัด าเนินการฝึกอบรมให้
เป็นประบวนการหรอืมกีารปฏิบตัิตามขัน้ตอน ย่อมท าให้การพฒันาคนให้ตรงกบัสภาพการ
ท างาน ทันกับความต้องการ และท าให้ไม่เสียเวลา งบประมาณในการด าเนินการฝึกอบรม 
รวมทัง้สามารถจดัการฝึกอบรมไดต้รงกบักลยทุธธ์ุรกจิและเป้าหมายขององคก์ารได้ 
 

แนวคิดการออกแบบการฝึกอบรม  
 Griffin (2002, p.263) การออกแบบการฝึกอบรมอย่างมีระบบขัน้ตอนที่ เหมาะสม
สามารถน าองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื ท าใหเ้กดิบรรยากาศของสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
(Community of Learning) และเป็นการพฒันาองคก์รให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้(Learning 

Organization) 

 การฝึกอบรมมคีวามส าคญักบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานเดมิอยู่แลว้ และพนักงานทีเ่ขา้งาน
ใหม่ เนื่องจากพนักงานทีป่ฏบิตังิานเดมิจะต้องเพิม่พูนความรู ้ทกัษะใหม่ใหก้บัการเปลีย่นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อให้ปฏบิตังิานได ้ส่วนพนักงานที่เขา้มาปฏบิตังิานใหม่ยงัขาด
ทักษะ หรอืแม้กระทัง่ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่นัน้ รวมทัง้ให้ความรู้ ทัว่ไป
เกี่ยวกับองค์การเพื่อให้มีความเข้าใจนโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรมการท างานใน
องค์การ การออกแบบการฝึกอบรมจงึขัน้ตอนส าคญัของกระบวนการในการพฒันาบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม เมื่อมกีารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเสรจ็สิ้น
แลว้ ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการน าความรู ้ทกัษะ ไปใชใ้นการ
ปฏบิตัิงานเพื่อก่อให้มกีารเพิ่มผลผลติทัง้ปรมิาณคุณภาพ ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานสูง     

สิง่ส าคญัเกีย่วกบัการฝึกอบรมมดีงัต่อไปนี้ (John M.Ivancevich, 2007, p.399-400) 

 1. การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการปรบัพฤตกิรรมพนักงานให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร การฝึกอบรมเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะ และความสามารถในการท างาน 
เพื่อช่วยใหพ้นักงานมคีวามเชีย่วชาญในหน้าทีท่ีป่ฏบิตัทิีเ่ป็นเฉพาะอย่าง การฝึกอบรมจงึมกีาร
ออกแบบการฝึกอบรมใหม้คีวามเหมาะสมทีมุ่่งเน้นในลกัษณะการเรยีนรู ้ตามความต้องการของ
พนกังาน ซึง่โดยส่วนจะน าไปใชใ้นการท างานจรงิและแกไ้ขปัญหาในงานทนัท ี

 2. โปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นทางการจะช่วยให้พนักงานมโีอกาสไดฝึ้กทกัษะที่ใชใ้น
การท างานได้รบัความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การออกแบบการฝึกอบรมที่
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มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการท างานจะท าให้ผู้เรยีนที่ต้องการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ท างานทีมุ่ง่สู่การพฒันาเสน้ทางอาชพี จะช่วยท าใหเ้กดิการปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้  
 3. การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการจดักจิกรรมเรยีนรูท้ี่ช่วยให้พนักงานเกดิทกัษะ 
ความรู ้และความสามารถในการปฏบิตังิาน พนักงานจ าเป็นต้องมกีารเรยีนรูต้ลอดเวลา และ
อย่างต่อเนื่อง เพราะการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยที าใหต้้องการพฒันาสนิค้า และบรกิารให้
สามารถสนองความต้องการต่อลูกคา้ ประกอบการแข่งขนัของธุรกจิมคี่อนขา้งรุนแรง พนักงาน
ย่อมต้องเรยีนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ทัง้การเรยีนรู้จากงานที่ปฏิบัติ ลูกค้าที่มีการร้องเรยีน จงึต้อง
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกบักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนรูแ้ละพรอ้มที่จะ
น าไปใชใ้นการท างานจรงิได ้  

 4. เป้าหมายโปรแกรมการฝึกอบรม คือ การพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ ความคิด 
ทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์ ทกัษะในด้านร่างกาย และทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 

เนื่องจากก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัโปรแกรมการจดัฝึกอบรมย่อมมคีวามต้องการผลลพัธท์ี่
สามารถน าไปสู่การน าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิตัิงานในหน้าที่ให้พนักงานสามารถเพิม่ผลผลติ 
สรา้งผลการท างาน และท าใหผ้ลการปฏบิตังิานดกีว่าเดมิ หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ขององคก์าร 
 การออกแบบการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนส าคญัที่จะท าให้โปรแกรมการฝึกอบรมสามารถ
พฒันาบุคลากรในองคก์ารไดต้รงกบัความต้องการของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และสามารถท าให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้ เนื่องจากการออกแบบฝึกอบรมเป็นก าหนด
รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม วิธีการ ที่จะให้ได้รบัความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมน าไป    
ถ่ายโอนความรูใ้นการปฏบิตังิานจรงิเมื่อมปีระเมนิผลลพัธก์ารฝึกอบรมจะส่งผลต่อการเพิม่ผลติ
ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

 

เป้าหมายของการฝึกอบรม  
 ทุกองค์การย่อมมคีวามมัน่ใจว่าการฝึกอบรมน าไปสู่การพฒันาบุคลากรผู้ปฏบิตังิานได ้
เมื่อทราบว่าท าไมจึงต้องท าการฝึกอบรมเรื่องนั ้น ๆ ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการ
ฝึกอบรม อบรมไปเพื่ออะไร จะฝึกอบรมอย่างไร และเมื่อจดัฝึกอบรมไปแล้วได้ผลอย่างไร 
ดงันัน้ เมื่อทราบถงึความต้องการในการฝึกอบรมเช่นนัน้แลว้ จะท าใหเ้หน็ถงึเป้าหมายทีส่ าคญั
ของการฝึกอบรม ถงึแมว้่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถพฒันาไดห้ลายวธิ ีการฝึกอบรม
เป็นวธิกีารพฒันาทีส่ าคญัวธิหีนึ่งอนัจะน าไปสู่วธิกีารให้บุคคลเกดิความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 
และเจตคตทิีด่ต่ีอการท างาน การฝึกอบรมเป็นเป้าหมายส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีน่ าไปสู่
การพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาองคก์าร ฝึกอบรมจงึประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
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 1. เน้ือหาของการฝึกอบรม (Training Validity) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดเ้รยีนรูท้กัษะ หรอืไดร้บัความรู ้ความสามารถในระหว่างการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ฝึกอบรมทีช่่วยในการน าไปแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิาน เนื้อหาความรู ้ความ
เขา้ใจจะสามารถท าใหช้่วยน าไปปรบัใชจ้รงิและทนัต่อการน าไปใชไ้ด้ 
 2. การถ่ายทอดความรู้ (Transfer Validity) เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ ทกัษะ หรอื เรยีนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถในการท างาน  การถ่ายโอน
ความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมจะต้องมกีารจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการถ่ายโอนความรู ้มกีาร
สนบัสนุนจากหวัหน้างาน เพื่อนรว่ม รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจ  
 3. ความเช่ือมัน่ภายในองค์การ (Intraorganizational Validity) พนักงานใหม่ที่
ไดร้บัการฝึกอบรมมกีารพฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถไดเ้ท่ากบัหรอืมากกว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์ท างานเดมิอยู่แลว้อย่างไร การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมต้องช่วยใหพ้นักงานใหม่
ได้น าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิตังิานและท าให้เห็นถงึประโยชน์ในการน าความรูไ้ปแก้ปัญหาใน
การปฏบิตังิานได ้

 4. ความเช่ือมัน่ระหว่างองค์การ (Interorganizational Validity) เป็นการแสดงให้
ทราบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมทีป่ระสบความส าเรจ็ในองคก์ารหนึ่ง สามารถน าไปใชใ้หป้ระสบ
ความส าเรจ็ในองค์การอื่น ๆ ได้หรอืไม่ จงึต้องมกีารปรบัเนื้อหา หลกัสูตร กจิกรรมและวธิกีาร
เพื่อน าใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 เมื่อมีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อน ามาพัฒนาบุคลากรสิ่งที่ส าคัญที่เป็น
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ เนื้อหาของหลกัสตูร การถ่ายทอดความรู ้การไดร้บัความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
ฝึกอบรมจะน าความรู้ไปถ่ายโอนความรู้ได้มากน้อยเพียงใด และเมื่อหลกัสูตรการฝึกบอรมที่
ประสบความส าเร็จจากภายนอก มาปรบัใช้ในการจดัโปรแกรมฝึกอบรมในองค์การ ดังนัน้ 
เป้าหมายของการฝึกอบรมจงึมุ่งที่จะน าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานจรงิ หรอืน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป้าหมาย
ส าคญัของการฝึกอบรมมอีงคป์ระกอบส าคญั แสดงไดด้งัภาพที่ 6.1  
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ภาพท่ี 6.1 รปูแบบระบบของการฝึกอบรมและพฒันา (p.400)  John Ivancevich 

ทีม่า:   I.L.Goldstein(1993), Training in Organizations: Need Assessment, Development, 

          and Evaluation,2nd ed.(Monterey,CA:Brooks/Cole), p.21.Reprinted by permission of  

         the publisher. 

 

ความหมายของกระบวนการฝึกอบรม 

 ในการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมนัน้ จ าเป็นตอ้งไดด้ าเนินการจดัท าอย่างเป็น
ขัน้ตอน เพื่อให้เป็นไปตามแผนของการจดัการฝึกอบรมได้ครบถ้วนและเป็นล าดบัจงึจะท าให้
การฝึกอบรมได้ผลตามที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ กระบวนการฝึกอบรมจึงมีนักวิชาการและผู้มี
ประสบการณ์ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 
 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน, ส านักงาน ก.พ. (2556 หน้า 12)  ไดใ้ห้ความหมาย
ของกระบวนการฝึกอบรม ไวว้่า กระบวนการ หรอื ขัน้ตอนการปฏบิตัใินอนัที่จะท าให้ผู้เขา้รบั
การฝึกอบรม เกดิความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิทกัษะ หรอืความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง และเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมไปตาม วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้  

ความเชื่อมัน่ระหวา่ง
องคก์าร 

ประเมินความต้องการ 

- วเิคราะหอ์งคก์าร 
- วเิคราะหง์านและ KSA 

- วเิคราะหบ์ุคคล 

วตัถุประสงคก์ารอบรม ขอบเขตของการพฒันา วตัถุประสงคก์ารอบรม 

คดัเลอืกและออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม 

ถ่ายโอนความรู ้

รปูแบบท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

- ความแตกต่างของ 
  บุคคล 

- ประสบการณ์ 

ความเชื่อมัน่ภายใน
องคก์าร 
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 กริฟฟิน (Griffin, 2002, p.246) ได้ให้ความหมายของกระบวนการฝึกอบรม ไว้ว่า 
ขัน้ตอนปฏิบัติในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะ 
ความสามารถ หรอืความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์สัง่สมมา และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

 โนว์  (Noe, 2008, p.149) ได้ ให้ ค วามหมายของกระบวนการฝึกอบรม  ไว้ว่ า 
กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยมจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้ง
หรอืเพิม่พูนความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติเกี่ยวกบังานใน
หน้าที่ให้ส่งเสรมิสมรรถนะในการท างานให้ทนักบัความเปลี่ยนแปลง สามารถน ามาปรบัใช้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพต่อตนเองและองคก์าร  
 จะเหน็ไดว้่า กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีไ่ดจ้ดัท า เพื่อใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมสามารถได้รบัความรู ้ทกัษะ และทศันคติที่ดทีี่จะน ามาพฒันางานของตนเอง 
จากความหมายของกระบวนการฝึกอบรมที่มนีักวิชาการได้กล่าวไว้จะมคีวามคล้ายคลึงกัน     
ดงัจะสรุปไดว้่า กระบวนการฝึกอบรม เป็นการจดัด าเนินการเกี่ยวกบัการฝึกอบรมใหเ้ป็นระบบ 
ขัน้ตอนก่อนที่จะมกีารจดัการฝึกอบรม โดยเริม่ตัง้แต่การทราบความต้องการทีเ่ป็นปัญหา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการได้จุดมุ่งหมาย จงึจดักิจกรรมเริม่ตัง้แต่การส ารวจความจ าเป็น ใน
ฝึกอบรม การก าหนดวตัถุประสงค์ การพัฒนาหลกัสูตร การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
ฝึกอบรม การทบทวนเนื้อหาของหลกัสูตรก่อนการฝึกอบรม การวางแผนและด าเนินการจดั
ฝึกอบรม และการประเมินผลหลังการฝึกอบรมเสรจ็สิ้น จงึเป็นกระบวนการในการเพิ่มพูน
ความรู ้ทกัษะ ความช านาญ ประสบการณ์การเรยีนรู ้และเจตคตขิองผู้เขา้รบัการฝึกอบรมให้
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการปฏบิตังิานได ้

    

กระบวนการในการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพจงึนับว่าเป็นผลตอบแทนการลงทุนทีม่คีวามคุม้ค่าในการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่ผู้จดัด าเนินการฝึกอบรมได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายในการ
พฒันาบุคลากรในองคก์ารได ้ระบบหรอืกระบวนการในการฝึกอบรมจะท าใหผู้จ้ดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมได้ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการฝึกอบรมจะต้องมกีารวางแผนว่าจะ     
ท าอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ที่จะต้องท า ท าแล้วจะได้ผลอย่างไรที่เป็นประโยชน์ต่อคน งาน และ
องคก์าร ดงัที่กล่าวมา การฝึกอบรมเป็นการใหค้วามรู ้ทกัษะ ความช านาญ และทศันคตทิี่ดต่ีอ
การท างานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได ้ดงันัน้ กระบวนการฝึกอบรมจงึตอ้งด าเนินการอย่างเป็น
กระบวนการของผู้บรหิารการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมก่อนที่จะลงมอืท าการฝึกอบรม  ซึ่ง
ประกอบดว้ยขัน้ตอนของกระบวนการฝึกอบรม ดงันี้  
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 1. การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)  
  การประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถงึ การส ารวจหรอืคน้หาว่ามปัีญหา
การปฏิบตัิงานอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการฝึกอบรม ทัง้นี้เพื่อให้การฝึกอบรม
สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติของพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นับว่าการหาความเป็นในการฝึกอบรม(สมชาต ิกจิยรรยง, 2555, หน้า 23) เป็น
ขัน้ตอนที่มคีวามส าคญัที่ต้องมกีารด าเนินการก่อนที่จะมกีารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมขึ้นมา 
ขัน้ตอนนี้จะมกีารวเิคราะห์หาความจ าเป็นว่าท าไมจงึต้องอบรมเรื่องนี้ ปัญหาที่เกิดได้มกีาร
แก้ไขโดยวธิกีารอื่นหรอืไม่อย่างไร หากเห็นว่าการฝึกอบรมสามารถที่แก้ปัญหาได้ก็จะด าเนิน
ฝึกอบรม เพื่อให้สามารถน ามาแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่เกดิปัญหาด้วยการฝึกอบรม และผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมมัน่ใจว่า เมื่ออบรมแล้วจะท าให้แก้ปัญหาได้จริง จะท าให้เกิดความสนใจ
กระตือรอืร้นที่จะเรยีนรู้หรอืมุ่งที่จะค้นหาปัญหาแล้วปัญหาได้ด้วยการฝึกอบรม ดงันัน้ การ
วเิคราะหถ์งึความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม จงึมเีหตุผลส าคญั ดงันี้ 
  1.1 ไดท้ราบถงึความตอ้งการของพนกังาน หรอืท าใหเ้หน็ปัญหาอย่างชดัเจนถ่องแท ้   
จะสามารถแก้ปัญหาไดด้ว้ยการฝึกอบรม เพื่อไม่เสยีเวลาหรอืหลงในการแก้ปัญหาโดยไม่ทราบ
ปัญหา  
  1.2 ท าให้ผู้จดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเมนิผลการฝึกอบรมทีน่ าไปวดัผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีน่ าไปสู่การถ่ายโอนความรูจ้ากการ
ฝึกอบรมทีส่ามารถวดัผลการฝึกอบรมได ้

  1.3 ท าให้ผู้จ ัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมได้มีการวางแผนด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในองคก์ารไดอ้ย่างคุม้ค่าต่อผลตอบแทนการลงทุน
ของโปรแกรมการฝึกอบรม 

  1.4 สร้างและเพิ่มแรงจูงใจให้กบัผู้ที่มสี่วนรวมหรอืให้พนักงานทุกระดบัได้มสี่วน   
ในการก าหนดวางแผนในการพฒันาตนเองแบบมสี่วนร่วมคดิ รว่มท า และรว่มแกปั้ญหา รวมทัง้
ให้มกีารฝึกให้มกีารเสนอความคดิเห็น เมื่อทุกระดบัเขา้มามสี่วนร่วมและก าหนดกจิกรรมการ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์าร  
 ดงันัน้ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมจะช่วยก าหนดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจได้ การวเิคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมยงัช่วยให้ผู้จดั
โปรแกรมการฝึกอบรมไดก้ าหนดมาตรฐานในดา้นความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคตขิอง
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อนที่จะเขา้รบัการฝึกอบรม รวมทัง้การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นใน
การฝึกอบรมจะช่วยใหผู้้เขา้รบัการฝึกอบรมไดม้ัน่ใจไดว้่า การฝึกอบรมทีต่รงกบัความต้องการ
โดยพนักงานเป็นผู้ต้องการจะท าให้เกิดความสนใจ กระตอืรอืรน้ และมุ่งมัน่เอาใจใส่ในการน า
ความรู ้ทกัษะมาถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้
ได้ ก่อนการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมทุกครัง้หน่วยงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาของ
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องค์การจะต้องมกีารส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเสมอเพื่อให้ทราบถึงความ
ตอ้งการของพนักงานในแต่ละระดบั ใหส้ามารถทราบถงึความตอ้งการจ าเป็นทีแ่ทจ้รงิของแต่ละ
คนให้มคีวามชดัเจนและสอดคล้องกบักลยุทธ์ความต้องการทางธุรกิจให้การจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเกดิผลคุม้ค่า หรอืเกดิผลตอบแทนการลงทุน (Return of Investment)  
 2. การก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม (Training Objectives) 
  เป็นการก าหนดความคาดหวงัหรอืสิง่ทีต่้องการจากการฝึกอบรม ซึง่เป็นขอ้บกพรอ่ง
ทีต่อ้งมกีารแกไ้ข หรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้เมือ่ไดร้บัการฝึกอบรม ดงันัน้ ในการก าหนด
วตัถุประสงคจ์ะตอ้งบอกหรอืเขยีนวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมในรปูของตวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรม
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าใหพ้ฤตกิรรมนัน้ ส่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 
ตวัชี้วดัพฤติกรรมที่กล่าวมาจะต้องสามารถสงัเกต และประเมนิได้อย่างชดัเจนเมื่อเสรจ็สิน้การ
ฝึกอบรม ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดหรอือุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมมจี ากดั เนื้อหามากเกนิไปจนท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไม่สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้
งบประมาณที่ใช้มจี านวนจ ากดัท าให้การฝึกไม่สามารถจดักจิกรรมที่จะเป็นถ่ายทอดได้เต็มที่
หรอือุปกรณ์เครือ่งมอืไมเ่พยีงพอต่อการจดักจิกรรม เป็นตน้  
  อย่างไรก็ตาม การก าหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรมที่ดจีะต้องมคีวามชดัเจนตรง
ประเด็น ไม่ก ากวม ไม่ตัง้เป้าหมายการฝึกอบรมที่กว้างเกินไปและคลุมเครอืจนไม่สามารถ
แก้ปัญหาไดต้รงจดุส าคญัได ้วตัถุประสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพจงึมลีกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ พฤตกิรรม
ทีต่อ้งการ หรอื สิง่ทีค่าดหวงัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถท าได ้สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการ
สรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรมมคีวามสามารถตามทีค่าดหวงั และมาตรฐาน หรอืเกณฑท์ี่
ระบุความส าเรจ็ วตัถุประสงค์ควรมกีารปรบัปรุงเพื่อน าไปสู่การเรยีนรู้ การน าไปใช้ถ่ายโอน
ความรูจ้ากการฝึกอบรมเพื่อการพฒันางานหรอืแก้ไขปัญหาในการปฏบิตังิานในสถานการณ์ที่
เกดิขึน้จรงิได ้วตัถุประสงคย์งัจะท าใหพ้ฒันาแนวทางที่น าไปสู่การออกแบบและการพฒันาการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรม รวมทัง้ยงัช่วยเตรยีมเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ใช้ในการเพิ่มพูน
ความรู้ด้านใดบ้าง การฝึกฝนให้เกิดทักษะด้านใดบ้าง จะมีวิธีการท าอย่างไร และมีการ        
บอกกล่าวใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ราบต้องการทีจ่ะพฒันาดา้นใดและคาดหวงัอะไรจากการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรม 

 3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม (Development of Training Program) 

  เป็นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนดให้บรรลุตามที่ต้องการ ซึ่งหลกัสูตรนับว่าเป็นหวัใจส าคญั
ของการจดัโปรแกรมการฝึกบอรม การพฒันาหรอืสร้างหลกัสูตรจะเป็นน าเอาความต้องการ
จ าเป็นที่ได้มกีารส ารวจ วเิคราะห์ ประเมนิความต้องการที่มอียู่อย่างชดัเจนแล้วว่า  มปัีญหา
อะไรบ้าง ที่จะสามารถท าการแก้ไขปัญหาได้ด้วยการฝึกอบรม เป้าหมายเหล่ านัน้คือใคร  
พฤติกรรมการเรยีนรู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัพฤติกรรมด้านใด เพื่อน ามาก าหนด
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หลกัสูตรการฝึกอบรม โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมต้องเขยีนให้
ชดัเจน หมวดวชิา หวัขอ้วชิา วตัถุประสงคแ์ต่ละหวัขอ้ เนื้อหาสาระหรอืการระบุเนื้อหาทีจ่ าเป็น
ต่อการเรยีนรู ้วธิกีาร สื่อการเรยีนการสอน เครื่องมอื อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่พูนความรู ้และ
ทกัษะ กิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ การเลอืกสิง่อ านวยความสะดวกต่อการฝึกอบรม 
ซึ่งปัจจุบนัต้องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนให้เกิดการเรยีนรู้
อย่างรวดเรว็ ระยะเวลา งบประมาณ วทิยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม สถานที่ที่เหมาะสมในการ
สรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้และวธิกีารประเมนิผลการฝึกอบรมหลงัจากทีม่กีารฝึกอบรมเสรจ็
สิ้นแล้ว เพื่อให้ทราบว่าหลกัสูตรที่จดัอบรมแล้วนัน้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จะต้อง
ปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้ต่อไปอยา่งไร หรอืไมค่วรน ามาใชอ้กีกบัการพฒันาและฝึกอบรมต่อไป 

 4. การเลือกเทคนิคในการฝึกอบรม (Selection of Training Techniques) 

  หลกัสูตรที่ไดร้บัการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมที่ก าหนด
ไว้นัน้ หลงัจากจ าเป็นต้องมกีารเลือกเทคนิคที่จะต้องใช้เป็นกิจกรรมในการเรยีนรู้ และการ   
ถ่ายโอนความรู ้สู่การฝึกอบรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นัน่หมายความว่า หลกัสูตรฝึกอบรมที่
พฒันาขึน้จะต้องสามารถน ามาพฒันา และเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ความช านาญของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม ในขัน้ตอนของการเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมที่จะช่วยในการสรา้งบรรยากาศในการ
เรยีนรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้และสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และน าความรู้มาใช้ในการ
แลกเปลีย่น เรยีนรู ้อนัจะน าไปสู่การถ่ายโอนความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิได ้
การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมควรพจิารณาถงึประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกปฏบิตัิการ
เรยีนรูร้่วมกนั หรอืเทคนิคการฝึกอบรมตอ้งมคีวามเชื่อมโยงระหว่างวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้
และวธิกีารถ่ายทอดทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมที่ผูด้ าเนินการจดัการฝึกอบรมสามารถเลอืกใชไ้ด้หลาย
เทคนิคด้วยกนั ได้แก่ การฝึกอบรมเสมอืนจรงิในห้องเรยีน การเรยีนรูโ้ดยใช้เวบ็ไซต์ การใช้
วดีิโอ การเรยีนรู้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมผ่านเว็บ การสอนงาน การสอน การ
ฝึกอบรมปฏบิตังิานจรงิ การจ าลองสถานการณ์  เป็นตน้     
 5. การทบทวนเน้ือหาของหลกัสตูร (Review the Content of the Course)  

  ก่อนใช้หลกัสูตรการฝึกอบรม ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องมกีารประเมนิหลกัสูตรเพื่อ
ทดสอบดูว่า หลกัสูตรที่จะใช้ในจดัโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถน าไปพฒันาสมรรถนะของ
พนักงานได้ดขีึ้นมากน้อยเพียงใด ในการทบทวนเนื้อหาของหลกัสูตรก่อนการฝึกอบรมเป็น
ขัน้ตอนที่ท าให้โปรแกรมการฝึกอบรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อได้ด าเนินการทบทวน
เนื้อหาสาระ เทคนิค วธิีการ กิจกรรมในการฝึกอบรมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะ    
แต่ละด้านมาประเมินหลักสูตร เพื่อปรบัปรุง และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะท าให้การจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมบรรลุผลตามทีก่ าหนดไว ้  
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 6. การวางแผน และการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม (Planning and 

Implementation of Training Programs) 
  การวางแผนการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นการก าหนดสิง่ที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อใหก้ารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหส้ าเรจ็ได้ เป็นคาดการณ์หรอืประมาณการณ์
ไวล้่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม และมกีารวางแผนก าหนดแนวทางแก้ไข หากมกีารเปลี่ยนแปลง
จ าเป็นมกีารปรบัเปลีย่นเวลาได ้เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงได ้ 
  หลังจากได้มีการวางแผนการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ต่อจากนัน้
ขัน้ตอนต่อไปขัน้ตอนการฝึกอบรมปฏบิตัิจรงิตามขอบข่ายการวางแผนการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมตามแผนงาน การด าเนินการฝึกอบรมเป็นการปฏบิตัขิ ัน้ตอนต่าง ๆ ใหก้ารฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการฝึกอบรม ซึง่การด าเนินการฝึกอบรม
นัน้ ผูจ้ดัการโปรแกรมการฝึกอบรมต้องมบีทบาทหลกัทีส่ าคญัทีจ่ะเป็นอ านวยการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การประสานงานตดิต่อวทิยากร การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การตดิต่อ
ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์กบัผู้เข้ารบัการฝึกอบรม จดัเตรยีมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมอืใน
การฝึกอบรม ระบบอินเตอร์เน็ต เอกสาร ยานพาหนะ งบประมาณ เป็นต้น ในขณะเดยีวกัน 
ผู้จดัการยงัต้องด าเนินงานเกี่ยวกบัการควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามก าหนดการ
กจิกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกอบรมอนัที่จะช่วยสรา้งบรรยากาศในการฝึกอบรมให้เอื้อต่อ
การเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และวทิยากรใหด้ าเนินการฝึกอบรมใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และบรรลุผลตามทีก่ าหนดไว ้

 7. การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)  

  ในขัน้ตอนการประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรม ซึ่งผู้จดัการฝึกอบรมต้องมกีารวางแผนต้องแต่เริม่ต้นว่าจะต้องมกีารประเมนิผลการ
ฝึกอบรมด้วยวธิกีารใดบ้าง โดยใช้เครื่องมอือะไร วดัผลอย่างไร การประเมนิผลการฝึกอบรม
ต้องการทราบว่าเป็นไปตามที่ก าหนด และให้บรรลุวตัถุประสงค์หรอืไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง การประเมินจะเป็นวดัและประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร มากน้อยเพียงใด Krikpatrick ได้มกีารน ารูปแบบการวดัและประเมนิผล   
มาใช้ในการวดัพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไว้ 4 ล าดบัขัน้ ได้แก่ ปฏกิิรยิา
ตอบสนอง การเรยีนรู ้พฤตกิรรม และผลลพัธส์ู่เป้าหมาย 

  การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมทุกครัง้ ย่อมหมายถงึองค์การต้องการทีจ่ะใหผู้้เขา้รบั
การฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติมีใช้ในการปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานให้ดขีึน้ ซึ่งในการประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูจ้ะต้องสามารถถ่ายโอนความรูจ้ากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อสร้างผลงาน นัน่คือ การเพิ่มผลผลิตทัง้เชงิปรมิาณและ
คุณภาพ ลดการรอ้งเรยีนจากลูกคา้ ลดอตัราการลาออกของพนักงาน ลดอุบตัเิหตุในการท างาน 
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เป็นต้น การประเมนิผลการฝึกอบรมในขัน้ตอนน้ีจะวดัผลสมัฤทธิข์องโปรแกรมการฝึกอบรมมี
ความคุ้มค่ามากน้อยเพยีงใด และผลตอบแทนการลงทุนในการฝึกอบรมจะเกิดประโยชน์หรอื
ส่งผลต่อองคก์ารใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไปนัน่เอง 
  กระบวนการฝึกอบรมจะเป็นแนวทางในการจดัโปรแกรมฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ เนื่องจากเริม่ตัง้แต่การหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเมื่อทราบว่ามปัีญหา
อะไรจงึต้องการฝึกอบรม เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา ก าหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม พฒันา
หลกัสูตรและการสรา้งฝึกอบรม การเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมในการฝึกอบรม การทบทวนเนื้อหา
ของหลกัสูตรก่อนการฝึกอบรม การวางแผนและการด าเนินการฝึกอบรม และการประเมนิผล
การฝึกอบรม เมื่อได้ด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรมดงักล่าวแล้ว ผู้จดัการฝึกอบรมจะ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ซึง่จะน าเสนอต่อไป 

   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม 

 การประเมนิความตอ้งการหรอืความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการและขัน้ตอน
ทีส่ าคญัก่อนทีจ่ะมกีารจดัโปรแกรมในการฝึกอบรมขึน้มา ดงันัน้ ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะต้องทราบ
ว่า การฝึกอบรมจะอบรมเกี่ยวกับอะไรตามที่พนักงานต้องการ จงึต้องส ารวจหรอืหาความ
ต้องการนัน้ โดยทัว่ไปจะอาศัยเครื่องมอืหลายวิธทีี่ช่วยในการประเมินความต้องการในการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการเลือกใช้เครื่องมอืดงักล่าว จงึประกอบด้วยการ
สมัภาษณ์ ส ารวจ ทบทวนเนื้อหาสาระ การสงัเกต และการหารอืร่วมกนักบัผู้บงัคบับญัชา และ
รบัค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมจะท าให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อจะไดน้ ามาด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะช่วยให้สามารถก าหนดวิธีการฝึกอบรมที่
เหมาะสมไดใ้นประเดน็ดงัต่อไปนี้  
 1. ใครควรจะเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรอบรมที่ได้มกีารส ารวจจากความต้องการ 
การก าหนดว่าใครจะได้เข้าการฝึกอบรมนัน้ จะท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามต้องการที่
ไดร้บัความรู ้ทกัษะ เพื่อน าไปใชก้บัการปฏบิตังิานนัน้อย่างแทจ้รงิ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรยีนรู้เพื่อน าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หรอืไป      
ถ่ายโอนความรูใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
 2. การฝึกอบรมควรจะจดัท าเมื่อใดหรอืจะด าเนินการเมือ่ใด และดว้ยวธิกีารอยา่งไร เมื่อ
ได้มกีารส ารวจการประเมนิความต้องการแลว้นัน้ จะต้องน ามาวางแผนการด าเนินการฝึกอบรม
ใหท้นักบัความต้องการทีจ่ะน าไปแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ และมกีารก าหนดวธิกีารในการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ การวางแผนด าเนินการจะช่วยการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเนื่องจากไดท้ราบถงึระยะเวลา จ านวน งบประมาณ ฯลฯ 
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 โดยทัว่ไปแลว้ก่อนมกีารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจะต้องมกีารประเมนิความตอ้งการใน
การฝึกอบรมว่าจะอบรมเรื่องอะไร ให้กับใครหรอืใครจะเป็นผู้เข้าอบรม และอบรมเมื่อใด ใช้
วธิกีารอบรมใด ถงึจะมกีารเพิม่ความรู ้เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้ หลงัจากนัน้ก็ท าการก าหนด
วตัถุประสงค์การอบรมเพื่อให้สามารถออกแบบโปรแกรมการเรยีนการสอนในหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม รวมทัง้มกีารพฒันาวธิกีาร ตดิตามผลและประเมนิผล เครื่องมอืที่ส าคญัในการส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมผู้จดัการด้านการฝึกอบรมจะต้องจดัท าแบบส ารวจความ
ตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ดงัแสดงใน (ภาคผนวก ก) 
 

การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม (Managing the Training Program) 

 ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองความตอ้งการในการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ย่อมสามารถด าเนินการให้การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้มีการ
ด าเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การฝึกอบรม ดงันัน้ ในการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมทุกครัง้จ าเป็นต้องมกีารด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ (John M.Ivancevich, 2007, p. 

403-407)  

 1. การก าหนดความต้องการและวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

  เป็นขัน้ตอนของการจัดการฝึกอบรม คือ ประเมินความต้องการและก าหนด
วตัถุประสงคว์ทิยากรฝึกอบรมตอ้งมกีารเตรยีมรปูแบบการฝึกอบรม ดงัภาพที ่6.2 
  การประเมนิความต้องการในการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกบัการประเมนิความต้องการ
องค์การ เช่น ความรู้ ทักษะ ความสามารถที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน และความต้องการของ
ผูป้ฏบิตังิาน การประเมนิองคก์ารต้องมกีารวเิคราะห์วตัถุประสงค์ขององค์การทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว รวมทัง้สถานะทางการเงิน การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ทางด้าน
การตลาด โครงสรา้งองคก์าร บรรยากาศในการท างาน และประสทิธภิาพในการท างาน องคก์าร
จะด าเนินการไปในทิศทางใด และองค์การมีศักยภาพเพียงพอหรอืไม่ มีข้อที่ควรค านึงถึง 
ดงัต่อไปนี้ คอื ลกัษณะการด าเนินงาน วตัถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ อตัราการลาออกของ
พนักงาน คุณภาพและประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ มกีารประเมนิผลงานที่มปีระสทิธภิาพของ
พนักงาน การก าหนดความต้องการและวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมสุดท้ายต้องส่งผลต่อ
องคก์ารเชงิบวก 

  การก าหนดความต้องการและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมควรมกีารพจิารณาด้าน
ความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการท างาน อยา่งรอบคอบว่า งานในหน้าทีม่อีะไรบา้ง ต้องมี
ทักษะด้านใด งานที่ประสบความส าเร็จควรเป็นอย่างไร โดยประเมินจากข้อมูลพนักงาน   
หวัหน้างาน และผูเ้ชีย่วชาญ  
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  องคก์ารควรค านึงถงึความต้องการของพนักงาน โดยมกีารสอบถามขอ้มูลถงึความ
ตอ้งการของพนกังานเพื่อมกีารเตรยีมการใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยเน้นความต้องการของพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม   
ขอเสนอและอธบิายภาพการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรมดงัภาพที ่6.2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2 การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม 

ทีม่า: Adapted from Donald Michalak and Edwin Yager (1979), Making the Training 

       Process Work (New York: Harper and Row). 

 

ไม่สามารถท าได้ จะไม่ท า 

ขัน้ท่ี 1 

พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคห์รอื 

ขาดประสบการณ์ทีจ่ าเป็น 

ขัน้ท่ี 2 

การวเิคราะหต์น้ทุน 

ขัน้ท่ี 3 

ปัญหานัน้ 

เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถท าได ้

หรอืจะไมท่ า 

ขัน้ท่ี 10 

การจงูใจพนกังาน 

ขัน้ท่ี 4 

ก าหนดมาตรฐาน 

ขัน้ท่ี 5 

ก าจดัขอ้ขดัขอ้ง 

ขัน้ท่ี 6 

การฝึกปฏบิตั ิ

ขัน้ท่ี 7  
ฝึกอบรม 

ขัน้ท่ี 8 

เปลีย่นงาน 

ขัน้ท่ี 9 

โยกยา้ยหรอืใหอ้อก  
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 แนวทางในการพิจารณาความต้องการในการฝึกอบรม  4 แนวทาง 

 ก่อนจะมกีารด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องประเมนิ
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เป็นขัน้ตอนแรกในการท าหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อจะให้
การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้กดิประสทิธภิาพและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิานไดจ้งึตอ้งค านึงถงึแนวทางในการพจิารณาความตอ้งการในการฝึกอบรม ดงันี้ 
 1. สังเกตพนักงาน โดยส่วนใหญ่แล้วหัวหน้างานมอบหมายงานให้พนักงานตาม
คุณลักษณะความรู้ ทักษะ ความช านาญ ของลูกน้องอยู่แล้ว เมื่อมีปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อขดัข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานของลูกน้อง หวัหน้างานจะต้องมกีารข้อมูลหรอื
บนัทกึจากการสงัเกตไว้ จงึท าให้เก็บเป็นข้อมูลส าคญัที่จะน ามาพจิารณาหาความจ าเป็นหรอื
ตอ้งการในการฝึกอบรมได ้

 2. รบัฟังความคิดเห็นของพนักงาน หวัหน้างานจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานหรอื
ลกูน้องอาจจะมกีารด าเนินการในรปูแบบ การประชุม เวทเีสนาอย่างไม่เป็นทางการ พูดคุยแบบ
ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้รบัข้อมูลที่พนักงานพบปัญหา อุปสรรคในการท างาน ซึ่งจะน ามา
วเิคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยการฝึกอบรมทนัท ีจะช่วยให้ได้ขอ้มูลเพื่อน ามาสนับสนุนในการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมทีต่รงกบัความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานอย่างแทจ้รงิและ
ท าใหก้ารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเกดิประโยชน์ต่อองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. สอบถามหัวหน้างานถึงความต้องการของพนักงาน  ผู้การจัดการงานด้าน
ฝึกอบรมและพฒันาจะต้องมกีารหาขอ้มูลจากหวัหน้างาน อาจจะใช้วธิกีารจดัท าแบบสอบถาม 
หรอืแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม สมัภาษณ์ และแบบบนัทึกประวตัิการ
ท างาน เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการพจิารณาการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม 

 4. ตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัพนักงาน เป็นคน้หาขอ้มลูของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการ
ปฏบิตั ิโดยส่วนใหญ่แลว้ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างชดัแจง้จะน าไปสู่การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมได้
ทนัที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานหรอืเกิดผลกระทบต่อองค์การ เช่น รบั
พนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน การสัง่ซื้อเครื่องจกัรใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้า โครงสร้าง
องคก์ารเปลีย่นแปลงไป การสบัเปลี่ยนโยกยา้ยงาน พนักงานขาดทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตัิ
หน้าที ่และการน าเทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาช่วยในการผลติ เป็นตน้  
 แนวทางในการพจิารณาความต้องการในการฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้จดัการงานด้านการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคคลไดน้ ามาคน้หาปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร เกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้ เกิดประสิทธิภาพที่จะเป็น
แนวทางในการทราบขอ้มลู ไดแ้ก่ การสงัเกตพนกังาน การรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน การ
สอบถามหวัหน้างาน และการตรวจสอบปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัพนกังาน 
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 ดังนัน้ ความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานกับความต้องการในการฝึกอบรม 
ความเห็นในด้านการฝึกอบรมจากพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จดัการ ก็มีความส าคัญในการ
พิจารณาโปรแกรมการฝึกอบรม นอกจากนั ้น  การสังเกต การสอบถาม การรับฟังจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์กเ็ป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัในการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการ
ฝึกอบรม ดงัภาพทีแ่สดงใหเ้หน็เกีย่วกบัการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม ซึง่มขี ัน้ตอน
ดงันี้  
  ขัน้ตอนท่ี 1 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

  ขัน้ตอนแรก เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดพนักงานอาจจะมคีวาม
บกพร่องอนัเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เลขานุการต้องท างานให้เสรจ็สิ้น ภายใน 7.5 
ชัว่โมง แต่ผลการปฏิบัติงานปรากฏว่าใช้เวลาจริง 9.5 ชัว่โมง แสดงว่าผลการปฏิบัติงาน       
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  
  ขัน้ตอนท่ี 2  การวิเคราะหต้์นทุน 

  มีการวิเคราะห์ต้นทุนจากเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  การ
วเิคราะหต์้นทุนหากไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดต้ัง้ไว้ กย็อ่มมคีวามสงสยัในเบือ้งต้นว่า เกดิจากพนกังาน
ขาดความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน  
  ขัน้ตอนท่ี 3 ไม่สามารถท าได้หรือจะไม่ท า 

  การพจิารณาว่าไมส่ามารถท าไดห้รอืจะไมท่ าควรค านึงถงึ  
  1. พนักงานทราบว่าต้องท าอะไรหรอืไม่ หากปัญหาเกิดในลกัษณะนี้อาจจะต้องมี
การฝึกอบรมหรอืมกีารปฐมนิเทศ  
  2. พนักงานสามารถที่จะปฏบิตังิานนัน้หรอืไม่ เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิม่พูนความรู ้
ทกัษะ ทีจ่ าเป็นทีต่อ้งน ามาปฏบิตังิาน 

  3. พนักงานต้องการจะปฏบิตัิงานนัน้หรอืไม่ อาจมกีารฝึกอบรมพนักงานเหล่านัน้
เพื่อปรบัเปลีย่นเจตคตหิรอืพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ 

  การที่จะได้ค าตอบเหล่านี้  ต้องมกีารสงัเกตพฤติกรรมการรบัฟังเหตุผลและมกีาร
วเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานอยา่งรอบคอบ 

 

  ขัน้ตอนท่ี 4 ก าหนดมาตรฐาน 

  การก าหนดมาตรฐานจะช่วยใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจเป้าหมายการปฏบิตังิานมากขึน้ 

  ขัน้ตอนท่ี 5 ก าจดัข้อขดัข้อง 

  ขอ้ขดัขอ้งอาจจะเกดิขึน้จากขาดงบประมาณ การสัง่งานล่าชา้ เวลาในการท างานไม่
เพยีงพอควรจะก าจดัขอ้ขอ้งเหล่านี้ 
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  ขัน้ตอนท่ี 6 การฝึกปฏิบติั 

  การฝึกปฏบิตัแิบบซ ้าอาจจะช่วยใหพ้นักงานมคีวามช านาญในการท างานมากขึน้ ซึง่
นบัไดว้่าเป็นการพฒันาทกัษะ ความช านาญใหส้งูขึน้เพื่อใหม้คีวามแมน่ย ามากขึน้ 

  ขัน้ตอนท่ี 7  การฝึกอบรม 

  จากการประเมนิผลการปฏบิตัิงานหากพบว่า พฤติกรรมการท างานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อาจจะต้องมกีารพจิารณาให้เข้ารบัการฝึกอบรมโดยเลอืกหวัข้อที่เหมาะสมในการ
ปรบัปรงุพฤตกิรรมการท างาน 

  ขัน้ตอนท่ี 8 การเปล่ียนงาน 

  อาจจะตอ้งมกีารออกแบบงานใหม่ ท าใหก้ารปฏบิตังิานสะดวกรวดเรว็มากขึน้ โดยมี
มอบหมายงานที่ยากขึ้นในต าแหน่งนัน้ซึ่งเรยีกการเพิ่มงาน (Job Enrichment) เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานในแนวดิ่ง หรือมีการขยายงาน (Job Enlargement) ที่ได้ร ับการ
มอบหมายจากหวัน้าใหก้วา้งขึน้จากเดมิ  
  ขัน้ตอนท่ี 9  โยกย้ายหรือให้ออกจากงาน 

  ถ้าคุณสมบตัไิม่เป็นไปตามก าหนดพนักงานอาจจะถูกโยกยา้ยหรือออกจากงาน ใน
ขัน้ตอนนี้ จะพจิารณาถงึความเป็นไปได้ ต้องจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะให้
ไปท าหน้าทีท่ีม่คีวามเหมาะสม หากไมส่ามารถปฏบิตังิานไดก้ม็คีวามจ าเป็นตอ้งใหอ้อกจากงานไป 

  ขัน้ตอนท่ี 10 มีการสร้างบรรยากาศ 

  มกีารสรา้งบรรยากาศให้เกดิแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานให้ดขีึ้น เช่น การให้รางวลั  

การสรา้งบรรยากาศในดา้นบวกเพื่อกระตุ้นใหพ้นกังาน แสดงศกัยภาพการท างานไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
  ในการวเิคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมนับว่าเป็นการพจิารณาถงึขอ้ก าหนด
เกี่ยวกับการจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสทิธภิาพในการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานไดตามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว้ 
  การวเิคราะห์ผลการปฏบิตัิงานเป็นวธิกีารหนึ่ งที่จะก าหนดวตัถุประสงค์และความ
ต้องการในการอบรม แต่อาจจะไม่ใช่วธิีการที่ดทีี่สุด ซึ่งจะมวีธิกีารอื่นที่ช่วยในการวเิคราะห์    
ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานช่วยให้รู้ว่าเราควรจะอบรมเรื่อง
อะไรบา้ง ตวัอยา่งเช่น  
  1. มกีารอบรมดา้นการเป็นผูน้ าส าหรบัผูท้ีค่าดว่าจะเลื่อนต าแหน่งขัน้เป็นหวัหน้าใน
อนาคต 

  2. เพื่อตอ้งการรบัฟังความเหน็เกีย่วกบัทกัษะทีค่วรพฒันา 
  3. เพื่อเพิม่ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานส าหรบัพนกังาน 
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  การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านพฤติกรรมในบางกรณี  อาจจะยากที่จะก าหนดให้
ชดัเจนได ้เช่น การก าหนดต าแหน่งงานใหม่ วตัถุประสงคอ์าจจะยงัไม่ชดัเจน ดงันัน้ หวัขอ้การ
ฝึกอบรมอาจไมต่รงกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันา 
 2. การเลือกวิทยากรและผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  
  ความส าเรจ็ของโปรแกรมการฝึกอบรม ขึน้อยู่กบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการฝึกอบรม เช่น 
คุณลกัษณะของบุคคล ความสามารถในการพูด การเขยีน การโน้มน้าว สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่น การกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู ้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการ และพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรม เป็นต้น การจดัโปรแกรมการจดัอบรม
ใหเ้กดิประสทิธภิาพกย็่อมต้องอาศยั “วทิยากร” เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีท่ีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ได้ร ับความรู้ ทักษะ ความช านาญ และเจตคติที่ดี  อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของวทิยากรไว้ว่า บุคคลซึ่งมคีวามรู ้ความสามารถ ตลอดจนการพูดหรอืน าเสนอ
และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในเรื่องนัน้ ๆ ในการถ่ายทอดอนัจะท าให้ผู้รบัการฝึกอบรมให้เกดิความรู ้
(knowledge) ความเขา้ใจ (understand) เจตคต ิ(attitude) ความสามารถ (skill) จนสามารถท า
ให้ผู้รบัการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Desimone L., 

Werner M. & Harris M., 2002, p.181) ในการเลอืกวทิยากรผู้ที่จะต้องมคีุณสมบตัิตามหน้าที่
และบทบาทในการด าเนินการให้โปรแกรมการฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์อาจจะจา้งทีป่รกึษาภายนอกมาช่วยวเิคราะหค์วามตอ้งการในการอบรม
และจดัการฝึกอบรมเพื่อใหผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ 
  ถงึแมว้่า วทิยากรฝึกอบรมเป็นผู้ที่มคีวามเชีย่วชาญแต่ในทางเทคนิค ผูจ้ดัการแผน
ฝึกอบรมมกัจะท าหน้าที่อบรมได้ดกีว่า เนื่องจากเป็นที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการรบัผดิชอบการ
ปฏบิตังิานโดยตรง โปรแกรมการฝึกอบรมจะประสบความส าเรจ็ควรจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
  2.1 มคีวามชดัเจนของวตัถุประสงค์การฝึกอบรม วตัถุประสงคจ์ะเป็นการบอกถงึสิง่
ต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อใด และจะท าด้วยวธิกีารใดบ้าง 
ท าใหก้จิกรรมในการด าเนินการฝึกอบรมสามารถตอบสนองความตอ้งการในฝึกอบรม 

  2.2 มเีวลาเพยีงพอในการฝึกปฏบิตัิ การเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัจิรงิจะท าใหผู้เ้ขา้การ
ฝึกอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการฝึกอบรมที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการท างาน จงึเน้นที่
ต้องการฝึกปฏบิตั ิและอาศยัประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมอยู่แลว้ จงึต้องเน้นทีก่าร
ใหเ้วลาในการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
  2.3 มีการลงมือปฏิบัติจนคุ้นเคยกับอุปกรณ์การท างาน  การฝึกอบรมจะช่วยให้       
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดทักษะความช านาญสูงขึ้นกว่าเดิม จึงต้องให้มีการฝึกซ ้าจนเกิด
ความคุ้นเคยเพื่อให้น าไปใชก้บัการท างานจรงิได้อย่างช านาญและรวดเรว็ ซึ่งท าให้ลดการเกดิ
อุบตัเิหตุซึง่เป็นเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีส่่งผลดต่ีอองคก์าร 
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  2.4 มีการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ในการฝึกอบรมบางครัง้ต้องอาศัยเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่ต้องใช้งบประมาณ หรอืค่าใช้จ่ายสูง วทิยากรจงึต้องเลอืกหรอืหา
แนวทางในการฝึกอบรมทีต่้องใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและเกดิความคุม้ค่าเพื่อใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ 
ต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหม้ากทีสุ่ด 

  2.5 มกีารตดิต่อสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ ในการด าเนินการจดัฝึกอบรมต้องมกีาร
แจง้ก าหนดการ วนัเวลา สถานที ่และเนื้อหาเกี่ยวกบัโปรแกรมการฝึกอบรมทีใ่ชก้ารสื่อสารหรอื
ประชาสมัพนัธ์ให้เขา้ใจ รวดเรว็ และชดัเจน ซึ่งปัจจุบนัสามารถตดิต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง
ดว้ยระบบดจิติอล เป็นตน้  
  2.6 การก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะต้องมกีารก าหนดความพรอ้ม
ของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมและกลุ่มเป้าหมายของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมว่าเป็นใคร เพื่อให้มกีาร
จดัหาเครื่องมอืในการฝึกอบรมไดเ้หมาะสม ในการเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ ีในการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมวทิยากรต้องก าหนดให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้มคีุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัทิีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ไม่ว่าจะเป็นระดบัความรู ้ทกัษะ ทัง้ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ระดบัต าแหน่ง เนื่องจากความแตกต่างในการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลไมเ่หมอืนกนั การเรยีนรูจ้งึ
ขึน้อยูก่บัรปูแบบของแต่ละบุคคลทีส่ามารถจะเรยีนรูไ้ด้ 
 การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมนอกจากการก าหนดความต้องการและวตัถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมแลว้นัน้ การเลอืกวทิยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จงึเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่
จะท าให้โปรแกรมการฝึกอบรมให้เกิดประสทิธภิาพและบรรลุผลเป้าหมายองค์การ เนื่องจาก
วทิยากรเป็นผูท้ีส่ามารถวเิคราะหถ์งึเนื้อหาวชิาที่เกี่ยวขอ้งในการฝึกอบรม มคีวามสามารถและ
หน้าทีห่ลกัทีจ่ะด าเนินการจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหา มคีวามสามารถในการเขา้ใจ รอบรู้
และรูร้อบในเนื้อหาที่จะสอน และรูร้อบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้มคีวามสามารถในการใช้
เครื่องมือ ทัศนูปกรณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีด่ไีด ้

 

ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม 

 ทฤษฎีการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรม เนื่องจากฝึกอบรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษา
พบว่า ทฤษฎีการเรยีนรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม หลักการนี้ เป็นส่ วนหนึ่งของการ
ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผลสรุปของการเรยีนรู้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมในงาน ในการฝึกอบรมเพื่อให้เกดิการเรยีนรูจ้ะต้อง
พจิารณาถงึหลกัการดงัต่อไปนี้ 
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 1. ผูเ้ข้ารบัการอบรมจ าเป็นจะต้องได้รบัการกระตุ้นให้เรียนรู้  
  ในบรบิทของการฝึกอบรม แรงจูงใจเป็นตวักระตุ้นให้คนต้องการฝึกอบรมมคีวาม
สนใจในกิจกรรมการฝึกอบรม และพร้อมที่จะเรยีนรู้ โดยได้รบัการกระตุ้นหรอืแรงจูงใจจาก
วทิยากรการฝึกอบรม หากผูเ้ขา้การอบรมไม่เกดิแรงจงูใจทีอ่ยากจะเรยีนรูผ้ลของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมกจ็ะไมป่ระสบความส าเรจ็ 

 2. ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  
 ในการเรยีนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน ผู้เข้ารบัการอบรมต้องมทีัศนคติที่ดีต่อการอบรม 
ความสามารถในการเรยีนรูเ้ป็นประเดน็ส าคญัที่จะชีใ้ห้เหน็ว่า ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในเนื้อหา
การอบรมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานได้ เมื่อผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถถ่ายโอน
ความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิได้ กย็่อมหมายถงึ
ความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ทีกัษะพเิศษในการทีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้กีว่าบุคคลอื่น  
 3. การเรียนรู้ต้องได้รบัการกระตุ้น 

  นักจติวทิยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า การเรยีนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อ
ได้รบัการกระตุ้นพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ผู้เรยีนควรได้รบัรางวัลเมื่อสามารถตอบสนอง
พฤตกิรรมทีต่้องการได ้เช่น มกีารใหร้างวลั ใหค้ าชมเชย ยกย่อง มกีารเลื่อนระดบังาน เป็นต้น 
ควรมกีารก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการ มกีารก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้เพื่อใช้เป็นตวัวดัใน
การเรยีนรู ้ 
 4. การอบรมต้องมีอปุกรณ์สนับสนุนอย่างพอเพียง 

  อุปกรณ์ในการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างเต็มที ่
ผูจ้ดัการโครงการฝึกอบรมจะต้องมกีารจดัเตรยีมความพรอ้มเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งทีใ่ชใ้น
การฝึกอบรมให้เพยีงพอ พรอ้มทัง้ต้องมกีารก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกบัเนื้อหาที่ท าการ
อบรม ดงันัน้ หากผูจ้ดัการฝึกอบรมไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์จ าเป็นต้องในการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม
แล้วจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจเกิดการเรยีนรู้มากขึ้น โครงการอบรมนัน้  ก็จะบรรลุตาม
เป้าหมายได ้

 5. มีการจดัหาวสัดท่ีุใช้อย่างพอเพียง  

  ผู้เรยีนจะสามารถเรยีนรูไ้ด้ดนีัน้ นอกเหนือจากการมเีนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สิง่
ส าคญัทีช่่วยใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในการฝึกอบรมแลว้ การเตรยีมวสัดุต่าง ๆ ที่
ใช้ในการฝึกอบรมผู้จ ัดด าเนินการควรมีการจัดเตรียมวัสดุการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 6. อปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ควรจะต้องสามารถน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ในการจดัด าเนินการฝึกอบรมในแต่ละโครงการต้องมกีารตรวจสอบถงึประสทิธภิาพ
ของการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้ดหีรอืไม่ เพื่อให้การฝึกอบรมไม่เกดิขอ้ขดัขอ้ง ในระหว่าง   
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มกีารอบรม หรอืการเรยีนรู้ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
ไมโครโฟน เครือ่งเสยีง และอุปกรณ์ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

 7. อปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ควรจะต้องน ามาประยกุต์กบัการท างานได้จริง 

  ในการฝึกอบรมจะต้องเตรยีมอุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืที่สามารถน ามาใชใ้นการท างาน
ได ้เนื่องจากการฝึกอบรมจะช่วยใหพ้นกังานเกดิการเรยีนรูใ้หม้ทีกัษะในการน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ท างานจรงิได้ ดังนัน้ ผู้จดัการฝึกอบรมต้องมีการเตรยีมอุปกรณ์เสมอืนจรงิให้       
ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูข้ณะฝึกอบรมเพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตไ์ด้ 
 หลกัการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีนหรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
หากผู้จดัการฝึกอบรมได้เตรยีมความพรอ้ม ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเรยีนรู ้การกระตุ้น จูงใจ
ของผู้เรยีน รวมทัง้มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ และเครื่องมอืที่เกี่ยวขอ้งในการฝึกอบรมให้มี
ความเหมาะสมตามหลักการ พฤติกรรมของผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบัการฝึกอบรมก็ย่อมท าให้การ
ด าเนินการในการจดัฝึกอบรมเกิดความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ผู้เรยีนมีความสนใจ และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการเรยีนรู ้รวมทัง้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมได ้

 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizations) 

 Peter Senge เป็นผู้น าเสนอแนวคิดขององค์การแห่งการเรยีนรู้ในหนังสือ “The fifth 

Discipline” วนิัย 5 ประการ ซึ่งได้อธบิายว่า บุคคลจะใช้ศกัยภาพหรอืได้แสดงความสามารถ
ของตนเองได้เต็มที่ในสิ่งตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดับ
องคก์าร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทีบุ่คคลในแต่ละระดบัต่าง ๆ ตอ้งการ เมื่อมรีปูแบบแนวคดิใหม ่ๆ 
ได้รบัการสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจ ได้รบัการยอมรบัเอาใจใส่ และมีการเรยีนรู้ร่วมกัน     
ทัง้องคก์าร ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรูบุ้คลากรในองคก์ารจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้บญัญตั ิ
ดงันี้ 
 1.  ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) หมายถงึ การเรยีนรู ้ฝึกฝนของบุคลากร 
อยู่เสมอคนในองค์กรจะต้องให้ความส าคญัในการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้คิด
สรา้งสรรคน์วตักรรม รวมทัง้พฒันาตนเองให้มคีุณค่าไปสู่เป้าหมายของชวีติ องค์การต้องสรา้ง
บรรยากาศ ผู้บรหิารและหวัหน้างานต้องให้การสนับสนุน เครื่องมอื อุปกรณ์ให้ได้สร้างองค์
ความรูใ้หม่ ๆ ออกมา และจูงใจให้บุคคลได้แสดงความสามารถเพื่อขยายขดีความสามารถให้
เป็นบุคคลทีร่อบรู ้เพื่อใหค้นในองคก์รไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพิม่เตมิไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 2. แบบแผนความคิด (Mental Model) หมายถงึ บุคลากรในองคก์ารต้องมกีารพฒันา
แบบแผน ความคดิของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความคดิที่มกีารไตร่ตรองผ่านกระบวนการทาง
พฤตกิรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทศันคต ิใหม้คีวามยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไมย่ดึตดิ
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กบัความคดิเดมิ ๆ  แบบแผนทางความคดิ ความเชื่อ ทศันคต ิทีม่าจากการสัง่สมประสบการณ์
กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนัน้ๆ  มคีวามสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย 

ตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะ (Emotional 

Quotient-EQ) การตระหนักถงึกรอบแนวคดิของตนเอง สามารถมรีปูแบบ ความคดิ ความเชื่อ  
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตน และสามารถทีจ่ะบรหิารปรบัเปลีย่นกรอบความคดิ
ของตนท าความเขา้ใจได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิในเชงิการรือ้ปรบัระบบงาน (Reengineering)  

 3. วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) วสิยัทศัน์เป็นการสร้างภาพในอนาคตร่วมกนั ให ้  
ทุกคนมเีป้าหมายร่วมกนัไปในทศิทางขา้งหน้า การสรา้งวสิยัทศัน์จงึเป็นพลงัของการเรยีนรูข้อง
สมาชิกในองค์การ ผู้น าต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ เฉพาะตน (personal vision) ให้เห็นคุณค่า        
ส่วนบุคคล ใหค้วามเอาใจใส่ เขา้ใจผูอ้ื่น ใหค้นอื่นคดิออกมา โน้มน้าวใหค้นใชพ้ลงัร่วมกนั ให้มี
การปฏบิตัริ่วมกนัในทศิทางเดยีวกนั ดว้ยการสื่อสาร เพื่อใหเ้กดิภาพวสิยัทศัน์นัน้ วสิยัทศัน์ที่ดี
ต้องสอดคล้องกบัคุณค่าหรอืค่านิยมของผู้คนยดึถือ Senge เห็นว่า การคดิเชงิระบบจะมสี่วน
สนับสนุนท าให้วสิยัทศัน์ร่วมเกดิขึน้จรงิได้ โดยอาศยักระบวนการคดิที่ไตร่ตรองของแบบแผน
ความคดิ (Mental models) 

  4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) เป็นการเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ การเรยีนรู้
ระดบัความสามารถทมีงานจะเรยีนรูไ้ด้มากกว่ารายบุคคล ทมีสามารถพฒันาขดีความสามารถ
สรา้งความสมัพนัธ์ได้เป็นอย่างด ีแนวทางฝึกฝนการสร้างทมีงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ 
Senge ได้อธบิายไว้ว่าการสรา้งทมีงานที่เข้มแขง็ต้องผ่านกระบวนการพูดคุย (dialogue) และ
การถกเถียงกัน (discussion) สมาชิกทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์และทกัษะของบุคคลในองคก์าร มกีารปรบัแนวคดิใหไ้ปใน
ทิศทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน (alignment) ว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญก่อนที่จะมีการเพิ่มอ านาจ 
(Empowerment) ให้แก่บุคคลหรอืทีมงาน ซึ่งบุคคลก็จะได้แสดงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่
ออกมาไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นลกัษณะของบุคคลในองค์การมี
ความสามารถทีจ่ะเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ โดยมองเหน็ภาพความสมัพนัธก์นัเป็นระบบไดอ้ย่างเขา้ใจ
และมเีหตุมผีล เป็นลกัษณะการมองภาพรวม หรอืเหน็ทัง้หมด มกีรอบที่มองเหน็ความสมัพนัธ์
เกี่ยวข้องกันมากกว่าที่จะเห็นแค่เชิงเหตุเชิงผล ซึ่งจะมองเห็นแนวโน้มรูปแบบของการ
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาอยา่งสรา้งสรรค ์ดงันัน้ ลกัษณะของการคดิอยา่งเป็นระบบทีด่ตี้องคดิ
แบบกลยทุธช์ดัเจนในเป้าหมายมแีนวทางทีห่ลากหลาย คดิเหน็โอกาสก่อนบุคคลอื่น 

 องคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ าใหเ้กดิกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น มกีารแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคดิค้นวธิกีารใหม่ ๆ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การเรยีนรูจ้ากความส าเรจ็ในอดตี 
และการถ่ายทอดความรู ้อย่างมปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์าร ยกตวัอย่าง บรษิทั Xerox General 
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Electric และ Pittsburgh Plate Glass เป็นต้น ได้น ามุมมองการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
พนกังานในองคก์ารได ้3 ระดบั  
 1. ความรู ้ความเขา้ใจ (cognitive) สมาชกิไดเ้รยีนรูค้วามคดิใหม่ ๆ เกดิความรูม้ากขึน้ 
และมคีวามคดิทีห่ลากหลาย  
 2. พฤตกิรรม (behavior) พนักงานมกีารปรบัพฤตกิรรมต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กดิขึน้ภายในและภายนอกได ้

 3. มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  (improvement of performance) มีการเปลี่ยน
พฤตกิรรมการท างานเพื่อพฒันาผลการท างานใหด้ขีึน้ 

 อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมจงึมวีธิกีารที่จะท าให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้เพื่ อพัฒนา
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ควรจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดวนิัย 5 ประการของ Peter 

Senge (1990) องค์การแห่งการเรยีนรูจ้ะต้องอาศยัความพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ให้เกดิพลงั
แห่งการเรยีนรูท้ีต่อ้งบรูณาการร่วมกนั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถพฒันางาน พฒันาคน และพฒันา
องค์การอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมาชกิในองค์การทุกคนต้องมวีนิัย จงึสรุปรวมแนวคดิเกี่ยวกบั
วนิยั 5 ประการของ Peter Senge ไดด้งัภาพที ่6.3 
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ภาพท่ี 6.3 สรปุแนวคดิวนิยั 5 ประการเพื่อน าไปสู่องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง Peter Senge 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization,  

        (Peter Senge, 2006, p. 42). 

 

 

วนิยัระดบัองคก์าร
(Organization Discipline) 

 

วนิยัของผูน้ า 
(Leader Discipline) 
วนิยัของการเรยีนรู ้
(Leader Discipline) 

 

การคดิอย่างเป็นระบบ 

(System Thinking) 

 

วนิยัระดบับุคคล
(Individual Discipline) 

 

ความรอบรูแ้ห่งตน 

(Personal Mastery) 

 

แบบแผนความคดิ 

(Mental Models) 

วสิยัทศัน์ร่วม 

(Share Vision) 
วนิยัระดบัทมี 

(Team 
การเรยีนรูข้องทมี 

(Team Learning) 

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
(Learning 

Organizational) 

 

ผลงาน = องคก์ารเจรญิเตบิและกา้วหน้า 
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กิจกรรมการฝึกอบรม (Training Activities)  

 กจิกรรมการฝึกอบรมนับว่าเป็นวธิกีารหรอืเครื่องมอืที่กล่าวได้ว่า ช่วยให้ผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมได้เกดิการเรยีนรู้ที่ให้เกิดความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่ดใีห้สามารถน าความรูม้าใช้ใน
การถ่ายโอนความรูใ้หป้รบัใชก้บัการปฏบิตังิาน กจิกรรมการฝึกอบรมจะตอ้งเขยีนไวใ้นหลกัสตูร
การฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้จดักิจกรรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระทีจ่ะถ่ายทอดการเรยีนรู ้ทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้ซึง่วารสารการฝึกอบรม
ได้รายงานว่าบรษิัทที่มพีนักงาน 100 คนขึ้นไป จ านวน 146,961 บรษิัทในสหรฐัอเมรกิา ในปี 

2001 มรีายงานดงันี้  
 1. การฝึกอบรมในองคก์ารทีพ่นกังาน 100 คนขึน้ไป มคี่าใชจ้า่ย 51.4 พนัลา้นดอลลาร ์
 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 38 เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนใหญ่เป็นเงนิเดอืน วทิยากรฝึกอบรม 
และฝ่ายสนบัสนุนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม 

 จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมเกดิขึน้เมื่อใดที่มกีารฝึกอบรมสิน้สุดลง จะ
ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทีอ่งค์การต้องเกดิค่าใชจ้่ายซึง่เป็นต้นทุนหรอืเป็นการลงทุนดา้นการพฒันา
พนักงานทนัท ีดงันัน้ การรายงานนี้จะช่วยสะทอ้นให้เหน็ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาพนักงานในหลกัสูตรใดก็ตาม จะต้องท าให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนจากการจดัการ
ฝึกอบรมเพื่อประสิทธภิาพที่ดีในการฝึกอบรม และได้แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเลือกใช้
วธิกีารฝึกอบรมในองคก์ารชัน้น าระดบัสากลไดน้ ามาใชเ้ป็นกจิกรรมในการฝึกอบรม น าเสนอไว้
ในตารางที ่6.1 

 

ตารางท่ี 6.1 วธิกีารฝึกอบรมทีน่ิยมน ามาใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา 
วิธีการฝึกอบรม 

(Methods) 

ใช้เป็นบางครัง้ 

(ever used) 

(%) 

ปานกลาง 

(Seldom used) 

(%) 

บ่อย ๆ 

(Often used) 

(%) 

ใช้สม า่เสมอ 

(Always) 

(%) 

กรณีศกึษา 17 40 39 4 

อบรมในชัน้เรยีนแบบดัง้เดมิ 3 13 67 18 

อบรมในชัน้แบบเสมอืนจรงิ 40 41 17 2 

เกมคอมพวิเตอร ์ 50 41 9 1 

กจิกรรมเกม 35 44 19 2 

การฝึกอบรมแบบทดลอง 34 46 18 25 
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ตารางที ่6.1 วธิกีารฝึกอบรมทีน่ิยมน ามาใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา (ต่อ) 
วิธีการฝึกอบรม 

(Methods) 

ใช้เป็นบางครัง้ 

(ever used) 

(%) 

ปานกลาง 

(Seldom used) 

(%) 

บ่อย ๆ 

(Often used) 

(%) 

ใช้สม า่เสมอ 

(Always) 

(%) 

การปฏบิตั ิ 20 40 38 2 

สมัมนา 8 40 48 4 

แสดงบทบาทสมมตุ ิ 19 47 31 3 

ศกึษาดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต์ 16 42 37 6 

ศกึษาดว้ยตนเอง 29 48 20 3 

โปรแกรมเสมอืนจรงิ 81 16 2 0 

ทีม่า: Training Magazine Annual Report of Training,” (October 2004), Training, p.32. 

 

วิธีการฝึกอบรมและพฒันาการสอน  
 ในบทนี้จะอธบิายถงึการออกแบบการฝึกอบรมและกระบวนการฝึกอบรมที่เสนอ ก่อน
การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมต้องออกแบบการฝึกอบรมให้เห็นถึงหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
กจิกรรม วธิกีาร เทคนิค วทิยากร ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการประเมนิผลการฝึกอบรม 
ซึง่จะต้องมกีารประเมนิหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถงึปัญหาว่าท าไม
จงึต้องจดัโครงการฝึกอบรม ฝึกอบรมให้ใคร จะฝึกอบรมอย่างไร จะฝึกอบรมเมื่อใด และจะ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม หลงัจากได้
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการอบรม ก าหนดผู้ให้การอบรมและก าหนดเขา้อบรมแลว้ โปรแกรม
การฝึกอบรมก็สามารถด าเนินการไปได้ในซึ่งจะอยู่ในขัน้ตอนที่ 2 ในภาพที่ 6.1 รูปแบบระบบ
ของการฝึกอบรมและพฒันา โดยมกีารก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม วธิกีารอบรม มกีารผสมผสาน
วธิกีารอบรม จะอธบิายให้เห็นถึงวธิกีารฝึกอบรมที่จะน ามาใช้ในการพฒันาการสอนหรอืการ
ฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้ด าเนินกิจกรรมการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม มีวิธีการ
ฝึกอบรมดงันี้ (John M.Ivancevich, 2007, p.409-412) 

 1. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) 

  การฝึกอบรมในงานมกีารน ามาใช้อย่างกว้างขวาง คาดว่ามากกว่า 60 % ของการ
อบรม พนักงานไดเ้รยีนรูก้ารฝึกอบรมจากสถานการณ์จรงิ ถงึแมว้่าวธิกีารน้ี จะเป็นวธิกีารทีง่า่ย
และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่ถ้าด าเนินการไม่ถูกต้อง อาจจะท าให้ต้นทุนสูงขึน้ เช่น เครื่องจกัร
เสยีหาย ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การจดัการกบัเอกสารไม่ถูกต้องตามขัน้ตอน 
และพนกังานไม่ไดเ้รยีนรูม้ากนักเพื่อหลกีเลีย่งปัญหาเหล่านี้ผูใ้หก้ารอบรมตอ้งระมดัระวงัในการ
เลือกหัวข้อการอบรม วิทยากรควรมีการสร้างแรงจูงใจหรอืให้รางวลัส าหรบัผู้ที่เข้ารบัการ
ฝึกอบรม มกีารใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่เหมาะสม วธิกีารที่ดวีธิหีนึ่งก็คอื การฝึกอบรมในงาน 
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วธิกีารฝึกอบรมในงานนี้จ าเป็นต้องมกีารอบรมหวัหน้างานที่จะไปเป็นวทิยากรอบรมพนักงาน 
เพื่อใหห้วัหน้าไดเ้กดิทกัษะในการถ่ายทอด ทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์และทกัษะการเป็นวทิยากรทีด่ ี  
 2. วิธีใช้กรณีศึกษา (Case Method)  

  โดยให้อ่านกรณีที่เกดิขึน้จรงิในองค์การอื่น แล้วให้ผู้เขา้อบรมวเิคราะห์ปัญหา ระบุ
ปัญหา หาแนวทางแก้ไขและน ามาปฏบิตั ิหน้าที่ของวทิยากรก็คอื เป็นผู้อ านวยความสะดวก
และกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคนเขา้มามสี่วนรว่มในการแกปั้ญหา วธิกีารนี้  มกัจะใชใ้น
การวเิคราะห์นโยบายธุรกจิ วเิคราะห์กรณีศกึษาซึ่งเป็นวธิกีารที่ช่วยในการตดัสนิแก้ไขปัญหา
อยา่งสมเหตุสมผล 

  ผูใ้หก้ารอบรมกรณศีกึษา ควรระมดัระวงัในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
  2.1 ชีน้ าการวเิคราะหปั์ญหา  
  2.2 ปล่อยใหเ้พยีงบุคคล 2-3 คนเป็นผูต้ดัสนิใจ 

  2.3 ชีน้ าใหม้กีารตดัสนิใจในแนวทางทีว่ทิยากรตอ้งการ  
  วทิยากรควรกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้รบัฟังขอ้คดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
 3. การแสดงบทบาทสมมติุ (Role Playing) 

  ผูเ้ขา้อบรมก าหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุตติามสถานการณ์ ในกรณีศกึษามกัจะใชใ้น
การฝึกอบรมกลุ่มย่อย ความส าเรจ็ของวธิกีารฝึกอบรมนี้  ขึน้อยู่กบัความสามารถในการแสดง
บทบาทสมมุต ิช่วยให้เขา้ใจถงึความรูส้กึของผู้อื่น เพื่อไม่ให้วทิยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
หรอืผูท้ีจ่ะน าวธิกีารฝึกอบรมไปใชใ้นกจิกรรมการฝึกอบรม จะแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างกรณศีกึษากบับทบาทสมมตุ ิดงัตารางที ่6.2 

 

ตารางท่ี  6.2 เปรยีบเทยีบระหว่างกรณศีกึษากบับทบาทสมมตุ ิ

กรณีศึกษา บทบาทสมมติุ 

1. น าเสนอปัญหาเพื่อใชใ้นวเิคราะหแ์ละถกเถยีง 1. เป็นการศกึษาจากสถานการณ์จริง 
2. ใชปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในหน่วยงานหรอืในหน่วยงานอื่น 2. ใชปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในการท างาน 

3. ศกึษาปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 3. เป็นสถานการณ์ทีผู่เ้ขา้อบรมไดป้ระสบเหตุการณ์  
   จรงิ 

4. ศกึษาทศันคตแิละความรูส้กึของสถานการณ์ใน 

   กรณีศกึษา 
4. ประเดน็ปัญหาควรจะเกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึและ 
   ทศันคตขิองคนในหน่วยงาน 

5. เน้นการใชค้วามเป็นจรงิในการแกไ้ขปัญหา 5. เน้นการแสดงความรูส้กึ 

6. เป็นการฝึกปฏบิตักิารตดัสนิใจ 6. เป็นการอบรมการควบคมุการแสดงออก 

7. เปิดโอกาสใหว้เิคราะหปั์ญหา 7. ช่วยในการทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development. 10th. John M. Ivancevich, 2007,  

         p.410. McGraw-Hill. 
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 4. การฝึกให้ท างานมีอปุกรณ์คล้ายท่ีท างานจริง (In Basket Technique)   

  เป็นการฝึกอบรมในการพฒันาความสามารถดา้นการตดัสนิใจ โดยจดัวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช ้เช่น โทรศพัท ์อเีมล ์เอกสารรอ้งเรยีนจากลูกคา้ ใบสัง่ซือ้ เอกสารมอบหมายงาน
จากหวัหน้างาน ฯลฯ ผูเ้ขา้อบรมจะต้องท าการวเิคราะห์และตดัสนิใจปฏบิตัภิายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การฝึกปฏิบตัิแบบนี้ควรจะมสีถานการณ์เหมอืนการท างานเกี่ยวข้องงาน และการ
ตดัสนิใจนัน้สามารถน าไปปฏบิตัจิรงิได ้

 5. เกมการจดัการ (Management Games)     

  เป็นการฝึกอบรมที่ ใช้ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา (problem solving) ในการ
ปฏบิตังิาน ตวัอย่างเช่น มกีารสมมตุสิถานการณ์ใหพ้นักงานตดัสนิใจก าหนดราคาสนิคา้ การซือ้
วตัถุดิบ การก าหนดตารางเวลาผลิตสินค้า การตลาด และค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพัฒนา 
สมาชิกในแต่ละทีมช่วยกันคดิวเิคราะห์ และสรุปความคิดเห็นร่วมกนัและมกีารเปรยีบเทียบ    
ผลการตดัสนิใจของแต่ละทมี ข้อดี ของการฝึกอบรมเกมการจดัการเป็นการร่วมกนัแสดงความ
คดิเห็นสร้างบรรยากาศในการท างานในด้านบวก มคีวามสามารถในการแก้วิ เคราะห์ปัญหา 
ข้อด้อย ของการจดัอบรมแบบน้ี ขอ้มลูอาจจะไมท่นัสมยั บางสถานการณ์อาจจะลา้สมยัไปแลว้  
 6. พฤติกรรมต้นแบบ (Behavior Modeling)  

  เป็นการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตและจตินาการ ตวัอย่างเช่น มกีารให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ประสบในองค์การ เช่น การเลอืกปฏบิตัิในข้อรอ้งเรยีน การ
มอบหมายอ านาจหน้าที ่การพฒันาการท างาน การปฏบิตัติามระเบยีบวนิัย การจดัการกบัการ
เปลีย่นแปลง การก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิาน การสร้างแรงจงูใจในการท างาน การลดความ
ล่าช้าของการปฏิบัติงาน การสร้างวินัยในการท างาน และการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง วิธีการ
ฝึกอบรมพฤตกิรรมตน้แบบจะมกีระบวนการ 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  6.1 แสดงวดีทิศัน์พฤตกิรรมตน้แบบทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  6.2 แสดงบทบาทสมมตุ ิ

  6.3 ผูเ้ขา้อบรมและวทิยากร น าเสนอบทบาทสมมตุ ิ

  6.4 ถ่ายโอนจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏบิตังิานจรงิ 
 7. กิจกรรมอบรมนอกสถานท่ี (Outdoor –Oriented Program) 

  เป็นการจดักิจกรรมนอกสถานที่ โดยที่เชื่อมโยงทกัษะกิจกรรมอบรมนอกสถานที่ 
เข้ากบัการอบรมในชัน้เรยีน เช่น กิจกรรมปีนเขา ล่องเรอื การท่องราตร ีการแข่งขนัเป็นทีม 
แขง่เรอื ไต่เชอืก และฝึกผจญภยั  
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  วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัฝึกอบรมกจิกรรมนอกสถานที่ คอื การสรา้งทมีงานและ
การสรา้งความไวว้างใจ โดยมกีารจดักจิกรรมอบรมทีผู่เ้ขา้รว่มอบรมใหค้วามสนใจและเกี่ยวขอ้ง
กบักจิกรรมการออกก าลงักาย สรา้งความสามคัค ีและความสนุกสนาน 

การตดัสินใจท่ีจะใช้การฝึกบอบรมและพฒันาวิธีใด 

 ควรจะพจิารณาหลายประเดน็ ไดแ้ก่ จ านวนผูเ้ขา้อบรม ต้นทุนต่อหวั วสัดุอุปกรณ์ และ
ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องพนักงาน โดยทัว่ไปบุคลากรทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพมกัจะกระตอืรอืรน้ที่
จะเรยีนรู ้ช่วยใหก้ารฝึกบอรมประสบความส าเรจ็ หากมวีทิยากรอบรมไมเ่พยีงพอ อาจจะใชก้าร
เรยีนการสอนแบบเรยีนรูด้้วยตนเอง หรอืหากหน่วยงานไม่มวีทิยากรเอง ก็อาจจะใช้วทิยากร
จากภายนอก ภาพยนตร์ หรือ วีดิโอ อย่างไรก็ตาม  ค านึงถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ มี
ข้อคิดเห็นจากการประชุมว่าเทคนิคการฝึกอบรมวิธีไหนดีที่สุด บางกลุ่ มก็ชอบวิธีการแบบ
ผสมผสานบางกลุ่ม ก็ชอบแบบมนุษยสมัพนัธ์หรอืเทคนิคพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งประกอบด้วย 
การเลยีนแบบพฤตกิรรม บทบาทสมมุต ิการกระตุ้นเชงิบวก การจ าลองสถานการณ์ วธิกีารที่
เหมาะสมที่สุด คอื วธิกีารพฒันาบุคลากร รวมทัง้การประเมนิตนเอง การดูภาพประกอบ และ
การสะท้อนกลับ และยังให้การสนับสนุนผู้ที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากการฟัง           
ค าบรรยาย การถกแถลง การอ่าน การประชุม เป็นต้น ดงันัน้ การตดัสนิใจที่จะใชก้ารฝึกอบรม
และพฒันาวธิใีด ย่อมต้องพจิารณาถงึวตัถุประสงค์ของการเรยีนรูเ้พื่อผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิ
ทกัษะที่น าไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิได ้การเลอืกเทคนิคตามวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้แสดงให้
เหน็ใน 6.3 
 

ตารางท่ี 6.3 วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้3 วธิ ี 
 เทคนิค 

วตัถปุระสงค ์ มนุษยศาสตร ์ ความคิด พฤติกรรมศาสตร ์

ความรู้     

การถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสาร การถกแถลงอยา่งลกึซึง้ 
เกม 

เล่าประสบการณ์ 

ถ ก แ ถ ล ง ป ร ะ เ ด็ น ที่
เกีย่วขอ้ง 
ลงมอืปฏบิตั ิ

บรรยาย/ดภูาพยนตร ์
แสดงแผนภาพ 

ประชุมกลุ่ม/สมัภาษณ์ 

น าเสนอในหอ้งเรยีน 

อ่าน 

ถาม-ตอบ 

ทบทวน 

มทีางเลอืกหลากหลาย 

บนัทกึความจ า 
มกีารปฏสิมัพนัธ ์

แปลงขอ้มลูขา่วสาร ยนืยนัการถกแถลง ทดสอบ ถาม-ตอบ 
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ตารางท่ี 6.3 วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้3 วธิ ี(ต่อ) 
 เทคนิค 

วตัถปุระสงค ์ มนุษยศาสตร ์ ความคิด พฤติกรรมศาสตร ์

ทกัษะ  แสดงบทบาทจรงิ 
กรณีศกึษา 

สาธติ 

เล่าเรื่องราวทีป่ระสบ 

ความส าเรจ็ 

ตวัอยา่งพฤตกิรรม 

การกระตุน้/ชีน้ า 

การปฏบิตั ิ ฝึกคดิ 

ท าโครงการ 
กรณีศกึษา แจกใบงาน 

เกมฝึกทกัษะ 
จ าลองสถานการณ์ 

บทบาทสมมตุ ิ

น าไปปฏบิตั ิ ท าแผนปฏบิตั ิ

วางแผน 

ลงมอืปฏบิตั ิ

ประสานงาน 

พีเ่ลีย้ง/ขอ้มลูยอ้นกลบั 

 

ปฏบิตัจิรงิ 
กระตุน้การท างาน 

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ทศันคติ    

 การประเมนิตนเอง 
สรา้งประสบการณ์ 

ถกแถลง 
สบัเปลีย่นต าแหน่ง 
ใหค้ าแนะน า 
อภปิรายกลุ่ม 

ถอ้ยแถลงของผูบ้รหิาร 
 

ประชุม 

ทดลองปฏบิตั ิ

ประเมนิ 

ประสบการณ์ ที่ ป ระสบ
ความส าเรจ็ 

แรงเสรมิ 

ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development. 10th. John M. Ivancevich, 2007,  

         p.413. McGraw-Hill. 

 

สรปุ 

 การออกแบบการฝึกอบรมที่เป็นขัน้ตอน ก่อนจะน ามาใช้ในการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมให้สามารถพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่ดกีบัพนักงาน ด้านกระบวนการในการ
ปรบัพฤติกรรมพนักงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ช่วยให้พนักงานได้ฝึกทักษะ ความรู ้
ความคดิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรมท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์าร ซึง่
เป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมที่ประกอบด้วย เนื้อหาของการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ 
ความเชื่อมัน่ในองค์การ และความเชื่อมัน่ระหว่างองค์การ การฝึกอบรมให้เกิดประสทิธภิาพ
จ าเป็นต้องด าเนินตามกระบวนการฝึกอบรม ดงันี้  การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม การเลอืกเทคนิคในการ
ฝึกอบรม การทบทวนเนื้อหาของหลกัสูตร การวางแผน และการด าเนินการจดัโปรแกรมการ
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ฝึกอบรม และการประเมนิการฝึกอบรม การประเมนิความต้องการในการฝึกอบรมต้องอาศยั
เครือ่งมอืส าคญั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสงัเกต และผลการปฏบิตังิาน เป็นตน้  
 การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมกีารด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ (1) การก าหนดความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะหต์น้ทุน ขัน้ตอนที ่3 ไมส่ามารถท าไดห้รอืจะไม่ท า ขัน้ตอนที ่4 ก าหนด
มาตรฐาน ขัน้ตอนที่ 5 ก าจดัขอ้ขดัขอ้ง ขัน้ตอนที่ 6 การฝึกปฏบิตัิ ขัน้ตอนที่ 7 การฝึกอบรม 
ขัน้ตอนที ่8 การเปลีย่นงาน ขัน้ตอนที ่9 โยกยา้ยหรอืให้ออกจากงาน ขัน้ตอนที ่10 มกีารสรา้ง
บรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจ เป็นต้น (2) การเลือกวทิยากรและผู้เข้ารบัการฝึกอบรม การจดั
โปรแกรมการฝึกอบรม ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัทฤษฏกีารเรยีนรูช้่วยใหก้ารจดัโปรแกรมการฝึกอบรม
มปีระสทิธภิาพ  เนื่องจากทฤษฎกีารเรยีนรูน้ ามาอธบิายถงึพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องบุคคล ซึ่ง
จะพจิารณาถงึหลกัการดงันี้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ าเป็นต้องไดร้บัการกระตุ้นใหเ้รยีนรู้ ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมต้องมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้การเรยีนรูต้้องไดร้บัการกระตุ้น การอบรมต้องมี
อุปกรณ์สนับสนุนอย่างพอเพียง มกีารจดัหาวสัดุที่ใช้อย่างพอเพียง อุปกรณ์ที่น ามาใช้ควร
จะตอ้งสามารถน ามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และอุปกรณ์ทีน่ ามาใชค้วรจะต้องน ามาประยกุต์กบั
การท างานได้จรงิ องคก์ารแห่งการเรยีนรู้จะท าให้บุคลากรเป็นบุคคลทีม่คีวามรอบรูแ้ห่งตน คดิ
อย่างมแีบบแผน มวีสิยัทศัน์ มกีารเรยีนรูเ้ป็นทมี และคดิอย่างเป็นระบบ องคก์ารแห่งการเรยีนรู้
ท าให้เกดิกจิกรรมที่หลากหลาย สามารถท าให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ การจดักจิกรรม
การฝึกอบรมต้องอาศัยวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาการสอนด้วยวิธีการฝึกอบรม ดังนี้  การ
ฝึกอบรมในงาน วธิใีช้กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ การฝึกให้ท างานมอุีปกรณ์คล้ายที่
ท างานจรงิ เกมการจดัการ พฤติกรรมต้นแบบ และกิจกรรมอบรมนอกสถานที่ ดังนัน้ การ
ฝึกอบรมและพฒันาจะตดัสนิใจใช้วธิกีารหรอืเทคนิคใด ต้องพจิารณาเลอืกให้มคีวามเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่ เหมาะสม  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 3 วิธีจะใช้เทคนิคได้แก่ 
มนุษยศาสตร ์ความคดิ และพฤตกิรรมศาสตร ์เป็นตน้ 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหบ้อกถงึสิง่ส าคญัทีเ่ป็นแนวคดิในการออกแบบการฝึกอบรม 

2. ในการออกแบบการฝึกอบรมแสดงใหเ้หน็ถงึเป้าหมาของการฝึกอบรมทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้ 

   อะไรบา้ง 
3. ในการประเมนิความตอ้งการในการฝึกอบรมจะไดข้อ้มลูมาก าหนดประเดน็ทีม่คีวามเหมาะสม 

   เกีย่วกบัการก าหนดวธิกีารฝึกอบรมอะไรบา้ง 
4. ใหบ้อกถงึความของกระบวนการฝึกอบรม  
5. ใหเ้ขยีนแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมมา 1 ฉบบั 

6. การก าหนดความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม 

   มกีีข่ ัน้ตอนอะไรบา้ง  
7. แนวทางในการพจิารณาความตอ้งการในการฝึกอบรม ก่อนทีจ่ะมกีารจดัโปรแกรมการ 
   ฝึกอบรมมอีะไรบา้ง 
8. วทิยากรฝึกอบรมจะด าเนินการฝึกอบรมใหป้ระสบความส าเรจ็ไดจ้ะด าเนินการอย่างไรบา้ง 
9. ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมสามารถน ามามาใชใ้นการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
   จะตอ้งพจิารณาถงึหลกัการอะไรบา้ง  

10. ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรยีนรูบุ้คลากรในองคก์ารจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บญัญตั ิ5  

    ประการไดแ้ก่อะไรบา้ง  
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บทท่ี 7 

เทคนิคในการฝึกอบรม 

 

 

 การฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วบทต้นๆ นัน้เป็นหลัก 
วธิกีาร แนวทางรวมทัง้ส่วนที่เป็นศกึษาองค์ประกอบที่จะท าให้การฝึกอบรมและพฒันาได้
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถให้บุคคลได้เกิดการเรยีนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 
ช่องทางตามความสนใจของตนเองและความพร้อมที่ต้องการจะเรยีนรู้ให้ตนเองเป็นผู้มี
ศักยภาพหรอืเป็นบุคคลที่พร้อมจะปฏิบัติงานให้องค์การได้รบัผลตามที่คาดหมายไว ้
นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนัน้การฝึกอบรมยงัต้องการเครื่องมือ วิธีการที่น ามาให้
บุคคลได้เรยีนรู้และพัฒนาได้มากขึ้น คือ การเลือกเทคนิคหรอืวธิีการในการฝึกอบรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา หลักสูตรและความถนัดของผู้เรียน ดังนัน้ การเลือกเทคนิคการ
ฝึกอบรมจงึนับว่ามีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการหาวิธีการใด ๆ ในการเรยีนรู้ ในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ยุคปัจจุบัน จงึสามารถเลือกเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรมได้มากมาย การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมหากไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ได้มี
การศึกษาถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละเทคนิคอาจจะท าให้การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม
ลม้เหลวหรอืไมป่ระสบความส าเรจ็ได ้ซึง่มหีลากหลายเทคนิคและวธิกีาร รวมทัง้ยงัมกีารใช้
เทคนิคการฝึกอบรมที่เป็นแบบดัง้เดมิ และเทคนิคใหม่ ๆ อีกมากมาย ได้แก่ เทคนิคการ
บรรยายนับว่าเป็นวธิกีารที่เก่าแก่และยงัใช้กนัในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ทัง้ใน
มหาวทิยาลยั และการฝึกอบรมในสถาบนัต่าง ๆ เทคนิคฝึกอบรมทีเ่น้นการปฏบิตัหิรอืลงมอื
กระท าจรงิ การแสดงบทบาทสมมต ิการทดลอง และปฏบิตัแิบบกลุ่ม เป็นตน้  
 เทคนิคการฝึกอบรมจงึเป็นกิจกรรมที่ส าคญัต่อการจดัการฝึกอบรมหลงัจากที่ได้
จดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมเสรจ็สิน้ ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องเลอืกเทคนิคในการฝึกอบรม
ว่าจะตอ้งเลอืกเทคนิคในการฝึกอบรมใดบา้ง ทีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัความรู ้
เพิม่พูนทกัษะ และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางที่ดขี ึน้กว่าเดมิ เทคนิคการฝึกอบรมจงึ
เป็นรูปแบบของกิจกรรม หรอืวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจไปสู่ผู้อื่น  เพื่อให้
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้หรอืประยุกต์กบังานที่ปฏบิตัิ ซึ่งองค์ความรูท้ี่ได้อาจจะยงั ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้รูปแบบ แต่ต้องสามารถรู้จกัประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
เทคนิคการฝึกอบรมที่จะเลอืกมาใช้ในการฝึกอบรมจะต้องเลอืกให้เหมาะสม สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม และมคีวามเป็นไปได้กบัเนื้อหา หลกัสูตร กลุ่ม และจ านวน  
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม รวมทัง้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการ
ฝึกอบรม ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการฝึกอบรมจะถูกน าไปใช้ได้ให้เกิดประสทิธภิาพผู้จดัการ
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ฝึกอบรมจะต้องมคีวามเขา้ใจถงึความส าคญั ประเภท และวธิกีารของเทคนิคการฝึกอบรม 
รวมทัง้มคีวามเข้าใจถึงข้อดี ข้อบกพร่องของเทคนิคการฝึกอบรม เนื่องจากเทคนิคการ
ฝึกอบรมนัน้เป็นกิจกรรมที่มหีลกัการเพื่อน ามาเสรมิสร้างความรู้ เสรมิสร้างทกัษะ และ
เสริมสร้างเจตคติของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละ
โครงการฝึกอบรมเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และความต้องการในการ
ฝึกอบรมในการน าไปแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ในการท างาน ทศันคต ิและพฤติกรรมการท างาน
ของบุคลากร  
  

ความหมายและความส าคญัของเทคนิคการฝึกอบรม 

ผู้จดัการงานฝึกอบรมที่มหีน้าที่ในการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมหรอืโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ นัน้ จะสามารถท าให้ประสบความส าเรจ็ได้มากน้อยเพยีงใด ขึน้อยู่กบัการ
เลอืกเทคนิคของการฝึกอบรมที่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องและตรงตามวตัถุประสงค์ของ
โปรแกรมการฝึกอบรม หากผู้จดัการฝึกอบรมขาดความรู้ ความเข้าใจหรอืละเลยไม่ให้
ความส าคัญกับการเลือกเทคนิคการฝึกอบรม เพื่อน ามาเป็นกิจกรรม หรอืวิธีการช่วย
ถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจในการด าเนินการจดัฝึกอบรมแลว้ก็ย่อมท าใหก้ารจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน เนื่องจากการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมโดยทัว่ไปกย็่อม
มุง่ทีจ่ะมวีตัถุประสงคท์ าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้พิม่พูนความรูเ้กดิทกัษะ และมเีจตคตทิี่
ดีขึ้น สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ ๆ 
ในทางที่ดขี ึน้  ดงันัน้ ผู้จดัการงานเกี่ยวกบัการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจะต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงความหมายและความส าคญัของเทคนิคการฝึกอบรม ข้อด ีและข้อบกพร่องของ
เทคนิคการฝึกอบรม ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคหรอืวิธีการฝึกอบรมให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทีไ่ด้มกีารจดัท าตาม
แผนการพฒันาและฝึกอบรมนัน้ 

 1. ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม 

 เทคนิคการฝึกอบรมเป็นเครื่องมอืที่จะท าให้ผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
ได้รบัความรู ้ความเขา้ใจ รวมทัง้เกดิทกัษะในการน าความรูต่้าง ๆ ไปปรบัใช้ในการท างาน 
ผูจ้ดัการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม จะ
ขอน าเสนอความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม (Technical Training) ซึง่มนีกัวชิาการไดใ้ห้
ความหมายและค าจ ากดัความของค าว่าว่าเทคนิคการฝึกอบรม ดงันี้ 

 เรนดี้ แอล ดไีซน์มอนด์ (Randy L.Desimone, 2013, p.334) ได้ให้ความหมาย
ของเทคนิคการฝึกอบรม ไวว้่า วธิกีารที่เป็นเครื่องมอืที่ท าให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพิม่พูน
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ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ เกดิทศันคตทิี่ดถีูกต้องเหมาะสม รวมทัง้เกดิทกัษะ ความช านาญ
ในเรือ่งนัน้ ๆ จนสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 แนทเลอร ์แอล และ แนทเลอร ์ซ ี(Nadler,L & Nadler,Z., 1989, p.149) ได้ให้
ความหมายของ เทคนิคการฝึกอบรม ไว้ว่า วธิกีารที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร หรอืถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์หรอืข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างผู้ให้การฝึกอบรมและ       
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 เบรน แอล เดลาฮาเย (Brian L.Delahaye, 2013, p.302) ได้ใหค้วามหมายของ 
เทคนิคการฝึกอบรม ไว้ว่า วิธีการ หรอื เครื่องมือ รวมทัง้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ตดิต่อสื่อสารความหมายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน หรอืระหว่างผู้เรยีน ตลอดจนผู้ที่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ความช านาญ และ
ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับที่ต้องการ จนน าไปสู่การน าความรู้ ทักษะ
เหล่านัน้ ไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 ชูชยั สมทิธไิกร, (2556, หน้า.136) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการฝึกอบรม 
ไวว้่า เครื่องมอื หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่นการตดิต่อสื่อสาร หรอืถ่ายโอนความรู ้ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ระหว่างผู้ฝึกอบรมและผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และระหว่างผู้ร่วมเขา้รบัการ
ฝึกอบรมดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ ความสามารถ เจตคต ิและพฤตกิรรมอนัน าไปสู่
การเปลีย่นแปลงใหม ่ๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 สมคิด  บางโม ,(2557, หน้า 85) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการฝึกอบรม   
ไว้ว่า วธิกีารที่ใช้ในการจดัประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู ้ทัง้ใน
ดา้นความรูค้วามคดิ เจตคต ิและทกัษะ ครบถว้นตามจดุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 จะเห็นได้ว่าเทคนิคการฝึกอบรมนับว่าเป็นวิธกีาร เครื่องมอืที่น ามาใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ข้อเท็จจรงิ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ 
ระหว่างผู้สอนหรอืวทิยากรและผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวไว้ในท านอง
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ สรปุได้ว่า เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และ
กจิกรรมทีว่ทิยากรหรอืผูส้อนไดก้ าหนดขึน้ เพื่อน ามาเป็นสิง่ทีช่่วยในการถ่ายโอน เชื่อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสื่อสารความหมาย ความรู้สึกนึกคิด
ระหว่างผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และวทิยากร รวมทัง้ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งให้เกดิความรูใ้หม่ ๆ 
ทกัษะ ความสามารถ เจตคติที่ถูกต้อง และมพีฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถน าไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
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  จากความหมายของเทคนิคการฝึกอบรมนัน้ จะเหน็ไดว้่าเทคนิคการฝึกอบรมมี
ความเฉพาะหรือลักษณะที่มีความส าคัญในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรมให้มีความ
เหมาะสม ดงันัน้ ผูจ้ดัการฝึกอบรมสามารถน าสิง่เหล่านี้มาพจิารณา ดงันี้ (Ghee Soon Lim 

; Jon M.Werner and Randy L.Desimone, 2013, p.331-332) 

 1. เทคนิคการฝึกอบรมเป็นวธิกีาร ที่มคีวามหลากหลายที่สามารถเลอืกวธิกีาร
ต่าง ๆ ผสมผสานกนัตามความเหมาะสมของวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม และกจิกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องน ามาใช้ในการฝึกอบรมนัน้ผู้ที่เป็นวิทยากรหรือผู้สอนจะต้องน ามาปรบัใช้  เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และกจิกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เข้าใจ และ
เกดิความชดัเจน 

  2. เทคนิคการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้สอนหรอืวิทยากรน ามาใช้ให้       
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเปลีย่นแปลงเจตคต ิพฤตกิรรมอนัน าไปสู่การเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ 
และเกดิความรู ้ทกัษะที่จะต้องน าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้และให้บรรลุเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม 

 3. เทคนิคการฝึกอบรมเป็นเครื่องมอื และวธิกีารให้ผูส้อนหรอืวทิยากรน าไปใช้
กบัผู้เรยีน ดงันัน้ จะต้องอาศยัความช านาญ ประสบการณ์ และการสงัเกตพฤติกรรมและ
การตอบสนองของผู้เรยีนว่ามคีวามสนใจหรือเกิดการเรยีนรู้มากน้อยเพียงใด วิธกีารที่
น ามาใช้จะต้องปรบัให้เกิดความเหมาะสมหรอืท าให้มคีวามยดืหยุ่นกับผู้เรยีน จงึจะเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทัง้เกิดเจตคติที่ถูกต้องเมื่อ
หลงัจากรบัการฝึกอบรมไปแลว้จงึจะบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรม  

2. ความส าคญัของเทคนิคการฝึกอบรม 

 การบรหิารโครงการฝึกอบรมเป็นการจดักระบวนการฝึกอบรมให้มคีวามคุ้มค่า
กบัการลงทุนหมายความว่า เมื่อได้ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมเสรจ็สิ้นแล้ว  ผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมจะต้องเกิดความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เกิดทักษะสูงขึ้น เพื่อน าไปใช้ในก าร
ปฏบิตังิานรวมถงึท าใหพ้ฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเปลีย่นแปลงจากเดมิใหด้ขีึน้ ซึง่
เป็นการจดักระบวนการฝึกอบรมที่มีการวิเคราะห์ เตรยีมการวางแผน จดักิจกรรมการ
ปฏิบัติ และการประเมินผลติดตามการฝึกอบรมเป็นอย่างดี โดยทัว่ไปแล้ วในการจัด
โปรแกรมการฝึกอบรมให้ประสบความส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพตามโครงการและบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมไดน้ัน้ สิง่ทีส่ าคญัในกระบวนการ คอื การเลอืกใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมทีม่คีวามเหมาะสมทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เนื้อหาและกจิกรรม
ของการฝึกอบรมในแต่ละการด าเนินโครงการ การฝึกอบรมแต่ละครัง้มคีวามต้องการมุง่เน้น
ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัความรู้ เกดิทกัษะ มเีจตคติ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ดังนั ้น การเลือกเทคนิคการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม รวมทัง้เนื้อหา กจิกรรมต่าง ๆ ที่น ามาถ่ายทอดให ้
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมของคนเหล่านัน้ได ้Dugan Laird, (2003, p.151-152) ไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึความส าคญั
ของเทคนิคการฝึกอบรม ว่าระบบการฝึกอบรมและพฒันาที่จะสามารถท าให้คนไดเ้พิม่พูน
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคตทิีถู่กตอ้ง ยอ่มอาศยัเทคนิคการฝึกอบรมเป็นส าคญั
ทีช่่วยใหก้ารฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอืทีเ่ป็นโสตทศันูปกรณ์ หรอืเอกสาร คู่มอืในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ จงึสรุป
ความส าคญัของเทคนิคการฝึกอบรมต่อความส าเรจ็ของการจดัโปรแกรมการจดัฝึกอบรมได้
ดงันี้ 

 1. เลอืกเทคนิคการฝึกอบรมที่มคีวามเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการเรยีนรู้
ท าใหช้่วยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิความสนใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ 

 2. วธิกีารที่น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะท าให้ผู้เรยีนรู้เกดิการเปลี่ยนแปลง ทัง้
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติอันพึงประสงค์และน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น  
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกดิสิง่ใหม ่ๆ  

 3. เทคนิคการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูจ้ะท าใหผู้เ้รยีน
หรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตัง้ใจ กระฉับกระเฉงต่อการเรยีนรู ้ท าให้ไม่รูส้กึเบื่อหน่ายต่อการ
เขา้รบัการฝึกอบรม ซึง่ท าใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม 

 4. เทคนิคการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัประสบการณ์จรงิกบั
วทิยากรให้สามารถน าความรู ้ทกัษะไปใช้ในการท างานหากเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 5. เทคนิคการฝึกอบรมทีท่นัสมยัและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูจ้ะ
น าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้

  การเลือกเทคนิคการฝึกอบรมจะท าให้การจัดโครงการฝึกอบรมประสบ
ความส าเรจ็และท าใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้เกดิความ
คุ้มค่าในการลงทุน ดงันัน้ ผู้จดัการงานด้านการจดัฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม เพื่อให้การจดัโครงการฝึกอบรมประสบ
ความส าเรจ็เกดิประสทิธภิาพ ควรมกีารพจิารณาเลอืกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม ดงันี้  

  1. เลือกเทคนิคการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรม เนื่องจากวตัถุประสงค์มุ่งเน้นในการให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู ้
ทกัษะใหม่ ๆ ก็ย่อมต้องเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมทีม่วีธิกีารหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีส่ามารถ
กระตุน้การเรยีนรูน้ัน้ ๆ  

  2. เลอืกเทคนิคการฝึกอบรมที่มคีวามสอดคล้องกบัเนื้อหาสาระในหลกัสูตร
ของการฝึกอบรม 
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  3. ค านึงถงึกลุ่มเป้าหมายหรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมว่าเป็นใคร มรีะดบัความรู ้
ทกัษะ อายุ หรอืต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอย่างไร เพื่อทีจ่ะไดเ้ลอืกเทคนิคการ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายได้ 
   4. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกม็คีวามส าคญัต่อการใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม 
หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมจี านวนมาก กจ็ าเป็นตอ้งเลอืกเทคนิคทีท่ าใหส้ามารถท ากจิกรรม
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและใหผู้เ้รยีนรูไ้ดล้งมอืปฏบิตัไิด้ 

  การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมอาจจะมคีวามแตกต่างกันเมื่อสถานการณ์ที่
แตกต่างกนั เนื้อหาหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้รบัการฝึกอบรมที่มคีวามแตกต่างกนั จงึ
ต้องเลือกเทคนิคการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

 

ประเภทของการฝึกอบรม  

จากบทน าที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ เทคนิคการฝึกอบรมมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็
ของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมหรอืโครงการฝึกอบรม จะเหน็ได้ว่าเทคนิคการฝึกอบรม
จะเป็นวิธีการหรือกิจกรรม เครื่องมือ สื่อที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดเ้พิม่พูนความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมใหเ้ปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้ 
จ าเป็นต้องมกีารแยกประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และสามารถ
เลอืกเทคนิคตามประเภทที่ได้มกีารแบ่งไว้ก็ย่อมจะท าให้การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมได้
น าไปใชไ้ดใ้นแต่ละโครงการที่มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้เช่น หากโครงการฝึกอบรมนั ้น
ต้องการที่จะให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู ้เนื้อหา
วชิาการ ควรจะใช้เทคนิคการฝึกอบรมประเภทใด หรอื ต้องการให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
เกดิการเปลีย่นแปลงด้านทกัษะหรอืทศันคตคิวรจะใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมประเภทใด หรอื 
ถ้าจะใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตคิวรใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
ประเภทใดทีส่ามารถครอบคลุมไดท้ัง้กจิกรรม เครือ่งมอื และวธิกีารต่าง ๆ เป็นตน้ 

ในการจ าแนกหรอืแบ่งประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมมเีกณฑใ์นการแบ่งไดห้ลาย
ประเภท และหลายวธิดี้วยกัน สามารถจ าแนกได้ดงันี้  (David McGuire, 2014, p.91-91.; 

Steve Werner, Randall S.Schuler and Susan E.Jackson, 2012, p.259-261) 

1. การแบ่งเทคนิคการฝึกอบรม โดยยดึผูท้ ากจิกรรมเป็นเกณฑ ์จ าแนกไดเ้ป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

 1.1 เทคนิคการฝึกอบรมที่วทิยากรเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูห้รอืมบีทบาท
มากกว่าผู้เขา้รบัการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย ( lecture) การสาธติ (demonstration) และ
แบบเรยีนส าเรจ็รปู (programmed instruction) เป็นตน้ 



271 

 

 1.2 เทคนิคการฝึกอบรมทีใ่ชผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้เป็น
ลกัษณะที่มกีารเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมบีทบาทหรอืมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ 
มากขึน้ เช่น การอภปิรายกลุ่ม (group discussion) การแสดงบทบาทสมมุต ิ(role-playing) 

กรณีศึกษา (case studies) เกม (games) การระดมสมอง (brainstorming) การใช้เครื่อง
คอมพวิเตอร์ (computer assisted instruction) และการประชุมเชงิปฏบิตัิการ (workshop) 

เป็นตน้ 

2. การแบ่งเทคนิคการฝึกอบรมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา (U.S.Civil Service Commission, David 

McGuire, 2014, p.93) ไดก้ าหนดไวด้งันี้ 
 2.1 เทคนิคหรือวิธีการบอกกล่าว (telling method) เป็นเทคนิคที่ผู้สอนหรอื

วิทยากรมีบทบาทส าคัญ ในการอธิบายหรือ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ประสบการณ์และทัศนคติ ให้กับผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย 
(lecture) การประชุมอภิปราย  (conference) กรณี ศึกษา (case study) การสัมมนา 
(seminar) ฯลฯ 

 2.2 เทคนิคการกระท า (doing method) เป็นวธิกีารฝึกอบรมที่ให้ผู้เรยีนหรอื    
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมบีทบาทมากกว่าวทิยากร โดยจะเป็นผูล้งมอืปฏบิตัใินกจิกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลและแนะน าจากวิทยากร ได้แก่ การระดมสมอง 
(brainstorming) การสอนแนะงาน (coaching) การประชุมกลุ่มซนิดเิคท (syndicate) ฯลฯ 

 2.3 เทคนิคการแสดง (showing method) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีแ่สดงให้   
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เห็นถึงสถานการณ์จรงิหรอืเสมือนจรงิ โดยผู้แสดงอาจจะเป็น       
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหรอืบุคคลอื่นก็ได้ ส่วนวทิยากรหรอืผู้ฝึกอบรมจะเป็นผู้ อธิบายถึง
วตัถุประสงค์และท าหน้าที่สรุปกิจกรรมโดยหาข้อสรุปนัน้ ๆ เช่น การจ าลองสถานการณ์ 
(simulation) การแสดงบทบาทสมมุติ (role – playing) การสาธิต (demonstration) เกมส์
บรหิาร (Management games) การศกึษาดงูานนอกสถานที ่(field trip)  

นอกจากนี้  ยงัมีนักวิชาการได้มกีารจ าแนกประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมให้
สามารถเขา้ใจและมคีวามชดัเจนหากต้องมกีารน าไปใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม ซึง่ไดม้ี
การแยกเทคนิคการฝึกอบรมได ้ 4 ประเภท (ชชูยั  สมทิธไิกร, 2556, หน้า 238) ดงันี้ 

1. เทคนิคการฝึกอบรมที่มวีิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ ได้แก่  เทคนิคการ
บรรยาย (lecture) การอภิปรายเป็นคณะ (panel discussion) การบรรยายเป็นคณะ 
(symposium) การสาธติ (demonstration) เป็นตน้ 

2. เทคนิคการฝึกอบรมที่มผีู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ ได้แก่ 
เทคนิคการระดมสมอง (brainstorming) กรณีศึกษา (case studies) การประชุมกรรมการ 
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การอภปิรายเป็นคณะ (panel discussion) การสงัเกตพฤตกิรรม การอภปิรายกลุ่ม (group 

discussion) การฝึกปฏบิตัิงานในเวลาจ ากัด (in basket) การแสดงบทบาทสมมุติ (role – 
playing) การสมัมนา (seminar) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร (workshop) เป็นตน้ 

3. เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นพฒันาการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล ได้แก่ การสอนแนะ
งาน (coaching) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer based training) การฝึกอบรม
ทางไปรษณยี ์แบบเรยีนส าเรจ็รปู (programmed instruction) เป็นตน้ 

4. เทคนิคการฝึกอบรมที่ ใช้ โสตทัศนูปกรณ์  (audiovisual techniques) เป็น
ศูนย์กลางการเรยีนรู้ ได้แก่ การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ โทรทัศน์การสอน หรอืการสอน
ทางไกลแบบใชโ้ทรทศัน์ การสอนโดยใชส้ไลด/์วดีโิอ เป็นตน้  

ดูแกน แลร์ด (Dugan Laird, 2003, p.151-153) ได้แบ่งประเภทของเทคนิคการ
ฝึกอบรมโดยค านึงถึงบทบาทของวิทยากรและบทบาทของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในการ
ก าหนดเนื้อหาวชิาในกระบวนการเรยีนการสอน รวมทัง้ไดม้กีารชีป้ระเดน็ใหเ้หน็ถงึบทบาท
ของผู้รบัการฝึกอบรมต้องเขา้ไปมบีทบาทในการเรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด
ดว้ย Dugan Laird จงึไดแ้บ่งเทคนิคการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑต่์าง ๆ ดงันี้ 

1. วทิยากรเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาวชิาและผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมเีพยีงบทบาทได้ดู
และฟังเท่านัน้ เป็นลกัษณะการสื่อสารทางเดียว ซึ่งวธิีการลกัษณะดงักล่าว ได้แก่ การ
บรรยาย การอ่านตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย การสาธติตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นตน้ 

2. วทิยากรเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาวชิาและผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมบีทบาทเพยีงได้ด ู
ไดฟั้ง และมกีารเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ ทศันศกึษา เป็นตน้ 

3. วทิยากรมสี่วนก าหนดเนื้อหาวชิา แต่บทบาทนี้จะค่อย ๆ ลดน้อยลงจนกระทัง่   
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ขา้มามบีทบาทมากยิง่ขึน้ ๆ ในการก าหนดเนื้อหาวชิาและผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมได้มโีอกาสได้พูด เขยีน และโต้ตอบ ซึง่ไดแ้ก่ วธิกีารจดบนัทกึตามแบบอสิระ 
แบบเรยีนส าเรจ็รปู การอภปิรายเป็นคณะ การอภปิรายโดยทัว่ไป เป็นตน้  

4. วทิยากรเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาวชิา แต่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมโีอกาสเขา้ไปเป็น
ผูก้ระท าหรอืลงมอืกระท าดว้ย ไดแ้ก่ การสาธติโดยผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และการฝึกปฏบิตัิ
จรงิ เป็นตน้ 

5. วิทยากรมีบทบาทในการก าหนดเนื้อหาวิชาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะมบีทบาทในการก าหนดเนื้อหาสาระ และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจหรอืได้กระท าการใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเทคนิคการฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ การ
ระดมสมอง การฝึกปฏบิตังิานในเวลาจ ากดั การสงัเกตพฤตกิรรม กรณศีกึษา และการแสดง
บทบาทสมมตุ ิ 

จากการแบ่งประเภทเทคนิคการฝึกอบรมในลกัษณะวธิกีาร และรปูแบบต่าง ๆ ดงัที่
กล่าวมาเบื้องต้น จะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
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ด้วยวธิีการใดต้องครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ (รงัสรรค์  ประเสรฐิศร,ี 2556, หน้า 279) 
ดงันี้  

1. ลกัษณะของเทคนิคการฝึกอบรมทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมวทิยากรมสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
การก าหนดเนื้อหา หลกัสตูรมากกว่าหรอืน้อยกว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

2. ลกัษณะของการน าเทคนิคการฝึกอบรมเขา้มาใช้ วทิยากรมสี่วนในกจิกรรมที่ใช้
วธิกีารหรอืเทคนิคการฝึกอบรมในกระบวนการเรยีนการสอนมากกว่าหรอืน้อยกว่าผู้เขา้รบั
การฝึกอบรม 

3. ลกัษณะของเทคนิคการฝึกอบรมมกีารเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้มา
มบีทบาทในการกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มมากน้อยเพยีงใด รวมทัง้การ
จดักจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งไรบา้ง 

4. ลกัษณะของเทคนิคการฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้ดู ได้ฟัง 
และได้ลงมือปฏิบัติหรอืกระท าด้วยตนเองที่จะมีการเคลื่อนไหวมากบ้างน้อยบ้างตาม
กจิกรรมและความตอ้งการของของผูร้บัการฝึกอบรม 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมกีารจดักลุ่มประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม เพื่อให้
ผู้จดัการฝึกอบรมเลือกเทคนิคที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการฝึกอบรม  เกิด
ประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมกต็าม เทคนิคการฝึกอบรมที่
เหมาะสมก็จะช่วยให้ผู้เข้าการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู ้ถ้าหากจะใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่ 
ยึดหลักใดหลักหนึ่ งเป็นแนวทางที่เห็นว่ามีความสมควรที่ใช้เทคนิคการฝึกอบรมจะ
ก่อให้เกดิการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจของผู้เขา้การฝึกอบรม ยกตวัอย่าง เทคนิคการฝึกอบรมโดย
ใหผู้เ้รยีนเขา้มามสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และไดล้งมอืกระท าดว้ยผูเ้รยีนเองกจ็ะท าใหไ้ด้
เกดิการกระบวนเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าให้เกดิทกัษะมากขึน้ ดงันัน้ การจดัการฝึกอบรมตาม
โครงการต่าง ๆ อาจจะต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่าจะต้องใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรม เพื่อจะเปลี่ยนแปลงด้านความรู ้ทกัษะ เจตคตแิละพฤตกิรรมนัน้จะต้องใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมอะไรบา้ง จะท าใหล้ดการใช้เทคนิคการฝึกอบรมไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ได ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึท าใหจ้ าแนกประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม เพื่อใหเ้หน็ว่า
การจ าแนกถงึบทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและผูฝึ้กอบรมจะต้องเน้นบทบาทอย่างไรจงึ
จะท าใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมและวทิยากรฝึกอบรมได้
เข้าใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะแบ่ง
ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมทีจ่ะยดึหลกัเกณฑ ์ 2 ประการคอื 

1. ยึดหลกัเกณฑ์ตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าเทคนิคการ
ฝึกอบรมเป็นวธิกีาร เครื่องมอื และกจิกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรบัด าเนินการจดัการฝึกอบรม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด ดังนั ้น การจ าแนกหรือแบ่งประเภทโดยยึด
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วตัถุประสงค์เป็นส าคญั ที่มุ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์ ก็ย่อม
สามารถช่วยให้ผู้ฝึกอบรมหรอืวทิยากรเลอืกใช้เทคนิคการฝึกอบรมได้สอดคล้องตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการได้ การแบ่งประเภทตามหลกัเกณฑ์ยดึหลกัโดยวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมจงึไดแ้ก่  

 1.1 เทคนิคการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรยีนรู้หรอืการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู ้(knowledge) หมายถงึ เทคนิคการฝึกอบรมทีเ่ป็นวธิกีารมุ่งใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ได้รบัความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และอธิบายได้ เทคนิคการ
ฝึกอบรมทีน่ ามาใชใ้นการฝึกอบรมส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

  1.1.1 การบรรยาย 

  1.1.2 การอภปิรายเป็นหมูค่ณะ 
   1.1.3 การบรรยายเป็นหมูค่ณะ 
  1.1.4 การประชุมอภปิรายถกเถยีง 
  1.1.5 ทศันศกึษา 
  1.1.6 โครงการศกึษา 
  1.1.7 การสอนแนะงาน 

  1.1.8 แบบเรยีนส าเรจ็รปู 

  1.1.9 การระดมสมอง 
  1.1.10 การสมัมนา 
  1.1.11 การสอนโดยใชภ้าพยนตร ์ 
 1.2 เทคนิคการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมด้ านทักษะ (skill) เป็นวิธีการที่ วิทยากรใช้กิจกรรมหรือการถ่ ายทอด 
ประสบการณ์ และสิง่ใหม่ ๆ ให้ผู้เข้าการฝึกอบรมหรอืผู้เรยีนให้สามารถกระท า และฝึก
ปฏบิตัดิว้ยตนเองได ้เทคนิคการฝึกอบรมทีน่ ามาใชส้่วนใหญ่ไดแ้ก่  

  1.2.1 การสาธติ 

  1.2.2 การฝึกปฏบิตั ิ

  1.2.3 การสรา้งสถานการณ์จ าลอง 
  1.2.4 เกมบรหิาร 
  1.2.5 การสอนแนะงาน 

  1.2.6 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
  1.2.7 โครงการศกึษา 
  1.2.8 การฝึกอบรมปฏบิตังิานจรงิ 
 1.3 เทคนิคการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ หมายถึง วิธีการที่มุ่ งให้ผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้
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ปรบัเปลีย่นวธิคีดิ ทศันคตทิีเ่หมาะสม หรอืเกดิการยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงใน
สภาพการณ์ต่าง ๆ ทีส่ามารถท าใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมาย เทคนิคการฝึกอบรม
ทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่  

  1.3.1 การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

  1.3.2 กรณศีกึษา 
  1.3.3 การอภปิรายกลุ่ม 

  1.3.4 การสรา้งสถานการณ์จ าลอง 
  1.3.5 การฝึกดา้นความรูส้กึ 

  1.3.6 การประชุมกลุ่มซนิดเิคท 

  1.3.7 การฝึกปฏบิตั ิ

  1.3.8 เกมการบรหิาร 
  1.3.9 การวงัเกตพฤตกิรรม  
2. ยึดหลกัเกณฑ์ตามลกัษณะของการเรียนรู้ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม

หลาย ๆ โครงการผู้จดัการในการฝึกอบรมจ าเป็นต้องทราบถงึลกัษณะการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมตามความสนใจ เพศ อายุ และวยั เพื่อให้เขา้ใจถงึลกัษณะการเรยีนรูข้อง   
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เนื่องจากแต่ละจะมกีารเรยีนรู ้ดว้ยทกัษะ ความถนัด ความสามารถ 
และความรูใ้นระดบัที่แตกต่างกนั รวมทัง้ความสนใจ และระดบัสติปัญญาของแต่ละบุคคล 
บางครัง้ในการเรยีนรูม้ากกว่า 2 คนขึน้ไป อาจจะท าให้เกดิความสนใจและได้รบัประโยชน์
มากกว่าเรยีนรู้เป็นรายบุคคล เนื่องจากได้มีการเรยีนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้มกีารแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มากกว่าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เพยีงคนเดยีว ดงันัน้ ประเภทของเทคนิคการ
ฝึกอบรมทีแ่บ่งตามประเภทโดยอาศยัยดึหลกัเกณฑต์ามลกัษณะของการเรยีนรู ้จงึแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

 2.1 เทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่่งเน้นการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล (individual learning) 
หมายถงึ วธิกีาร และกจิกรรมทีน่ ามาถ่ายทอดใหผู้เ้รยีนหรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัหรอื
เกดิการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล โดยอาจจะใชอุ้ปกรณ์หรอืเครือ่งมอืมาใช้
ในการเรยีนรู ้เช่น คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

 2.2 เทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่่งเน้นการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม (group learning) หมายถงึ 
วิธีการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้
แลกเปลีย่นกนัเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมีตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึ่งเทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่่งเน้นการ
เรยีนรูเ้ป็นกลุ่มนี้จะมคีวามคดิเห็นแตกต่างกนัมาร่วมกนัเสนอและถกแถลงอาจท าให้เกิด
ความคดิใหม่ ๆ ขึน้ได้ เช่น การบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม การระดมสมอง ทศันศกึษา การ
สาธติ กรณศีกึษา การจ าลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมตุ ิฯลฯ  



276 

 

ส าหรบัหลกัเกณฑข์องเทคนิคการฝึกอบรมแบบยดึหลกัเกณฑต์ามลกัษณะของการ
เรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม หากไดม้กีารศกึษาให้เขา้ใจจะช่วยให้
ผูจ้ดัการฝึกอบรมสามารถเลอืกใช้วธิกีารฝึกอบรมหรอืเทคนิคการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกบัหลกัสูตรการฝึกอบรม และตรงกบัความต้องการของผู้เรยีนหรอืผู้เข้ารบั
การฝึกอบรมรวมทัง้สอดคลอ้งกบัโครงการฝึกอบรม 

 

เทคนิคการฝึกอบรม  

เทคนิคการฝึกอบรมเป็นวิธีการ เครื่องมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยในการ   
ถ่ายโอนความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคต ิและประสบการณ์เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
ได้รบัความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปรบัเปลี่ยนความคดิ พฤติกรรม 
อันที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นส าเร็จหรอืท าให้มีผลที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ดังนัน้ 
เทคนิคการฝึกอบรมนับว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อความส าเรจ็และล้มเหลวของการ
จดัโครงการฝึกอบรม จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นนัน้ไดอ้ธบิายถงึความหมายและ ความส าคญั
ของเทคนิคการฝึกอบรมว่าการน าเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้จะต้องมกีารเลอืกให้มคีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม และประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
มลีกัษณะที่มคีวามแตกต่างกนัในการน าไปใช้หรอืเลอืกไม่ว่าเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมที่
มุง่เน้นการเปลีย่นแปลงดา้นความรูพ้ฤตกิรรมในการเปลีย่นแปลงทกัษะและเจตคต ิอย่างไร
จงึจะเหมาะสมและท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การ
เลอืกเทคนิคการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตร หรอืเนื้อหาในจะเลอืก
เทคนิคและวธิกีารมาช่วยให้ผู้เข้ารบัการอบรมต้องการเรยีนรู ้กระตุ้น จูงใจ และให้ความ
รว่มมอืในการฝึกอบรม เพื่อท าใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและต่อผูจ้ดัการ
ฝึกอบรมในการด าเนินการฝึกอบรม ปัจจบุนัองคก์ารต่าง ๆ น าเทคนิคการฝึกอบรมมาใชใ้น
การพฒันาบุคลากรในองคก์าร มลีกัษณะทีเ่ป็นกลยุทธใ์นเรยีนรูท้ ัง้แบบมโีครงสรา้งและไม่มี
โครงสรา้ง ซึ่งเป็นการเรยีนรู้ที่ต้องมองถงึการเลอืกเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้กบัผู้เขา้ร่วม
อบรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป หากเป็นการเป็นอบรมผูใ้หญ่จะเน้นทฤษฎหีรอืบรรยายมากกไ็ม่
เหมาะสม เพราะผูใ้หญ่มปีระสบการณ์การท างานมามาก จงึต้องมกีารฝึกอบรมโดยการเน้น
ปฏิบัติหรอืลงมือท า เพื่อให้นักจดัการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่
เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเทคนิคการฝึกอบรมที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กันใน
ปัจจุบัน  จึงขอสรุปถึงข้อดี ข้อบกพร่องในแต่ ละเทคนิคการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้              
(L. Delahaye, 2005, p.302-319; Raymond A.Noe, 2005, p.202-221;) ดงันี้ 
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1. การบรรยาย (Lecture)  

วธิกีารบรรยายเป็นวธิทีีน่ิยมกนัมากเพราะเป็นวธิทีีป่ระหยดั และใชว้สัดุอุปกรณ์  

ทรพัยากรต่าง ๆ ขององค์การได้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บรรยายคนเดียวสามารถ
น าเสนอใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดจ้ านวนมากและการจดัหอ้งประชุมสามารถใชห้้องใหญ่ที่
บรรจุผู้ร ับการอบรมได้จ านวนมาก ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  การบรรยายจะให้เกิด
ประสทิธภิาพผู้บรรยายต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และเป็นผูท้ี่มทีกัษะในการพูด จงึ
จะท าใหเ้กดิการโน้มน้าวผูฟั้งไดเ้ป็นอย่างดที าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมรูส้กึคลอ้ยตามไปดว้ยกนั 
และที่ส าคญัคือวิธีการบรรยาย วิทยากรต้องสร้างบรรยากาศในการสะกดผู้ฟังให้สนใจ
เรื่องราวที่น าเสนอตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุด  ดงันัน้ การ
บรรยายจึงต้องมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการประกอบการบรรยาย ได้แก่ วีดิโอ 
คอมพิวเตอร์ สไลด์ อินเทอร์เน็ต และวิธีการบรรยายจะถูกน าไปใช้ในการฝึกอบรมทุก
เทคนิค เนื่องจากตอ้งมกีารอธบิายเนื้อหาต่าง ๆ ก่อนเสมอ  
  ข้อดีของวิธีการบรรยาย 

  1. วทิยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหา ความรู ้ และประสบการณ์ให้ผู้เข้ารบัการ
อบรมไดจ้ านวนมากครบถว้น ในระยะเวลาสัน้  
  2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สามารถเตรยีมตวัล่วงหน้าในหวัขอ้ เนื้อหาทีร่บัฟังการ
บรรยาย 

  3. ผูจ้ดัการในการฝึกอบรมและด าเนินการสะดวกในการจดัเตรยีม วสัดุ อุปกรณ์ 

และสถานทีเ่นื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นหอ้งประชุมทีส่ามารถบรรจไุดเ้ป็นจ านวนมาก 

  4. ประหยดัค่าใชจ้า่ยในจดัการฝึกอบรม 

  5. กรณีแจกเอกสารการบรรยายให้ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมจะช่วยให้เข้าใจมาก
ยิง่ขึน้ และท าใหเ้กดิความรวดเรว็ในการบรรยาย  
  6. เหมาะสมส าหรบัวชิากฎหมายทีม่กีารบรรยายเนื้อหาจ านวนมาก 

  ข้อเสียของวิธีการบรรยาย 

   1. เป็นวธิกีารที่ใช้การสื่อสารทางเดยีวท าให้ผู้รบัการฝึกอบรมไม่สามารถแสดง
ความคดิเหน็ใดๆ ได ้

   2. ไม่เหมาะสมการบรรยายเกี่ยวกบัเรื่องแตกแยกความตดิเหน็ที่ผูเ้ขา้รบัอบรม
แสดงความคดิเหน็ไดห้ลายแงห่ลายมมุ 

  3. ต้องอาศยัวทิยากรที่มคีวามเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์จงึจะช่วยใหผู้เ้รยีนรูเ้ขา้ใจได้  
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 2. การอภิปราย (Discussion) 

  การอภิปรายมลีกัษณะที่ส าคญัเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มี
ความสนใจในปัญหาเรื่องเดยีวกนั เพื่อตอ้งการทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพื่อหาขอ้สรุป
ร่วมกนัด้วยวธิกีารวเิคราะห์ และพจิารณาโดยอาศยัความคดิเหน็ร่วมกนั ซึง่การอภปิรายมี
หลายแบบทีน่ ามาใชก้นัไดแ้ก่  
  2.1 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ (Panel Discussion)  
   เป็นการอภปิรายร่วมกนัของกลุ่มบุคคลหรอืผู้ทรงคุณวุฒปิระมาณ 3-5 คน 
การอภปิรายเป็นหมู่คณะท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ประสบการณ์โดยตรงจากผูท้ี่
เขา้ร่วมอภปิรายทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิอาจจะไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในประเดน็ต่าง ๆ  
โดยมผีู้ด าเนินรายการหรอืพิธกีร จะท าหน้าที่มบีทบาทเข้าร่วมในการอภิปราย และเป็น     
ผูส้รุปความคดิเหน็ประเดน็ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒแิต่ละคนทีแ่สดงความคดิเหน็ ซึ่ง  
แต่ละคนก็จะให้ความรูแ้ละขอ้เท็จจรงิแก่ผู้รบัการฝึกอบรม รวมทัง้มกีารให้ซกัถามปัญหา
เพิม่เตมิได ้หรอืเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมซกัถาม  
   ข้อดีของการอภิปรายเป็นหมู่คณะ 

   1. ผู้เขา้รบัการอบรมได้เปลี่ยนบรรยากาศจากฟังอย่างเดยีวมาพูดคุยแสดง
ความคดิเหน็รว่มกนั 

   2. เขา้รบัการฝึกอบรมได้รบัความรู ้และประสบการณ์ตลอดจนความคดิเหน็
หลายแงม่มุจากวทิยากรหลายคนในการอบรมแต่ละครัง้ 
   3. สรา้งแนวคดิให้แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในทรรศนะทีแ่ตกต่างกนัและเป็น
การแสวงหาข้อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ที่มคีวามสนใจร่วมกันลกัษณะความ
เป็นไปได ้   

   4. สามารถใชก้บัคนกลุ่มใหญ่ไดด้ ี

   ข้อเสียของการอภิปรายเป็นหมู่คณะ 

   1. การให้เวลาของผู้อภปิรายแต่ละคนค่อนขา้งน้อย บางครัง้ความคดิเหน็ที่
ไม่ตรงกนัของผูอ้ภปิราย อาจท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิความสบัสนต้องมทีรงคุณวุฒทิี่
มคีวามสามารถและประสบการณ์เกีย่วกบัการอภปิราย 

   2. ถ้าเลอืกผู้ไม่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการจะท าให้ไม่เกิด
ประโยชน์แก่ผูร้ว่มประชุม 

   3. ผู้เขา้ร่วมประชุมที่ไม่กล้าแสดงความคดิเหน็จะท าให้เกดิความเบื่อหน่าย
ขาดความสนใจ  
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   4. บรรยากาศในการอบรมเป็นลกัษณะท าใหน่้าเบื่อและไม่กระตุ้นใหผู้เ้ขา้รบั
ที่ขาดความมัน่ใจหรอืไม่กล้าแสดงออกจะไม่กล้าแสดงความคดิเห็นท าให้ไม่สนุกในการ
อบรม 

    5. วทิยากรไม่สามารถที่จะตอบข้อซกัถามของผู้เข้าอบรมอาจไม่ละเอียด
เพราะมเีวลาจ ากดั 

  2.2 การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา (symposium discussion) 
   เป็นการเชญิวทิยากร 2-6 คน ที่มคีวามเชี่ยวชาญแต่ละด้าน มาแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องหวัข้อเดียวกันตามที่ก าหนดไว้ มพีิธีกรด าเนินรายการอภิปรายและสรุป
บรรยาย การอภปิรายแบบชุมนุมปาฐกถาจะมลีกัษณะคลา้ยกบัการอภปิรายเป็นหมู่คณะแต่
เน้นหวัขอ้วชิาส าคญั เมื่ออภปิรายเสรจ็สิน้ จะเปิดโอกาสใหผู้้ฟังไดม้กีารซกัถามปัญหาต่าง ๆ 
ได ้

   ข้อดีของการอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา 

   1. ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้รบัการความรู ้และประสบการณ์ตลอดจนความ
คดิเหน็หลายแงม่มุจากวทิยากรหลายคนในการอบรมแต่ละครัง้ 
   2. ดึงดูดความสนใจจากลีลาการน าเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจาก
ประสบการณ์ และเป็นบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง 
   3. วธิกีารนี้เหมาะกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ านวนมาก ๆ ได ้  
   4. การบรรยายใช้เวลาสัน้ ๆ ท าให้ได้เนื้อหาตรงประเด็นตามหวัข้อวชิาที่    
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั 

   ข้อเสียของการอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา 

   1. วทิยากรแต่ละคนอาจจะบรรยายในทรรศนะทีแ่ตกต่างกนัออกไปยากที่จะ
ท าใหผู้ด้ าเนินรายการสรุปประเดน็ไดต้ามหวัขอ้ทีต่อ้งการ 
   2. ผู้ฟังหรอืผู้เขา้รบัการอบรมอาจจะเบื่อหน่ายเนื่องจากเป็นการสื่อสารทาง
เดยีว 
   3. วิทยากรมีเวลาจ ากัด จึงท าให้การบรรยายอาจจะไม่ได้เนื้อหาตามที่
ตอ้งการและไมช่ดัเจนเพยีงพอ 

   4. วทิยากรบางท่านที่ขาดทกัษะความช านาญก็จะพูดไม่ตรงประเด็นท าให้
เสยีเวลาหรอืใชเ้วลามากเกนิไป 

  2.3 การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)  

   เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีม่นี ามาใชแ้พรห่ลายการประชุมรว่มกนัตัง้แต่ 5-15 
คน ขึน้ไปเพื่อแสดงความคดิเหน็ ประสบการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจ หรอืขอ้เสนอแนะของ
สมาชกิแต่ละคน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดอ้ภปิรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 



280 

 

เพื่อหาขอ้สรปุหรอืหาขอ้ยตุริ่วมกนัโดยทุกคนในกลุ่มตอ้งยอมรบัรว่มกนั ในลกัษณะของการ
อภิปรายกลุ่มอาจจะต้องมปีระธานกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการให้สมาชิกได้แสดงความคดิเห็น
อยา่งทัว่ถงึ และมเีลขานุการกลุ่มเป็นผูจ้ดบนัทกึขอ้สรุป 

   ข้อดีของการอภิปรายกลุ่ม 

   1. ช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้มกีารแลกเปลี่ยนด้านความรู ้และความ
เขา้ใจในระดบัขัน้ทีส่งูขึน้ไปทีน่ าไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ 
   2. ช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ฝึกในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ให้เป็นซึ่ง
เป็นไดเ้รยีนรูม้ากกว่าวธิกีารบรรยาย 

   3. ช่วยให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เรยีนรูถ้งึกระบวนการทางสงัคมที่เป็นผล
จากการอภปิรายกลุ่มใหเ้กดิความเขา้ใจในการรบัฟังผูอ้ื่นในความคดิทีเ่หน็ต่าง และเกดิการ
ยอมรบั 

   4. ช่วยให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เกดิความเขา้ใจถงึการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างสมาชกิดว้ยกนัในการรว่มแสดงความคดิเหน็และเกิดแนวความคดิทีก่วา้งขวาง
และลกึซึง้มากยิง่ขึน้ 

   5. ช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้มีการรวบรวมความคิด ความเห็นจาก
หลายคน หลายฝ่ายที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และช่วยกันแสวงหา
แนวทางในการแกปั้ญหารว่มกนัไดถู้กตอ้งมากกว่าคดิคนเดยีว 

   6. ช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีโอกาสและส่งเสรมิให้มีการแสดงความ
คดิเหน็ได้อย่างเต็มที่ อสิระโดยเสร ีรวมทัง้ท าให้เกดิความมัน่ใจในการแสดงออกถงึความ
คดิเหน็ของตนเอง 
   ข้อเสียของการอภิปรายกลุ่ม 

   1. หากผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไม่เข้าใจจุดประสงค์ และขอบเขตของเรื่อง
อภปิรายไมถู่กตอ้งยอ่มท าใหเ้สยีเวลา และไมไ่ดข้อ้สรปุตามประเดน็หรอืไมต่รงจดุประสงค์ 
   2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมบางคนพูดมากที่ไม่ตรงประเดน็จนไม่เปิดโอกาสให้
คนอื่นไดแ้สดงความคดิเหน็หรอือภปิรายอาจจะท าใหไ้ดป้ระเดน็ทีไ่มช่ดัเจน 

   3. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมบางคนพูดนอกเรื่องมากเกินไป และผู้ด าเนินการ
ควบคุมกลุ่มหรอืผู้น าอภปิรายไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ไวไ้ด ้ก็ท าให้เสยีเวลาโดย
ไมไ่ดป้ระโยชน์ในการอภปิรายได ้

   4. ในกรณีทีผู่้เขา้รบัการฝึกอบรมทีม่คีวามรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์
ในวงแคบจะท าใหข้อ้สรปุหรอืประเดน็ทีไ่ดไ้มม่คีุณภาพ 

   5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่กีารแบ่งกลุ่มสมาชกิจ านวนมากเกนิไปก็จะท าให้
แสดงความคดิเหน็กนัไมท่ัว่ถงึอาจจะท าใหไ้ดป้ระเดน็ทีไ่มม่คีุณภาพได้ 
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   6. หากผู้น าอภปิรายหรอืด าเนินการควบคุมกลุ่มขาดความรู ้ความสามารถ
ในเรื่องนัน้ และไม่สามารถน าประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การสรุปได้อย่างมีคุณภาพจะท าให้
เสยีเวลา 
 3. การบรรยายเป็นชุด (symposium) 

 เป็น เทคนิคการฝึกอบรมการประชุม เชิงบรรยายของกลุ่ มที่ มีความรู้
ความสามารถเป็นพเิศษ เป็นการประชุมทีเ่น้นในตวัผูบ้รรยายหรอืวทิยากร รวมทัง้เทคนิคนี้
มีความใกล้เคียงกับการอภิปรายเป็นหมู่คณะ (panel discussion) เป็นอย่างมากโดยมี
ผูบ้รรยายหลายคน และมพีธิกีรเป็นผูป้ระสานงานอภปิรายเหมอืนกนั แต่จะมคีวามแตกต่าง
จากการอภปิรายเป็นคณะ คอืผู้บรรยายแต่ละคนจะได้รบัมอบหมายให้พูดหรอืบรรยายใน
หวัขอ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามล าพงั เมื่อบรรยายเสรจ็ก็อาจ การอภปิรายเป็นคณะผู้อภปิราย
แต่ละคนสามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอือภปิรายในหวัขอ้อื่นกไ็ด้ มพีธิกีร อาจจะขึน้บน
เวทีบรรยายไปพร้อมกันเหมือนการอภิปรายเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
ซกัถามได ้ 

 ข้อดีของการบรรยายเป็นชุด 

  1. เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ านวนมาก และช่วยประหยดัค่าใชจ้า่ย 

  2. ดงึดดูความสนใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเนื่องจากมผีูบ้รรยายหลายคน 

  3. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัความรู้ คามคิดเห็น และประสบการณ์หลายแง่
หลายมมุจากผูบ้รรยายทีห่ลากหลายในดา้นแงมุ่มต่าง ๆ  
  4. วทิยากรหรอืผู้บรรยายแต่ละคนจะได้รบัมอบหมายให้บรรยายในเรื่องที่ตน
ถนดัและบรรยายในกรอบของเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมายและท าใหเ้นื้อหาทีไ่ดร้บัตรงประเดน็ 

  ข้อเสียของการบรรยายเป็นชุด 

  1. สภาพบรรยากาศในการบรรยายมสีภาพคลา้ยหอ้งเรยีน 

  2. หากจ านวนวิทยากรจ านวนมากแต่ให้เวลาบรรยายน้อยเกินไป จนไม่อาจ
อธบิายประเดน็บางอยา่งใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

  3. การบรรยายเป็นหมู่คณะต้องมกีารบรรยายทลีะคน อาจจะท าให้สร้างความ
เบื่อหน่ายให้แก่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ถ้าหากวทิยากรหรอืผู้บรรยายขาดการเตรยีมตวัใน
เนื้อหาสาระ และเทคนิคการน าเสนอ 

  4. กรณีที่ไม่เปิดโอกาสให้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นในแต่ละวทิยากรที่
น าเสนอจะท าให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมไม่ได้มโีอกาสร่วมแสดงความคดิเห็นหรอืขาดการมี
ส่วนรว่มในกระบวนการเรยีนรูไ้ด ้

 

 



282 

 

 4. แบบการเรียนส าเรร็รปู (Programmed Instruction) 
     เป็นวิธีการเรียนการสอนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองจาก

แบบเรยีนส าเรจ็รูปที่ได้เตรยีมไว้ก่อนล่วงหน้าให้ผู้เรยีน ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 
ความรูจ้ะก าหนดกรอบเรยีงล าดบัไว้ ส าหรบัเป็นสิ่งเร้าความสนใจของผู้เรยีน ผู้เรยีนจะ
ได้รบัแรงเสรมิ โดยการให้ทราบค าตอบทนัท ีผู้เรยีนจะเรยีนรูไ้ปตามล าดบัเพิม่ขึน้ทลีะขัน้
ไปสู่ความรูใ้หม่ที่บทเรยีนส าเรจ็รูปได้ก าหนดไว้ให้เป็นล าดบั การเรยีนแบบวธินีี้ผู้เรยีนมี
โอกาสเรียนได้ด้วยตนเองการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อโสตทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ ระบบ
ออนไลน์ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมลงมือศึกษาบทเรยีนส าเร็จรูปด้วยตนเองไปตามล าดับ
ขัน้ตอน โดยวิทยากรคอยดูแล แนะน าช่วยเหลือ มีการตรวจค าตอบแต่ละขัน้ตอนด้วย
ตนเอง ผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนดว้ยตนเอง จะใชเ้วลามากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัสตปัิญญา และ
ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

 ข้อดีของแบบการเรียนส าเรร็รปู 

 1. ใชไ้ด้กบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นจ านวนมากพรอ้มกนัเนื่องจากมกีารเรยีนรู้
จากโปรแกรมส าเรจ็รปูทีไ่ดเ้ตรยีมไวล้่วงหน้า 

 2. เป็นเทคนิคทีท่ าใหผู้เ้รยีนไดเ้พิม่พนูความรู ้หรอืทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 
 3. ผู้เรียนสะดวกในการเรียนรู้เวลาใดก็ได้ และสามารถเรียนได้ทางระบบ

ออนไลน์ได ้

 4. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะมคีวามพร้อมและมคีวามแตกต่างกนัในการเรยีนรู ้    
ผูเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ชา้ไมเ่ท่ากนั 

 5. ประหยดัค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมได ้ 
 ข้อเสียของแบบการเรียนส าเรร็รปู 

 1. การสร้างบทเรยีนส าเรจ็รูปให้มปีระสิทธิภาพสูง ท าได้ค่อนข้างยาก หาก
วทิยากรขาดความรู ้ทกัษะเกีย่วกบัการสรา้งบทเรยีน 

 2. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่มีความสนใจน้อยหรือขาดความตัง้ใจจะท าให้ได้      
ผลน้อยเพราะเป็นเทคนิคทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นผูค้วบคุมตนเอง 

 3. เนื้ อหาสาระ จะต้องมีการปรับปรุงและสร้า งให้มีความทันสมัย ทันต่อ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ และเทคโนโลยเีกีย่วกบัเนื้อหาของผูเ้รยีน 

 4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบและมวีนิัยในตนเอง 
 5. เกมบริหาร (Management Game) 

 เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป หรอื 2 
กลุ่มขึน้ไป ได้มกีารแข่งขนักนัตามกตกิาที่ก าหนดเกี่ยวกบัเรื่องที่มอบหมายให้ส าเรจ็ตาม
จดุประสงค ์เป็นเทคนิคทีม่กีารพฒันาขดีความสามารถของบุคคล เป็นเทคนิคทีส่่งเสรมิใหผู้้
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เข้ารบัการฝึกอบรม มคีวามสนุก กระตือรอืรน้ และได้เรยีนรูว้ธิแีก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิใน
สถานการณ์การท างาน ซึง่เกี่ยวกบัการคดิแก้ปัญหา การวางแผน การตดัสนิใจ  การท างาน
เป็นทมี การสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์และความเป็นผูน้ า เป็นต้น วทิยากรจะสรุปหาผลผูช้นะตาม
กตกิา ใหแ้สดงผลการด าเนินงาน และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรว่มกนัสรุปสิง่ทีไ่ดร้บัจากเกม 

 ข้อดีของเกมบริหาร  

 1. เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามกระตือรอืร้น ร่วมกัน
แกปั้ญหาตามกตกิาทีก่ าหนด ท าใหส้รา้งบรรยากาศในการอบรมและเป็นกนัเองมากขึน้ 

 2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูแ้นวทางปฏบิตัติามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 3. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีอิสระในการคิด การแสดงออก และมีส่วนร่วมใน

เหตุการณ์ทีเ่สมอืนจรงิไดอ้ยา่งลกึซึง้ 
 4. เกมที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการปฏบิตังิานไดโ้ดยตรง 
 ข้อเสียของเกมบริหาร 

 1. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหากมจี านวนมากหรอืเป็นกลุ่มใหญ่ อาจจะท าให้
ไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมอยา่งทัว่ถงึ และเป็นอุปสรรคในการแขง่ขนั 

 2. การสร้างเกมที่มคีุณภาพที่ดีทัง้อุปกรณ์ เครื่องมอื วธิกีาร ให้สอดคล้องกบั
เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมอาจท าไดย้ากตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

 3. การเลอืกเกมทีไ่มเ่หมาะสมจะไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ 

 6.  การสาธิต (Demonstration) 
 เป็นวธิกีารทีน่ิยมใชใ้นการสอนงานในสภาพการท างานจรงิ วทิยากรจะแสดงให้ 

ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เห็นการปฏบิตัจิรงิ ซึ่งการการกระท าหรอืปฏบิตัจิรงิ จะมลีกัษณะ
คลา้ยการสอนงาน วธินีี้ผูฝึ้กอบรมหรอืวทิยากรจะแสดงการท างานใหดู้เป็นตวัอย่าง แลว้ให้
ผูร้บัการฝึกอบรมท าตามทีไ่ม่อาจพูดหรอือธบิายให้เขา้ใจได้ จ าเป็นต้องแสดงการปฏบิตัจิรงิ ๆ 
ให้ดูเป็นตวัอย่างประกอบด้วยจงึจะสามารถปฏบิตัติามได้ หรอือาจจะเป็นการใช้เครื่องมอื
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
  ข้อดีของการสาธิต 

   1. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เห็นวธิกีารที่น่าเชื่อถือ และท าให้เกดิความรู ้ความ
เขา้ใจไดเ้รว็  

  2. เพิม่ทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดด้ ีและกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ใหเ้กดิความสนใจไมน่่าเบื่อหน่าย 

  3. ขณะท าการสาธิตหากไม่เข้าใจ ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถแสดงซ ้าหรือ
สามารถปฏบิตัไิดห้ลายครัง้ 
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  4. สามารถใชไ้ดก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกระดบั และทุกประเภท 

  ข้อเสียของการสาธิต 

  1. ตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมการมาก เหมาะกบัการฝึกอบรมกลุ่มเลก็ ๆ  
  2. ต้องอาศัยวทิยากรในการฝึกอบรมที่มคีวามสามารถและมคีวามช านาญใน
เรือ่งนัน้เป็นอยา่งด ี

  3. ใช้ได้กบัหวัขอ้บางหวัขอ้ของการฝึกอบรม เช่น การซ่อมเครื่องยนต์ การท า
ขนม และการตดัเยบ็เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

       7. การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

  เป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่มีการประชุมปรึกษาหารือ ศึกษา ค้นคว้า หรือ
วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรยีนรู้     
ทัง้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ การใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ดังนัน้ วิทยากรจึงเป็นที่มีความรู้ ความสามารถที่น ามา
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรมด้วย ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
เมื่อเสรจ็สิ้นการฝึกอบรมสามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎไีปปฏบิตังิานในสถานการณ์
จรงิได ้ 
  ข้อดีของการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

  1. เป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสี่วนรว่มทุกคน 

  2. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีอิสระในการคิดและปฏิบัติงานในกลุ่มผู้เข้ารบัการ
อบรม 

  3. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการ
ปฏบิตังิานได ้

  ข้อเสียของการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

  1. ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมเป็นจ านวนมากในการดูแลผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมเพื่ออ านวยความสะดวกในการประชุมเชงิปฏบิตักิารแต่ละกลุ่มหรอืเป็นวทิยากร
ประจ ากลุ่ม 

  2. ตอ้งใชเ้วลามากในการด าเนินการส าหรบัการปฏบิตัติามกลุ่มแต่ละกลุ่ม 

  3. ใชง้บประมาณมากในการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
       8. การประชุมกลุ่มซินดิเคท (Syndicate)  
  เป็นเทคนิคทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมโดยแบ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 
5 -11 คน แต่ละกลุ่มจะต้องประกอบดว้ยคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั และ
ต่างหน่วยงาน ต่างลกัษณะงานผู้เขา้รบัการอบรมที่เป็นสมาชกิจะมคีวามแตกต่างกนั เพื่อ
มาน าเสนอแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่ง         
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ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงพอสมควร จึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อการประชุมเพราะกลุ่มได้มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้ความคดิเห็น และเกิดการ
เรยีนรูต่้อกนัได้อย่างกว้างขวาง และศกึษาได้อย่างลกึซึ้งมากกว่าการแบ่งกลุ่มประเภทอื่น 
และวธิกีารประชุมกลุ่มซนิดเิคทนี้ จะท างานในรปูแบบของคณะกรรมาธกิาร มกีารแบ่งกลุ่ม
ย่อยๆ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยจะไดร้บัมอบหมายและเตรยีมการล่วงหน้า ซึง่เทคนิค
การอภปิรายในรปูแบบอื่น ๆ อาจไม่ได้มกีารมอบหมายงานให้ท าล่วงหน้าและที่ส าคญัคอื
การประชุมกลุ่มซนิดเิคท จะเน้นการศกึษาคน้ควา้อยา่งลกึซึง้ และกวา้งขวางกว่าวธิกีารหรอื
รปูแบบอื่น ๆ สิง่ส าคญัอกีอยา่งการประชุมกลุ่มซนิดเิคท สมาชกิในกลุ่มต้องมปีระสบการณ์
ทีแ่ตกต่างกนัจงึจะสามารถท าใหก้ารประชุมไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ทีห่ลากหลายเพื่อให้
สามารถน ามาปรบัประยกุตใ์ชห้ลงัมกีารประชุมเสรจ็สิน้  
  ข้อดีของการประชุมกลุ่มซินดิเคท 

  1. ผูเ้ขา้รว่มอบรมเกดิความคุน้เคยและฝึกการสรา้งการท างานเป็นทมี 

   2. ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์อยา่ง 
กวา้งขวาง 
  3. เป็นการสรา้งมนุษยสมัพนัธแ์ละเจตคตทิีด่ ีเกดิความรูส้กึเป็นกนัเองและท าให้
เกดิสามคัคใีนหมูค่ณะ 
  4. จะช่วยเสรมิสรา้งแนวคดิและใหม้คีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์
และการคดิไตรต่รองใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและสามารถไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานได้ 

 ข้อเสียของการประชุมกลุ่มซินดิเคท 

  1. ความแตกต่างทางด้านความรู้ และประสบการณ์เป็นความล าบากในการ
ประสานแนวความคดิไดย้ากอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ได ้

  2.  สมาชิกบางคนอาจมลีกัษณะชี้น ากลุ่มมากเกินไป จนถึงให้สมาชิกคนอื่น
ไมไ่ดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ 

 3. ถา้ประธานกลุ่มไมม่คีวามสามารถในการด าเนินการอาจท าใหร้วบรวม 

ความคดิเหน็ไมท่ัว่ถงึและเกดิความลม้เหลวไรป้ระสทิธภิาพ 

  4. หากสมาชิกในกลุ่มไม่มีความรบัผิดชอบและไม่ให้ความสนใจงานที่ได้รบั
มอบหมายกจ็ะท าใหก้ารประชุมไมไ่ดผ้ลและไมส่ามารถบรรลุจดุประสงคข์องการอบรมได้ 

9. กรณีศึกษา (Case Study)  
  เป็นวธิกีารแสดงสถานการณ์จ าลองทางธุรกจิจรงิ ๆ ทีเ่กดิขึน้และใชต้วัอย่างของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิน ามาเขยีนเป็นกรณีตวัอย่าง หรอือาจใช้วิดีโอคลปิน ามาสร้างขึ้นให้
เหมอืนจรงิ วธินีี้ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดท้ าการศกึษารายละเอยีดในเรื่องนัน้ ๆ จรงิ และ
อภปิรายในประเด็นต่าง ๆ ในกรณีตวัอย่างได้ มวีธิกีารตดัสนิใจบนพื้นฐานของเหตุการณ์
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จริง ผู้ ร ับการฝึกอบรมได้ประสบปัญหาจริงในหน่วยงานของตน ก็จะสามารถพบ
สภาพการณ์จรงิของปัญหานัน้ได้ และวเิคราะห์ถงึปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาที่เกดิขึน้ใน
สถานการณ์นัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีแลง้จงึเสนอความคดิเหน็ในการแก้ปัญหาโดยใชว้ธิใีนการ
อภิปรายกลุ่มด้วยการสรุปแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเพื่อค้นหาค าตอบหรอืเทคนิคที่
เหมาะสมได ้

 ข้อดีของการใช้กรณีศึกษา 

  1. ช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมไดฝึ้กใชค้วามสามารถในการวเิคราะห์และตดัสนิใจภายใต้
เรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื สถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ 

 2. ท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะในการแสวงหาปัญหา วิเคราะห์ 
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ ยงัใช้วจิารณญาณในการตดัสนิใจ และมกีารแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3. ท าให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เสรมิสรา้งเจตคตใิหม้คีวามอดทนอดกลัน้ และ
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้สรมิสรา้งการท างานเป็นทมีที่ดไีด ้

  4. เป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองที่ทุกคนได้มกีารแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั 

  5. ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้โีอกาสไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั และภายในกลุ่ม 

  ข้อเสียของการใช้กรณีศึกษา 

  1. ถ้าหวัหน้ากลุ่ม และสมาชกิในกลุ่มไม่ทราบบทบาทของตนเอง จะท าให้ยาก
แก่การบรรลุวตัถุประสงค ์

  2. หากผูเ้ขา้อบรมบางคนพูดมากเกนิไป จะท าใหค้รอบง าความคดิของคนอื่นให้
คลอ้ยตามความคดิเหน็ของตนเอง 
  3. การสรา้งเรื่องราวต้องใช้เวลาจงึท าให้สิ้นเปลอืงทรพัยากร ได้แก่ เวลา และ
ค่าใชจ้า่ยเป็นจ านวนมาก 

  4. หากไม่มีการพัฒนาเรื่องกรณีศึกษา จะท าให้เกิดความล้าสมยัและไม่เกิด
ประโยชน์เท่าทีค่วร 
  5. หากผู้เข้ารบัการอบรมมรีะดบัความรู้ที่แตกต่างกัน และมรีะดบัต าแหน่งที่
แตกต่างกนัจะท าใหก้ารใชก้รณศีกึษาไมเ่หมาะสม 

 10. การแสดงบทบาทสมมติุ (Role Playing)  
  เป็นการจดักิจกรรมให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้แสดงบทบาทสมมุติ ให้ได้เห็น
ภาพจรงิชดัเจนและผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นผู้เล่นตัวจรงิ โดยวทิยากรจะเป็นผู้ก าหนด  
โครงเรื่องและมอบหมายให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมแต่ละคนได้รบัมอบหมายให้แสดงบทบาท
อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีก่ าหนด เมื่อไดแ้ต่ละคนไดร้บัการมอบหมายบทบาทแลว้กแ็สดงไป
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ตามบทบาทนัน้ตามความคดิและความรูส้กึของตนเอง รวมทัง้ต้องกล้าที่จะแสดงออกให้
สมจรงิเป็นไปตามบทบาททีก่ าหนด สมาชกิของกลุ่มกจ็ะเป็นผูค้อยสงัเกตดูการแสดงอย่าง
ละเอียดให้สามารถวิเคราะห์ อภิปราย และพิจารณาทางแก้ปัญหาตามวตัถุประสงค์ที่ได้   
ตัง้ไว้ และการจดัสถานที่แสดงต้องให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถมองเห็นโดยทัว่ถึงกัน 
รวมทัง้การแสดงบทบาทสมมตจิะใชเ้วลาช่วงระหว่าง 5 -10 นาท ี

  ข้อดีของการแสดงบทบาทสมมุติ 

  1. ผู้เข้ารบัการอบรมมโีอกาสได้สงัเกต และท าความเข้าใจกบัพฤติกรรมแบบ
ต่าง ๆ ในการท าบทบาทสมมตุ ิ

  2. ท าให้ผู้เข้าอบรมได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของแต่ละคนทัง้ผู้แสดงบทบาท
สมมตุแิละผูส้งัเกตการณ์  
  3. เกิดการกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสนใจเพื่อให้สามารถวเิคราะห์และ
อภปิรายของผูแ้สดงบทบาทสมมตุไิด ้

  4. ท าให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้ฝึกแสดงบทบาทสมมุติด้วยตนเอง ที่เป็นการใช้
วธิกีารปฏบิตัซิึง่ช่วยเพิม่ทกัษะในการทดลองปฏบิตัจิรงิ 
  5. หลังจากการประเมินผลท าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของการปฏิบัติในการ
ฝึกอบรมแบบเทคนิคการแสดงบทบาทสมมตุ ิ

  6. สามารถสรา้งความรว่มมอืและมนุษยส์มัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้ 
  ข้อเสียของการแสดงบทบาทสมมติุ 

  1. การใช้เทคนิคนี้วิทยากรผู้ให้การอบรมอาจมีความยุ่งยากเกี่ยวกับการ
เตรยีมการล่วงหน้า 
  2. ถ้าผู้เข้ารบัการอบรมไม่เข้าใจในบทบาทก็จะท าให้การแสดง และไม่ชอบ
แสดงบทบาทสมมตจิะสามารถไม่ตอบสนองในกจิกรรมการแสดงไดด้เีท่าที่ควรจงึไม่ส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคก์ารอบรม 

  3. การแสดงบทบาทสมมุตติอ้งใชเ้วลามาก ซึง่มผีลต่อระยะเวลาในการฝึกอบรม
อาจตอ้งตดัรายละเอยีดบางอยา่งออกไป 

  4. การแสดงบทบาทสมมุติ ต้องใช้อาสาสมคัรเพื่อแสดงบทบาท ท าให้ผู้เข้า
อบรมบางคนไมก่ลา้แสดงออก จงึเป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม 

  5. วิทยากรผู้ให้การอบรมต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความคดิของผูเ้ขา้รว่มการอบรมไปสู่ขอ้สรปุนัน้ได้ 
  6. ในกรณีที่ก าหนดวตัถุประสงค์ ขัน้ตอน และวธิกีารแสดงบทบาทสมมุติไม่   
ชดัแจง้ กท็ าใหผู้แ้สดงบทบาทไมส่ามารถแสดงไดต้ามทีก่ าหนดไว้ 
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 11. การฝึกปฏิบติั (Practical Exercise)  
  เป็นการน าทฤษฎหีรอืแนวคดิตามที่ได้เรยีนรูม้าทดลองปฏบิตัใินตอนท้ายของ
การฝึกอบรม วทิยากรจะเป็นผูเ้ตรยีมกจิกรรมหรอืสิง่ทีจ่ะให้ฝึกปฏบิตัไิวล้่วงหน้า หลงัจาก
ได้ฝึกอบรมทางทฤษฎีมาแล้ว วทิยากรจะให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบตัิหรอื    
ฝึกท าตามที่ได้สอนไว้ วธิกีารนี้วทิยากรอาจกระท าหรอืสาธติให้ดูก่อน แล้วผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะทดลองท าตาม โดยที่วทิยากรจะคอยดูว่าสามารถปฏบิตัิได้จรงิหรอืไม่ ท าผดิ
หรอืถูกอย่างไร วธิีการนี้จะช่วยให้ทราบได้ว่าการฝึกอบรมจะบรรลุวตัถุประสงค์หรอืไม่
เพยีงใดอกีดว้ย  

 ข้อดีของการฝึกปฏิบติั 

 1. ผูเ้ขา้การฝึกอบรมไดม้สี่วนรว่มอยา่งเตม็ทีใ่นกระบวนการเรยีนรู ้
 2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดฝึ้กปฏบิตัแิละทราบผลในทนัท ี

 3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิความเขา้ใจและมัน่ใจทีจ่ะน าไปปฏบิตัจิรงิ 
 ข้อเสียของการฝึกปฏิบติั 

 1. ตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมการมาก  

 2. ตอ้งสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ยในการใชว้สัดุ อุปกรณ์เป็นจ านวนมาก 

 3. ตอ้งอาศยัวทิยาการผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ 

ควบคุมก ากบัดแูล 

 12. การให้การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study)  
  การให้การศกึษาด้วยตนเองเป็นวธิกีารฝึกอบรมวธิหีนึ่งที่สามารถให้บุคลากรมี
โอกาสได้ฝึกอบรมตามความต้องการ ในบางกรณีที่บุคลากรในองค์การไม่พรอ้มจะเขา้ร่วม
อบรมโดยสะดวกลกัษณะการฝึกอบรมทีเ่ป็นทางการ เพราะวธิกีารให้การศกึษาดว้ยตนเอง
จะท าให้บุคลากรได้เลือกสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ศึกษาจากเอกสาร คู่มือ         
ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ ศกึษาจากวดีโิอ ออนไลน์ เวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ 

  ข้อดีของการให้การศึกษาด้วยตนเอง 

 1.ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายเนื่องจากเรยีนรูด้้วยตนเอง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต 
ศกึษาดว้ยตนเอง ต ารา เอกสาร และคู่มอื เป็นตน้ 

 2. การเตรยีมอุปกรณ์บางอย่างไม่ยุ่งยาก และส่วนใหญ่มอียู่แล้ว เช่น เอกสาร
ต ารา คู่มอื และคอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่นทีท่ างานอยูแ่ลว้ 

 3. ไม่เสยีเวลาในการปฏิบตัิงานประจ าเนื่องจากใช้เวลาว่างในการศึกษาด้วย
ตนเองได ้

  4. ผู้เรยีนให้ความสนใจในสิง่ที่เรยีนรู้ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้อบรม
เองท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการอบรมมากกว่าวธิกีารใหเ้ขา้อบรมตามองคก์ารก าหนด 
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  ข้อเสีย ของการให้การศึกษาด้วยตนเอง 

  1. หากผูเ้ขา้รบัหรอืผู้เรยีนไม่มคีวามรบัผดิชอบ จะไม่สามารถควบคุมตนเองใน
การศกึษาดว้ยตนเองได ้ท าใหไ้มม่คีวามต่อเนื่อง 

  2. งานยุ่งจะท าให้ไม่มเีวลาท าให้การศกึษาด้วยตนเอง อาจหยุดระหว่างเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง และหมดก าลงัใจ 

  3. หากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานทัง้ดา้นเครือ่งมอื อุปกรณ์จะท าใหผู้เ้รยีน
ไมส่นใจในการพฒันาตนเองและท าใหข้าดบรรยากาศในการเรยีนรู ้
 13. การสมัมนา (Seminar)  
  เป็นการประชุมของผู้ที่มีอาชีพเดียวกัน หรอืลักษณะการท างานเหมือนกัน
รวมทัง้ประสบการณ์ท างานคล้ายกัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันสรุป      
หาแนวทางปฏบิตัริ่วมกนั โดยมผีูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูจ้รงิ ประสบการณ์ในการท างานดา้น
นัน้ ในการจดัสมัมนาคอยให้ค าแนะน าชี้แนะ และสรุปประเดน็ต่าง ๆ ให้ชดัเจนหากผู้ร่วม
สมัมนามคีวามเห็นไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่จะมกีารบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อน จงึมกีาร
แบ่งกลุ่มย่อย จากนัน้ น าผลการอภปิรายของกลุ่มย่อยมาน าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ วิธีการ
ส าคญั คอื ผูร้ว่มสมัมนาทุกคนตอ้งรว่มกนัอภปิรายเสนอความคดิเหน็ 

  ข้อดีของการสมัมนา 

  1. ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้กีารแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ 

  2. ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมในการฝึกอบรมไดม้โีอกาส ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และ
เกดิส่วนรว่มมากขึน้ในการด าเนินกจิกรรมการประชุม 

  3. ท าใหส้ามารถน าผลสรปุในการสมัมนาไปใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไดด้ี
หรอืเป็นตวัอยา่งได ้

  4. ท าใหเ้กดิบรรยากาศทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธใ์นการรว่มแสดงความคดิเหน็
และมกีารรบัฟังสมาชกิดว้ยรวมทัง้ ยอมรบัการชีแ้นะของผูท้รงคุณวุฒ ิ

  ข้อเสียของการสมัมนา 

  1. ในบางครัง้ทีป่รกึษากลุ่มหรอืสมาชกิบางคน อาจครอบง าความคดิของผูอ้ื่นได ้
เพราะมวียัวุฒ ิคุณวุฒหิรอืต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน  

  2. ถ้ามเีวลาจ ากัดรบีสรุปผลมากเกินไป อาจได้ข้อสรุปที่ไม่ครบถ้วนและไม่
สมบรูณ์ 

  3. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิขาดประสบการณ์ และมคีวามคิดของตนเองเป็นใหญ่     
จะท าใหไ้มส่ามารถพฒันาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
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 14. การศึกษานอกสถานท่ี (Field trip)  
 เป็นการผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไปศึกษายังสถานที่อื่นนอกสถานที่ฝึกอบรม 

เพื่อให้พบเห็นสิง่ใหม่ ๆ ภายนอก ให้สามารถน ามาปรบัใช้ในการปฏบิตัิงาน ซึ่งผู้จดัการ
ฝึกอบรมต้องเตรยีมการเป็นอย่างด ีวธิกีาร คอื น าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปศกึษาดูงานนอก
สถานที ่ 

 ข้อดีของการศึกษานอกสถานท่ี  
  1. เพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจไดเ้หน็การปฏบิตัจิรงิ  
  2. ท าใหส้รา้งความสนใจและความกระตอืรอืรน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  3. ท าใหส้รา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  ข้อเสียของการศึกษานอกสถานท่ี  
  1. ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณค่าใชจ้า่ยสงู 
  2. ตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะสถานทีท่ีจ่ะไป 

ศกึษาดงูาน 

 15. การเรียนรู้รากการปฏิบติั (The Action Learning) 

  เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิในการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ คอื การเรยีนรูท้ีม่กีารน าปัญหาในการปฏบิตังิานมาเป็นโจทยใ์นการเรยีนรูอ้กี
ทัง้ต้องมกีารคดิหาวธิใีนการแกปั้ญหาหรอื พฒันางานซึง่เป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูเ้รยีนเองและ
องคก์ารดว้ย (Gary Rees & Paul E.Smith, 2014, p.363-364) 
  ข้อดีของการเรียนรู้รากการปฏิบติั 

  1. ไดร้บัความรูจ้ากประสบการณ์จรงิในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 

  2. ท าใหเ้กดิการคดิรว่มกนัในรปูแบบการระดมสมองจะท าใหไ้ดส้ิง่ใหม่ที ่
หลากหลาย 

  3. ท าใหเ้กดิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเพื่อนรว่มอบรมและสรา้ง 
เครอืขา่ยได ้

  4. ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูก้ารท างานเป็นทมี 

  ข้อเสียของการเรียนรู้รากการปฏิบติั 

  1. หากผู้ด าเนินการฝึกอบรมขาดทักษะจะท าให้ผู้เข้าการอบรมไม่ไดเรยีนรู้ 
อยา่งแทจ้รงิ 
  2. หากผูเ้ขา้รบัการอบรมไม่มปีระสบการณ์ และขาดทกัษะในแสดงความคดิเหน็ 

จะท าใหก้ารฝึกอบรมไมไ่ดผ้ล 
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 16. การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On the job training) 
  เป็นการฝึกอบรมที่ให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้เรยีนรูก้ารปฏบิตังิานจรงิดว้ยการ
ลงมอืปฏบิตั ิโดยให้หวัหน้างาน หรอื ผู้ที่เป็นผู้เชยีวชาญในงานสอนในสถานที่ท างานจรงิ 
ซึง่เป็นการปฏบิตังิานกบัอุปกรณ์ เครื่องมอื และบรรยากาศจรงิ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะเป็น
ผูเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิงานโดยไดเ้หน็สภาพการท างาน วธิกีารแสดงทีถู่กตอ้งโดยมี
การก ากบัจากผูส้อนงาน 

  ข้อดีของการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบติังาน 

  1. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เรยีนรู้การปฏิบัติงานจริงหรือประสบการณ์จริง 
ในขณะทีเ่รยีนรูง้าน ท าใหไ้ดเ้หน็ความชดัเจนในงานนัน้ และจดุบกพรอ่งของตนเอง 
  2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดน้ าความรู ้หลกัการ ทฤษฎใีชใ้นการประยกุตจ์รงิ 
  3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกบัหวัหน้างาน และเพื่อนร่วมไดส้อนงาน ท าใหม้คีวาม
ผกูพนักนัท าใหช้่วยเหลอืแนะน าการท างานไดด้ ี

  ข้อเสียของการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบติังาน 

  1. ท าให้สิ้นเปลอืงเวลา และพี่เลี้ยงผู้สอนงานต้องเสยีสละเวลาท างานมาคอย
ก ากบัดแูล 

  2. พี่เลีย้งสอนงานบางคนไม่ได้ใส่ใจสอนงานให้อย่างเต็มที่ อาจมกีารสอนแบบ
มกังา่ยขอไปท ีท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมจ าสิง่ทีผ่ดิไปใชป้ฏบิตัเิกดิความเสยีหายได้ 
  3. พี่เลีย้งสอนงานบางคนอาจขาดทกัษะในการสอนงาน จงึไม่สามารถสอนงาน
ในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจึงรบัวิธีการปฏิบัติงานแบบไม่ถูกต้องไม่สามารถ
ท างานได ้

  4. หากอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่พร้อม อาจท าให้ไม่ได้ร ับ
ประโยชน์เท่าทีค่วร  
  อกีทัง้เทคนิคการอบรมขณะปฏิบติังาน จะมวีธิกีารฝึกอบรมที่จรงิ จงึมกีาร
น ามาใช้ในการใชฝึ้กอบรมที่ให้ความส าคญัในการปฏบิตังิานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่
เริม่งานใหมเ่ขา้มาปฏบิตังิาน การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน มหีลายวธิทีีน่ิยมใช ้คอื 

  16.1 วิธีสอนงาน (coaching) เป็นวธิกีารฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน ซึง่ผูจ้ดัการ
อาจจะเป็นผู้สอนงานเอง หรอืมอบหมายให้หวัหน้างาน หรอืพี่เลี้ยงเป็นผู้บอกถึง เทคนิค 
วธิกีารท างาน โดยเรยีนรูง้านจรงิไปด้วยและให้พนักงานใหม่หรอืผู้เข้ารบัการอบรมลงมอื
ปฏบิตัจิรงิดว้ย เนื่องจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องการทกัษะ เช่น การควบคุมเครื่องจกัร 
โดยสงัเกตจากหวัหน้างาน เป็นตน้  
  16.2 การหมุนเวียนงาน (job rotation) เป็นการฝึกอบรมที่พนักงานได้รบั
มอบหมายผู้จดัการให้เคลื่อนยา้ยจากงานหนึ่งไปยงัอกีงานหนึ่งช่วงเวลาที่วางแผนไว้เป็น
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เทคนิคการสอน ทัง้นี้  เพื่อลดความเบื่อหน่ายงานแบบเดิมของพนักงาน หรอืให้เรยีนรู้      
สิง่ใหม ่ๆ เป็นการฝึกอบรมทีล่ดการลาออกของพนกังานทีม่คีวามซ ้า จ าเจกบังานเดมิ ๆ 

  16.3 การฝึกอบรมด้วยการฝึกงาน (apprenticeship training) เป็นการให้
ค าแนะน าในการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน และนอกเหนือจากการปฏบิตังิาน 
เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานตามลกัษณะต่าง ๆ วธิกีารนี้มกัใช้กบัการฝึกอบรมบุคคลในอาชพี
หลากหลาย จ านวนมาก เช่น การอบรมแพทยใ์หม ่นกักฎหมาย นกัศกึษาฝึกงาน เป็นตน้ 

 17. การระดมสมอง (Brain Storming) 
  เป็นเทคนิคการประชุมกลุ่มเลก็ไมเ่กนิ 15 คน ในการะชุมจะเปิดโอกาสใหทุ้กคน
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ปราศจากข้อจ ากัดหรอืกฎใด ๆ ในหัวข้อใด หัวข้อ หรอื
ปัญหาหนึ่งที่น ามาช่วยกันคิดแสดงเหตุผลร่วมกัน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น การค้นหา
สาเหตุของปัญหา หรอืข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเรว็ เป็นวิธกีารที่ดีกระตุ้น
ความคดิสรา้งสรรค์ และเกิดการมสี่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุด เพื่อให้สมาชกิในกลุ่มเสนอ
แนวความคดิใหม่ ๆ ขึน้มา โดยเป็นแนวทางสู่การวางแผนการด าเนินการ ดงันัน้ ในการ
แสดงความเหน็หรอืขอ้เสนอทุกขอเสนอจะถูกกลัน่กรองดว้ยกนัอกีครัง้จนเป็นทีย่อมรบัและ
เหน็พอ้งกนั 

  ข้อดีของการระดมสมอง 

  1. เปิดโอกาสใหส้มาชกิทุกคน ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 
  2. ท าใหฝึ้กรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

  3. เน้นให้มีปรมิาณของความคิดเห็น ให้ออกมายิง่มากยิง่ดี โดยที่ยงัไม่ต้อง
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล (free thinking) 

  4. กระตุ้นให้สมาชกิในกลุ่มได้แสดงความคีห่ลากหลายและไม่ครอบง าความคดิ
ของกนัและกนั 

 ข้อเสียของการระดมสมอง 

 1. ไม่ควรมกีารวิพากษ์วจิารณ์ข้อดีข้อด้อยของความคดิเห็นที่ถูกเสนอขึ้นมาใน
ระหว่างทีม่กีารแสดงความคดิเหน็ 

 2. หากพนักงานทีไ่ม่กลา้แสดงความคดิเหน็จะท าใหไ้ม่ไดค้วามคดิใหม ่ๆ ทีม่คีวาม
หลากหลาย  
 3. หากผู้ด าเนินรายการหรอืควบคุมการด าเนินกิจกรรมขาดทกัษะในการด าเนิน
กลุ่มจะท าใหป้ระเดน็ต่าง ๆ อาจจะไมไ่ดใ้นสิง่ทีส่ าคญั 

 จากเทคนิคการฝึกอบรมทีก่ล่าวมาแลว้นัน้เป็นวธิกีารฝึกอบรมทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การช่วยใหก้ารจดัการฝึกอบรมไดเ้ลอืกเทคนิคมาเครือ่งมอืถ่ายทอด ความรู ้ทกัษะ กจิกรรม
ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้กดิการเรยีนรู ้และวตัถุประสงคก์ารจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ใน
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ขณะเดียวกันยงัมีเทคนิคการฝึกอบรมเฉพาะ ที่เกี่ยวกับรูปแบบโปรแกรมการอบรมที่
สามารถช่วยใหผู้จ้ดัการฝึกอบรมฝึกอบรมไดน้ ามาประกอบหรอืเลอืกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม
ให้มคีวามเหมาะสม ซึ่งขอน าเสนอถึงเทคนิคการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในงาน
พรอ้มบอกถงึขอ้ด ีขอ้เสยีของแต่ละเทคนิคสรปุไวด้งัต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 7.1 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของรปูแบบต่างๆ ส าหรบักจิกรรมการฝึกอบรมและการพฒันา 
รปูแบบโปรแกรมการอบรม 

(Type of Program) 

ข้อดี (Advantages) ข้อเสีย(Disadvantages) 

1. การฝึกอบรมในงาน (On 

the Job) 

  

   1 . 1  ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์และการประชุม
ทางไกล 

- เหมาะส าหรบัพนกังานทีอ่ยูต่่างสาขา 
- การตดิต่อสื่อสารสะดวกรวดเรว็ 

- ช่วยลดตน้ทุนการอบรม 

- หัวข้อการอบรมอาจจะเกี่ยวกับการ
ท างานหรือไม่เกี่ยวข้องการกับการ
ท างานกไ็ด ้

- การลงทุนเกี่ยวกบัอุปกรณ์ในการ
อบรมในครัง้แรกมีต้นทุนค่อนข้าง
สงู 
- ต้องมีการประยุกต์รูปแบบการ
อบรมใหเ้หมาะสม 

  1.2 การฝึกอบรมช่างฝีมือใน
การงาน 

- ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานจรงิ 
- ใชใ้นการฝึกอบรมหวัขอ้ทีห่ลากหลาย 

- ใชเ้วลาในการอบรมนาน 

- คา่ใชจ้า่ยสงู 
- หวัขอ้อบรมอาจจะไม่เกี่ยวขอ้งกบั
งานในหน้าที ่

  1.3 อบรมในงาน และการเป็น
ผูช้่วย 

- มกีารถ่ายทอดความรู ้
- มีความเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติงาน
จรงิ 

- เ ป็ น ก า รท ด ล อ งป ฏิ บั ติ ง าน
บางสว่น 

- ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 1.4 การหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) 

- สามารถใชก้บังานหลายหน้าที ่
- ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นทางปฏบิตัจิรงิ 

- ไม่ต้องรบัผดิชอบกบังานในหน้าที่
นัน้โดยตรง 
- เป็นการปฏบิตังิานชัว่คราว 

 1.5 ระบบพีเ่ลีย้ง - มกัจะเป็นการอบรมทีไ่มเ่ป็นทางการ 
- มคีวามเกีย่วขอ้งกบังานโดยตรง 
- มคีา่ใชจ้า่ยสงู 

- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหัวหน้า
งาน 

- หวัหน้างานบางอาจไม่พร้อมที่จะ
สอนงาน 

 2.ก าร ฝึ ก อ บ รม ใน ส ถ าน
ประกอบการแต่ไม่เก่ียวกับ
ง า น  (Onsite, But Not On-

the-Job) 

  

   2.1 ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นสถาน
ประกอบการ 

- ก าหนดหวัขอ้การอบรมตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน 

- ช่วยในการสนบัสนุนวสิยัทศัน์และ
วฒันธรรมองคก์าร 

- คา่ใชจ้า่ยสงู 
- จ าเป็นตอ้งมทีกัษะทางการจดัการ 
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ตารางท่ี 7.1 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของรปูแบบต่างๆ ส าหรบักจิกรรมการฝึกอบรมและการพฒันา 
   (ต่อ) 
รปูแบบโปรแกรมการอบรม 

(Type of Program) 

ข้อดี (Advantages) ข้อเสีย(Disadvantages) 

  2.2 การสอนแบบอนิทราเน็ต
และอนิเตอรเ์น็ต 

- ลดคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 
- ทนัเวลาในการอบรม 

- เรยีนรูร้ายบุคคลและโตแ้ยง้ได้ 
- เรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

- ไมเ่หมาะสมกบัพนักงานบาง
ทกัษะ 
- ใชเ้วลานานในการพฒันา 
- มปีระสทิธภิาพส าหรบักลุ่มใหญ่
เท่านัน้ 

- บ่อยครัง้ทีไ่มม่กีารสนบัสนุนเมื่อผู้
ฝึกงานเผชญิกบัปัญหาการเรยีนรู้ 

  2.3 การฝึกอบรมแบบเสมอืน
จรงิ 

- เป็นถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารไปยงัต่าง
สาขา 

- คา่ใชจ้า่ยสงู 
- อาจจะไมต่อบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้อบรมไดค้รบถว้น 

3. การอบรมนอกสถาน
ประกอบการ  (Typically 

Offsite) 

  

    3.1 หลกัสตูรอบรมทีเ่ป็น
ทางการ  

- คา่ใชจ้า่ยไมส่งูมากนัก 

- ไมเ่สยีเวลาการท างาน 

-ตอ้งมทีกัษะดา้นการอ่าน การเขยีน 

- เกดิการเรยีนรูไ้ดไ้มเ่ตม็ที่ 
    3.2 สถานการณ์จ าลอง - ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู ้

- สรา้งบรรยายใหน่้าเรยีนรู้ 
- อาจจะไมส่ามารถใชไ้ดทุ้ก
สถานการณ์ 

- มคีา่ใชจ้า่ยสงู 
   3.3 ศูนยก์ารประเมนิและการ
ใหแ้สดงความคดิเหน็ 

- มกีารน าเสนอเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
จรงิ 

- มคีา่ใชจ้า่ยสงู 
- การด าเนินงานตอ้งใชเ้วลานาน 

  3.4 บทบาทสมมตุ ิ - เหมาะส าหรบัการทกัษะดา้น
ปฏสิมัพนัธ ์

- เป็นการน าเสนอความคดิเหน็ของ
ตนเองต่อผูอ้ื่น 

- อาจจะไมส่ามารถน ามาใชใ้น
สถานการณ์จรงิ 

  3.5 การฝึกอบรมดา้น
ความรูส้กึ 

- เหมาะส าหรบัการตระหนกัรูใ้นตนเอง 
-เป็นการน าเสนอความคดิเหน็ของ
ตนเองต่อผูอ้ื่น 

- อาจจะไมเ่กี่ยวขอ้งกบังานใน
หน้าที่ 
- อาจจะไมส่ามารถน าใชใ้นการ
ปฏบิตังิานได ้

  3.6 การท่องป่า - สามารถสรา้งทมีงาน 

- สามารถสรา้งความตระหนักรูใ้น
ตนเอง 

- มคีา่ใชจ้า่ยสงู 
- ตอ้งมสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Human Resource Management.  Eleventh Werner, S. Randall  

       S., Schuler, & Jackson, S.E. 2012., p.262.  
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 จากตารางที่ 7.1 การเลือกรูปแบบส าหรบักิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนา      
มรีปูแบบที่มคีวามแตกต่างกนัที่สามารถเลอืกใช้รปูแบบต่าง ๆ จะกล่าวถึงในตารางที่ 7.1

แสดงใหเ้หน็โดยทัว่ไปของรปูแบบโปรแกรมการอบรม 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การฝึกอบรมในงาน 
การฝึกอบรมในสถานประกอบการแต่ไม่เกี่ยวกบังาน และการอบรมนอกสถานประกอบการ 
จะเห็นได้ว่า รูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมสามารถน ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้น าสิง่ที่ได้  ไป
ปรบัใช้ในการปฏบิตัิงานได้ ทัง้นี้ ในแต่ละรปูแบบก็จะแสดงให้เหน็ถงึขอ้ด ีและขอ้เสยีของ
แต่ละรูปแบบว่า มคีวามเหมาะสมที่จะเลือกใช้รูปแบบใดกับวธิีการที่จะถ่ายทอดความรู ้
ทกัษะ และเจตคติ ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการเรยีนรู้ และได้ประโยชน์หรอืมคีวาม
คุม้ค่ามากน้อยเพยีงใดดว้ย 

 

สรปุ 

 เทคนิคการฝึกอบรมเป็นวิธกีาร เครื่องมอื และกิจกรรมที่วิทยากรหรอืผู้สอนได้
ก าหนดขึน้ เพื่อน ามาเป็นสิง่ทีช่่วยในการถ่ายโอน เชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และสื่อสารความหมาย ความรูส้กึนึกคดิระหว่างผู้เข้ารบัการฝึกอบรม และ
วทิยากร รวมทัง้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ทกัษะ ความสามารถ เจตคติที่
ถูกตอ้ง และมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีถู่กต้อง เหมาะสมสามารถน าไปปรบัใชใ้น
การปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพและใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การเลอืก
เทคนิคการฝึกอบรม จงึมคีวามส าคญัต่อการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม หากเลอืกเทคนิค
การฝึกอบรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้ ท าใหช้่วยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมมคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ วธิกีารทีน่ ามาใชอ้ย่างเหมาะสมจะท าใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ี่สรา้งองค์ความรู ้เกดิทกัษะ และมเีจตคตทิี่ดต่ีอการท างาน เทคนิคการฝึกอบรมที่
เหมาะสมกบัเนื้อหาหลกัสูตรการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจะท าให้คลายความเบื่อหน่าย 
และการเลอืกเทคนิคที่สามารถท าให้ผู้เรยีนน าทกัษะ ความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมก็จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนัน้ ผู้จดัการ
ฝึกอบรมจะต้องเลอืกทราบถงึประเภทของการฝึกอบรมซึ่งจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้
ดงันี้ (1) การแบ่งเทคนิคการฝึกอบรมโดยยดึผูท้ ากจิกรรมเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่ เทคนิควทิยากร
เป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูห้รอืมบีทบาทมากกว่าผู้เขา้รบัการฝึกอบรม และ (1) เทคนิค
การฝึกอบรมทีใ่ชผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู้การแบ่งเทคนิคการฝึกอบรม
ตามแนวทางของส านักคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนแห่งสหรฐัอเมรกิา ได้แก่ เทคนิค
การบอกเล่า เทคนิคการกระท า และเทคนิคการแสดง เป็นตน้ 
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 เทคนิคการฝึกอบรมที่นิยมใช้ในการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมทัว่ ๆ ไป             
มหีลากหลายเทคนิค ได้แก่ เทคนิคการบรรยาย การอภิปราย การอภิปรายเป็นหมู่คณะ 
การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายเป็นชุด แบบการเรยีน
ส าเรจ็รปู เกมบรหิาร การสาธติ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร การประชุมซนิดเิคท กรณีศกึษา 
การแสดงบทบาทสมมุต ิการฝึกปฏบิตั ิการใหก้ารศกึษาดว้ยตนเอง การสมัมนา การศกึษา
นอกสถานที่ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การระดมสมอง      
เป็นต้น เทคนิคการฝึกอบรมแต่ละวิธีก็ย่อมมขี้อดี และข้อบกพร่องของแต่ละเทคนิคที่มี
ความแตกต่างในการเลือกน าไปใช้ให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมและพัฒนาให้เกิด
ประสทิธภิาพจงึจ าเป็นต้องมกีารพจิารณาถึงสิง่เหล่านี้เป็นส าคญั  เพื่อให้การฝึกอบรมใน    
แต่ละโปรแกรมการฝึกอบรม สามารถเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมยอ่มสะทอ้นถงึประสทิธภิาพสงูสุดนัน่เอง 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ใหบ้อกถงึความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม 

2. ในการเลอืกเทคนิคการฝึกอบรม มคีวามส าคญัอยา่งไรทีจ่ะน ามาใชใ้นการฝึกอบรมให้ 
   เกดิประสทิธภิาพ 

3. ใหบ้อกถงึความเฉพาะหรอืลกัษณะพเิศษ ทีท่ าใหผู้จ้ดัการดา้นการฝึกอบรมและพฒันา 
   ตอ้งพจิารณาถงึการเลอืกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม 

4. การเลอืกใชเ้ทคนิคในการฝึกอบรม ควรจะตอ้งมกีารพจิารณาใหม้คีวามเหมาะสมกบัการ 
    ฝึกอบรมอยา่งไรบา้ง 
5. การแบ่งประเภทเทคนิคการฝึกอบรมมกีารจ าแนกหรอืแบ่ง ควรจะตอ้งมเีกณฑใ์นการ 
   แบ่งอยา่งไรบา้ง 
6. การแบ่งประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม โดยค านึงถงึบทบาทของวทิยากรและบทบาท 

   ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีต่อ้งเขา้ไปมบีทบาทในการเรยีนรูม้หีลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
7. ใหบ้อกถงึเทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่่งเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงดา้นความรู ้ 
    (Knowledge) ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมมา 5 เทคนิคพรอ้มอธบิายและบอกถงึ 
    ขอ้ดแีละขอ้เสยี แต่ละเทคนิค 

8. ใหบ้อกถงึเทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงดา้นทกัษะ  
    (Skill) ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมมา 5 เทคนิคพรอ้มอธบิายและบอกถงึขอ้ด ีและ   
    ขอ้เสยีแต่ละเทคนิค 

9. ใหบ้อกถงึเทคนิคการฝึกอบรมทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงดา้นเจตคติ 
    (Attitude) ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมมา 5 เทคนิคพรอ้มอธบิายและบอกถงึขอ้ด ี

    และขอ้เสยีแต่ละเทคนิค 

10. รปูแบบโปรแกรมการฝึกอบรมทีเ่น้นการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการประชุม 

    ทางไกล เมือ่น ามาพจิารณาแลว้จะพบขอ้ด ีและขอ้บกพรอ่งอยา่งไรบา้ง 
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บทท่ี 8 

การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์

และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม 

 

 

การกา้วเขา้สู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยการพฒันาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Innovation Drive Economy) ท าให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครฐัและธุรกิจเอกชน ต่างให้ความส าคญัในการพฒันาประเทศด้วยข้อมูลข่าวสารที่อาศัย
เทคโนโลยดีว้ยระบบดจิทิลั (digital) การสรา้งความรูเ้พื่อใหค้นเกดิการเรยีนรู้ทีน่ าเอาระบบทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้ให้ทุกคนไดเ้รยีนรูต้ามความถนัด ทีเ่รยีนรูไ้ด้ทุกช่องทาง ทุกเวลา ด้วยระบบ
เวบ็ไซต์ ใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็เพื่อการสื่อสารทางการเรยีนรูเ้พื่อพฒันามนุษยใ์นองคก์าร 
การใช้เทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นที่ทุกสิ่งที่ เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง  เพื่ อน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางการด าเนินธุรกจิใหส้ามารถแข่งกบัองคก์ารในธุรกจิเดยีวกนัและต่างธุรกจิได ้
การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นการองค์การ จงึต้องพฒันาให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงโดยน า
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการฝึกอบรมใหบุ้คลากรไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นกระบวนการทีมุ่ง่สู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การพัฒนาองค์การในโลกปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยเีพื่อน ามาช่วยให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้ในงานของตนเองด้วยการเรยีนรู้โดยน า
เทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันาทกัษะงาน และการเรยีนรูจ้ะท าให้กระตอืรอืรน้ ทุ่มเทมุ่งมัน่ใน
การท างาน ที่เป็นการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พนักงานอยากรู ้อยากเห็น เนื่องจากการน า
เทคโนโลยมีาใช้ในการฝึกอบรมจะท าใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารท างานที่เป็นนวตักรรมในการผลติ
สินค้าและบริการ รวมทัง้ การฝึกอบรมในปัจจุบันจะเป็นเรียนรู้ด้วยเครื่อ งมือที่ใช้ในการ
ปฏบิตังิานจรงิทีต่อ้งมกีารถ่ายทอดการเรยีนรูสู้่การปฏบิตังิานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี ทีท่ าใหเ้กดิ
การเรยีนรูไ้ดใ้นทุกสถานที ่เวลา รวดเรว็ และมกีารสรา้งเครอืข่ายได ้โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่
จ าเป็นที่ต้องเรยีนในห้องที่มผีู้สอนกบัผู้เรยีนถ่ายทอดให้หรอืแลกเปลี่ยนกนัเท่านัน้ แต่การใช้
เทคโนโลยมีาใชใ้นการฝึกอบรม จะท าให้พนักงานในยุคสมยัใหม่เกดิการเรยีนรู ้และส่งเสรมิให้
การเรยีนรูน้ าสิง่ที่แปลกใหม่เขา้ใชใ้นการสรา้งสรรค์ ท าให้เกดินวตักรรมใหม่ ๆ ต่อการน ามาสู่
การปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกนัการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ประเทศที่มกีารพัฒนาจะมกีาร
ด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็ได้เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

ถงึแมว้่าการเรยีนรูน้ัน้ มวีตัถุประสงคท์ีต่อ้งเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิ
ด้วยการปฏบิตัิหรอืประสบการณ์อย่างถาวร ในอดตีการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์    
ยงัมีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ อาจยงัไม่แพร่หลายนัก แต่ในโลก
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ปัจจุบนันี้ ก้าวเขา้สู่โลกที่ทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยนี า เครื่องมอื เครื่องจกัรทัง้หลายถูกน ามา
พฒันาให้มนุษยส์ามารถท างานได้อย่างรวดเรว็ ทนัสมยั และประสทิธภิาพสูงมาก โดยเฉพาะ
การพฒันาฝึกอบรมพนักงานใหเ้กดิการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาความรูใ้หน้ ามาใช้ในงาน ซึ่งต้องการ
พนักงานทีม่ทีกัษะสูง (high performance) และทกัษะทีห่ลากหลาย (Multi-skills) ดงันัน้ การน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน จงึนับว่าเป็นการเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนิกส์
ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของโลกาภวิตัน์ ในประเทศทางตะวนัตกไดม้กีารพฒันาพนักงานดว้ย
การฝึกอบรมผ่านเดสก์ท็อป (desktop) และคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล เพื่อมาพฒันาให้สามารถ
น ามาช่วยในการใหต้อบสนองความต้องการในการบรกิารบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ฝึกอบรมดว้ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพใหก้บัพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทนัเวลา ในการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาเพื่อใหก้ารฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพ จงึท าใหบ้รษิทัชัน้น าในโลก
หลายบรษิทัด าเนินธุรกจิไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกดิภาวะวกิฤต ิเช่นเดยีวกนักบับรษิัท 
Cisco Systems เป็นบรษิทัชัน้น าในการพฒันาระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เริม่ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 
1986 จนมพีนักงานมากถึงจ านวน 46,000 คน ในสาขาทัว่โลก แต่ในช่วงปี 2001 เกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า ท าให้ผลประกอบการลดลงถงึ 430 พนัลา้นดอลลาร ์จ าเป็นต้องปลดพนักงาน
มากกว่า 4,000 คน แต่บรษิทัก็ยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัการเรยีนรูข้องพนักงาน เพราะเชื่อมัน่
ว่า การเรยีนรู้แบบ E-Learning สามารถเป็นเครื่องมอืที่ดทีี่สุด ที่มกีารพฒันาระบบการเรยีนรู้
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หลกั คือ เพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพในการท างาน 
ให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ และลดต้นทุน เป็นต้น ซึ่งบรษิัท Cisco System น าเทคโนโลยทีี่ม ี
เห็นว่า ช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถพนักงาน ด้วยการฝึกอบรมให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศส่งเสรมิในการเรยีนรูใ้หก้บัพนกังาน 

จากการทีบ่รษิทั Cisco Systems ได้ส่งเสรมิสนับสนุนให้พนักงานมกีารเรยีนรูด้้วยการ
น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการฝึกอบรมให้กับพนักงานได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ   
อย่างยิง่ จะเห็นจากการน ามาใช้กบัฝ่ายบญัชี โดยผู้จดัการฝ่ายบญัชีสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกบั
บัญชีทัง้ระบบได้ ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด (download) ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์สามารถ
ปฏบิตัิงานตลอดเวลาแม้ขณะอยู่ภายนอกบรษิัทหรอืขณะเดินทาง และได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสาร   
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย า สะดวก และลดตน้ทุนเวลาในการท างานท าใหเ้กดิประสทิธภิาพ
เมือ่ท างานอยูแ่ห่งใดกส็ามารถตดัสนิใจไดใ้นเวลาเรง่ด่วนได้ 
 

เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้ 
 การด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะในการด ารงชวีติและการท างานของมนุษย์ในปัจจุบนัมี
ความเกี่ยวข้องกบัเครื่องมอืที่เป็นเทคโนโลยรีะดบัสูงมากมาย และจะพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้
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เทคโนโลยจีงึนับว่ามบีทบาทส าคญัส่งผลใหโ้ลกต้องมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  เพื่อใหท้นั
กบัความต้องการมนุษยจ์ าเป็นต้องเรียนรูแ้ละปรบัตวัให้ทนักบัโลกในยุคปัจจุบนันี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงเห็นถึงโอกาสที่ต้องพัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน    
อย่างไม่หยุดยัง้ ฉะนัน้ การฝึกอบรมต้องน าเทคโนโลยขีัน้สูงเหล่านัน้ เขา้มาเป็นเครื่องมอืช่วย
ในการพฒันาบุคคลที่จะเป็นช่องทางให้องคก์ารสามารถสรา้งกลยุทธท์างธุรกจิและมผีลต่อการ
บรรยากาศในการท างาน ดงัจะสอดคล้องกับค ากล่าวของ Stan Vangilder (1999, p.239) ได้
กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมต้องมกีารพฒันามาเรื่อย ๆ ตัง้แต่การฝึกอบรมในห้องเรยีนโดยมคีรู
หรอืวทิยากรเป็นผู้สอนดว้ยวธิกีารบรรยาย จนมาพฒันาเป็นการดูวดีทิศัน์ แต่กย็งัอาจไม่ท าให้
ผู้เรยีนเกดิความสนใจมากนัก พอถึงปัจจุบนั ได้พฒันาด้วยเทคโนโลยไีด้หลากหลายรูปแบบ
มากมาย เพื่อท าให้การฝึกอบรมพนักงานได้เกดิการเรยีนรูด้้วยตนเองได้ทุกเวลา ทุกเมื่อ และ
สถานทีแ่ห่งหนใดกไ็ด้ตามความสะดวก เมื่อพนักงานมคีวามสนใจในตนเอง ที่จะท าการเรยีนรู้
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมกบัตนเองและกบังานที่ก าลงัปฏบิตัอิยู่นัน้  ย่อมส่งผลทีด่ต่ีอการ
พฒันาไดอ้ยา่งตรงกบัความตอ้งการทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืผลติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดด้ว้ยเทคโนโลยทีี่
จะช่วยสรา้งผลก าไร ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีจ่ะสนบัสนุนใหอ้งคก์ารด าเนินธุรกจิ 

 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท าให้องค์การสามารถลดต้นทุนในการฝึกอบรม ท าให้
พนักงานเกดิการเรยีนรู้ที่มปีระสทิธภิาพเป็นการสรา้งบรรยากาศในการฝึกอบรม เมื่อพนักงาน
เทคโนโลยทีีจ่ะเรยีนรูใ้หม ่ๆ พรอ้มทัง้ สะดวกทีจ่ะเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา และสถานทีใ่ดกเ็รยีนรูไ้ด้
สามารถน าไปสู่การพฒันาเป้าหมายทางธุรกจิไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยกีาร
ฝึกอบรมใหม่ ๆ สามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ มลัติมเีดียการเรยีนทางไกล ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลเิคชัน่ อุปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
เหล่านี้  มผีลต่อการด าเนินการจดัฝึกอบรม การบรหิารการฝึกอบรม และการสนับสนุนการ
ฝึกอบรม ดงันัน้ เทคโนโลยีช่วยท าให้เกิดประโยชน์ส าหรบัหน่วยงานฝึกอบรมที่น ามาใช้ให้
พนกังานไดม้กีารเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพในการพฒันาฝึกอบรมได้หลายประการดงันี้ 
 1. พนกังานสามารถควบคุมเวลาและสถานทีท่ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมได้ 
 2. พนกังานสามารถเขา้ถงึความรูแ้ละระบบผูเ้ชีย่วชาญตามความจ าเป็น 

 3. พนักงานสามารถเลอืกชนิดของสื่อ (พมิพ์ เสยีง วดีโิอ) ทีต่้องการใชใ้นโปรแกรมการ
ฝึกอบรม 

 4. การลงทะเบยีนหลกัสูตรการทดสอบและบนัทึกการฝึกอบรมสามารถท าได้  โดยใช้
ระบบอเิลก็ทรอนิกสช์่วยลดเอกสารและเวลาทีจ่ าเป็นส าหรบักจิกรรมการบรหิาร 
 5. ความสามารถของพนกังานในระหว่างการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบได้ 
 6. วิธีการฝึกอบรมแบบดัง้เดิม เช่น การเรียนการสอนในชัน้เรียน และการสร้าง
แบบจ าลองพฤตกิรรม สามารถน าไปใชก้บัผูฝึ้กงานแทนทีจ่ะตอ้งไปยงัสถานทีฝึ่กอบรมกลางๆ 
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 การท างานร่วมกนัแบบดิจิทลั (Digital Collaboration)  

 เทคโนโลยชี่วยให้การท างานร่วมกันแบบดจิติอลเกิดขึ้นได้ ความร่วมมอืแบบดจิิทลั 
เป็นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่และขยายขดีความสามารถของพนักงานในการท างานร่วมกนั โดย
ไม่ค านึงถึงความใกล้ชิดทางภูมศิาสตร์ การท างานร่วมกันแบบดิจติอลรวมถึงระบบการส่ง
ข้อความด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบชุมชน
ออนไลน์ของการเรยีนรูท้ี่จดัขึ้นตามหวัข้อที่พนักงานสามารถเข้าถึงพื้นที่ ในการสนทนาแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กัน หรอืการโต้ตอบทันที และแบ่งปันเนื้อหา ความรู้ในการฝึกอบรมใช ้     
เวบ็ลงิค ์และระบบจดัการเอกสารดว้ยเทคโนโลยทีีเ่ป็นการท างานรว่มกนัทีท่ าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งระบบการท างานร่วมมอืจะเป็นระบบที่มกีารรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ภาพ 
เสยีง วดีิโอ และการน าเสนอด้วยระบบออนไลน์ของแต่ละคนได้ผู้เรยีนจะสามารถศึกษา หรอื
เรยีนรู้ระบบนี้ได้ด้วยตนเอง ท าให้สะดวก นับว่าระบบการสื่อสารและยกระดับให้องค์การ
สมยัใหม่ได้น ามาใช้ในการบรหิารจดัการได้อย่างตอบโจทย์การสื่อสารที่ทันสมยัมากยิ่งขึ้น 
กลายเป็น Digital Workplace ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้การตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั ไม่ว่าจะ
สถานที่ใด เวลาใดก็สะดวก และประหยดัเวลา ในด้านการน ามาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานก็
สามารถเรยีนรูผ้่านระบบการท างานของระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดใ้นหอ้งฝึกอบรมแบบพดูคุยกนัใน
ลกัษณะเหน็หน้ากนั ที่เป็นแบบการประชุมโต้ตอบกนัแบบเห็นหน้า (Video teleconferencing) 
หรอืมกีารจดัท าหลกัสูตรอบรมออนไลน์ ทีท่ าเป็นหอ้งฝึกอบรม หรอืหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิได้ หรอื
น าระบบ Web Conference มาใช้ในการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมด้วยการสรา้งแอพพลเิคชัน่ (application) เป็นการพฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์การ
ใช้งานที่น ามาสรา้งหลกัสูตรการฝึกอบรมหวัขอ้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเขา้มาเรยีนรู้
หลกัสูตรที่จะท าการอบรมได้ด้วยตนเอง และเลอืกเรยีนรูต้ามหวัขอ้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการพฒันา
ฝึกอบรมด้วยการเรยีนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และน าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการฝึกอบรมที่มี
ประสทิธภิาพ 

 การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงานในองค์การ จึงเป็นความท้าทายของ
ผู้บรหิารที่เล็งเห็นความส าคญัของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ในขณะเดียวกัน  เมื่อ
องคก์ารน าระบบการท างานร่วมแบบดจิทิลั (Digital Collaboration) เขา้มาใชใ้นองคก์ารมากขึน้ 
ก็ย่อมท าให้การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากขึ้น เพิม่ขดีความสามารถในการท างานเกิด
ความรวดเรว็ คล่องตวั ที่ส าคญัคอืให้เกดิการประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดัท า
หลักสูตรฝึกอบรม หรอืท าให้พนักงานได้มีช่องทางในการเรียนรู้พัฒนาตนเองในงานอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้เหมาะกบัยุคของระบบดจิทิลั  แม้กระทัง่การประชุมที่เร่งด่วน ก็สามารถใช้
การประชุมผูบ้รหิารเพื่อใหเ้กดิความเสมอืนจรงิ ทีม่กีารตดิต่อสื่อสารทีเ่ผชญิหน้าพรอ้มกนั หรอื
แบบประสานเวลาสื่อสาร (Synchronous communication) โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เรยีนสามารถโต้ตอบกนัได้ทนัที โดยการสนทนาผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบนี้ได้
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ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของผูบ้รหิารกบัพนักงานทีม่สีาขาอยู่เป็นจ านวนมาก
และอยู่ในต่างประเทศ  การท างานร่วมกันแบบดิจทิัล จะท าให้ผู้บรหิารได้มีการร่วมกันใน
ลกัษณะโต้ตอบและเห็นหน้ากนัที่เป็นธรรมชาตใินการประชุมที่ต้องเผชญิกนัได้ และแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์ีไ่ม่ทนัทใีนเวลานัน้ หรอืแบบไมป่ระสานเวลา (Asynchronous communication) วธิี
นี้ ผูเ้รยีนหรอืผูเ้ขา้รบัการอบรมจะเรยีนรูโ้ดยการส่งผ่านอเีมล ์(e-mail) เรยีนรูด้ว้ยตนเองบนเวบ็ 
หรือ  ซีดีรอม ( the web or CD-ROM) สนทนากลุ่ม  (discussion groups) และ ห้องสมุด    
เสมือนจรงิ (virtual libraries) ที่มีการอนุญาตให้ใช้ระบบ Asynchronous communication ใน
การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การในโลกของดจิทิลัแบบการท างานร่วมกัน
ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต จะเป็นการจูงใจให้บุคลากร หรอืพนักงานได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่างกนัไดท้ัง้ผูส้อนหรอืวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ ดงัแสดงใหเ้หน็ดงัภาพที ่8.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.1 การประชุมรว่มกนัทีม่กีารโตต้อบดว้ยเทคโนโลยทีีม่กีารท างานรว่มกนัแบบดจิทิลั 

ทีม่า : http://ablenet.co.th/solution/collaboration/, 25 มนีาคม 2561. 

 

ประเภทของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูจ้ะหมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ยสิง่ทีม่ ี

ชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่ ตัวคน (พนักงาน) อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความสะดวก 
สนับสนุนถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยทีี่ช่วยในการจดัสภาพแวดล้อมที่มคีวามเหมาะสมกบัยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อให ้    
ผูเ้รยีนรูไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยพีฒันาระบบการฝึกอบรมใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดห้ลายรปูแบบและมี
การเรยีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง ที่ท าให้เกิดความสนใจของผู้เรยีน องค์การ
จ าเป็นต้องจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้พนักงานหรอืผู้เรยีนรู้สนใจที่จะเรยีนรู้อยู่

http://ablenet.co.th/solution/collaboration/
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ตลอดเวลา ไม่เพยีงแต่จดัอบรมแบบห้องเรยีนที่มคีรูผู้สอนมายนืสอนหน้าห้อง หากแต่มกีาร
จดัเตรยีมห้องที่ใช้ในการฝึกอบรมให้เป็นห้องเรยีนด้วยเทคโนโลย ีด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ หรอื การจดัการฝึกอบรมดว้ยการใช้เครื่องมอื อุปกรณ์
ดว้ยระบบอเิลค็ทรอนิคสม์าช่วยในการถ่ายทอดความรู ้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกไดจ้รงิ รวมทัง้
ผู้เรยีนสามารถค้นคว้าได้ในขณะฝึกอบรมสามารถค้นหาข้อมูลได้ทนักบัผู้สอนก าลงัสอน ซึ่ง
เรยีกว่า เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัได้ระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน ซึ่งเครื่องมอืที่น ามาใช้ ได้แก่ เวบ็ไซต์ 
ระบบอนิเทอรเ์น็ต และการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมด้วยระบบเทคโนโลยี
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ดว้ยตา การสมัผสั การปฏสิมัพนัธ ์หรอืการโต้ตอบไดด้ว้ยตนเอง ในทีน่ี้จะ
ขอน าเสนอประเภทของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้ซึง่แบ่งออกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียน (Classroom Learning Environment)  

  การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรยีนรู้ที่ผู้สอนหรอืผู้ฝึกอบรมได้เป็น
ความรู้ด้วยการบรรยายเนื้อหาด้วยการน าเสนอความรู้ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งต่อ
ข้อมูลความรู้ให้กับผู้เรยีนรู้ได้เกิดการเรยีนรู้ในเนื้อหาซึ่งจะการค้นหาความรู้ในห้องเรยีน
เช่นเดยีวกนั ซึง่ผู้สอนเตรยีมการดว้ยการใช้โปรแกรมในการฝึกอบรมเพื่อใหผู้้เรยีนไดม้กีารฝึก
ปฏบิตัใินห้องเรยีนเพื่อให้ผู้เรยีนรูเ้กดิทกัษะ ให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมได้เกดิการเรยีนรูจ้รงิที่ลงมอื
ปฏิบัติจากโปรแกรมที่ผู้สอนได้มกีารน ามาใช้ในการฝึกอบรม เช่น วดีิโอภาพประกอบ การ
น าเสนอด้วย power – point เป็นต้น ซึ่งสภาพการฝึกอบรมด้วยการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนจะ    
ท าให้บรรยากาศในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรูจ้ากผู้สอนหรอืวทิยากรต้องใชค้อมพวิเตอรใ์น
การช่วยสอน หรอืท าให้ผู้เรียน หรือฝึกอบรม ได้รบัความรู้หรือเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและ    
เสมอืนจรงิ หรอืสมัผสัไดจ้ากแหล่งขอ้มลู  
 2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยี  (Technological Learning 

Environment)   
  เทคโนโลยชี่วยให้การเรยีนรูก้ลายเป็นกระบวนการที่พลวตัมากขึ้น สภาพแวดล้อม
การเรยีนรูไ้ด้ขยายไปสู่การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัเนื้อหาการฝึกอบรมมากขึน้  รวมทัง้
ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะช่วยออกแบบเครื่องมอื อาศยัเทคโนโลยจีะน ามาใช้เป็น
โปรแกรมประยุกต์ (Application) ใช้งานในการออกค าสัง่ ซึ่งการออกแบบค าสัง่จะถูกส่งไปยงั
ผูเ้รยีนออนไลน์โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นหลกั บรรยากาศในการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนหรอือาจารยผ์ูส้อน
จะใช้กลไกถ่ายทอดเนื้อความรู้ส่งผ่านด้วยระบบเทคโนโลยีมายงัผู้เรยีนรู้ เป็นการพัฒนา
เทคโนโลยเีพื่อการฝึกอบรมใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาจากระบบอนิเทอรเ์น็ต หรอืเวบ็ไซต์ ท าใหผู้เ้รยีน
ไดเ้กดิการพฒันาทกัษะในการฝึกอบรม ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเป็นรูด้ว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มลูที่
เป็นเว็บไซต์ที่ผู้สอนได้ส่งผ่านในระบบอินเตอร์หรือออนไลน์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนา
เครื่องมอืในการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัยุคดจิทิลั ท าให้ผู้เรยีนรู้เกิดความสะดวกที่สามารถ
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เรยีนรูไ้ดทุ้กเวลา ทุกสถานที่ รวมทัง้ มกีารปฏสิมัพนัธโ์ต้ตอบกบัผูส้อนไดด้ว้ยผ่านระบบดจิทิลั
ได้ ดงันัน้ ในปัจจุบนัวทิยากรหรอืผู้สอนจงึอาศยัเทคโนโลยเีขา้มาสนับสนุนในการจดัฝึกอบรม
ในหลกัสูตรต่าง ๆ ให้ผูเ้รยีนรู้ หรอืผูเ้ขา้รบัการอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูห้ลายอย่าง ไดแ้ก่ ระบบ
วดีโิอทีม่ลีกัษณะโต้ตอบ และ ระบบอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น ระบบการฝึกอบรมในลกัษณะน้ี จะท า
ให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้มกีารสบืค้นหาขอ้มูลที่ต้องการได้ทนัที หากมคีวามต้องการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ เรยีนรู้เสมือนจรงิเกิดปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ สนุกกับการฝึกอบรม        
เกดิความทา้ทาย รวมทัง้ จะเน้นใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและ
ตามความถนัด ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนรูด้ว้ย ดงันัน้ สภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูใ้ชเ้ทคโนโลย ีจงึท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลา 
 3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสม (Blended Learning)  

  เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผ่สมผสาน รปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นเรยีนรู้
ที่เกิดขึ้นในห้องเรยีนและผสมผสานกับการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน ที่ผู้สอนกับผู้เรยีนไม่ต้อง
เผชญิหน้ากนั ใช้การเรยีนรูท้ี่อาศยัแหล่งเรยีนรูท้ี่มอียู่หลากหลาย เช่น ใช้การเรยีนรูผ้่านระบบ
เทคโนโลย ีหรอืระบบอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น การพฒันาฝึกอบรมในองค์การเป็นโอกาสในการใช้
เทคโนโลยทีี่เป็นเครื่องมอืสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรยีนกับเรยีน ผู้เรยีนกับ
ผู้สอนหรอืวิทยากร ได้อย่างหลากหลายช่องทาง ซึ่งสภาพการเรยีนรู้แบบผสมผสานท าให้
ผู้เรยีนได้จากผู้เชี่ยวชาญหรอืผู้สอนได้น าเนื้อหา ความรูใ้นการสอน หรอืหลกัสูตรนัน้ ๆ ของ
การฝึกอบรมไปแขวนไวบ้นเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้เรยีนรูโ้ดยการโต้ตอบด้วย
การฝึกปฏบิตัิ (exercise) การใช้งาน (applications) และ การจ าลอง (simulations) ตวัอย่างที่
เป็นจรงิไว้ เพื่อให้ได้เรยีนรูจ้รงิ ซึ่งผู้เรยีนกบัผู้เชี่ยวชาญหรอือาจารยผ์ู้สอนที่มกีารโต้ตอบกนั
ทางระบบอนิเทอรเ์น็ต การฝึกอบรมและการบรหิารจดัการจะกระท าโดยคอมพวิเตอร ์เช่น การ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended 

learning environment) ดงันัน้ ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถงึหลกัสูตรการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยทัง้การสอนออนไลน์และห้องเรยีน เป็นการสรา้งความร่วมมอืกนั
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ  ดังแสดงในภาพที่ 8.1 ประเภทของ
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูแ้บบผสม  
 จะเหน็ได้ว่า การฝึกอบรมที่มกีารน าเทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอืในเรยีนรูข้องบุคคลใน
องค์การ มคีวามจ าเป็นที่จะพฒันาให้เกดิการเรยีนรูท้ี่เกดิจากสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้  ให ้   
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เกิดทกัษะจ าเป็นต่อการน าไปปรบัใช้การท างานให้สอดคล้องกบัการ
ให้บรกิารลูกค้าได้อย่างทนักบัความต้องการ ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยมีบีทบาทส าคญัที่จะท าให้   
ทุกองค์การต้องแข่งขนักนัด้วยระบบดิจทิลั การจดัสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้  จงึต้องสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากรได้ฝึกอบรมด้วยการน าเทคโนโลย ีหรอืการเรยีนทางไกล เพื่อค้นหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเกิดความรวดเร็วสะดวก ซึ่งประเภทของ
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สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีน การเรยีนรู้
โดยใช้เทคโนโลย ีและ การเรยีนแบบผสม เป็นต้น เครื่องมอืส าคญัในการเรยีนรู้ดงักล่าว จะ
ส่งผ่านเนื้อหา ความรูร้ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนดว้ย การใชเ้วบ็ไซต ์(Website) ออนไลน์ (Online) 
และ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ประเภทของสภาพการเรยีนรู้ จึงให้เห็นดังแสดงในภาพที่ 8.2

ประเภทของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ฝึกอบรม/อาจารยผ์ู้สอน 

 ใหค้วามรู ้
 เน้ือหา 

ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

แหล่งข้อมูล 

กลไกการจดัสง่ 
 เน้ือหา 

ผูฝึ้กอบรม/อาจารย์
ผูส้อน 

 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

แหล่งข้อมูลเวบ็ไซต ์

ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน 

การเรียนรู ้
แบบออนไลน์ 

ผู้ฝึกอบรม/อาจารยผ์ู้สอน 

 ใหค้วามรู ้
 เน้ือหา 

ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน 

ผูเ้ชีย่วชาญ แหล่งข้อมูลเวบ็ไซต ์

บรรยากาศการเรียนรู้แบบห้องเรียน การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

การเรียนรู้แบบผสม 

ภาพท่ี 8.2 ประเภทของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้
ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development. 10th.Noe, R. A. 2005, p.236. McGraw – Hill. 
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การฝึกอบรมแบบใช้ส่ือผสม (Multimedia Training)  
 การฝึกอบรมแบบใช้สื่อผสม เป็นการผสมผสานกนัระหว่างการใช้วธิกีารที่มภีาพและ
เสยีงเขา้ดว้ยกนั ซึง่เป็นวธิกีารฝึกอบรมดา้นโสตทศันูปกรณ์ดว้ยการใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นฐานใน
การจดัฝึกอบรม การฝึกอบรมแบบการใช้สื่อผสมที่รวมใจความ หรอืขอ้ความที่เป็นการแสดง
ดว้ยรูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (animation) ประกอบเสยีง และวดีิโอ นัน่เอง เพราะการ
ฝึกอบรมแบบใช้สื่อผสมเป็นการใช้คอมพวิเตอร ์ในการฝึกอบรมที่ท าให้ผู้ เขา้รบัการฝึกอบรม
สามารถมีการปฏิสัมพันธ์ หรือเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive technology) ด้วยการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกอบรมให้เป็นสื่อในการส่ง ถ่ายทอดความรู้ หรอืท าให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดร้บัความรูจ้ากสื่อผสม ไม่ว่าจะเป็นวดีโีอเป็นพืน้ฐานในการส่งถ่ายความรูด้ว้ยการใช้
คอมพวิเตอร ์ซึง่เหมาะสมในยุคปัจจุบนัที่น าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนรู้ เพื่อให้การฝึกอบรม
เกดิประสทิธภิาพและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนรูใ้นยคุประเทศไทย 4.0 ดว้ย  
 อยา่งไรกต็าม บรษิทัโดยส่วนใหญ่จะฝึกอบรมพนกังานดว้ยการใชส้ื่อผสม (Multimedia-

based training) ถงึแมว้่า มปีระโยชน์ต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหไ้ดร้บัความรูใ้หม ่ๆ ไดห้ลายวธิ ี
สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ เหน็ภาพเสมอืนจรงิ ไดล้งมอืปฏบิตัจิากการใชท้ัง้วดีโิอ เหน็ภาพ
ชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจไดเ้รว็ขึน้ รวมทัง้สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดห้รอืเรยีนรูท้ีใ่ดกส็ามารถเรยีนรู้
ได้ และมีทักษะสูงกับใช้การเครื่องมือ เครื่องจกัรที่มเีทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ใช้ในการท างาน 
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ที่มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ในสถานการประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ      
ทัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารที่ท าให้องค์การต่าง ๆ มกีารผลิตสินค้า และบรกิารได้ เป็น
จ านวนมาก อยา่งรวดเรว็ ถูกต้อง แมน่ย า และประสทิธภิาพสงู ขณะเดยีวกนั การฝึกอบรมแบบ
ใช้สื่อผสมในการเรยีนรู้ก็พบปัญหาในการฝึกอบรมได้ ในกรณีที่องค์การที่มขีนาดเล็กท าให้
กระทบต่อค่าใช้จ่ายสูงในการฝึกอบรมที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูงแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครือ่งมอืช่วยในการฝึกอบรมพนกังาน ดงันัน้ การฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสมในการเรยีนรูจ้งึมขีอ้ดี
และขอ้เสยี พอจะสรปุไดด้งั ตารางที ่8.1 

 

ตารางท่ี 8.1 ขอ้ด ี/ ขอ้เสยีของการฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสม 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. เรยีนตามความถนดัของผูเ้รยีน 1. มคี่าใชจ้่ายสงู 
2. มกีารปฏสิมัพนัธ ์ 2. เน้ือหาการอบรมอาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเดน็ 

3. มเีน้ือหาชดัเจน 3. ผูเ้ขา้อบรมอาจจะไม่ถนดัทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู 
4. ผลการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 4. เน้ือหาอาจจะไม่ทนัสมยั 

5. สามารถรูไ้ดทุ้กที ่หรอืเรยีนรูท้ีใ่ดกไ็ด ้ 5. ผลการอบรมอาจจะไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

6. ทราบผลลพัธท์นัท ี  

7. มรีะบบการแนะน าชดัเจน  
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ตารางท่ี 8.1 ขอ้ด ี/ ขอ้เสยีของการฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสม (ต่อ) 
ข้อดี ข้อเสีย 

8. เรยีนรูไ้ดห้ลากหลาย  

9. สามารถทดสอบ และทราบผลทนัท ี  

10. มคีวามเป็นสว่นตวั  

ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development. 10th.Noe, R. A. 2005, p.238. 

        McGraw – Hill. 

 

 การฝึกอบรมแบบสื่อผสม หรอืการฝึกอบรมแบบสื่อมลัติมเีดยี (Multimedia Training) 

การวธิกีารฝึกอบรมทีม่คีวามทนัสมยัทีเ่กดิขึน้ในยุคของเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการ
เรยีนรู้ของบุคลากรในองค์การ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยดีจิทิลัท าให้เกิดรูปแบบ
ธุรกจิขึน้มาใหม่ ซึ่งเป็นนวตักรรมและรปูแบบใหม่ ๆ ที่เกดิขึน้ สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของสนิคา้และบรกิาร ดงันัน้ จะท าอย่างไรที่น าประโยชน์ทางเทคโนโลยมีาช่วยใหพ้นักงานเกดิ
ทกัษะสูง ทีเ่ป็นการน าเอาสื่อหลายประเภทมาใชร้ว่มกนั หรอืมกีารท างานแบบร่วมกนัของระบบ
ดจิทิลั (Digital Collaboration) ที่มทีัง้วสัดุ อุปกรณ์ และวธิกีารเพื่อให้เกิดประสทิธภิาพในการ
ฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเฉพาะการฝึกอบรมบุคลากรจะช่วยให้      
ผูเ้รยีนรูม้คีวามสนใจทีม่กีารอธบิายเนื้อหา ขอ้ความ ตวัอกัษร รปูภาพเคลื่อนไหวประกอบ เสยีง
บรรยายสรา้งความเรา้ใจ ท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีม่กีารโต้ตอบ ซึง่การฝึกอบรมดว้ยสื่อมลัตมิเีดยี
หรอืสื่อผสมจะท าให้ผู้อบรมเกดิทกัษะในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการตอบสนองความต้องการใน
การให้บรกิารลูกค้าด้วยระบบดิจทิลัได้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทนัสมยัโดยการน าระบบ
อนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้นการฝึกอบรม ดงัแสดงในภาพที ่8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 8.2 การฝึกอบรมแบบสื่อผสมหรอืสื่อมลัตมิเีดยี 

ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Multimedia Literacy. 3rd. Hofstetter, 2001, P.237. 

         Irwin/McGraw-Hill. 
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การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร ์(Computer –Based Training) 
 พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ระบบอนิเทอรเ์น็ต และอนิทราเน็ต ในโลกยุค
ปัจจุบนั มอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผลกระทบ
อย่างยิง่ใหญ่จากโลกาภวิตัน์ (Globalization) ท าให้ภาคธุรกจิเอกชนต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็
กบัสภาพการณ์ดงักล่าว ซึง่ท าใหพ้ฒันาและน าระบบคอมพวิเตอรม์าช่วยในการท างาน แรกเริม่
คอมพิวเตอร์จะถูกน ามาช่วยในการสอน โดยจดัเป็นเนื้อหาหลักสูตรและหมวดวิชา เป็น
โปรแกรมเบ็ดเสรจ็ ที่รวมเอาเนื้อหาบทเรยีนและการวดัผลไว้ด้วยกนั จงึเรยีกว่าชุดการสอน 
(courseware) ในปัจจุบนั ไดน้ าระบบคอมพวิเตอรม์าใช้ในการฝึกอบรมดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
โดยเฉพาะภาคธุรกจิเอกชนถูกน ามาใชใ้นการฝึกอบรมในองคก์ารอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหบุ้คลากรได้
มกีารเรยีนรูว้ธิกีารท างาน การใช้เครื่องมอื เครื่องจกัร ที่ท าดว้ยระบบคอมพวิเตอรม์าใช้ในการ
ท างาน เนื่องจากว่าเป็นการน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกหรอื Computer – 

Based Training หมายถึง การฝึกอบรมให้เกิดการเรยีนรู้ด้วยการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยส่ง
ข้อความ หรอืถ่ายทอดความรู้ โดยผู้เรยีนรู้อาศัยเรยีนจากโปรแกรมมลัติมเีดีย (multimedia 

program) ที่ออกแบบไว้บนจอคอมพิวเตอร์ การน าเอาสื่อประสมประเภทต่าง ๆ เช่น 
ภาพกราฟิก เสียง  ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และซีดีรอม มาใช้รวมกัน  การใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ าใหผู้เ้รยีนรูไ้ดค้วามสนุกสนานไมเ่บื่อหน่ายในการเรยีนรู ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ใหญ่ที่มปีระสบการณ์ที่ท างานประจ าอยู่แล้ว ต้องการเรยีนรู้
เฉพาะในสิง่ทีต่นเองต้องการ เพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้เฉพาะเรื่องนัน้ ๆ กจ็ะท าใหฝึ้กอบรม
ได้ตรงกบัความต้องการ ซึ่งการเรยีนรูจ้ะมขีอ้มูล การปฏสิมัพนัธ์ ปฏกิริยิาตอบสนองแบบทนัท ี
และท าให้มคีวามเป็นส่วนตัวในการใช้งาน การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์จงึท าให้ประหยดั     
ลดเวลาในการเรยีนรูไ้ด ้ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหทุ้กองคก์ารต้องปรบัเปลีย่นเครื่องมอืทีจ่ะน ามาช่วย
พัฒนางานให้มีความรวดเร็วทันสมัยและท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่
ขณะเดยีวกนั ก็สามารถท างานท าให้ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกบัการผลติสนิค้าและบรกิารได้ อาท ิ
การน าเทคโนโลยเีพื่อมาใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันาคน การเรยีนรูข้องพนักงาน การถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกอบรมด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์  หรอืเรยีกอีก     
อย่างหนึ่งว่า การน าเทคโนโลยมีาช่วยการพฒันาการฝึกอบรมใหผู้ร้บัการอบรมไดม้ทีางเลอืกใน
การฝึกอบรมทีต่นเองถนัด สะดวก และความพรอ้มในการเรยีนรู ้ซึง่การเรยีนรูข้องมนุษยใ์นยุค
โลกาภวิตัน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอืต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่มคีวามก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็นัน้ หากไม่น ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ก็คงจะมองว่ามคีวามล้าหลงัมาก โดยเฉพาะอย่าง
ภาคธุรกจิเอกชนเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่น าระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้ใช้ในการท างานทุกกจิกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การ รวมทัง้ในภาครฐัแทบทุกหน่วยงานก็น าระบบคอมพวิเตอรม์าพฒันาการ
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ท างานและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า สะดวก และ
ประสทิธภิาพสูง ในขณะเดยีวกนักส็ามารถตรวจสอบกลบัไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนักบัความต้องการ 
ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นทัง้ภาครฐัและธุรกจิเอกชน นับว่าได้ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
การน าระบบคอมพวิเตอรม์าช่วยในการใหบ้รกิารดา้นการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร ได้แก่ การ
จองตัว๋เครื่องบนิ  การฝากถอนเงนิต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนภาครฐักไ็ดน้ าเขา้มาใชใ้นดา้นการจดัท า
ทะเบยีนราษฎร ์ซึ่งท าให้มปีระสทิธภิาพในดา้นความรวดเรว็ในการให้บรกิารเป็นอย่างยิง่ เมื่อ
การด าเนินกิจการในองค์การมคีวามจ าเป็นเช่นนี้ จงึท าให้องค์การมคีวามจ าเป็นในที่เลง็เห็น
ความส าคญัที่ต้องน าเอาระบบคอมพิวเตอร์หรอืเทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอืในการฝึกอบรม
พนักงานทุกฝ่ายให้พรอ้มที่จะสามารถท างานได้ด้วยเครื่องมอืต้องการฝึกอบรมเพื่อรองรบัการ
ตอบสนองการให้บรกิารดงักล่าว การฝึกอบรมด้วยคอมพวิเตอรจ์งึจ าเป็นต่อไปในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ดงัแสดงใหเ้หน็ในภาพที ่8.3 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 8.3 เทคโนโลยทีีก่า้วหน้ามผีลต่อการฝึกอบรมในองคก์าร 
ทีม่า : https://sites.google.com/site/thekhnoloyismayhim. 

 

 ซีดีรอม (CD –ROM) ดีวีดี (DVD) และ เลเซอร ์ดิส (Laser Disc)   
 ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้ามาก จนท าใหก้ารเรยีนรูไ้ม่ว่าจะเป็นระบบการศกึษา 
การฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิง่การน าคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลในองค์การสามารถเรยีนรูใ้ช้งานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวคลปิวดีิโอและ
กราฟิกทีบู่รณาการเขา้หลกัสูตรการฝึกอบรมในบทเรยีนนัน้ เพื่อใหผู้ฝึ้กอบรมไดส้ามารถเรยีนรู้
ดว้ยการโตต้อบบนหน้าจอทีส่มัผสัไดด้ว้ยความเป็นธรรมชาตแิละเป็นจรงิจะท าใหเ้กดิการเรยีนรู้
ที่มคีวามพอใจในการเรยีนรูท้ าให้มคีวามสนใจในเนื้อหานัน้ ๆ ได้ด ีการฝึกอบรมที่ใช้ซดีรีอม 
(CD ROMs) และ ดวีดี ี(DVDs) ใช้เลเซอรใ์นการอ่านขอ้ความกราฟิกเสยีงและวดีิโอออกจาก
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แผ่นดสิกเ์ลเซอรใ์ชเ้ลเซอร ์เพื่อใหภ้าพและเสยีงทีม่คีุณภาพสงู สามารถใชแ้ผ่นดสิกแ์บบเลเซอร์
เดยีว (เป็นแหล่งทีม่าของวดีโิอ) หรอืเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจดัส่งค าสัง่บนคอมพวิเตอร ์
 การฝึกอบรมประเภทสื่อผสมจะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ซีดีรอม (CD ROMS) ดิจทิัล 
(Digital) แผ่นดวีดี ี(DVD) เพื่อมาใชร้่วมกนัเพื่อเสนอเนื้อหาขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่ายนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (animation) รวมทัง้มีระบบเสียง โดยการใช้เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรม์าช่วยในการผลติสื่อในการจดัท าหลกัสูตรในการฝึกอบรมทีใ่หผู้ฝึ้กอบรมไดเ้รยีนรู้
ทัง้การฟัง การด ูและการเหน็ภาพ การใชส้ื่อผสม ผูใ้ชส้ื่อสามารถควบคุมใหค้อมพวิเตอรท์ างาน
ในการตอบสนองต่อค าสัง่และใหข้อ้มลูป้อนกลบัในรปูแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างเตม็ที ่ผูฝึ้กอบรมและ
สื่อสามารถมปีฏสิมัพนัธ์ตอบสนองซึง่กนัและกนัไดท้นัท ีจะเหน็ไดห้ลกัสูตรการฝึกอบรมหลาย
หลกัสตูรจะถ่ายทอดเนื้อหาการฝึกอบรมลงในแผ่นซดีรีอม (CD ROMs) ทีเ่กบ็ขอ้มลูจ านวนมาก ๆ 
ดว้ยในรูปแบบของแผ่นทีเ่ก็บขอ้มูลดว้ยตวัอกัษร เพื่อให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูเ้นื้อหา ตวัอย่าง หรอื
กรณีศกึษา และท าแบบฝึกหดั เพื่อใหก้ารฝึกอบรมสามารถใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั
ได้ โดยส่วนใหญ่จะใช้สื่อดิจทิัล เช่น ออกแบบสื่อด้วยถ่ายภาพดิจทิัล จดัท าสไลด์ซีดี ดีวีด ี
มลัติมเีดยี และเอกสารเผยแพร่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ เป็นการจดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การได้ ซึ่งในปัจจุบนับางหลกัสูตรมกีารอบรมผ่าน
ระบบลงิค์บนอนิเทอรเ์น็ต ตัง้แต่การน าหลกัสูตรไว้บนอนิเตอร ์และให้สมคัรเรยีนผ่านระบบที่
ตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเองแบบทางไกลไดใ้นลกัษณะปฏสิมัพนัธท์ีม่ภีาพเคลื่อนประกอบได ้  
   

การฝึกอบรมแบบใช้เทคโนโลยี 
 1. การฝึกอบรมทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Based Training)  
  การฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) คือการส่งเนื้อหาทางการเรียนรู้ผ่าน     
เวบ็บราวเซอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต หรอือนิทราเน็ต ซึง่จดัเตรยีมการเชื่อมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูการ
เรยีนรูภ้ายนอกที่ต้องการจะค้นคว้าหาข้อมูลในการฝึกอบรมภายนอกหลกัสูตร ดงันัน้ ระบบ
อินเทอร์เน็ต จงึเป็นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่มขีนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้     
ทัว่โลก โดยใชม้าตรฐานในการรบัส่งขอ้มลูทีเ่ป็นหนึ่งเดยีว หรอืทีเ่รยีกว่า โปรโตคอล (Protocol) 
ใช้บนระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ทีม่ชีื่อว่า TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในองคก์ารแบบใชเ้ทคโนโลยเีครือ่งมอืช่วยใหเ้กดิการ
เรยีนรูใ้ห้มคีวามทนัสมยั และน ามาใช้เกดิผลลพัธ์ในการเรยีนรู ้มกัจะมรีะดบัของการฝึกอบรม
โดยใชเ้ทคโนโลย ีดงัจะแสดงระดบั ตามภาพที ่8.4 
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ภาพท่ี 8.4 ระดบัของการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคโนโลย ี

ทีม่า: Raymond A. Noe.,(2005,p. 242.Based on K.Kruse, “Five Levels of Internet – Based 

        Training.”Training and Development. 

 

 2. การฝึกอบรมผา่นเวบ็ (Web - Based Training)  

  การฝึกอบรมผ่านเวบ็ ที่ปัจจุบนัมกีารน ามาใช้ให้มนุษยท์ี่ต้องการเรยีนรูแ้ละค้นหา
ข้อมูลที่สนใจใช้บริการมากที่สุดบนอินเตอร์ผู้ใช้จะทราบภายใต้ค าว่า World Wide Web 

(WWW) เป็นรปูแบบหนึ่งของการฝึกอบรมที่ได้น าคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
มาใช้สนับสนุนการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการน าระบบอินเทอร์เน็ตมา
ประยกุต์ใชใ้นการพฒันาบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามรู ้มปีระสทิธภิาพในการท างาน เพื่อใหเ้กดิ
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป ปัจจุบันที่ได้รบัความนิยมมาก คือ  การ
ฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web-based Training : WBT) หรอืที่นิยมเรยีกกนัว่า E- Training หมายถึง 
การฝึกอบรมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นการฝึกอบรมเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกโดยใชส้ื่อ
หลายมติิ บทเรยีนเนื้อหามกีารปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้เรยีนกบับทเรยีนและสรา้งให้เกิดการ
เรยีนรูท้ี่ท าให้ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งการฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ เป็นเครือ่งมอื และวธิกีารหนึ่งทีส่ าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร โดยการ
น าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใชก้บังานทางดา้นการฝึกอบรม ท าใหม้กีารบุคคลในองคก์ร
เกดิการพฒันา อกีทัง้ ยงัลดขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี การฝึกอบรมผ่านเวบ็สามารถ
ปรบัเปลีย่นขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัไดร้วดเรว็ และการเขา้ถงึขอ้มลูการฝึกอบรมควบคุมไดโ้ดย
ผู้ออกแบบการฝึกอบรม หรอืผู้ที่ท าหน้าที่สอน จะเห็นได้ว่า การจดัฝึกอบรมโดยใช้เว็บเป็น
สื่อกลางผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต หรอือนิทราเน็ต ซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่นองตอบ
ผูเ้รยีน ดงันี้ (Clark,1996,: Khan, 1997)   
  1. ผู้เรยีนรูส้ามารถฝึกอบรมผ่านเวบ็ จะท าใหต้อบสนองการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง
ท าให้ผู้เรยีนรูไ้ด้ฝึกอบรมด้วยตนเอง และเขา้ใจเนื้อหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากเวบ็มี
ความสมบรูณ์ในตวัเอง ท าใหส้ามารถจดักระบวนการเรยีนรูท้ ัง้หมดผ่านเวบ็ได้ 
  2. ผู้เรยีนรูส้ามารถฝึกอบรมผ่านเวบ็ ท าให้ตอบสนองการเรยีนรูไ้ด้ทุกสถานที่ และ
ทุกเวลา เมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการเรยีนรูเ้มือ่ตอ้งการและมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ 

การตดิต่อสื่อสาร ระบบออนไลน์ การประเมนิผล รปูแบบการอบรม
ดว้ยคอมพวิเตอร ์

การเรยีนรู ้
แบบผสม 

ระบบการสนบัสนุน
ทางอเิลค็ทรอนิคส ์
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  3. ผู้เรยีนรู้สามารถฝึกอบรมผ่านเว็บ ก่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการ
เรยีนรู้ในลกัษณะของห้องเรยีนเสมอืนจรงิ (virtual) โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจดั
ฝึกอบรม 

  4. ผู้ เรียนรู้สามารถฝึกอบรมที่มีการติดต่อสื่อสารโดยเว็บ  อนุญาตให้มีการ
ตดิต่อสื่อสารใชง้านในเวลาเดยีวกนั (Synchronous Communication) โดยใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็
เป็นสื่อกลางในการเรยีนการสอน หรอืการเรยีนการสอนในเวลาจรงิ (Real Time) เป็นเครื่องมอื
ที่ให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถแสดงความคดิเห็นร่วมกนัได้ จะท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นหน้ากัน
พูดคุยกัน โต้ตอบได้ทันทีซึ่ง และแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Chat) ได้ทันทีทันใดแต่เน้นการ
แลกเปลี่ยนลกัษณะของข้อความและแฟ้มข้อมูลเทคโนโลยจีะใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ต และ
สามารถสื่อสารทีต่่างเวลากนั (Asynchronous Communication) เป็นการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีน
สามารถเรยีนรูเ้วลาใดกไ็ด้ แลว้แต่ความสะดวกของผูเ้รยีน ผูเ้ขา้อบรมตัง้ค าถามไว้ หลงัจากนัน้
วทิยากร หรอืผู้เชี่ยวชาญ จะเข้ามาตอบค าถามนัน้ มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ระหว่างผู้
อบรมกบัผู้อบรมด้วย และกบัวทิยากร หรอืผู้เชี่ยวชาญได้ ผู้เข้าอบรมก็สามารถทบทวนการ
บรรยายที่ผ่านมาทางวดีทิศัน์ได ้ซึง่ผูส้อนจะสรา้งเนื้อหาหลกัสูตรฝึกอบรมไวใ้นเวบ็ไซต์ (Web 

site) ที่ก าหนดจะมโีครงสรา้งเนื้อหาในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ (Text) หรอื วดีโิอ (VDO) 
เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเข้ามาเรยีนรู้ได้ ซึ่งอาจจะก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ     
ผูอ้บรม ในกรณีทีม่ขีอ้ซกัถามทีต่อ้งการ หรอืต้องการขอ้แนะน าจากผูส้อน เช่น เวบ็บอรด์ (Web 

Board) อเีมล ์(E-Mail) เป็นตน้ 

  5. ผู้เรยีนรูส้ามารถมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactive) ระหว่างผูเ้รยีนและผู้สอน ผูเ้รยีนและ
ผู้เรยีน หรอืผู้เรยีนกบัการเข้าถึงเนื้อหาบทเรยีนได้ ซึ่งในการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ จะ
น าเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมดว้ยรปูแบบสื่อผสม (Multimedia Training)  
  การฝึกอบรมดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั มคีวามทนัสมยัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ท าให้สามารถหาช่องทางในการเรยีนรูด้้วยตนเองได้หลายวธิแีละมรีปูแบบหลากหลาย ที่ท าให้
ผู้เรยีนรู้ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นหน้าทีข่องการใหบ้รกิารต่อลูกคา้ เพื่อประสทิธภิาพสงูสุดในการฝึกอบรม นบัไดว้่า
เป็นการใชก้ารฝึกอบรมแบบสื่อผสมไดห้ลากหลายวธิี  ดงัแสดงใหเ้หน็ถงึการใชส้ื่อผสมในภาพ
ที ่8.5 
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ภาพท่ี 8.5 การฝึกอบรมเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการผ่านระบบเวบ็ 

ทีม่า : http://www.stou.ac.th/study/sumrit. 
 

 3. การเรียนรู้ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกสห์รือการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์  
(E-Learning)  
  การเรยีนการสอนออนไลน์ เป็นนวตักรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวธิเีรยีนที่
เป็นอยู่เดมิ เป็นการเรยีนที่ใช้เทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้าทนัสมยั มาใช้ในการฝึกอบรมพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การเรยีนรูด้ว้ยระบบอเิลค็ทรอนิคสเ์ป็นเครือ่งมอืและใหค้วามรูใ้นการฝึกอบรม
โดยคอมพวิเตอรผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ตหรอืเว็บไซต์ การเรยีนรูอ้อนไลน์จะรวมถึงการเรยีนรู้  
บนเว็บที่น ามาฝึกอบรม และเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตหรอืเสมือนจรงิ ซึ่งกระท าผ่านทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการเรยีนทางไกล เช่น ซดีรีอม เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต ทีเ่ป็นการ
ฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ (Computer based training) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า (CBT) 
(Krutus, 2000, p.237) การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ จึง 
หมายถงึ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกสใ์น
การถ่ายทอดความรู ้เนื้อหา โดยสามารถใช้สื่อในการน าเสนอบทเรยีนได้หลากหลายรูปแบบ
ใช้ได้มากกว่า 1 สื่อ และการฝึกอบรมนัน้ สามารถจะอยู่ในรูปของการฝึกอบรมทางเดยีว หรอื
การฝึกอบรม หรอืการสอนแบบปฏสิมัพนัธ์ได้ การเรยีนออนไลน์ (E-Learning) จะมลีกัษณะ
คล้ายกับการเรียนทางไกล (Distance Learning) และการฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร ์
(Computer based training) หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
  ผู้ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องน าระบบการ
ฝึกอบรมทีต่้องอาศยัเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั เพื่อทีน่ ามาเป็นเครื่องมอืในการฝึกอบรมให้

http://www.stou.ac.th/study/sumrit
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สอดคล้องกบัการให้บรกิารลูกค้าด้วยระบบดจิติอลมาใช้ในการฝึกอบรมที่เรยีกว่า การใช้การ
ฝึกอบรมออนไลน์ หรอืใหบุ้คลากรเรยีนรูด้ว้ยระบบออนไลน์ ดงัภาพที ่8.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.6 คุณสมบตัขิองการเรยีนแบบออนไลน์ 

ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Human Resource Development. 10th.Noe, R. A. 2005, p.243. 

        McGraw – Hill. 
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 ข้อดีของการเรียนรู้ทางอินเทอรเ์น็ตหรือการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 

 การเรยีนรูท้างอนิเตอรห์รอืการเรยีนรูด้ว้ยระบบออนไลน์ในปัจจุบนั นับว่าเป็นสิง่ส าคญั
ต่อการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน ดงันัน้ การฝึกอบรมใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรูด้ว้ยระบบออนไลน์
ท าให้ส่งผลต่อความสามารถของพนักงานด้านการปฏบิตังิานที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและผู้มาใช้บรกิารให้มคีวามพงึพอใจมากที่สุด การเรยีนรูท้างอินเทอรเ์น็ตหรอืด้วย
ระบบออนไลน์ จงึท าใหเ้กดิผลดหีรอืท าใหม้ผีลดต่ีอการฝึกอบรมดว้ยระบบออนไลน์ ดงันี้ 
 1. ช่วยสนบัสนุนกลยทุธธ์ุรกจิและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 2. สามารถเขา้ถงึไดทุ้กเวลาและสถานที ่
 3. ผูเ้ขา้ถงึขอ้มลูไดป้ระกอบดว้ย พนกังาน ผูจ้ดัการ คู่คา้ ลกูคา้ และผูม้าใชบ้รกิาร 
 4. สามารถใหก้ารอบรมกบัพนกังานทีอ่ยู่ห่างไกลได้ 
 5. สามารถจดัการอบรมไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 6. ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรไดร้วดเรว็ 

 7. การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้จากสื่อผสม เช่น เสยีง ตวัอกัษร วดีโิอ ตาราง และผู้เข้าอบรม
สามารถโตต้อบไดท้นัท ี

 8. ลดการใชก้ระดาษ 

 9. สามารถเชื่อมโยงผูเ้รยีนเขา้กบัเนื้อหาอื่นๆ ผูเ้ชีย่วชาญ และเพื่อนรว่มงาน  
 ข้อจ ากดัของการเรียนรู้ทางอินเทอรเ์น็ตหรือการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 

 1. ท าใหผู้เ้รยีนขาดแรงกระตุน้ในการเรยีนรูอ้อนไลน์ 

 2. ผูบ้รหิารไมย่อมรบั 

 3. พนกังานไมค่่อยมกีารสื่อสารออนไลน์ภายในองคก์าร 
 4. ไมม่กีารประเมนิผลจากการเรยีนออนไลน์ 

 5. ขาดหวัขอ้ทีส่ าคญัในการเรยีนออนไลน์ 

 การพฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ออนไลน์ 

 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัไดพ้ฒันาหลกัสูตรการเรยีนรูใ้นการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์การได้เพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ความสามารถได้ด้วยผู้เรยีนที่เป็น
ระบบออนไลน์ จะท าให้ผูเ้รยีนพฒันาตนเองให้เกดิทกัษะความคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานใหม่
ได ้ทัง้นี้ เพื่อการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมดว้ยระบบออนไลน์ที่จะมุ่งสรา้งสมรรถนะให้กบับุคลากร
จงึต้องมกีารด าเนินการใหท้ราบถงึความตอ้งการของผูเ้รยีนหรอืผูต้้องการฝึกอบรมใหช้ดัเจนใน
หลักสูตรที่ต้องเรยีนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ หรอืน าไปประยุกต์ใชก้บังาน เพื่อปัญหาหรอืพฒันาทกัษะ หรอืสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนได ้ซึง่มขีอ้แนะน าส าหรบัการพฒันาการเรยีนรูอ้อนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ จากแหล่งขอ้มลู
ของ K.Dobbs, อา้งไวใ้น Raymond A Noe, 2005, p.246. ดงันี้ 
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 1. การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) ก าหนดความเชื่อมโยงระหว่าง
การเรยีนรูอ้อนไลน์และเป้าหมายธุรกจิให้มคีวามชดัเจน เพื่อจะมาสู่การเตรยีมความพรอ้มใน
การเรยีนรูว้่าพนักงานในองค์การมอุีปกรณ์ เครื่องมอื ระบบเทคโนโลยทีี่ครบถ้วนส าหรบัการ
เรยีนรู ้มผีูเ้ชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้ 
 2. การออกแบบ/วิธีการ (Design/Method) จะต้องมกีารออกแบบการเรยีนรู้ให้ตรง
กบัความต้องการขององค์การ มกีารเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมในการออกแบบ วิธกีาร
เรยีนรูต้้องใช้วธิกีารสอนหลายรูปแบบ ใช้เกม หรอืการแสดงจ าลองเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู ้การ
ออกแบบหลกัสตูรใชเ้วลาสัน้ ๆ และการจดัเตรยีมอุปกรณ์ตอ้งใหเ้พยีงพอกบัการเรยีนรู ้  
 3. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องถึงโครงสร้าง 
วตัถุประสงค์เนื้อหาสาระ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้และการประเมินผลว่ามีมากน้อย
เพยีงใด ทัง้ก่อนและหลงัการเรยีนรูก่้อนการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ เป็นการสรา้งความยอมรบัต่อ 
ผูเ้ขา้รบัอบรมและผูบ้รหิาร  
  การพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรู้ออนไลน์ที่มปีระสทิธภิาพและท าให้ผู้อบรมสามารถใช้
พื้นที่ของตวัเองในการเรยีนรูใ้ห้เกดิความรู ้ทกัษะ และให้สามารถปฏบิตัิงานได้ตามที่องค์การ
ต้องการได้ ดงันัน้ ขอ้แนะน าในการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรูอ้อนไลน์ที่มปีระสทิธภิาพพอจะ
สรปุไดใ้น ตารางที ่8.2 

  
ตารางท่ี 8.2  ขอ้แนะน าในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนออนไลน์ 

กิจกรรม รายละเอียด 

การประเมนิความตอ้งการ 
(Needs Assessment)  

-ก าหนดการเชื่อมโยงระหว่างการเรยีนรูอ้อนไลน์ และเป้าหมาย
ธุรกจิ 

- ผูบ้รหิารต้องยอมรบัและรบัรูส้ ิง่ทีเ่ป็นความต้องการของผู้เรยีนรู้
ในการเปลีย่นแปลง 

 การออกแบบ/วธิกีาร 
 (Design/Method)  

- ออกแบบการเรยีนรูใ้หต้รงกบัความตอ้งการขององคก์าร 

 - ใชร้ะยะเวลาไมน่าน 

 - ออกแบบการอบรมใหต้อบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 - เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่ม 

 - มวีธิกีารสอนหลายรปูแบบ 

 - ใชเ้กมหรอืกจิกรรมจ าลองเพื่อกระตุน้การเรยีนรู ้
 - จดัสรรอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ 

การประเมนิผล (Evaluation)  - สรา้งความยอมรบัต่อผูเ้ขา้อบรมและผูบ้รหิาร 
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ตารางท่ี 8.2  ขอ้แนะน าในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนออนไลน์ (ต่อ)  
กิจกรรม รายละเอียด 

การประเมนิผล (Evaluation)  - สรา้งความยอมรบัต่อผูเ้ขา้อบรมและผูบ้รหิาร 
 - ท าการประเมนิผลก่อนการอบรมแบบออนไลน์ 

ทีม่า : Raymond A.Noe, 2005, p.246, Source: Based on K.Dobbs. “What the Online 

         Would NeedsNow:Quality,” Training (September, 2000) 
 

 การฝึกอบรมดว้ยระบบสื่อผสมในรปูแบบการฝึกอบรมออนไลน์ หากผูส้อนไมก่ารเรยีนรู้
ในการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์นัน้ เพื่อให้เกดิความเหมาะสมและท าให้การเรยีนผ่านระบบ
ออนไลน์เกดิประสทิธภิาพโดยผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจและเกดิความสนใจ รวมทัง้น าไปใชป้ระโยชน์
ได้ดจี าเป็นต้องมขีอ้ควรปฏบิตัิ เพื่อให้การจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์เกดิคุณค่าต่อผู้เรยีนรู้ ซึ่งการ
ฝึกอบรมดว้ยระบบสื่อผสมสามารถใช้วธิกีารต่าง ๆ ได้หลายวธิกีาร ดงัมขีอ้ปฏบิตัทิัว่ไปในการ
จดัการเรยีนรูท้างออนไลน์ ดงัสรปุไวใ้นตารางที ่8.3 

 

ตารางท่ี  8.3  ขอ้ปฏบิตัทิัว่ไปในการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ 

วิธีการ หน้าท่ี 

หอ้งสนทนา (Chat) จดัให้ผู้เข้าอบรมได้สนทนากนัด้วยการส่งข้อความ
หรอืเสยีง 

กระดานขอ้ความ (Message Boards) จดัพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้แสดงความ
คดิเหน็ร่วมกนัในขณะทีม่กีารเรยีนรู ้

ร่วม แสดงความ คิด เห็น /วิ เค ราะห์  (Threaded 

Discussion) 

ผู้เขา้อบรมสามารถส่งขอ้ความผ่านกระดานโต้ตอบ
สือ่สารแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัในการอภปิราย 

การประชุมออนไลน์ (Online Conferencing) วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมสามารถสือ่สารกนัไดโ้ดยการ
พดู การสง่ขอ้ความ การแสดงภาพ การโหวต (vote) 
หรอืการท างานร่วมกนัออนไลน์ 

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) สง่ขอ้ความถงึกนั 

รายการ (List-Servs)  เป็นการสง่อเีมลก์ลุ่มในการแสดงความคดิเหน็ 

ทีม่า : Raymond A.Noe, 2005, p.249. (Source: Based on R.Clark and R.Mayer,  

        E-Learning and the Science of Instruction (San Francisco;John Wiley, 2003)). 
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 การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Portal)  

 เป็นการเรยีนรูจ้ากเวบ็ไซต์ หรอืศูนยก์ารเรยีนรูอ้อนไลน์ หรอืการใชบ้รกิารผ่านธุรกรรม
อีคอมเมิร์ซ (E- Commerce) การเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรยีนรู้ออนไลน์จาก  
หลายแห่ง การเรยีนรูอ้อนไลน์สามารถเรยีนรู้ในห้องเรยีน และจากแหล่งต่าง ๆ ของสถานที่
ผูเ้รยีน กล่าวไดว้่า ถงึพนักงานอาจจะเรยีนสถานทีใ่ด เวลาใด ไดต้ามความต้องการและสะดวก 
ซึง่บางเวบ็ไซต์อาจจะมกีารช าระเงนิผ่านบตัรเครดติในการใชบ้รกิารในการเรยีนรู ้มกีารทดสอบ 
มีการแจ้งผลการทดสอบ ยกตัวอย่าง พนักงานเรยีนภาษาอังกฤษทางออนไลน์จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบรกิารไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ และผลการสอบนัน้ หลกัสูตรการฝึกอบรม
ผูบ้รหิารออนไลน์ เป็นตน้ 

 ศูนยเ์รยีนรูไ้ด้ก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม แหล่งข้อมูล ห้องสมุดออนไลน์ และกลยุทธ์
การเรยีนรู ้ยกตวัอย่าง บางบรษิทัจะมกีารตดิตาม ประเมนิพนักงานจากการจดัอบรมของศูนย์
เรยีนรู ้เพื่อต้องการทราบผลการอบรมในการสอบถามผลการเรยีนรู้หรอืฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ทุก ๆ  6 เดือน เพื่อให้พนักงานได้มีผลการพัฒนา เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู ้
ความสามารถของพนกังานโดยผ่านเวบ็ไซต์  
 การเรียนรู้แบบเสมือนจริง (Virtual Reality)  

 ความจรงิเสมอืนเป็นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรต์ามทีใ่หก้ารฝึกอบรมดว้ย โดยผู้ฝึกอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์เสมือนจรงิ ซึ่งข้อดีของการอบรมเสมือนจรงิคือ ช่วยให้ผู้ฝึก
ปฏบิตัิงาน หรอืผู้รบัการฝึกอบรมปลอดภยัจากการปฏบิตัิงานจรงิที่เป็นอนัตราย ยกตวัอย่าง 
พนักงานฝึกอบรมด้วยเครื่องจกัรที่เป็นอันตรายแต่ไม่ต้องลงมือปฏิบัติจรงิแต่เรียนรู้จาก
โปรแกรมที่เขียนหลักสูตรในคอมพิวเตอร์และผู้ฝึกอบรมก็เรียนรู้ได้เลยในโปรแกรมหรือ   
ขอ้ด้อยของการอบรมเสมอืนจรงินี้ คอื ไม่ได้เรยีนรูจ้ากผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ความรูส้กึที่
เกดิขึน้จรงิ จะไมส่ามารถท าไดแ้ละไมม่คีวามเขา้ใจ  
 

ระบบสอนพิเศษอจัฉริยะหรือระบบติวเตอร ์(Intelligent Tutoring Systems) 

 ระบบสอนพิเศษอัจฉรยิะ คือ ระบบการเรยีนการสอนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial 

intelligence) มรีะบบสอนพเิศษสอนพเิศษสามระบบ คอื ครูสอนพเิศษและเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
การกวดวชิาคอืความพยายามทีม่โีครงสรา้งเพื่อเพิม่ความเขา้ใจของผูฝึ้กงานในเนื้อหาหลกั การ
ฝึกสอนท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามยดืหยุน่ในการฝึกทกัษะในสภาพแวดลอ้มเทยีม ระบบ
การสอนพเิศษอจัฉรยิะมขีอ้มลูเกีย่วกบัเนื้อหาหลกัตลอดจนความคาดหวงัเกี่ยวกบัระดบัความรู้
ของผูฝึ้กสอน ม ี3 วธิดีงันี้ 
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 1. การตวิ (Tutoring) เป็นการช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาหลกัมากยิง่ขึน้   
 2. การสอนงาน (Coaching) ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และทกัษะในการในการปฏบิตัิ
มากขึน้    
 3. ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ช่วยให้ผู้เรยีนหาวิธีการที่ดีที่สุดด้วย
ตนเอง 
  จะเห็นได้ว่าการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยที าให้ระบบการติวมคีวามแตกต่าง โดยการ
ฝึกอบรมดว้ยเทคโนโลย ีหลายประการดงัต่อไปนี้ 
  1. ระบบการตวิมสีามารถปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

  2. ระบบการตวิสามารถสื่อสารและตอบสนองต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้ 

  3. ระบบการตวิสามารถออกแบบการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้ 
  4. ระบบการตวิสามารถดจูากพืน้ฐานของผูเ้รยีนหรอืผูร้บัการอบรม 

  5. ระบบการตวิท าใหท้ราบถงึระดบัความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้

  6. ระบบการตวิท าใหท้ราบว่าผูเ้รยีนเขา้ใจผู้เรยีนแบบเผชญิหน้าในเนื้อหา แต่เรยีน
กบัคอมพวิเตอรผ์ูส้อนไมส่ามารถเขา้ใจถงึผูเ้รยีนว่ามคีวามเขา้ใจหรอืไม ่จงึเป็นการประเมนิเพื่อ
น ามาปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน 

 องคป์ระกอบของระบบการสอนพิเศษอจัฉริยะ หรือติวอจัฉริยะ 

 องคป์ระกอบของระบบการตวิอจัฉรยิะม ี4 องคป์ระกอบ 

 1. ผู้เช่ียวชาญหลกั ที่ท าหน้าที่ในการสอนงานให้ถูกต้อง ซึ่งให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีาร
ปฏบิตังิาน ซึง่จะท าใหเ้กดิความแมน่ย าเชื่อถอืได้ 
 2. รูปแบบของผู้เข้าอบรม จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรมถึงประวัติ และ
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งงาน เพื่อใหท้ราบถงึความรูข้องผูเ้ขา้รบัอบรม 

 3. ผู้จดัการการอบรม เป็นผู้ช่วยเหลอื แนะน าให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามรู้มากขึ้น 
และรายงานผลที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมว่ามผีลการเรยีนรูเ้ป็นอย่างไร หากไม่ดขีึน้ก็ด าเนินการ
แกไ้ขปรบัปรงุใหด้ขีึน้ หากดแีลว้กส็นบัสนุนส่งเสรมิใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ไป 

 4. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารบัการอบรม เป็นพจิารณา และเรยีงล าดบัความ
ยากงา่ยของการอบรม 

 ระบบการสอนแบบอัจฉริยะ หรือระบบติวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีต้องอาศัย
องคป์ระกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญหลกั รปูแบบผู้เขา้อบรม ผูจ้ดัการอบรม และมกีารประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรม ดงัสามารถแสดงในภาพที ่8.7 
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ภาพท่ี 8.7 องคป์ระกอบของระบบการสอนพเิศษอจัฉรยิะหรอืตวิอจัฉรยิะ 
ทีม่า: Raymond A.Noe,2005,p.252., Source:Based on D.Stee-Johnson and B.G.Hyde, 

         :Advanced Technologies in Training Intelligent Tutoring System and Virtual Reality,  

         in Training for a Rapidly Changing Workplace,eds. 

 

การเรียนทางไกล (Distance Learning)    
 การเรยีนทางไกล เป็นการฝึกอบรมทีบ่รษิทัอยู่ห่างไกลกนั มหีลายสาขาทีม่คีวามจ าเป็น
ที่ต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา มกีารประสานงานกนั ซึ่งการเรยีนรู้ทางไกลมหีลายวิธ ี
ได้แก่ การประชุมทางไกล (Conferencing) ยกตัวอย่าง มงีานเร่งด่วนต้องมกีารประชุม การ
เรียนรู้ทางซีดีรอม (CD ROM) การเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่ านเว็บไซต ์
(Webcasting) วธินีี้ มคีวามเชื่อว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะได้รบัข้อมูลที่เหมอืนกนั ซึ่งมคีวาม
เทีย่งตรงในการรบัรูข้อ้มลู ดงันัน้ การเรยีนทางไกลจงึมปีระโยชน์ ช่วยใหผู้ร้บัอบรมกบัผูใ้หก้าร
อบรมไดต้ดิต่อสื่อสารกนัมากขึน้  
 อย่างก็ตาม การเรยีนรู้ทางไกลควรที่วิทยากรหรอืผู้ประสานงาน เพื่อตอบค าถามที่
อาจจะเกดิขึน้ หรอืมผีูค้อยใหค้ าแนะน าได ้หากมขีอ้สงสยั ดงัภาพที ่8.8 

 

ผูเ้ช่ียวชาญหลกั 

-ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิาน 

ปฏิกิริยาของผูเ้ข้าอบรม 

- ช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชง้าน
ระบบได ้

รปูแบบของผูเ้ขา้อบรม 

-น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัความรูท้ี่
ผูเ้รยีนมอียู ่

ผูจ้ดัการขัน้ตอนการอบรม 

-แปลงขอ้มลูของผูเ้ขา้อบรมว่ามกีาร
รายงานผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้
อบรม 

ก าหนดแผนการอบรม 

-พจิารณาและเรยีงล าดบัความยาก
ง่ายของการอบรม 
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ภาพท่ี 8.8 สื่อการเรยีนการสอนทางไกล 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search. 

 

 ความส าคญัของการเรียนทางไกล 

 การเรยีนทางไกล เป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีเ่กดิขึน้ในสมยัศตวรรษที ่20 เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมข่าวสาร หรือสังคมของการเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาไปสู่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั ว่ถึง ท าให้เกิด
การศกึษาตลอดชวีติทีบุ่คคลสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 1. เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการกระจายโอกาส และยกระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน 

 2. เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงกระบวนวธิีการเรียนรู้และการจดัการศึกษาของสงัคมใน
ปัจจบุนัและอนาคต 

 3. ช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึ งบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ขณะเดยีวกนั กช็่วยลดอุปสรรคดา้นทรพัยากร สถานที ่เวลา และบุคลากร 
 4. ช่วยลดภาระของครูทัง้ในด้านการเตรียมการ การใช้เวลา และยังช่วยเพิ่ ม
ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีน การสอนใหม้คีุณภาพ 

          5. การเรยีนการสอนทางไกลสามารถ "แพร่กระจาย" และ "เขา้ถึง" ตวับุคคลได้อย่าง
หลากหลายและกวา้งขวาง 
 องคป์ระกอบหลกัของการศึกษาทางไกล 

  1. ผูเ้รยีน จะเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ผู้เรยีนมอีสิระในการก าหนดเวลา สถานที ่และ
วธิเีรยีนของตนเอง โดยสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เช่น จาก
การสอนโดยผ่านการสื่อสารทางไกล วดีิทศัน์ที่ผลติเป็นรายการ วดีทีศัน์ที่บนัทกึจากการสอน



323 

 

ต ารา หนังสอื เอกสารประกอบการสอนในรูปของบทเรยีนด้วยตนเอง คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
และระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

          2. ผู้สอน จะเน้นการใช้สื่อการสอนที่มคีุณภาพและหลากหลายรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ผู้
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง หรอืเรยีนเสรมิในภายหลงั เนื่องจากผูส้อนมโีอกาสพบผูเ้รยีนโดยตรงน้อย
มาก คอื มโีอกาสพบปะผู้เรยีนแบบเผชญิหน้าในตอนแรกและตอนท้ายของภาคเรยีน หรอืไป
สอนเสรมิในบางบทเรยีนทีพ่จิารณา เหน็ว่ายากต่อการเขา้ใจเท่านัน้ 

          3. การจดัระบบบรหิารและบรกิาร เป็นการจดัโครงสร้างอื่นมาเสรมิการสอนทางไกล
โดยตรง เช่น อาจมคีรทูีป่รกึษาประจ าตวั ผูเ้รยีน มศีูนยบ์รกิารการศกึษาทีใ่กลต้วัผูเ้รยีน รวมทัง้ 

ระบบการผลติและจดัส่งสื่อใหผู้เ้รยีนโดยตรงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          4. การควบคุมคุณภาพ จะจดัท าอย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
โดยเน้นการควบคุมคุณภาพในดา้นองคป์ระกอบของการสอนทางไกล เช่น ขัน้ตอนการวางแผน 
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และการปรับปรุงกระบวนการ เป็นต้น   

          5. การตดิต่อระหว่างผูเ้รยีน ผู้สอน และสถาบนัการศกึษา เป็นการตดิต่อแบบ 2 ทาง 
โดยใชโ้ทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืจดหมาย เป็นตน้ 

 ลกัษณะของการศึกษาทางไกล  

 1. การเรยีนการสอน การศกึษาทางไกลต้องอาศยัคร ูและอุปกรณ์การสอนทีส่ามารถใช้
สอนนกัเรยีนไดม้ากกว่า 1 หอ้งเรยีน และไดใ้นหลายสถานที ่เช่น วชิาพืน้ฐาน ท าใหไ้มต่้องจา้ง
ครแูละซือ้อุปกรณ์ส าหรบัการสอนในวชิาเดยีวกนัของแต่ละแห่ง และครสูามารถเลอืกใหน้กัเรยีน
แต่ละแห่งถามค าถามได้ เนื่องจากแต่ละห้องมขีนาดไม่ใหญ่นัก และจ านวนนักเรยีนก็มไีม่มาก
นกั โดยมอุีปกรณ์ช่วยในการโตต้อบ เช่น ไมโครโฟน กลอ้งวดีทิศัน์ และจอภาพ เป็นตน้ 

 2. การถาม-ตอบ หากนักเรียนมีปัญหาข้อสงสัย อาจสามารถถามครูได้โดยผ่าน
โทรศพัท์ หรอืผ่านกล้องโทรศพัท์ หรอืผ่านกล้องวดีิทศัน์ในระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) ในขณะที่เรยีน หรอืส่งโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปถามได้ในภายหลงั 
หรอืครอูาจจะนัดเวลาเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถาม การถามตอบในลกัษณะนี้ 
จะท าใหค้รจูะมเีวลามากขึน้ในการคน้ควา้เพื่อส่งค าตอบกลบัไปใหท้ าเรยีนในภายหลงั  
  3. การประเมนิผล ผูเ้รยีนสามารถส่งการบา้นและการทดสอบไดท้างไปรษณีย ์โทรสาร 
หรอืไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ แต่ทัง้นี้รูปแบบและวธิกีารประเมนิผลจะต้องได้รบัการออกแบบ
เฉพาะ หรืออาจจะใช้การประเมินผลในรูปแบบปกติในห้องเรียน (ให้ผู้เรียนไปทดสอบ            
ณ สถานทีท่ีจ่ดัไวไ้ห)้ เพื่อผสมผสานกนัไปกบัการเรยีนทางไกล 

 ส่ือและวิธีการศึกษาทางไกล 

 สื่อนับว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาทางไกล เพราะการ
ถ่ายทอด ความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ จากผูส้อนไปยงัผูเ้รยีนนัน้ จะอาศยัสื่อประเภทต่าง ๆ 
ผูเ้รยีนหรอืนกัศกึษาจะเรยีนดว้ยตนเองอยูท่ีบ่า้นโดยอาศยัสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ  
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 การเลอืกหรอืจดัสื่อเพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใดก็ตาม จะต้อง
ค านึงถึงหลกัจติวทิยาที่ว่า ถ้าผู้เรยีนจะต้องมปีฏสิมัพนัธ์อยู่กบัสื่อชนิดเดยีวนาน ๆ อาจเกิด
ความเบื่อหน่วย ได้ และอาจท าให้ผู้เรยีนท้อถอยหมดก าลงัใจในการเรยีนรู ้ดงันัน้  สื่อที่ใช้ควร
เป็นสื่อที่หลากหลาย และเป็นสื่อที่มกีารเสรมิแรงให้ก าลงัใจผู้เรยีน ซึ่งการใชส้ื่อแบบนี้เรยีกว่า
สื่อประสม คอืมสีื่อหนึ่งเป็นสื่อหลกัและมสีื่อชนิดอื่นเป็นสื่อเสรมิ ทัง้นี้  เนื่องจากสื่อแต่ละตวัมทีัง้
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดั การศกึษา จากสื่อเพยีงตวัเดยีวจะท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูไ้มส่มบูรณ์ จงึควร
อาศยัสื่อชนิดอื่นประกอบ เพื่อเสรมิความรูส้ ื่อทีใ่ชใ้นการศกึษาทางไกลนี้ แยกไดเ้ป็น  

  1. ส่ือหลกั คอื สื่อที่ผู้เรยีนสามารถใช้ศกึษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที ่
สื่อหลกั ส่วนมากจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ต ารา เอกสารค าสอน หรอืคู่มือเรยีน โดยผู้เรยีน
สามารถใชส้ื่อเหล่านี้เป็นหลกัในการเรยีนวชิานัน้ ๆ และมโีอกาสพลาดจากการเรยีนไดน้้อยมาก 
เพราะผูเ้รยีนมสีื่อหลกันี้อยูก่บัตวัแลว้ 

 2. ส่ือเสริม คือ สื่อที่จะช่วยเก็บตก ต่อเติมความรู้ให้แก่ผู้เรยีนให้มีความรู้กระจ่าง
สมบูรณ์ขึ้น หรอืหากในกรณีที่ผู้เรยีนศึกษาจากสื่อหลกัแล้วยงัไม่จุใจพอ หรอืยงัไม่เข้าใจได้
ชดัเจนมปัีญหาอยู่กส็ามารถศกึษาเพิม่เตมิจากสื่อเสรมิได ้สื่อประเภทนี้จะอยู่ในรปูแบบของเทป
สรุปบทเรยีน วทิยุ เอกสารเสรมิ การสอนเสรมิหรอืการพบกลุ่ม เป็นต้น ในส่วนของวธิกีารเรยีน
การสอนทางไกลนัน้นอกจากผูเ้รยีนจะเรยีนดว้ยตนเองจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทัง้สื่อหลกัและสื่อ
เสรมิแลว้ สถาบนัการศกึษาทางไกลในปัจจุบนัจ านวนมากไดใ้ชส้ื่อวธิกีารต่าง ๆ เป็นสื่อเสรมิอกี
ดว้ย เช่น กระบวนการกลุ่ม การสาธติ การทดลอง สถานการณ์จ าลอง การศกึษารายกรณ ีฯลฯ 

 

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการฝึกอบรม 

 เทคโนโลยใีหม่ เช่น ระบบผูเ้ชีย่วชาญ การพูดคุยระหว่างกลุ่ม และระบบอเิลก็ทรอนิกส์
สนับสนุนมกัจะถูกน ามาใช้ เพื่อให้การฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ พนักงานสามารถสบืค้น
ข้อมูลได้จากสถานที่ปฏิบตัิงาน ซึ่งเมื่อพนักงานต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตักิส็ามารถสบืคน้หรอืหาขอ้มลูในระบบอนิเทอรเ์น็ตหรอืระบบออนไลน์ ตวัอยา่งเช่น ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ (Expert system) การประชุมทางอเิลก็ทรอนิกส ์การสนทนาพูดคุยกนัทางไกล และ
ระบบการสนบัสนุนการปฏบิตังิานทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 1. ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert system) เป็นเทคโนโลยทีี่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
เฉพาะดา้นม ี3 องคป์ระกอบคอื 

   1.1 ความรู ้รปูภาพทีเ่ป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะดา้น เช่น เครือ่งจกัร 
   1.2 เกณฑก์ารตดัสนิใจทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหาและตอบปัญหา 
   1.3 สื่อกลางทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูท้ีใ่ชข้อ้มลูรว่มกนั 
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 2. แหล่งเรียนรู้เฉพาะ (Group ware) กลุ่มเฉพาะที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่
ปฏบิตัดิว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถใหพ้นกังานมาฝากขอ้ความและมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลู
กนั เช่น อเีมล ์(E-Mail) อนิทราเน็ต เพื่อใหพ้นกังานไดต้ดิต่อสื่อสารกนัไดต้ลอดเวลา 
  3. ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งข้อมูลที่
พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ที่สนับสนุนการท างานเพื่อให้พนักงานใช้ในการฝึกอบรม
เรยีนรูใ้นงานใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พิม่ทกัษะ ความสามารถไดอ้ยา่งสะดวก ซึง่ท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
 3.1 เป็นผูช้่วยใหเ้ขา้ใจการท างานมากขึน้ 

 3.2 ใหข้อ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบังาน 

 3.3 แนะน าขัน้ตอนการท างาน 

 3.4 ใหค้ าแนะน าในฐานผูเ้ชีย่วชาญ 

  

เทคโนโลยีท่ีช่วยในการจดัการฝึกอบรม 

 1. Active Voice  

  ในการจดัการฝึกอบรมผูจ้ดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมพนกังานใหเ้กดิทกัษะ ความช านาญ 
และเพิม่พูนความรู ้ทีอ่าศยัเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืสนับสนุนให้การฝึกอบรมมคีวามสมบูรณ์ที่
จะช่วยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืเป็นเทคโนโลยทีีช่่วยใหพ้นกังานไดพ้ดูคุย แลกเปลีย่นกนั  
 2. ภาพ (Image)  
  เป็นการเก็บภาพแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อน ามาใช้ในการฝึกอบรมโดยเกบ็เป็นภาพ
น ามาใช้สอน ที่ช่วยให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน  ซึ่งการเสนอด้วยภาพ
โดยเฉพาะภาพที่มกีารเคลื่อนไหวจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจ และสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดจ้ากการดภูาพ เทคโนโลยจีงึมคีวามส าคญัต่อการฝึกอบรมในยุคปัจจุบนั รวมทัง้ ท าให้
พนักงานที่เขา้อบรมไม่ต้องเน้นตวัหนังสอืในการอธบิายมาก นอกจากมภีาพประกอบแล้วยงัมี
เสยีงต่าง ๆ ทีเ่สมอืนจรงิดว้ย 

 3. ชุดโปรแกรมการฝึกอบรม (Training software application)  

  เป็นชุดโปรแกรมการฝึกอบรมที่น ามาใช้ในการฝึกอบรมก าหนดเป็นบทเรยีน ซึ่งมี
การเปิดให้พนักงานได้เรยีนรู ้เช่น พนักงานเซเวนต้องเรยีงสนิค้าต้องเปิดแอพ (Application) 

ขึน้มาเรยีนรูด้ว้ยตนเองในการท างาน ซึง่เป็นการฝึกอบรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการเป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรู้ที่ฝึกทกัษะจรงิจากการฝึกอบรม ชุดโปรแกรมการฝึกอบรมจะก าหนดบทเรยีนที่
สอดคล้องกับการท างานจรงิ ท าให้พนักงานสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมให้
พนักงานได้เรยีนรู้โดยการผ่านระบบออนไลน์จะเกิดความคุ้มค่าในเชิงของเวลา ค่าใช้จ่าย 
รวมถงึความต้องการที่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในยุคปัจจุบนัของโลกแห่งเทคโนโลย ีซึง่บาง
องค์การจะมกีารท าแผนการฝึกอบรมเป็นหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เขา้อบรมสมารถสมคัรเรยีน
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ทางระบบออนไลน์หรอืลงทะเบยีนทางออนไลน์ และสามารถเลอืกเรยีนตามหลกัสตูรในบทเรยีน
นัน้ ๆ ได้เลย และการเรยีนผ่านระบบออนไลน์จะระบบการประเมนิผลเช่นเดยีวกนั อาจจะเป็น
การทดสอบก่อน หรอืหลงัเรยีนผ่านระบบออนไลน์และได้ผลคะแนนทันที หากสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ผู้เข้าอบรมก็จะมกีารเรยีนรู้ และศึกษาจนสามารถผ่านเกณฑ์ได้ โดยแผนการก าหนด
โปรแกรมการอบรมดว้ยระบบออนไลน์จะแสดงใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง ดงัภาพที ่8.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.9 การจดัท าชุดโปรแกรมการฝึกอบรม (Training software application) ผ่านระบบ 

              ออนไลน์ 

ทีม่า: http://blog.planningpme.com/blog/image.axd? training-software-courses-view- 

       zoom.gif. 

 

 การฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพจ าเป็นต้องมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เขา้อบรมหรอืพนักงานใชช้่องทางที่หลากหลายในการเรยีนรู ้พนักงานสามารถเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ เขา้ถงึสื่อการฝึกอบรมไดต้ามความสะดวก ผูอ้บรมจะเป็นผูค้วบคุม
การเรยีนรู้โดยตนเองซึ่งเทคโนโลยจีะช่วยสนับสนุนในการจดัการฝึกอบรมด้วยการโต้ตอบ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกนั (Active Voice) ได้ดว้ยการสื่อสารพูดคุยโต้ตอบกนัได้ สามารถเหน็ภาพ
ที่มกีารเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเสมอืนจรงิได้โดยการดูจากภาพ (Image) และ
สามารถปฏิบัติได้  ชุดโปรแกรมการฝึกอบรม (Training software application) จะมีการ
ด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์   

http://blog.planningpme.com/blog/image.axd?picture=2009%2f4%2f%20training-software-
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สรปุ  
 การฝึกอบรมพนักงานในองค์การปัจจุบนั จะน าเทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอืที่จะสรา้ง
ประสทิธภิาพใหพ้นักงานไดเ้กดิการเรยีนรูไ้ดห้ลากหลายวธิหีรอืหลากหลายรปูแบบ ยคุของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน  ระบบอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี ที่นับว่ามี
ความส าคญัที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมพนักงานให้เกิดการ
เรยีนรูไ้ด้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเมื่อมคีวามต้องการหรอืสะดวกในการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 
เทคโนโลย ีจงึมอีทิธพิลต่อการฝึกอบรมและการเรยีนรูข้องพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพ
การทางธุรกิจขององค์การให้ตอบสนองความต้องการขององค์การและกลยุทธ์ทางธุ รกิจของ
องคก์าร เทคโนโลยจีะช่วยใหเ้กดิการท างานรว่มแบบดจิทิลั (Digital Collaboration) ช่วยใหก้าร
พฒันาทรพัยากรมนุษยด์ว้ยการฝึกอบรมดว้ยระบบเทคโนโลยใีหเ้กดิประสทิธภิาพ ในการเรยีนรู้
ของพนกังานหรอืบุคลากรในองคก์ารสามารถแยกประเภทของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูไ้ด ้3 
ประเภท คือ สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้แบบห้องเรยีน (Classroom Learning Environment) 
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลย ี(Technological Learning Environment) และสภาพ
การเรยีนรูแ้บบผสม (Blended Learning Environment)  
 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การให้เกดิประสทิธภิาพทัง้คน ระบบ 
และองค์การ ส่วนใหญ่แล้วองค์การจะใช้ฝึกอบรมแบบสื่อผสม (Multimedia Training) หรอืการ
ฝึกอบรมแบบสื่อมลัตมิเีดยี เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะสมกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น
ยคุประเทศไทย 4.0 หรอืยุคของระบบดจิทิลัเพื่อน าไปสู่การพฒันานวตักรรมใหอ้งคก์ารสามารถ
แข่งขนักนัได ้การน าเทคโนโลยแีบบสื่อผสมเขา้มาใชท้ าใหบุ้คลากรในองคก์ารเกดิทกัษะ ความ
ช านาญในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการปฏบิตังิานให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้ได ้การ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องอาศยัระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการฝึกอบรม
หรอืเรยีกว่าการฝึกอบรมแบบใช้เทคโนโลย ีซึ่งได้แก่ การฝึกอบรมทางอินเทอรเ์น็ต(Internet 

Based Training) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training) เช่น ซดีรีอม (CD ROM) วดี-ิ

ทศัน์ (DVD) และ เลเซอรด์สิ (Laser Disc.) การเรยีนรูด้้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืการเรยีนรู้
ด้วยระบบออนไลน์ (E-Learning) เทคโนโลยีจะน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรยีนรู้
ออนไลน์ ได้แก่ การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Portal) การเรียนรู้แบบเสมือนจรงิ (Virtual 

Reality) ระบบสอนพเิศษอจัฉรยิะหรอืระบบตวิเตอร ์ซึ่งองค์ประกอบของระบบการสอนพเิศษ
อจัฉรยิะม ี4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหลกั รูปแบบของผู้เขา้อบรม ผู้จดัการการอบรม 
และประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 การเรยีนทางไกล (Distance Learning) มคีวามส าคญัที่เป็นนวตักรรมทางการศึกษา
เพื่อให้การฝึกอบรมมกีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรอืวธิกีารเรยีนรูใ้ห้สามารถกระจายหรอื
เข้าถึงตัวบุคคลได้ ซึ่งองค์ประกอบหลักของการศึกษาทางไกล ได้แก่ ผู้เรยีน ผู้สอน การ
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จดัระบบบรหิารและบรกิาร และการตดิต่อระหว่างผูเ้รยีน ผูส้อน และสถาบนัการศกึษา สื่อและ
วธิกีารศึกษาทางไกล ได้แก่ สื่อหลกั เช่น ต ารา เอกสารค าสอน คู่มอืการเรยีน สื่อเสรมิ เช่น 
กระบวนการกลุ่ม การสาธติ การทดลอง และสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น ในการจดัการฝึกอบรม
จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยเีพื่อมาสนับสนุนการฝึกอบรม เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ การพูดคุย
ระหว่างกลุ่ม และระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้นักศึกษาตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์โดยอธิบายให้เข้าใจ 

1. ใหน้กัศกึษาบอกถงึการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสท์ีน่ ามาใชใ้นการพฒันาฝึกอบรมทรพัยากร 
   มนุษยม์ปีระเภทใดบา้ง 
2. ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กดิขึน้ในยคุ 

   โลกาภวิตัน์จะส่งผลใหก้ารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นอยา่งไรบา้ง 
3. ในยคุปัจจบุนันกัศกึษามคีวามคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัเทคโนโลยทีอีทิธพิลต่อการฝึกอบรม 

   และการเรยีนรูข้องพนกังานในองคก์าร 
4. ใหน้กัศกึษาอธบิายค าว่า “Digital Collaboration” และมผีลต่อเทคโนโลยทีีน่ ามาใชเ้ป็น 

   เครือ่งมอืในการฝึกอบรมทรพัยากรมนุษย ์อยา่งไรบา้ง 
5. ใหน้กัศกึษาบอกถงึประเภทของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมพนกังาน 

   มกีีป่ระเภท และแต่ละประเภทมลีกัษณะอยา่งไร 
6. การฝึกอบรมแบบใชส้ื่อผสม (Multimedia Training) ไดแ้ก่อะไรบา้ง และน ามาใชใ้นการ 
   ฝึกอบรมพนกังานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการพฒันาทกัษะ และความช านาญไดอ้ยา่งไร 
7. ใหน้กัศกึษาอธบิายการฝึกอบรมดว้ยคอมพวิเตอร ์(Computer-Based Training) มลีกัษณะ 
   อยา่งไร และเกดิประโยชน์อยา่งไร ต่อการฝึกอบรม 

8. การฝึกอบรมแบบใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นการฝึกอบรมทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet Based 

   Training) หมายถงึ และมลีกัษณะอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งประกอบ 

9. การฝึกอบรมแบบใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นการฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web - Based Training) 
   หมายถงึ และมลีกัษณะอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งประกอบ 

10. การฝึกอบรมทีม่กีารเรยีนรูด้ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืการเรยีนรูด้ว้ยระบบออนไลน์  
     (E-Learning) มลีกัษณะอยา่งไร และน ามาใชใ้นการฝึกอบรมในรปูแบบใดไดบ้า้ง อธบิาย 

     และยกตวัอยา่ง 
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บทท่ี 9 

การถ่ายโอนการฝึกอบรม 

 

 การถ่ายโอนการฝึกอบรมหรอืการถ่ายโอนการเรยีนรูม้าสู่การปฏบิตั ิเพื่อเป็นการน า
ความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมมาสู่การปฏิบตัิงานจรงิ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ที่ส าคญัที่ได้จากการ   
เขา้รบัการฝึกอบรมและเรยีนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ จงึต้องอาศยัวธิกีารที่
หลากหลายเพื่อช่วยให้การถ่ายทอดหรอืถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะให้บุคคล
ได้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการอันหนึ่งที่น ามาใช้ในการ
พฒันาการเรยีนรูข้องพนักงานในองคก์ารใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญและทศันคตทิีด่ ี
ต่อการท างาน การฝึกอบรมพนักงานนับไดเ้ป็นสิง่ส าคญัส าหรบัพนักงานทีอ่งคก์ารจะต้องจดัท า
แผนกลยุทธ์ที่ส าคญัของหลายบรษิัท ถือว่าการฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นจะมกีารน ามา
จดัท าเพื่อพฒันาพนักงาน น าความรูท้ี่ได้มาปรบัประยุกต์กบัการท างานประจ า โดยทัว่ไปแล้ว
การฝึกอบรมจะเป็นกระบวนจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งและเพิม่พูนความรู ้
ทกัษะ พฤตกิรรม และเจตคตทิีด่เีปลีย่นแปลงไปในทางทีถู่กต้องและเหมาะสม การจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพต้องสามารถเขา้ใจถงึความต้องการในการเรยีนรูข้องผู้เรยีนที่จะ
น าไปความรูไ้ปใช้ในการกระบวนการ วธิกีารปฏบิตังิาน และแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเกดิจาก
ความเข้าใจในการเรยีนรู้ที่จะน าความรู้นัน้  ออกมาประยุกต์ใช้ มีการรบัรู้จากการเรยีนรู้ที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้าได ้หรอืเมือ่เกดิสถานการณ์ทีผ่กผนักย็อ่มเกดิทกัษะ
ในการแก้ปัญ หาได้ และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการรับรู้ต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ที่มคีวามเสยีสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และรูส้กึคดิเชงิบวกในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นรวมทัง้เข้าใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมคีวามสุข จากที่ได้
กล่าวมานัน้ เป็นสิง่ที่ไดจ้ากการฝึกอบรมโดยการน ามาถ่ายโอนการฝึกอบรม หรอืการถ่ายโอน
การเรยีนรูท้ี่มกีระบวนการในการถ่ายโอนความรูใ้นการฝึกอบรม ซึ่งต้องผ่านกระบวนการการ
ถ่ายโอนการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยปัจจยัน าเขา้สู่การฝึกอบรม (Training input) 
ผลที่ได้รบัจากการฝึกอบรม (Training output) และเงื่อนไขในการถ่ายโอน (Conditions of 

Transfer) การเรยีนรู้ (Baldwin & Ford, 1998, p.157) ในการฝึกอบรมให้เกิดการเรยีนรู้และ   
มกีารถ่ายโอนการเรยีนรูใ้นการฝึกใหป้ระสบความส าเรจ็  
 ดงันัน้ การถ่ายโอนการฝึกอบรมนับเป็นกระบวนการถ่ายโอนความรู้ให้เกิดการ
เรยีนรู ้หากจะได้ผลลพัธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้จดัการในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม
จะต้องพจิารณาถงึปัจจยัทีน่ าเขา้สู่การฝึกอบรมไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการท างานทีม่กีารถ่ายโอน
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การเรยีนรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การท างานในสภาพแวดล้อมการท างานจรงิ หากจะให้ได้
ผลลพัธท์ีด่ไีดน้ัน้ จะต้องเกดิในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม เช่น ไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิาร 
การให้โอกาสของหวัหน้างาน และการได้รบัความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน และอาจรวมถงึ
แรงจงูใจภายในของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม วฒันธรรมขององค์การ โครงสรา้งขององค์การ และ
สภาพแวดล้อมขององค์การที่มีล ักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู ้
(Knowledge Management) ที่ท าให้พนักงานสามารถถ่ายโอนความรู้เพื่ อเชื่อมโยงไปสู่          
ทัง้ภายในและภายนอก ทีส่ามารถน าความรูท้ีไ่ดส้ ัง่สมประสบการณ์จากงานประจ าและสามารถ
เกบ็รกัษาความรูไ้วใ้นรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ะดวกในการน าไปใชร้วมทัง้เกบ็ไวใ้ชไ้ดย้าวนาน 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้สามารถปฏบิตังิานให้กบัองค์การไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ ไม่เพียงแค่จดัการฝึกอบรมเสรจ็สิ้นแล้ว  จะน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการ
ปฏบิตังิานไดเ้ลยทเีดยีว หรอืน าไปใชไ้ดท้ัง้หมดทีไ่ดร้บัการอบรมมา ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องอาศยั
กระบวนการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมให้เกดิการเรยีนรูสู้่การปฏบิตัิงานจรงิ ในการน า
ความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ใช้นัน้ ในกระบวนการของการถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อน าความรูท้ี่ได้
นัน้ ย่อมต้องอาศยัองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัถ่ายทอดหรอืถ่ายโอนการเรยีนรู ้องค์ประกอบที่
ส าคญัเริม่จากปัจจยัน าเขา้สู่การฝึกอบรม ซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร 
หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เครื่องมอื อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกที่ใช้ในการน าการ  
ถ่ายโอนการฝึกอบรมสู่การปฏบิตัจิรงิ โดยทัว่ไปแล้วในการจดัท าสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ ผู้บริหาร พนั กงาน และลูกค้า เป็นปัจจัยที่เป็น
สภาพแวดลอ้มทีอ่าจจะควบคุมไดแ้ละไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพแวดลอ้มทีไ่ม่อาจควบคุม
ได้ จะส่งผลทัง้ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน หากไม่สามารถจดัการกับสภาพแวดล้อม
เหล่านัน้ กน็ ามาซึง่ผลเสยีของการถ่ายโอนการเรยีนรูจ้ากการฝึกอบรมได ้ 
 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ุ่งเน้นที่จะใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้พิม่พูน
ความรูใ้หม่ ๆ เกดิทกัษะความช านาญ มพีฤตกิรรมที่เปลีย่นแปลงไปในทางที่ดขี ึน้ เกดิเจตคติ  
ที่ดต่ีอการท างานในหน้าที่ของตนเอง เมื่อได้รบัการฝึกอบรมไปแล้วนัน้ หลงัจากที่ได้รบัการ
เรียนรู้ไปแล้ว พนักงานหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้ร ับไปถ่ายโอนสู่การ
ปฏิบตัิงานอย่างไร และเกิดผลลพัธ์ในระดบัใดบ้าง รวมทัง้ได้มกีารแบ่งปันความรู้ทัง้ภายใน
ตนเองและไปสู่ผู้อื่นอย่างไร ได้มนีักวิชาการแบ่งแนวคดิของการถ่ายโอนการเรยีนรู้จากการ
ฝึกอบรมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คอื 
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 1. ทฤษฎีความคาดหวงัของ วรูม (Vroom, 1964) พนักงานหรอืบุคลากรในองค์การมี
ความต้องการทีจ่ะฝึกอบรมเรยีนรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถมคีวามรูท้ี่ต้องมาปรบัใชใ้นการท างาน 
ดงันัน้ เมื่อพนักงานเข้ารบัการฝึกอบรม ก็ย่อมมคีวามคาดหวงัที่มเีป้าหมายอย่างชดัเจนว่า
จะต้องน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร เพื่ออะไรบา้ง ฉะนัน้ การถ่ายโอนการเรยีนรูจ้ากการฝึกอบรม
โดยแนวคดิทฤษฎ ี

  ความคาดหวงัของ วรมู จะน ามาอธบิายถงึเป้าหมายของบุคคล การเลอืก และความ
คาดหวงัตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต่้องรูว้่าตนเองต้องการสิง่ใดจากการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจว่าเมื่อเข้ารบัการฝึกอบรมแล้ว  จะน าความรู้ไปใช้เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานหรอืงานที่ได้รบัมอบหมายสามารถกระท าได้ส าเรจ็ลุล่วงไป จะเกิดคุณค่าที่ได้รบั
ผลตอบแทนอาจเป็นรางวลั เงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึน้  ซึ่งบุคคลจะรูส้กึว่าตนเองได้รบั
ประโยชน์จากการฝึกอบรม จงึท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากการ
ฝึกอบรมไปสู่การถ่ายโอนความรูไ้ปสู่การเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่ผลลพัธท์ีม่คีวามสมัพนัธใ์นการเพิม่
โอกาสความเป็นไปไดท้ีผ่ลส าเรจ็ของงานจะท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ โดยแนวคดิของวรมู 
เน้น 2 เรือ่งดว้ยกนั คอื  
  1.1 เน้นการสรา้งค่านิยมในงาน มคีวามคาดหวงัในการท างานว่า จะไดอ้ะไรจากการ
ท างาน ซึ่งการถ่ายโอนการฝึกอบรมเป็นการน าความรู้ ทกัษะที่ได้น าลงไปปฏิบตัิกบังานใน
สถานการณ์จรงิ หรอืเพื่อแก้ปัญหาในงานให้เกดิผลงานที่มปีระสทิธภิาพท าให้คาดหวงัว่า เมื่อ
ผลงานไดต้ามเป้าหมายมคีวามคาดหวงัว่าเงนิเดอืนจะเพิม่ขึน้ หรอื บางคนกจ็ะไดร้บัค ายกย่อง
ชมเชย เป็นตน้  
  1.2 เน้นแรงจูงใจ ซึ่งก าหนดทิศทางกระท าเพื่อให้ได้ตามค่านิยมของตนหรอืที่ได้
ก าหนด คอื คาดหวงัว่าจะได้ค่านิยมเป็นแรงจูงใจให้พนักงานใช้ความพยายามกระท าให้เกิด
ความส าเรจ็ และความส าเรจ็ของงานเกดิจากความพยายามกบัความสามารถของตน  
  จะเหน็ไดว้่าจากแนวคดิความคาดหวงัของวรมูนัน้ การถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อน า
ความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรม ผู้จดัการ และหวัหน้างานจ าเป็นต้องสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานที่
ได้รบัการฝึกอบรมไปแล้ว ได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างผลงานหรอืเพิ่ม
ผลผลิตในการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายได้ตามเป้าหมายที่องค์การต้องการและต้อง
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของพนกังานตามแนวคดิทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมูเช่นเดยีวกนั 

 ดงันัน้ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะต้องถูกจูงใจให้เข้าร่วม    
ในการฝึกอบรม เข้าใจและเกิดความเชื่อว่าเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
จะต้องน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการถ่ายโอนการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติงานจรงิ จากความ
คาดหวังที่ได้ตัง้เป้าหมายของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้บรรลุตามเป้ าหมาย ซึ่งก็นับว่าเป็น
แรงจูงใจที่มผีลต่อการถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรม ในขณะเดยีวกนัถ้าผู้จดัการฝึกอบรม   
ไม่สามารถสร้างความเข้าใจ หรอืความเชื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หรอืสร้างแรงจูงใจในกับ
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พนักงาน หรอืผู้เขา้รบัการเขา้อบรมได้เกดิการความเขา้ใจและไดร้บัแรงกระตุ้นที่ตรงกบัความ
ตอ้งการ กย็อ่มท าใหเ้กดิความลม้เหลวในการฝึกอบรมหรอืไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ฝึกอบรมได ้

 2. ทฤษฎีแนวคิดของ บอลด์วิน และฟอร์ด (Baldwin & Ford, 1988) ได้อธิบาย
กระบวนการถ่ายโอนการเรยีนรูจ้ากการฝึกอบรมโดยใช้ทฤษฎีระบบ ได้แก่ ปัจจยัน าเขา้สู่การ
ฝึ ก อ บ รม  ( training inputs) ป ระก อ บ ด้ ว ย  คุ ณ ลัก ษ ณ ะข อ งผู้ ร ับ ก ารอ บ รม  ( trainee 

characteristics) การออกแบบการฝึกอบรมอบรม (training design) หรอืโปรแกรมการฝึกอบรม 
และสภาพแวดล้อมในงาน (work environment) ส่วนผลที่ได้รบัจากการฝึกอบรม (training 

outputs) ประกอบด้วย การเรยีนรู ้และ การเก็บรกัษาความรู ้และการจดจ า ส่วนเงื่อนไขการ
ถ่ายโอน (conditions of transfer) ประกอบด้วย การน าความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ในการท างานได้ (generalization of knowledge) และมกีารคงไว้ หรอืบ ารุงรกัษาสิง่ที่
เรยีนรูไ้ว้ได้เป็นเวลานาน (maintenance of knowledge) การเก็บรกัษาความรูไ้ว้อาจจะมกีาร
จดัเกบ็ในรปูแบบเทคโนโลย ีซึง่สามารถน ามาใชแ้ละถ่ายโอนความรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ งา่ยต่อการ
น ามาใช ้และทนัสมยัในยคุปัจจบุนั 

 ส าหรบัแนวคดิอื่น ๆ ที่มกีารสนับสนุนเกี่ยวกบัการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม     
ทีไ่ดอ้ธบิายในดา้นการสรา้งเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการประเมนิผลสมัฤทธิ ์หรอืประสทิธภิาพ
ของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมทีน่ิยมน ามาใชม้าก ไดแ้ก่ แนวคดิไว ้4 ระดบั คอื 1) ปฏกิริยิา
การตอบสนองของผู้เข้าอบรมต่อการจดัโปรแกรมฝึกอบรม  2) การแสวงหาความรู้  3) การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน และผลการปฏิบัติงานที่มคีวามส าเร็จจากการฝึกอบรม       
4) ระดับองค์การได้รบัการพัฒนา/ปรบัปรุงจากการฝึกอบรม เช่น เพิ่มความพึงพอใจของ
ผูร้บับรกิาร องคก์ารมผีลก าไรมากขึน้ เป้าหมายของการฝึกอบรมเพื่อใหส้่งผลถงึการปฏบิตังิาน
ทีด่ ีภายหลงัทีบุ่คคลไดร้บัการฝึกอบรมไปแลว้ องคก์ารมคีวามคาดหวงัว่า จะมกีารเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมไปในทางบวก และน ามาซึ่งการปรบัปรุงการท างานดีขึ้น อันส่งผลให้องค์การมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้ปริมาณเพิ่ม และมี
คุณภาพสูงสุด ผลก าไรด ี พนักงานไม่ลาออก และมลีูกคา้เพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนัยงัรกัษาลูกค้า
เดมิไวไ้ด ้เป็นตน้  
 ในการถ่ายโอนการฝึกอบรม เพื่อให้บุคคลเกิดการเรยีนรู้ โดยเฉพาะการเรยีนรู้ของ
ผู้ใหญ่ตามแนวคดิของโนวส ์(Knowles) มแีนวคดิที่เชื่อว่าการที่บุคคลได้มกีารปรบัปรุงพฒันา
ความรู้ให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา สร้างทักษะ และทัศนคติ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะ     
เพิ่มมากขึ้น และมเีจตคติที่ดีต่อการท างาน ท าให้เกิดความสุขในการท างานท าให้ส่งผลต่อ
ผลผลิตขององค์การ รวมทัง้คุณภาพชีวติของบุคคลด้วย เพราะการฝึกอบรมเปรยีบเสมือน
กิจกรรมขององค์การที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาพนักงาน อีกทัง้แนวคิดเกี่ยวกับ  

พฤตกิรรมยงัเชื่อว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกดิจากอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มภายนอก และเกดิจาก
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แรงกระตุน้ภายในตวับุคคลทีต่้องการจะเรยีนรูเ้พื่อมาพฒันางานใหต้นเองสามารถปฏบิตังิานได้
อนัจะน าไปสู่ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

 จากแนวคดิของการถ่ายโอนการฝึกอบรมในแง่มุมของนักทฤษฎีที่ได้กล่าวมาขา้งต้น 
ย่อมเป็นเครื่องมอือันส าคญัที่ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องท าให้ความเข้าใจในการน ามาพัฒนา
เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประสทิธภิาพ โดยการให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้น าความรู้จากการ
ฝึกอบรมได้น ามาถ่ายโอนการเรยีนรู้เพื่อการปฏิบัติงานจรงิในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏบิตังิาน หรอืเพื่อน ามาแก้ปัญหาในการสภาพการณ์ท างานจรงิ และยงัช่วยให้ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมได้มกีารประเมนิผลการถ่ายโอนการเรยีนรูเ้พื่อให้เกดิการสะท้อนกลบัของผลการ
เรยีนรูจ้ากการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมใหส้ามารถน าไปแก้ปัญหาของการพฒันาการจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อไปได ้

 

ความหมายของการถ่ายโอนการฝึกอบรม 

 การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยย์อ่มมุง่เน้นเพื่อใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมได้รบัความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม เกิดทักษะและความช านาญสูงขึ้นให้สามารถ
ปฏบิตังิานใหม่ ๆ ได ้รวมทัง้ใหพ้ฤตกิรรมการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่มีากขึน้ ดงันัน้ 
เพื่อให้มคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึ้นเกี่ยวกบัการถ่ายโอนการฝึกอบรม (Transfer of Training) จงึมี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายและมคีวามคลา้ยคลงึกนั และสอดคลอ้งกนั 
ดงันี้ 
  ธอรน์ไดค ์(Thorndike, 1998, p.124) ไดใ้หค้วามหมายของ การถ่ายโอนการฝึกอบรม    
ไว้ว่า การถ่ายโยงการเรยีนรู้จากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งนัน้ สถานการณ์      
ทัง้สองจะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่ลา้ยคลงึกนั   
 โกลสติน และ ฟอร์ด (Goldstein and Ford, 2002, p.227) ได้ให้ความหมายของการ
ถ่ายโอนการฝึกอบรม ไว้ว่า กระบวนการที่มโีครงสรา้งของการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดที่มี
ความซบัซ้อน (complex) และมลีกัษณะพลวตั (dynamic) ของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมในการน า
ความรู ้และทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 

  เอ็ดดี้ และแทนเนนเบ็ม (Eddy and Tannenbaum, 2003, p.165) ได้ให้ความหมาย
ของการถ่ายโอนการฝึกอบรม ไว้ว่า เป็นระดับ (degree) ที่บุคลากรใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทศันคตทิี่ได้รบัจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานและแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเพิม่ผลติใหก้บัองคก์าร 

 ซูบูดี้ (Subudi, 2004, p.591) ได้ให้ความหมายของ การถ่ายโอนการฝึกอบรม ไว้ว่า 

ขอบเขตของการเก็บรกัษา (retention) และการประยุกต์ใช้ (application) ความรู ้ทกัษะ และ
ทศันคติจากสภาพแวดล้อมที่เข้ารบัการฝึกอบรมสู่สภาพแวดล้อมที่ปฏบิตัิงานหรอืระดบัของ     
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ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมประยุกต์ใช้สิง่เรยีนรูจ้ากโปรแกรมการฝึกอบรมสู่การปฏบิตัิงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 แซคส์ และ เบลเครทิ (Saks and Belcourt, 2006, p.630) ได้ให้ความหมายของการ
ถ่ายโอนการฝึกอบรม ไวว้่า เป็นวธิกีารเก็บรกัษาความรูไ้วไ้ดน้าน และการน าความรูท้ ัว่ ๆ ไป 
(generalization) ทีไ่ดร้บัจากโปรแกรมการฝึกอบรมไปใชใ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 บุลค และ ฮัทชินส์ (Burke and Hutchins, 2007, p.265) ได้ให้ความหมายของการ  
ถ่ายโอนการฝึกอบรม ไวว้่า เป็นการใชค้วามรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมมาใช้
ในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามทีอ่งคก์ารตอ้งการ 

  แฮนดี้ (Handy, 2008, p.19 ) ได้ให้ความหมายของการถ่ายโอนการฝึกอบรม ไว้ว่า 

ระดบัพฤตกิรรมของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมในการน าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคตทิี่
ไดร้บัจากการฝึกบอรมมาประยกุตใ์ชใ้นงานประจ าทีร่บัผดิชอบในปัจจบุนัและอนาคต 

 การถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อการเรยีนรูใ้นการน าความรูม้าใช้ในการปฏบิตังิาน ซึ่งที่
กล่าวมาขา้งต้นนัน้ นักวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการถ่ายโอนการฝึกอบรมไวใ้นลกัษณะที่มี
ความคลา้ยคลงึกนั และซ ้า ๆ กนั ซึง่ส่วนใหญ่ว่าการถ่ายโอนการฝึกอบรมเป็นลกัษณะของการ
ทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดน้ าความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่ดไีปใชใ้นการปฏบิตังิานในหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบให้ส าเรจ็ ดงันัน้ จงึสรุปความหมายในท านองเดยีวกนัว่า การถ่ายโอนการฝึกอบรม
เป็นพฤตกิรรมทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดแ้สดงออกมาในดา้นความรู ้ความคดิ ทกัษะ และเจตคติ
ทีด่จีากการเรยีนรู ้หรอืสิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิตามหน้าที่
ทีต่นเองไดถู้กมอบหมายนัน้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได ้

 อย่างไรกต็าม มบีรษิทั GSS/ARRAY Technology ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การผลติและประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิคสช์ัน้น าของอเมรกิา ไดเ้น้นการพฒันาพนักงานด้วย
การฝึกอบรม หลงัจากไดม้กีารจดัโปรแกรมการฝึกอบรมในทุกครัง้ ไดด้ าเนินการขัน้ต่อจากการ
ฝึกอบรมสิ้นสุดลง ได้มกีารติดตามและยงัได้มกีารสังเกตการณ์ด้วยการติดตามประเมินผล
เกี่ยวกบัการน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานหรอืการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมในระดบั
การวดัระดบัการถ่ายโอนความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม จากการวดัระดบัการรบัรู้ของผูท้ีผ่่านการ
เขา้รบัการฝึกอบรม เมื่อได้น าความรู ้ทกัษะ ไปใชใ้นการปฏบิตังิานแล้วเป็นระยะเวลาระหว่าง   
3 – 6 เดอืน โดยจากพฤติกรรมการปฏบิตัิงาน การลดของเสยีในการผลติปรมิาณของผลผลติ
เพิม่ขึน้ คุณภาพของงานสูงขึน้ ส่งมอบสนิค้าไดท้นัตามเวลาที่ลูกค้ามคี าสัง่ซื้อ  อุบตัเิหตุลดลง 
และอตัราการลาออกของพนกังาน เป็นต้น ซึง่การถ่ายโอนการฝึกอบรมในการเรยีนรูท้ีพ่นักงาน
ไดน้ ามาใช้ในการปฏบิตังิานที่วดัระดบัการรบัรูใ้นการน ามาถ่ายโอนการเรยีนรู ้สรุปไดเ้ป็นดา้น
ต่าง ๆ ดงันี้ 
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 1. ด้ านการใช้ความรู้  (Knowledge) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏบิตัิงานที่ถูกต้อง การจดจ า ในวธิกีารในการน าความรูม้า
ปฏบิตังิานได ้รวมทัง้อธบิายและถ่ายทอดใหเ้พื่อนรว่มงานไดเ้ขา้ใจในสิง่ทีต่นเองปฏบิตังิาน 

 2. ด้านการใช้ทกัษะ (Skills) เป็นผลของการเรยีนรูท้ี่เป็นความสามารถที่พนักงานที่
ไดร้บัการฝึกอบรมต่อความสามารถในการปฏบิตังิาน ครอบคลุมพฤตกิรรม การกระท า ทกัษะ
ความช านาญ ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และความมัน่ใจในการ
ตดัสนิใจในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ 

 3. ด้านเจตคติ (Attitude) พนักงานมีการปรบัเปลี่ยนความคิดต่อความเชื่อ และ
ความรูส้กึพงึพอใจในการท างาน การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน การทุ่มเทแรงกายแรงใจ การมี
ความรูส้กึเชงิบวกต่อหน้าทีร่บัผดิชอบ 

 การถ่ายโอนการฝึกอบรมจากการเรยีนรูข้องพนกังาน จ าเป็นจะตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาใน
สายงานได้มกีารติดตามก ากบัพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมว่า ได้มกีารน าความรู ้ที่ได้รบัจาก
การฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานรวมทัง้พนักงานมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมใน
การปฏิบตัิงานหรอืไม่อย่างไร มกีารเฝ้าสงัเกตและสอบถามพูดคุยกบัพนักงาน เพื่อให้ทราบ
ปัญหาเกี่ยวกบัการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใชแ้ลว้เกดิปัญหาอย่างไร รวมถงึการ
จดัสภาพแวดลอ้มในการท าใหท้ีเ่หมาะสม เพื่อเอือ้ต่อการน ามาปฏบิตังิานดว้ย 

 

รปูแบบของกระบวนการถ่ายโอนความรู้  
 รูปแบบการถ่ายโอนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการถ่ายทอดหรอืน าความรู้ ทกัษะ ที่
ได้รบัจากการฝึกอบรมไปสู่การท างานจรงิ ซึ่งรูปแบบจ าลองการถ่ายโอนการฝึกอบรมของ 
Baldwin and Ford’s Model เป็นผู้ที่น าเสนอรปูแบบการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม ซึ่งมี
องคป์ระกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คอื (1) ปัจจยัน าเขา้สู่การฝึกอบรม (Training Inputs) ซึง่
ประกอบดว้ย ลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (Trainee Characteristics) ไดแ้ก่ แรงจงูใจ และ
ความสามารถ เป็นต้น (2) การออกแบบการฝึกอบรม (Training Design) ได้แก่ การสร้าง
บรรยากาศในการเรยีนรู ้การประยุกต์ทฤษฎีในการเรยีนรู ้การใช้กลยุทธ์ในการจดัการตนเอง 
เป็นต้น (3) เงื่อนไขการถ่ายโอน (Conditions of Transfer) ได้แก่ การน าความรูไ้ปใช้ การเก็บ
รกัษาความรูใ้ห้นาน เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบกระบวนการถ่ายโอนความรู ้การถ่ายการฝึกอบรม
ไปสู่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการน าความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและพฤตกิรรม 
ทีต่้องสรา้งกลยุทธก์ารน ามาปรบัประยุกต์ใช ้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบ
การถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ ซึ่งต้องค านึงถึงคุณลกัษณะของผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมที่ต้องสร้างหรอืกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และความสามารถของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
การออกแบบการฝึกอบรมกจ็ าเป็นตอ้งสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้การประยกุตใ์ช ้และกลยุทธท์ี่
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จะจดัการตนเองใหน้ าไปสู่การถ่ายโอนการฝึกอบรมสู่การปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ จะเหน็
ไดว้่าบรรยากาศในการท างานมสี่วนส าคญัในการน าเอาความรูจ้ากการอบรมไปใช้ใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม รปูแบบกระบวนการถ่ายโอนความรู ้สามารถ
อธบิายไดด้งัภาพที ่9.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะของผูเ้ขา้อบรม                         
(Trainee Characteristics) 
- แรงจงูใจ (Motivation) 

- ความสามารถ (Ability) 

การออกแบบการฝึกอบรม                         
(Training Design) 
- สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้(Create 

a Learning Environment) 

- การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารเรยีนรู ้
(Apply Theories of Transfer) 

-ใชก้ลยุทธก์ารจดัการดว้ยตนเอง 
(Use Self-Management Strategies) 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน                         
(Work Environment) 
- บรรยากาศในการถ่ายโอน  
  (Climate for Transfer) 

- การจดัการและการสนบัสนุนจาก    
  เพื่อนร่วมงาน 

  (Management and Peer) 

- โอกาสทีไ่ดด้ าเนินการ  
  (Opportunity to Perform) 
- เทคโนโลยทีีส่นบัสนุน 

   (Technology Support) 

การเกบ็รกัษาความรู ้
(Learning Retention) 

การน าไปใช ้และ            
การบ ารุงรกัษา             
(Generalization 

and Maintenance) 

ปัจจยัน าเขา้สูก่ารฝึกอบรม 
(Training Inputs) 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม 
(Training Outputs) 

เงื่อนไขการถ่ายโอน 
(Conditions of Transfer) 

ภาพท่ี 9.1 รปูแบบของกระบวนการถ่ายโอนการฝึกอบรม 

ทีม่า: Adapted from T.T.Baldwin and J.K.Ford,”Transfer of Training: A Review and 

        Directions for Future Research,”Personnel Psychology 41(1988); 63-103. 
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 จากภาพที ่9.1 จะเหน็ไดว้่าเป็นการแสดงกระบวนการถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรม 
สิง่ส าคญัหลงัจากการฝึกอบรมเสรจ็สิ้นลงแลว้ ผู้เขา้อบรมต้องมคีวามสามารถน าเอาความรูม้า
ประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  การบ ารุงรักษ าเป็นกระบวนการใช้ทักษ ะ ความรู ้
ความสามารถใหม่ ๆ เพื่อสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้การน าความรูม้าประยุกต์และ
การบ ารงุรกัษาตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละน ามาใชอ้ยา่งต่อเนื่อง ซึง่มปัีจจยัทีส่ าคญั 3 ปัจจยัไดแ้ก่  
 1. การออกแบบการฝึกอบรม (Training Design) เกี่ยวข้องกับการจดับรรยากาศ
หรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมทัง้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีโอกาสได้ลง มือปฏิบัติ มี
ขอ้เสนอแนะ มวีตัถุประสงค์การเรยีนรู ้มกีารจดัโปรแกรมการอบรมที่มปีระสทิธภิาพ ปัจจยัอื่น ๆ 
ทีม่ผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้การจดจ า  
 2. คุณลกัษณะของเข้ารบัการฝึกอบรม (Trainee characteristics) ประกอบด้วย
คุณลกัษณะของผู้เข้าอบรมและแรงจูงใจที่ช่วยให้เกิดการเรยีนรู้ หากผู้เข้ารบัการอบรมขาด
ทกัษะในการเรยีนรูก้จ็ะขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ไมเ่ชื่อว่าตวัเองสามารถเรยีนรูไ้ด ้  
 3. สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) ประกอบดว้ย การสนับสนุนจาก
หวัหน้างาน จากเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนด้านเทคโนโลย ีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้และโอกาสทีจ่ะน าความรูใ้หม ่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน  
 ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการในการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมดงักล่าวนัน้
หากพิจารณาถึงการน ามาจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์การให้มีความ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์หลงัการฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้  ก็ย่อมท าให้
เกดิความคุม้ค่ากบัการฝึกอบรมของบุคลากรในการน าไปประยกุตไ์ดจ้รงิ 

 

 การออกแบบการฝึกอบรม (Training Design)  
 การออกแบบการฝึกอบรมเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งโปรแกรมการฝึกอบรมทีช่่วยใหเ้กดิการ
เรยีนรูม้กีารถ่ายทอดความรูแ้ละน าลงไปปฏบิตัิ ส าหรบัการถ่ายโอนการฝึกอบรมหลงัจากที่มี
การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมและได้ด าเนินการฝึกอบรมเสรจ็แล้ว ในขัน้ตอนต่อไปที่ผู้เข้ารบั
การฝึกอบรมจะต้องน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตัจิรงิ หากจะท าใหม้กีารถ่ายโอนการฝึกอบรมเกดิขึน้
ได้นัน้ ผู้จดัการต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการถ่ายโอนการฝึกอบรม และหลกัการของการ
จดัการตนเอง เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการน าไปออกแบบการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ห้
บรรลุตามความตอ้งการในการถ่ายโอนความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้ 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการถ่ายโอนการฝึกอบรม (Applications of Transfer of 

Training Theory) 

 การถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อการน าไปใช้ในการออกแบบการฝึกอบรม (บรรยากาศการ
เรยีนรู)้ ซึง่มดีว้ยกนั 3 ทฤษฎ ีได้แก่ ทฤษฎอีงคป์ระกอบ ระบบการกระตุ้น และ ทฤษฎคีวามรู้
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ความเขา้ใจ ดงัจะแสดงถงึทฤษฎแีต่ละทฤษฎหีลกั ความส าคญั และเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งพจิารณาใน
การน าทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้การถ่ายโอนการฝึกอบรม ซึ่ง
สรปุไดใ้นตารางที ่9.1 

 

 ตารางท่ี 9.1 ทฤษฎกีารถ่ายโอนการฝึกอบรม (Transfer of Training Theory) 

ทฤษฎ ี

(Theory) 

ประเดน็ส าคญั 

(Emphasis) 

สถานการณ์ทีเ่หมาะสม 

(Appropriate Condition) 

ประเภทการถ่าย
โอน(Type of 

Transfer) 

1. องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(Identical Elements)  

บรรยากาศในการฝึกอบรม
ช่วยสรา้งบรรยากาศทีด่ใีน
การท างาน 

 

บรรยากาศในการท างาน
เป็นสถานการณ์ที่แน่นอน
และสามารถคาดการณ์ได ้
เช่ น  ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใช้
เครื่องมอื/อุปกรณ์  

ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ
สถานการณ์จรงิ 

2. การน ามาประยุกตใ์ช ้

   (Stimulus  

   Generalization) 

เน้นการน ามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กนั 

ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ใน ก า ร
ท า ง า น ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
คาดหวงัได ้

Far หลากหลาย 

3. ทฤษฎกีารสรา้งความรู ้ 
ความเขา้ใจ 

(Cognitive Theory) 

เน้ น ก ารเรียน รู้ที่ มีวัสดุ
อุปกรณ์เพิ่มเติมให้ผู้เรยีน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ใช้ได้ ในทุ ก รูป แบ บการ
อบรมและทุกสถานการณ์ 

ทั ้ง ใก ล้ เคีย งแ ล ะ
หลากหลาย 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. 8th. Noe, R.A., 2005, p.148. 

       McGraw-Hill.  
 

 จากตารางที่ 9.1 ทฤษฎีการถ่ายโอนการฝึกอบรมจะมีความเกี่ยวข้องกับการน าไป
ประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ที่เหมาะสม และมคีวามใกล้เคยีงกบัประเภทในการถ่ายโอนความรู้
จากการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏบิตังิานพอจะอธบิายไดด้งันี้ 
 1. ทฤษฎีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้อง (Theory of Identical Elements)  

  สถานการณ์การฝึกอบรมจะคลา้ยคลงึกนักบัสถานการณ์การท างานจรงิ ถ้าหากเรา
จดัการฝึกอบรมแบบสถานการณ์จรงิก็จะท าใหเ้กดิความรูไ้ดม้ากที่สุด เช่น พยาบาลกต็้องให้มี
การฝึกจรงิกบัคนไข้ สอนคอมพิวเตอร์ก็ต้องลงมอืในการปฏบิตัิจรงิ และพนักงานต้อนรบับน
เครื่องบนิกต็้องสอนแบบปฏบิตัจิรงิว่าขณะทีต่อ้งบรกิารผูโ้ดยสารจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง ถงึจะได้
เห็นบทบาทจรงิและสถานการณ์จรงินัน้ และการอบรมความปลอดภยัในการท างาน เป็นต้น   
การฝึกอบรมดงัที่กล่าวมา เพื่อจะให้การฝึกอบรมได้จดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ในการเรยีนรูก้จ็ าเป็นให้มกีารฝึกอบรมที่เป็นการฝึกอบรมแบบสถานการณ์จ าลอง 
(Training Simulation) ซึง่พอจะยกตวัอยา่งใหเ้หน็ไดใ้นการฝึกอบรม ดงันี้  
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  ยกตัวอย่าง ต ารวจที่เข้าช่วยเหลือตัวประกันให้พ้นจากอันตราย ควรมีการจดั
สถานการณ์จรงิ ซึ่งเป็นจ าลองสถานการณ์ขึ้นมาเมื่อเจอปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวจะ
แก้ปัญหาอย่างไร ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนพร้อมกับได้ฝึกปฏิบัติจรงิ เพื่อให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมได้ฝึกปฏบิตัิ การฝึกอบรมทฤษฎีนี้จะเป็นการฝึกอบรมเป็นสถานการณ์เสมอืนจรงิ 
(Training simulation)  

  ยกตวัอย่าง การฝึกนักบนิโดยใช้เครื่องบนิจ าลอง ในทางจติวทิยานัน้ การเรยีนรู้
จากสถานการณ์จ าลองช่วยให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการท างาน (ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะไดร้บัการฝึกอบรมจากอุปกรณ์และเครือ่งมอืใชใ้นการท างานจรงิ)  
  จะเห็นได้ว่าทฤษฎอีงค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งนัน้ เป็นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เรยีนรู้
จากสถานการณ์ที่ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิหรอืเสมอืนจรงิ จงึเป็นการฝึกอบรมที่มถ่ีายโอน
ความรูไ้ด้ใกลเ้คยีงกบัสถานการณ์การท างานที่เกดิขึน้จรงิ ท าให้เกดิความเขา้ใจได้อย่างลกึซึ้ง 
เมือ่น ามาปฏบิตังิานจรงิกท็ าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิได้ ดงันัน้ การจดัการโปรแกรม
การฝึกอบรมแบบทฤษฎีองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งลกัษณะนี้จงึต้องมกีารออกแบบการฝึกอบรม
ดงันี้ 
  1.1 ควรจดัวิธีการสอนและกระบวนการอย่างเฉพาะเจาะจง เป็นการออกแบบ
กระบวนการในการฝึกอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการของเนื้อหา หลกัสูตร วธิกีารทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมไดเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคตใินการน าไปประยกุต์ใชใ้นการท างาน
ได ้เช่น การสอนแบบสถานการณ์จรงิ การลงมอืปฏบิตั ิเป็นตน้  
  1.2 ควรมีการอธิบายให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทราบถึงความแตกต่างระหว่าง
งานท่ีใช้ในการฝึกอบรมและงานท่ีท าจริง เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้มกีารเตรยีมความ
พรอ้ม และหากทราบวธิกีารก่อนล่วงหน้าจะท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการยอมรบัและมี
ความตัง้ใจในการเรยีนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการปฏบิตังิานภายหลงัจากเสรจ็สิ้นการฝึกอบรมเป็น
การน ามาถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวธิกีารนัน้ 

  1.3 ควรช้ีแจงให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทราบถึงความแตกต่างระหว่างการฝึก
ปฏิบติัและการท างานจริง ในบางครัง้ การฝึกอบรมที่มกีารปฏบิตัิในลกัษณะรูปแบบจ าลอง
สถานการณ์อาจจะไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจรงิได้ทัง้หมด จะต้องน าในส่วนที่มี
ความเป็นไปได้หรอืเกี่ยวข้องโดยตรงน าไปประยุกต์ใช้กบังานที่ท า เป็นการช่วยสร้างความ
เข้าใจกับผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไม่ให้เกิดความสงสัยหรือการน าไปใช้แล้วหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการเดียวอาจจะขึ้นอยู่ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยจริงท าให้ประสบ
ความส าเรจ็ได ้

  1.4 ควรมีการฝึกทักษะและพฤติกรรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพ การจดัการฝึกอบรมมคีวามจ าเป็นต้องเลอืกวธิกีารที่ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
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เพิ่มพูนทกัษะให้สามารถน าไปปฏบิตัิงานได้ตรงกบังานที่ได้รบัมอบหมาย รวมทัง้ต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหม ่ๆ อนัจะน าไปสู่การท างานใหเ้กดินวตักรรม  
  ดงันัน้ ทฤษฎีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจงึเป็นการฝึกอบรมที่เป็นถ่ายความรู ้ โดยผู้
เขา้อบรมจะต้องรูจ้กัน าทฤษฎมีาประยุกต์ให้เหมาะสม หรอืเขา้กบัสถานการณ์ที่เกดิขึน้จรงิใน
การท างาน เช่น หากลูกค้าที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการผลติสนิค้าจะท าให้มขีอ้ค าถามเกี่ยวกบัการ
ผลติสนิคา้ ส่วนลูกคา้ทีไ่ม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการผลติสนิคา้กจ็ะเชื่อและไม่มขีอ้ค าถามใด ๆ จงึท า
ใหพ้นักงานต้องน าเอาความรูม้าใชใ้นการอธบิายหรอืใหค้วามรูก้บัลกูคา้ ซึง่นับว่าเป็นน าความรู้
มาประยกุตใ์นการปฏบิตังิานจรงิได ้ 
 2. วิธีการน ามาประยกุต์ใช้ (Stimulus Generalization Approach) 

  วธิกีารน ามาประยุกต์ใชไ้ดแ้นะน าว่า ควรจะก าหนดการฝึกอบรมในประเดน็ที่ส าคญั
เน้นหลกัการทัว่ๆ ไป รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการน าเอาความรูม้าประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ หลักการแบบนี้ เป็นแบบใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือมีความแตกต่าง (Far 

transfer) หมายความว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่
แตกต่างจากที่เคยได้รบัการฝึกอบรมมาแล้ว โปรแกรมการฝึกอบรมในลกัษณะนี้  ควรมกีาร
ออกแบบการฝึกอบรมดงัต่อไปนี้ 
  2.1 ควรให้การอบรมความรูพ้ื้นฐานและหลกัการทัว่ไป วทิยากรหรอืผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผู้เรยีนว่าพื้นฐานความรู้อยู่ในระดับใดเพื่อมีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่
สามารถน าไปสู่การอบรมต่อไปไดใ้นหวัขอ้เนื้อหาการฝึกอบรม 

  2.2 ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมควรได้ศกึษาถงึตวัอย่างจากประสบการณ์จรงิที่มลีกัษณะ
คล้ายคลงึกับเรื่องที่ได้ศึกษา เพื่อจะน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้จดัการฝึกอบรมได้เลอืก
วธิกีารทีเ่หมาะสมกบัการฝึกอบรมตามเนื้อหา หลกัสตูร และวธิกีารในการกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูเ้พื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตไ์ดต้รงกบัสถานการณ์ในการท างานจรงิ 

  2.3 การจดัโปรแกรมฝึกอบรมควรเน้นการน าเอาทฤษฎมีาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
ที่หลากหลาย เนื่องจากในสถานการณ์การท างานจรงิอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้โดยไมค่าดการณ์ได ้ 
  วิธีการน ามาประยุกต์ใช้สามารถน ามาออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะ 
รูปแบบพฤติกรรม ควรมีการพัฒนารูปแบบพฤติกรรม พฤติกรรมที่ส าคญัคือ พฤติกรรมที่
สามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเรจ็ในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย โดยมกีารน าเสนอรูปแบ
พฤตกิรรมทางวดีโิอ และเปิดโอกาสใหเ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตั ิ
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 3. ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอน  (Cognitive Theory of 

Transfer) 

  ทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอน อธบิายว่า ความสามารถในการ 
ถ่ายโอนการเรยีนรู้ของผู้เข้าอบรม ควรสรา้งบรรยากาศให้เกิดการเรยีนรู้เพื่อน าทฤษฎีสู่การ
ปฏบิตัใินงานที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมวเิคราะห์ปัญหาการท างาน และแสดง
ความคดิเหน็ รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้ าความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  
  การออกแบบการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม จงึต้อง
อาศัยทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องและหลักการในการจดัการตนเองให้สามารถเลือกวิธีการ
ฝึกอบรมในลกัษณะใด จงึจะมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้ในการปฏบิตัิงานจรงิ เพราะการ
ฝึกอบรมใหเ้กดิประสทิธภิาพและสรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่ไีด้ จ าเป็นต้องน าความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้น
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัไปสู่การเพิม่ผลผลติในการท างานและเกดิความพงึพอใจต่อหน้าที่
ทีร่บัผดิชอบ 

 กลยทุธก์ารจดัการด้วยตนเอง (Self-Management Strategies)  
 ในการจดัการด้วยตนเองเพื่อการเข้ารบัการฝึกอบรมตามโปรแกรมการฝึกอบรมควร
เตรยีมความพรอ้มให้พนักงานสามารถใช้ทกัษะใหม่ ๆ และปรบัพฤตกิรรมการท างานได้ด้วย
ตนเอง การจดัการตนเองประกอบดว้ย  
 1. วเิคราะหข์อ้ด ีขอ้เสยีของการน าเอาความสามารถใหม ่  ๆ  มาใช้ เป็นการทราบถึง
สภาพของพนักงานในปัจจบุนัว่า มคีวามสามารถอะไรทีช่่วยสนับสนุนในการไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ 
เพื่อสรา้งทกัษะในการท างานเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานได้มากขึน้ พรอ้มทัง้เตรยีมการใน
การพฒันาจดุบกพรอ่งทีม่อียูใ่หพ้รอ้มต่อการพฒันา 

 2. ก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู้ เมื่อพนักงานสามารถก าหนดได้ว่าเขา้รบัการฝึกอบรม
ไปแล้วจะน ามาช่วยในการพฒันางานของตนเองให้ผลการปฏบิตัิงานดขีึน้อย่างไร และตรงกบั
ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้เพื่อพฒันาตนเองใหเ้พิม่ทกัษะ ความสามารถมากขึน้ 

 3. น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เมื่อเข้ารบัการฝึกอบรมแล้ว ต้องสามารถ
น ามาถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมได้จรงิ นัน่คอื พนักงานสามารถใช้กลยุทธ์ในการปรบัใช้
ในการท างานไดจ้รงิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 4. ตรวจสอบความรูท้ี่น ามาใช้ในการท างาน การน าความรูท้ี่ได้รบัจากการฝึกอบรมมา
ใช้จะช่วยให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ทดสอบตนเองว่าสามารถน าความรู้ ที่ได้รบัจากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการงานท างานได้ในระดับที่ เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ และอย่างไรบ้าง 
ยกตัวอย่าง เมื่อมีการอบรมการเขียนโครงการ เมื่อเข้ารบัการฝึกอบรมแล้ว สามารถเขยีน
โครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 5. กระตุ้นให้เกดิแรงจูงใจในตนเอง เมื่อเขา้รบัการฝึกอบรมพนักงานหลายคนมคีวาม 
มุ่งหมาย หรอืตัง้เป้าหมายไว้ว่า จะต้องท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อจะได้รางวลั 
เงนิเดอืนเพิม่ขึน้ ได้เลื่อนต าแหน่งงาน หรอืได้รบัการยกย่องชมเชย เป็นต้น จงึท าให้เกดิการ
กระตุน้หรอืสรา้งแรงจงูใจพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 ในการจดัการตนเอง เพื่อการน าความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้หรอืก่อนการเขา้รบั
การฝึกอบรมในโปรแกรมการฝึกอบรมนัน้ ถงึแมว้่าจะมกีารเตรยีมการตามขัน้ตอนเป็นอย่างด ี
แต่บางครัง้การน าความรูใ้หม่ ๆ ไปใช้ในการท างานก็อาจจะท าให้เกดิปัญหาหรอืความยุ่งยาก 
เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานอาจจะไม่เหมือนกับที่เข้ารบัการฝึกอบรม หรือ
แมก้ระทัง่ความรูท้ี่ไดจ้ากการฝึกอบรมอาจจะไม่ทนัสมยักบังานที่ท า ดงันัน้ การน าความรูใ้หม่
มาใชใ้นการปฏบิตังิานจะพบขอ้ยุง่ยาก ดงัแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่9.2 

 

ตารางท่ี 9.2  ตวัอยา่งปัญหาหรอืขอ้ยุง่ยากในน าความรูใ้หม ่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ปัญหา (Obstacle) สถานการณ์ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Condition) 
1.แรงกดดนัดา้นเวลา 

2.เครื่องมอือุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ 

3.ไมม่โีอกาสไดใ้ชท้กัษะ 

4.งบประมาณไมเ่พยีงพอ 

ผูเ้ขา้รบัการอบรมมขีอ้ยุง่ยากในการใชท้กัษะ 
พฤตกิรรมและความรู ้ใหม่ ๆ  

ขาดการสนับสนุนจากเพ่ือร่วมงาน 

 (Lack of Peer Support)  
1.ไมส่นบัสนุนใหใ้ชท้กัษะ และความรูใ้หม ่ๆ ในการ
ท างาน 

2.ไมต่อ้งการใหค้วามช่วยเหลอื 

3. มองวา่การฝึกอบรมท าใหเ้สยีเวลา 

เพื่อนร่วมงานไมส่นบัสนุนใหใ้ชค้วามรู ้ทกัษะ และ
พฤตกิรรมใหม ่ๆ  

ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

(Lack of Management Support)  
1.ไมย่อมรบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 

2. ไมโ่อกาสใหม้กีารฝึกอบรม 

3. คดัคา้นการใชท้กัษะที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกอบรม 

4. แสดงท่าทใีหเ้หน็วา่การฝึกอบรมท าใหเ้สยีเวลาใน
การท างาน 

5. ไมใ่หก้ารสนบัสนุนในการน าความรูจ้ากการฝึกอบรม
มาใช ้

ผูบ้รหิารไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารน าความรู ้ทกัษะและ
พฤตกิรรมใหม ่ๆ มาใช้ 

ทีม่า:  Based on R.D.Marx,”Self-Managed Skill Retention,” “Training and Development 
         Journal (January 2005): 54-57. 
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 จากตารางที่  9.2 การวิจ ัยพบว่า ผู้ เข้าอบรมที่ มีกลยุทธ์ในการจัดการตนเองมี
ความสามารถในการปรบัพฤตกิรรมและทกัษะไดด้กีว่าคนทีไ่ม่มกีลยุทธใ์นการจดัการตนเอง 

 กลยทุธใ์นการจดัการตนเองมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพราะว่า ผูเ้ขา้อบรมมกัจะพบปัญหา
ในการปรบัพฤตกิรรมการท างาน ซึง่ปัญหาเหล่านี้ประกอบดว้ย 

 1. ขาดการสนบัสนุนจากเพื่อนรว่มงานและหวัหน้างาน (Lack of Peer Support)  

 2. ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน (Lack of Management Support)  
 ยกตวัอย่าง พนักงานได้รบัอนุญาตให้ เข้าอบรมการใช้ WWW. (World Wide Web.) 

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย CD-ROM มกัประสบปัญหาข้อขัดข้องทางเทคโนโลยี เช่น 
หน่วยความจ าไม่เพยีงพอ หรอืไม่สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลไปยงั WWW. ได ้กท็ าใหเ้กดิช่องว่าง 
และความรูท้ี่ได้รบัจากการฝึกอบรมมาแล้วน ามาใช้ในงานปัจจุบนัมคีวามล้าสมยั จงึไม่เป็นไป
ตามที่ได้รบัการฝึกอบรม (Lapses) ซึ่งอาจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ 
ผูจ้ดัการเกี่ยวกบัการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมจ าเป็นต้องพจิารณาถงึการน าความรูม้าใช้ใน
การฝึกอบรมตอ้งมองไปถงึอนาคตทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยั และมกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็อยา่งเช่นในโลกยคุดจิติอล  
 

คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อการถ่ายโอนการ
ฝึ ก อ บ ร ม (Work Environment Characteristics that Influence Transfer of 

Training)  
 การถ่ายโอนการฝึกอบรมเป็นการน าความรูห้ลงัจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดน้ ามาใชใ้น
การแกปั้ญหาการท างานในปัจจุบนัและรวมทัง้ในอนาคต ในการถ่ายโอนการฝึกอบรมใหเ้กดิการ
เรยีนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการน ามาใช้ให้เกิดประสิทธภิาพและ
ประสทิธผิลไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารจดัสภาพแวดลอ้มหรอืคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเพื่อเอื้อต่อการถ่ายโอนความรู ้หรอืให้การสนับสนุนตามความต้องการ และเกิดความ
กระตอืรอืรน้ในการน าความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ จงึต้องค านึงถึง
คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรม ดงันี้  
 1. บรรยากาศในการถ่ายโอน (Climate for Transfer) 
  หมายถงึ มองมมุของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบับรรยากาศในการท างานทีเ่อื้อต่อ
การน าทกัษะ หรอืพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาใช ้คุณลกัษณะเหล่านี้ รวมถงึการสนับสนุน
จากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน การแบ่งหน่วยงาน ความชดัเจนในสายการบังคบับัญชา 
ความซับซ้อนของระบบงาน โอกาสที่จะน าทักษะใหม่ ๆ มาใช้ และผลต่อเนื่ องในการน า
ความสามารถจากการเรยีนรูม้าใชใ้นการท างาน หากมกีารจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมในการ
น าความรูม้าปรบัใช้ เช่น วฒันธรรมองค์การที่เน้นองค์การแห่งการเรยีนรู้ การจดัการความรู ้
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เป็นต้น องคก์ารหลายแห่งทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม จะเตรยีมการ
เพื่อการสร้างบรรยากาศในการถ่ายโอนความรู้ เช่น การกระตุ้นจูงใจและสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานมกีารน ามาใช้ในการท างานโดยให้รางวลั หวัหน้างานให้การสนับสนุนช่วยเหลอืและ
อ านวยการในการถ่ายโอน เป็นต้น ไดม้กีารศกึษาเกี่ยวกบัการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม 
มกีารสรุปผลจากงานวิจยัพบว่า บรรยากาศการฝึกอบรมในการถ่ายทอด (โอน) ความรู้ มี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงการบรหิารและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในเชงิบวก ซึง่ไดน้ ามา
สรปุไวใ้นตารางที ่9.3 

 

ตารางท่ี 9.3  คุณลกัษณะเชงิบวกของคุณลกัษณะการถ่ายโอนการฝึกอบรม 

คณุลกัษณะ(Characteristics) ตวัอยา่ง (Example) 
หวัหน้างานและเพื่อนรว่มงาน (Supervisor and co-od)

กระตุน้และก าหนดเป้าหมายใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดใ้ช้
ทกัษะและพฤตกิรรมใหม ่ 

ผูจ้ดัการฝึกอบรมมกีารพูดคุยกบัหวัหน้างานแต่ละ
แผนกวา่ ควรจะจดัการฝึกอบรมในงานดา้นใด 
อยา่งไร 

งานทีเ่กีย่วขอ้ง (Task cues): ก าหนดคุณลกัษณะของผู้
เขา้อบรมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมและทกัษะใหม ่ทีต่อ้งใชใ้น
การฝึกอบรม  

ผูจ้ดัการฝึกอบรมมกีารออกแบบการสอนใหผู้เ้ขา้
อบรมไดฝึ้กทกัษะทีต่อ้งการ 

ผลลพัธท์ีต่ามมา (Feedback Consequences) : หวัหน้า
งานสนบัสนุนใหม้กีารน าทกัษะและพฤตกิรรมใหมม่าใช้ 

หวัหน้างานระบุวา่ผูใ้ดควรไดร้บัการฝึกอบรม 

ไมม่กีารลงโทษ (Lack of Punishment) : ผูเ้ขา้อบรมจะไม่
ถูกกดีกนัจากการน าเอาพฤตกิรรมและทกัษะจากการ
อบรมไปใช้ 

ถา้ผูเ้ขา้อบรมไม่น าความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใชจ้ะ
ไมถู่กต าหนิ 

แรงกระตุน้ภายนอก (Extrinsic reinforcement 

Consequences): ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัรางวลัจากการน า
ทกัษะ และพฤตกิรรมใหมม่าใช้ 

ผูจ้ดัการทีป่ระสบความส าเรจ็ในการน าเอาความรู้
จากการอบรมมาใช้จะไดร้บัการขึน้เงนิเดอืน 

แรงกระตุน้จากภายใน (Intrinsic reinforcement 

Consequences): ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัค ายกยอ่ง ชื่น
ชมในการน าทกัษะ และพฤตกิรรมใหม ่ๆ ทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกอบรมมาใช ้ 

หวัหน้างานและเพื่อนรว่มงานมคีวามพงึพอใจผูผ้า่น
การฝึกอบรมทีน่ าความรูม้าใชใ้นงาน 

ทีม่า:  Adapted from J.B.Tracey,S.I.Tannenbaum, and M.J.Kavanagh,”Applying Trained 

          Skills on the job:The Importance of the Work Environment,”Journal of Applied 

         Psychology 80(2003): 235-252. 
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 2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Manager Support)  

  เป็นการช่วยเหลอืและการสนับสนุนจากหวัหน้างาน หรอืผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลง หลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม
แล้ว จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องด าเนินการในการจดัหาทรพัยากรที่จ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัิงานที่
เหมาะสมและจ าเป็นในการรองรบัเครื่องมอื อุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานได้น ามาถ่ายโอนความรู้     
สู่การปฏบิตัจิรงิได ้(Rothwell, 2005, p.231) อกีทัง้ยงัมกีารกล่าวไวโ้ดย Goldstein and Fords, 

(2002, p. 192); Pidd, Freeman, Skinner, Add, Shoobridge, and Roche, (2004) ต่ า ง มี
ความเหน็พอ้งกนั เกี่ยวกบัการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในลกัษณะของการจดัหา เตรยีมการ
ดา้นทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม และพยายามก าจดัอุปสรรค
ทีเ่กดิขึน้แบบเดมิ ๆ และเตรยีมการกบัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ อนัจะส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
สามารถถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนัน้ Raymond A. 

Noe, (2005, p.156) ยงัได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนจากผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานยงัรวมถงึการ
สนับสนุนใหเ้ขา้รว่มในการเขา้รบัการฝึกอบรมในโปแกรมการฝึกอบรมในครัง้นัน้ ๆ ดว้ย และใน
การประยุกต์ใช้ความรูท้ี่ได้รบัจากการฝึกอบรมสามารถน ามาใช้ในการปฏบิตังิานได้ จะท าให้    
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความกระตือรอืร้นในการน าความรู้มาถ่ายโอนใช้ในงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ย ยงัรวมถงึการใหก้ารสนบัสนุนเกีย่วกบัสิง่ดงัต่อไปนี้  
  2.1 เน้นความส าคญักบัการเข้ารบัการฝึกอบรม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
หรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ตัดสินใจได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่  ๆ หรือสิ่งที่มีความท้าทาย
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละรบัรูต่้อการฝึกอบรม เพื่อใหพ้นักงานไดต้ระหนักถงึความส าคญั
ในการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิใหร้กัความกา้วหน้าในอาชพี และเกดิ
เจตคตทิีด่ต่ีอการฝึกอบรมและต่อผูบ้งัคบับญัชา 

  2.2 เน้นหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบังาน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นในการน า
ความรูม้าถ่ายโอนในการปฏบิตังิาน และใหพ้นักงานไดม้คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารท างานที่
ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ในขณะเดียวกัน พนักงานต้องคิดสร้างสรรค ์     
ในการน าความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมมาถ่ายโอนให้กบัเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การพฒันางานมี
การท างานเป็นทมีทีม่คีุณภาพ 

  ยกตวัอย่างการให้การสนับสนุนจากผู้บรหิารหรอืผู้บงัคบับญัชา ผู้จดัการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการจดัการท าโปรแกรมการฝึกอบรม มกีารก าหนดตารางฝึกอบรมทีซ่ ้าซอ้น เนื่องจาก
ไม่ได้มีการท าตารางการฝึกอบรมไว้ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องมีการก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติ (action plan) (แสดงแผนปฏิบัติไว้ในภาพที่ 9.2) หากได้รบัการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารเป็นอย่างดี กจ็ะท าใหม้กีารฝึกอบรมทีพ่นักงานสามารถตรวจสอบว่าตนเองจะต้องเขา้
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รบัการฝึกอบรมไดส้ะดวกกบัเวลาเหมาะสม รวมทัง้ความพรอ้ม ผูบ้รหิารควรเขา้มามสี่วนรว่มใน
การออกแบบและจดัโปรแกรมการฝึกอบรม การสนับสนุนในเบือ้งต้นจากผูบ้รหิารท าให้เกดิการ
ยอมรบัและอนุญาตใหพ้นักงานเขา้รบัการฝึกอบรม การใหก้ารสนับสนุนทีสู่งสุดคอื ผูบ้รหิารเป็น
ผูใ้หก้ารอบรม ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูใ้หก้ารฝึกอบรมจะสามารถใหค้วามรูใ้นรายละเอยีดของงาน เช่น 
ศักยภาพใหม่ในการเรยีนรู้ ถกแถลงความก้าวหน้าร่วมกับผู้เข้าอบรม เพื่อให้การอบรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยากรหรอืผู้ให้การอบรมควรได้รบัการสนับสนุนอย่างดี สามารถใช้
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้มัน่ใจว่าการฝึกอบรมสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจรงิได ้
แผนการปฏบิตังิาน (action plan) ประกอบดว้ย  
   1. ระบุเป้าหมายเนื้อการฝึกอบรมที่จะน ามาใช้ และน ามาใช้อย่างไร การน า
ความรูม้าถ่ายโอนเป็นเนื้อหาที่เป็นความรูท้ี่ได้รบัผู้เขา้การฝึกอบรมจะน ามาปรบัใชใ้นส่วนที่มี
ความเกีย่วขอ้งในงานทีป่ฏบิตัปิระจ าใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีด่ ี

   2. กลยุทธ์ที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย รวมถึงพนักงานจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 
ทรพัยากรทีต่อ้งการ และประเภทของการสนบัสนุนจากหวัหน้างานและเพื่อนรว่มงาน 

   3. กลยุทธ์ในการรบัผลสะท้อนกลับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
จดัการฝึกอบรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้ ความสนใจ และ
แรงจงูใจในการเรยีนรู ้
   4. ผลลพัธท์ีค่าดหวงั ซึง่เป็นผลลพัธท์ี่เกดิขึน้แก่องค์การ จะต้องเป็นประโยชน์ที่
องคก์ารคาดว่าจะไดร้บั และเชื่อมโยงกบัเป้าหมายของความคาดหวงัของพนกังานดว้ย 

 จากสภาพแวดล้อมในการท างานที่มผีลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อน าความรูม้า
ประยุกต์ใช้ในมุมมองทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างาน สามารถน ามาแสดงให้
เหน็ไดว้่า หากผูบ้รหิารไดม้สี่วนร่วมในการเขา้มาจดัโปรแกรมการฝึกอบรมดว้ยตนเอง จะท าให้
มผีลต่อการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดงัแสดงใหเ้หน็ในภาพที ่9.2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รบัการสนับสนุนอย่างย่ิง 

(High Support) 

 

 

 

 

 

 

ได้รบัการสนับสนุนน้อย 

(Low Support) 

ระดบั (Level) 

1. การสอน  
2. ทกัษะการฝึกปฏบิตั ิ 
3. การเสรมิแรง 

 

4. การมสีว่นร่วม 

5. การกระตุ้น  
 

6. การยอมรบั 

 

  

ค าอธิบาย(Description) 
1. การมสีว่นร่วมของวทิยากร 

2. ผูเ้ขา้อบรมมโีอกาสในการฝึกปฏบิตั ิ

3. การแสดงความคดิเหน็รว่มกบั
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 

4. การเขา้อบรม 

5. มกีารปรบัตารางการปฏบิตังิาน ระบุ
ชื่อผูเ้ขา้รบัการอบรม  

6. อนุญาตใหพ้นักงานเขา้ร่วมอบรม
และระบุความส าคญัของการอบรม 

ภาพท่ี 9.2 ระดบัการใหก้ารสนบัสนุนการฝึกอบรม 

ทีม่า: ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. 8th. Noe, R.A., 2005,  

        p.156. McGraw-Hill. 
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ตารางท่ี 9.4  ขอ้พจิารณาส าหรบัการสนบัสนุนระดบัผูจ้ดัการ 

หวัข้อการอบรม (Topic) 
............................................................................................................ ............................................ 
เป้าหมาย รวมทัง้เนื้อหาการฝึกอบรม (ความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม ความสามารถ และอืน่ ๆ) และการ
 น าไปใช ้(โครงการ ปัญหา และอืน่ ๆ )  
............................................................................................................................. ........................ 
........................................................................................................................................................ 
กลยทุธเ์พ่ือน าไปสู่เป้าหมาย   
การปรบัพฤตกิรรม  
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
การสนบัสนุนจากเพือ่นรว่มงานและหวัหน้างาน 

........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................... 

........................................................................................................................................ ................ 
กลยทุธก์ารได้รบัผลสะท้อนกลบัเก่ียวกบัความก้าวหน้า 

........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................... 

.......................................................................................................................................... .............. 
ผลลพัธท่ี์คาดหวงั 

อะไรทีแ่ตกต่าง 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................... 
ใครเป็นผูร้บัรู ้
........................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 

รบัรูใ้นเรือ่งใด 

............................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ................................................. 
วนัทีต่รวจสอบความกา้วหน้า  
............................................................................................................................. ........................... 

ภาพท่ี 9.3 ตวัอยา่งแผนการปฏบิตังิาน 

ทีม่า: ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. 8th. Noe, R.A., 2005, 

        p.157. McGraw-Hill.  
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หวัข้อรายละเอียด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

1. ทราบรายละเอยีดของการฝึกอบรม   

2. ทราบวา่การอบรมเหมาะสมกบังานทีพ่นักงานตอ้งปฏบิตัิ   

3. เชื่อวา่การอบรมจะช่วยใหพ้นักงานมคีวามรูม้ากขึน้เพื่อน ามาปฏบิตังิาน   

4. เชื่อวา่การฝึกอบรมมผีลดตี่อแผนกงาน   

5. เขา้ใจวา่เพราะเหตุใดองคก์ารจงึจดัใหม้กีารอบรมในครัง้น้ี   

6. ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานเชื่อวา่สามารถประเมนิการเรยีนรูข้อง
พนกังานได ้

  

7. ผูจ้ดัการเชื่อวา่การเขา้อบรมจะช่วยสนบัสนุนการท างานของพนักงานได้   

8. บรษิทัมอีุปกรณ์และเทคโนโลยทีีจ่ะน าไปใชใ้นการฝึกอบรม   

9. ผูจ้ดัการยนิดทีี่พนักงานไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม   

10. ผูจ้ดัการไดถ้กแถลงเกี่ยวกบัหวัขอ้การฝึกอบรมกบัพนักงานทีจ่ะเขา้รว่ม
อบรม 

  

11. พนักงานที่จะเขา้รว่มอบรมตระหนักวา่ผูจ้ดัการทราบพนักงานจะอบรมใน
เรื่องใด 

  

ทีม่า: A.Rossett,”That Was a Great Class,But….,” Training and Development. (July 

       2005):21. 

 

 3. การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน (Peer Support)  
  การถ่ายโอนการฝึกอบรมสามารถขยายผลโดยเครอืข่ายสนับสนุนระหว่างผู้เข้า
อบรม เครือข่ายสนับสนุน คือ กลุ่มผู้เข้าอบรม 2 คนขึ้นไป ที่ตกลงร่วมกันที่จะถกแถลง
ความก้าวหน้าในการท างาน อาจจะมีการประชุมร่วมกันหรอืสื่อสารทางอีเมล์ ผู้เข้าอบรม
สามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์ความส าเรจ็จากการน าความรูม้าใช้ในงาน ถกแถลงเกี่ยวกบั
การน าทรพัยากรมาใชใ้นการท างาน หรอืการจดัการสภาพแวดลอ้มการท างาน ทีไ่ม่เป็นไปตาม
เนื้อหาการอบรม 

  ผูเ้ขา้อบรมอาจจะใชจ้ดหมายขา่ว ถ่ายทอดประเดน็การอบรม อาจจะมกีารสมัภาษณ์
ผู้เขา้อบรมที่ประสบความส าเรจ็ในการใช้ทกัษะใหม่ ๆ หรอืมผีู้ที่เคยเขา้รบัการอบรมแล้วเป็น
ผูใ้หค้ าแนะน า 

 4. โอกาสท่ีจะได้ใช้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้  (Opportunity to use Learning 

Capability) 

  เป็นโอกาสที่จะได้ความรู้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานถูกกระตุ้นโดย
สภาพแวดลอ้มและการจงูใจ วธิหีนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานน าความรูม้าใช้ในการปฏบิตั ิคอื การ
ก าหนดประสบการณ์ในการท างาน เช่น ปัญหา หรอืงาน โอกาสที่จะปฏิบัติงานรวมทัง้ (1) 
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ความรูล้กึในงานระดบัพฤตกิรรม และประเภทของงาน ความรูล้กึในงานรวมถงึการน าความรู้
จากการอบรมมาปฏบิตัิงาน  (2) ระดบัของกิจกรรม หมายถึง ความถี่ ในการปฏบิตัิงาน (3) 
ชนิดของงาน (task) หมายถงึ ความยากในการท างาน ผู้เขา้อบรมที่ไดร้บัโอกาสน าความรูจ้าก
การอบรมมาใชใ้นการท างาน มแีนวโน้มทีจ่ะรกัษาความสามารถในการเรยีนรูม้ากกว่าพนักงาน
ทีไ่มม่โีอกาส 

  โอกาสที่จะปฏบิตังิานสามารถวดัไดโ้ดย สอบถามผู้ทีเ่คยอบรมมาก่อนเกี่ยวกบั (1) 
พนักงานปฏิบัติงานอย่างไร (2) ปฏิบัติงานกี่ครัง้ (3) งานใดที่เป็นงานที่ยากและท้าทาย
พนักงานที่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต ่ าควรจะต้องเข้าฝึกอบรมใหม่ การจดัหลักสูตร
ฝึกอบรมมคีวามจ าเป็นส าหรบัพนักงานทีม่กีารฝึกอบรมแลว้ ไม่สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้หรือมีผลการปฏิบัติงานต ่ า  ระดับผลการปฏิบัติงานต ่ าอาจจะส่งผลมา
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เอื้อให้น าเอาทกัษะใหม่ มาใช้ในการท างาน เช่น หวัหน้างาน
ไม่สนับสนุนกจิกรรม หรอืไม่ให้โอกาสในการน าทกัษะจากการอบรมมาใช ้นอกจากนัน้ โอกาส
ในการน าความรูม้าใช้ในระดบัต ่าอาจแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาการอบรมไม่มคีวามส าคญัต่อการ
ปฏบิตังิาน 

  5. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Technological Support)  

   ระบบการสนับสนุนผลการปฏบิตังิานทางอเิล็กทรอนิคส ์(electronics ) เป็นการ
ใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทีส่ามารถให้ขอ้มูลการอบรมทกัษะการสบืค้นขอ้มูล และขอ้แนะน าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่อาจจะน ามาใชใ้นการใหข้อ้มลูกบัผูเ้ขา้อบรม ซึง่เป็นการจดัเตรยีมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ในการใช้ความรู ้ทักษะ เจตคต ิเป็นการกระตุ้นให้เกดิ
ความสนใจได้ในการค้นหาหรอืสบืค้นที่ต้องการอย่างรวดเรว็เป็นปัจจุบนั และช่วยเป็นแหล่ง
คน้หาเพิม่เตมิส าหรบัการถ่ายโอนการฝึกอบรม ยกตวัอย่าง เช่น วทิยากรสามารถก ากบัผู้เขา้
ฝึกอบรมโดยใช้ EPSS ในการให้ขอ้มูลที่รวดเรว็ ช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกบัการ
ออกแบบการฝึกอบรม หรอืสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
คุณลกัษณะของสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้ผู้บรหิารได้เขา้ใจถงึการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมตอ้งสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมทีม่กีารน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม
มาถ่ายโอนความรูม้าใช้ในการปฏบิตัิงานจรงิได้ ต้องมปัีจจยัเอื้อหนุนเพื่อให้การจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัอบรม 
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สภาพแวด ล้อมของอ งค์ ก าร ท่ี ก ระตุ้ น ใ ห้ เกิ ดการ ถ่ าย โอนความ รู้ 
(Organizational Environment that Encourage Transfer)  
 1. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (The Learning organization)  
  เน้นการพัฒนาการเรยีนรู้สภาวการณ์ของผู้น า และการเรยีนรู้ร่วมกันของคนใน
องค์การ (team learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ทกัษะร่วมกนัในการพฒันาองค์การอย่างต่อเนื่อง ท าให้พฒันาและเพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรู ้
การปรบัความคดิ และเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูท้ีต่้องมกีารวเิคราะห ์และก าหนดเป้าหมายเป็น
อย่างด ีในองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้มองว่าการฝึกอบรมเป็นระบบทีม่คีวามส าคญัในการสรา้งทุน
ทางปัญญา (Intellectual ) ทุนทางปัญญาไม่ได้หมายถึงเพียงการสอนให้พนักงานปฏบิตัิงาน
เท่านัน้ ยงัรวมถึงการกระตุ้นและส่งเสรมิให้พนักงานหรอืบุคลากรมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
และนวตักรรม รวมทัง้การกระตุ้นให้พนักงานเรยีนรู้และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมา     
ถ่ายโอนความรูโ้ดยการปรบัประยุกต์ใช ้เพื่อใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ีป่ระสบความส าเรจ็ 
นอกจากองค์การจะเน้นการฝึกอบรมแล้วยงัต้องเปลี่ยนระบบการจดัการทรพัยากรมนุษย์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรในองค์การได้สร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ที่จะส่งเสริม
พนักงานหรอืบุคลากรใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนัขึน้ทัว่ทัง้องค์การได้ โดยทัว่ไปแลว้การถ่ายโอน
การฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจรงินัน้  มลีกัษณะการสร้างบรรยากาศได้
หลายรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่ลกัษณะของการสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรูย้่อมส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บรหิาร พนักงานกับหัวหน้างาน และพนักงานกับ
พนักงานด้วยกัน ลักษณะส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ในการถ่ายโอนการฝึกอบรม 
สามารถแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่9.5 

 

ตารางท่ี 9.5  ลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 
ลกัษณะ (Feature) ค าอธิบาย(Description) 

การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง พนกังานแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัเกีย่วกบัการสรา้ง
ความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

การสรา้งองคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มกีารสรา้งและพฒันาระบบ จบัประเดน็ความรูแ้ละ
แลกเปลีย่นกนั 

ระบบความคดิทีส่ าคญั พนกังานถูกกระตุน้ใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์มองภาพ
ความสมัพนัธแ์ละผลสะทอ้นกลบั มกีารทดสอบสมมตฐิาน 

วฒันธรรมการเรยีนรู ้ ใหร้างวลัการเรยีนรู ้มกีารเลื่อนขัน้ และไดร้บัการ
สนบัสนุน จากหวัหน้างาน 

กระตุน้ใหม้กีารทดลองปฏบิตัแิละความยดืหยุ่น พนกังานมกีารน าเอานวตักรรมความรูใ้หม่ ๆ ทดลอง
กระบวนการใหม่ ๆ และพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ ๆ  
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ตารางท่ี 9.5  ลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(ต่อ) 
ลกัษณะ (Feature) ค าอธิบาย(Description) 

ใหคุ้ณค่ากบัพนกังาน เน้นระบบและบรรยากาศใหพ้นกังานทุกคนไดพ้ฒันาและ
มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 

ทีม่า:  Adapted from M.A.Gephart,V.J. Marsick,M.E. Van Buren, and M.S.Spiro,”Learning  
        Organizations Come Alive,” Training and Development 50(2005): 34-35. 

 

  การที่องคก์ารไดท้ าใหม้อีงค์การแห่งการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหบุ้คลากรและองค์การ ได้มี
กระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและมผีลการปฏบิตัทิีด่ ีโดยการเชื่อมโยงรปูแบบการท างาน
เป็นทมี สรา้งกระบวนการในการเรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ รวมทัง้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
การท างานร่วมกนัที่มกีารให้อ านาจในการตดัสนิใจในระดบัการปฏบิตัิงาน เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
บรรยากาศของการคดิสรา้งสรรค ์และสรา้งนวตักรรมตามการเปลีย่นแปลงของยคุการแข่งขนั  
  ยกตวัอยา่งของลกัษณะองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้บรษิทั Skandia Sweden เป็นบรษิทั
ที่ใหญ่อันดับ 10 ของโลก มีคุณลักษณะหลายประการที่เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้มีการ
สนับสนุนและพฒันาการฝึกอบรม เชื่อมโยงกบัเป้าหมายขององคก์ารสนับสนุนองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู ้สนับสนุนให้พนักงานเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง พนักงานสามารถลาศกึษาโดยได้รบั
เงนิเดอืนเตม็และจดัสรรงบประมาณ เพื่อจา้งพนักงานชัว่คราวเพื่อทดแทนพนักงานทีล่าศกึษา
ต่อ นอกจากนัน้ยงัท าเวบ็ไซต ์(Website) เพื่อใหพ้นกังานพฒันาความสามารถของตนเอง  
 2. ความรู้และการจดัการความรู้ (Knowledge and Knowledge Management)  

  การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั ท าให้การด าเนินธุรกจิหรอืการด ารงอยู่ของ
องค์การต้องอาศยัการบรหิารจดัการด้วยการม ี“ความรู”้ ของบุคลากรหรอืสมาชกิขององค์การ 
ซึ่ง ความรู้ คอืปัจจยัส าคญัที่ท าให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ความส าเรจ็ได ้ความรูน้ัน้จงึมอียู่ทัว่ไป ทัง้ในตวับุคคล และในคู่มอืเอกสาร ต ารา และอยูร่ปูแบบ
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความรูจ้ะถูกน ามาใช้ หรอืน ามาสรา้งให้เป็นองค์ความรูเ้พื่อ
น ามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ หรอืจะต้องมกีารจดัเก็บรวบรวมด้วยวธิใีด อย่างไร และใครจะเป็น
ผู้น าไปใช้ได้บ้างนัน้ องค์การจึงต้องมีการจดัการความรู้ เนื่ องจากมีความซับซ้อน มีความ
หลากหลาย กระจดักระจาย และจ าต้องน ามาจดัเก็บให้เป็นระบบหมวดหมู่  ทัง้อยู่ในตวับุคคล 
และในรปูแบบต่าง ๆ ให้เป็นระบบให้สามารถน ามาใช้ได้ง่าย ทนัเวลากบัความจ าเป็น และยงั
ต้องมามาถ่ายทอดเชื่อมโยงทัง้ภายในและภายนอกองค์การ รวมทัง้ต้องมกีารสรา้งความรูใ้ห้
เกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลา กระบวนการที่กล่าวมานี้จงึนับได้ว่าเป็นกระบวนการในการจดัการ
ความรู้ ดงันัน้ ความรู้ และการจดัการความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรม
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สามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ และการจัดการความรู้ ได้ดังนี้  (Raymond A.Noe, 2005, 

p.161-163) 

  2.1 ความรู้ หรือ know how to do รูว้่าจะท าอย่างไร หมายถึง ความรูท้ี่ในบุคคล
หรอืกลุ่มพนักงานเป็นความจดจ า และระลกึได้ถึงความคิดนัน้ รวมถึงกฎระเบียบของบรษิัท 
กระบวนการท างาน และงานประจ า ความรูอ้าจจะเป็นความรูท้ี่อยู่ในตวัคน เป็นประสบการณ์ที่
ส ัง่สมมานาน หรือความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) ทีอ่ยูใ่นเอกสาร/ต ารา เอกสาร ฐานความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบัความรูใ้น
ตวับุคคล จะเป็นความรูท้ีแ่ฝงอยูใ่นตวับุคคล  
  (Tacit Knowledge) ไดแ้ก่ ความรูป้ระสบการณ์จากการท างาน หรอื ภูมปัิญญา ส่วน
ความรูท้ีเ่ด่นชดัหรอืชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ีอ่ยู่ในรปูแบบทีเ่ป็นเอกสาร หรอื 
วิชาการ ที่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ต ารา คู่มือปฏิบัติงาน สูตรส าเร็จ และ
สามารถจดัเก็บความรูเ้หล่านี้ในฐานขอ้มูลหรอืจดัเก็บระบบการจดัเก็บความรู้ ส าหรบัความรูท้ี่
ชดัแจ้ง Explicit Knowledge อาจจดัท าเป็นส่วนความรู้ที่ฝังในตัวคน Tacit Knowledge อาจ
จดัท าเป็นระบบทีมการท างานแบบข้ามสายงาน การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อเล่าปัญหาในการ
ท างาน และการให้ใชเ้ทคโนโลยใีนการพูดคุยกนัผ่านระบบเวบ็ไซต์ หรอืออนไลน์ กระดานข่าว 
เป็นตน้  
  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แบ่งออกได้  4 รปูแบบ 

  1. การแบ่งปันและสร้าง (Socialization) อธบิายความสมัพนัธ์ทางสงัคมในการ
ถ่ายโอนระหว่างความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นความรู้ที่ได้จากการแบ่งปัน
ความรู ้แลกเปลีย่น ประสบการณ์แบบเผชญิหน้า รวมทัง้จากการสงัเกต จากการสอน จากการ
ปฏบิตั ิการประชุม การระดมสมอง ทีม่าจากความรู ้การเรยีนรู ้และประสบการณ์ของแต่ละคน
เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่และน ามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นสภาพแวดล้อมเดยีวกนั ดงันัน้ 
การถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมจงึเป็นน าความรูจ้ากตวับุคคลมาถ่ายทอดสู่ผูอ้ ื่นในรปูแบบ
ต่าง ๆ นัน่เอง 

  2. การแปลงความรู้ จากภายนอกให้ เป็นความรู้ภ ายในของตน เอง 

(Externalization) ได้จากการน ามาประยุกต์ใช้ การเรยีนรูจ้ากต้นแบบ จากแนวคดิทฤษฎต่ีาง ๆ 
เช่น มกีารเลยีนแบบ เห็นผู้อื่นท าก็น ามาท าตาม หรอืปฏิบตัิ เป็นการพฒันาองค์ความรูท้ี่ถูก    
ฝังลกึอยู่ในความรูฝั้งลกึให้สื่อสารออกไปภายนอกอยู่ในรูปของเอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างผู้เรยีนรูด้ว้ยกนัทีเ่ขา้ใจง่าย ซึ่งความรูจ้ะถูกพฒันาใหม้กีารกลัน่กรองจนตกผลกึ
ร่วมกัน แล้วน าไปสู่การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันจนน าไปสู่การพัฒนานวตักรรม หรอืการ
พฒันาและสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ หรอืการใหบ้รกิารแบบใหม่ทีม่คีวามทนัสมยัทีไ่ม่เคยมใีครคดิมา
ก่อน ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลการปฏบิตังิานของตนเองได้ 



355 

 

  3. การแปลงความรู้แบบผสมผสาน (Combination) เป็นการประมวลความรูแ้บบ
ชดัแจง้ เข้าสู่ระบบความรูโ้ดยการวเิคราะห์ ผ่านระบบการจดักลุ่มและบูรณาการความรูท้ี่ต่าง
รปูแบบเขา้ดว้ยกนั เช่น น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปสรา้งความรูใ้หม่ หรอืงานสรา้งสรรค์
ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมจากภายในหรอืภายนอกองค์การแล้วน ามารวมกนัปรบัปรุง 
หรอืผ่านกระบวนการท าให้เกดิความรูใ้หม่ เมื่อได้ความรูแ้ล้วก็น ามาประยุกต์ใช้ ความรูช้นิดนี้
มกัเกิดจากการฝึกอบรม และสมัมนาที่เป็นทางการ หลังจากนัน้ความรู้ใหม่นี้ก็จะถูกน าไป
เผยแพรใ่หก้บัสมาชกิในองคก์าร  

  4. ก ารแปลงความรู้ เชิ งทฤษ ฎีจากภายนอกมาเป็นความรู้ ภ าย ใน 
(Internalization) หรอืเป็นการน าความรูใ้นเชงิทฤษฎไีปสู่การปฏบิตัิงาน ซึง่เป็นความรูภ้ายใน
ที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) แล้ว
น าไปใชใ้นระดบับุคคล ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม จะท าโดยการเรยีนรูด้ว้ยการฝึกปฏบิตัิ
หรือลงมือกระท า มีการเปลี่ยนความรู้จากภายนอกที่ชัดแจ้งมาเป็นความรู้ในตน ( tacit 
knowledge) วธิกีารอบรมเหล่านี้ได้แก่ การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จ าลอง การเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตั ิ(action) และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ท างาน (on – the – job – experience) เป็นตน้  

  ในการจดัสภาพแวดลอ้มขององค์การเพื่อกระตุ้นให้เกดิการถ่ายโอนความรูจ้ากการ
ฝึกอบรมจึงต้องให้ความส าคัญในการน าความรู้ และการจดัการความรู้เพื่อให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดเ้กดิการแลกเปลีย่น แบ่งปัน ความรูท้ ัง้ทีฝั่งลกึอยู่ตวับุคคล และความรูท้ีเ่ป็นทฤษฎ ี
หลกัการแนวคดิจากเอกสาร ต ารา แผนภาพต่าง ๆ มาใช้ในการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ๆ หรอื 
สรา้งนวตักรรม และพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้ ผูบ้รหิารองคก์ารหรอืหวัหน้างานจะต้อง
จดัสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ และสนับสนุนอ านวยความสะดวก 
รวมทัง้สรา้งแรงจูงใจให้เกดิขึ้นในตวัพนักงานหรอืบุคลากรในองค์การ ดงัแสดงให้เห็นถึงการ
แบ่งปันความรูใ้นภาพที ่ 9.4 
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ภาพท่ี 9.4 สีร่ปูแบบของการแบ่งปันความรู ้
ทีม่า: I. Nonaka and H.Takeuchi,The Knowledge Creating Company (New York: Oxford 

        University Press, 1995). 

 

  2.2 การจดัการความรู้ (Knowledge management)   
   การจดัการความรูเ้กี่ยวขอ้งกบักระบวนการพฒันาศกัยภาพขององค์การ โดยมี
การออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาแล้วน ามาปฏิบัติ ระบบกระบวนการท างาน โครงสร้าง
องคก์าร สรา้งวฒันธรรมใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์การแลกเปลีย่น และการน าความรูม้าใช ้การ
จดัการความรู้ช่วยให้องค์การสามารถผลติสนิค้าและบรกิารตอบสนองตลาดได้รวดเรว็ยิง่ขึ้น
ให้บรกิารลูกค้าได้ดยีิง่ขึ้น มกีารพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ด้านสนิค้าและบรกิาร เปิดโอกาสให้
พนักงานได้พฒันาเรยีนรูด้้วยตนเอง และจูงใจให้บุคคลภายนอกสนใจมาร่วมงานในองค์การ 
หรอืเป็นการประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานมาสมคัรกบัองคก์าร  
   วิธีการสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ (to create and sharing knowledge) 

ในปัจจุบันพนักงานในองค์การมีวิธีการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ได้มากมาย  เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที าให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ในการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนั 
ดงันัน้ หากองค์การได้ด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเสรจ็สิ้น ก็สามารถให้พนักงานใช้
เครื่องมอืในการถ่ายโอนความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรูก้นัได้มากขึน้ ซึ่งมี
หลายวธิดีงันี้ 

การแบ่งปันและสรา้ง 
(Socialization) 

แปลงความรูภ้ายนอกเป็น
ความรูต้นเอง 

 (Externalization) 

ความรูจ้ากภายนอกสู่           
การปฏิบติั 

(Internalization) 

การแปลงความรูแ้บบ
ผสมผสาน  

(Combination) 

 

Tacit knowledge 

(ความรูใ้นตวัคน) 
Explicit knowledge 

(ความรูใ้นตวัคน) 

Tacit knowledge 

(ความรู้ในตวัคน) 

Explicit knowledge 

(ความรู้ในตวัคน) 
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o

m
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   1. ใช้เทคโนโลยีและชุดโปรแกรม หรือ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ ให้
บุคคลภายนอกสามารถเขา้มาสบืคน้และแลกเปลีย่นขอ้มลูได ้

   2. จัดท าคู่มือพนักงานว่าพนักงานท างานอะไร ท าอย่างไร และความรู้ที่
จ าเป็นตอ้งม ี    

   3. จดัท าแผนภมูขิอ้มลูเพื่อแสดงถงึความรูเ้ฉพาะทีม่อียูใ่นองคก์าร 

   4. ก าหนดให้มีผู้ดูแลข้อมูล และหัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมเพื่อจดัท าประเด็น
ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะน ามาแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในองคก์าร 

   5. ก าหนดให้พนักงานที่เขา้รบัการฝึกอบรมแล้วแลกเปลี่ยนความรูก้บัพนักงาน
อื่น ๆ  
   6. อนุญาตใหพ้นกังานลาพกัเพื่อศกึษาหาความรูเ้ขา้รว่มอบรมดา้นต่าง ๆ  
   7. จดัท าแหล่งความรูอ้อนไลน์ เช่น วารสาร คู่มอืทางเทคนิค และการสมัมนา  
   8. จดัท าสถานทีใ่หพ้นกังานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

   การถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมเป็นวธิกีารสรา้งและแลกเปลีย่นความรูสู้่การ
ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งด ีหากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ข้าใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดัโปรแกรม
การฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้น าเอาความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏบิตัิงานประจ า นับได้ว่าเป็นน าความรูจ้ากตวับุคคลและทฤษฎ ีต ารา งานวจิยั และเอกสาร
ต่างๆ มาจดัระบบให้เป็นหมู่ เพื่อให้มกีารใช้ความรูน้ัน้ได้ง่าย รวมทัง้องค์การจะต้องมกีารจดั
สภาพแวดลอ้มต่อเอื้อต่อการน าความรูม้าแลกเปลีย่นแบ่งปันกนั รวมทัง้มกีารกระตุ้นและสรา้ง
แรงจงูใจใหบุ้คลากรในองคก์ารเหน็ถงึประโยชน์ในการน าความรูม้าใช ้และเป็นไปตามเป้าหมาย
หรอืความคาดหวงัของบุคลากร  
  ในปัจจุบนันัน้สิง่ที่องค์การตระหนักถงึในสิง่หนึ่ง คอื ให้พนักงานส่วนมาก มคีวาม
เข้าใจว่า การเข้ารบัการฝึกอบรมเป็นการพกัผ่อนจากการท างาน ดงันัน้ จงึต้องมกีารก าหนด
หลกัสูตรการฝึกอบรม หากพนักงานมีผลการอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ฝ่ายบรหิารจะเข้ามา
ด าเนินการทนัที ่เช่น ใหพ้นักงานเขา้มาอบรมซ ้า นโยบายนี้ช่วยใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของ
พนักงานในการท างาน และมสี่วนส าคัญให้พนักงานเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ การเข้ารบัการ
ฝึกอบรม นอกจากนัน้ หวัหน้างานยงัต้องตระหนักถงึการพฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยค านึงถงึ
องคป์ระกอบเหล่านี้ ไดแ้ก่   
  (1) งบประมาณ ถือว่าเป็นทรพัยากรทางการบรหิารที่มกีารใช้สิ้นเปลือง การจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมผูจ้ดัการฝึกอบรม จ าเป็นตอ้งก าหนดตวัชีว้ดั หรอืผลลพัธข์องความคุม้ค่า
ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเห็นแสดงหรอืปรากฏผลการปฏบิตัิงานอย่างชดัเจน รวมทัง้    
ตคี่าในเชงิปรมิาณทีเ่ป็นผลตอบแทนความคุม้ค่าของการฝึกอบรม (return of investment)  

  (2) ผลการปฏบิตังิาน เมื่อวดัถงึผลการปฏบิตังิานจากการถ่ายโอนการฝึกอบรมไปสู่
การน าความรู้ไปปฏิบัติจรงิในการแก้ปัญหาการท างาน จนผลการปฏิบัติงานดีขึ้นจากเดิม 
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รวมทัง้มกีารพฒันาและเพิม่ผลผลติในการท างาน ซึ่งวดัได้จากการสงัเกต การประเมนิผลงาน
จากผูบ้งัคบับญัชา และความพงึพอใจในการรบับรกิารของลกูคา้  
  (3) เป้าหมายกลยุทธ ์ การฝึกอบรมและการพฒันาต้องเป็นตามกลยุทธ์ องค์การมี
การจดัท าแผนในการฝึกอบรมทีร่ดักุม มกีารก าหนดเป้าหมายผลการปฏบิตังิานกบัการใหร้างวลั
ตอบแทน เช่น โบนัส เป็นต้น ควรใหผู้้บรหิารและพนักงานมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในความส าเรจ็
ของการฝึกอบรม 

  จากองค์ประกอบผลลัพธ์ของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจ าเป็นต้องค านึงถึง
ประโยชน์ การน าไปใช้ ความคุ้มค่าของผลลัพธ์ และเป้าหมายที่จะน าไปสร้างกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธธ์ุรกจิรวมทัง้สะทอ้นถงึเป้าหมายความคาดหวงัของบุคลากร  

 

สรปุ  
 การถ่ายโอนการฝึกอบรมเพื่อน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ เป็นการน าความรู ้ทกัษะ 
และเจตคตมิาประยุกต์ในการแก้ปัญหา น าความรู ้ความคดิ ทกัษะมาสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ หรอื
สรา้งนวตักรรมในการพฒันางาน และน าไปสู่การพฒันาตนเองใหไ้ปสู่ความคาดหวงัตามแนวคดิ
ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom, 1964) ที่เน้นการสรา้งค่านิยมในงาน และแรงจูงใจให้
เกดิความส าเรจ็ในการไดร้บัรางวลัการตอบแทน และแนวคดิของ บอลดว์นิ และฟอรด์ (Baldwin 

& Ford)  โดยใชท้ฤษฎรีะบบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้สู่การฝึกอบรม ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่แรงจงูใจ และความสามารถ  การออกแบบการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
การออกแบบการฝึกอบรม ได้แก่ สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้การประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
และใชก้ลยุทธ์การจดัการตนเอง และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยบรรยากาศใน
การถ่ายโอนความรู ้การจดัการและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน โอกาสทีไ่ดด้ าเนินการ และ
น าเทคโนโลยมีาใช้ ผลลพัธ์ที่ได้จากการฝึกอบรม ได้แก่ การเก็บรกัษาความรูไ้ว้ และเงื่อนไข
การถ่ายโอนความรู ้คอื การน าไปใช้และการบ ารุงรกัษา ซึ่งเป็นรูปแบบของการถ่ายโอนการ
ฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรมจะเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งโปรแกรมการฝึกอบรมให้มคีวาม
สอดคลอ้งและบรรลุตามความต้องการในการถ่ายโอนความรูม้าประยุกตใ์ช ้ประกอบดว้ย ทฤษฎี
องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ วธิกีารน ามาประยุกต์ใช้ และทฤษฎคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การถ่ายโอนความรู ้กลยทุธก์ารจดัการดว้ยตนเอง  
 การถ่ายโอนการฝึกอบรมที่มปีระสทิธภิาพจะต้องอาศยัคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน าความรู้มาถ่ายโอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งจะประกอบด้วย บรรยากาศในการถ่ายโอน การสนับสนุนจากผู้บรหิาร การ
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน โอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถที่ได้เรยีนรู ้ และการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลย ีเป็นต้น รวมทัง้จะต้องจดัสภาพแวดล้อมที่มกีารกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้
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จากการฝึกอบรม ได้แก่ การจดัให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ การจดัการความรู ้     
เป็นต้น ซึ่งการจดัการความรูจ้ะต้องมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้บ่งปันความรู ้แบ่งออกได้เป็น 4 
รปูแบบ ไดแ้ก่ การแบ่งปันและสรา้งความรู ้การแปลงความรูจ้ากภายนอกใหเ้ป็นความรูภ้ายใน
ของตนเอง การแปลงความรูแ้บบผสมผสาน และการแปลงความรูเ้ชงิทฤษฎจีากภายนอกมาเป็น
ความรูภ้ายใน  
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหน้ าแนวคดิเกีย่วกบัการถ่ายโอนการฝึกอบรมมาใชใ้นการอธบิายถงึความคาดหวงัของ 

   บุคลากรในการเขา้รบัฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การถ่ายโอนการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. ใหบ้อกถงึความหมายของการถ่ายโอนการฝึกอบรมมาอยา่งสงัเขป พรอ้มยกตวัอยา่งลกัษณะ 

   ทีส่ าคญัของการถ่ายโอนการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. ใหบ้อกถงึระดบัการรบัรูข้องการเขา้รบัการฝึกอบรมในการน ามาถ่ายโอนความรูจ้ากการ 

   ฝึกอบรมว่ามกีีร่ะดบัและมลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 

4. ใหอ้ธบิายรปูแบบของการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมมาอยา่งละเอยีด 

5. การออกแบบการฝึกอบรมเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ 
   สามารถน าไปถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมจ าเป็นค านึงองคป์ระกอบใดบา้ง (อธบิาย) 
6. กลยทุธก์ารจดัการดว้ยตนเองในการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมจะตอ้งด าเนินการ 

   อยา่งไร 

7. คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมประกอบดว้ย 

   คุณลกัษณะทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

8. สภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีม่ลีกัษณะองคก์ารแห่งการเรยีนรูส้ามารถกระตุน้ใหบุ้คลากร 

   เกดิการถ่ายโอนความรูไ้ดอ้ยา่งไร 

9. ใหอ้ธบิายถงึลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่งการเรยีนรูต่้อการถ่ายโอนความรูจ้ากการ  
   ฝึกอบรม 

10. ในกระบวนการการจดัการความรูจ้ะน ามาช่วยอธบิายการถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรม  
     อยา่งไร จงึจะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในการปฏบิตังิาน 
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 บทท่ี 10 

การประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 

 เมื่อมีการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การสิ่งส าคญัที่เป็นเครื่องมือวดั
ประสิทธิภาพว่า ได้ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าโดย รวมทัง้ในแง่ที่เป็นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่
สามารถที่จะพฒันาเพิม่พูนความรู ้สรา้งทกัษะ เปลีย่นแปลงทศันคตริวมทัง้ท าให้พฤตกิรรมใน
การท างานให้   ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการท างานต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม
นัน้ นับว่าเป็นการลงทุนที่ต้องได้รบัผลตอบแทนกลบัมา ซึ่งจะเป็นในรปูแบบเพิม่คุณค่า ทัง้ใน
ตวับุคคลและผลติภาพทีเ่กดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เพื่อจะให้ทราบว่าการจดัโปรแกรม
หรอืหลกัสูตรในการฝึกอบรม ผู้บรหิารจดัการฝึกอบรมจะต้องให้ความสนใจในการประเมนิผล
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม หมายถึงผลประโยชน์ที่องค์การ และผู้ฝึกอบรมได้รบัการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรทีไ่ด้จดัท าขึน้ จงึนับไดว้่า การประเมนิผลการฝึกอบรมมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ ทีจ่ะสามารถวดัผลถงึประสทิธภิาพ การประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรม จงึไม่ใช่เพยีงเมื่อ
ฝึกอบรมเสรจ็สิน้แต่ละครัง้ จะวดัความพงึพอใจในการฝึกอบรมใหก้บัผูเ้ขา้อบรม ซึง่เหน็ว่าเป็น
วธิกีารประเมนิที่ไม่ยุ่งยากและเป็นวธิกีารวดัผลที่ง่าย เป็นการประเมนิความรูส้กึ ความคดิเหน็ 
และทศันคตต่ิอหลกัสูตรของผูเ้ขา้รบัการอบรมมากกว่าการวดัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ต่อโปรแกรมการ
อบรมตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ  
 การประเมนิผลการฝึกอบรมจงึต้องมกีารวเิคราะห์ถงึกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน 
และการปฏบิตัใินการประเมนิผลการฝึกอบรมให้สามารถสะท้อนถงึประสทิธภิาพจากหลกัสูตร
การฝึกอบรมทีบ่อกถงึผลลพัธ์เกี่ยวกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ พฤตกิรรมทีใ่ชใ้นการท างาน 
และน าความรูท้ี่ได้รบัจากการอบรมไปใช้ในการท างาน รวมทัง้ก่อให้เกดิผลงานต่อองค์การใน
การเพิม่ผลผลติและตอบสนองความต้องการในการบรกิารของลูกคา้อย่างรวดเรว็และเกดิความ
พงึพอใจตรงกบัวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมเป็นผลลพัธ์ที่น าไปสู่ผลตอบแทนในการสะท้อน
กลบัของการฝึกอบรมในหลกัสูตรนัน้ ดงันัน้ การประเมนิผลการฝึกอบรมควรเลอืกออกแบบ
วธิีการประเมนิผลให้สอดคล้องกับคุณลกัษณะความส าคญัและเป้าหมายของโปรแกรมการ
ฝึกอบรม การประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นการประเมนิถงึผลลพัธด์้านความรู ้ความเขา้ใจ การ
เรยีนรู ้พฤตกิรรม ผลลพัธ ์และผลตอบแทนทีอ่งคก์ารไดร้บัการออกแบบการประเมนิผล จงึต้อง
อาศยัการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการวดัผลว่ามปีระเด็นใด จะวดัอย่างไร วดัเมื่อใด 
และจะใช้วัดผลกับใคร และน าไปใช้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการน ามาพัฒนา
โปรแกรมการอบรมใหต้รงกบัความต้องการในการฝึกอบรม โดยส่วนใหญ่หน่วยงานมกัจะมกีาร
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ก าหนดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมว่า พนักงานเมื่อเข้ารบัการฝึกอบรมแล้ว  ต้องมีผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจดั
โปรแกรมการอบรมตอ้งค านึงถงึประเมนิผลการฝึกอบรม    ทัง้ก่อนและหลงัเสมอ เพื่อวดัความรู ้
ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคต ิพฤตกิรรมและผลลพัธท์ีจ่ะเกดิผลต่อองคก์ารเป็นส าคญั รวมทัง้ตอ้ง
มกีารพจิารณาถงึจดุเด่น จดุดอ้ยของวธิกีารประเมนิผลการฝึกอบรมดว้ย 

 

ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)  
 Raymond A.Noe, (2005, p.170) ได้ให้ความหมายของ การประเมนิผลการฝึกอบรม 
ไว้ว่าเป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวมผลที่จ าเป็นในการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมที่มี
ประสทิธภิาพ 

 Mores, (1982, p. 11) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม ไว้ว่า 
กระบวนการทีใ่ชดุ้ลยพนิิจ หรอืค่านิยมในการพจิารณาตดัสนิคุณค่าความเหมาะสม ความคุม้ค่า
หรอืการสมัฤทธิผ์ลของเหตุการณ์ หรอืโครงการ หลงัการเปรยีบเทยีบผลทีว่ดัไดโ้ดยวธิอีื่นใดกบั
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 A.C. Hamblin (1989, p.23) ได้ให้ความหมายของการประเมนิผลการฝึกอบรม ไว้ว่า 
ความพยายามใด ๆ ที่จะให้ได้ขอ้มูลที่มกีารสะท้อนกลบัเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามแผนงาน
โปรแกรมฝึกอบรมและการประเมนิถึงความคุ้มค่าของการฝึกอบรมทัง้ในแง่ของการบรรลุถึง
ความสอดคลอ้งวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมหรอืไม่ รวมทัง้มผีลกระทบต่อองคก์าร 
 ชูชยั  สมทิธไิกร (2556, หน้า 271) ได้ใหค้วามหมายของ การประเมนิผลการฝึกอบรม 

ไวว้่า การเก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมนิความส าเรจ็ของโครงการฝึกอบรมว่า
เกดิผลคุม้ค่าหรอืไม ่และน าไปสู่การแกไ้ขปรบัปรงุโครงการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 นักวชิาการได้ให้ความหมายของการประเมนิผลการฝึกอบรมไวใ้นแนวทางที่คลา้ยคลงึ
กนั รวมทัง้มรีูปแบบที่ไม่แตกต่างกนัในวธิกีารในการประเมนิผลการฝึกอบรม ซึ่งเหน็ว่าจากที่
กล่าวมาแล้วนัน้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การประเมนิผลการฝึกอบรม หมายถึง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารบัการอบรมอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมอืในการประเมนิผล ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบสงัเกตพฤติกรรมเพื่อทราบถงึจุดเด่น ขอ้บกพร่องของ
โปรแกรมการฝึกอบรมประกอบด้วย เนื้อหาความรูข้องหลกัสูตร วทิยากร ผู้เขา้รบัการอบรม 
สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์เครื่องมอื เทคนิคต่าง ๆ ในอนัที่จะน ามาใช้ในการปรบัปรุง และ
พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม และใหเ้กดิ
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าต่อการจดัโปรแกรมการอบรมรวมทัง้ในแงข่องผลกระทบต่อองคก์ารในทาง
ทีด่ขี ึน้ 
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 การประเมนิผลการฝึกอบรมหากพจิารณาในดา้นการพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมย่อม
จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ และให้มีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของโปรแกรมการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมจึง
เปรยีบเสมอืนการวดัความคุ้มค่าของการผลตอบแทนการลงทุนที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
ทางตรงและทางออ้ม 

 

เพราะเหตใุดจึงต้องท าการประเมินผลการฝึกอบรม  
 การประเมนิผลการฝึกอบรมเกี่ยวขอ้งกบั 2 อย่าง ไดแ้ก่ การประเมนิก่อนการฝึกอบรม 
(Formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในระหว่าง
ด าเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงาน และการประเมินผลโดยรวม 
(Summative Evaluation) หรอืการฝึกอบรมหลงัมกีารฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้ เป็นการประเมนิผล
ทีด่ าเนินการเพื่อก าหนดขอบเขตทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลมาจากการ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม นัน่คือ เป็นการก าหนดถึงผลลพัธ์ของการฝึกอบรมที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมแลว้สามารถเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ มกีารเปลีย่นแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมหรอืผล
อื่น ๆ ไปในทางทีด่ขี ึน้ทีร่ะบุไวใ้นวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม  

 จงึได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมนิผลการฝึกอบรมว่าในการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคจ์ าเป็นอย่างยิง่จะต้องมกีารประเมนิผลการฝึกอบรมก่อน
และหลังการฝึกอบรม (Formative and Summative Evaluation) (Raymond A.Noe, 2005, 

p.171-172; Robinson & , J.C, 1989, p.108) ซึง่สามารถสรปุเหตุผลทีจ่ าเป็นไดด้งันี้ 
 1. เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของโปรแกรมการฝึกอบรม รวมทัง้วตัถุประสงค์การเรยีนรู ้
บรรยากาศในการเรยีนรู ้และผลการฝึกอบรมมผีลดต่ีอการปฏบิตังิานอย่างไร การถ่ายทอดการ
ฝึกอบรมมผีลดต่ีอการท างานอยา่งไร 
 2. เพื่อประเมนิเนื้อหา หลกัสูตรของการจดัโปรแกรมฝึกอบรม และการบรหิารโปรแกรม
การฝึกอบรม รวมทัง้ตารางการฝึกอบรม การด าเนินการ สถานที่อบรม วทิยากร เจ้าหน้าที่
บรหิารโปรแกรมการอบรม และวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งว่ามคีวามเหมาะสมต่อการเรยีนรูห้รอืไม่ 
 3. เพื่อก าหนดผลลพัธจ์ากโปรแกรมในการฝึกอบรม และพจิารณาถงึความต่อเนื่องของ
โปรแกรมการฝึกอบรมว่าเหน็ควรจะด าเนินงานหรอืขยายผลต่อไป 

 4. เพื่อรบัฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าจะแนะน าโปรแกรมการอบรมต่อผู้อื่น
หรอืไม ่ท าไมจงึเขา้รว่มในการอบรมครัง้นี้ และระดบัความพงึพอใจต่อโปรแกรมการฝึกอบรม 

 5. เพื่อใช้ในการพิจารณาต้นทุนและผลลพัธ์ด้านการเงนิของโปรแกรมการฝึกอบรม
รวมถงึผลกระทบต่อองคก์ารทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
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 6. เพื่อเปรยีบต้นทุน และประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมเปรยีบเทยีบกบักจิกรรมด้าน
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการฝึกอบรม เช่น การออกแบบงาน หรอื การพฒันาระบบการคดัเลอืก
พนกังาน เป็นตน้ 

 7. เพื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุน และประโยชน์ทีไ่ดร้บักบัโปรแกรมการฝึกอบรมอื่น ๆ  
 8. เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้หน็ว่า มกีารพฒันา 
หรอืมขีอ้บกพรอ่งทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรงุทีไ่มเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้ 
 9. เพื่อให้การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นไปตามความจ าเป็นต้องการของการ
ฝึกอบรม หากไมเ่ป็นไปตามความจ าเป็นควรจะตอ้งยกเลกิ และไมค่วรจะน ามาใชอ้กีต่อไป   
 10. เพื่อวนิิจฉัยและพิจารณาให้ว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรายบุคคลมกีารพฒันาทกัษะ 
ความรู ้ความเขา้ใจ พฤตกิรรมทีส่ามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดใ้นส่วนใดบา้ง รวมถงึกลุ่ม
บุคคลใดทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการจดัโปแกรมการฝึกอบรมมากน้อยทีสุ่ด 

 วตัถุประสงค์หลกัของการประเมนิผลการฝึกอบรมจะช่วยในการตดัสนิใจขององค์กร 
เพื่อวดัถงึความคุม้ค่าและประสทิธภิาพในการการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม จงึเป็นกระบวนการ
ฝึกอบรม ที่ต้องด าเนินการสิ้นสุดฝึกอบรมแล้ว เนื่องจากการประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นการ
สะทอ้นใหผู้้ ด าเนินการจดัโปรแกรมการอบรมไดท้ราบถงึผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ พฤติกรรม และการน าสิง่ที่ได้
จากการเข้ารบัการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงาน หรอืให้เกดิผลงานตามที่องค์การ
หวงัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม   

 

ความส าคญัและประโยชน์ของการประเมินผลการฝึกอบรม 

 การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นการพฒันาบุคลากรในองค์การเพื่อให้เพิม่พูนความรู ้
ทกัษะ ความสามารถ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานให้สามารถปฏบิตัิงานได้ตาม
เป้าหมายที่องค์การก าหนด โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อการด าเนินการจดัโปรแกรมการอบรมได้
ด าเนินการก็ย่อมมกีารมกีารประเมนิผลก่อนเริม่ ระหว่าง และหลงัการด าเนินการจดัโปรแกรม
การฝึกอบรม เพื่อช่วยตดัสนิใจขององคก์ารเกี่ยวกบัการพฒันาบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นความต้องการทราบถงึความคดิเหน็ของผู้ เขา้รบัการฝึกอบรม การ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทัง้ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะทีจ่ะน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหท้ราบ
ว่า มผีลการปฏบิตังิานดขีึน้เพยีงใด และการประเมนิผลใหท้ราบถงึผลกระทบต่อองคก์ารทีไ่ดร้บั
จากการปฏบิตังิาน รวมทัง้เนื้อหา หลกัสตูร วธิกีารฝึกอบรมสามารถส่งผลต่อพฤตกิรรมของแต่
ละบุคคลอย่างไร ที่กล่าวมานัน้นับว่าเป็นความส าคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการ
ฝึกอบรม สามารถสรปุไดเ้ป็นขอ้ ๆ (David McGuire, 2014, p.103-105) ดงันี้  
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 1. การประเมินผลการฝึกอบรมที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ทราบถึง
ผลสมัฤทธิข์องโปรแกรมการฝึกอบรมทีม่คีวามสอดคลอ้งไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 2. การประเมนิผลการฝึกอบรมหากด าเนินการอย่างมขี ัน้ตอน ใช้วธิกีาร/เครื่องมอืใน
การประเมนิผลทีว่ดัผลถงึความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคต ิและผลลพัธท์ีส่ะทอ้นไปถงึผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมได ้

 3. การประเมนิผลการฝึกอบรมท าให้ทราบถึงการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละ
โครงการมขีอ้ด ีและข้อบกพร่องที่จะต้องปรบัปรุง พฒันาเกี่ยวกบัเรื่องใดบ้าง ได้แก่ หลกัสูตร 
วทิยากร วสัดุ และอุปกรณ์เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมว่ามคีวามเหมาะสม รวมทัง้หากเนื้อหา
หลกัสตูรไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์าจยกเลกิได้ 
 4. การประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่
จะช่วยให้องค์การได้สะท้อนให้เหน็ถงึความคุ้มค่าที่ได้รบัผลตอบแทนจากการได้ลงทุนในด้าน
ทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ เงนิ เวลา คน และการจดัการ เป็นตน้  
 5. ผลลพัธข์องการประเมนิผลการฝึกอบรมในทุกด้านที่ได้มกีารวดัผล สามารถช่วยให้
ผู้บรหิารในองค์การได้เกิดความมัน่ใจในการน าข้อมูลที่ได้ช่วยตัดสินใจในการวางแผนและ
พฒันาการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมต่อไป 

 6. การประเมนิผลการฝึกอบรมไม่พยีงแค่ต้องการทราบผลการประเมนิว่าโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมขีอ้ด ีขอ้เสยีอย่างไร หรอืผู้เขา้รบัการอบรมได้ประโยชน์ด้านใดบ้าง การประเมนิผล
การฝึกอบรมเป็นเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจในทางการบรหิารจดัการ
เพื่อน ามาพฒันาการฝึกอบรมต่อไป 

 การประเมนิผลการฝึกอบรมนับว่าเป็นขัน้ตอนที่มคีวามส าคญัที่จ าเป็นและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมตัง้แต่เริม่ด าเนินการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม
และหลงัการจดัการฝึกอบรมเสรจ็สิ้นเพื่อให้ทราบถึงผลลพัธ์ในการด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานที่มี
ผลกระทบต่อองคก์าร สะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม และการตดัสนิใจ
ในเชงิการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารในการปรบัปรงุและพฒันาการฝึกอบรมต่อไป 

 

กระบวนการในการประเมินผลการฝึกอบรม 

 กระบวนการประเมนิผลควรเริม่ต้นด้วยการก าหนดความต้องการการฝึกอบรม การ
ประเมนิความต้องการช่วยในการระบุความรูท้กัษะทกัษะหรอืความสามารถในการเรยีนรูอ้ื่น ๆ 
ที่จ าเป็น ซึ่งต้องมาจากการวเิคราะห์ถึงความต้องการที่จ าเป็นของการฝึกอบรม เมื่อต้องการ
ทราบถึงความสามารถในการเรยีนรู้ข ัน้ตอนต่อไปในกระบวนการ คือ การระบุเป้าหมายการ
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ฝึกอบรมที่สามารถวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมการอบรม มีการพัฒนา
เครื่องมอืวดัผลการเรยีนรู้และการวเิคราะห์วิธกีารถ่ายทอดความรู้ พัฒนาวิธกีารวดัผลลพัธ ์
เลือกและประเมนิผลกลยุทธ์ วางแผนและด าเนินการวดัผล จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการ
ประเมนิผลการฝึกอบรมในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ เมือ่ก าหนดทราบถงึวตัถุประสงคแ์ลว้ 
ยอ่มมกีารตดัสนิใจเกีย่วกบัเครื่องมอืวดัผลการเรยีนรูใ้หเ้กดิความเหมาะสม ใหส้ามารถน ามาหา
แนวทางในการถ่ายโอนความความรู้ น าไปสู่การพัฒนาวิธีการวดัผลลัพธ์ให้โปรแกรมการ
ฝึกอบรมสามารถใชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเกดิผลลพัธต์ามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการ
ประเมนิผล ต่อจากนัน้ ก็น ามาวางแผนและด าเนินการวดัผลโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละ
โครงการ กระบวนการในการประเมนิผลการฝึกอบรมสามารถอธบิายไดต้ามภาพที ่10.1 แสดง
ใหเ้หน็ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.1 กระบวนการประเมนิผลการฝึกอบรม 

ที่ ม า : Based on D.A.Grove and C.Ostroff, “Program Evaluation,” in Developing Human 
   Resources, ed.K.N.Wexley (Washigton,DC:Bureau of National AFFairs,1991): 

           5-185 to 5-220. 

การวเิคราะหค์วามตอ้งการ 
(Conduct a needs analysis) 

พฒันาเครื่องมอืวดัผลการเรยีนรูแ้ละการวเิคราะหว์ธิกีารถ่ายทอดความรู้ 
(Develop Measurable Learning Outcomes and Analyze Transfer of Training) 

พฒันาวธิกีารวดัผลลพัธ์ 
(Develop Outcome Measures) 

เลอืกและประเมนิผลกลยทุธ์ 
(Choose an Evaluation Strategy) 

วางแผนและด าเนินการวดัผล 

(Plan and Execute the Evaluation) 
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 1. การวิเคราะหค์วามต้องการ (Conduct a needs analysis)  

  การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจะจดัท าขึ้นหรอืมีการด าเนินการได้อย่างตรงตาม
วตัถุประสงค์ จ าเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ถึงความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมก่อน เพื่อให้
ทราบถงึการวดัผลว่าจะต้องมกีารวดัผลดา้นใดบา้ง วดัอย่างไร ใชเ้ครื่องมอืในการวดัแบบใด จะ
มกีารวดัผลเมือ่ใด และจะตอ้งน าผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ดา้นใดบา้ง 
 2. พฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์วิธีการถ่ายทอดความรู้ 
(Develop Measurable Learning Outcomes and Analyze Transfer of Training)  

  การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามส าคญัต่อการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละหลกัสตูร เนื่องจากเป็นกระบวนการทีช่่วยใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศ
ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึพฒันาการและความก้าวหน้าในการเรยีนรูด้้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้โปรแกรม
การฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพซึง่เป็นการวดัผลจากผูเ้รยีน ผูส้อน (วทิยากร) การเรยีนรู ้วธิกีารจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของผู้เรียน เครื่องมือวัดผล และ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้้องมกีารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาหลกัสูตรทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ซึง่ปัจจุบนัจะใช้วธิกีารสอนหรอืฝึกอบรมที่น าเครื่องมอืทางเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันาการ
เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ควรยดึหลกัส าคญัดงันี้  
  2.1 ควรต้องมีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้จดัท าควบคู่กนัไป 

  2.2 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ต้องมีความสอดคล้องกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องโปรแกรมการฝึกอบรม 

  2.3 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน จะต้องการประเมินผลให้
ครอบคลุมทุกดา้นทัง้ดา้นความรู ้เนื้อหา ความเขา้ใจ ทกัษะ และพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 
  2.4 การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู้จะต้องเป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวาม
กระตือรอืร้นในการปรบัปรุงความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องและมคีวามสนใจในการ
พฒันาตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิได้ 
  ดงันัน้ เครื่องมอืวดัผลการเรยีนรู้จงึต้องมกีารพัฒนาการวดัผลที่มีการะบวนการ
วดัผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้เรยีนหรอืผู้เขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (affective domain) และ ด้านทักษะพิสัย 
(psychomotor domain)ในการพัฒนาเครื่องวัดผลการเรียนรู้จึงต้องอาศัยเครื่องมือวัดตาม
แนวทางการศกึษาทีน่ิยมกนัไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสงัเกต การ
ตรวจผลงาน การทดลองปฏบิตั ิและการใชแ้ฟ้มสะสมงาน เป็นตน้  
 เครื่องมอืในการวดัผลการเรยีนรูท้ี่มกีารพฒันาขึน้แต่ละวธิี ต้องสามารถอธบิายได้ถึง
การน าไปถ่ายทอดหรอืถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏบิตังิานได้ด้วย ซึ่งการ



368 

 

ถ่ายโอนความรูใ้นการฝึกอบรมนัน้ ผู้เรยีนหรอืผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องน าใช้ได้หรอืไม่นัน้
ต้องได้รบัจดัสภาพบรรยากาศในการเรยีนรู ้การสนับสนุนจากหวัหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 
รวมทัง้แรงจูงใจที่จะน าไปใช้ในการถ่ายโอนความรูแ้ละความคาดหวงัของผู้เรยีน การถ่ายโอน
การฝึกอบรมเพื่อน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพจะไดอ้ธบิายไวใ้นบทที ่11 
ต่อไป 

 3. พฒันาวิธีการวดัผลลพัธ ์(Develop Outcome Measures) 

  เมื่อมกีารพฒันาเครื่องมอืวดัผลการเรยีนรูแ้ละวเิคราะห์วธิกีารวัดผลการเรยีนรู ้เพื่อ
น าไปวดัผลและประเมินผลในการตรวจสอบคุณภาพของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ผู้สอน และ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นระยะ ๆ ( formative evaluation) เพื่อวดัผลว่า
ผู้เรยีนมคีุณสมบตัิหรอืเกิดพฤติกรรมที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้
หรอืไม ่ซึง่กระบวนการวดัผลและประเมนิผลท าใหไ้ดข้อ้มลูจากการจดักจิกรรมการฝึกอบรมเพื่อ
น ามาวเิคราะห์ผล และเป็นข้อมูลในการตดัสินใจเกี่ยวกับประสิทธภิาพของกิจกรรม วธิีการ 
เนื้อหา วทิยากร และผูเ้รยีนว่าในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมบรรลุผลตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่
(summative evaluation) ซึง่จะน าผลการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการพฒันา
และปรบัปรุงต่อไป หากดกี็น าไปใช้กบักลุ่มอื่นได้อกี ในขณะเดยีวกนัหากต้องมกีารปรบัปรุงก็
น าไปปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมหรอืไมค่วรน ามาใชอ้กี 

  ในการพัฒนาวิธีการวดัผลลพัธ์นัน้ ผลลัพธ์ของการเรยีนรู้ (learning outcome) 
เป็นผลที่คาดหวงั หรอืผลส าเรจ็ของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม หรอืบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนด ซึง่การแสดงใหเ้หน็ผลลพัธโ์ดยระดบัตวัชีว้ดั เช่น วดัความรู ้เนื้อหา
ในหลกัหลกัสูตร ทกัษะ และเจตคติ เป็นต้น ในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรบัผู้ใหญ่นัน้ 
ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะต้องเขา้ใจการเรยีนรู้ของผูใ้หญ่ว่าผลลพัธก์ารเรยีนรูน้ัน้ ซึง่ตามแนวคดิของ 
Malcome S. Knowles (1973) ไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไวด้งันี้  
  3.1 ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะชอบการชี้น าด้วยตนเอง บางครัง้การเรยีนรู้เพื่อที่จะ
เพิม่พูนความรูบ้างอย่าง ต้องการความรูท้ี่จะน าไปใชบ้างสิง่เท่านัน้ รวมทัง้ท าได้เป็นบางอย่าง 
ดงันัน้ วธิกีารวดัผลลพัธ์การเรยีนรูจ้งึต้องอาศยัการวดัที่มปัีจจยัหลายอย่างพจิารณาถงึการน า
ผลลพัธไ์ปใชป้ระโยชน์เพยีงบางสิง่เท่านัน้  
  3.2 ประสบการณ์ของผู้ใหญ่เป็นความความรู้ที่มคีุณค่า ดงันัน้ การเรยีนรู้แบบมี   
ส่ วนร่วม  (active participation) จ าเป็นอย่ างยิ่ง ในการจัดการฝึกอบรมต้องพิจารณ า
ประสบการณ์ของผูเ้รยีนน ามาใชเ้ป็นวธิกีารจดัการฝึกบอรม เพื่อตอ้งการไดผ้ลลพัธใ์นการวดัผล
ทีแ่ทจ้รงิ 
  3.3 ผูใ้หญ่มกัจะตระหนักถงึเรื่องราวเฉพาะจากชวีติจรงิ ดงันัน้ การจดัการฝึกอบรม
ควรจะใชเ้รือ่งในชวีติจรงิมาเป็นแนวทางการจดัการฝึกอบรมจะท าใหผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูส้ามารถ
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วดัผลได้ตามความต้องการของผู้เรยีนที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะน าความรูจ้ากการฝึกบอรมไปใช้ในการ
ปฏบิตังิานจรงิ 
   3.4 ผูใ้หญ่ตอ้งการเรยีนรูท้กัษะและใฝ่หาความรูท้ีจ่ าเป็นในการเพิม่ขดีความสามารถ
ของตนเองในการท างานและน าทกัษะที่ไดจ้ากการเรยีนรูม้าใชใ้นงานจรงิไดท้นัท ีดงันัน้ วธิกีาร
วดัผลลพัธข์องโปรแกรมการฝึกบอรมต้องเป็นวธิกีารวดัผลลพัธท์ีต่รงกบัความเป็นจรงิและมกีาร
วดัผลทนัททีีไ่ดน้ าไปปฏบิตั ิ

  ดงันัน้ พฒันาวธิกีารวดัผลลพัธจ์งึตอ้งมกีารพจิารณาถงึวตัถุประสงค ์วธิกีาร ขัน้ตอน
หรอืกระบวนการ กลุ่มผู้เข้ารบัการฝึกอบรม และผลลพัธ์ที่คาดหวงัของการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมว่า จะน าไปส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู ้เนื้อหา ทกัษะที่จะ
น าไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิตามความคาดหวงั รวมทัง้ความสนใจที่จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการพฒันาตนเองและองคก์ารไดต่้อไป 

 4. เลือกและประเมินผลกลยทุธ ์(Choose an Evaluation Strategy) 

  เป็นขัน้ตอนในการเลอืกรปูแบบการเรยีนรู ้และการสอน เพื่อน ามาบูรณาการเนื้อหา 
หลกัสูตร กจิกรรม การประเมนิผลการฝึกอบรม การน าไปใช้ในการพฒันางาน ซึง่ในขัน้ตอนนี้
แสดงใหเ้หน็ว่าการเลอืกกลยุทธใ์นการประเมนิผลการวดัผล ในการออกแบบเลอืกกลยุทธต์้อง
ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพความตอ้งการ และวฒันธรรมองคก์าร  
 5. วางแผนและด าเนินการวดัผล (Plan and Execute the Evaluation) 

   เมื่อผู้จดัการฝึกอบรมได้มกีารผู้ด าเนินการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมจะต้องท า
การวางแผนและการด าเนินการประเมนิผล การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมจะต้องมกีารตรวจสอบ
คุณภาพของผู้รบัการฝึกอบรม วทิยากร และกระบวนการจดักิจกรรมในระหว่างการด าเนิน
ฝึกอบรม เพื่อพิจารณาผู้เข้ารบัการฝึกอบรมว่ามีคุณสมบัติตรงกับเนื้อหาที่จะเข้ารบัการ
ฝึกอบรม และเก็บรวบรวมผลลพัธ์การฝึกอบรม เพื่อน ามาออกแบบการฝึกอบรมให้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

  กระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม ควรเริม่ตัง้แต่การเคราะห์ความต้องการ 
พัฒนาเครื่องมอืวดัผลการเรยีนรู้และการวิเคราะห์วธิีการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาวิธกีารวดั
ผลลพัธ์ เลอืกและประเมนิกลยุทธ์ หลังจากนัน้ น ามาวางแผนและด าเนินการวดั จะเห็นได้ว่า
กระบวนการประเมนิผลการฝึกอบรมต้องทราบว่าการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมไปแลว้นัน้ จะวดั
อะไรบา้ง วดัผลด้านใด และต้องใช้วธิกีารวดัอย่างไร เพื่อให้สะท้อนถงึผลของการจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมว่า มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและองคก์ารหรอืไม่ 
  ดงันัน้ ในการประเมนิผลการฝึกอบรมจะต้องมกีารด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ
เพื่อการฝึกอบรมไปแลว้บุคลากรทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมจะพฒันาผลการเรยีนรูด้า้นใด และจะตอ้ง
น าไปพฒันาหรอืถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไปสู่การท างานได้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
โดยทัว่ไปแล้วการด าเนินการฝึกอบรมแต่ละจะต้องมกีารออกแบบการฝึกอบรม ซึ่งเรยีกว่า 
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กระบวนการออกแบบการฝึกอบรม เริม่ตัง้แต่การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม เพื่อให้
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้กีารจดัเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ สภาพแวดลอ้มกม็คีวามส าคญัต่อ
การเรยีนรู้ เพื่อให้สามามรถน าความรู้ที่ได้รบัการจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้หรอืน ามา   
ถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการท างาน ซึ่งก็ต้องมีการจัดท าแผนการ
ประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรู้ ในการฝึกอบรมแต่ละครัง้ผู้จดัการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาเลอืก
วธิกีาร หรอืเทคนิคการฝึกอบรมที่เหมาะสมกบัเนื้อหาของการฝึกอบรม วตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้รบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และพฤตกิรรมที่เกดิขึน้
ส่งผลต่อการพฒันาตนเองและผลการปฏบิตังิานให้ดขีึน้ สุดทา้ยต้องมกีารประเมนิผลและก ากบั
ตดิตามผลเพื่อน ามาปรบัปรุงการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมต่อไป ซึ่งกระบวนการออกแบบการ
ฝึกอบรมไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่10.2   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.2 กระบวนการออกแบบการฝึกอบรม 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. 8th. Noe, R.A., 2005, p.175. 
       McGraw-Hill.  

 

 

วิเคราะหค์วามต้องการ
ฝึกอบรม 

- การวเิคราะหอ์งคก์าร 
- วเิคราะหบ์ุคลากร 
- วเิคราะหง์าน 

เลือกวิธีการฝึกอบรม 

- แบบดัง้เดมิ 

- แบบเรยีนรูท้างอเีลก็ทรอนิกส์ 

จดัเตรียมพนักงานให้เกิด
ความพร้อมในการเข้ารบั 

การอบรม 

- ทศันคต ิและการจงูใจ 

- ทกัษะเบือ้งตน้ 

การก ากบัและการประเมินผล 

-ด าเนินการประเมนิผล 

-ด าเนินการปรบัปรงุโปรแกรม 

จดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
- จดัอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม 

- ฝึกปฏบิตั ิ

- ขอ้เสนอแนะ 
- จดักลุ่มการเรยีนรู ้
- รปูแบบการเรยีนรู้ 
- การบรหิารโปรแกรมการเรยีนรู้ 

พฒันาแผนการประเมิน 

- ก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
- เลอืกวธิกีารประเมนิผล 

- วเิคราะหต์้นทุน/ผลลพัธข์อง
แผน 

การถ่ายโอนการฝึกอบรม 

- การจดัการตนเอง 
- การสนบัสนุนจากเพื่อน
รว่มงานและหวัหน้างาน 



371 

 

 

การน าเอาผลลพัธก์ารประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรมมาใช้                                          
(Outcomes Used in the Evaluation of Training Programs) 

 การประเมนิผลการฝึกอบรมมคีวามจ าเป็นจะต้องมกีารก าหนดถงึประสทิธภิาพในการ
จดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถงึผลการฝึกอบรมว่าเมื่อจดัโปรแกรมการฝึกอบรมแล้ว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดไว้หรือไม่  จึงได้มีนักวิชาการทางจิตวิทยา D.L. 

Kirkpatrick’s ได้ก าหนดขอบเขตเพื่อจดัล าดบัผลลพัธ์การประเมนิผลการฝึกอบรมไว้ 4 ระดบั 
ดงัแสดงไวใ้น ตารางที ่10.1  
 

ตารางท่ี 10.1 เกณฑก์ารวดัผลการประเมนิ 4 ระดบัของ Kirkpatrick 

ระดบั (Level) เกณฑก์ารวดั (Criteria) จดุเน้น (Focus) 

4 ผลลพัธ ์ ผลลพัธท์างธุรกจิทีผู่เ้ขา้ฝึกอบรมไดร้บั 

3 พฤตกิรรม การพฒันาพฤตกิรรมการท างาน 

2 การเรยีนรู ้ การวดัความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิพฤตกิรรม 

1 ปฏกิริยิาโตต้อบ ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

ทีม่า: Based on D.L.Krikpatrick, “Evaluation” in The ASTD Training and Development 
        Handbook (2nd ed.),R.L.Craig(ed.) (New York:McGraw-Hill,1996): 294-312. 

 

 จากตารางยกตวัอยา่งในระดบัที ่1 ปฏกิริยิาโต้ตอบ ผูเ้ขา้รบัการอบรมไม่ชอบหวัขอ้การ
อบรม การเรยีนรูก้จ็ะไม่เกดิขึน้ และผลต่อการเรยีนรูใ้นระดบัสงูขึน้ เช่น ผลลพัธก์ารฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามกรอบแนวความคิดนี้ถูกวิจารณ์หลายประการ ดงันี้ (1) 
งานวจิยัพบว่า ผลลพัธ์แต่ละระดบัไม่มผีลต่อเนื่องกนั (2) เป็นการสะท้อนถงึผลลพัธท์ี่ต้องการ 
ควรมกีารวดัผลการวดัควรจะต้องวดัในสิง่ทีต่้องการหรอืวดัตามวตัถุประสงคท์ีต่้องการ เช่น จดั
อบรมใหอ้าจารยพ์ฒันาต าแหน่งทางวชิาการ เมื่อจดัโปรแกรมการอบรมนี้แลว้ ผลลพัธท์ีอ่อกมา
คอืมอีาจารยส์่งผลงานทางวชิาการจ านวนกีค่น (3) การวดัผลลพัธค์วรท าตามล าดบัขัน้ตอน เช่น 
มกีารวดัผลการปฏบิตังิาน ต่อจากการวดัผลการเรยีนรู ้พฤตกิรรม และผลลพัธข์องงาน ในความ
เป็นจรงิการวดัผลการเรยีนรู้ควรมกีารประเมนิผลหรอืวดัผลการเรยีนรูห้ลงัจากที่เข้ารบัการ
อบรมได้มกีารอบรมทนัทเีมื่อเสรจ็สิ้นการอบรม เนื่องจากจะท าให้ผู้เข้ารบัการอบรมยงัจดจ า
ความรู้ที่ได้รบัการอบรมได้ในขณะนัน้ ทัง้นี้ผลลัพธ์การเรียนรู้จะช่วยให้สามารถประเมิน
โปรแกรมการฝึกอบรม ผลลัพธ์การเรียนรู้นี้ ประกอบด้วย ทัศนคติ (attitude) แรงจูงใจ
(motivation) และผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) เป็นตน้ ผลลพัธก์ารเรยีนรู้
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มี 5 ระดับ คือ ระดับความรู้ความเข้าใจ(cognitive outcomes) ทักษะพื้นฐาน (skill-based) 
ทศันคต ิ(affective outcomes) และ ผลตอบแทนจากการฝึกอบรม (return on investment) ซึ่ง
จากทีก่ล่าวมาสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Outcomes)  
  ในการประเมนิผลการฝึกอบรมด้านความรูค้วามเขา้ใจ ใช้วดัว่าผูเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู้
เกี่ยวกบัความรูพ้ื้นฐาน ความจรงิ เทคนิค กระบวนการในโปรแกรมอบรม การวดัความรูค้วาม
เข้าใจตามแนวคดิของ Kirkpatrick’s ได้รวมการเรยีนรู้เข้าไปในข้อก าหนดเป็นการวดัความรู ้
ความเข้าใจจากการอบรม มกีารใช้แบบทดสอบโดยการให้เขยีนตอบ ในตาราง 10.1 แสดง
ตวัอย่างค าถามที่ใช้วดัผล การวดัความรูด้้านการตดัสนิใจเพื่อวดัว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรูว้่า
ตอ้งด าเนินการอยา่งไร เช่น สรา้งสถานการณ์จ าลองแลว้ใหต้อบ 

 2. ด้านทกัษะเบือ้งต้น (Skill-Based Outcomes) 

  ในการวดัผลการประเมนิการฝึกอบรมด้านทกัษะนี้จะใช้วดัระดบัของเทคนิค หรอื
ทกัษะปฏิบตัิ และพฤติกรรม ผลลพัธ์ด้านทกัษะพื้นฐานประกอบด้วย ทกัษะการเรยีนรู ้และ
ทกัษะในการท างาน (การถ่ายโอนความรูไ้ปในการท างาน) การวดัทกัษะการเรยีนรูข้องผู้เข้า
อบรมวดัได้โดยการสงัเกต การทดลองปฏบิตัิงาน การถ่ายโอนทกัษะจะท าได้โดยการสงัเกต 
เช่น นักศึกษาแพทย์สงัเกตวิธีการผ่าตัด ได้รบัค าแนะน าความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น เพื่อน
รว่มงานและผูจ้ดัการช่วยประเมนิพฤตกิรรมจากการสงัเกต ดงัตารางที่ ตวัอย่างแบบฟอรม์ทีใ่ช้
ในการวดัพฤติกรรม เป็นการวดัทกัษะ ตามทฤษฎีของ Krikpatrick ในระดบัที่ 2 (การเรยีนรู้) 
และระดบัที ่3 (พฤตกิรรม)  
 

ตารางท่ี 10.2 ผลลพัธท์ีใ่ชใ้นการประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรม 

ผลลพัธ ์

(Outcomes) 

ตวัอยา่ง 

(Example) 

วดัอยา่งไร 

(How Measured) 

วดัอะไร 

(What is Measured) 

ด้านความรู้ความเข้าใจ
(Cognitive Outcomes) 

-กฎความปลอดภยั 

-ความรูเ้บือ้งตน้ 

-ขัน้ตอนการสมัภาษณ์ 

-สอบขอ้เขยีน 

-ตวัอย่างการท างาน 

-วดัความรูท้ีไ่ดร้บั 

ด้านทกัษะเบือ้งต้น 
(Skill-Based 

Outcomes) 

-จิก้ซอ 

-ทกัษะการฟัง 
-ทกัษะการสอนงาน 

-เครื่องบนิลงจอด 

-สงัเกต 

-ตวัอย่างการท างาน 

-การจดัล าดบั 

-การสมัภาษณ์ 

-พฤตกิรรม 

-ทกัษะ 

ด้านทศันคติ 

 (Affective Outcomes) 

-ความพึงพอใจในการ
ท างาน 

-เขา้ใจความแตกต่าง 

-สมัภาษณ์ 

-สนทนากลุ่ม 

-ส ารวจความคดิเหน็ 

-การจงูใจ 

-ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
โปรแกรม 

-ทศันคต ิ
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ตารางท่ี 10.2 ผลลพัธท์ีใ่ชใ้นการประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรม (ต่อ) 
ผลลพัธ ์

(Outcomes) 

ตวัอยา่ง 

(Example) 

วดัอยา่งไร 

(How Measured) 

วดัอะไร 

(What is Measured) 

ผลลพัธ ์

(Results) 

-การไม่เขา้อบรม 

-อุบตัเิหตุ 

-การเจบ็ป่วย 

-สงัเกต 

-ระบบเก็บข้อมูลและจด
บนัทกึ 

 

-ผลทีอ่งคก์ารไดร้บั 

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

 (Return of Investment) 

-ตวัเงนิ -เปรยีบเทยีบตน้ทุน -ผลลพัธ์ด้านลงทุน(เงนิ)
ใน ง บ ป ร ะ ม าณ ก า ร
ฝึกอบรม 

ทีม่า: Raymond A.Noe, 2008, p.175. 

 

 3. ด้านทศันคติ (Affective Outcomes) 

  การประเมนิผลการฝึกอบรมในดา้นทศันคตนิี้  จะหมายรวมถงึการวดัผลด้านทศัคติ
และแรงจงูใจ การวดัทศันคตปิระเภทหนึ่งคอื การวดัทศันคตขิองผูเ้ขา้รบัการอบรมต่อโปรแกรม
การอบรม ผลลพัธ์ปฏกิิรยิา(reaction outcomes) คอื การเกี่ยวข้องกบัความคดิเห็นของผู้เข้า
อบรมต่อโปรแกรมการฝึกอบรม รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก วทิยากร และเนื้อหา ข้อมูล
เหล่านี้สามารถเก็บในตอนท้ายของการฝึกอบรม ข้อมูลที่ได้ท าให้ทราบถึงความคดิของผู้เข้า
อบรมว่าเกดิการเรยีนรูห้รอืไม่ 
  ผลลัพธ์ปฏิกิรยิา มักจะท าโดยแบบสอบถาม ควรมีข้อค าถามที่เกี่ยวกับความ      
พงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม อุปกรณ์/เครื่องมอืการฝึกอบรม การจดัการฝึกอบรม (ความสะดวกใน
การลงทะเบยีน) ความถูกตอ้งของหลกัสตูรการฝึกอบรม เป็นตน้ นอกจากยงัต้องมวีตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรมทีช่ดัเจน และสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานได ้ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่10.2 
การวดัผลปฏกิริยิาตอบสนอง 
  การประเมนิผลวทิยากร (instructor evaluation) เป็นการประเมนิความส าเรจ็ของ
วทิยากร รวมถงึความส าเรจ็ของผูช้่วยวทิยากร(trainer)  

  หัวข้อการประเมินวิทยากรประกอบด้วย การเตรยีมตัว การให้ความรู้ การเปิด
โอกาสให้มกีารซกัถาม การจดัการกบัหวัขอ้อบรมและอุปกรณ์การอบรม มกีารน าเอาการแสดง
แผนภูมิ แผนภาพ รูปแบบการน าเสนอมีความสามารถและกระตือรอืร้นที่จะตอบค าถาม 
ความสามารถในการกระตุน้ใหอ้ยากเรยีนรู ้ 
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  การเก็บข้อมูลประเมินผลการเรยีนรู้ ประกอบด้วย การมีเนื้อหาที่หลากหลาย 
กระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู ้เกดิทศันคตทิีด่ ีและเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้ ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้อาจจะได้
จากการส ารวจ 

 4. ผลลพัธ ์(Results)  

  ใช้ในการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมว่าคุ้มค่ าหรือไม่  ตัวอย่างผลลัพธ์
ประกอบดว้ยผลผลติสูงขึน้ การลาออกของพนักงานลดลง มกีารพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์
และการใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ขีึน้  
 5. ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ต้นทุนการฝึกอบรมมตี้นทุน 2 
ประเภท ได้แก่ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม รวมถงึคุณค่าที่ได้รบัจากโปรแกรมการอบรม 
(ก าไร)   
  5.1 ต้นทุนทางตรง (direct costs) ประกอบด้วย เงินเดือน ผลประโยชน์ของ
พนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอบรม รวมทัง้ผูเ้ขา้อบรม ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ทีป่รกึษา และพนักงาน
ผูอ้อกแบบโปรแกรมการอบรม และค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง เป็นตน้ 

  5.2 ต้นทุนทางอ้อม  (indirect costs) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมโดยตรงรวมถึง อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม เงนิเดอืนพนกังานสนบัสนุนการอบรม เป็นตน้  
  จะเหน็ไดว้่าการวดัผลลพัธค์วามคุม้ค่าของการฝึกอบรมหากมองในลกัษณะของการ
ด าเนินธุรกจิถงึผลประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิจะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนกบัการฝึกอบรมที่
ได้สร้างโปรแกรมการพฒันาฝึกอบรมเพื่อน ามาพฒันาให้บุคลากรในองค์การมคีวามรู ้ทกัษะ 
ทศันคตหิรอืเจตคต ิและความสามารถในการน าไปประยุกต์ใชก้บัการท างานในหน้าที่ที่ปฏบิตั ิ
นอกจากก าไร (Benefits) คอื คุณค่าขององคก์ารทีไ่ดร้บัจากโปรแกรมการฝึกอบรม บุคลากรใน
องคก์ารปฏบิตังิานด้วยความทุ่มเทเพื่อให้องค์การอยู่รอดและสรา้งชื่อเสยีงให้กบัองคก์ารทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคตได ้

 การวัดระดับผลการเรียนรู้ของ Kirkpatrick’s 4 ระดับ  (Kirkpatrick’s Four 
Levels Taxonomy) 

 เป็น เครื่อ งมือ ในการประเมินกิจกรรมการฝึกอบรม Kirkpatrick’s Four Levels 
Taxonomy ได้น ามาเป็นการประเมินผลการเรยีนรู้เป็นล าดับขัน้ ซึ่งประกอบด้วย ปฏิกิรยิา
โต้ตอบ (reaction) การเรยีนรู ้(learning) การถ่ายโอน (transfer) และผลลพัธ์(results) Holton 

(1996) ไดท้ าการโต้แยง้ทฤษฎขีอง Kirkpatrick’s ว่าไม่ค่อยไดถู้กน ามาใชใ้นองคก์าร การวดัผล
การประเมินการฝึกอบรมซึ่งตามทฤษฎีแนวคิดของ Kirkpatrick’s ได้มีการสรุปถึงการ
ประเมนิผลการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมไว ้4 ระดบัจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ สามารถสรปุในแต่
ละดบัเป็นขอ้ ๆ ไดด้งันี้ (David McGuire, 2014, p.106-108)  
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 ระดบัท่ี 1 ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reactions) เป็นการตอบสนองของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ต่อเนื้อหาและวิธกีารจดัอบรม หรอืเพื่อประเมนิการรบัรู้ของผู้เข้ารบัการอบรมมทีัศนคติต่อ
โครงการอบรมอย่างไร ในระดบัของปฏกิริยิาโต้ตอบนี้จะมวีธิกีารประเมนิผลก่อนการฝึกอบรม
ด้วยการอภปิรายและใช้การตรวจสอบรายการ แบบนี้เป็นการประเมนิผลการเรยีนรู้ก่อนการ
ฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรมเสรจ็สิน้จะประเมนิมคีวามพงึพอใจต่อการจดัอบรมหรอืไม่ ระดบั
ใด ซึง่จะน าขอ้มลูเหล่านี้มาสะทอ้นประสทิธภิาพของการฝึกอบรม  
 ระดบัท่ี 2 การเรียนรู้ (Learning) การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิของผูเ้ขา้อบรมจะถูกวดัและ
ประเมนิถงึความก้าวหน้าของความรู ้และทกัษะของผู้เขา้อบรม หรอืเป็นการวดัเพื่อทราบว่า    
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้มกีารเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิการประเมนิผลการเรยีนรูท้ ัง้ดา้น
ความรู ้และความสามารถของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ โดยมี
เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิการเรยีนรู้ด้วยวธิีการทดสอบ แบบสอบถาม สงัเกต สมัภาษณ์ 
โครงการ จดบนัทกึการเรยีนรูใ้นระดบันี้ เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูก่้อนการฝึกอบรม 

 การวัดประเมินผลการฝึกอบรมจะมีการสอบถามเพื่อวัดผลสะท้อนกลับจากการ
ฝึกอบรมของผู้รบัการฝึกอบรมที่เป็นการประเมนิการเรยีนรู้เกี่ยวข้องพนักงานที่เข้ารบัการ
ฝึกอบรมดว้ยค าถามดงัตวัอยา่งค าถามทีใ่ชว้ดัผลการเรยีนรูใ้นตารางที ่10.3   
 

ตารางท่ี 10.3  ตวัอยา่งค าถามทีใ่ชว้ดัผลการเรยีนรู้ 
เลือกค าถามท่ีท่านเหน็ด้วย 

1. ถา้หวัหน้างานสง่งานคนืมาใหแ้กไ้ข ขา้พเจา้จะปฏบิตัดิงันี้ 
 ……… พสิจูน์ใหห้วัหน้าเหน็ว่างานดอียู่แลว้ไม่ตอ้งแกไ้ข 

 ............ ท าตามทีห่วัหน้าบอก และชีใ้หเ้หน็วา่จดุใดทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
 ............ ท าตามหวัหน้าบอกโดยไม่ตอ้งพดูอะไร 
 ............ ขอยา้ยแผนก 

2. ถา้ท่านตอ้งเปลีย่นขัน้ตอนการท างานท่านจะ  
 ............ ด าเนินการดว้ยตนเอง 
 ............ ขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน 

 ............ ขอค าแนะน าจากเพือ่นร่วมงาน 

 ............ พดูคุยกบัเพื่อนนอกหน่วยงาน 

ทีม่า: Based on A.P. Carnervale,L.J.Gainer, and A.S.Meltzer,Work-place Basics Training 

        Manual (San Francisco:Jossey –Bass,1990):8.12. 
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 ระดับท่ี 3 การถ่ายโอน (Transfer) มีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมจากพฤตกิรรมของผู้เขา้อบรม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการน าความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการประเมินพฤติกรรมในการน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ประจ า เครื่องมือในการวดัผลได้แก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ เขียน
เหตุการณ์ที่ส าคญั การทดสอบหลงัการอบรม และที่กล่าวมาเหล่านัน้เป็นการประเมนิผลการ
เรยีนรูห้ลงัการฝึกอบรม 

 

ตารางท่ี 10.4  ตวัอยา่งแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวดัพฤตกิรรม  
ให้ประเมินผูป้ฏิบติังานท่ีท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

สม ่าเสมอ 

(Always) 

1 

บ่อย 

(Usually) 

2 

บางครัง้
(Sometimes) 

3 

ไม่ค่อยจะ  
(Seldom) 

4 

ไม่เคย  
(Never) 

5 

1. ความรูสึ้ก: ตระหนกัถงึความจ าเป็น ความเกีย่วขอ้งและปัญหาของผูอ้ื่นการปฏบิตัต่ิอบุคคลทีแ่ตกต่าง 
ทกัษะในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ความสามารถในการปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่น การปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างเหมาะสม  
ท่านไดป้ฏบิตัอิย่างไรใน 3 เดอืนทีผ่่านมา หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในหวัขอ้ใดบา้ง  
1. ท่านไดแ้สดงออกถงึการรบัรูใ้นความรูส้กึของผูอ้ื่น 

2. ท่านตระหนกัถงึความรูส้กึ ความตอ้งการของผูอ้ื่น ไดแ้สดงความรูส้กึ 

3. ท่านไดด้ าเนินการอย่างไรเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ท่านไดแ้สดงความคดิเหน็ดว้ยการพดูซ ้า น าไปปฏบิตั ิหรอืโตต้อบอย่างตรงประเดน็ 

5. ท่านไดใ้หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 

6. ท่านไดข้จดัขอ้ขดัแยง้กบัผูอ้ืน่ในกรณีทีเ่กดิปัญหา 

2. ความสามารถในการตดัสินใจ: มกีารตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 
ท่านไดด้ าเนินการอย่างไรในระยะ 3 เดอืนทีผ่่านมา 
7. ท่านตระหนกัว่าเมื่อใดจ าเป็นทีต่อ้งตดัสนิใจ หรอืเมื่อใดไม่ตอ้งตดัสนิใจ 

8. ท่านพจิารณาไดว้่าแนวทางการแกปั้ญหาในระยะสัน้หรอืระยะยาวจงึจะเหมาะสม 

9. ท่านพจิารณาทางเลอืกการแกปั้ญหา 

10. ระยะเวลาในการตดัสนิใจขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีม่ ี

11. มุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหาโดยไม่ค านึงถงึแรงกดดนัจากผูอ้ื่น  

ทีม่า: Raymond A. Noe, (2005, p.176). 

 

 ระดบัท่ี 4 ผลลพัธ์ (Results) การประเมนิผลลพัธ์แก่องคก์ารจากการฝึกอบรม มกีาร
ทดสอบผลการเรยีนรูจ้ากพฤตกิรรมของพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการงาน เช่น ผลผลติ จ านวน
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ของเสยี และมกีารวเิคราะห์ผลตอบแทน ซึ่งการประเมนิผลลพัธ์จะเป็นการประเมนิผลกระทบ  
ทัง้องคก์ารทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม อย่างไรกต็าม การประเมนิผลลพัธ์
การเรยีนรู ้การอบรมไมส่ามารถแก้ปัญหาขอ้ผดิพลาดไดท้ัง้หมด ระดบันี้เป็นการประเมนิผลการ
เรยีนรูห้ลงัการฝึกอบรม 

 

ตารางท่ี 10.5  ตวัอยา่งการวดัผลปฏกิริยิาตอบสนอง 
อ่านค าชีแ้จงแต่ละขอ้ดา้นล่างระบุขอบเขตทีคุ่ณเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยกบัแต่ละค าสัง่โดยใชม้าตราสว่น
ระดบัค่าคะแนนดา้นล่าง 
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

1 

ไม่เหน็ดว้ย 

2 

เฉย ๆ (ปานกลาง) 
3 

เหน็ดว้ย 

4 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
5 

1.   มคีวามรูแ้ละทกัษะการฝึกอบรมในหวันี้อยูแ่ลว้ 

2.   เครื่องมอื และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมชว่ยใหผู้เ้รยีนรูไ้ดง้่าย 

3.   การฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคท์ุกหวัขอ้ 

4.   มคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมเป็นอย่างด ี

5.   วธิกีารฝึกอบรมเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งด ี

6.   อุปกรณ์การฝึกอบรมช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ป็นอย่างด ี

7.   หวัขอ้การฝึกอบรมจดัเรยีงล าดบัไดเ้หมาะสม 

8.   ระยะเวลาในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 

9.   ผูใ้หก้ารอบรมมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
10.  วทิยากรเปิดโอกาสใหถ้ามได ้

11.  วทิยากรมกีารเตรยีมการมาอย่างด ี

12.  วทิยากรมคีวามรูใ้นเนื้อหาทีใ่หก้ารอบรม 

13.  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูอ้ย่างมากในการอบรมครัง้นี้ 
14.  สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูช้ว่ยสนบัสนุนการท างานเป็นอย่างยิง่ 
15.  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการอบรมถูกตอ้ง 
16.  ในภาพรวมวทิยากรมคีวามเหมาะสมและท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจ 

17. ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจหวัขอ้การฝึกอบรม 

ทีม่า: ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Employee Training and Development. 8th. Noe, R.A., 2005,  
        p.177. McGraw-Hill.  

 

 ในการวดัผลการประเมนิโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวคดิของ Kirkpatrick จะมุ่งเน้น
ถงึความต้องการทราบว่า ประสทิธภิาพของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมว่ามผีลต่อผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมอย่างไร ด้านใด มกีารเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใดบ้าง และส่งผลกระทบต่อพนักงาน 
องคก์าร และลูกคา้อยา่งไร โดยมแีนวทางการประเมนิผลการฝึกอบรมต่อการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบั
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การฝึกอบรม ไดแ้ก่ ปฏกิริยิาตอบสนอง การเรยีนรู ้การถ่ายโอน และผลลพัธ์นัน้ท าให้ผูจ้ดัการ
โปรแกรมการฝึกอบรมสามารถวดัผลพฤติกรรมของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมว่าเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจ เกดิการพฒันาทกัษะ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และท าใหเ้กดิทศันคตไิปในทางทีด่ขี ึน้
ต่อผลการปฏบิตังิานในหน้าที่ของตนเอง หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าที่มารบับรกิาร 
ตามแนวคดิของ Kirkpatrick’s นัน้สามารถสรปุไดเ้ป็นล าดบัขัน้ 4 ระดบั ดงัภาพที ่10.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.3 ล าดบัขัน้การประเมนิ 4 ระดบัของ Krikpatrick’s 
ทีม่า: Human Resource Development. 3rd. McGuire, D., 2014, p.106 SAGE Publications. 

 

การพิจารณาว่าผลลัพธ์ดีหรือไม่ดี  (Determining Whether Outcomes Are 

Good) 

 ประเดน็ส าคญัในการเลอืกผลลพัธ ์คอื การพจิารณาว่าผลดหีรอืไม ่นัน่คอืผลลพัธเ์หล่านี้
คอืสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในการวดัเพื่อพจิารณาว่าโครงการฝึกอบรมมผีลหรอืไม่ ผลการฝึกอบรมทีด่ตี้องมี
ความเกีย่วขอ้งเชื่อถอืได้ซึง่สามารถจ าแนกไดเ้หน็ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ดงันี้  
 1. ความเก่ียวข้องกนั (Relevance)  
  เกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง (Criteria relevance) ผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ ในเนื้ อหาของ
โปรแกรมการอบรม และควรเป็นเรื่องเดยีวกนักบัความส าเรจ็ของงาน ผลลพัธ์การอบรมควร

ผลลพัธ ์

การถ่ายโอน 

การเรยีนรู ้

ปฏกิริยิาโตต้อบ 
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เกี่ยวข้องกบัเนื้อหา ผลลพัธ์การเรยีนรู ้ควรเกี่ยวข้องกบัสิง่ที่เรยีนรูใ้นโปรแกรมการฝึกอบรม 
ผลลพัธต์อ้งสามารถวดัผลการเรยีนรูไ้ด ้ 
  การขาดประสทิธภิาพ การไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการประเมนิผลการฝึกอบรม      
ซึ่งแสดงในภาพที่ 10.3 อธิบายได้ว่า จากภาพวงกลมขวามือได้มีการก าหนดเป้าหมายไว ้
วงกลมดา้นซ้ายเป็นผลลพัธใ์นการประเมนิการอบรม ส่วนภาพตรงกลางคอืส่วนที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ดงันัน้ ผลลพัธข์องการฝึกอบรมพนักงานจะเรยีนรูต้รงตามวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการอบรม 
พนกังานจงึน าความรูท้ีร่บัจากอบรมเพยีงบางส่วนมาใชใ้นการท างาน 

 2. ความเช่ือถือได้ (Reliability)  
  เกี่ยวข้องกบัผลลพัธ์ที่สามารถวดัได้อย่างเที่ยงตรง ยกตัวอย่าง ผู้ฝึกอบรมได้ให้
พนกังานในภตัตาคาร เขยีนมาตรฐานความปลอดภยัทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมมกีารทดสอบก่อน
และหลงัการฝึกอบรม การทดสอบความน่าเชื่อถอื รวมถงึประเดน็ที่ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง การ
ทดสอบความเทีย่งตรงนี้ช่วยใหว้ทิยากรมัน่ใจว่าพนักงานมผีลการปฏบิตังิานดขีึน้หลงัจากไดร้บั
การฝึกอบรม 

 3. การแบ่งแยก (Discrimination)  
  เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานแต่ละได้รบัการ
ฝึกอบรมเสรจ็สิ้นแล้ว จะมกีารน าผลการฝึกอบรมไปถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏบิตัิงานจรงิได้มากน้อยเพยีงใด เช่น การสอบข้อเขยีนเพื่อวดัความรูพ้ื้นฐาน ตรวจพบ
ความแตกต่างดา้นความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม นัน่คอื ผูท้ีไ่ดค้ะแนนในการทดสอบสูง มคีวาม
เขา้ใจในหลกัการมากกว่าผูไ้ดค้ะแนนต ่า กส็ามารถถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการ
ได้ด ีจะเหน็ได้ว่า การวดัผลการประเมนิจะท าให้มกีารแบ่งแยกได้เกี่ยวกบัความรูข้องผู้เขา้รบั
การอบรมว่ามคีวามแตกต่างกนัในแต่ละคน 

 4. การน ามาปฏิบติั (Practicality) 
  ในการวดัผลการเรยีนรูส้ามารถท าได้ง่าย แต่ในบางหน่วยงานเห็นว่าการวดัผลใช้
เวลา และทรพัยากรมากเกนิไป ท าใหพ้นักงานเองขาดการกระตอืรอืรน้ หรอืเบื่อทีจ่ะน าผลการ
ประเมนิในขัน้ผลลพัธ์ไปใช้ เนื่องจากท าใหเ้สยีเวลา ตวัอย่างเช่น โปรแกรมการประเมนิผลการ
ฝึกอบรมพนักงานขาย การทีจ่ะใหลู้กคา้แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมของพนักงานขาย 
ท าใหลู้กคา้ต้องใชเ้วลานานในการตอบแบบสอบถามในการวดัพฤตกิรรมพนักงาน และบางครัง้
อาจจะท าให้พนักงานขายมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอลูกคา้ ดงันัน้ในทางปฏบิตักิารวดัผลอาจท าไดย้าก
ดงัจะแสดงให ้เหน็ในภาพที ่10.4 
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ภาพท่ี 10.4 การขาดประสทิธภิาพ การไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ทีม่า : Human Resource Development. 8th . Noe, R.A.2005, p.179. McGraw-Hill. 

 

การประเมินผล (Evaluation Practices)  

 การประเมินผลการฝึกอบรมนัน้จากการส ารวจชี้ให้เห็นว่าหลาย ๆ บรษิัทได้มีการ
ประเมนิผลการอบรมแต่มปีระมาณรอ้ยละ 20 ของบรษิัทไม่มกีารประเมนิผลการฝึกอบรม จงึ
ควรตระหนักถึงขอ้จ ากดัของจ านวนผู้เข้าอบรม และความรูท้ี่ได้รบัจากการฝึกอบรม จากการ
ออกแบบการฝึกอบรมได้ชี้ให้เหน็ว่า การฝึกอบรมที่ประสบความส าเรจ็นัน้ จะต้องมกีารเรยีนรู ้
และการน าเอาความรูม้าใช้ระหว่างการประเมนิผลการฝึกอบรมต้องมกีารท าควบคู่ไปด้วยว่ามี
อะไรที่บ่งบอกถึงการวดัที่ไม่ตรงประเด็นการวดัจะได้แก้ไขได้ทัน เนื่องจากผลการประเมิน
โปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละครัง้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาเป็นการช่วย
ตดัสนิใจในการด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกดิความคุม้ค่าต่อการลงทุนผลตอบแทน
หรอืไม่ ดังนัน้ต้องก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อที่ให้สามารถวดัผลประเมินได้อย่าง
เหมาะสมมดีงันี้  

ขอ้บกพรอ่ง 
(Deficiency) 

เกีย่วขอ้ง 
(Relevance) 

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
(Contamination) 

ผลลพัธเ์ป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์

ผลลพัธท์ีว่ดัใน
การประเมนิผล 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การประเมนิความ

ตอ้งการและ
รวมอยูใ่น

วตัถุประสงคก์าร
ฝึกอบรม 
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 1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เป็นประเมนิปฏกิริยิาของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม 
ส าหรบัแนวทางในการประเมนิปฏกิริยิามดีงันี้  
  1.1 ออกแบบสรา้งแบบประเมนิโดยอาศยัขอ้มลูซึ่งได้รบัระหว่างการวเิคราะห์ความ
ต้องการในการฝึกอบรม และควรมกีารตรวจสอบเพื่อใหส้ะท้อนถงึความรูส้กึนึกคดิของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมอยา่งแทจ้รงิ 
  1.2 ออกแบบประเมนิต้องมคี่าทางสถิติในการวดัระดบัเพื่อน าไปวเิคราะห์ในเชิง
ตวัเลขได ้

  1.3 การออกแบบการประเมนิควรถามใหค้รอบคลุมถงึการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม
ที่สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความสนใจและต้องการจะเรยีนรู้หรอืไม่
อยา่งไร เช่น การอ านวยความสะดวก เครือ่งมอือุปกรณ์ และบรรยากาศในการเรยีนรู ้เป็นตน้ 

  1.4 ควรตอ้งมกีารทดสอบความเหมาะสมของแบบประเมนิก่อนทีจ่ะน าไปใชจ้รงิ 
 2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการวดัว่าเข้ารบัการฝึกอบรมได้เพิม่พูน
ความรู้ ทักษะ หรือเจตคติที่มีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทัง้ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Outcomes) 
ด้านทกัษะเบื้องต้น (Skill-Based Outcomes) ด้านทศันคติ (Affective Outcomes) ซึ่งนับว่ามี
ความส าคญัทีต่้องการทราบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมมเีนื้อหา สาระ กจิกรรม เทคนิค วธิกีารใน
การฝึกอบรมทีช่่วยท าใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรมไดร้บัความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีส่ามารถน าไปใชใ้น
การปฏบิตังิาน ซึ่งมกีารประเมนิผลด้วยการวดัผลด้วยเครื่องมอืวดัที่แตกต่างกนัออกไป ได้แก่ 
แบบวดัความรู ้ทีเ่ป็นการสอบ การสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นตน้ 

 3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการวดัถงึระดบัของพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมว่า เมื่อได้รบัการฝึกอบรมไปแล้วมีลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประสทิธภิาพของการท างานหรอืสะทอ้นผลการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ นับไดว้่าเป็นผลของการไดร้บั
ความรู ้ทกัษะ ไดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูจ้ะสามารถท า
การประเมนิทัง้ก่อนและหลงัการประเมนิ มกีารเกบ็ขอ้มลูจากหลายแหล่งขอ้มลู และหวัหน้างาน
จะต้องมีการสนับสนุนสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจที่จะน า
ความรู้ออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทัง้หัวหน้างานต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และให้
ค าแนะน าปรกึษา คอยเป็นพีเ่ลีย้งในการถ่ายโอนความรูท้ี่ไดจ้ากการฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิความ
มัน่ใจว่าสามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิ 
 4. การประเมินผลลพัธ์ (Result) การประเมนิผลลพัธ์ หมายถงึ ผลลพัธ์ที่องค์การจะ
ได้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม การประเมนิผลลพัธ์จะเป็นวดัว่าผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมสามารถเพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์ารไดม้ากน้อยเพยีงใด ลดความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จาก
ปฏบิตัิงาน ของเสยีไม่เกิดขึน้ในการผลติ อุบตัเิหตุไม่เกิดขึน้ระหว่างมกีารปฏบิตัิงาน และลด
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อตัราการลาออก เป็นต้น ดงันัน้ ในขัน้ตอนนี้ Krikpatrick จงึมองว่าเป็นการประเมนิที่ยากที่สุด
ซึ่งเป็นการประเมนิที่ท าให้ทราบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมจะส่งผลที่ดต่ีอองค์การอย่างไรบ้าง
ได้ผลคุ้มค่ากบัผลตอบแทนการลงทุนอย่างไร ดงันัน้ การประเมนิผลลพัธ์ของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมผูร้บัการฝึกอบรมจะน าความรูไ้ดท้ีจ่ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏบิตังิานดว้ยการถ่าย
โอนความรูม้หีลายปัจจยัซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่9  

   จะเหน็ไดว้่าการประเมนิผลการฝึกอบรมมวีตัถุประสงค์ เพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรม
ได้เกิดผลลพัธ์ที่ส าคัญต่อองค์การต่อการเรยีนรู้ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ซึ่งการเรยีนรู้จะ
เกดิปฏกิริยิาโต้ตอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่สะท้อนถงึบรรยากาศ อุปกรณ์ เครื่องมอืทีช่่วย
ให้เกิดการเรยีนรู้มากน้อยเพียงใดเพียงพอหรอืไม่ โดยมกีารประเมินวดัผลความรู้ด้วยการ
ทดสอบการเขยีน - ตอบค าถาม และทดลองการปฏบิตังิาน ในกรณีนี้ หากไมเ่ลอืกวธิกีารในการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมสอดคล้องกบัเนื้อหาสาระ หรอืกิจกรรมที่ท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้
เรยีนรูท้ีป่ฏบิตัดิว้ยตนเอง ยอ่มท าใหไ้มเ่กดิการเรยีนรูร้ะหว่างการด าเนินกจิกรรม เมือ่โปรแกรม
การฝึกอบรมเสรจ็สิ้นแล้วผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้น าความรู ้ทกัษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมอย่างไร และมกีารวดัผลได้จากเพื่อนร่วมงาน ผู้จดัการ การ
สงัเกตพฤตกิรรม ซึง่พนักงานมคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการสรา้งบรรยากาศในการท างาน
หรอืมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน รวมทัง้ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมน าไปเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การอย่างไร เช่น มยีอดขายเพิม่ขึน้ ลดอุบตัเิหตุในการท างาน อุปกรณ์ในการ
ท างานลดความเสยีหาย และอตัราการร้องเรยีนของลูกค้าลดลง เป็นต้น การประเมนิผลการ
ฝึกอบรมทีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรปุแสดงใหเ้หน็ในภาพที ่10.5 
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ภาพท่ี 10.5 วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการ  
                ปฏบิตังิาน 

ทีม่า:  Human Resource Development. 8th . Noe, R.A.2005, p.179. McGraw-Hill. 

   

การออกแบบการประเมินผล (Evaluation Designs)  

 ในการออกการประเมนิผลไม่มวีธิกีารใดดทีีสุ่ด การออกแบบการประเมนิควรจะเริม่ต้น
ดว้ยผูท้ าการประเมนิจะเน้นประเมนิในดา้นใด การประเมนิแต่ละดา้นสามารถทีจ่ะวดัผลลพัธจ์าก
การเรยีนรูท้ ัง้ 3 ด้าน คอื ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และพฤตกิรรม หรอืว่าผู้ประเมนิจะมกีาร
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมนิดา้นใดแลว้จงึท าการออกแบบการประเมนิผล อยา่งไรกต็าม
การออกแบบการประเมนิผลการฝึกอบรมอาจจะมขีอ้จ ากดัหลายด้าน เนื่องจากมปัีจจยัหลาย
อย่างทีท่ าให้การประเมนิการฝึกอบรมไม่สามารถวดัพฤตกิรรมบางอย่างได้ทัง้หมด ดงันัน้ ทีจ่ะ
กล่าวต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องของการประเมนิผลทีม่ขีอ้ควรพจิารณาในการออกแบบการประเมนิผล 
ดงันี้ 
 

วตัถปุระสงค ์

ผลลพัธ ์

การเรียนรู้
(Learning) 

การ
ถ่ายทอด
ความรู้

(

ปฏิกิริยาโต้ตอบ : ผูเ้ขา้อบรมชอบ      
                      โปรแกรมการ           
                      ฝึกอบรมหรอืไม่  
 - มบีรรยากาศช่วยในการเรยีนรู ้
              หรอืไม ่

 - อุปกรณ์เพยีงพอหรอืไม ่

วดัความรู ้– ทดสอบโดยการเขยีน-ตอบ 

ทกัษะพืน้ฐาน : ทดลองปฏบิตังิาน 

ทกัษะพืน้ฐาน : วดัโดยเพื่อนรว่มงาน  
                    ผูจ้ดัการ สงัเกตพฤตกิรรม  
ความพอใจ : แรงจงูใจ หรอื ทศันคตต่ิองาน 

ผลลพัธ ์: มกี าไรจากยอดขาย คุณภาพ  
  ลดอุบตัเิหตุ และขอ้รอ้งเรยีน 

  ประสทิธภิาพในอุปกรณ์การ
  ท างาน 



384 

 

 1. ข้อจ ากดัของความเท่ียงตรง (Threats to Validity): แนวทางการอภิปรายผล
การประเมิน (Alternative Explanations for Evaluation Results)  

  1.1 ข้อจ ากดัของความเท่ียงตรง (Threats to Validity) ผู้ประเมนิจะต้องค านึงถงึ
ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
   1.1.1 ความน่าเชื่อถอืของผลการศกึษา ซึ่งในการประเมนิผลโดยส่วนใหญ่ผลที่
ไดจ้ะต้องเป็นค่าคะแนนทีใ่กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด จะไม่มคีวามล าเอยีงมามสี่วนกบัการ
ใหค้ะแนน เครือ่งวดัผลการประเมนิจงึตอ้งมคีวามแมน่ย า ถูกตอ้งสามารถวดัได ้

   1.1.2 การน าผลการประเมนิมาประยุกต์ใชใ้นกลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอบรมใน
สถานการณ์อื่น ๆ  
 ความน่าเชื่อถือในผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับความเที ่ยงตรงภายใน ( internal 

validity) ข้อจ ากัดของความเที่ยงตรงภายในเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะขององค์การ ได้แก่ 
ประวัติองค์การ วิธีการวัดผล (เครื่องมือ การทดสอบ) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล      
(วุฒิภาวะ ความเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐาน ขวัญก าลังใจ ความแตกต่างร ะหว่างกลุ่ม) 
คุณลกัษณะเหล่านี้ อาจจะมผีลท าใหก้ารประเมนิผลการฝึกอบรมเบีย่งเบนไปจากความเป็นจรงิ 
ควรจะมกีารประเมนิผลความเที่ยงตรงภายในเพื่อให้มัน่ใจว่าผลการประเมนินัน้  เกิดขึ้นจาก
โปรแกรมการฝึกอบรมโดยตรง ตัวอย่างเช่น การประเมนิกลุ่มผู้จดัการที่เข้ารบัการฝึกอบรม
โปรแกรมทกัษะการสื่อสารในขณะทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารแจง้ให้ทราบว่าองคก์ารจะท าการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งองค์การ หลงัจากโปรแกรมการอบรมแล้วผู้เขา้รบัการฝึกอบรมบางคนจะมี
การตดิต่อสื่อสารทีด่ขี ึน้เนื่องเกรงว่าจะสูญเสยีต าแหน่ง หมายความว่าเมื่อมกีารอบรมเสรจ็จะมี
การปรบัต าแหน่ง 
 วทิยากรจะต้องให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับความเทีย่งตรงภายนอก 
(external validity) ซึ่งความเที่ยงตรงภายนอกที่เป็นข้อจ ากัดส่วนใหญ่เป็นการวดัเรื่องการ
วดัผล การทดสอบ การคดัเลอืก วธิกีารสมัภาษณ์ และวธิกีารฝึกอบรม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า    
ไม่มกีารประเมนิผลการฝึกอบรมใด มคีวามสมบูรณ์ที่สุดที่สามารถวดัผลการฝึกอบรมไดด้ทีีสุ่ด 
การประเมินผลการฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรมด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ขึ้นอยู่กับความ      
มุ่งหมายของหลกัสูตรว่า มีความจ าเป็นต้องน าไปพัฒนางานอย่างเร่งด่วนด้านใด และการ
ประเมินผลอาจวัดได้ยากหรอืเห็นผลในเวลาอันสัน้ เนื่ องจากมีปัจจยัหลายประการที่เกิด
ขอ้ขดัขอ้ง ดงันัน้การประเมนิผลที่ใช้วดัจงึอาจมขีอ้จ ากดัของความเที่ยงตรงดงัแสดงให้เหน็ใน
ตารางที ่10.6 
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ตารางท่ี 10.6  ขอ้จ ากดัของความเทีย่งตรง 
อปุสรรคภายในบริษทั อธิบายรายละเอียด 

องคก์าร 

ประวตั ิ

 

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ผลของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อผลผลติ 

บุคคล 

ความพรอ้ม 

การลาออก 

ความแตกต่างของกลุ่ม 

 

ผลของกีฝึ่กอบรมช่วยใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มมากขึน้ 

ศกึษาการไม่เขา้รบัการฝึกอบรมการขาดการเขา้ฝึกอบรม 

ความแตกต่างของกลุ่มทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมและไม่เขา้รบัการฝึกอบรม เช่น 
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ พฤตกิรรม เป็นตน้ 

การวดัผลลพัธ ์

ทดสอบ 

เครื่องมอืการฝึกอบรม 

การเบีย่งเบนจากค่าเฉลีย่ 

 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปฏบิตัไิดด้กี่อนการฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูม้ากขึน้ 

วดัค่าเบีย่งเบนมาตรฐานจากค่าเฉลีย่ก่อนการฝึกอบรม 

ข้อบกพรอ่ง/อปุสรรคจาก
ภายนอก 

อธิบายรายละเอียด 

การทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

การวดัผล 

การคดัเลอืกและการฝึกอบรม 

 

วธิกีารฝึกอบรม 

ใชก้ารทดสอบก่อนการฝึกอบรมเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสนใจมากขึน้ 

ช่วยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตัง้ใจมากขึน้ 

ก าหนดคุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อชว่ยใหก้ารฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพ 

วธิกีารฝึกอบรมทีเ่หมอืนกนั ล าดบัขัน้ตอนการฝึกอบรมเหมอืนกนัช่วยให ้

ผลการฝึกอบรมทีไ่ดร้บัวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัสามารถสรุปไดเ้ฉพาะกบัผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมแบบเดยีวกนัในล าดบัเดยีวกนั 

ที่ ม า : Based on T.D. Cook,D.T.Campbell,and L.Peracchio,”Quasi-Experimentation,” in 
    Handbook Industrial and Organizational Organizational Psychology, 24ed.,  

    Vol.1eds.M.D.Dunnette and L.M.Hough (Palo Alto,CA:Consulting Psychologists  

   Press, 1990):491-576. 

 

 2. วิธีการควบคุมข้อจ ากดัของความเท่ียงตรง (Methods to Control for Threats 

to Validity)   
  วทิยากรมกัจะใช้ผลการประเมนิมาใช้ในการปรบัปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมหรอื
ความส าเรจ็ของการอบรม สิง่ส าคญัก็คอืพยายามลดอุปสรรคความเที่ยงตรงซึ่งประกอบดว้ย 3 
วธิคีอื การใชก้ารทดสอบก่อนอบรม(pretest) และหลงัอบรม(posttest) การเปรยีบเทยีบระหว่าง
กลุ่ม (comparison group) และการมอบหมายงาน (random assignment) ดังจะอธิบายได้
ต่อไปนี้ 
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  2.1 การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม (pretests and Posttest) แนวทาง
ในการพฒันาความเทีย่งตรงของการวดัผลการฝึกอบรมทีเ่ป็นภายใน ซึง่เป็นพืน้ฐานของการจดั
โปรแกรมในการฝึกอบรมต้องวดัผลก่อนการฝึกอบรม (pre-training measure) นอกจากนัน้
หลงัจากเมื่อมกีารฝึกอบรมแล้วจะต้องวดัผลหลงัการฝึกอบรม เพื่อเปรยีบเทยีบก่อนอบรมและ
หลงัการอบรมว่าผูเ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลงในระดบัดขีึน้ 

  2.2 การใช้กลุ่มเปรียบเทียบ  (Use of Comparison group) ความเที่ยงตรง
ภายในสามารถพฒันาไดโ้ดยการใชก้ลุ่มควบคุมหรอืการเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มผูท้ีเ่ขา้รบัการ
อบรมและกลุ่มทีไ่มไ่ดเ้ขา้รบัการอบรม การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของพนักงาน เช่น เพศ อาย ุ
การศกึษา อายุงาน ระดบัทกัษะ เป็นต้น ยกตวัอย่าง ในการใชก้ลุ่มเปรยีบเทยีบโดยพนักงานที่
เป็นผลของการเก็บขอ้มูลจากพนักงานที่ถูกคดัเลอืกเข้าโครงการท าให้พนักงานเหล่านัน้  รูต้วั
ล่วงหน้าและรูส้กึอยากให้ความร่วมมอืแบบไม่เป็นธรรมชาติ คอืบางคนมกีารตดัสนิใจที่จะให้
ขอ้มลูแบบไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิไวล้่วงหน้า ท าใหเ้กดิค านิยมใชแ้พรห่ลายในกรณีทีก่าร
เก็บขอ้มลูจากมนุษยแ์ลว้ถูกเก็บมคีวามรูส้กึบางอย่างไวล้่วงหน้าว่า “ผลกระทบของฮอวธ์อรน์” 
(Hawthorne Effect) ซึ่งหมายถงึ การได้รบัขอ้มูลที่ไม่ตรงความเป็นจากการเกบ็ขอ้มูล ในเรื่อง
การศึกษาจติวทิยาการท างานเน้นที่การศึกษาเชิงวทิยาศาสตร ์โดยมกีารเก็บข้อมูลเพื่ อการ
วเิคราะหซ์ึง่มอียู่หลายวธิกีาร และจากผลการศกึษาวจิยัทีโ่รงงานบรษิทัเวสเธริน์อเิลค็ทรอนิคส ์
ท าให้ทราบว่าข้อมูลที่เก็บจากมนุษย์อาจมีความไม่เที่ยงตรง เพราะความรู้สึกที่ตัดสินใจ
บางอย่างไว้ล่วงหน้าที่เรยีกว่า ผลกระทบของฮอรธ์อรน์ และขอบข่ายเนื้อหาวชิาจติวทิยาการ
ท างานครอบคลุมเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการท างานเป็นหลกั  
  2.3 การก าหนดแบบสุ่ ม /การคัด เลือกแบบสุ่ ม  (Random Assignment) 
เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล เช่น ความสามารถ แรงจูงใจ หรอื ประสบการณ์ก่อนหน้า ยกตวัอย่าง พนักงาน  
ทุกคน ไดร้บัมอบหมายเขา้อบรมดว้ยกนัหมด โดยแผนกต่าง ๆ จะไดร้บัการอบรม การก าหนด
แบบสุ่ม เพื่อใหม้ัน่ว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามคลา้ยคลงึกนั เช่น เพศ อายุ ความสามารถ และ
แรงจงูใจ เนื่องจากการจดักลุ่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัช่วยลดการขาดการอบรมท าใหเ้สยีเวลา
ในการจดัอบรม  ดงันัน้ พึงตระหนักว่าการคดัเลือกแบบสุ่ม หรอืการก าหนดแบบสุ่มในทาง
ปฏบิตัทิ าไดค้่อนขา้งยาก บรษิทัต้องการใหก้ารฝึกอบรมแก่พนักงาน ควรจะต้องพจิารณาความ
แตกต่างของผู้เข้าอบรม ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของพนักงานแต่ละบุคคล         
มวีธิกีารอื่น ๆ เช่น การพจิารณาคุณลกัษณะของพนกังานว่าควรจะตอ้งเขา้รบัการอบรมหรอืไม่ 
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 ประเภทของการออกแบบการประเมินผลการฝึกอบรม  
(Types of Evaluation Design)  
 1. การทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Posttest Only) จะเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบการ
ประเมนิหลงัมกีารฝึกอบรมเสรจ็สิ้นแล้ว ด าเนินการเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง การออกแบบนี้
สามารถเพิ่มจุดแข็งโดยการเพิ่มกลุ่มเปรียบเทียบเป็นการประเมินผล ท าให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมคาดหวงัในระดบัความรู ้พฤตกิรรม หรอืผลลพัธก่์อนการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถน า
ความรู ้ทกัษะจากการฝึกอบรมไปปรบัใช้ในการปฏบิตัิงานได้หรอืไม่ เป็นที่ยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงานหรอืผูบ้งัคบับญัชาเพยีงใด 

 2. การทดสอบก่อน / หลงัการฝึกอบรม (Pretest/Posttest) เกี่ยวกบัการออกแบบ
การประเมนิทีต่้องการวดัทัง้ 2 อย่าง คอื ต้องการวดัผลก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 
ซึ่งไม่มีการเปรยีบเทียบกลุ่ม การขาดกลุ่มเปรยีบเทียบท าให้ยากที่จะเขียนหัวข้อประเมิน   
ผลกระทบจากสภาวะธุรกจิหรอืปัจจยัอื่น ๆ เพื่อเป็นค าอธบิายการเปลีย่นแปลง ซึง่โดยส่วนใหญ่
บริษัทมักใช้การประเมินผลการฝึกอบรมวัดผลทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม แต่ไม่
เหมาะสมกบับรษิทัทีม่กีารฝึกอบรมทีเ่ป็นกลุ่มเลก็ ๆ  
 3. การเป รียบ เที ยบกลุ่ ม ก่อน /หลังการฝึกอบรม  (Pretest/Posttest with 

comparison group) เป็นการออกแบบการประเมินผู้เข้าอบรมกับกลุ่มเปรยีบเทียบมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม จากตารางไดม้กีารศกึษาความสมัพนัธ ์3 เงื่อนไข ไดแ้ก่ การ
เรียนรู้ ความพึงพอใจ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยการบันทึกเป็นวีดีโอเพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการท างานมผีู้เขา้อบรม ตวัอย่างการเปรยีบเทยีบกลุ่มการทดสอบก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม แสดงไวใ้นตารางที ่10.7 
ตารางท่ี 10.7 ตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบกลุ่มการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

 ก่อนการ
ฝึกอบรม

(Pretraining) 

ระหว่างการ
ฝึกอบรม 

(Training) 

หลงัการฝึกอบรมระยะท่ี 1 

(Posttraining Time 1) 
 

หลงัการฝึกอบรมระยะท่ี 2 

(Posttraining Time 2) 

การบรรยาย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

ความสามารถในการ
เรยีนรูข้องแต่ละบุคคล 

(self-paced) 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

รปูแบบพฤตกิรรม
(Behavior Modeling) 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

ไมม่กีารฝึกอบรม 

(No Training) 

ใช่ ไม*่ ใช่ ใช่ 

 

 
ทีม่า: Based on S.J.Simon and J.M. Werner,”Computer Training through Behavior Modeling, 

        Self-Paced and Instructional Approaches;A Field Experiment,”Journal of Applied  

       Psychology 81(1996):648-59. 
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 จากตาราง 10.7 ขา้งต้นนัน้ จะเหน็ว่าการประเมนิผลการเปรยีบเทยีบกลุ่มการทดสอบ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม จะวดัผลก่อนการอบรม ระหว่างการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมระยะ
ที ่1 หลงัการฝึกอบรมระยะที ่2 ในลกัษณะของการเรยีนรูห้รอืวธิกีารฝึกอบรมโดยการบรรยาย 
ความสามารถในการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล รูปแบบพฤติกรรม และไม่มกีารฝึกอบรม เพื่อท า
การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องพนักงานในการฝึกอบรม จะเป็นขอ้สงัเกตว่า ใน
กรณีที่ไม่การฝึกอบรมเนื่องจากพนักงานไม่เขา้ฝึกอบรมแต่เรยีนรูจ้ากการท างานด้วยตนเองก็
จะมกีารประเมนิผลยกเวน้การประเมนิระหว่างการฝึกอบรมจะ “ไม”่ ม ี 
 4. การออกแบบตารางเวลา (Time Series) เป็นการออกแบบการประเมนิโดยมกีาร
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการอบรม มกีารเปรยีบเทยีบระหว่าง 2 กลุ่ม สามารถน ามาพฒันา คอื 
เอาผลลพัธ์ที่ดีมาใช้ (reversal) ข้อดีของการออกแบบตารางเวลา ช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ผลลัพธ์ของการอบรมและน ามาใช้ในการเปรยีบเทียบระหว่างกลุ่ม รูปแบบการออกแบบ
ตารางเวลามกัน ามาใชใ้นประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรมทีเ่น้นในดา้นการพฒันาความพรอ้ม
ในการท างาน เช่น อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ การเพิม่ผลผลติและอตัราการขาดงาน  
 

ตารางท่ี 10.8  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการออกแบบวธิปีระเมนิผล 

ปัจจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบการประเมินผล 

ความเป็นไปไดข้องการ
เปลีย่นแปลง 

โปรแกรมการฝึกอบรมสามารถปรบัไดห้รอืไม่ 

ความส าคญั การฝึกอบรมทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพมผีลกระทบต่อการใหบ้รกิารลูกคา้ การพฒันา
ผลติภณัฑห์รอื ความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานหรอืไม่ 

ขนาด ตอ้งฝึกอบรมพนกังานจ านวนกีค่น 

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม การฝึกอบรมช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู ้ผลลพัธ ์หรอืทัง้สองอยา่ง 
วฒันธรรมองคก์าร ผลการฝึกอบรมเป็นสว่นหน่ึงของคา่นิยมองคก์าร และความคาดหวงัหรอืไม่ 
ความเชีย่วชาญ สามารถวเิคราะหก์ารเรยีนรูท้ีซ่บัซ้อนไดห้รอืไม่ 
ตน้ทุน คา่ใชจ้า่ยสงูเกนิไปหรอืไม่ 
กรอบเวลา ตอ้งการรูว้า่ตอ้งท าอะไร เมื่อไหร่ 

ทีม่า: Based on S.I.Tannenhaum and S.B.Woodds,”Determining s Strategy for Evaluating 

        Training: Operational within Organizational Constraints,” Huma Resource Planning 

       15(1992):63-81. 
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การตดัสินใจเลือกวิธีการออกแบบการประเมินผล 

 ในการตดัสนิใจทีจ่ะออกแบบวธิกีารประเมนิผลการฝึกอบรมจะต้องเลอืกบนพืน้ฐานที่มี
ผลต่อปัจจยัความเป็นไปไดข้องการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัหรอืค านึงถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร ความส าคญัของผลการฝึกอบรมมผีลต่อกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรอืไม่
อย่างไร ขนาดของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องมีความเหมาะสมกับการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรม โดยทัว่ไปแล้วการออกแบบฝึกอบรมจะต้องมกีารก าหนดด้วยว่าการประเมนิการ
ฝึกอบรมจะต้องมกีารวดัอะไรบา้งของหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ซึ่งการวดัผลการเรยีนรูข้อง
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะวดัดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ พฤตกิรรม และเจตคต ิเป็นต้น ส่วน
การประเมนิผลการฝึกอบรมว่าหลกัสูตรหรอืโปรแกรมการฝึกอบรมดีหรอืไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมหรอืไมน่ัน้ จะตอ้งมกีารวดัผลหรอืประเมนิถงึหลกัสตูรเกีย่วเนื้อหา 
วทิยากร อุปกรณ์ เครื่องมอื ความสะดวกในการฝึกอบรม เช่น สถานที่ การบรกิาร ระยะเวลา
เหมาะสมหรอืไม่ รวมทัง้หลกัสูตรทีจ่ดัไปแล้วควรจะต้องมกีารปรบัปรุงหรอืไม่ความน ามาใชอ้กี 
ซึ่งแบบประเมินผลการฝึกอบรม ดังแสดงไว้ใน (ภาคผนวก ข) การตัดสินใจเลือกวิธีการ
ออกแบบการประเมนิผล ควรพจิารณาถงึการออกแบบการประเมนิผลที่ส าคญัภายใต้เงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการประเมนิสามารถน ามาใชใ้นการปรบัปรงุโปรแกรมการฝึกอบรม 

 2. การฝึกอบรมมผีลต่อการปรบัปรงุศกัยภาพของพนกังาน 

 3. โปรแกรมการฝึกอบรมมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพนกังานจ านวนมาก 

 4. ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขึน้อยูก่บัตวัชีว้ดัหลายตวัดว้ยกนั 

 5. ฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การและผู้เชี่ยวชาญร่วมกนัออกแบบการวดัผล
และประเมนิผล 

 6. ผลการอบรมควรคุม้ค่ากบัตน้ทุน 

 7. ควรใหเ้วลาเพยีงพอส าหรบัการประเมนิผลการฝึกอบรม 

 8. ปรบัวธิกีารประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัผลลพัธท์ีต่้องการ (เช่น ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิ
และพฤตกิรรม ฯลฯ) 

 

การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 อตัราผลตอบแทนการลงทุนมคีวามส าคญัต่อผลลพัธ์ของการลงทุน โดยการวเิคราะห์ 
ผลการตอบแทนการลงทุน (cost-benefit analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนในการฝึกอบรมช่วย   
ท าใหอ้งคก์ารไดท้ราบขอ้มลูทีม่คีวามส าคญั ดงันี้ 
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 1. ทราบค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการจดัโปรแกรมการฝึกอบรม รวมทัง้ต้นทุนคงที่ และ
ต้นทุนแปรผนั หากท าการวเิคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายทัง้หมดก็นับว่าเป็นต้นทุนในการพฒันาและ
ฝึกอบรมพนกังานเป็นตน้ทุนทัง้หมด 

 2. สามารถเปรยีบเทยีบกนัระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมอื่น ๆ เมื่อมกีารเคราะห์ถึง
ผลตอบแทนการลงทุนย่อมสามารถเปรยีบเทยีบกนัไดร้ะหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมทีไ่ดจ้ดัท า
ขึน้ก่อนแลว้ได ้

 3. ใช้ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดการ และการประเมินผล  

ผลตอบแทนการลงทุนจากการฝึกอบรมพนักงานจะเกดิขึน้ทนัทีทีท่ าการอบรมเสรจ็ และเป็นทุน
ที่สะสมไว้ในตัวพนักงานอันจะน าสู่การเพิ่มผลผลิตในการท างาน จงึนับว่าการลงทุนในการ
ฝึกอบรมนัน่หมายถงึการไดผ้ลตอบแทนการลงทุนกลบัมาสู่องคก์ารถงึแมว้่าเป็นค่าใชจ้่ายทีต่้อง
ด าเนินการ 
 4. เพื่อพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่าย ในการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนการลงทุน หาก
องค์การสามารถจดัสรรงบประมาณที่เพยีงพอเมื่อใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมเมื่อพบว่าการจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมให้พนักงานมผีลตอบแทนในอตัราทีสู่งท าให้องค์การใช้จ่ายงบประมาณ
ไปอยา่งคุม้ค่าและท าใหส้ามารถควบคุมค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมไดเ้ป็นผลสะทอ้นกลบันัน่เอง 
  จะเห็นได้ว่าในการวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของการฝึกอบรมต่อค่าใช้จ่ายที่
องคก์ารไดจ้ดัด าเนินการตามโปรแกรมการฝึกอบรมนัน้ องคก์ารเชื่อมัน่ว่าผลตอบแทนจากการ
ลงทุนฝึกอบรมพนักงานจะเกิดขึ้นทันทีที่ท าการฝึกอบรมเสรจ็ และเป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัว
พนักงาน ซึง่ถอืว่าเป็นการพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) อนัจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังาน และองคก์ารต่อไป 

 

กระบวนการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรม 

 1. การพิจารณาต้นทุน (Determining Costs)  
  วธิีการหนึ่งก็คือการเปรยีบเทียบต้นทุนการฝึกอบรม เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ     
สิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการฝึกอบรม และมกีารเปรยีบเทยีบต้นทุนที่เกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ
ฝึกอบรม การค านวณต้นทุนการฝึกอบรมท าได้โดยวธิกีารทางบญัช ีการค านวณต้นทุนแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
  1.1 การพฒันาโปรแกรมหรอืการจดัซือ้อุปกรณ์  
  1.2 อุปกรณ์การสอน ไดแ้ก่ ต ารา เครือ่งช่วยสอน และวดีโีอ เป็นตน้  
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  1.3 เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม เช่น คอมพวิเตอร์ เอกสาร ต ารา และคู่มอื
การสอนของวทิยากร เป็นตน้ 

  1.4 สิง่อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ รถรบัส่ง เครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้ 

  1.5 ค่าเดนิทาง ค่าพกั  
  1.6 เงนิค่าจา้งวทิยากรและเจา้ทีส่นบัสนุน 

  1.7 ค่าจา้งพนกังานทีม่าท างานแทนผูเ้ขา้อบรม 

 2. การพิ จารณ าผลประโยชน์ ท่ี จะได้ ร ับ  (Determining Benefit) มีการระบุ
ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกอบรม เช่น ลดตุนการผลติ ลดค่าจา้งท างานนอกเวลา เป็นต้น 
วธิกีารทีจ่ะช่วยในการระบุผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกอบรม มดีงัต่อไปนี้ 
  2.1 ความรู ้เทคนิคต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการฝึกอบรม และการฝึกฝน 

  2.2 โปรแกรมการฝึกอบรมทีท่ดลองใชก้บักลุ่มเลก็ ๆ ก่อนน ามาใชก้บักลุ่มใหญ่ 
  2.3 สังเกตความส าเร็จของการปฏิบัติงานว่าการท างานที่ประสบความส าเร็จ
แตกต่างจากงานทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็อยา่งไรบา้ง 
  2.4 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และผูจ้ดัการในการจดัฝึกอบรมประเมนิผลทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกอบรม 

 ขัน้ตอนการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน (การฝึกอบรม) 
 1. ระบุผลลพัธ ์เช่น คุณภาพ อุบตัเิหตุ 
 2. ผลลพัธม์คีวามส าคญัมากน้อยเพยีงใด นัน่คอื เมื่ออบรมไปแลว้ไดร้บัความคุม้ค่ามาก
น้อยเพยีงใด 

 3. หลงัการฝึกอบรมท าใหผ้ลการปฏบิตังิานดขีึน้หรอืไม่   
 4. ประเมินผลก าไรประจ าปีหลงัการฝึกอบรมเปรยีบเทียบกับก่อนการฝึกบรม (ซึ่ง
จะตอ้งวดัเป็นตวัเงนิ) 
 5. ประเมนิต้นทุนการฝึกอบรม (ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม + ต้นทุนการพฒันา 
+ ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ค่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม) 
 6. ค านวณหาค่าใชจ้า่ยทีล่ดลง จากตน้ทุนการฝึกบอรมหกัจากก าไร 
 7. ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 

 การค านวณผลตอบแทนการลงทุนจากการฝึกอบรมเป็นการสัง่สมทุนมนุษย์ (Human 

Capital) บางครัง้ที่มีการฝึกอบรมอาจจะต้องอาศัยระยะเวลากว่าจะมีการน าไปใช้ได้ในการ
ปฏบิตังิานจรงิ ยกเวน้ในบางต าแหน่งหรอืลกัษณะหน้าที่งาน เช่น พนักงานขายสนิค้า ที่มกีาร
กระตุน้ดว้ยรางวลัจงูใจ หรอื โบนสัจากการขาย เป็นตน้ 
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 วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะหผ์ลประโยชน์ท่ีจะได้รบั  
 การวเิคราะห์ผลประโยชน์ที่จะได้รบัหรอืต้นทุนก าไร เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลลพัธ์
ทางการเงนิของการฝึกอบรมจากผลการปฏิบตัิงานที่เข้ารบัการฝึกอบรมและไม่เข้ารบัการ
ฝึกอบรม จ านวนผู้ที่ได้รบัการฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรมและความแตกต่างในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานที่ไม่ไดร้บัฝึกอบรม การวเิคราะห์ความคุ้มค่า เป็นการเปรยีบเทยีบผล
การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมและการเปรยีบเทียบระหว่างพนักงานไม่เข้ารบัการ
ฝึกอบรมกบักลุ่มพนกังานทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 

 การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอาจจะไม่เหมาะสมกบัทุกโปรแกรมการฝึกอบรม การวเิคราะหอ์ตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเหมาะสมส าหรบัการอบรมทีม่กีารระบุผลลพัธท์ีช่ดัเจน มองเหน็ผลลพัธท์ีช่ดัเจนเกี่ยวขอ้ง
กับจดัเน้นด้านกลยุทธ์ สามารถระบุผลกระทบได้ชัดเจน สามารถวัดได้ คุณภาพของงาน
เปลี่ยนแปลงดขีึน้อย่างชดัเจน แต่ส าหรบัโปรแกรมการฝึกอบรมที่เน้นผลลพัธ์ที่เป็นนามธรรม 
เช่น ทศันคต ิทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้อื่น วดัไดย้ากการประเมนิการฝึกอบรมและส่วนแบ่ง
การตลาดหรอืผลลัพธ์กลยุทธ์ด้านธุรกิจค านวณได้ยากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจยัหลาย
ประการไม่ใช่เพยีงการฝึกอบรมอย่างเดยีว มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่  ความสามารถ
ในการแขง่ขนั และสภาพทางเศรษฐกจิและการวดัผลการฝึกอบรมมกัจะมคี่าใชจ้า่ยสงู 
 

สรปุ 

 การประเมนิผลการฝึกอบรมจะช่วยใหท้ราบถงึประสทิธภิาพของการฝึกอบรมตัง้แต่การ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม การจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม 
การประเมนิผลการฝึกอบรม และการตดิตามผลการฝึกอบรมรวมถงึความพงึพอใจของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมต่อโปรแกรมการฝึกอบรม ความรู้ และทักษะที่ต้องการในการน าไปใช้ในการ
ปฏบิตังิาน  ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะท าให้เกดิผลลพัธจ์ากยอดขาย ผลผลติหรอืการป้องกนั
อุบัติเหตุ การประเมินผลการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการเปรยีบเทียบต้นทุนการอบรมกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รบั (ผลตอบแทนจากการลงทุน) ผลเหตุที่จ าเป็นต้องมกีารประเมนิผลการ
ฝึกอบรมการประเมนิผลการฝึกอบรมก็เนื่องจากต้องการหาจุดอ่อน จุดแขง็ของโปรแกรมการ
ฝึกอบรม ท าการประเมนิเนื้อหา หลกัสูตรของการฝึกอบรม ก าหนดผลลพัธจ์ากโปรแกรมในการ
ฝึกอบรม พจิารณาต้นทุนและผลลพัธ์ดา้นการเงนิการลงทุนของโปรแกรมการฝึกอบรม และยงั
เปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกอบรม และยงัช่วยในการตรวจสอบการ
ด าเนินการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้กดิผลคุม้ค่าตามความจ าเป็นในการฝึกอบรม จงึท าให้
การประเมนิผลการฝึกอบรมมคีวามส าคญัและประโยชน์ต่อความส าเรจ็ของการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ การประเมินผลการฝึกอบรมหากมีการ
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ด าเนินการอย่างมขี ัน้ตอน ใชว้ธิกีาร เครื่องมอืในการประเมนิผลถงึความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและ
ผลลพัธท์ีส่ะทอ้นไปถงึผลการปฏบิตังิานและพฤตกิรรมท าใหก้ารปฏบิตังิานดขีึน้จากเดมิ รวมทัง้
ยงัเป็นการควบคุมต้นทุนในการด าเนินการจดัการฝึกอบรมด้วย การประเมนิผลการฝึกอบรม
จะต้องอาศยักระบวนการที่ส าคญัดงันี้  เริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์ความต้องการ พฒันาเครื่องมอื
วดัผลการเรยีนรูแ้ละการวเิคราะห์วธิกีารถ่ายทอดความรู ้พฒันาวธิกีารวดัผลลพัธ์ เลอืกและ
ประเมนิผลกลยุทธ์ และวางแผนและด าเนินการวดัผล ซึ่งกระบวนการในการประเมนิผลการ
ฝึกอบรมจะช่วยการประเมนิผลการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของโปรแกรมการฝึกอบรมที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้หรอืการถ่ายโอนการฝึกอบรม
เพื่อน าความรู ้ทกัษะ และเจตคตไิปใชใ้นการปฏบิตังิานไดท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  
 ดงันัน้การน าเอาผลลพัธ์การประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานไดม้กีารก าหนดขอบเขต เพื่อจดัล าดบัผลลพัธก์ารประเมนิการฝึกอบรมไดไ้ว ้4 ระดบั ซึง่
เรยีงจากน้อยไปหามาก คอื ปฏกิริยิาโตต้อบ การเรยีนรู ้พฤตกิรรม และผลลพัธ ์เป็นตน้ ซึง่การ
วดัผลลพัธก์ารเรยีนรูด้งักล่าวจะประกอบดว้ย ทศันคต ิแรงจงูใจ และผลตอบแทนจากการลงทุน 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูม้ ี5 ระดบั คอื ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะพื้นฐาน ทศันคต ิผลลพัธ ์และ
ผลตอบแทนจากการฝึกอบรม ยงัพบว่า เมื่อพจิารณาว่าผลลพัธก์ารเรยีนรูด้หีรอืไม่ดนีัน้ ต้องมี
ความเกีย่วขอ้งมคีวามเชื่อไดท้ีจ่ าแนกเหน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ดงันี้ ความเกี่ยวขอ้งกนั ความ
เชื่อถือได้ การแบ่งแยก และการน ามาปฏิบัติ เป็นต้น การประเมินผลจะต้องมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ในการเรยีนรู้ และมกีารถ่ายทอดความรู้ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ซึ่งเป็นผลมาจาก     
ผลการปฏกิริยิาโต้ตอบ ของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสะท้อนผลการฝึกอบรม และทกัษะพื้นฐานที่
วดัโดยเพื่อนร่วมงาน ผู้จดัการ และมกีารวดัผลลพัธ์ เป็นต้น การออกแบบการประเมนิผลการ
ฝึกอบรมจะต้องมกีารประเมนิผลที่จะเน้นประเมนิดา้นความรู ้ทกัษะ และพฤตกิรรมหรอืเจตคต ิ
ผูป้ระเมนิตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงค ์ผลทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บั และการวดัและการประเมนิผล 
โดยค านึงถึงสิ่งเหล่านี้คือ ข้อจ ากัดของความเที่ยงตรง วิธีการควบคุมข้อจ ากัดของความ
เทีย่งตรง ดงันัน้ การประเมนิผลการฝึกอบรมตอ้งวดัผลการเรยีนรูด้ว้ยการใชเ้ครือ่งมอืทีส่ามารถ
แยกเป็นประเภทไดด้งันี้ การทดสอบหลงัการฝึกอบรม การทอดสอบก่อน/หลงัการฝึกอบรม การ
เปรยีบเทยีบกลุ่มก่อน/หลงัการฝึกอบรม การออกแบบตารางเวลา เป็นต้น การตดัสนิใจเลอืก
วธิีการออกแบบการประเมินผลนัน้จะต้องสามารถใช้ในการปรบัปรุงโปรแกรมการฝึกอบรม 
ปรบัปรุงศักยภาพของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ความคุ้มค่ากับต้นทุน และปรบั
ผลลพัธท์ีต่้องการได ้อย่างไรกต็ามการประเมนิผลการฝึกอบรมยงัต้องมกีาระบวนการพจิารณา
ผลตอบแทนการลงทุนในการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมซึ่งพจิารณา ดงันี้ การพจิารณาต้นทุน 
การพจิารณาผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เป็นตน้เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าในการผลตอบแทนการลงทุน            
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

จงตอบค าถามต่อไปน้ีให้ให้ถกูต้องและสมบูรณ์ 

1. ใหอ้ธบิายถงึความหมายของการประเมนิผลการฝึกอบรม 

2. เหตุผลใดทีต่อ้งมกีารประเมนิผลการฝึกอบรมหลงัจากทีม่กีารจดัโปรแกรมการฝึกอบรม 

   เสรจ็สิน้ 

3. ใหบ้อกถงึความส าคญัและประโยชน์ของการประเมนิผลการฝึกอบรม 

4. ใหอ้ธบิายถงึขัน้ตอนการประเมนิผลการฝึกอบรมว่ามขี ัน้ตอนการด าเนินการอย่างไรบา้ง 
5. การก าหนดขอบเขตเกณฑก์ารวดัผลการประเมนิตามแนวคดิของ Krikpatrick ทีไ่ดจ้ดัล าดบั 

   ระดบัการวดัการเรยีนรู ้4 ระดบัมอีะไรบา้ง 
6. การวดัผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการประเมนิผลโปรแกรมการฝึกอบรมม ี5 ระดบั 

   ไดแ้ก่อะไรบา้ง พรอ้มอธบิาย 

7. เกณฑใ์นการพจิารณาว่าผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมว่าผลลพัธ์ 
   ดหีรอืไมด่ ีตอ้งไดร้บัประโยชน์ในการฝึกอบรมสามารถจ าแนกไดอ้ย่างไรบา้ง 
8. ในการออกแบบการประเมนิผลมกีารก าหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมนิ ซึง่เครือ่งมอืในการ 
    ประเมนิจะตอ้งค านึงถงึขอ้จ ากดัในดา้นใดบา้ง 
9. ประเภทการออกแบบการประประเมนิผลการฝึกอบรมมปีระเภทใดบา้งซึ่งแยกตามลกัษณะ 
   การประเมนิผล 

10. การพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทุนท าใหท้ราบถงึผลลพัธข์องการลงทุนอย่างไรบา้ง 
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บทท่ี 11 

แนวโน้มการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ท าให้เป็นความท้าทายที่ส าคัญของ
ผู้บรหิารทุกองค์การและรวมทัง้ในระดบัประเทศหรอืในระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศ
ไทยที่ประกาศจากนโยบายของผู้น าประเทศที่มีความต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของ
ประเทศไทย 4.0 ด้วยการพฒันาประเทศไทยด้วยการขบัเคลื่อนภายใต้การน าเทคโนโลย ีวจิยั 
และนวตักรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ผลผลติและสร้างมูลค่าทางสนิค้าและบรกิาร การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ จงึเป็นแนวทางหนึ่งในการตอบสนองความต้องการในการน าไปสู่การ
พฒันาประเทศ หน่วยงานไม่ว่าภาครฐัและธุรกจิเอกชนย่อมตระหนักถงึการพฒันาองค์การให้
เป็นไปตามกระแสการขบัเคลื่อนด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งส่งผลส าคญัต่อการพฒันา
รายไดข้องประเทศ นัน่คอืรายไดข้องประชาชนเพิม่มากขึน้ท าให้มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เมื่อการ
พฒันาประเทศต้องอาศัยเทคโนโลย ีนวตักรรมที่จะช่วยในการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การ
เตรยีมความพรอ้มขององค์การในการรองรบัการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนัและในอนาคต ท าให้
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาธุรกิจ องค์การ และ
อุตสาหกรรมให้สอดรบักับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการให้การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใน    
ระยะสัน้ ไดแ้ก่ การเตรยีมคนในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสงู กลาง 
และระดบัต้น รวมทัง้ผูจ้ดัการดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งมวีสิยัทศัน์และมี
มุมมองในการเปลีย่นแปลงของโลกไปสู่ยุคดจิทิลั ทีต่้องน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสารการ
เรยีนรูข้องพนกังานไดทุ้กช่อง ทุกเวลา และความต้องการทีจ่ะเรยีนรู ้รวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
น าความต้องการของลูกคา้มาพฒันาเพื่อใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ตามความต้องการของ
ลกูคา้ 
 ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของโครงการในยุคปัจจุบนัและอนาคตพรอ้มรบัต่อยุค
เทคโนโลยแีบบดจิทิลัแลว้นัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละสรา้งความเขา้ใจ
หรือปรบัทัศนคติ แนวคิดให้บุคลากรในองค์การให้เข้าใจถึงการพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และเจตคตใินการพรอ้มเขา้สู่เศรษฐกจิใหมภ่ายใตก้ารน าดว้ยระบบดจิทิลั  
 อยา่งไรกต็าม การน าเทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาใชใ้นการฝึกอบรมในยคุของการเปลีย่นแปลง
ผู้บรหิารองค์การมคีวามเชื่อมัน่ว่าท าให้การฝึกอบรมน าเทคโนโลยมีาใช้ในการฝึกอบรมและ
เรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ การฝึกอบรมทีม่กีารน าเทคโนโลยมีาใชท้ าใหส้ามารถสรา้งทุนทางปัญญาได ้
มุ่งเน้นสรา้งความต้องการทางธุรกจิและผลการด าเนินงาน ซึ่งระบบการเรยีนรูใ้นอนาคตในการ
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พฒันาทรพัยากรมนุษยม์วีธิกีารทีห่ลากหลายทีม่คีวามเหมาะสมและสอดรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ได้แก่ การท างานเสมือนจรงิ ระบบการจดัการการเรียนรู้ การบรหิารทุนมนุษย์ การสร้าง
พันธมิตรและการเหมาจ้างงาน รวมทัง้เครื่องมือที่จ าเป็นที่น ามาใช้ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเทียบเคียง การรื้อปรบัระบบ การจัดการความรู้ การจดัการการ
เปลี่ยนแปลง และเครื่องมอืที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องมอืที่น ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทัง้ใน
ปัจจบุนัและรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

      

การฝึกอบรมช่วยให้เกิดธรุกิจรปูแบบใหม่ 

 บรษิทั United Parcel Services (UPS) ไดน้ าเทคนิคการฝึกอบรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์า
ใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน การบรหิารจดัการ และกระบวนการท างาน ผูจ้ดัการดา้น
การพฒันาและฝึกอบรมได้มจีดัการฝึกอบรมโดยแบ่งพนักงานในบรษิทัฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
แบ่งให้พนักงานบรษิทัมกีารจดัฝึกอบรม วนัละ 9-10 ชัว่โมง ทุกวนั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานในบรษิทัได้มกีารพฒันาด้วยตนเองตามความสนใจและได้มกีารจดัให้ด าเนินการด้วย
เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการอบรมพนักงานจะประกอบด้วยวธิกีารได้แก่ 
การบรรยาย(lecture) การถกแถลงขอ้ความคดิเหน็ (discussions) ท างานเป็นทมี (group team) 

การแสดงบทบาทสมมุ ติ  (role play) ป ระชุ ม โต๊ ะกลม (roundtable) และการน า เสนอ 
(presentation) จะมกีารใช้เครื่องมอืในการฝึกอบรมโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และให้
พนักงานมกีารติดต่อสื่อสารกบัลูกค้าแบบออนไลน์ ได้มกีารประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์   
มาใชใ้นการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของลกูคา้ และมกีารหารอืร่วมกนัว่าจะใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ 
มาใช้กบัลูกคา้อย่างไร ใหเ้กดิความรวดเรว็ทนักบัความต้องการด้วยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ในขณะน้ี ผลจากการจดัด าเนินการฝึกอบรมในครัง้นี้ ท าใหย้อดขายสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ 
เพิม่ขึน้จาก 2% เป็น 7% จากการส ารวจพบว่า มากกว่า 69% ของพนักงานขายทีไ่ดเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมรีายได้จากยอดขายเพิม่มากขึน้ ดงัทีไ่ดร้ายงานตวัเลขของการประสบความส าเรจ็ใน
การฝึกอบรมพนักงานบรษิัทด้วยการน าเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าม าช่วยสร้างการ
ด าเนินงานทางธุรกจิซึ่งจากบทที่ 2 กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษยน์ัน้
ไดก้ล่าวถงึกลยุทธท์างการฝึกอบรมต้องใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธธ์ุรกจิ ดงันัน้ องคก์ารหรอืบรษิทั
ต่าง ๆ โดยการน าของผู้บรหิารต้องให้ความส าคญักบันโยบายของการฝึกอบรมช่วยพฒันาให้
องค์การเกิดธุรกิจใหม่ท่ามกลางการแข่งขนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงทุกด้านของโลกแห่งยุคของ
เทคโนโลยหีรอืดจิทิลัอยา่งยัง่ยนื 

 การฝึกอบรมแบบเชิงรุกในยุคที่ต้องอาศยัความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากบัการ
เปลีย่นแปลงและความรวดเรว็ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัแนวโน้มดา้นการฝึกอบรม และเทคโนโลยี
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ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูท้ี่ก้าวกระโดดในรูปแบบดจิทิลั ท าให้พนักงานในองค์การ
สามารถเรยีนรู ้พฒันางานให้เกิดองค์ความรูใ้นการคดิสรา้งสรรค์เกิดนวตักรรม เมื่อผู้บรหิาร
ดา้นการฝึกอบรมไดเ้หน็ความส าคญัการฝึกอบรมทีช่่วยใหพ้นักงานสามารถสรา้งผลผลติและสิง่
ใหม่ ๆ ให้กบัองค์การอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมที่ได้มกีารประเมนิผลการเรยีนรู้โดยการน า
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมสามารถถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้แก้ไขปัญหาในการ
ปฏบิตังิานและสรา้งผลการปฏบิตังิานที่ดนี าไปสู่การเพิม่ธุรกจิใหม่ เพื่อสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัในปัจจบุนัและอนาคตได ้

 

เทค โน โล ยี ให ม่ ท่ี ใช้ ในการฝึกอบรม  (New Technologies For Training 

Delivery)   
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีอ่งคก์ารโดยส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการจดัท า ไมว่่าจะเป็นการ
ฝึกอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ การเรยีนรูด้้วยวธิกีารใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นความ
ต้องการของผู้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ในการฝึกอบรมจะใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น World Wide Web.(www.) อินเทอรเ์น็ต เฟสบุค ไลน์ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
ในอนาคตเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
 1. ต้นทุนทางเทคโนโลยลีดลง เนื่องจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของโลกมกีารพัฒนาขึ้นอย่างรวดเรว็ ทนัสมยั คุณภาพสูง และเปลี่ยนแปลงให้ทนักับความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมทัง้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง จึงท าให้ผู้บริโภคสามารถเลื อกใช้
เทคโนโลยไีดห้ลากหลาย ประกอบกบัการใชเ้ทคโนโลยสีามารถใชไ้ดใ้นจ านวนมาก เช่น การน า
ระบบอนิเทอรเ์น็ตมาช่วยในการดูแลลูกค้า และเรยีนรูท้กัษะ หรอืความรูใ้หม่จากลูกค้าได้ และ
น ามาใชใ้นการฝึกอบรมใหผู้เ้รยีนรูส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้  
 2. องค์การสามารถน าเทคโนโลยใีหม่เข้ามาใช้ในระบบการให้แก่บรกิารลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้กว่าเดมิ เพื่อเพิม่ยอดขายและก าไร และสรา้งสรรคธ์ุรกจิใหม่ ๆ ใหม้ากขึน้
ซึง่เป็นการช่วยใหธุ้รกจิได้พฒันาพนักงานใหม้ศีกัยภาพดา้นการน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
ในการท างานท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างธุรกิจในประเภทเดยีวกนั ได้ท าให้องค์การเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ 
 3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการฝึกอบรมจะท าให้ลดต้นทุนต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าอาหาร และค่าที่พัก เป็นต้น องค์การจะไม่มคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมแบบเดมิ ๆ 
หลงัจากที่มกีารน าเทคโนโลยเีข้าใช้เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูบุ้คลากรในองค์การ ได้แก่ การ
เรยีนรูต้นเองผ่านระบบการเรยีนออนไลน์ การฝึกอบรมผ่านระบบเว็บไซต์ การเรยีนทางไกล
ผ่านระบบดจิทิลั เป็นตน้ 
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 4. สร้างบรรยากาศให้น่าเรยีนรู้มากขึ้น เช่น มกีารฝึกปฏิบัติ มีปฏิกิรยิา กฎเกณฑ ์
ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมด้วยระบบสื่อมลัตมิเีดยี (Multimedia) ซึง่เป็นการใช้
คอมพวิเตอรส์ื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ขอ้ความ กราฟิก ภาพศลิป์
(Graphic Art) เสยีง ดนตรปีระกอบเพลง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวดีทิศัน์ การจดัการ
เรยีนการสอนในการด าเนินการฝึกอบรมจะท าให้ผู้เรยีนได้ฝึกอบรมโดยเฉพาะการใช้สื่อ
มลัตมิเีดยีสามารถน ามาผสมผสานสื่อหลากหลายชนิดได้ การใชส้ื่อมลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธก์เ็พื่อ
ช่วยท าใหผู้เ้รยีนสามารถท ากจิกรรมได ้

 5. สามารถให้การฝึกอบรมส าหรบัพนักงานที่อยู่ต่างสาขาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  การ
น าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ศกัยภาพในการน ามา
พฒันาบุคลากรไดท้ัว่ถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์ารทีม่พีนักงานอยู่ต่างสาขา สามารถได้มกีาร
เรยีนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนัขณะทีม่กีารสื่อสารถ่ายทอดการฝึกอบรมทางไกลใหไ้ดพ้นักงานทุกคนได้
เกดิการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งและมคีวามเหมอืนกนั 

 อย่างไรกต็าม ความส าคญัและความต้องการขององค์การทีม่กีารน าเทคโนโลยใีหม่เขา้
มาใช้ในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ จะต้องเลอืกใช้สื่อเทคโนโลยทีี่มี
ความเหมาะสม สถานการณ์ เครื่องมือ วิธีการ วัฒนธรรมองค์การ และพนักงาน  เป็นต้น        
ในขณะเดยีวกนั ผูจ้ดัการทางดา้นการฝึกอบรมจะต้องมคีวามเขา้ใจว่าเมื่อสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้
มคีวามเปลี่ยนแปลงจะต้องมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการฝึกอบรมมากขึ้น
เพื่อท าใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ ใชว้ธิกีารฝึกอบรมทีม่กีารน าสื่อในการฝึกอบรมที่
เสมอืนจรงิมากขึน้เพื่อให้พนักงานได้เรยีนรูจ้รงิ เหน็ภาพการท างานที่เป็นปัญหาจรงิในสภาพ
ของการด าเนินธุรกิจต้องมกีารบูรณาการ เพื่อพนักงานได้เรยีนรูก้บัสถานการณ์จรงิ ผู้จดัการ
งานดา้นการฝึกอบรมจะต้องสรา้งพนัธมติรและเครอืข่ายทางธุรกจิ เพื่อใหก้ารฝึกอบรมไดม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภายนอกท าใหรู้เ้ขารูเ้ราในยุคของการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามไมแ่น่นอน ซึง่
การฝึกอบรมมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิผลไดส้ามารถสรุปไดใ้นตารางที ่11.1 
 

ตารางท่ี 11.1 แนวโน้มในอนาคตทีจ่ะมผีลต่อการฝึกอบรม 

ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตท่ีมีผลต่อการฝึกอบรม 

1. จะมกีารใชเ้ทคโนโลยใีหมใ่นการฝึกอบรมมากขึน้ 

2. มคีวามตอ้งการทีจ่ะอบรมการท างานทีเ่สมอืนจรงิมากขึน้ 

3. เน้นการจดัเกบ็ความรูทุ้นทางปัญญามากขึน้ 

4. การด าเนินธุรกจิจะเกีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการเรยีนรู ้มกีารบูรณาการกบักระบวนการทางธรุกจิ และมกีารเรยีนรู้
สถานการณ์จรงิทีเ่ป็นปัจจบุนั 

5. การฝึกอบรมจะเน้นในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผลการด าเนินธุรกจิ 
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ตารางท่ี 11.1 แนวโน้มในอนาคตทีจ่ะมผีลต่อการฝึกอบรม (ต่อ)  
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตท่ีมีผลต่อการฝึกอบรม 

6. แผนกฝึกอบรมจะมกีารพฒันาเครอืขา่ยและพนัธมติร 

7. โปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาจะตอ้งตระหนกัถงึรปูแบบการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทีม่า: Human Resource Development. 10th. Noe, R.A.2009, p.410. McGraw-Hill. 

 

 จากตารางข้างต้นนัน้จะเห็นว่าเทคโนโลยใีหม่จะท าให้เกิดการสร้าง “สนิค้าอจัฉรยิะ”  
(“smart” product) เป็นระบบอัจฉรยิะ เช่นกล่องสินค้า สามารถเคลื่อนไปเองตามระบบราง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไปสู่ระบบบรรทุกที่พร้อมขนส่งไปยงัปลายทาง  ในอนาคตการฝึกอบรม
อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการปล่อยให้สายพานอเิลก็ทรอนิกส์ขบัเคลื่อนพาพนักงานให้มคีวามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการใชส้นิคา้มากขึน้ เทคโนโลยใีหม่นี้มกีารรวมเอาวทิยาการคอมพวิเตอร ์การออกแบบ
เครื่องมอื และรูปภาพเพื่อให้ผู้เรยีนเขา้ใจดขีึน้ เทคโนโลยเีสมอืนจรงิช่วยให้ผู้เขา้อบรมได้ยนิ   
ไดเ้หน็เหมอืนอยูใ่นสถานทีจ่รงิ การฝึกอบรมโดยใชเ้ทคโนโลยสีรา้งภาพเสมอืนจรงิ 
 

การจดัเตรียมงานเสมือนจริง (Virtual work Arrangements) 
 ในปัจจุบันโลกยุคดิจิทัลที่อาศัยเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินธุรกิจจงึท าให้มคีวาม
รวดเรว็ ประหยดั และช่วยในการสรา้งจนิตนาการที่เห็นภาพได้ชดัเจน องค์การยุคสมยันี้  น า
ระบบสารสนเทศมาใชร้ปูแบบของธุรกจิ เพื่อสรา้งกลยทุธใ์หธุ้รกจิสามารถแขง่ขนักบัธุรกจิอื่น ๆ 
ได ้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ถูกน ามาใช้กระตุ้นใหเ้กดิการศกึษาผ่าน
เครอืข่าย การฝึกอบรมในปัจจุบนัและอนาคตจะต้องน าเทคโนโลยใีนระบบสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์
เขา้ใชใ้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ต สนับสนุนดา้นการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้มี
ประสทิธภิาพสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการให้ได้รบัประโยชน์สูงสุด  โดยมกีาร
ฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ e-Training 
โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล (Distance Learning) เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรยีนรู้ทุกหน    
ทุกแห่งทุกเวลาทีม่คีวามพรอ้มที่จะเรยีนรู ้สะดวกสบายในการเรยีน โดยไม่ต้องอาศยัห้องเรยีน 
รวมทัง้มกีารสรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรู ้ดว้ยสภาพการณ์ทีโ่ลกเปลีย่นแปลงไป จงึท าใหก้ารฝึก
ไมจ่ าเป็นต้องจดัสภาพการฝึกอบรมอยูใ่น หอ้งสีเ่หลีย่มมวีทิยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และ
ไม่เสยีเวลา จะเรยีนรูผ้่านระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรูท้ีม่ทีกัษะ
สงูขึน้ รองรบัการน าเทคโนโลยมีาใช้ ท าใหม้กีารใชก้ารฝึกอบรมเสมอืนจรงิใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างาน ประกอบด้วย การจดัสถานการณ์เสมือนจรงิ การท างานทางไกล เสมือนจรงิ สร้าง
สถานการณ์จ าลองและฝึกปฏิบัติ พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ จุดส าคญัของการท างานเสมอืนจรงิก็คอื สถานที่ การจดัการโครงสรา้งองคก์าร 
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และความสมัพันธ์ระหว่างพนักงาน ตัวอย่าง เช่น พนักงานจาก 2 หรอื 3 องค์การสามารถ
ท างานร่วมกันในการออกแบบโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และความต้องการของ
องคก์าร พนักงานในแต่ละองคก์ารมกีารท างานร่วมกนักบัหน่วยงานอื่น ๆ เป็นโครงการทีม่ ีการ
ท างานเป็นทีม อาจจะท างานร่วมกันในประเทศ บรษิัท ที่อยู่ห่างไกลกัน ทีมงานจะมคีวามรู ้
ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย บางครัง้อาจมวีฒันธรรม ภาษา และวฒันธรรมองคก์ารทีแ่ตกต่าง
กนั สมาชกิในทมีอาจจะมกีารร่วมงานกนัในลกัษณะที่หลากหลาย บางคนอาจมสี่วนร่วมในทมี
ตลอดโครงการ ในขณะบางคนอาจเขา้มารว่มท างานในช่วงเวลา ความส าเรจ็ของทมีจะขึน้อยูก่บั
ความส าเร็จของการมีส่วนร่วม การมอบหมายงาน การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน  ร่วมกัน
ตดัสนิใจแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกนั การเรยีนรู้เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์
ในการเรยีนรู้มกีารช่วยเหลือ และท าให้เกิดสร้างชุมชนนักปฏิบตัิในสถานประกอบการ เพื่อ
น ามาแกปั้ญหาในงานผ่านระบบการฝึกอบรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 อยา่งไรกต็าม การฝึกอบรมส าหรบัทีเ่ป็นลกัษณะการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิทีน่ิยมน ามาใชใ้น
องคก์ารมสีิง่ทา้ทายอยู ่3 ประการ (Raymond A.Noe, 2008, p.411-412) 

 1. บรษิทัต้องมกีารลงทุนใหก้ารฝึกอบรมด้านดจิิทลั ในลกัษณะความร่วมมอืทางดจิทิลั
ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลผ่านคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ เว็บ 
อินทราเน็ต และช่องการทางเรยีนรู้ที่พนักงานสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรยีนรู้ใน
สภาพแวดลอ้มการท างานเป็นทมี การฝึกอบรมควรเน้นด้านทกัษะการท างานเป็นทมี และการ
เขา้ใจวฒันธรรมทีแ่ตกต่างพรอ้มทัง้ทกัษะ และความสามารถในการปฏบิตังิาน  
  2. บริษัทที่มีการท างานเสมือนจริงควรจะรู้ว่าพนักงานมีความรู้ด้านใดและมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแผนกที่เน้นทีม และเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุ
เป้าหมาย ทีมและพนักงานต้องมอุีปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในหน้าที่ของตนเอง 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารต้องใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุนเพื่อสรา้งชุมชนการปฏบิตัทิีส่รา้งการเรยีนรู้
ในสถานประกอบการเพื่ อแก้ปัญหาในการท างานด้วยกันแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน 

 3. บรษิทัต้องเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดม้กีารตดัสนิใจ และทราบถงึความตอ้งการจ าเป็น
ของพนักงานในความสนใจทีจ่ะเรยีนรู้เมื่อพนักงานมคีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้บรษิทัต้องมกีาร
จดัสภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้พรอ้มทัง้อุปกรณ์ที่มคีวามจ าเป็น สะดวก 
และพรอ้มในการเรยีนรู ้หากพนกังานมคีวามพรอ้มเมือ่ใด จะไดไ้ม่เสยีเวลารวมทัง้เป็นกระตน้ให้
เกิดการเรยีนรู้ ทุกที่ทุกเวลาได้ รวมทัง้พนักงานกลุ่มใดที่มกีารเรยีนรู้ในลกัษณะเสมอืนจรงิ
เกิดขึ้นในบรษิัทและประสบความส าเร็จควรจะต้องมกีารให้รางวลั หรอืยกย่องชมเชย เพื่อให้
เป็นตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัพนกังานในบรษิทัได้  
 การจดัการฝึกอบรมเพื่อการเรยีนรูใ้หก้บัพนักงานในปัจจุบนัและอนาคต ซึง่เป็นยุคของ
โลกดจิทิลันัน้ มคีวามจ าเป็นอย่างมากที่ผู้จดัการด้านการฝึกอบรมจะต้องจดัเตรยีมเครื่องมอื
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อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเรยีนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ
น าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้ เพราะการฝึกอบรมเสมอืนจรงิจะท าให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้มี
การเรยีนรูก้ารฝึกอบรมจรงิเห็นภาพประกอบอย่างชดัเจน จะเกิดความเขา้ใจในเนื้อได้เรว็ขึ้น
และสามารถน าไปถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในการท างานจรงิได้ท าให้การจดั
โปรแกรมการฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมได้ 
 

ความต้องการทางธุรกิจและผลการด าเนินงาน  (Business Needs and 

Performance) 

 หน่วยงานด้านการฝึกอบรมและพฒันามบีทบาทหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง  เกี่ยวกบัการมี
บทบาทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategies Partner) ด้วยการสร้างกลยุทธ์การฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธธ์ุรกจิ โดยเฉพาะปัจจบุนัและรวมถงึในอนาคต การด าเนินงานธุรกจิมคีวาม
จ าเป็นต้องมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ดงันัน้ ฝ่ายฝึกอบรมจงึจ าเป็นต้องเขา้มสี่วนส าคญั
และมบีทบาทหน้าที่ในการพฒันาพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ เช่น การเงนิ การตลาด และฝ่ายผลติ 
เป็นต้น โดยจดัการฝึกอบรมอบรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององค์การหรอืใหเ้ป็นไปตาม
กลยทุธธ์ุรกจิ หน่วยงานบรหิารดา้นฝึกอบรมมสี่วนเกีย่วขอ้งในการด าเนินการดงันี้  
 1. เน้นการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผลการประกอบการ เมื่อพนักงานได้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมไปแล้ว สิง่ที่มผีลตามมาคอืต้นทุนที่เกิดขึน้ในการการฝึกอบรม องค์การย่อมกระตุ้น
และสรา้งแรงจงูใจให้เกดิการน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏบิตังิานปัจจุบนัและ
อนาคต เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นขัน้การน าผลลพัธ์จากการฝึกอบรมมาใช้ ให้องค์การ
เกดิผลผลติ ไดแ้ก่ เพิม่ปรมิาณและคุณภาพทางการผลติ ลดอุบตัเิหตุในการท างาน ไมม่ขีองเสยี
เกิดขึ้นในการผลิต และลดการร้องเรยีนจากลูกค้า เป็นต้น หน่วยงานด้านการฝึกอบรมและ
พฒันาจะตอ้งมกีารแผนดา้นกลยทุธก์ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธธ์ุรกจิขององคก์าร โดย
มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่น าฐานการพัฒนาด้านธุรกิจมา
ก าหนดนโยบายทีน่ าสะทอ้นวสิยัทศัน์ขององคก์าร 
 2. สนับสนุนระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปัจจุบันและอนาคตจะม ี     
คู่แข่งขนัจ านวนมากและมคีวามก้าวหน้าด้านการด าเนินธุรกิจ ผู้บรหิารพนักงานทุกคนต้อง
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นดา้นเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์สงัคม
ทีเ่ปลีย่นไป โอกาสที่เทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพสูงมากขึน้ องค์การย่อมน าประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันาพนักงานดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื่อรองรบัการผลติสนิคา้และการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ เช่น อบรมใหม้กีารใชร้ะบบการบนัทกึและสัง่สนิคา้คา้ดว้ยระบบออนไลน์ การใช้
ระบบข้อมูลลูกค้าสมัพนัธ์ผ่านระบบเพื่อสะดวกในการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ ทัง้นี้ ในการใช้
ระบบเทคโนโลยที าใหเ้กดิการประหยดัและเกดิประสทิธภิาพสงู  
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 ความรบัผดิชอบของหน่วยงานดา้นฝึกอบรม มุ่งเน้นเพื่อใหพ้นักงานน าขอ้มลูข่าวสารที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการท างาน และเพื่อสามารถพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารให้สนองความ
ต้องการของลูกค้า พนักงานที่มผีลการปฏบิตัิงานที่ดเีด่น จ าเป็นต้องสามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผู้อื่นได้ มทีกัษะในด้านการท างานสูง เขา้ใจระบบการควบคุมกระบวนการท างานและ
ปรชัญาการบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM.) เป็นระบบการบรหิารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้
ความส าคัญสูงสุดต่อลูกค้า หรอืการเน้นที่ลูกเป็นหลัก โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทัว่ทัง้องค์การ เข้าใจระบบการผลติและการให้บรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการ      
ทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้จะตอ้งมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
 ความสามารถในการการแข่งขนัทางธุรกจิประกอบด้วย การตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ได้อย่างรวดเรว็ มคีวามเขม้แขง็ของสนิค่าและบรกิารที่มคีวามสามารถในการพฒันา
สนิคา้และบรกิารใหม ่ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ส่งสนิคา้ไดท้นัเวลาตามเวลาทีก่ าหนด ลด
ต้นทุนการผลติและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน การฝึกอบรมที่มแีผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธธ์ุรกจิและความสามารถในการสรา้งกระบวนการธุรกจิแบบใหม่ในการปรบัเปลีย่นให้
ทนักบัยคุปัจจบุนัและอนาคต   
 

การฝึกอบรมและการพฒันาในมุมมองของรปูแบบการเปลี่ยนแปลง (Training 

and Development from a Change Model Perspective)  

 การเปลีย่นแปลงไมไ่ดเ้กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็ และจะกระท าการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยง่าย 
และไม่อาจจะเกิดความส าเร็จได้เฉพาะผู้บริหารและทีมที่ปรึกษา บางองค์การคิดว่าการ
เปลีย่นแปลงอาจท าได้โดยผู้บรหิารสูงเป็นผูส้ ัง่การ และที่ปรกึษาเพยีงคนไม่กี่คนเท่านัน้ แต่ใน
ความเป็นจรงิไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้เลย การเปลีย่นแปลงมคีวามยุ่งยากและซบัซอ้นมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เรือ่งปรบั “คน” ซึง่อาจใชเ้วลานาน ในการเปลีย่นแปลงองคก์ารจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบั
คน ที่มุ่งไปที่คนจะต้องพฒันาทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่จ าเป็น ซึ่งเป็นการเตรยีมความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถท าให้การเปลี่ยนแปลงองค์การประสบความส าเร็จ 
หน่วยงานด้านการฝึกอบรมและพฒันาต้องกระตุ้นให้พนักงานในองค์การเกิดการเรยีนรู ้และ
ฝึกอบรมใหเ้กดิความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงและความรวดเรว็ของโลก
ยุคดิจทิัลพนักงานต้องเกิดการเรยีนรู้โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะน ามาเป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จของพนักงาน งานท้าทายส าหรับผู้บริหารจะต้องความสามารถ
ปรบัเปลีย่นแนวคดิหรอืพฤตกิรรมใหพ้นกังานน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกบอรมมาถ่ายโอนความรู้
จรงิทีป่ฏบิตั ิเพื่อส่งผลดต่ีอองคก์าร ถงึแมว้่าแนวคดิเรื่องการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมองคก์ารท า
ให้องค์การได้รบัความก้าวหน้า และการฝึกอบรมพนักงานท าให้เป็นพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน แต่โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องได้รบัความเห็นชอบจากพนักงานก่อนจงึจะให้เกิด
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การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างแท้จรงิ หากพนักงานไม่เห็นด้วยก็จะเกดิการต่อต้าน ดงันัน้ 
ก่อนการก าหนดโครงการฝึกอบรมควรจะต้องมีการส ารวจหาความต้องการฝึกอบรมของ
พนักงานด้วย เพื่อทราบถงึความต้องการจะเป็นในการฝึกอบรมตามต้องการที่จะน าความรูไ้ป
แก้ปัญหาที่เกดิขึน้ดว้ยตนเอง รวมทัง้การส ารวจความต้องการจ าเป็นของพนักงานว่า  มปัีญหา
อะไร ต้องการจะท าอย่างไร และเมื่อไหร่จะด าเนินการ นัน่เป็นความต้องการที่ท าให้พนักงาน
เกดิการมสี่วนร่วมในการพฒันาตนเองใหน้ าไปสู่การแกปั้ญหาดว้ยตนเองในหน้าทีท่ีป่ฏบิตัิอยา่ง
ต่อเนื่องโดยพบปัญหาด้วยตนเองและแก้ไขด้วยตนเอง ถึงจะมคีวามยากแต่มองเป็นความ     
ทา้ทายทีส่ าคญัทีพ่นกังานทุกคนสามารถท าได ้

 การพฒันามาจากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นว่าต้องมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพของการ
ปฏบิตังิานและผลลพัธข์ององคก์ารทีเ่ป็นอยู่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืสภาพขององคก์าร
ที่เปลี่ยนแปลงไป การฝึกอบรมและพัฒนาจงึเป็นกิจกรรมหลกัที่ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
โครงสรา้งองค์การต้องปรบัเปลี่ยนระบบภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่มกีาร
เปลีย่นแปลงที่รุนแรง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระบบกระบวนการหรอืความสมัพนัธข์องกลุ่ม
งานที่มกีารน าเทคโนโลยมีาช่วยให้การท างานของคนมคีวามรวดเรว็เกดิประสทิธภิาพมากขึ้น 
จงึท าให้บุคลากรหรอืพนักงานในองค์การต้องมกีารฝึกอบรม เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู ้
ทกัษะ และพฤตกิรรมในการปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกบัเครื่องมอื อุปกรณ์ และเครื่องจกัร ซึ่ง
การเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ สามารถท าใหล้ดต้นทุนและพฒันาคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร เช่น 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาใช้ในการท างาน และการพฒันาสนิค้าและบรกิาร ได้แก่ 
ธุรกจิบรกิารต่าง ๆ การน าการบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใชเ้พื่อสรา้งความเขม้แขง็ใน
กระบวนการผลิต เป็นต้น จากที่ได้กล่าวมานั ้น หน่วยงานด้านการฝึกอบรมต้องจัดท า
แผนพฒันาและฝึกอบรมใหพ้นักงานไดเ้พิม่สมรรถนะ หรอืพฒันาขดีความสามารถใหร้องรบักบั
การเปลี่ยนแปลง อันจะน าสู่การสร้างก าไรให้กับองค์การ อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการ
เปลีย่นแปลงทีอ่งคก์ารไดน้ ามาเป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นแปลงองคก์าร กย็อ่มมาปรบัใชใ้น
บริบทที่แตกต่างออกไป ซึ่งมักจะพิจารณาจากวัฒนธรรมองค์การที่มีความแตกต่างกัน 
โดยทัว่ไปการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นการตดัสนิใจของผู้บรหิารระดบัสูงที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามแรงผลกัดนัส าคญัทีท่ าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีม่าจากกระแสโลกาภวิตัน์ ผูบ้รหิารจะตดัสนิใจ
ที่จะปรบัเปลี่ยนเลก็น้อย ๆ ภายใน หรอืเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจจะเห็นจาก
หากมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ เครื่องจกัรใหม่เขา้มาใชใ้นการท างาน ซึง่จะต้องปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ท างานและทกัษะในการท างานก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรบักบัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงนัน้ 
บางครัง้องค์การอาจคดิที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซึ่งเป็นลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงทัว่ทัง้องค์การอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงาน และโครงสร้าง
องค์การก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป จะเหน็ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงในลกัษณะหรอืรปูแบบใด    
ก็ตาม ย่อมท าให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ หรอืเครยีด ความกลวั วิตกกังวล โดยเฉพาะ
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พนักงานที่มอีายุการท างานที่มาก ก็ย่อมไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวธิกีารท างาน เปลี่ยน
หน้าทีง่าน จงึท าใหห้ลายคนลาออกเพราะกลวัในสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงจงึท าให้เกดิ
การต่อตา้นจากพนักงานหรอืเกดิแรงต้านการเปลีย่นแปลง ถงึแมว้่าองคก์ารจะรเิริม่น าสิง่ต่าง ๆ 
ที่มคีวามใหม่และช่วยให้การปฏบิตัิงานมปีระสทิธภิาพรองรบัการเปลี่ยนแปลง แต่ก็พบว่าไม่
ประสบความส าเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว ้ซึง่รปูแบบการเปลีย่นแปลงแสดงใหเ้หน็ไวใ้นภาพที ่11.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.1 รปูแบบการเปลีย่นแปลง 
ทีม่า:  David A.Nadler and Michael LTushman, “A Congruence Model for Diagnosing 

         Organizational Behavior,” in Organizational Psychology: A Book of Readings,eds.D 

         Rabin and J.Mclntyre(Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1997),as reprinted in David 

         A.Nadler, “Concepts for the Management of Organizational Change,” in Readings in      
         the Management of Innovation,2d ed.,eds.M.L.Tushman and N.Moore (Cambrige, 

   MA:Ballinger Publishing Co.,1988):772. 
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วิธีการพิจารณาความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง  
 ในการก าหนดการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้ให้การฝึกอบรมต้องท าความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตระหนักถึง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพสูงสุด การ
เทียบเคียงสมรรถนะท าให้ได้ทราบสมรรถนะขององค์การอื่น  กระบวนการรื้อปรบัระบบ 
(process reengineering) ช่วยท าให้ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ด าเนินงานองคก์าร 
 การเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking)  

 การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในปัจจุบันและอนาคตนัน้ องค์การมีความ
จ าเป็นต้องแสวงหาแนวทาง เครื่องมอืทางการบรหิารจดัการมาใช้ในการศึกษา ค้นหา และ
เปรยีบเทยีบถงึศกัยภาพของตนเอง รวมทัง้คู่แข่งขนัด้วย การด าเนินธุรกจิมกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็และตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างเทคโนโลยทีี่เขา้มาบทบาทส าคญัที่จะช่วยให้การ
ผลติสนิค้าและบรกิาร มกีารเพิ่มมูลค่าให้เกิดประสทิธภิาพทางการแข่งขนั รวมทัง้ก่อให้เกิด 
“นวัตกรรม” เป็นการสร้างความสามารถหรือสมรรถนะทางการแข่งขัน ที่เป็นผลมาจาก
ความสามารถของพนักงานในองค์การ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ การ
เทยีบเคยีงสมรรถนะไดม้นีักวชิาการ  คอื David T.Kearns, (1995) ใหค้วามหมายไวว้่า วธิกีาร
วดัหรอืเปรยีบเทยีบองค์การของตนเอง หรอืผลติภณัฑ์ และบรกิาร และวธิกีารปฏบิตัิ กบัผู้ที่
เป็นต้นแบบ ที่สามารถท าได้ดีกว่าเพื่อน ามาพฒันาข้อบกพร่อง และน ามาใช้ในการปรบัปรุง
องค์การตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นการ
ปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จเป็นผู้น าทางการแข่งขันได้  ในปัจจุบันได้มีการ
เทยีบเคยีงสมรรถนะที่น ามาใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น ศกึษาว่าบรษิทัที่ประสบส าเรจ็ในการ
ฝึกอบรมด้านใดและเปรยีบเทียบกับการฝึกอบรมในองค์การเอง ช่วยให้เกิดการเรยีนรู้จาก
องคก์ารอื่นๆ ว่าประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร แลว้น าขอ้มลูมาประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล การเรยีนรูค้วามส าเรจ็ขององค์การอื่น ๆ ช่วยให้สามารถน าเอาความรูม้า
ปรบัใช้ในองค์การของตนเอง และใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ของการฝึกอบรมและ
วธิกีารอบรม ดงัตวัอย่างของ บรษิทั Xerox ซึ่งเป็นบรษิัทผู้คดิค้นเครื่องถ่ายเอกสาร และเป็น
บรษิทัทีไ่ด้เปรยีบจากความคุ้มครองโดยสทิธบิตัรในช่วงแรก ๆ บรษิทัเป็นผู้น าทางดา้นการค้า
เนื่องจากตวัเครือ่งมรีาคาสูง และไดต้ัง้แผนกซ่อมขึน้มาเพื่อบรกิารซ่อมเครือ่งใหก้บัลูกคา้ จงึท า
ใหไ้ดก้ าไรมากเป็นกลยุทธท์างการคา้ หลงัจากทีบ่รษิทั Xerox สทิธบิตัรไดส้ิน้สุดลง คู่แข่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเครือ่งถ่ายเอกสารจากบรษิทัญีปุ่่ นบุกตลาดดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพในราคาต ่ากว่า
ตน้ทุนที ่บรษิทั Xerox ผลติท าใหล้ดความสามารถในการแข่งขนัลง ท าใหเ้กดิวกิฤตขิองบรษิทัฯ
ครัง้ใหญ่ บรษิัทจงึได้มกีารศกึษากระบวนการ และวธิปีฏบิตัิกบัองค์การที่มคีวามเป็นเลศิและ    
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ทีด่กีว่ามาปรบัใช ้โดยการปรบัปรุงองคก์ารจนท าใหบ้รษิทัฯ กลบัมาในตลาดทีเ่ขม้แขง็ไดอ้กีครัง้ 
การเทยีบเคยีงสมรรถนะจงึนับว่าเป็นเครื่องมอืหลกัที่บรษิทั Xerox ได้เลอืกมาท าการปรบัปรุง
องคก์ารของตนเอง ดงัแสดงใหเ้หน็เป็นตวัอยา่งในตารางที ่11.2 
 

ตารางท่ี 11.2 ตวัอยา่งการเทยีบเคยีงสมรรถนะของบรษิทั Xerox 

หวัข้อท่ีระบรุายละเอียดท่ีท าการเทียบเคียงสมรรถนะ 

1. ก าหนดประเดน็ทีจ่ะเปรยีบเทยีบ 

2. ก าหนดองคก์ารทีจ่ะท าการเปรยีบเทยีบ 

3. ก าหนดวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลูและเน้ือหาขอ้มลูทีจ่ะจดัเกบ็  
4. พจิารณาผลการด าเนินงานปัจจุบนัวา่อยูใ่นระดบัใด 

5. ผลการด าเนินงานทีค่าดหวงัในอนาคต 

6. สื่อสารขอ้มลูผลการเทยีบเคยีงและสรา้งการยอมรบั 

7. ก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิาน 

8. พฒันาแผนการปฏบิตังิาน 

9. ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารและตดิตามความกา้วหน้า 
10. มกีารเทยีบเคยีงสมรรถนะอยา่งสม ่าเสมอ 

ทีม่า:  Based on S.Greengard, “Discover Best Pictures through Benchmarking,” personnel 
         Journal (November 1995):62-73. 

  

 จากตารางที่ 11.2 ของบรษิัท Xerox มีขัน้ตอนที่ส าคัญในการเทียบเคียงสมรรถนะ       
มกีระบวนการเปรยีบเทยีบประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้  
 1. การวางแผน (planning) ต้องมกีารเตรยีมการดว้ยการก าหนดหวัขอ้หรอืประเดน็การ
เทยีบเคยีงสมรรถนะ โดยเลอืกจากการวเิคราะห์จากภายในองค์การทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรุงและ
มองจากภายนอกจากความต้องการของลูกค้า ต่อจากนัน้  ก็ก าหนดองค์การที่จะเปรยีบเทยีบ
โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก และก าหนดวธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลู (analysis) มกีารวเิคราะหร์ะหว่างองคก์ารของตนเองกบัองคก์าร
ทีไ่ดน้ ามาเทยีบเคยีง เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้ปฏบิตัทิีด่ ีเมือ่ทราบสิง่ทีต่้องปรบัปรงุใน
ระดบัใดแลว้ และว่ามอีะไรบ้างที่ปรบัปรุงก็น ามาประยุกต์ใช ้และมีการคาดการณ์หรอืคาดหวงั
สิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุจะมผีลเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อปรบัปรงุตวัเองไดด้กีว่าองคก์ารคู่เปรยีบเทยีบได้ 
 3. การบูรณาการ (integration) สื่อสารผลให้ผู้อื่นทราบและสรา้งการยอมรบั โดยมกีาร
ประกาศให้ทราบทัว่กัน ผู้บริหารจะต้องประชุมด้วยการตัง้เป้าหมายน าผลที่รวบรวมและ
วเิคราะหต์ัง้เป้าหมายในปัจจบุนัและอนาคต  
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 4. การปฏบิตั ิ(action) จดัท าแผนและพฒันาแผนปฏบิตักิาร ระบุวตัถุประสงค ์กจิกรรม 
เป้าหมาย หน้าที่ ระยะเวลา งบประมาณและการติดตามผลการด าเนินการ และต้องได้รบัการ
ยอมรบัจากผู้บรหิาร การน าแผนไปปฏบิตัแิละต้องมกีารควบคุมตามแผนงานที่ก าหนด โดยจะ
เริม่จากทลีะน้อยก่อน และขยายผลไปทัว่ทัง้องคก์าร ทีส่ าคญัจะตอ้งมกีารรายงานผลใหผู้บ้รหิาร
ได้รบัทราบทุกครัง้ที่ได้มีการด าเนินการ หลงัจากนัน้ต้องมกีารเทียบเคียงอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 

 การเทยีบเคยีงสมรรถนะเป็นเครื่องมอืทางการบรหิารจดัการองคก์ารทีส่ าคญัอกีวธิหีนึ่ง
ที่ผู้บรหิารจะน ามาสร้างการแข่งขนัทางธุรกิจให้มกีารเปลี่ยนแปลงท่ามกลางเทคโนโลยทีี่ถูก
น ามาใชท้ัง้ดา้นการผลติสนิคา้และบรกิารใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดและทนัต่อความต้องการของ
ลูกค้า แต่ทัง้นี้การแนวปฏบิตัิที่ดหีรอืวธิปีฏบิตัิที่ด ี(best practice) นัน้หากมาใช้อาจจะต้องมี
การพจิารณากระบวนการทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีก่ล่าวมาเริม่จากการวางแผน การวเิคราะหข์อ้มูล 
การบรูณาการ และการปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 กระบวนการรือ้ปรบัระบบ (Process Reengineering)  

 ยุคการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท าให้องค์การทัง้ภาครฐัและธุรกิจเอกชนได้รบั
ผลกระทบต่อการด าเนินงานในองค์การอย่างมาก ทัง้ด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม เละ
วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยั และหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน า
ช่วยในการปฏบิตังิานทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นการผลติสนิคา้และบรกิาร และการบรหิารจดัการ 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้เพื่อตอบสนองด้านการบรโิภค 
อุปโภค และการบรกิาร จะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกบัสภาพของบรบิทขององค์การ
ทัง้ภายในและภายนอก ดังนั ้น การน าเทคโนโลยีเพื่อมาปรบัเปลี่ยนองค์การที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ในรูปแบบใหม่ให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ออกแบบกระบวนการ 
โครงสรา้งองคก์าร ระบบการท างาน อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และทีส่ าคญัอกีอยา่งหนึ่งการ
พฒันาคนให้สามารถปฏบิตัิงานกบัเครื่องมอื อุปกรณ์ หรอืเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัให้พรอ้มที่จะ
สามารถปฏิบตัิงานให้ได้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างยิง่ใหญ่ นัน่คือ การน าการรื้อปรบัระบบ 
(Reengineer) เขา้มาช่วยในการปฏบิตังิานเพื่อใหล้ดตน้ทุน บุคลากรเกดิทกัษะสงู และผลงานมี
ประสิทธิภาพงานสูงสุด ซึ่งได้มนีักวิชาการ Michael  Hammer and James Champy (1993) 

ได้ให้ความหมายของ การปรบัรือ้ระบบ ไว้ว่า การพจิารณาหลกัการพื้นฐาน และการคดิแบบ
ใหม่ที่ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนโดยการถอนรากถอนโคนของกระบวนการเพื่อให้เกดิการปรบัปรุง
และพฒันาองคก์าร ซึง่เป็นผลลพัธข์องการปรบัปรงุองคก์ารสิง่ส าคญัทีต่้องเปลีย่นแปลงและเกดิ
ประสทิธภิาพ คอื การลดต้นทุน การเพิม่ผลผลติอย่างมคีุณภาพ การตลาด การบรกิาร ความ
สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และประสทิธภิาพสูง หรอื การรือ้ปรบัระบบเป็นกระบวนการปรบัปรุง
ระบบทัว่ทัง้องคก์ารเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและคุณภาพสนิคา้และบรกิารสงูสุด 
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 จากความหมายของการรื้อปรบัระบบเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์การทุกองค์การต้องรีบ
ด าเนินการทัว่ทัง้องค์การ โดยเฉพาะการผลติ การบรกิาร การบรหิารจดัการองค์การ คน และ
ทุกสิ่งที่จะเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพผลผลิตที่น ารูปแบบการบรหิารจดัการแบบใหม่มาแทน
กระบวนการท างานแบบเดมิอย่างระบบถอนรากถอนโคน เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายในการ
ปรบักระแสการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัในระดบัสากล ซึง่การรือ้ปรบัระบบจะมกีระบวนการ
ในการด าเนินงาน ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่11.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11.2 กระบวนการรือ้ปรบัระบบ 

ทีม่า: Human Resource Development. 10th. Noe, R.A.2009, p.421. McGraw-Hill. 

 

 กระบวนการรือ้ปรบัระบบจะต้องมกีารด าเนินการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ กระบวนการ
ดงัต่อไปนี้  
 1. ก าหนดกระบวนการท่ีจะท าการรื้อปรบัระบบ (Identify the Process) 

  ผู้จดัการและผู้ควบคุมกระบวนการควรจะมีการก าหนดและสอบถามสมาชิกผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง และสมาชกิดงักล่าวจะประกอบ พนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการโดยตรง ลูกค้า
ภายในและลกูคา้ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ 
 2. ท าความเข้าใจกบักระบวนการ (Understand the Process) 

  ปัจจยัทีจ่ะตอ้งการพจิารณามดีงัต่อไปนี้ 
  2.1 งานมสี่วนเกีย่วขอ้งกนัหรอืไม่ 
  2.2 พนกังานสามารถพจิารณาตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองหรอืไม่ 
  2.3 ขัน้ตอนต่าง ๆ มคีวามจ าเป็นในกระบวนการหรอืไม่ 
  2.4 มขีอ้มลูทีซ่ ้าซอ้นกนัหรอืไมจ่ าเป็นในกระบวนการหรอืไม่ 
  2.5 มกีจิกรรมทีเ่ป็นกรณพีเิศษหรอืไดร้บัการยกเวน้หรอืไม ่ 
  2.6 ขัน้ตอนการท างานเป็นไปตามล าดบัขัน้หรอืไม่ 

ก าหนดกระบวนการ 
ทีต่อ้งรือ้ปรบัระบบ 

ท าความเขา้ใจ
กระบวนการ 

ออกแบบ 

กระบวนการใหม่ 
น ากระบวนการ 
ใหมไ่ปปฏบิตั ิ

ผลสะทอ้นกลบั 
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  2.7 ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร งานทัง้หมดมีความเป็นหรือไม่ กระบวนการมี
ความส าคญัมากน้อยเพยีงใด 

 3. การออกแบบกระบวนการใหม่ (Redesign the Process)  
  หลงัจากไดท้ าความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนรือ้ปรบัระบบแลว้ จงึสรา้งทมีงานในการ
ออกแบบกระบวนการใหม่ ทดสอบระบบ เลือกรูปแบบที่เหมาะสมและพิจารณาว่าจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดอ้ยา่งไร 
 4. กระบวนการน าสู่การปฏิบติั (Implement the Process)  

   ท าการทดลองกระบวนการกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะน าไปใช้ทัว่ทัง้องค์การ
กระบวนการรื้อปรบัระบบนัน้ เป็นการเปลี่ยนแปลง “กระบวนการท างานใหม่” ไม่ใช่การจดั
องค์การใหม่ ไม่ใช่การปรบัโครงสรา้ง ไม่ใช่การลดขนาดองค์การ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การท างานแบบใหม่ที่มีการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาจดัการในกระบวนการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหเ้พิม่ประสทิธภิาพซึง่เป็นกระบวนการปรบัการท างานใหม่ 
 

ขัน้ตอนการน าการบริหารการเปล่ียนแปลงไปปฏิบติั 

 การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดข้ององคก์ารทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ 
โครงสรา้งองค์การ ระบบการบรหิารกระบวนการท างานไปสู่สิง่ที่ดขี ึน้กว่าเดมิ ด้วยแรงผลกัดนั
จากกระแสโลกาภิวตัน์ ที่เป็นผลมาจากความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็ว สะดวก ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีผลที่ดีต่อองค์การโดยเฉพาะ     
อย่างยิง่ หากจะกล่าวถึงเกี่ยวกบัด้านการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย์แล้วนัน้ ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการฝึกอบรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยกตวัอย่าง การฝึกอบรมดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การศกึษาผ่านทางไกล คอมพวิเตอร์
ช่วยสอน การเรยีนผ่านระบบออนไลน์ และการฝึกอบรมด้วยระบบ E-Learning และการผ่าน
ระบบ WEB. เป็นตน้  

 ดงันัน้ เมื่อองคก์ารมคีวามพรอ้มทีจ่ะด าเนินการในการเปลีย่นแปลงองคก์ารเพื่อน าไปสู่
วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบที่ทันสมัย มีการจัดรูปแบบกระบวนการท างานใหม่ให้เกิด
ประสทิธภิาพ ทัง้ดา้นการผลติ การเงนิ การตลาด และการบรหิารจดัการในองคก์ารทีใ่หเ้กดิการ
ลดต้นทุนให้ต ่าลง ประสทิธภิาพงานสูงสุดโดยการน าเครื่องมอือุปกรณ์ด้วยระบบเทคโนโลยี  
เข้ามาช่วยให้องค์การมคีวามสามารถในการแข่งขนัเป็นองค์การแห่งความเลศิและก้าวหน้า    
โดยการน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมมคีวามชดัเจนและพิจารณาถึงสถานการณ์ของ
องค์การในปัจจุบนัประกอบการบรหิารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดแขง็ และโอกาสที่จะน าไปสู่
ความส าเรจ็ได ้
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 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)  
 เป็นกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจว่าวธิีการปฏิบตัิใหม่ได้รบัการยอมรบัและถูกน ามาใช้
เกี่ยวขอ้งกบั 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ การจดัการการต่อต้านการเปลีย่นแปลง การน าเอากระบวน
ใหม่มาปฏิบตัิ การปรบัแนวทางในการปฏิบตัิงาน และฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในงาน
รปูแบบใหม ่เป็นตน้  สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 1. การจัดการกับการต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Overcoming Resistance to 

change) 

  การต่อต้านการเปลีย่นแปลงสามารถด าเนินการได้ โดยใหผู้ท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งเขา้มา
มสี่วนร่วมในการเปลีย่นแปลง และใหร้างวลัในพฤตกิรรมทีเ่ป็นไปตามความต้องการ ควรมกีาร
ก าหนดลกัษณะงานให้เป็นไปตามขัน้ตอนและสร้างความเข้าใจกบัผู้ปฏิบตัิ พนักงานควรจะ
เขา้ใจว่าการปฏบิตังิานใหม่ช่วยให้พนักงานปฏบิตังิานให้ดขีึน้ โดยน าความรูจ้ากการฝึกอบรม
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 2. การน าเอากระบวนใหม่มาปฏิบติั (Managing the Transition)  
  ประกอบด้วยการตดิต่อสื่อสารที่เหน็ภาพชดัเจนในอนาคต อาจจะมกีารปฏบิตังิาน
แบบเก่าและแบบใหม่คู่ขนานกนัไป เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถงึขอ้ดขีองวธิกีารปฏบิตัิงาน
แบบใหม่ การปฏบิตังิานแบบคู่ขนานนี้มกัน ามาใชก้บัการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชเ้พื่อใหท้ราบว่า
แบบเดมิกบัแบบใหมม่ขีอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3. การปรบัแนวทางในการปฏิบติังาน (Shaping Political Dynamic)  

  ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งมกีลุ่มสนับสนุนทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการไดร้บัการ
สนับสนุนจากผู้บรหิารระดบัสูง ได้แก่ การให้ค าปรกึษา มคีณะกรรมการที่หลากหลาย และให้
รางวลัผูท้ีส่ามารถปฏบิตังิานไดห้ลายหน้าที ่ผูจ้ดัการทีส่นบัสนุนการท างาน เช่น ฝ่ายทรพัยากร
มนุษยไ์ม่ไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงเกี่ยวกบัการออกแบบ การผลติ หรอื การส่งมอบสนิคา้ กส็ามารถ
เขา้มาช่วยงานในดา้นการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ   
  การฝึกอบรมเป็นกจิกรรมหนึ่งในการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่มสี่วนส าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของพนักงานเพื่อให้
สามารถขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเรว็และท าให้ประสบความส าเรจ็ในการน า
เครื่องมอืทางการบรหิารเขา้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ในขณะเดยีวกนัหากผู้บรหิารระดบั
ขององคก์ารมมีมุมองตรงกนัขา้มเกี่ยวกบัการฝึกอบรมว่าไม่มคีวามจ าเป็นหรอืไมใ่หค้วามส าคญั
โดยมคีวามเข้าใจที่ผิดว่าการฝึกอบรมนัน้ไม่มปีระโยชน์ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลอืงเป็น
ต้นทุนที่เสยีโอกาส เมื่ออบรมไปแล้วพนักงานไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏบิตังิานได้ในทนัท ี
ท าใหเ้สยีเวลาในการท างาน และพนักงานมกัหลกีเลีย่งงานเพื่อไปอบรมสิง่เหล่านี้เป็นความคดิ
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หรอืมมุมองทีผ่ดิจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคอย่างยิง่ในการน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิอยา่งเป็นรปูธรรมของ
การพัฒนาองค์การอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Raymond A.Noe, (2008, p.423) ได้
กล่าวไวใ้นตารางที ่11.3 

 

ตารางท่ี 11.3 ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการฝึกอบรมของผูบ้รหิาร 
ข้อคิดเหน็ท่ีมีความเข้าใจไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการฝึกอบรมของผู้บริหาร 

1. การฝึกอบรมไมม่ปีระโยชน์ 

2. การฝึกอบรมก่อใหเ้กดิคา่ใชจ้่าย 

3. ผูใ้ดกส็ามารถเป็นวทิยากรได้ 
4. ฝ่ายฝึกอบรมสามารถแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิานทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมายได้ 
5. การฝึกอบรมเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของวทิยากร 

ทีม่า: Based on R.F.Mager, “Morphing into a…21st Century Trainer,”Training (June 

        1996)47-54. 

  

 4. ใช้การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในงานรูปแบบใหม่ (Using Training to 

Explain New Tasks) 
  ในการเปลี่ยนแปลงปัจจุบนัผู้จดัการจะต้องท าให้พนักงาน การน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
เข้ามาใช้จ าเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยและเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีก่อน  เนื่ องจาก
เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงค่อนขา้งเรว็ท าใหต้้องใหพ้นักงานทุกคนไดเ้รยีนรูถ้งึทกัษะพืน้ฐาน
ทางคอมพวิเตอร ์จะไดม้คีวามรูท้กัษะในการน าไปใชไ้ดใ้นขณะเขา้รบัการฝึกอบรม เช่น  
  4.1 โดยบรษิทัน าระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใชใ้นหอ้งอาหาร ซึง่จะช่วยให้พนักงาน
เหน็ว่าการใชเ้ทคโนโลยมีคีวามสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

  4.2 น าระบบเทคโนโลยใีหมม่าทดลองใชแ้ลว้สอบถามความคดิเหน็จากพนกังาน 

  4.3 น าระบบสมัผสัเพื่อใหก้ารท างานสะดวกสบายมากขึน้ 

  ขัน้ตอนเหล่านี้ท าให้พนักงานมองเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิด
การยอมรบัทีจ่ะน ามาใชใ้นการท างานมากขึน้ 

  เครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลง (Change Interventions)  

  นอกจากการฝึกอบรมแล้วที่องค์การน ามาใช้ในการพัฒนาแล้ว ยงัมีเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การส ารวจความคดิเห็น กระบวนการให้ค าปรกึษา 
กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ 

  1. การส ารวจความคิดเห็น (Survey Feedback) เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นจากพนักงาน ผลสรุปความคิดเห็น กระตุ้นให้พนั กงาน    
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แสดงความคดิเห็น วเิคราะห์ปัญหา และช่วยกนัก าหนดวธิกีารแก้ปัญหา ท าการแก้ไขปัญหา 
และพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพนกังาน  
  2. กระบวนการให้ค าปรึกษา (Process Consultation) โดยหัวหน้างาน และ
พนักงานช่วยกันสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงาน มกีารร่วมกนัแก้ไขปัญหาช่วยให้พนักงานสามารถวเิคราะห์ว่า
กระบวนการใดตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ข 

  3. กระบวนการกลุ่ม (Group Intervention) เป็นการรวมกลุ่มระหว่างพนักงานใน
องค์การอาจจะรวมถึงลูกค้า และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายนอกองค์การช่วยกันวเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยอาจจะมีกระบวนการด าเนินการ 6 ขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
   3.1 เลอืกปัญหาทีจ่ะรว่มกนัพจิารณา 
   3.2 เลอืกผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในหน้าทีต่่าง ๆ รวมทัง้ลกูคา้ และผูส้่งมอบวตัถุดบิ 

   3.3 สรปุผลแนวทางปฏบิตัริว่มกนั 

   3.4 มกีารประชุมรว่มกนัเพื่อพฒันากระบวนการและแกไ้ขปัญหา 
   3.5 ผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้มารว่มแสดงความคดิเหน็ 

   3.6 มกีารประชุมรว่มกนัเพื่อหาขอ้สรุปแนวทางในการปฏบิตังิาน 

  ขัน้ตอนการน าการบรหิารการเปลี่ยนแปลงไปปฏบิตั ิองค์การแต่ละองค์การย่อมมี
ความแตกต่างกนัในสภาพบรบิท ดงันัน้ ควรพจิารณาในการปรบัใช้ และเลอืกให้เหมาะสมกบั
ทรพัยากรทางการบรหิาร โครงสรา้งองค์การ และ วฒันธรรมขององคก์าร รวมทัง้การพจิารณา
ถงึปัจจยัภายนอกที่เป็นแรงผลกัดนั ทัง้ด้านบวกที่จะท าให้เกดิความส าเรจ็ และดา้นลบที่จะท า
ใหเ้กดิความลม้เหลวในการบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์าร 
 

ปัญหาและอปุสรรคในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 การจดัการฝึกอบรมและพัฒนา ถึงแม้ว่ามหีน่วยงานโดยตรง คือ ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาท าหน้าที่ดูแลในการวางแผนการฝึกอบรม และมีแผนการด าเนินการที่ก าหนดเป็น
นโยบาย รวมทัง้ จดัท าเป็นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การก็ตาม แต่ก็ยงัพบ
จุดบกพร่อง มีปัญหาอุปสรรคในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะ ๆ 
โดยเฉพาะในยคุของการเปลีย่นแปลงภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ทางธุรกจิ ท าใหอ้งคก์ารทุกองคก์ารต้องมกีารปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา ในขณะเดยีวกนัหากมองใน
มุมของการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก กจ็ะเป็นโอกาสใหอ้งคก์ารไดม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
ด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์การ    
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อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารงานการจดัการฝึกอบรมและพฒันาต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหอ้งคก์ารพฒันาไปสู่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหไ้ด ้ 
 ส่วนใหญ่ในองค์การมกัจะพบปัญหาการฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้วย
เหตุผลหลายประการ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการจดัการการฝึกอบรมว่า จะเป็น
สภาพแวดล้อมในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นต้น 
ปัญหาการฝึกอบรมจ าเป็นไดร้บัการแก้ไขให้ถ่องแทเ้พื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการฝึกอบรม
ให้เกดิประสทิธภิาพต่อไป ปัญหาในการฝึกอบรมและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะแยกเป็น
ประเดน็ต่าง ๆ และบอกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงันี้ 
 1. ปัญหาด้านบคุคล 

  การด าเนินการฝึกอบรมจ าเป็นต้องอาศัยก าลงัคนหรอืเจ้าหน้าที่ในการวางแผน
จดัเตรยีม ส ารวจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวทิยากร ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม หากไม่มี
ก าลงัคนหรอืเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัการฝึกอบรม และไม่มกี าลงัคนเพยีงพอกจ็ะท าใหก้าร
จดัการฝึกอบรมไม่ประสบความส าเรจ็บรรลุตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นเป้าหมาย ซึง่ปัญหาดา้นบุคคล
ไดแ้ก่  
  1.1 ก าลงัเจา้หน้าที่ฝึกอบรมไม่เพยีงพอ การฝึกอบรมจ าเป็นต้องมเีจา้หน้าทีใ่นการ
ดูแลรบัผิดชอบงานหลายด้าน ตัง้แต่การจดัท าแผน การส ารวจความต้องการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม การติดต่อวทิยากร ผู้เข้ารบัการอบรม สถานที่ งบประมาณ พธิเีปิด -ปิด 
ตลอดจนการสรุปเกี่ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแต่โปรแกรมการฝึกอบรม มฉิะนัน้จะท าให้การ
ฝึกอบรมไม่ประสบความส าเรจ็และไม่สามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ของบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม
ไดเ้ลย 

  1.2 เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
เนื่องจากการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละครัง้ จะตอ้งด าเนินงานตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สุดการ
ฝึกอบรม ดงันัน้ ขัน้ตอนการด าเนินการจะต้องอาศยัผูท้ีม่ทีกัษะ ความเชีย่วชาญ หากเจา้หน้าที่
ไมม่คีวามเขา้ใจจะท าใหก้ารฝึกอบรมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

  1.3 ปัญหาเกี่ยวกบัผูบ้รหิาร การฝึกอบรมจะเกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารเนื่องจากผูบ้รหิาร
ย่อมเป็นผู้ที่ต้องเห็นชอบและอนุมตัิในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม หากผู้บรหิารไม่เป็น
ความส าคญัในการฝึกอบรมกท็ าใหบุ้คลากรในองคก์ารขาดการสนับสนุนใหฝึ้กอบรมและพฒันา  
  1.4 ปัญหาเกี่ยวกบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรม หมายถงึ บุคลากรในองค์การที่ได้รบัการ
คดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันา หลายครัง้พนักงานมคีวามเข้าใจผดิเกี่ยวกบัการเขา้
รบัการฝึกอบรม เนื่องจากมองว่า การฝึกอบรมท าใหเ้สยีเวลาในการท างาน และการฝึกอบรมจะ
กระท าเฉพาะคนที่มคีวามผิด รวมทัง้พนักงานกงัวลเรื่องการท างานไม่ทนัหรอืมงีานมาก จงึ     
ท าใหไ้มใ่หค้วามรว่มมอืในการเขา้รบัการฝึกอบรม หรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมขาดคุณสมบตั ิ 
    



414 

 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  1. จดัท าการวเิคราะหง์านใหม่ เพื่อให้ทราบถงึหน้าที่งานว่ามปีรมิาณงานเหมาะสม
เพียงใด มกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงาน และวางแผนก าลงัคนใหม่ เพื่อให้มเีจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการจดัการโปรแกรมการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  2. ส่งใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมภายนอก หรอืใหก้ารศกึษา และศกึษาดูงาน เพื่อใหเ้กดิ
ความรูท้กัษะใหมเ่กีย่วกบัการด าเนินการจดัการฝึกอบรม 

  3. ปรบัแนวคดิผู้บรหิารและสรา้งความเขา้ใจ ให้เห็นถงึประโยชน์ของการฝึกอบรม 
จดัท าแผนการฝึกอบรมและสรุปผลการฝึกอบรมทีเ่ป็นตน้แบบทีป่ระสบความส าเรจ็ใหไ้ดเ้หน็ถงึ
ความส าคญัของการฝึกอบรมทีส่ามารถน ามาแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตังิาน 

  4. ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์การที่มีการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมให้เหน็ถงึประโยชน์และความส าคญัของการฝึกอบรมที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาใน
งานและท าใหบุ้คลากรไดเ้กิดการพฒันาตนเอง และให้รางวลัส าหรบับุคลากรทีน่ าความรูใ้นการ
ฝึกอบรมมาถ่ายโอนความรูใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิความส าเรจ็ได้ 
 2. ปัญหาด้านการบริหารจดัการ 

  2.1 ผู้จดัการเกี่ยวกบัการฝึกอบรมขาดความรูค้วามเขา้ใจด้านการบรหิารจดัการท า
ให้เมื่อด าเนินการจดัการจะพบปัญหาในแต่ละขัน้ตอน และไม่สามารถแก้ปัญหาได ้เนื่องจากว่า
ไม่ไดจ้ดัท าการวางแผนการฝึกอบรมที่ด ีและผูท้ าแผนไม่ใช่ผูป้ฏบิตัดิว้ย ท าให้เมื่อน ามาปฏบิตัิ
โดยผูป้ฏบิตัจิะลงมอืปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามแผน  

  2.2 ขาดความร่วมมอืจากหน่วยงานภายในหรอืฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดการไม่มี
ความเข้าใจของฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมและไม่มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมรว่มกนัทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
  2.3 โครงสร้างองค์การไม่ชดัเจน หากองค์การไม่มโีครงสร้างที่กระจดักระจายจะ   
ท าใหก้ารฝึกอบรมไม่มรีะบบว่าจะท าใหไ้ม่ทราบว่า ฝึกอบรมอะไร ฝึกอบรมใหก้บัใคร ฝึกอบรม
ไปเพื่ออะไร และจะฝึกอบรมเมือ่ใดถงึจะเหมาะสม 

  2.4 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยบ์างครัง้
ขาดการก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเนื่องจากมองว่าไมม่คีวามส าคญัและท าใหส้ิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. ปรบัแนวคิดและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประโยชน์และความส าคญัของการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการฝึกอบรม และให้ความรูโ้ดยการ
ฝึกอบรมกบัหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก 
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  2. ให้ผู้บรหิารและบุคลากรทุกคนในองค์การเข้ามามสี่วนร่วมในการประชุมจดัท า
แผนพฒันาการฝึกอบรม และมกีารส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมทุกครัง้ที่จะจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกอบรม 

  3. จดัท าโครงสรา้งองค์การชดัเจนและเป็นระบบ แบ่งฝ่าย แผนกงานใหช้ดัเจน เพื่อ
สะดวกในการจดัแบ่งหน้าที่การท างานไดต้รงกบัความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่ถนัด ท าให้
การฝึกอบรมไดจ้ดัโปรแกรมการฝึกอบรมไดต้รงกบัความต้องการและไมท่ าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายและ
งบประมาณ 

  4. ก าหนดแผนงานเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและพฒันาเป็นนโยบาย เพื่อให้เกดิความ
ชดัเจน และท าใหส้ะดวกต่อการใชง้บประมาณอยา่งเหมาะสมได ้ 
 3. ปัญหาด้านหลกัสตูรการฝึกอบรม  

  3.1 เนื้อหาหลกัสูตรการฝึกอบรมไม่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีต่้องการ
จะพฒันาผูเ้รยีน 

  3.2 หลกัสูตรการฝึกอบรมขาดการทบทวนหรอืพฒันาหลกัสูตรจากผูเ้ชีย่วชาญก่อน
น ามาใช ้ท าใหพ้บปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกอบรม ท าใหก้ารฝึกอบรมขาดประสทิธภิาพ 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  1. ประชุมหารอืเกี่ยวกบัการจดัท าหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ หวัหน้างาน พนกังาน ผูบ้รหิาร และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท าหลกัสตูร เป็นตน้ 

  2. ก่อนจดัโปรแกรมการฝึกอบรมต้องท าการพัฒนาและทบทวนหลกัสูตรเพื่อให้
ทราบขอ้บกพรอ่งของหลกัสตูร 
 4. ปัญหาด้านวิทยากร 

  4.1 วทิยากรขาดทกัษะ ความรูด้้านการถ่ายทอด กระตุ้นและการจูงใจผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรม และขาดเทคนิคในการเลอืกใชก้จิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาการฝึกอบรม 

  4.2 วทิยากรขาดความเขา้ใจขอบเขตและเนื้อหาหลกัสตูรทีต่้องบรรยายท าใหไ้มต่รง
ประเดน็กบัหวัขอ้และเนื้อหาสารระการฝึกอบรม 

  4.3 วทิยากรขาดการพฒันาตนเองท าใหใ้ชว้ธิกีารหรอืเทคนิคการบรรยายแบบเดมิ ๆ 
รวมทัง้เกดิมมุมองแคบต่อเนื้อหาการฝึกอบรม 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  1. ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้เกิดความรู ้ทกัษะ และเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
และน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเกีย่วกบัการฝึกอบรมมาใช้ 
  2. ก่อนการฝึกอบรมหรอืก่อนการบรรยายต้องแจ้งวตัถุประสงค์ของหลักสูตรให้
วทิยากรทราบล่วงหน้าเพื่อให้ได้มกีารวิเคราะห์และเตรยีมการเลือกเทคนิคการฝึกอบรมให้
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
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  3. มสีงัเกตการณ์วทิยากรและประเมนิผลการฝึกอบรมหลงัจากการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเสรจ็สิน้เพื่อใหป้ระเมนิผลถงึศกัยภาพของวทิยากรจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 5. ปัญหาด้านเครื่องมือ อปุกรณ์และโสตทศันูปกรณ์ 

  5.1 อุปกรณ์/โสตทศันูปกรณ์ในการฝึกอบรมไม่เพยีงพอส าหรบัจ านวนผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมในกรณทีีต่อ้งการลงมอืปฏบิตั ิ

  5.2 อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบอินเทอรเ์น็ต เพื่อใช้ในการฝึกอบรม    
ลา้หลงั ไมท่นัสมยักบัการใชง้านในปัจจบุนั 

  5.3 อุปกรณ์/เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมช ารดุบ่อย ใชง้านไดไ้มเ่ตม็ที ่ขณะท าการ
ฝึกอบรมท าให้ขาดความต่อเนื่องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท าการแก้ไขและซ่อมแซม รวมทัง้ท าให้
เสยีเวลาระหว่างการฝึกอบรม 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  1. ควรจะต้องมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมอืที่จะใช้ในการฝึกอบรมให้มคีวาม
สมบรูณ์และสามารถใชง้านในการฝึกอบรมก่อน 

  2. จดัท าแผนงบประมาณใหช้ดัเจนและเสนอต่อผูบ้รหิารใหม้กีารอนุมตัใินการจดัซื้อ
อุปกรณ์เครือ่งมอืในการฝึกอบรมใหเ้พยีงพอ 

  3. จดัหาผู้ดูแล และบ ารุงรกัษาเครื่อง อุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้มีการปรบัปรุง 
ซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมให้
สามารถใช้งานได้ดี และตรวจสอบการใช้เป็นระยะตามก าหนดที่ได้รบัการป รบัปรุง และ
ซ่อมแซม 

 7. ปัญหาด้านการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 

  7.1 เลือกเครื่องมือ และวิธีการวดัและประเมนิผลไม่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรและ
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมท าใหไ้มส่ามารถน าผลการฝึกอบรมมาพฒันาได้ 
  7.2 ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้และทกัษะดา้นการวเิคราะหก์ารประเมนิผลการฝึกอบรม
และผู้จดัการงานฝึกอบรมไม่ความรูใ้นการน าผลการฝึกอบรมทีไ่ดไ้ปใชใ้หต้รงกบัเป้าหมายของ
การฝึกอบรม 

  7.3 ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ผลการประเมิน
น าไปใชไ้มไ่ดต้ามทีต่อ้งการ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  1. ควรเลอืกเครื่องมอื และวธิกีารวดัและประเมนิผลที่ตรงกบัเนื้อหาหลกัสูตรและ
วตัถุประสงค์ โดยไดร้บัค าแนะน าและตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการวดั
และประเมนิผล 
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  2. ฝึกอบรมให้ความรูก้บัเจา้หน้าที่ผู้ที่ท าหน้าที่ในการวเิคราะห์ผลการประเมนิการ
ฝึกอบรม 

  3. พฒันาเครื่องมอืการวดัและประเมนิผลการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานและมคีวาม
เชื่อถอืได ้

  จากปัญหาและอุปสรรคในการฝึกอบรมทีก่ล่าวมาขา้งต้น เมื่อผู้จดัการงานด้านการ
ฝึกอบรมทราบและด าเนินการแก้ไขตามแนวทางที่ได้เสนอไว้  ก็อาจจะช่วยลดปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรมใหก้ารจดัด าเนินการฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพสามารถ ท าใหบุ้คลากร
ในองค์การได้สรา้งองค์ความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏบิตังิานและแก้ไขปัญหาในการ
ท างานได้ รวมทัง้ก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนจากการจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้สรา้ง
ผลิตผลให้เพิ่มขึ้น ทัง้ปริมาณและคุณภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือ
ความสามารถทางการแขง่ขนัได ้

 

สรปุ 

 สงัคมยุคโลกาภวิตัน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงและเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็  อนัเกิดจาก
เทคโนโลยทีี่มคีวามทนัสมยัเข้ามามบีทบาทให้ธุรกิจต่าง ๆ มกีารก้าวกระโดดและแข่งขนักนั
ดว้ยความสามารถและสมรรถนะขององค์การเป็นส าคญั การฝึกอบรมจงึเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองค์การให้สามารถสรา้งนวตักรรมให้เกดิขึ้นในองค์การที่เป็น  
ผลจากการฝึกอบรม การฝึกอบรมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตจะเป็นน าเทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มาใช้
ในการฝึกอบรมเพื่อลดต้นทุนเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลย ีองค์การสามารถน าเทคโนโลยใีหม่เขา้
มาให้บรกิารแกลูกค้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อเพิม่ยอดขาย การใช้เทคโนโลยชี่วยลด
ต้นทุนด้านต่าง ๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีช่วยสรา้งบรรยากาศให้ผู้เรยีนได้มกีารฝึกปฏบิตัลิงมอื
จรงิและแกปั้ญหาเองไดแ้ละท าใหพ้นกังานอยูใ่ดแห่งใดกส็ามารถเรยีนรูไ้ด้ แนวโน้มอนาคตทีจ่ะ
มผีลกบัการฝึกอบรมจะต้องมกีารใช้เทคโนโลยใีหม่ในการฝึกอบรมมากขึน้ ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรู้
แบบเสมอืนจรงิมากขึน้ เน้นการจดัการความรูด้ว้ยทุนปัญญา การด าเนินธุรกจิจะต้องเกี่ยวขอ้ง
กบัการจดัการความรูใ้ห้เกดิการบูรณาการ การฝึกอบรมเน้นกลยุทธ์ธุรกจิ หวัขอ้การฝึกอบรม
ต้องพฒันาไปสู่การเปลีย่นแปลงที่จะเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และทกัษะที่จะ
น าไปสู่การใช้ระบบเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลให้น ามาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อน าไปสร้าง
ศกัยภาพของพนกังาน เนื่องจากความต้องการทางธุรกจิและผลการด าเนินงานขององคก์ารต้อง
มกีารฝึกอบรมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์การที่มีผลกระทบต่อองค์การ
โดยตรง กจิกรรมในการฝึกอบรมด้วยระบบเทคโนโลยจีะช่วยใหส้นับสนุนระบบการท างานให้มี
ประสทิธภิาพสงูใหส้ามารถแขง่ขนัทางธุรกจิได้ 
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 การฝึกอบรมและการพฒันาจงึมลีกัษณะการเปลีย่นแปลงที่พจิารณาจากผลกระทบจาก
ภายนอกองค์การที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และแข่งขนัที่รุนแรงจงึต้องอาศยัเครื่องมอื
ทางการบริหารจัดการเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์การได้แก่ การเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) ที่ท าให้เกิดการวดัและเปรยีบเทียบองค์การของตนเองกบัองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้สามารถน ามาปรบัปรุงข้อบกพร่องของตนเองให้สามารถ
แข่งขนัดา้นความสามารถกบัองคก์ารอื่นได ้ยงัมกีารรือ้ปรบัระบบทีอ่งคก์ารจ าเป็นต้องตดัสนิใจ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัในการท าเทคโนโลยีมาช่วยในการท าให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ลดต้นทุน และ
ประสิทธภิาพสูงด้วยการปรบัปรุงตัง้แต่กระบวนการและวธิกีารท างาน การผลิต ตลาด และ
บรหิารจดัการคน เพื่อใหส้ามารถท างานแบบใหม่ใหต้อบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ประสทิธภิาพสูง จงึต้องมกีารเข้าใจถึงขัน้ตอนการน าการบรหิารการเปลี่ยนแปลงไป
ปฏิบัติเริม่ตัง้แต่การจดัการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การน าเอากระบวนการใหม่มา
ปฏิบตัิ การปรบัแนวทางในการปฏิบตัิงาน การใช้การฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในงาน
รูปแบบใหม่ ซึ่งเครื่องมือที่น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การส ารวจความคิดเห็น 
กระบวนการให้ค าแนะน าปรกึษา การจดัท ากระบวนการกลุ่ม การฝึกอบรมจะเขา้มามบีทบาท
ส าคญัมาในการบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์าร เนื่องจากเมื่อพนักงานมคีวามรู ้ทกัษะสงู และมี
เจตคตทิีด่ยี่อมท าใหเ้กดิความเขา้ใจในการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพฒันาธุรกจิให้สามารถ
แข่งขนัและอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงได ้อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่า
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการพฒันาบุคลากรให้เกิดความรูใ้หม่ มทีกัษะสูงในการท างาน
รองรบัการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีและภายใต้แรงผลกัดนัต่าง ๆ จากภายนอกได้ แต่ก็
พบว่า องคก์ารหลายองค์การยงัมปัีญหาที่เกี่ยวกบัการฝึกอบรมมากมายทีท่ าให้การด าเนินการ
จดัการดา้นการฝึกอบรมไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืไม่บรรลุเป้าหมายขององค์การ ปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรมที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ได้แก่ ปัญหาด้านบุคคล ปัญหาด้านการบรหิาร
จดัการ ปัญหาดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม ปัญหาดา้นวทิยากร ปัญหาดา้นอุปกรณ์ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการฝึกอบรม ปัญหาดา้นเครือ่งมอื และวธิกีารวดัประเมนิผลการฝึกอบรม เป็นตน้ 
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ค าถามทบทวนท้ายบท 

 

ให้ตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถกูต้องและสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. การฝึกอบรมเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัทางการบรหิารจดัการเพื่อใหท้รพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารม ี

    ความรู ้ทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมจะช่วยใหเ้กดิธุรกจิรปูแบบใหม่ 
   ไดอ้ยา่งไร (ใหว้เิคราะหอ์ยา่งมเีหตุผลทีเ่ป็นจรงิ) 
2. เทคโนโลยใีหมท่ีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการฝึกอบรมมเีพิม่มากขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

   เกดิจากเหตุผลใดหรอืปัจจยัใดบา้ง 
3. การฝึกอบรมทีเ่สมอืนจรงิดว้ยการผ่านระบบเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์งคก์ารจะตอ้งมกีลยุทธ์ 
   การฝึกอบรมอยา่งไร ทีจ่ะช่วยใหก้ารฝึกอบรมเกดิประสทิธภิาพ 

4. การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ 
   ปฏบิตัจิรงิเพื่อตอ้งการเพิม่ธุรกจิใหมแ่ละท าใหเ้กดิผลการด าเนินงานจะตอ้งบรหิารการ 
   ฝึกอบรมอยา่งไร 
5. การฝึกอบรมมสี่วนช่วยในการบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์ารไดอ้ยา่งไรบา้ง 
6. การเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) ช่วยใหอ้งคก์ารทีป่ระสบปัญหาในการพฒันาธุรกจิ 

   อยา่งไร และใหบ้อกขัน้ตอนในการด าเนินการเทยีบเคยีงสมรรถนะทีน่ ามาใชใ้นการจดัการ 
   ธุรกจิ 

7. กระบวนการรือ้ปรบัระบบ (Reengineering) คอือะไร 
8. กระบวนการรือ้ปรบัระบบจะตอ้งมกีารด าเนินการตามกระบวนการกีข่ ัน้ตอน อยา่งไรบา้ง 
9. ใหบ้อกถงึการน าขัน้ตอนการบรหิารการเปลีย่นแปลงไปปฏบิตัวิ่า มกีระบวนการขัน้ตอน 

   อยา่งไร 
10. ใหบ้อกถงึปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกบัการฝึกอบรมและบอกแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 

บรษิทั ACT Manufacturing(Thailand) LTD.  

*********************************** 
วตัถปุระสงค ์

      แบบสอบถามชุดนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมของ
พนักงานในองค์การ ซึ่งบริษัท ACT Manufacturing(Thailand) LTD. มีความต้องการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อน ามาประกอบการพจิารณาจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมได้ตรงกบั
ความต้องการจ าเป็น จะน าผลจากการส ารวจไปจดัท าแผนการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพต่อหน่วยงาน
มากยิง่ขึน้รวมทัง้ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกจิ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  และเตมิขอ้ความลงในช่องว่างทีต่รงกบัขอ้มลูของท่าน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 1.  เพศ  1. ชาย  2. หญงิ  

 2.  อายุ   1. ต ่ากว่า 20 ปี  2. 21 – 30 ปี         3. 31 - 40 ปี  

    4. 41 – 50 ปี  5. 51 ปีขึน้ไป 

 3.  การศึกษา  1. ประถมศกึษา   2. มธัยมศกึษาตอนตน้   3. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  
   4. อนุปรญิญา/ปวส.   5. ปรญิญาตร ี  6. สงูกว่าปรญิญาตร ี
 4. ประสบการณ์การท างาน  
   1. 1 เดอืน ไมเ่กนิ 1 ปี     2. 1 – 3 ปี    3 - 5 ปี  
   4. 5 – 10 ปี     5.  10 ปีขึน้ไป  

 5. หน่วยงานสงักดั  
  ............................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 2 ความตอ้งการในการฝึกอบรม  
 หลกัสูตรที่ต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลกัสูตรเรยีงตามล าดับความต้องมาก      
ไปหาน้อย 1, 2,3…….) 
 1. หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะหลกั 

     การบรหิารงานมุง่ผลสมัฤทธิ ์
     Service mind 

     Team Work Success  

     การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategies Management)  

     การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 
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 ตอนท่ี 2 ความตอ้งการในการฝึกอบรม (ต่อ) 
 1. หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะหลกั (ต่อ) 
     การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 

     การบรหิารความขดัแยง้ (Conflict Management)  

     ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี 

     การบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management)  

     การสอนแนะงาน (Coaching)  

     การตดัสนิใจ (Decision Making)  
     อื่น ๆ ........................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 

 2. หลกัสตูรด้านคอมพิวเตอร ์

     การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 

     การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  

     การใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 

     การใชโ้ปรแกรม Microsoft Access  

     การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

     การดแูลรกัษาและซ่อมบ ารงุเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
     การสรา้งสื่อ Animation ดว้ย Macromedia) 

     E-mail  

     อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 3. หลกัสตูรด้านการเงิน การบญัชี และการภาษีอากร 

     การจดัท าบญัชเีบือ้งตน้ 

     การใชค้อมพวิเตอรใ์นการท าบญัช ี

     ระบบภาษอีเิลก็ทรอนิคส ์

     การเพิม่ผลผลติ/การลดตน้ทุน 

     การบรหิารตน้ทุนคุณภาพ 

     อื่น ๆ ......................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................ 
 4. หลกัสตูรด้านภาษา 

     ภาษาองักฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง 
     ภาษาองักฤษเพื่อการตอ้นรบั 
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 4. หลกัสตูรด้านภาษา (ต่อ)  
     ภาษาองักฤษเพื่องานบรกิาร 
     หลกัการเขยีนภาษาองักฤษ 

     หลกัการอ่าน ฟัง และพดูภาษาองักฤษ 

     หลกัแกรมมาเพื่อการเขยีน 

     อื่น ๆ ......................................................................................................................... 
 5. หลกัสตูรด้านการตลาด 

     เทคนิคการขายอย่างมอือาชพี 

     การวจิยัตลาดเบือ้งตน้ 

     การออกแบบบรรจภุณัฑ ์

     การเจรจาต่อรอง 
     อื่น ๆ ......................................................................................................................... 
 6. ระยะเวลาในการฝึกอบรมของหลกัสตูรท่ีสามารถเข้าอบรมได้ 

     1. 1 วนั    2. 2 - 3 วนั    3. 3 – 5 วนั    4. อื่น ๆ ............ 
 7. ท่านสะดวกท่ีจะเข้ารบัการอบรมในช่วงเวลาใด 

     1. วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 17.00 – 20.00 น.   
     2. วนัเสาร ์– อาทติย ์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

      อื่น ๆ ...................................................................................................................... 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 หลกัสตูรทีท่่านตอ้งการใหฝ่้ายฝึกอบรมจดัใหเ้พิม่เตมิ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ไดแ้ก่ 

 1. …………………………………………………………………………………………………… 

 2. …………………………………………………………………………………………………… 

 3. …………………………………………………………………………………………………… 

 4. …………………………………………………………………………………………………….. 
 5. …………………………………………………………………………………………………….. 
 6. …………………………………………………………………………………………………….. 
 7. …………………………………………………………………………………………………….. 
 

        กรณุาส่งคนืฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
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GSS / ARRAY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

MANAGEMENT TRAINING REQUISTION FORM 

 

To : Training Deppartment    Date : ___________________ 

From : ________________________________________ Tel # : __________________________ 

Please consider this requisition for a training which is : 

  In-House   Outside   Overseas 

Course Title : ______________________________________________________________________ 

Organized by ______________________________________________________________________ 

Date: _________________ To ______________ Time _______ To ________________________ 

Venue : ____________________ 

Course fee; ___________________  Baht   Us$ 

The delegated attendee(s): 
Item E/N# Name-Surname(English) Position Department EXT. no. 

1 __________ ___________________ _______ __________ _________ 

2 __________ ___________________ _______ __________ _________ 

3 __________ ___________________ _______ __________ _________ 

4 __________ ___________________ _______ __________ _________ 

5 __________ ___________________ _______ __________ _________ 

 

Review / Approval from : 

Immediate Supervisor : __________________ Dept.Director : _______________________________ 

  Date : ___________________  Date :   _______________________________ 

Training Manager:     ___________________ VP Admin :   _______________________________ 

  Date : ___________________  Date :   _______________________________ 

COO  :          ___________________ 

  Date : ___________________ 

 

Attachment Required : 

       Justification 

       Brochure / other details of the course 

       For>5 Delegated attendees please  

           attach the list 

For Training Department only 

Contract Required:            Yes          No 

Reservation Confirmed:     Yes          No 

By: ________________ 

Course fee paid:               Yes          No 

By:    Cash     Cheque ________________ 

Payment Cleared:             Yes         No 
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GSS / ARRAY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

   OPERATION TRAINING REQUISITION FORM 

DESCRIPTION OF REQUEST (รายละเอียดการรอ้งขอ) 
 DATE (วนัที)่ _________________ 

 TO (ถงึ) Training Department 

 From (จาก) _________________ TEL.NO. (เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ) __________ 

 REQUEST FOR (รอ้งขอเพื่อ) 
  Training (ฝึกอบรม)          Certification (การสอบรบัรองการท างาน) 
   Recertification (สอบเพื่อทบทวน)        Decertification (การเพกิถอนการรบัรอง) 
   Multi-skill (เพิม่หน้าที)่          Other (อื่นๆ) ……………………………. 

B.)        Description of Trainees (รายละเอียดผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม)    * ช่องไหนไม่ใช้ (-) 
ITEM 

ล าดบั 

E/N 

เลขประจ าตวั 

NAME – SURNAME 

ชื่อ-สกุล 

SECTION 

แผนก 

SHIFT 

กะ 
CERTIFIED BADGE 

หน้าทีต่ามบตัร 
REQUEST FOR OPN. 

หน้าทีท่ีร่อ้งขอ 

REMARK 

หมายเหตุ 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

NOTE: - Employee’s supervisor/s agree to provide equipment/s needed for training on the duration of the entire training period. 

            หวัหน้าของพนกังานยนิยอมทีจ่ะเตรยีมเครือ่งมอื/เครือ่งจกัร/อุปกรณ์ ส าหรบัการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

          - Employee’s supervisor/s agree to remain all of above employee/s in the training class for entire duration of his/her training 

            หวัหน้าพนกังานยนิยอมทีจ่ะใหพ้นกังานตามรายชือ่ขา้งบนอยู่ในการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 

        - Employee’s supervisor/s agree to assign all of above employee’s working in the requested operation operation for 4-6 week minimum 

          หวัหน้าพนกังานยนิยอมทีจ่ะใหพ้นกังานตามรายชือ่ขา้งบนท างานในหน้าทีท่ีร่อ้งขอเป็นระยะเวลา 4-6 สปัดาหเ์ป็นอย่างน้อย 

APPROVED BY        DATE 

อนุมตั ิโดย  ______________________     ลงวนัที ่________________________ 

              ( _____________________ ) 
Training Department only (เฉพาะฝ่ายฝึกอบรม) 
TRAINING RECEIVED DATE : _____________________________ 

TRAINING SCHEDULE ON : _____________________________ 

ASSIGNED TRAINER :  _____________________________ 

TRAINING SUP/MGR. :  _____________________________ 
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GSS / ARRAY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบฟอรม์ประเมินผลการฝึกอบรม – ภายนอก 

(OUT-SIDE TRAINING EVAUATION FORM)  
(Reaction and Learning Evaluation) 

วนัที ่(Date) : .............หลกัสตูร (Course) : ………..เจา้หน้าทีอ่บรม (Training Officer) : …………..สถานที ่(Venue) : ………… 

ค าแนะน า  1. แบบสอบถามนี้ใชเ้พื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุการฝึกอบรมในครัง้ต่อไป 

(Instruction)  (This questionnaire is for improving and preparing further training course) 
               2. โปรดเขยีนเครื่อง  ลงในช่องว่างทีท่่านเหน็ดว้ยและถา้มขีอ้เสนอแนะกรุณาระบุในช่องแสดงความคดิเหน็ 

                  (Please mark   in the blank columns that you agree and if you have any suggestions, please specify in opinion column) 
 

 

ส่วนท่ี 1 (Part I) 
วิทยากรและเน้ือหาการฝึกอบรม (Instructor and Content) วทิยากร 

Instructor : ……… 

วทิยากร 
Instructor : ……… 

Total 

วิทยากร (Instructor) 4 3 2 1 4 3 2 1  

1. การตรงต่อเวลา (Punctuality)          

2. การอธบิายชดัเจน, เขา้ใจและชีแ้นวทางในการน าไปใช ้(How well did she/he illustrate, clarify point)          

3. การใชส้ือ่ตวัอย่างและการสอนเหมาะสม (How well she/he use visual aids)          

4. บุคลกิภาพ (Personality)          

เน้ือหาการฝึกอบรม (Content)   4   3   2   1 Total 

1. เนื้อหาตรงกบัหวัขอ้วชิาทีก่ าหนดไว ้(Match of course detail and content)      

2. เนื้อหาสามารถน าไปใชใ้นการท างานได ้(Applicability to trainee’s job)      

3. เนื้อหาเหมาะสมกบัระยะเวลา (Suitability of content and time)      

4. ล าดบัและความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continuity of content)      

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการฝึกอบรมเหมาะสม – ถา้ม ี(Training documentation/handbook – if have)      

ส่วนท่ี 2 (Part II) 
การบริการและการจดัการการอบรม (Training service & management)   4   3   2   1 Total 

1. การแจง้ก าหนดการก่อนการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม (Course’s information before training date)      

2. ความรวดเรว็และความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร (Training Officer’s Service)      

3. กรยิามารยาทและการใชค้ าพดูเหมาะสม (The Manner, Response and Communication)      

4. สถานทีฝึ่กอบรม (Venue)      

5. การเดนิทาง (Travelling)      

                                                                                                                                                            Achieved  

ส่วนท่ี 3 (Part III) 
ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (Knowledge of the participants) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. ก่อนการฝึกอบรมท่านมคีวามรูใ้นเรือ่งเพยีงใด (Knowledge before training)           

2. หลงัการฝึกอบรมท่านมคีวามรูใ้นเรือ่งนี้เพยีงใด (Knowledge after training)           

                                                                                                                                                            Improved  

ส่วนท่ี 4 (Part IV) 
    

4 = ดีมาก (Vert good)     3 = ดี (Good)     2 = ปานกลาง (Fair)     1 = ควรปรบัปรงุ (Poor) 

Thank you 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 

Training Department 

                                                                      ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (Suggestions) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอรม์ประเมินผลการฝึกอบรม – ภายใน 

(IN-SIDE TRAINING EVAUATION FORM)  
(Reaction and Learning Evaluation) 

วนัที ่(Date) : .............หลกัสตูร (Course) : ………..เจา้หน้าทีอ่บรม (Training Officer) : …………..สถานที ่(Venue) : ………… 

ค าแนะน า  1. แบบสอบถามนี้ใชเ้พื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุการฝึกอบรมในครัง้ต่อไป 

(Instruction)  (This questionnaire is for improving and preparing further training course) 
               2. โปรดเขยีนเครื่อง  ลงในช่องว่างทีท่่านเหน็ดว้ยและถา้มขีอ้เสนอแนะกรุณาระบุในช่องแสดงความคดิเหน็ 

                  (Please mark  in the blank columns that you agree and if you have any suggestions, please specify in opinion column) 
 

 

ส่วนท่ี 1 (Part I) 
วิทยากรและเน้ือหาการฝึกอบรม (Instructor and Content) วทิยากร 

Instructor : ……… 

วทิยากร 
Instructor : ……… 

Total 

วิทยากร (Instructor) 4 3 2 1 4 3 2 1  

1. การตรงต่อเวลา (Punctuality)          

2. การอธบิายชดัเจน, เขา้ใจและชีแ้นวทางในการน าไปใช ้(How well did she/he illustrate, clarify point)          

3. การใชส้ือ่ตวัอย่างและการสอนเหมาะสม (How well she/he use visual aids)          

4. บุคลกิภาพ (Personality)          

เน้ือหาการฝึกอบรม (Content)   4   3   2   1 Total 

1. เนื้อหาตรงกบัหวัขอ้วชิาทีก่ าหนดไว ้(Match of course detail and content)      

2. เนื้อหาสามารถน าไปใชใ้นการท างานได ้(Applicability to trainee’s job)      

3. เนื้อหาเหมาะสมกบัระยะเวลา (Suitability of content and time)      

4. ล าดบัและความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continuity of content)      

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการฝึกอบรมเหมาะสม – ถา้ม ี(Training documentation/handbook – if have)      

ส่วนท่ี 2 (Part II) 
การบริการและการจดัการการอบรม (Training service & management)   4   3   2   1 Total 

1. การแจง้ก าหนดการก่อนการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม (Course’s information before training date)      

2. ความรวดเรว็และความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร (Training Officer’s Service)      

3. กรยิามารยาทและการใชค้ าพดูเหมาะสม (The Manner, Response and Communication)      

4. สถานทีฝึ่กอบรม – กรณจีดันอกสถานที ่(Venue)      

5. การเดนิทาง – กรณจีดันอกสถานที ่(Travelling)      

                                                                                                                                                            Achieved  

ส่วนท่ี 3 (Part III) 
ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (Knowledge of the participants) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. ก่อนการฝึกอบรมท่านมคีวามรูใ้นเรือ่งเพยีงใด (Knowledge before training)           

2. หลงัการฝึกอบรมท่านมคีวามรูใ้นเรือ่งนี้เพยีงใด (Knowledge after training)           

                                                                                                                                                            Improved  

ส่วนท่ี 4 (Part IV) 
    

4 = ดีมาก (Vert good)     3 = ดี (Good)     2 = ปานกลาง (Fair)     1 = ควรปรบัปรงุ (Poor) 

Thank you 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 

Training Department 

                                                                      ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (Suggestions) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 



432 

 

GSS / ARRAY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 Management Training Follow up Form  
(Behavior and result evaluation) 

Course Title : ……………………….…………………………….. Training Cate : ……………………………………………... 
EN / Trainee name : __________________________ Assess by :  Boss  Colleque  Ownself  Subordinate 

Assessor’s name :    __________________________ Date :          ________________________________ 

 

 

 

 

Part I                             Overall  4  3  2  1                   Remark 

      1. Before attending this course      

      2. After attending this course      

      3. How well to apply for work      

      4. Frequency to apply before trained      

      5. Frequency to apply after trained       

 The overall benefit of this course      

Part II                              Behavior      

      6. What do you think the most useful topic of this course ? And How does he/she apply the knowledge to his/her work. 

Please explain  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       7. Do you think, Is there something changed ? (Working behavior, attitude, Concept, Competency etc.) Please specify 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

       8. Do you think how much your section benefit from this training course ? And should be continued or improved this  

course ? To whom ? Please suggest …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Part III                                Result      

       9. 

      
 

      10. 

Can you measure effectiveness of this course with tangible date? (In term of cost, quality, productivity, performance) 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
Do you think what is his/her barrier or problem apply this knowledge and who or how can support him / her to achieve as 

expectation 

                            Problem / Barrier                                   Needed support 

1. 1. 

2. 2. 

Thanks for your cooperation        Training Department 

                  Please fill out every part and send back to training for training effectiveness’s assessment. The information will be  
                 used for continuous improvement. 

     4 = Very good  3 = Good 2 = Fair  1 = Need improvement 
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GSS / ARRAY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

TRAINEE PERFORMANCE EVALUATION FORM 

แบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏบิตังิานหลงัการฝึกอบรม (เพื่อยนืยนัการสอบเซอรท์ฟิายด)์ 
Employee’s Details (ขอ้มลูของผูถู้กประเมนิ) 
E/N NO.   Name-Surname    Opn. 

เลขประจ าตวั _________________  ชื่อ-นามสกุล_____________________________ แผนก _________________________ 

Supervisor   Trainer     Date of Hire 

หวัหน้างาน   _________________  ผูฝึ้กสอน    _____________________________ วนัเริม่เขา้ท างาน   _______________ 

Instruction : (ค าแนะน า) 
                 Please mark (X) in the each column. (กากบาท (X) ตามท่ีท่านเหน็ว่าผูถ้กูประเมินจะได้รบั) 
1. = Need Improvement (ตอ้งการปรบัปรุงแกไ้ข) 2. = Gains some but not as expectation (ไดบ้า้งแต่ไมเ่ท่าทีค่าดหวงั) 3. = As expected (ตามที่
คาดหวงั) 4. = Sometimes Exceeds expectation (บางครัง้เกนิความคาดหวงั) 5. = Exceeds expectation (มากเกนิความคาดหวงั) 

Question 

ค าถาม 

น ้าหนกั 

ความส าคญั 

คะแนนทีไ่ดร้บั คะแนน 

รวม 

หมายเหตุกรณีที่ตอ้งการใหป้รบัปรุง 
(REMAKS IN CASE OF REQUIRED IMPROVEMENT) 1 2 3 4 5 

Performance (การปฏบิตังิาน) 
1. Be able to explain terms and meanings of the specification correctly  

   (พนกังานสามารถอธบิายค าศพัทแ์ละความหมายของขอ้ก าหนดไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

   ชดัเจน) 

 

1 

       

2. Know the process of working well. 

   (พนกังานสามารถท างานตามขัน้ตอนไดอ้ย่างถกูตอ้ง) 3 
       

3. Be able to work as the process correctly. 

   (พนกังานสามารถท างานตามขัน้ตอนไดอ้ย่างถกูตอ้ง) 5 
       

4. Be able inspect or perform work by his/her own. 

   (พนกังานสามารถตรวจสอบหรอืปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง) 
3        

5. Do quality of work as in the specifications. 

   (พนกังานสามารถปฏบิตังิานไดคุ้ณภาพตามขอ้ก าหนด) 4 
       

6. Be able to have quantity of work as in the specification. 

   (พนกังานสามารถปฏบิตังิานไดป้รมิาณตามขอ้ก าหนด) 4 
       

7. Strictly follow general rules/specification of work before performing task 

   such as wearing wrist strap. Work Instruction and badge etc. 

   (พนกังานปฏบิตัติามระเบยีบ หรอืขอ้ก าหนดทัว่ไปก่อนลงมอืปฏบิตังิานอย่าง 

   เครง่ครดั เชน่ การใสส่ายกราวด์,การตรวจสอบเอกสารกบังาน,การตดิบตัรและอืน่ๆ) 

 

2 

       

8. Have good knowledge and understanding to fill in document such as log 

   sheet and form. 

   (พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการกรอกขอ้มลูลงในเอกสาร เชน่ รนัการด์, ผงั
ควบคม, และฟอรม์ 

2        

9. Check the certified,P.M.sticker and cal sticker tools before working. 

   (พนกังานมกีารตรวจสอบบตัร Certify.P.M.sticker ตลอดจนตรวจสอบ 
เครื่องมอืเครื่องใชก้่อนทีจ่ะปฏบิตังิาน) 

1 
       

10. Have knowledge and understanding in housekeeping.safety and 

    working environment control. 

    (พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการรกัษาความสะอาด, ความปลอดภยั,  
    การควบความสภาพแวดลอ้มการท างาน 

 

1 

       

 25       = ______________ % 

 

Result   Continue Certification      Decertification     Reason __________________________ 

        (ยนืยนัการสอบเซอรท์ฟิายด)์             (ยกเลกิการเซอรท์ฟิายด)์  เพราะ 
 

Assess by / Date     _______________________________________ 

(ประเมนิโดย / วนัที่) 
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TRAINER PERFORMANCE EVALUATION FORM 

                   แบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏบิตังิานหลงัการฝึกอบรม 

หลกัสตูร  _________________    วนัทีฝึ่กอบรม เริม่      _________________ ถงึ    ___________________ 

ผูส้อน      _________________    จ านวนคนทีเ่ขา้อบรม  _________________ Opn  ___________________ 

Instruction  : (ค าแนะน า) 
   แผนก Training ใคร่ขอความรว่มมอืจากท่านทีไ่ดร้บัการเรยีน/ฝึกอบรมจากแผนก Training แลว้ โปรดแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอนะจากความรูส้กึที่
แทจ้รงิของท่าน เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงแกไ้ข ระบบวธิกีารเรยีน/ฝึกอบรม ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

(โปรดท าเครือ่งหมาย X (กากบาท) ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด และในกรณทีีท่่านมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิ โปรดระบุลงในช่องวา่งที่
ก าหนดให)้ 

 

องคป์ระกอบการเรียน/การสอน 

น ้าหนัก 

 ความ 

ส าคญั 

   คะแนนขององคป์ระกอบ คะแนน 

  รวม    (4) (3)     (2)  (1) 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 

1.     เอกสารประกอบการเรียน       

       1.1     ความเหมาะสมและประโยชน์ของเอกสาร ต่อเนื้อหาทีเ่รยีน      2      

       1.2     อุปกรณ์ และตวัอย่าง เหมาะสมกบัหวัขอ้และเนื้อหาทีเ่รยีน     2      

2.     การถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน       

       2.1     พดูเสยีงดงัฟังชดั     1      

       2.2     ยกตวัอย่าง หรอืเปรยีบเทยีบไดอ้ย่างเหมาะสม     1      

       2.3     สามารถอธบิายเนื้อหาไดช้ดัเจน     3      

       2.4     มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี     3      

3.     การมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเหน็       

        3.1    เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ หรอื 

                มคีวามเป็นกนัเอง 
    2      

4.     ค าศพัท์, ภาษา และ วิธีการ                 

        4.1     ความเหมาะสมของค าศพัทเ์ฉพาะทีใ่ช ้    1      

        4.2     วธิกีารอธบิายค าศพัทเ์ฉพาะเขา้ใจ ชดัเจนด ี    3      

        4.3     วธิกีารสอน ภาคปฏบิตัเิขา้ใจ ชดัเจนด ี    4      

5.     บรรยากาศทัว่ไป       

       5.1       บรรยากาศในหอ้งเรยีนภาคทฤษฎ ี    2      

       5.2       บรรยากาศการเรยีนภาคปฏบิตัิ    1      

       ผลรวม (เม่ือคณูด้วยน ้าหนักความส าคญัแล้ว)    25      

       

 

 

ขอ้เสนอแนะ ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

ความคดิเหน็ของทา่นมคีุณค่ายิง่ต่องาน Training และเราจะพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป.............  ขอขอบคณุ 




