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ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีหน้ำที่
รับผิดชอบด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรบริกำรวิชำกำรที่เป็นภำรกิจหลักคือ กำรจัดฝึกอบรม 
กำรอบรมเป็นวิธีกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำน เป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งในลักษณะงำนฝึกอบรมแบบ In – house 
Training และ Public Training ที่จัดให้กับองค์กรภำครัฐ เอกชน และรัฐวิสำหกิจ กำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมเพ่ือให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องศึกษำวิเครำะห์
กระบวนกำรปฏิบัติงำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภท In-house Training ของฝ่ำยบริหำรกำร
ฝึกอบรม เพ่ือให้ทรำบถึงประสิทธิภำพที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
ประเภท In-house Training รวมถึงปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ โดยกำรเทียบเคียงในกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมเอง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรงำน
กำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ทรัพยำกรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ ยิ่งในสภำวะ
ปัจจุบันที่มีกำรแข่งขันสูง ทุกองค์กรจ ำเป็นที่ต้องอำศัยก ำลังควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถของ
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน กำรฝึกอบรมและพัฒนำจึงเข้ำมำมี
บทบำทอย่ำงมำกในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกเป็นกำรสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรได้มี
ศักยภำพที่เพ่ิมมำกขึ้นในด้ำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ ทั้งในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
วำงแผนกำรเจริญเติบโตในอนำคต เพ่ือน ำไปแก้ไขปัญหำกำรท ำงำน ปิดช่องว่ำงควำมสำมำรถที่
ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำ  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ คือ เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์หนึ่งของกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งมี 4 วัตถุประสงค์ คือ สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ ใช้ประโยชน์ กำรได้มำซึ่ง
บุคลำกรที่เป็นคนดีคนเก่งโดยผ่ำนวิธีกำรสรรหำ คัดเลือกเข้ำมำแล้ว องค์กรจะต้องพัฒนำคนเหล่ำนั้น
ให้เป็นคนดีคนเก่งขึ้นไปอีก โดยต้องรู้ว่ำเขำเป็นใคร มีควำมถนัด มีจุดแข็ง และมีจุดอ่อนอย่ำงไร 
เพ่ือที่จะพัฒนำเขำเหล่ำนั้นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  
  กำรฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่ ง ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ มุ่ ง เน้นให้ เกิควำมรู้  
(Knowledge) ควำมเข้ำใจ (Understanding)  มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน (Attitude) มีทักษะที่
ดีในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (Practice) ตลอดจนเพ่ิมควำมสนใจใน
กำรปฏิบัติงำน (Interest) ดังนั้น องค์กรต่ำงๆ จึงเลือกวิธีกำรฝึกอบรมเพ่ือใช้พัฒนำบุคลำกรของ
ตนเองให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะและควำมเขี่ยวชำญสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
กำรฝึกอบรมเป็นสิ่งที่องค์กรควรจะให้ควำมส ำคัญ แต่สิ่งที่ควรตระหนักในกำรฝึกอบรมคือ กำรให้
ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรที่น ำไปสู่กำรฝึกอบรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งวัตถุประสงค์ในกำรฝึกอบรมที่
ชัดเจน ตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กรและพนักงำน เนื้อหำที่ใช้ในกำรฝึกอบรม วัสดุกำรเรียน
กำรสอน ควำมสำมำรถของวิทยำกร บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้และน ำไปใช้
งำน มีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในกำรฝึกอบรม ซึ่งจ ำ เป็นที่ต้องมีกำรประเมินผลเพ่ือให้ทรำบถึง
ประสิทธิภำพในแต่ละด้ำน อันน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม   
  อย่ำงไรก็ดีกำรฝึกอบรมนั้น จะประสบควำมส ำเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่ำจัดหลักสูตรได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของบุคลำกรทุกกลุ่มในองค์กร และต้องค ำนึงถึงกำรเพ่ิมควำมสำมำรถและควำมรู้ใหม่ๆ 
ที่บุคลำกรยังไม่มี  โดยกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ภำรกิจ หน้ำที่ ควำมต้องกำรในกำร 
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พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ และที่ส ำคัญบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมแล้วจะต้องน ำควำมรู้จำก
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหำ หรือ
สนองตอบควำมต้องกำรขององค์กรได้ 
  ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจกำรวิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร 
In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ด้วยเหตุผลที่
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชนผู้สนใจทั่วไป 
และมีหน่วยงำนภำครัฐ  และเอกชน มำใช้บริกำรต่อเนื่องยำวนำนเป็นระยะกว่ำ 20 ปี และส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง ได้รับมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล เป็น
ระบบบริหำรประกันคุณภำพขั้นพ้ืนฐำนอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงด้ำนคุณภำพและประกันคุณภำพใน
งำนฝึกอบรม  ทั้งนี้ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องยังเป็นแหล่งส ำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรม 
ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมหรือวิทยำกรฝึกอบรมให้กับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ตลอดจนถึง
ธุรกิจเอกชน โดยกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และเทคนิคฝึกอบรม ซึ่งถือว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของ
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ 
  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์ 
  1) เพ่ือวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training 
ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
  2) เพ่ือเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house 
Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) กำรศึกษำวิเครำะห์หัวข้อเรื่องดังกล่ำวนี้ จะท ำให้ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำ และ
ข้อมูลกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง  
  2) เพ่ือน ำผลกำรศึกษำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงในกำรบริหำรโครงกำร
ฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
  3) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรประเภท In-house 
Training ต่อไป  
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4. วิธีการศึกษา 
  1) รวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำศึกษำ จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำก
วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพ้ืนฐำนของควำมรู้ที่จะน ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป 
  2) น ำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี SWOT เพ่ือไปสู่แนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนกำร
จัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  
  
5. นิยามศัพท ์
  กระบวนการฝึกอบรม หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติเพ่ือที่จะท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรนั้นๆ เกิดกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ หรือควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซึ่งกำรฝึกอบรมสำมำรถท ำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
  โครงการฝึกอบรม หมำยถึง กำรก ำหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีกำร ตลอดจนแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม  
  มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หมำยถึง มำตรฐำนสำกล ซึ่งเป็นระบบ
บริหำรประกันคุณภำพขั้นพ้ืนฐำนอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงด้ำนคุณภำพ และกำรประกันคุณภำพ 
โดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะให้ระบบคุณภำพเท่ำเทียมกันระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ  
  การบริหารโครงการฝึกอบรม   หมำยถึง กำรจัดฝึกอบรมของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องมี
กำรจัดหลักสูตรต่ำงๆ ที่เป็นควำมรู้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและหน่วยงำนภำยนอกที่
ขอรับบริกำร ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องดูแลโครงกำรหลักสูตรต่ำงๆ  
  หลักสูตร In-house Training  หมำยถึง กำรจัดฝึกอบรมทีอ่งค์กรได้ก ำหนดควำมต้องกำร
มำให้ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องจัด โดยหลักสูตรได้รับกำรออกแบบให้เหมำะสมกับบุคลำกร ภำรกิจ 
เวลำเพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรตำมที่องค์กรประสงค์ 
  โดยใช้แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดฝึกอบรมด้วยเครื่องมือกำรประกันคุณภำพ ISO 9001 
ได้แก่ 
  1) กำรหำควำมต้องกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน 
  2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
  3) กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม 
  4) กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
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     - กำรสรรหำวิทยำกร 
     - รูปแบบในกำรฝึกอบรม 
    - ประเภทของเทคนิคกำรฝึกอบรม 
    - กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรม 
    - กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
    - กำรเลือกใช้กิจกรรมกำรฝึกอบรม  
    - วัสดุฝึกอบรม 
    - บรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรม  
  5)  สรุปประเมินผลกำรฝึกอบรม 
  6)  ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2558 – 2562 
  7)  ผลกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training  

 
 
 

  



   

5 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร  In-house Training ของส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเครำะห์กำรบริหำร
โครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 2) เสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร  In-house Training ของส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง โดยมีแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจัย เพ่ือเป็นกรอบในกำรศึกษำดังนี้ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และฝึกอบรม 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับ SWOT Analysis    
 4.  ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 5.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนขององค์กรที่ขำดไม่ได้ เนื่องจำกมนุษย์เป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่ส ำคัญที่สุด องค์กรจึงจ ำเป็นต้องเสำะแสวงหำทรัพยำกรมนุษย์เมื่อได้มำต้องมีกำรรักษำ พัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร กำรพัฒนำ
ทรพัยำกรมนุษย์มีควำมหมำยครอบคลุมถึงโครงกำรและกระบวนกำรเพ่ิมทักษะฝีมือควำมรู้ของคนทั้ง
คุณภำพและปริมำณ 
แนวคิด “กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” นั้นมีวิวัฒนำกำรเป็นเวลำยำวนำนแล้ว ตั้งแต่อดีตเรื่อยมำ
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์นั้นเป็นเพียงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หรือกำรเรียนรู้จำก
คนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ปัจจุบันแนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จึงเป็นกำรเน้น “คน” เป็น
เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคุณภำพคนให้มีควำมสมดุลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและทำงสังคม เพื่อให้
เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ทั้งทำง 
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วัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี กำรจัดกำรมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์จึงมีควำมส ำคัญตลอดมำ 
   1)  ความส าคัญและความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับทุกๆ ฝ่ำยในองค์กรไม่ใช่เป็นควำม
รับผิดชอบของฝ่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) เพียงฝ่ำยเดียว
หำกแต่เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันทุกฝ่ำยทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงพนักงำน
ปฏิบัติงำนทุกๆ คนในองค์กร เพรำะกำรพัฒนำเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ธุรกิจหลักๆ เช่น นโยบำยองค์กร 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ถ้ำสิ่งเหล่ำนี้ตัวใดตัวหนึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อเรื่องอ่ืนๆ ด้วย ยกตัวอย่ำง เช่น บริษัทมีนโยบำยในกำรเพ่ิมผลผลิตโดยมีกำรน ำ
เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตของผู้ปฏิบัติงำน 
นโยบำยนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของพนักงำน ดังนั้นองค์กรจ ำเป็นต้องมี
กำรปรับปรุง พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ เกิดทักษะ ควำมเข้ำใจที่เหมำะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรก ำลังเผชิญอยู่ 
     กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง กำรที่องค์กรจะอยู่รอดและมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ องค์กรต้องมีกำรเรียนรู้และมีกำรปรับตัวเพ่ือรู้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรที่องค์กรจะมีกำรเรียนรู้ได้นั้นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีคุณลักษณะที่มีควำมพร้อมและยอมรับต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง องค์กรนั้นจึงเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดังนั้น กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนธุรกิจขององค์กรสำมำรถพร้อมที่จะแข่งขันได้
ตลอดเวลำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส ำคัญต่อประสิทธิภำพขององค์กร องค์กรที่มี
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สำมำรถใช้ศักยภำพที่มีอยู่ให้ตรงกับควำมต้องกำร
ขององค์กร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
    Pace, Smith และ Mills (1991) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกำรบูรณำกำรของกำรพัฒนำตัวบุคคล (Individual 
Development) กำรให้ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน หรือกำรพัฒนำสำยอำชีพ (Career 
Development) และกำรพัฒนำองค์กร (Organization Development) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต 
คุณภำพ โอกำส และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรสูงสุดให้แก่สมำชิกขององค์กร เพ่ิมประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลขององค์กร 
    ดีลำฮำเย (Delahaye, 2005, p. 13) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจำกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
และยังเก่ียวข้องกับกำรบริหำร 
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ควำมหลำกหลำย กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ กำรบริหำรสมัยใหม่ กำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ กำรสร้ำงหุ้นส่วน
กำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ในงำน 
    สวอนสันและฮอลตัน (Swanson and Holton, 2009, p. 27) ได้ให้ควำมหมำย
ของ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ไว้ว่ำ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำและปลดปล่อยพลังควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ือสร้ำงระบบกำรท ำงำนและกระบวนกำรภำยใน เช่น กระบวนกำรกลุ่มระบบงำน 
และกำรท ำงำนของบุคลำกรแต่ละคนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    จ ำเนียร จวงตระกูล (2547) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยจ์ะมุ่ง 
ไปสู่กำรพัฒนำบุคคลและองคก์รเพ่ือควำมส ำเร็จขององคก์รควำมมุ่งหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์จึงเน้นอยู่ในตัวบุคคลที่น ำมำสู่ควำมส ำเร็จของตัวบุคคลและองคก์ร 
    จิตติมำ อัครธิติพงศ์ (2556) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ไว้ว่ำ 
กระบวนกำรที่พัฒนำให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรเพ่ิมผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โดยผ่ำนกิจกรรม
ควำมคิดริเริ่ม และกิจกรรมทำงกำรบริหำร ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพ่ือเพ่ิมพูน ควำมรู้ 
ทักษะ ควำมช ำนำญในงำนที่ปฏิบัติอันจะสร้ำงศักยภำพในตัวบุคคลให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กำร 
    ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ไว้ว่ำ 
เป็นศำสตร์และวิชำชีพที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรคิดอย่ำงเป็นองค์รวมอย่ำงตั้งใจ และอย่ำงก้ำวหน้ำ
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในงำน และปรับปรุงพฤติกรรมกำรท ำงำนที่เหมำะสมให้กับสมำชิกขององค์กำรโดย
กำรใช้ 
กลยุทธ์และวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของบุคคล กลุ่ม และองค์กรซึ่งเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ เพื่อองค์กรเกิดศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ในเวลำที่องค์กำรต้องกำร 
    จำกควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่บุคคล โดยกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตลอดจนขวัญและก ำลังใจ คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนโดยผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
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 1.2  ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับสภำพกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ยิ่งท ำให้องค์กรต้องให้กำรพัฒนำทรัพยำกรนุษย์ เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกำรท ำงำนให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรให้กับองค์กรได้ ดังนั้น กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มีประโยชน์ต่อพนักงำน 
ต่อผู้บังคับบัญชำ และต่อองค์กร ดังนี้ 
   ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อพนักงาน 
   1) ช่วยท ำให้พนักงำนเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน และเพ่ิมคุณค่ำแก่ตนเอง 
   2) ช่วยท ำให้พนักงำนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ หรือควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
ตนเอง 
   3) ช่วยท ำให้พนักงำนเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้กับตนเองและองค์กร 
   4) ช่วยท ำให้พนักงำนได้เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกำรได้รับกำรดูแลเอำ
ใจใส่ ดูแลในกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้เกิดควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 
   5) ช่วยท ำให้พนักงำนมีทักษะ ฝีมือ และควำมช ำนำญเป็นที่ยอมรับในหมู่เพ่ือนในอำชีพ
เดียวกัน 
   6) ช่วยลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้งำนให้น้อยลง เมื่อได้รับกำรพัฒนำที่ถูกต้องเหมำะสม
ก็จะท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพ 
   ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อผู้บังคับบัญชา 
   1) ช่วยลดภำระ หน้ำที่ในกำรสอนงำน และควบคุมงำนของหัวหน้ำงำน เนื่องจำก
พนักงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจะท ำให้พนักงำนมีทักษะ ควำมช ำนำญท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
โดยไม่เป็นภำระของหัวหน้ำงำน 
   2) ช่วยส่งเสริมให้หัวหน้ำงำนมีเทคนิคในกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรกับลูกน้องได้ดี 
เนื่องจำกกำรสื่อสำรมีควำมจ ำเป็นในกำรมอบหมำยงำนระหว่ำงหัวหน้ำงำนและลูกน้อง หำกลูกน้องมี
ทักษะในกำรท ำงำนที่เชี่ยวชำญจะท ำให้กำรสื่อสำรของหัวหน้ำงำนประสบควำมส ำเร็จได้ 
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพของหัวหน้ำงำนในกำรควบคุมบังคับบัญชำงำน
ระหว่ำงหัวหน้ำงำนและลูกน้องได้ 
   4) ช่วยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกน้องให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรมและเกิด
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และลดปัญหำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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   ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อองค์กร 
   1) ช่วยท ำให้ระบบและวิธีกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพสำมำรถแข่งขันกับ
องค์กรอ่ืนๆ ได้ 
   2) ช่วยท ำให้องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำยและลดของเสียในกระบวนกำรผลิต เนื่องจำก
พนักงำนมีควำมรู้ ทักษะ ควำมช ำนำญก็ย่อมปฏิบัติงำนไม่มีควำมผิดพลำดจึงลดของเสียได้ 
   3) ช่วยท ำให้พนักงำนมีโอกำสได้รับควำมรู้ ควำมคิดใหม่ๆ ให้กับองค์กร และสร้ำง
ผลงำนที่ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้กับองค์กรอยู่ตลอดเวลำ 
   4) ช่วยท ำให้องค์กรมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
   5) ช่วยท ำให้องค์กรมีพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือพนักงำนที่เก่ง สำมำรถ
แข่งขันในธุรกิจเดียวกันและอ่ืนๆ ได้ 
   6) ช่วยท ำให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับองค์กร หำกองค์กรมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ก็ย่อมท ำให้พนักงำนเกิดควำมจงรักภักดีต่อองค์กร 
   กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อพนักงำน ท ำให้พนักงำนเกิดควำมรู้ ทักษะ 
ควำมช ำนำญ สำมำรถท ำงำนให้เกิดผลผลิตต่อองค์กรได้ รวมทั้งท ำให้เพ่ิมศักยภำพให้กับพนักงำนได้ 
ทั้งนี้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชำได้ลดภำระในกำรสอนงำนและควบคุมงำน 
รวมทั้งเป็นกำรเสริมเทคนิคให้ผู้บังคับบัญชำในกำรมอบหมำยงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรให้แข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ในสังคมธุรกิจ 
 1.3  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรทนุษย์ 
   กิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำรพัฒนำ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้มีจุดเน้นที่ต่ำงกัน ดังนี้คือ 

 

               
 
 

แผนผังที่ 2.1 จุดเน้นอย่ำงง่ำยที่ใช้แยกแยะควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำร
พัฒนำ 
ที่มา: อรุณ  รักธรรม, กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม : ศึกษำเชิงพฤติกรรม (2537 : 5) 

 
 

กำรศึกษำ 

เน้นที่ตัวบุคคล 

กำรพัฒนำ 

เน้นที่องค์กรและสังคม 

กำรฝึกอบรม 

เน้นที่งำน 
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   การฝึกอบรม (Training) มีจุดเน้นอยู่ที่งำนของบุคคลในขณะนั้น ที่จะต้องเรียนรู้และมี
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพ่ือมุ่งให้สำมำรถท ำงำนใน
ต ำแหน่งนั้นๆ ได้ หรือท ำงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถฝึกปรืองำนที่มีควำมยำกมำกยิ่งขึ้น 
   กำรฝึกอบรมเป็นกำรคำดหวังว่ำ เมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแล้วจะ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้ทันที หรือมีพฤติกรรมในกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของ
องค์กร กำรฝึกอบรมเป็นกำรเสียค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูงขององค์กรและเป็นสิ่งที่องค์กรจะคำดหวัง/
เล็งผลเลิศว่ำผลที่จะได้รับต้องคุ้มค่ำเงินที่เสียไป เมื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถท ำงำนในควำม
รับผิดชอบได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสำมำรถที่จะประเมินผลได้จำกกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงไรก็
ตำมมีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ผ่ำนกำรอบรมอำจจะยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมควำมมุ่งหวังขององค์กร 
ซึ่งอำจเป็นผลจำกหลักสูตรที่มีกำรจัดเนื้อหำไม่เหมำะสม ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอน
กำรท ำงำน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ หรือสภำวะต่ำงๆ ที่ผันแปรไปจำกที่คำดคะเน แต่
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ยังถือว่ำอยู่ในระดับที่ต่ ำเม่ือเทียบกับกำรพัฒนำบุคคลโดยวิธีอ่ืน 
   การศึกษา (Education) จุดเน้นของกำรจัดกำรศึกษำ คือ กำรเตรียมบุคคลให้มีควำม
พร้อมในกำรท ำงำนตำมควำมต้องกำรขององค์กรในอนำคต กำรศึกษำยังคงต้องเก่ียวกับกำรท ำงำนอยู่ 
แต่จะแตกต่ำงไปจำกกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็นกำรเตรียมเรื่องงำนในอนำคตซึ่งอำจจะเหมือนหรื อ
แตกต่ำงไปจำกกำรท ำงำนในปัจจุบันก็ได้ กำรศึกษำที่องค์กรใช้เสมอๆ จะเป็นกำรเตรียมบุคคลเพ่ือ
กำรปรับเลื่อนยศ ต ำแหน่งและหน้ำที่ เนื่องจำกเป็นกำรลงทุนอย่ำงหนึ่งขององค์กรในกำรเตรียม
บุคลำกรของตนให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนให้กับองค์กรในอนำคต จึงประเมินผลได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนที่จะต้องปฏิบัติในอนำคต กำรศึกษำจึงมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำงของกำรลงทุน 
   เนื่องจำกในบำงครั้งองค์กรคำดหวังผลได้ที่เกิดจำกกำรลงทุนพัฒนำบุคลำกรของตนแล้ว
ไม่ได้ผลดังที่หวังไว้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตำมที่ท ำให้บุคลำกร ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ หรือหวังผลเลิศ
จำกกำรศึกษำไว้สูงเกินไป 
   การพัฒนา (Development) จุดเน้นของกำรพัฒนำมุ่งที่จะให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมต้องกำรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโต มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดนิ่ง กำรพัฒนำ
มักเกี่ยวข้องกับกำรจัดโปรแกรมในกำรเรียนรู้และก่อให้เกิดประสบกำรณ์แก่บุคลำกรขององค์กร 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรขององค์กร “กำรพัฒนำ” ถือเป็น
กำรลงทุนในระยะยำวขององค์กรที่เล็งผลเลิศถึงผลลัพธ์ในอนำคต ซึ่งอำจจะต้องใช้ระยะเวลำอัน
ยำวนำน และมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปจึงเป็นลักษณะที่ยำกแก่กำรประเมินผล 
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   นอกจำกนั้นแล้วกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีควำมแตกต่ำงในเรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ กำรพิจำรณำ
ในเชิงเศรษฐกิจกำรประเมิน และอัตรำกำรเสี่ยง ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 : ควำมแตกต่ำงของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำและกำรพัฒนำ ที่เน้นพิจำรณำในเชิง 

         เศรษฐกิจกำรประเมินและอัตรำเสี่ยง 

กจิกรรม จุดเน้น การพจิารณาเชิง 
เศรษฐกจิ 

การประเมินผล อตัราการเส่ียง 

การฝึกอบรม งานปัจจุบนัของผู ้
ด ารงต าแหน่ง 

เป็นค่าใชจ่้าย จากการ 
ปฏิบติังาน 

ต ่า 

การศึกษา งานในอนาคตซ่ึงแต่
ละคนตอ้งเตรียม
ศึกษาไว ้

เป็นการลงทุน 
(ระยะสั้น) 

จากการ
ปฏิบติังานท่ีจะ
กระท าในอนาคต 

ปานกลาง 

การพฒันา คนและงานหรือ
กิจกรรมขององคก์ร
ในอนาคต 

เป็นการลงทุน 
(ในอนาคต) 

ท าไดย้าก สูง 

ที่มา : อรุณ  รักธรรม, กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม : ศึกษำเชิงพฤติกรรม (2537 : 6) 
 
   จำกตำรำงจะเห็นว่ำ กำรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมและเครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในปัจจุบันที่เชื่อว่ำมีประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจำกมีลักษณะที่เน้นเฉพำะ และเห็นผลได้ใน
ระยะเวลำไม่นำนนัก จึงสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี เพรำะองค์กรต้อง
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้น้อยที่สุดให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุดในเวลำอันจ ำกัด 
   ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำยในองค์กร
เพรำะทรัพยำกรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่มีคุณค่ำ ท ำให้องค์กรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำง
ต่อเนื่องต่อกระแสโลกในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ พร้อมที่จะแข่งขันต่อไปได้ องค์กร
ต้องมีกำรเรียนรู้และมีกำรปรับตัวเพ่ือรู้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรจะมีกำรเรียนรู้ได้นั้น
ต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมพร้อมยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส ำคัญต่อประสิทธิภำพขององค์กร องค์กรที่มีทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สำมำรถใช้ศักยภำพท่ีมีอยู่ให้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร กิจกรรม 
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ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถจัดท ำรูปแบบเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ 3 ลักษณะ 1) 
กำรฝึกอบรม (Training) 2) กำรศึกษำ (Education) 

 
3) กำรพัฒนำ (Development) เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้เพื่อมุ่งให้เกิดกำรเจริญเติบโตตำมสติปัญญำ
ของบุคคลไม่เก่ียวข้องกับงำนที่ท ำอยู่ไม่ว่ำจะเป็นปัจจุบันหรืออนำคต  
 1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
   1.4.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
    กำรฝึกอบรมบุคลำกรเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมรู้ (Knowledge) ควำมสำมำรถ และทักษะ (Skill) ควำมช ำนำญ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน โดยมีนักวิชำกำรหลำยๆ ท่ำนที่ให้ควำมหมำยของกำร
ฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
    โกลดสติน และ ฟอร์ด  (Goldstein and Ford, 2002, p.12) ได้อธิบำยว่ำ กำร
ฝึกอบรมเป็นทักษะในกำรเรียนรู้ เป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวคิด หรือทัศนคติอย่ำงมีแบบแผน เพื่อ
ผลของกำรปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน บุคลำกรที่ถูกจ้ำงเข้ำมำนั้นต้องมีควำมสำมำรถขั้น
พ้ืนฐำนที่จะพัฒนำเพ่ือให้ประสบควำมส ำเร็จ และกำรฝึกอบรมนั้นจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนที่
ต้องกำร 
    อีแวนซ์วิช เอ็ม (Ivancevich M., 2007, p. 399) ได้ให้ควำมหมำยของ กำร
ฝึกอบรมไว้ว่ำ กำรฝึกอบรมเป็นกระบวนกำรที่เป็นระบบเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงำนที่
น ำไปสู่ทิศทำงท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทักษะและควำมสำมำรถที่จะต้องใช้
ในงำนปัจจุบัน 
    เรย์มอนด์ เอ. โนว์ (Raymond A. Noe, 2010, p.3-4) ได้ให้ควำมหมำยของกำร
ฝึกอบรมไว้ว่ำ เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้เกิดควำมรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (skill) หรือพฤติกรรม (behavior) ที่ท ำให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้
ส ำเร็จได้ โดยองค์กรจะต้องเป็นผู้ให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดโปรแกรมกำร
ฝึกอบรมที่จะเพ่ิมควำมรู้ ทักษะ และพฤติกรรจะต้องสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกรรมกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวันด้วยจึงจะท ำให้เกิดผลดีในกำรได้รับ 
    สมชำติ  กิจยรรยง (2555, หน้ำ 15) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ
กระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบที่สำมำรถช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ 
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พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลนั้นสำมำรถปฏิบัติงำนอยู่ในควำม
รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ชูชัย  สมิทธิไกร (2556, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือสร้ำงควำมรู้หรือเพ่ิมพูนควำมรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skill) ควำมสำมำรถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลำกร อันจะช่วยปรับปรุงให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูง 
    สมคิด  บำงโม  (2557, หน้ำ 13) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ 
กระบวนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเฉพำะด้ำนของบุคคลโดยมุ่งเพ่ิมพูนควำมรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) เพ่ือที่จะน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้ดีและสูงขึ้น อันจะ
ท ำให้บุคลำกรมีผลกำรท ำงำนที่ดีก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน และสำมำรถท ำให้องค์กำร
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรฝึกอบรมจึงเป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำบุคคลในองค์กำร 
    ธัญญำ  ผลอนันต์ (2547) ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรมว่ำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรในอันที่จะพัฒนำบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
    จำกค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำว สรุปควำมหมำยของกำรฝึกอบรมได้ว่ำ เป็น
กระบวนกำรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญในงำน เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้กับ
บุคลำกรในกำรเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงำนอย่ำงยั่งยืน 
   1.4.2  กระบวนการในการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
    กระบวนกำรฝึกอบรม (The training process) เป็นขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดให้เกิดทักษะแนวควำมคิด กฎเกณฑ์ หรือทัศนคติ เพ่ือเพ่ิมผลกำรท ำงำนของ
พนักงำน หรือเป็นขั้นตอนกำรฝึกหัดงำนขององค์กรแก่พนักงำนใหม่ เพ่ือให้พนักงำนมีควำมรู้ควำม
ช ำนำญในเทคนิคต่ำงๆ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ มีประสบกำรณ์ และมีพัฒนำด้ำน
ต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
    กระบวนกำรที่จะท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ 
และควำมช ำนำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ กำรจัด
โครงกำรฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่งในหลำยวิธีกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร และกำรฝึกอบรม 
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จะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หำกผู้รับผิดชอบจัดกำร
ฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรฝึกอบรม และวิธีด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนอย่ำงเหมำะสม 
    กระบวนกำรฝึกอบรม มีข้ันตอนดังนี้  
    ขั้นที่ 1 กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม นับเป็นระยะแรกของกำรฝึกอบรม
เป็นระยะที่ด ำเนินกำรหำข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้เชื่อมั่นว่ำจ ำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรมอย่ำงแท้จริง
กำรฝึกอบรมต้องใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำง ซึ่งเมื่อคิดเป็นงบประมำณแล้วจะมีจ ำนวนไม่มำก ดังนั้น
กำรศึกษำข้อมูลในขั้นตอนนี้จะท ำให้บ่งบอกได้ว่ำ สมควรจะจดจ ำด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือไม่และ
ท ำไม 
    ขั้นที่ 2 กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลมำแล้ว และลงควำมเห็นว่ำสมควรที่จะจัดกำรฝึกอบรมได้จึงน ำมำสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม หรือ
เรียกได้ว่ำโครงกำรเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนั่นเอง หลักสูตรจะประกอบด้วย หัวข้อ
วิชำวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหำ หรือประเด็นส ำคัญ เทคนิคหรือวิธีกำรฝึกอบรม สื่อที่จะใช้
รวมทั้งเวลำที่ก ำหนดไว้ด้วย ซึ่งหลักสูตรที่กล่ำวนี้จะต้องมีกำรเรียงล ำดับ หัวข้อวิชำที่เป็นระบบและ
เหมำะสม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้จนกระทั่งเป็นพฤติกรรมและสำมำรถท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้องเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
    ขั้นที่ 3 กำรจัดด ำเนินกำรฝึกอบรม หลักกำรสร้ำงหลักสูตรส ำเร็จลงแล้วก็น ำไป
เขียนโครงกำรบริหำรเพ่ือขออนุมัติจัดกำรฝึกอบรมซึ่งในข้ันตอนนี้จะเน้นหนักในด้ำนกำรบริหำร
โครงกำร เช่น ด้ำนกำรจัดกำรบุคคลที่จะรับผิดชอบกำรฝึกอบรม ด้ำนเงินหรืองบประมำณที่จะต้องใช้
ในกำรฝึกอบรม ตลอดจนกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดีเพ่ือเอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้ซึ่ง
จะท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรหำควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรม กำรสร้ำงหลักสูตร กำรจัดด ำเนินกำรฝึกอบรม กำรประเมินผล  
    ขั้นที่ 4 กำรประเมินกำรฝึกอบรม กำรฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว ก็จะต้องท ำกำรประเมินว่ำผลออกมำเป็นอย่ำงไร กำรประเมินนั้นจะต้องกระท ำทุกขั้นตอน นับ
แต่กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมว่ำ ควำมจ ำเป็นที่ได้มำนั้น ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ 
หลักสูตรที่สร้ำงข้ึนมำนั้นเหมำะสมหรือไม่ รวมทั้งกำรจัดด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ ซึ่งกำร
ประเมินดังกล่ำวจะต้องพิจำรณำ โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นสมบูรณ์ข้ึน แสดงให้เห็นว่ำกำรฝึกอบรมครั้งนี้มีข้อบกพร่องที่
จะตอ้งได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องและเหมำะสม และคุ้มกับงบประมำณและเวลำที่ต้องสูญเสีย
ไป 
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    สรุปกระบวนกำรฝึกอบรมทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) กำรรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอน
เพ่ือค้น หำว่ำใครท ำอะไร เพ่ือกำรรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีรำยนำมบุคลำกรลักษณะกำรท ำงำน หน้ำที่
รับผิดชอบ ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ 3) กำร
สรุปผลเป็นขั้น ตอนกำรพัฒนำอุปกรณ์กำรสอน กำรสร้ำงหลักสูตร กำรเลือกเทคนิค กำรฝึกอบรม
และพัฒนำ และกำรเขียนแบบประเมินผลกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ 
   1.4.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
    กำรฝึกอบรมถือว่ำเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงหนึ่งของผู้บริหำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล กำรฝึกอบรมเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงผลงำน กำรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเพ่ิม
ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลำกรอันจะท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรท ำงำนให้
สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
    โดยทั่วๆ ไปแล้วองค์กรต่ำงๆ มักจะจัดกำรฝึกอบรมตำมประเภทบุคคลผู้เข้ำรับ
กำรฝึกไว้กว้ำงๆ ดังนี้  
    1) กำรฝึกอบรมที่จัดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ขององค์กร ได้แก่ กำรอบรม
ปฐมนิเทศ เป็นต้น 
    2) อบรมเจ้ำหน้ำที่ชั้นปฏิบัติกำร อำทิ กำรฝึกกำรท ำงำน กำรฝึกอบรมทำง
เทคนิค วิทยำศำสตร์ วิชำช่ำง เป็นต้น 
    3) กำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บังคับบัญชำ เช่น กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชำ เป็นต้น 
    4) กำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำร เช่น กำรพัฒนำนักบริหำร เป็นต้น  
    นอกจำกนี้ยังอำจแยกกำรฝึกอบรมตำมระยะเวลำ กำรจัดฝึกอบรมก่อนหรือหลัง
เข้ำท ำงำน (Pre Post entry training) ได้อีกประเภทหนึ่ง 
    กำรที่องค์กรใดจัดให้มีกำรฝึกอบรมย่อมมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประเภท (สมพงษ์  
เกษมสิน, 2516) ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงถำวร และวัตถุประสงค์เชิงปัจเจกบุคคล 
    วัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นหนักไปในส่วนงำน ทั้งนี้เพ่ือ 
    1) แนะน ำวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ดีที่สุด 
    2) สร้ำงควำมสนใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
    3) ปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
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    4) ลดกำรสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในกำรท ำงำน 
    5) พัฒนำฝีมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล 
    6) จัดวำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
    7) พัฒนำกำรบริหำรโดยเฉพำะด้ำนบุคลำกรให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ำย 
    8) ฝึกฝนบุคคลไว้เพ่ือรองรับควำมก้ำวหน้ำของงำนและกำรขยำยงำนขององค์กร 
    9) สนองบริกำรอันมีประสิทธิภำพแก่สำธำรณชนหรือผู้มำติดต่อ 
    วัตถุประสงค์เชิงปัจเจกบุคคล เป็นวัตถุประสงค์ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน
องค์กร ทั้งนี้เพ่ือ 
    1) ควำมก้ำวหน้ำในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง 
    2) พัฒนำท่ำทีและบุคลิกภำพในกำรปฏิบัติงำน 
    3) พัฒนำฝีมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล 
    4) ฝึกฝนกำรใช้ กำรวินิจฉัยพิจำรณำในกำรตัดสินใจ 
    5) เรียนรู้หรือลดกำรเสี่ยงภัยในกำรท ำงำน 
    6) ปรับปรุงสภำพในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น 
    7) ส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
    8) สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยและควำมมุ่งหมำยขององค์กรแก่บุคคลที่
ปฏิบัติงำนอยู่ให้ดีขึ้น 
    9) สร้ำงให้มีควำมพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
    สรุปได้ว่ำวัตถุประสงค์ของกำรอบรม คือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดขึ้นมำ 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงทัศนคติที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำร
ขององค์กร 
   1.4.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
    กำรฝึกอบรมบุคลำกรเป็นเครื่องมือของกำรบริหำรชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับกำรจัดขึ้น
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร ดังนั้น กำรฝึกอบรมบุคลำกรจึงควรจะ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยขององค์กร หำกกำรฝึกอบรมไม่สำมำรถจะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย
ใดๆ แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะจัดกำรฝึกอบรมขึ้นมำ กล่ำวโดยทั่วไปแล้ว กำรฝึกอบรมมีบทบำท
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กรได้ในหลำยๆ ทำงด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ( McGeehan; & 
Thayer, 1961) 
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    1) ช่วยพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และเจตคติของพนักงำน กำร
ฝึกอบรมจะช่วยปรับปรุงให้พนักงำนมีคุณสมบัติที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม อันจะส่งผลให้
ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
    2) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน โดยกำรลดปริมำณเวลำที่ใช้ในกำร
ผลิตสินค้ำหรือบริกำร แต่ยังได้สินค้ำหรือบริกำรที่มีปริมำณและคุณภำพคงเดิม นอกจำกนั้นยังลด
เวลำที่ใช้ในกำรพัฒนำพนักงำนที่ขำดประสบกำรณ์ เพ่ือให้มีผลปฏิบัติงำนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ 
    3) ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต โดยกำรลดปริมำณสินค้ำที่ผลิตอย่ำงไม่ได้มำตรฐำน 
    4) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรบุคคล โดยลดอัตรำกำรลำออกจำกงำน กำร
ขำดงำน กำรมำท ำงำนสำย อุบัติเหตุ กำรร้องทุกข์ และสิ่งอ่ืนๆ ที่บั่นทอนประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
    5) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยกำรช่วยปรับปรุงระบบกำร
ให้บริกำรหรือส่งสินค้ำแก่ลูกค้ำ 
    6) ช่วยพัฒนำพนักงำนเพ่ือใช้เป็นก ำลังทดแทนในอนำคต กำรฝึกอบรมบุคลำกร
จะช่วยให้องค์กรมีก ำลังทดแทนได้ทันท่วงที หำกมีพนักงำนบำงส่วนเกษียณ หรือลำออกจำกกำร
ท ำงำน 
    7) ช่วยตระเตรียมพนักงำนก่อนกำรก้ำวขึ้นไปสู่ต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีสูงขึ้น กำร
ฝึกอบรมช่วยให้พนักงำนที่ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งใหม่ มีควำมพร้อมและสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
ต ำแหน่งใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม 
    8) ช่วยขจัดควำมล้ำหลังด้ำนทักษะ เทคโนโลยี วิธีกำรท ำงำน และกำรผลิต กำร
ฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงำนขององค์กรมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง
ของโลก และช่วยให้องค์กรสำมำรถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 
    9) ช่วยให้กำรประกำศใช้นโยบำยหรือข้อบังคับขององค์กร ซึ่งได้รับกำรแก้ไขหรือ
ร่ำงขึ้นมำใหม่เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
    10) ช่วยปรับปรุงและพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนในองค์กร ซึ่งได้รับ
กำรแก้ไขหรือร่ำงขึ้นมำใหม่เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
    วิจิตร  อำวะกุล (2540: 40-45) ได้สรุปควำมว่ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมที่เห็นเด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์กันมำเป็นระยะเวลำนำน ก็คือ 
    1) สนองควำมต้องกำรก ำลังคน (Meeting Manpower Needs) 
    2) เป็นกำรลดเวลำกำรเรียนรู้ให้สั้นเข้ำ (Reduce Learning Times) 
    3) ปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้สูงขึ้น (Improved Performance) 
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    4) ลดควำมสิ้นเปลือง (Reduce Wastage) 
    5) ลดกำรขำดงำน (Less Absenteeism)  
    6) ลดอุบัติเหตุ (Fewer Accident) 
    7) ลดกำรลำออกของคนงำน (Reduce Labor Turnover) 
    8) เพ่ือประโยชน์แก่พนักงำนผู้รับกำรอบรมเอง (Benefits to Employee) 
    ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม คือ กำรเพิ่มพูนทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติที่ดีให้กับพนักงำน อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน สำมำรถสร้ำงงำนที่มีคุณภำพ ลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย 
และอุบัติเหตุในกำรท ำงำน เพ่ือควำมส ำเร็จขององค์กรและผู้เข้ำรับกำรอบรม 
   1.4.5 ประเภทของการฝึกอบรม 
    จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์ (2542) ได้แบ่งประเภทของกำรฝึกอบรมออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
    1) กำรฝึกอบรมก่อนประจ ำกำร (Pre-Entry Training) เป็นกำรฝึกอบรมให้กับผู้
เข้ำงำนใหม่ หรือเพ่ิงจะเริ่มโครงกำรใหม่ โดยทั่วไปผู้เข้ำอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงำน ซึ่งเนื้อหำ
ของกำรอบรมจะเน้นในเรื่องของภำรกิจแรกเริ่ม และภำรกิจทั่วไปขององค์กร เนื้อหำโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะผสมผสำน คือมีทั้งกำรฝึกอบรมในห้อง และกำรฝึกอบรมภำคสนำม ปกติจะมีช่วงเวลำที่ไม่
นำนนัก ตั้งแต่ 2-3 วัน หรือบำงกรณีอำจจะใช้เวลำเป็นเดือน 
    2) กำรฝึกอบรมระหว่ำงประจ ำกำร (In-Service Training) เป็นกำรอบรมในช่วง
ที่เข้ำไปท ำงำนแล้ว หรือผ่ำนระยะทดลองงำนแล้ว กำรฝึกอบรมจะจัดให้เป็นระยะๆ ให้กับระดับของ
บุคลำกรที่แตกต่ำงกัน มีทั้งในเรื่องของกำรบริหำรทั่วไป กำรอบรม กำรจัดกำร กำรอบรมเฉพำะ
หน้ำที่ หรือกำรอบรมเฉพำะเรื่องคล้ำยๆ กับ On the Job Training ซึ่งระยะเวลำยืดหยุ่นได้ตำม
ควำมต้องกำร ส่วนใหญ่จะใช้เวลำไม่นำนนักประมำณ 1-3 สัปดำห์ 
    3) กำรฝึกอบรมในโครงกำร (Project Related Training) เป็นกำรอบรมที่จัดให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในโครงกำร อำทิเช่น โครงกำรที่ได้รับทุนอุดหนุนจำกต่ำงประเทศซึ่งมีระยะเวลำ
ไม่นำนนัก เป็นกำรอบรมเฉพำะเรื่อง หรือเฉพำะประเภทของบุคลำกรมีท้ังกำรอบรมทำงด้ำนเทคนิค
และกำรอบรมในเชิงกำรจัดกำร จัดอบรมโดยผู้ให้ทุน ปกติระยะสั้นคือ 1-3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับควำม
จ ำเป็นของโครงกำร 
    4) กำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำตนเอง (Self-Development Training) กิน
ควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม อำทิ กรณีบุคคลที่ท ำงำนมำนำน และควำมรู้เริ่มตีบตัน เริ่มจะไม่ทัน 
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กับข้อมูลหรือวิทยำกำรสมัยใหม่ ก็จะเริ่มคิดถึงกำรพัฒนำตนเอง ซึ่งอำจจะเป็นกำรอบรมเพ่ือฟ้ืน
ควำมรู้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรอบรมเต็มเวลำหรือบำงส่วนของเวลำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัดจะให้กำร
อนุมัติและสนับสนุนด้ำนกำรเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรไปอบรมนอกสถำนที่ ระยะเวลำจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติที่หน่วยงำนต้องกำรจะพัฒนำมีทั้งระยะสั้นและระยะยำว หรือบำงคนอำจจะลำไปศึกษำต่อ 
ซึ่งกำรศึกษำต่อก็คือกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรเช่นกัน 
    สรุปได้ว่ำประเภทของกำรฝึกอบรมจ ำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ กำรฝึกอบรม
ก่อนประจ ำกำร กำรฝึกอบรมระหว่ำงประจ ำกำร กำรฝึกอบรมในโครงกำร กำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ
ตนเอง ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะ และควำมเหมำะสมของงำน 
เพ่ือให้พนักงำนมีทักษะ ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์ตำมที่องค์กรคำดหวัง และ
เป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่ำงเหมำะสม 
   
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ISO 9000 
 2.1 ประวัติมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
   ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพเป็นระบบที่มีพัฒนำกำรมำจำกระบบประกันคุณภำพ ซึ่ง
เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1970 เพ่ือให้องค์กรน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ในด้ำนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภำพ ท ำให้มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ
และควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกข้ึน โดย
มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำร มีกำรสื่อนโยบำย และเป้ำหมำยด้ำน
คุณภำพให้เข้ำใจทั่วทั้งองค์กรมีกำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน และใช้ทรัพยำกรที่
เหมำะสมเพียงพอที่จะท ำให้เกิดคุณภำพ 
   กำรน ำระบบบริหำรคุณภำพไปใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก กลำยเป็นเงื่อนไขที่ผู้ผลิต
หรือผู้ให้บริกำรจะได้รับกำรยอมรับ จนกระทั่งได้มีกำรน ำไปก ำหนดเป็นมำตรฐำนในระดับสำกลของ
องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization for Standardization) 
หรือ  ISO 
ซึ่งรู้จักกันแพร่หลำย ในชื่ออนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 
   มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 ก ำหนดขึ้นโดยองค์กำรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งมี
คณะกรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 176 (ISO/TC 176: Quality Management and Quality 
Assurance) เป็นผู้จัดท ำ องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำนเป็นองค์กำรช ำนำญพิเศษที่ 
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ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรก ำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำ หรือเกิดระบบมำตรฐำน
ของโลกท่ีสมบูรณ์ 
   มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 ประกำศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2530 
(ค.ศ. 1987) และมีกำรแก้ไขมำตรฐำน 2 ครั้ง ในปี 2537 (ค.ศ. 1994) และปี 2534 (ค.ศ.2000) 
ประเทศไทยโดยส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ได้น ำมำตรฐำนดังกล่ำว มำ
ประกำศใช้เป็นครั้งแรกในปี 2534 ในชื่อ “อนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ มอก. ISO 
9000” โดยมีเนื้อหำเหมือนกันทุกประกำรกับอนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพของ ISO 
   มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 เป็นมำตรฐำนที่มีกำรน ำไปใช้อย่ำง
แพร่หลำยทั่วโลกองค์กำรต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชนและภำครัฐได้น ำมำตรฐำนดังกล่ำวไปใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงในกำรจัดระบบให้สอดคล้องกับข้อก ำหนด เพ่ือให้ได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพขององค์กร อันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้ำเห็นว่ำ องค์กรมีระบบกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่
ลูกค้ำ 
 2.2 ความส าคัญและความหมายระบบบริหารคุณภาพ  
   ในปัจจุบันนี้องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำงมีควำมตระหนักและมุ่งมั่นในกำรสร้ำง
คุณภำพในสินค้ำและบริกำรที่จัดเตรียมให้ลูกค้ำ  ท ำให้องค์กรทั้งหลำยหันมำให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรเพื่อท ำให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ ดังนั้นในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 
ควรเน้นถึงควำมส ำคัญของคุณภำพ เพรำะ “คุณภำพ” ไม่เพียงแต่จะรักษำกำรเจริญเติบโตและ
ขยำยตัวทำงภำคเศรษฐกิจเท่ำนั้น แต่คุณภำพยังจะช่วยท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจประหยัดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในระยะยำวอีกด้วย และยังเป็นกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกท่ีสุด 
   ศิริพร ขอพรกลำง (2544 : 303) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรตัดสินใจและกำรสนับสนุน 
นโยบำยคุณภำพรวมทั้งกำรวำงแผนกลยุทธ์  กำรก ำหนดทรัพยำกรกำรวำงแผนคุณภำพ กำร
ด ำเนินงำน กำรประเมินค่ำควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้กำรควบคุมคุณภำพประสบ
ควำมส ำเร็จดังเป้ำหมำยที่วำงไว้  
   วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545 : 15-16) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริหำรคุณภำพนั้น 
หมำยถึง หน้ำที่กำรบริกำรประเภทหนึ่งที่เก่ียวเนื่องด้วยก ำหนด และกำรน ำไปปฏิบัติจริง เช่นเดียวกับ
กำรบริหำรกำรขำย หรือกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชีที่ต้องมีกำรก ำหนด วัตถุประสงค์ หรือ 
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เป้ำหมำยและมีกำรก ำหนดนโยบำยจำกนั้นก็จัดองค์กรมำบรรจุบุคลำกรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือให้
ท ำงำนได้และก็เป็นงำนขององค์กรนั้นๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอ  
   บรรจง จันทมำศ (2547 : 1) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ คุณภำพ หมำยถึง สิ่งที่สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ 
   ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม (2557 : 1) ได้ให้
ควำมหมำย คุณภำพ หมำยถึง ระดับของคุณลักษณะเฉพำะที่แฝงอยูในสินคำหรือบริกำรที่สำมำรถ
ตอบสนองตอควำมตองกำรของลูกคำ เพื่อสรำงควำมพึงพอใจแกลูกคำ 
   อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศำล (2557 : 77) ได้ให้ควำมหมำยคุณภำพ หมำยถึง ผลิตภัณฑที่มี
คุณภำพดีเมื่อสินคำ หรือกำรบริกำรไดยอมปฏิบัติตำมขอก ำหนดที่ไดระบุโดยลูกคำควำมสอดคลอง
กับขอก ำหนด ตรงตำม วัตถุประสงค เหมำะสมกับกำรใช ขึ้นอยกูับผูใช เปนตน 
   จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้สรุปได้ว่ำ “กำรบริหำรงำนคุณภำพ” หมำยถึง กำร
บริหำรจัดกำรกับทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ ให้ด ำเนินไปตำมนโยบำยคุณภำพหรือวัตถุประสงค์ขององคก์ร
ที่ตั้งไว้ โดยมุงเนนในเรื่องคุณภำพใน กำรออกแบบผลิตภัณฑและคุณภำพของสินคำที่ตรงตำม
มำตรฐำนที่ไดก ำหนดไว โดยเนนกำรจ ำกัด ของเสียในกำรผลิตดวยกำรท ำในสิ่งที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก 
เพ่ือใหไดสินคำที่สมบูรณแบบ มีควำมคงเสนคงวำ และเนนควำมเร็วในกำรสงมอบ เพ่ือตอบสนอง
ควำมตองกำรของลูกคำหรือเกินควำมตองกำรของลูกคำ   
 2.3 โครงสร้างของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000:2000 
   มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 ฉบับ ปี 2000 ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 
15 ธันวำคม พ.ศ. 2543 เพ่ือให้เหมำะสมสอดคล้องกับกระบวนกำรของระบบกำรบริหำรงำนของ
องค์กร ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และให้มีกำรปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง และสำมำรถน ำไปปรับใช้ร่วมกับระบบกำรบริหำรงำนอ่ืนได้ มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพ ISO 9000:2000 ประกอบด้วยมำตรฐำนหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ 
   ฉบับที่ 1 ISO 9000: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-หลักกำรพ้ืนฐำนและค ำศัพท์ 
   ฉบับที่ 2 ISO 9001: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-ข้อก ำหนด 
   ฉบับที่ 3 ISO 9004: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-แนวทำงกำรปรับปรุงสมรรถนะของ
องค์กร 
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 2.4 ข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 
   ข้อก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 เป็นแนวทำงในกำรท ำตำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติภำยในองค์กรหรือใช้เพ่ือกำรรับรองได้ 
เนื้อหำของข้อก ำหนดได้จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กร คือ 
   1)  ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Systems) 
    กลุ่มข้อก ำหนดนี้ เป็นกำรให้รำยละเอียดทั่วไป ในกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพ ซึ่งจะต้องจัดระบบให้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือน ำไปปฏิบัติรักษำไว้ และมีกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยก ำหนดกระบวนกำรที่จ ำเป็น ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะใช้
ให้เกิดประสิทธิผลตลอดจนต้องมีทรัพยำกร และข้อมูลพอเพียงในกำรที่จะท ำงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรที่องค์กรจะต้องจัดท ำให้มีขึ้นได้แก่ นโยบำยคุณภำพ 
วัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพ คู่มือคุณภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ระบุไว้ เอกสำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับองค์กร และบันทึกคุณภำพ 
   2)  ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) 
    ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูงมีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริหำรงำน
ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ โดยกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรงำนในองค์กร ผู้บริหำรระดับสูง
จะต้องรู้ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ โดยกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพ/
วัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพ และกำรจัดระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น ฝ่ ำ ย บ ริ ห ำ ร  (Quality Management Representative: 
QMR) ตลอดจนมีกำรสื่อข้อมูลภำยในองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรในองค์กรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในองค์กร 
และมีกำรทบทวนกำรบริหำรงำน เพ่ือพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบ เพ่ือหำทำง
ปรับปรุงระบบขององค์กรต่อไป 
   3)  การบริหารด้านทรัพยากร (Resource Management) 
    กำรบริหำรด้ำนทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สำธำรณูปโภคองค์กรต้องก ำหนดและจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นขึ้นในระบบ โดยกำรก ำหนด
ควำมสำมำรถของบุคลำกรท ำกำรฝึกอบรม และสร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรให้เกิดขึ้น ตลอดจน
ก ำหนด จัดหำ และบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อำคำร สถำนที่ สำธำรณูปโภค ฯลฯ และ
ก ำหนดกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/กำรบริหำรตำมที่
ก ำหนด 
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   4)  การผลิตและ/หรือการบริการ (Product Realization) 
    องค์กรจะต้องก ำหนดกระบวนกำรผลิต/บริกำรที่ให้ โดยค ำนึงถึงเป้ำหมำย/
ข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ ที่จะให้แก่ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร มีกำรด ำเนินกำรและควบคุมกระบวนกำร 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   5)  ก า ร วั ด  วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะกา รปรั บปรุ ง  (Measurement, Analysis, and 
Improvement) 
    กำรวัด วิเครำะห์ และกำรปรับปรุง เป็นกำรเฝ้ำติดตำมและตรวจวัดกระบวนกำร 
และผลิตภัณฑ์/บริกำร ว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรได้หรือไม่ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรบริหำรระบบบริหำรงำนคุณภำพ ด้วยกำรตรวจประเมินภำยใน และมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือแสดงถึงควำมเหมำะสม และประสิทธิผลของระบบ และมีกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรป้องกันแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริกำรที่ต้องกำร 
   6)  ความส าเร็จในการจัดท าระบบ 
    หลักกำรและข้อก ำหนดของ ISO 9000 เป็นสิ่งที่รวบรวมมำจำกแนวทำงปฏิบัติที่
จ ำเป็นต้องมีในระบบกำรบริหำรงำนโดยทั่วไปขององค์กร เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว องค์กรต่ำงๆ ได้มีกำรปฏิบัติแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่อำจขำด
ควำมสม่ ำเสมอ และขำดควำมสมบูรณ์ เนื่องจำกไม่ได้จัดระบบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือใช้อ้ำงอิง
ในกำรบริหำรงำน ดังนั้น ในกำรจัดระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ตำมข้อก ำหนดของ  ISO 9000 จึง
เป็นกำรน ำเอำภำระงำนทั้งหมดมำจัดให้เป็นระบบตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และเขียนเป็นลำย
ลักษณ์อักษร ซึ่งอำจอยู่ในรูปเอกสำรหรือสื่อต่ำงๆ สิ่งส ำคัญที่จะท ำให้กำรจัดท ำระบบประสบ
ควำมส ำเร็จคือ ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรมีควำมศรัทธำและมุ่งมั่นให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง ผู้บริหำรทุกระดับต้องมีควำมเชื่อในประโยชน์ของกำรจัดท ำระบบ โดยเห็นว่ำกำรจัดท ำ
ระบบเป็นสิ่งจ ำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรบุคลำกรทุกคนในองค์กำรต้องมีควำมตั้งใจจริง 
และสมำนสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจในกำรจัดท ำระบบ ทุกคนในองค์กรไม่เห็นว่ำกำรจัดท ำระบบเป็น
ภำระ และจะต้องมุ่งมั่นด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 
 2.5 วัตถุประสงคของการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ  
   ระบบบริหำรคุณภำพ นั้นตองสรำงเอกสำรระบบคุณภำพในองคกร โดยระบบได
ก ำหนดวัตถุประสงคในกำรประชุมมำตรฐำน ISO 9000 กำรเริ่มน ำระบบเอกสำรมำใชงำนเพ่ืองำย ต
อกำรจัดท ำรำยงำนควำมกำวหนำ กำรปรับปรุงสำมำรถน ำไปใชภำยหลังจำกท่ีไดจัดตั้งทั้งระบบแลว  
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กำรปรับปรุงกำรแกไขมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรลุเปำหมำย กำรบริหำรงำนคุณภำพโดยรวมสำมำรถสรุป
ไดวำเปนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับองคกร ที่มุงเนนลูกคำซึ่งเกี่ยวของกับพนักงำนทุกคนในกำร
ปรับปรุงอยำงตอเนื่อง โดยกำรใชกลยุทธ ขอมูล และกำรสื่อสำรอยำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือผสมผสำน
กฎระเบียบดำนคุณภำพแทรกวัฒนธรรมและ กิจกรรมตำง ๆ ขององคกร มีวัตถุประสงคของระบบ
บริหำรคุณภำพโดยรวม มีดังนี้  
   1) มุงเนนลูกคำโดยลูกคำมีสวนส ำคัญในกำรก ำหนดคุณภำพ ไมวำสิ่งใดที่องคกรท ำ เพ่ือ 
สงเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพ เชน กำรฝกอบรมพนักงำน กำรผสมผสำนคุณภำพแทรกในกระบวนกำร
ออกแบบกำรยกระดับกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
   2) กำรมีสวนรวมของพนักงำนทั้งหมด พนักงำนทุกคนมีสวนรวมในกำรท ำงำนเพ่ือ 
เปำหมำยรวมกัน ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูงจะบูรณำกำรควำมพยำยำมในกำรปรับปรุง  
อยำงตอเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ กำรจัดกำรทีมงำนดวยตนเองเปนหนึ่งในรูปแบบของกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถ  
   3) กระบวนกำรที่เปนศูนยกลำง สวนที่เปนพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม คือ 
กำรมุงเนนไปยังกระบวนกำรคิด กระบวนกำรก็คือ ชุดของขั้นตอนที่ใชปจจัยจำกผูจ ำหนำย (ภำยใน
หรือภำยนอก) และเปลี่ยนเปนผลผลิตโดยจัดสงใหลูกคำ ขั้นตอนที่จ ำเปนในกำรด ำเนินกำรคือ 
ขั้นตอนที่ถูกก ำหนดและวัดประสิทธิภำพเปนกำรก ำกับดูแลอยำงตอเนื่อง เพ่ือปองกันตัวแปรที่ไม
คำดคิด  
   4) ระบบบูรณำกำร ถึงแมวำจะประกอบดวยหนำที่ที่แตกตำงกันหลำยๆ อยำง พนักงำน
ทุกคนตองเขำใจวิสัยทัศน พันธกิจและหลักกำรที่ส ำคัญเชนเดียวกับนโยบำย วัตถุประสงค และ
กระบวนกำรที่ส ำคัญขององคกร  
   5) กำรปรับปรุงอยำงตอเนื่องเปนแรงผลักดันหลักๆ ของกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม ก็
คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรอยำงตอเนื่อง กำรปรับปรุงอยำงตอเนื่องจะผลักดันองคกรทั้ง 2 ดำน 
คือ กำรวิเครำะห และกำรสรำงสรรค เพ่ือหำวิธีใหเกิดกำรแขงขันมำกขึ้น และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
เพ่ือใหตอบสนองควำมคำดหวังของผูถือหุน  
   6) กำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนควำมเปนจริงเพ่ือที่จะใหรูวิธีที่ดีในกำรท ำใหองคกรมี 
ประสิทธิภำพ ขอมูลเกี่ยวกับกำรวัดประสิทธิภำพเปนสิ่งที่จ ำเปน กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมตองกำร
ใหองคกรเก็บรวบรวมและวิเครำะหขอมูลอยำงตอเนื่อง เพ่ือที่จะปรับปรุงกำรท ำกำรตัดสินใจอยำงแม
นย ำ และยอมใหพยำกรณบนพื้นฐำนของประวัติศำสตรที่ผำนมำ  
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   7) กำรสื่อสำรในชวงเวลำกำรเปลี่ยนแปลงในองคกร เชนเดียวกับกำรวัดประสิทธิภำพ 
ในกำรสื่อสำรเปนสวนใหญในกำรด ำรงขวัญก ำลังใจและสิ่งจูงใจของพนักงำนในทุกระดับ กำรสื่อสำร 
รวมถึงกลยุทธ วิธีกำรและควำมเหมำะสมตำมกำลเวลำ 
 2.6  ประโยชน์ของการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพตามมารตฐาน ISO 9000 
    กำรน ำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 ไปใช้อย่ำงแพร่หลำยจะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   องค์กร/บริษัท 
   1) กำรจัดองค์กรบริหำรงำนกำรผลิตตลอดจนกำรให้บริกำรมีระบบและมีประสิทธิภำพ 
   2) ผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรและได้รับกำรยอมรับ 
   3) ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
   4) ประหยัดต้นทุนในกำรด ำเนินงำนในระยะยำว 
   5) ขจัดข้อโต้แย้งและกำรกีดกันกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
   พนักงานภายในองค์กร/บริษัท 
   1) มีกำรท ำงำนเป็นระบบและมีขอบเขตที่ชัดเจน 
   2) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน พนักงำนมีจิตส ำนึกในเรื่องของคุณภำพมำกขึ้น 
   3) มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบคุณภำพท ำให้เข้ำใจและไม่ต่อต้ำนกิจกรรมที่ท ำให้
เกิดคุณภำพ 
   4) พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีกำรประสำนงำนที่ดี และสำมำรถพัฒนำ
ตนเองตลอดจนเกิดทัศนคติทีด่ีต่อกำรท ำงำน 
   ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 
   1) มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรว่ำมีคุณภำพตำมที่ต้องกำร 
   2) สะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภำพซ้ ำ 
   3) ได้รับกำรคุ้มครองด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและกำรใช้งำน โดยหน่วยงำนรับรอง
มำช่วยตรวจสอบ ประเมินและติดตำมผลของโรงงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
 2.7  หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principle)  สรุปสาระส าคัญ 
   หลักการบริหารคุณภาพมี 8 หลัก ดังนี้ 
   หลักกำรที่ 1 กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ (Customer Focus)  องค์กรต้องพ่ึงพำลูกค้ำ 
ดังนั้น องค์กรจึงต้องท ำควำมเข้ำใจกับควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและอนำคต และต้อง 
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พยำยำมด ำเนินกำรให้บรรลุควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งพยำยำมท ำให้เหนือควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ องค์กรในสภำพปัจจุบันอยู่ในสภำวะที่ต้องแข่งขันกันสูงจึงต้องมีกำรปรับตัวเองให้มำก โดยให้
ควำมส ำคัญต่อลูกค้ำมำกขึ้น จึงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจโดยรับเอำข้อก ำหนดของลูกค้ำมำปรับให้เป็น
ข้อก ำหนดขององค์กรเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดนั้น และพยำยำมปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถสร้ำงผลงำนได้เกินควำมคำดหวังของลูกค้ำ หรือมำกกว่ำคู่แข่งในธุรกิจประเภท
เดียวกันได้ ดังนั้น กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรกระบวนกำรกำรจัดกำรองค์กรจึงมุ่งเป็นกำร
ตอบสนองลูกค้ำ 
   หลักกำรที่ 2 ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership)  ผู้น ำขององค์กรควรมีควำมมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนำองค์กรอย่ำงชัดเจน และควรสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำน ที่จะเอ้ืออ ำนวยให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยขององค์กร หน้ำที่ของผู้น ำในองค์กรก็คือ กำร
จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อม
ทั้งมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในองค์กำรโดยให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเต็มใจและควำมพอใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรเหล่ำนั้น 

   หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร (Involvement of People) บุคลำกรทุก
ระดับคือหัวใจขององค์กร กำรที่บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในองค์กร จะท ำให้ทุกคนได้ใช้ควำมสำมำรถ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกที่สุดในกำรจัดท ำระบบบริหำรคุณภำพ องค์กรควรก ำหนดบทบำท
ของพนักงำนทุกระดับชั้นในองค์กรให้ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ เช่น งำนจัดเตรียมกำรอบรม 
งำนตรวจสอบ งำนปรับปรุง ส่วนบทบำทจะมำกน้อยแค่ไหนนั้น คงขึ้นอยู่ กับระดับงำนควำม
รับผิดชอบและควำมสำมำรถเพ่ือให้ได้ใช้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กำร 
   หลักกำรที่ 4 กำรด ำเนินงำนเชิงกระบวนกำร  (Process Approach)   กำรบริหำร
กิจกรรมและทรัพยำกรเชิงกระบวนกำร จะท ำให้ได้ผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรน ำระบบบริหำร
คุณภำพไปใช้ด ำเนินกำร ควรพิจำรณำในเชิงกระบวนกำรคือ มีปัจจัยน ำเข้ำ  (Input) มีกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องกันอย่ำงเป็นระบบ มีผลลัพธ์ที่ได้ (Output) ออกมำซึ่งมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นจำกปัจจัย
ป้อนเข้ำ ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถควบคุมกระบวนกำรและประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรนั้นได้เมื่อ
เกิดปัญหำก็น ำกลับมำวิเครำะห์ใหม่ในเชิงกระบวนกำรเพ่ือค้นหำสำเหตุและประเด็นที่จะแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   หลักกำรที่ 5 กำรบริหำรที่เป็นระบบ (System Approach to Management) กำรที่ได้
ระบุ ท ำควำมเข้ำใจ และจัดกำรกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย 
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อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ซึ่งท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมต้องกำร กำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ของกระบวนกำรต่ำงๆ จะก่อให้เกิดเป็นระบบขึ้น ซึ่งต้องมีกำรส่งผ่ำนถึงกันและกันทั้งผลผลิตและ
ข้อมูลข่ำวสำร เมื่อมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์คุณภำพแล้ว จึงจะสำมำรถกระจำยวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
นั้นได้เพ่ือให้มีกำรควบคุมแต่ละกระบวนกำร 
   หลักกำรที่ 6 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual Improvement)  กำรปรับปรุง
สมรรถนะโดยรวมขององค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง ควรถือเป็นเป้ำหมำยถำวรขององค์กำร องค์กรจะต้องมี
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเป็นนโยบำยและก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ถำวร ไม่ใช่เป็นกำรรณรงค์เฉพำะ
ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ำนั้น กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องจะสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้มำกขึ้น
เรื่อยๆ 
   หลักกำรที่ 7 กำรตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง  (Factual Approach to 
Decision Making)  กำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิผล มีพ้ืนฐำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในองค์กร กำรตัดสินใจและกำรวิเครำะห์จะต้องใช้ข้อมูลและข่ำวสำรที่เป็นข้อเท็จจริงต้องมี
ระบบกำรเก็บข้อมูลข่ำวสำรที่ชัดเจน เพ่ือกำรวิเครำะห์และเสนอตัดสินใจทั้งลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ ฝ่ำย
บริหำร และพนักงำน 
   หลักกำรที่ 8 ควำมสัมพันธ์กับผู้ขำยเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน  (Mutually Beneficial 
Supplier Relationship)  องค์กรและผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร ต้องพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน กำรที่องค์กรมี
ควำมสัมพันธ์กับผู้ขำยเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน จะช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันของ
สองฝ่ำยเนื่องจำกในวงกำรธุรกิจจะต้องมีควำมเกี่ยวโยงพ่ึงพำกันกับผู้ ส่งมอบ ดังนั้นจึงต้องวัดหำ
ควำมสัมพันธ์ขององค์กำรกับผู้ส่งมอบ ทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบให้เหมำะสม เพรำะถ้ำมีควำม
ผูกพันเป็นกรณีพิเศษในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่ำจะด้วยควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ใน
เชิงกำรมีผลประโยชน์ร่วมกันในทำงมิชอบก็ตำม โอกำสที่องค์กรจะได้รับสินค้ำหรือบริกำรให้ตำมที่
ก ำหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลง 
 
3. แนวคิดวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ขององค์กรนั้น ได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรไว้เพ่ือเป็นแผนงำน
ในกำรด ำเนินงำน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กรจะต้องศึกษำคือ ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร เพ่ือเอ้ือให้กำร
สร้ำงแผนงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงควรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนองค์กร ทั้งจำกปัจจัยภำยใน 
และภำยนอกว่ำมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีกำรเสริมสร้ำงกำรจัดฝึกอบรมได้อย่ำงไร  
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 เทคนิคในกำรวิเครำะห์องค์กรมีด้วยกันหลำยวิธี หำกแต่วิธีที่ง่ำยและเป็นที่นิยม ได้แก่ 
เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยวิเครำะห์องค์กรจำกปัจจัยภำยใน นั้นคือ จุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์กรที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง และปัจจัยภำยนอกในเรื่องอุปสรรค และ
โอกำสที่ผลกระทบต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกับกำร
ด ำเนินกำรของกิจกำร เพ่ือปรับกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดของกิจกำรให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์ 
และเพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรประกอบธุรกิจ  เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของกิจกำร จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรประเมิน สภำพแวดล้อม
ภำยในระหว่ำงจุดแข็งและจุดอ่อน และกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกระหว่ำง โอกำส และ
อุปสรรค ว่ำมีควำมโน้มเอียงไปในทิศทำงใดเพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดขององค์กร  
1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรที่ท ำให้กิจกำรได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
เช่น จุดแข็งด้ำนส่วนประสมกำรตลำด (4Ps), จุดแข็งทำงด้ำนกำรเงิน, จุดแข็งทำงด้ำนกำรผลิต, จุด
แข็งทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กร เป็นต้น  2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อมภำยใน
บริษัทที่ท ำให้กิจกำร เสียเปรียบกำรแข่งขัน 3) โอกำส (Opportunity) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอกองค์กรที่เอ้ือต่อกำรประกอบกิจกำร 4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอกบริษัทที่ท ำให้องค์กร เสียเปรียบ ซึ่งองค์กรจ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือขจัดอุปสรรคต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึน  
 SWOT เป็นเทคนิคหนึ่ งที่สำมำรถท ำให้องค์กรทรำบถึงสภำพแวดล้อมภำยในและ
สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจและยอมรับสภำพต่ำงๆ ขององค์กร
มำกขึ้นและสำมำรถน ำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรตำมสถำนกำรณ์ใน
อนำคต เป็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ในปัจจัยภำยในและโอกำสและอุปสรรค ในกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอกขององค์กร   
 3.1  ความหมายของ SWOT Analysis 
   ควำมหมำยของ SWOT Analysis  เป็นกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร หรือหน่วยงำนใน
ปัจจุบัน เพ่ือค้นหำจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่
ต้องกำรในอนำคต  
   Strengths คือ จุดแข็ง หมำยถึง ควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ภำยในองค์กรที่เป็นบวก 
ซึ่งองค์กรน ำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึงกำรด ำเนินงำน
ภำยในที่องค์กรท ำได้ดี  
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   Weaknesses คือ จุดอ่อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ภำยในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ควำมสำมำรถ ซึ่งองค์กรไม่สำมำรถน ำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมำยถึงกำรด ำเนินงำนภำยในที่องค์กรท ำได้ไม่ดี  
   Opportunities คือ โอกำส หมำยถึง ปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่เอ้ืออ ำนวยให้
กำร ท ำงำนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
   Threats คือ อุปสรรค หมำยถึงปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ขัดขวำงกำรท ำงำน
ของ องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็นปัญหำต่อองค์กร   
   บำงครั้งกำรจ ำแนกโอกำสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท ำได้ยำก เพรำะทั้งสองสิ่งนี้สำมำรถ 
เปลี่ยนกลับซึ่งกันและกันเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงอำจท ำให้สถำนกำรณ์ ที่
เคยเป็นโอกำสกลับกลำยเป็นอุปสรรคได้ และในทำงกลับกัน อุปสรรคอำจกลับกลำยเป็นโอกำส  ได้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์แวดล้อม จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์  SWOT เป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิด 
กำรทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
 3.2  วัตถุประสงค์การใช้วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
   SWOT เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ ส ำหรับองค์กรหรือโครงกำร ซึ่งช่วย
ผู้บริหำรก ำหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน  โอกำสและอุปสรรคจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก  ซึ่งกำรวิเครำะหสภำวะแวดลอม (SWOT Analysis) มีปจจัยที่ควรน ำมำ
พิจำรณำ 2 สวนคือ ปจจัยภำยใน (Internal Environment Analysis) ไดแก S มำจำก Strengths 
หมำยถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมำจำกปจจัยภำยในเปนขอดีที่เกิดจำกสภำพแวดลอมภำยใน
องคกร เชน จุดแข็งดำนสวนประสม จุดแข็งดำนกำรเงิน จุดแข็งดำน กำรผลิต จุดแข็งดำนทรัพยำกร
บุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจำกจุดแข็งในกำรก ำหนดกลยุทธ W มำจำก Weaknesses หมำยถึง 
จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมำจำกปจจัยภำยในเปนปญหำหรือขอบกพรองที่เกิดจำกสภำพแวดล
อมภำยในตำงๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหำวิธีในกำรแกปญหำนั้น ปจจัยภำยนอก (External 
Environment Analysis) ไดแก O มำจำก Opportunities หมำยถึง โอกำสเปนผลจำกกำรที่สภำพ
แวดลอมภำยนอกของ องคกรเอ้ือประโยชนหรือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนขององคกร โอกำสแตกตำ
งจำกจุดแข็งตรงที่โอกำสนั้นเปนผลมำจำกสภำพแวดลอมภำยนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมำจำกสภำพ
แวดลอมภำยใน ผูบริหำรที่ดีจะตองเสำะแสวงหำโอกำสอยูเสมอ และใชประโยชนจำกโอกำสนั้น T มำ 
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จำก Threats หมำยถึง อุปสรรคเปนขอจ ำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดลอมภำยนอก ซึ่งกำรบริหำร 
จ ำเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยำยำมขจัดอุปสรรคตำงๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริงสำมำรถใช้
ก ำหนดแผนงำนโครงกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และกำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้พัฒนำ
ไปในทำงท่ีเหมำะสม ข้อดีและข้อเสียของ SWOT   
   ข้อดี  
   1) ใช้ประเมินสภำวะแวดล้อมและสถำนภำพขององค์กรโดยเน้นศักยภำพและควำม
พร้อมที่องค์กรมีอยู่และพยำยำมหลีกเลี่ยงภัยคุกคำมหรือควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก
รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจำกปัจจัยเหล่ำนี้มีโอกำสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมมำก
ขึ้น  
   2) น ำไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของกำรจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรของ
หน่วยงำนให้มีโอกำสสร้ำงควำมส ำเร็จมำกขึ้น  
   3) ท ำให้ทรำบถึงกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงกำรท ำงำนควำมก้ำวหน้ำและขีดจ ำกัดด้ำน
บุคลำกร งบประมำณ และระบบงำนเป็นกำรป้องกันกำรแทรกแซงกำรท ำงำนจำกปัจจัยภำยนอกได้
มำกขึ้น  
   ข้อเสีย  
   1)  องค์กรต้องก ำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะท ำอะไร  
   2)  กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระท ำในช่วงเวลำขณะนั้น 
   3)  องค์กรต้องก ำหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนให้
ถูกต้อง 
   4)  องค์กรต้องประเมินควำมสำมำรถของตนให้ถูกต้อง 
 3.3  ประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   วิเครำะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร 
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้แต่ละอย่ำงจะช่วยให้เข้ำใจได้ว่ำมีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงไร จุด
แข็งขององค์กรจะเป็นควำมสำมำรถภำยในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยในขณะที่จุดอ่อน
ขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภำยใน ที่อำจจะท ำลำยผลกำรด ำเนินงำน โอกำสทำงสภำพแวดล้อม
จะเป็นสถำนกำรณ์ที่ ให้ โอกำสเพ่ือกำรบรรลุ เป้ำหมำยองค์กรในทำงกลับกันอุปสรรคทำง
สภำพแวดล้อมจะเป็นสถำนกำรณ์ที่ขัดขวำงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ผลจำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์นี้จะใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดกำร
พัฒนำไปในทำงท่ีเหมำะสม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกำส-อุปสรรค จำกกำรวิเครำะห์ 
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ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกด้วยกำรประเมินสภำพ แวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก
แล้วให้น ำจุดแข็ง-จุดอ่อนภำยในมำเปรียบเทียบกับ โอกำส-อุปสรรค จำกภำยนอกเพ่ือดูว่ำองค์กร
ก ำลังเผชิญสถำนกำรณ์เช่นใดและภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท ำอย่ำงไร โดยทั่วไป ใน
กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถำนกำรณ์ 4 รูปแบบ 
   สถำนกำรณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกำส) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่พึงปรำรถนำที่สุด
เนื่องจำกองค์กรค่อนข้ำงจะมีหลำยอย่ำง ดังนั้น ผู้บริหำรขององค์กรควรก ำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(Aggressive - Strategy) เพ่ือดึงเอำจุดแข็งที่มีอยู่มำเสริมสร้ำงและปรับใช้และฉกฉวยโอกำสต่ำงๆ ที่
เปิดมำหำประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 
   สถำนกำรณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุด
เนื่องจำกองค์กรก ำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจำกภำยนอกและมีปัญหำจุดอ่อนภำยในหลำยประกำร
ดังนั้น ทำงเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ กำรตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยำยำมลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดจนหำมำตรกำรที่จะท ำให้องค์กรเกิดควำม
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
   สถำนกำรณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกำส) สถำนกำรณ์องค์กรมีโอกำสเป็นข้อได้เปรียบด้ำนกำร
แข่งขันอยู่หลำยประกำร แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหำอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลำยอย่ำงเช่นกัน ดังนั้น 
ทำงออกคือกลยุทธ์กำรพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภำยใน 
ต่ำงๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกำสต่ำงๆ ที่เปิดให้ 
   สถำนกำรณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เกิดขึ้นจำกกำรที่สภำพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สำมำรถที่จะเลือกกลยุทธ์กำรแตกตัว หรือขยำย
ขอบข่ำยกิจกำร (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งที่มีสร้ำงโอกำสในระยะยำว
ด้ำนอื่นๆ แทน 
 3.4  ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
   3.4.1)  กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร   
         กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรจะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และพิจำรณำ
ทรัพยำกรและควำมสำมำรถภำยในองค์กรทุกๆ ด้ำนเพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มำเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในคือระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรที่
ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งในด้ำนโครงสร้ำง ระบบระเบียบ วิธีปฏิบัติงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำนและ 
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ทรัพยำกรในกำรบริหำร (คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร) รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้ำใจสถำนกำรณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้ำนี้ด้วย  
         - จุดแข็งขององค์กร (S -Strengths) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในจำกมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภำยในองค์กรนั้นเองว่ำปัจจัยใดภำยในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรได้และควรด ำรงไว้เพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งขององค์กร  
         - จุดอ่อนขององค์กร (W –Weaknesses ) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในจำก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในจำกมุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในองค์กรนั้นๆ เองว่ำปัจจัยภำยในองค์กรที่เป็นจุด
ด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  3.4.2)  กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก  
       ภำยใต้กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรนั้น สำมำรถค้นหำโอกำสและ
อุปสรรคทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจทั้งในและ
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร เช่น อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ นโยบำย 
กำรเงิน กำรงบประมำณ สภำพแวดล้อมทำงสังคม เช่น ระดับกำรศึกษำและอัตรำรู้หนังสือของ
ประชำชน กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรอพยพของประชำชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่ำนิยม ควำมเชื่อและวัฒนธรรม สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ 
มติคณะรัฐมนตรี และสภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี หมำยถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนำกำรทำงด้ำน
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและให้บริกำร  
       - โอกำสทำงสภำพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัย
ภำยนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรด ำเนินกำร
ขององค์กรในระดับมหภำค และองค์กรสำมำรถฉกฉวยข้อดีเหล่ำนี้มำเสริมสร้ำงให้หน่วยงำนเข้มแข็ง
ขึ้นได ้
       - อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (T-Threats) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบในระดับมหภำคในทำงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ซึ่งองค์กรจ ำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภำพองค์กรให้มีควำมแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกล่ำวได้ระบุสถำนกำรณ์จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อม 
  3.4.3)  ข้อพิจำรณำในกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) มีดังนี้  
       1) ควรวิเครำะห์แยกแยะและควรท ำอย่ำงลึกซึ้ง อยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญจริงๆ เป็นสำเหตุหลักๆ ของปัญหำที่แท้จริง กล่ำวคือ เป็น 
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ปัจจัยที่มีประโยชน์ในกำรน ำไปก ำหนดเป็นนโยบำย ตลอดจนสำมำรถน ำไปก ำหนดกลยุทธ์ ที่จะท ำให้
องค์กร/ชุมชนบรรลุเป้ำหมำยที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ำย (Result) ได้จริง   
       2) กำรก ำหนดปัจจัยต่ำงๆ ไม่ควรก ำหนดขอบเขตของควำมหมำยของปัจจัยต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกำส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีควำมหมำยคำบ
เกี่ยวกัน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่ำปัจจัยที่ก ำหนดขึ้นมำนั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด 
ทั้งนี้เพรำะปัจจัยที่อยู่ต่ำงกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน ำไปก ำหนดกลยุทธ์ที่ต่ำงกันออกไป  
 3.5  ปัญหาในการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
   กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) ขององค์กรมีข้อที่ควรค ำนึง 4 ประกำร  
   3.5.1)  องค์กรต้องก ำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะท ำอะไร  
   3.5.2)  กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระท ำในช่วงเวลำขณะนั้น  
   3.5.3)  องค์กรต้องก ำหนดปัจจัย ( Key Success factors) ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนให้
ถูกต้อง   
   3.5.4)  องค์กรต้องประเมินควำมสำมำรถของตนให้ถูกต้อง 
   นอกจำกข้อที่ควรค ำนึง ยังมีปัญหำที่ควรระวัง ดังนี้   
   1)  กำรระบุจุดอ่อนต้องกระท ำอย่ำงซื่อสัตย์ และบำงครั้งจุดอ่อนเฉพำะอย่ำงเป็นของ
เฉพำะบุคคล 
   2)  กำรจัดกำรกับกลไกกำรป้องกันตนเองต้องกระท ำอย่ำงรอบคอบ   
   3)  แนวโน้มกำรขยำยจุดแข็งท่ีเกินควำมเป็นจริง   
   4)  ควำมใกล้ชิดกบัสถำนกำรณ์ท ำให้มองสถำนกำรณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน  
   5)  กำรก ำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน   
   6)  ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภำยนอกเบี่ยงเบน  
   นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภำยนอกอำจเป็นโอกำสหรืออุปสรรคก็ได้ 
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) คือ หลักทฤษฎี
กำรวิเครำะห์ชนิดหนึ่งที่มักใช้วิเครำะห์สถำนะขององค์กร หรือธุรกิจ โดยกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรท ำ 
SWOT จะน ำเอำจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงโอกำสและอุปสรรคเข้ำมำใช้พิจำรณำ และ
วิเครำะห์สถำนภำพของกิจกำร เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้วำงแผน ตลอดจนกำรสร้ำงกลยุทธ์ต่ำงๆ ใน
กำรด ำเนินธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรองค์กรให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับสภำพควำมเป็น
จริงขององค์กรอย่ำงท่ีสุด 
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4.  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 4.1  ความเป็นมา 
    ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2531  ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับพิเศษ หน้ำ 10  เล่ม 105  ตอนที่ 239  วันที่ 30 ธันวำคม 2531  โดยที่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้มีกำรขยำยงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เช่น กำรให้
กำรศึกษำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในระยะสั้นแก่ประชำชน และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งของภำครัฐและของ
เอกชน กำรผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดตั้งอุทยำน
กำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นแหล่งกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์กลำงของ
ชุมชนในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร นันทนำกำร ศิลปวัฒนธรรม และงำนประเพณีในเทศกำลต่ำงๆ  
ประกอบกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยในขณะนั้นไม่เอ้ืออ ำนวยให้กำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดตั้งส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องขึ้น มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม
ประกำศทบวงมหำวิทยำลั ย  เ รื่ อ ง  กำรแบ่ งส่ วนรำชกำร ในส ำนั กกำรศึ กษำต่ อ เนื่ อ ง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2532  ดังนี้  
    (1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
    (2) ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 
    (3) ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม  
    (4) ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม  
    (5) ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม  
    (6) ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ  
    ปัจจุบันส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน ตำม
ค ำสั่งส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยในของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 ให้บุคลำกรที่ย้ำยไปปฏิบัติงำนตำมฝ่ำย
ต่ำง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 กลับไปปฏิบัติงำนยังสังกัดฝ่ำยเดิม  และบุคลำกรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ให้คงด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนต่อไป   
 4.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
    วิสัยทัศน์ 
    “องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน” 
    พันธกิจ 
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    4.2.1 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้วยกำรฝึกอบรม 
    4.2.2 พัฒนำทุนมนุษย์สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4.2.3 สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล 
    ค่านิยมองค์กร   
    คุณภำพ (Quality) 
    ประทับใจ (Impression) 
    มืออำชีพ (Professional) 
 4.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

 

แผนผังที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่มา : ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง.  2560. 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง 

  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

ส านักงานเลขานกุาร

เลขานุการ 

  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

  ฝ่ายอุทยานการศึกษา

การศึกษา 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

        การฝึกอบรม 

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ

หลักสูตรฝึกอบรม 
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 4.4 บุคลากร 
   ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 46 คน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2562) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 จ านวนอัตราก าลังของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1.ข้ำรำชกำร (นับรวมผู้อ ำนวยกำรและ 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) 

2 25 27 

2. พนักงำนมหำวิทยำลัย - 8 8 

3. ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้  - 3 3 

4. ลูกจ้ำงประจ ำเงินแผ่นดิน (สังกัดกองกลำง) - 1 1 

5. ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน - 7 7 

รวม 2 44 46 

ที่มำ : รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  (31 สิงหำคม 2562)  
 
 4.5  บทบาทหน้าที่ท่ีปฏิบัติในปัจจุบันของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
                ธรรมาธิราช 
    ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยำนกำรศึกษำ (เฉพำะฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ)  โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำง
และก ำหนดควำมรับผิดชอบงำนออกเป็น 6 ฝ่ำยดังนี้ 
    1)  ส านักงานเลขานุการ  
   ส ำนักงำนเลขำนุกำรเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใน
ฝ่ำยต่ำงๆ ของส ำนัก โดยมีพันธกิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนอ ำนวยกำร งำนบุคคลและระบบงำน 
งำนแผนงำน และงำนกำรเงิน บัญชีและงบประมำณ  
    2)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
   รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมแก่ประชำชน 
ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรกำรฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนจัดท ำ 
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ข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย งำนฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และงำนฝึกอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือ  งำน
กำรเงิน บัญชี และงบประมำณ หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
    3)  ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  
   รับผิดชอบในกำรจัดหำ ออกแบบ พัฒนำ และผลิตสื่อ รวมทั้งงำนศิลปกรรมที่ใช้ใน
กำรฝึกอบรม กำรจัดระบบเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม และให้ค ำปรึกษำในกำรผลิตสื่อกำรฝึกอบรมแก่
หน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งำนฝึกอบรม
ทำงไกล งำนสื่อศิลปกรรม และงำนสื่อสิ่งพิมพ์ 
    4)  ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  
   รับผิดชอบในกำรพัฒนำและจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม กำรประเมินผลและติดตำมผล 
กำรฝึกอบรม เสนอข้อก ำหนดกำรรับจัดฝึกอบรมกับหน่วยงำนต่ำงๆ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดท ำ
โครงกำรกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรฝึกอบรม กำรจัดท ำหลักสูตร และกำรประเมินผลกำร
ฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนวิเครำะห์โครงกำร 
งำนจัดท ำโครงกำรและพัฒนำหลักสูตร งำนกำรตลำด และงำนประเมินผล  
    5)  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  
   รับผิดชอบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และกำรจัดโครงกำรสัมฤทธิบัตร โครงกำร
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิตและกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยโดยไม่มุ่ง
ปริญญำบัตร และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีพันธ
กิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร งำนรวบรวมวิชำกำรเพ่ือสังคม และ
งำนสื่อนวัตกรรมวิชำกำรเพ่ือสังคม 
    6)  ฝ่ายอุทยานการศึกษา  
   รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและนันทนำกำร โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริม 
ฟ้ืนฟูท ำนุบ ำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริมคุณภำพทำงกำรศึกษำและ
คุณภำพชีวิต โดยมีพันธกิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำน
อุทยำนกำรศึกษำ และงำนสื่อนวัตกรรม 
 4.6 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม มีกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน เพ่ือให้
สอดคล้องกับภำระงำนในปัจจุบันของฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
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  4.6.1 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่  2.3 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ที่มา : ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง.  2560. 

 
  4.6.2  อัตราก าลังฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
   1)  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร

กำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร จ ำนวน 2 อัตรำ และ
ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ  

   2)  พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
และต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  

   3)  ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 2  อัตรำ  

งานธุรการ 

(1 คน) 

น.ส.เอมออน  พวงทอง 

งานประชาสัมพนัธ์และฐานข้อมลู 

(2 คน) 

น.ส.กรภัทร  คงเจริญ 

นายปาลวัฒณ์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

งานการเงิน บัญชี และ

งบประมาณ 

หน่วยบริการรูแบบพิเศษ 

(1 คน) 

งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป 

(3 คน) 

นางกาญจนา  เชื้อสาย 

- น.ส.ปณิดา  เด็นหลี 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

หัวหน้าฝ่าย (1 คน) 

นางสาวฐิตารีย์  พัทธนันท์ศรี 

งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร 

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

(3 คน) 

น.ส.บุศรา  สุทธิวงศ์ 

- นายอาชวี  คงประเสริฐ 
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   4)  ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 2 อัตรำ 
 4.7  บทบาทหน้าที่ปฏิบัติในปัจจุบันของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
      รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมแก่ประชำชน ผู้สนใจ 
ทัว่ไปและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร 
บริหำรกำรฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์และฐำนข้อมูล งำน
ฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และงำนฝึกอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  งำนกำรเงิน บัญชี และ
งบประมำณหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
      1) งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
         1.1  รับ ส่งหนังสือ  เวียนหนังสือ  
         1.2  ร่ำงและพิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
         1.3  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรพัสดุอื่นๆ ของฝ่ำย 
         1.4  กำรยืมเงินและจัดท ำเอกสำรชดใช้สัญญำเงินยืม 
         1.5  จัดท ำสถิติกำรลำ 
         1.6  กำรพิมพ์งำนเอกสำรประกอบกำรบรรยำยของวิทยำกร 
         1.7  ประสำนงำนทั่วไป 
         1.8  จัดเก็บเอกสำรของฝ่ำย 
         1.9  เลขำนุกำรและจดรำยงำนกำรประชุมฝ่ำย 
         1.10 งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
      2) งานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล 
          2.1  จัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์ 
          2.2  เขียนข้อมูลประชำสัมพันธ์หลักสูตร / กำรปรับแก้ฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
          2.3  กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
       -  ประสำนท ำรำยกำร Facebook live  กับผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร / เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ กองกลำง เป็นต้น 
       -  กำรส่งข้อมูลทำงจดหมำย โทรสำร อีเมล์ / กำรลงจ ำนวนยอดกำรส่ง 
       -  ประชำสัมพันธ์ทำงอินเทอร์เน็ต Website 
       -  กำรท ำข้อมูลประชำสัมพันธ์ในป้ำยผ้ำ/โปสเตอร์แผ่นพับ 
       -  กำรจัดวำงแผ่นพับ/แผ่นปลิว และกำรติดโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ 
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         2.4  กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เก็บรำยละเอียดจ ำนวนส่ง
กลุ่มเป้ำหมำย กำรส่งคืน 
         2.5  รำยงำนค่ำจัดส่งรำยไตรมำส 
         2.6  กำรจัดเอกสำรประกอบกำรอบรม 
         2.7  วำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรให้ข้อมูลในงำนฝึกอบรม 
         2.8  ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงำนฝึกอบรม เช่น กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่  

หน่วยงำนภำครัฐ  หน่วยงำนองค์กำรลักษณะพิเศษ และหน่วยงำนเอกชน / รำยชื่อวิทยำกร  เป็นต้น 
        2.9  งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     3) งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
        3.1  จัดท ำใบเสร็จรับเงิน ใบน ำส่งเงิน และน ำส่งกองคลัง  
        3.2  บันทึกรำยละเอียดใบเสร็จรับเงิน /รำยละเอียดใบส่งเงิน  
        3.3  จัดท ำข้อมูลผู้เข้ำอบรมเป็นรำยหลักสูตรและยอดกระทบจ ำนวนผู้เข้ำอบรมกับ
เลขำหลักสูตร 
        3.4  ตรวจสอบกำรรับเงินค่ำลงทะเบียนอบรมกับใบสมัคร และใบเสร็จรับเงิน และ
ติดตำมน ำเงินส่งกองคลังภำยในก ำหนดเวลำ 
        3.5  ติดตำม ประสำนงำน กำรรับเงินค่ำจัดฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยพร้อมจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินเอกสำรแนบต่ำงๆ 
ตำมท่ีหน่วยงำนต้องกำร  
        3.6  จัดท ำใบจองงบประมำณ จำกระบบงำนสำมมิติ  
        3.7  จัดท ำสัญญำยืมเงิน บันทึกกำรเบิกจ่ำย /ตัดโอน  ในระบบงำนสำมมิติ และ
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร ตัดโอน /เบิกจ่ำย /ยืมเงินส ำรองจ่ำยแนบบันทึก  
        3.8  ควบคุมดูแลกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้มีเพียงพอต่อกำรใช้ และจัดท ำบันทึกกำรเบิก 
กำรส่งคืนใบเสร็จรับเงิน /ใบน ำส่งเงิน ทั้งแบบเล่มใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประมำณกำรจ ำนวน
ใบเสร็จรับเงินที่ต้องใช้ภำยในปีงบประมำณและไม่เกินจ ำนวนกำรเบิกตำมที่กองคลังก ำหนด 
        3.9  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณส ำหรับกำรจัดฝึกอบรม บันทึกต้นทุน
หลักสูตรฝึกอบรม ก ำไรจำกกำรจัดฝึกอบรม 
        3.10 ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รหัส จ 1.4.1 งำนจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตำม
ระเบียบงบประมำณและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณต่อกองแผนงำน 
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     4) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป 
        4.1  งำนวิเครำะห์โครงกำรและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงำน
ภำยใน 
        4.2  ให้ค ำปรึกษำหน่วยงำนภำยในในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
        4.3  รวบรวมหลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี 
        4.4  วำงแผนกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สนใจทั่วไป 
        4.5  ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภำรกิจ ดังนี้ 
    การประสานงาน ก่อนกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรประสำนงำนกับผู้อ ำนวยกำร
โครงกำร  วิทยำกร ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรร่ำงบันทึก / หนังสือที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ท ำค ำสั่งกำร
ปฏิบัติงำน กำรขอนุมัติยืมเงิน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อม 
    การดูแลความเรียบร้อยในงาน ระหว่ำงกำรอบรม ได้แก่ กำรต้อนรับ กำร
ลงทะเบียน กำรตรวจสอบ ควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม กำรเตรียมกำรในพิธีเปิด – ปิด กำรแจก
เอกสำรประกอบกำรอบรม  กำรแจกแบบประเมินผล กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำ
ท ำเนียบรุ่น ท ำวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม 
    หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล 
และรำยงำนปัญหำที่พบในแบบประเมิน กำรจัดท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยให้กับส ำนักฯ และกำรท ำเรื่อง
ชดใช้สัญญำเงินยืมและหลักฐำนกำรเงินให้กับกองคลังมหำวิทยำลัย 
        4.6 งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
     5)  งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
          (นางสาวบุศรา  สุทธิวงศ์ ผู้รับผิดชอบ) 

   5.1  จัดท ำโครงกำรและพัฒนำหลักสูตรให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ภำยนอก 
   5.2  ให้ค ำปรึกษำกับหน่วยงำนในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
   5.3  จัดท ำงบประมำณภำพรวมโครงกำร 
   5.4  วำงแผนกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
   5.5  ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภำรกิจ ดังนี้ 
    การประสานงาน ก่อนกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรประสำนงำนกับผู้อ ำนวยกำร
โครงกำร วิทยำกร ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรร่ำงบันทึก / หนังสือที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ท ำค ำสั่งกำร
ปฏิบัติงำน กำรขอนุมัติยืมเงิน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อม 



   

42 
 

    การดูแลความเรียบร้อยในงาน ระหว่ำงกำรอบรม ได้แก่ กำรต้อนรับ กำร
ลงทะเบียน กำรตรวจสอบ ควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม กำรเตรียมกำรในพิธีเปิด – ปิด กำรแจก
เอกสำรประกอบกำรอบรม  กำรแจกแบบประเมินผล กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำ
ท ำเนียบรุ่น ท ำวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม 
    หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล และ
รำยงำนปัญหำที่พบในแบบประเมิน กำรจัดท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยให้กับส ำนักฯ และกำรท ำเรื่องชดใช้
สัญญำเงินยืมและหลักฐำนกำรเงินให้กับกองคลังมหำวิทยำลัย 
   5.6  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมให้กับหน่วยงำน 

  5.7  งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  กำรบริหำรกำรฝึกอบรมของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง เป็นกำรฝึกอบรมระยะสั้นเป็น
แบบเผชิญหน้ำ ซึ่งมี 2 ประเภทของหลักสูตร คือ 1)  หลักสูตรฝึกอบรมประเภท ผู้สนใจทั่วไป 
(Public Training)  2) หลักสูตรฝึกอบรมประเภท โครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก (In-
house Training)    ซึ่งหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท มีควำมแตกต่ำงกันในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นจะขอเส
นอประเด็นกำรเปรียบเทียบหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training   
ประเด็นเปรียบเทียบ In-House Training Public Training 

กำรด ำเนินกำร งำนจัดฝึกอบรมโครงกำรควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำน 

งำนจัดฝึกอบรมผู้สนใจทั่วไป 

กำรออกแบบหลักสูตร ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม และงำน
โครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม  
-สำขำวิชำต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย 

หัวข้อกำรฝึกอบรม เลือก และระบุสิ่งที่ต้องกำรและไม่
ต้องกำรได้ 

ก ำหนดมำจำกหลักสูตร 

วิทยำกร หน่วยงำนสำมำรถเลือกได้อย่ำง
อิสระ 

ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดเชิญวิทยำกรเอง 

เวลำ วิธีกำรฝึกอบรม 
และสถำนที่ 

หน่วยงำนสำมำรถเลือกได้อย่ำง
อิสระ 

ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรฝึกอบรม 
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ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training (ต่อ) 
ประเด็นเปรียบเทียบ In-House Training Public Training 

ระยะเวลำ  
 

หน่วยงำนสำมำรถเลือกเวลำกำร
จัดฝึกอบรม 

ส ำนักเป็นผู้รับผิดชอบก ำหนดเวลำ
กำรจัดฝึกอบรม 

ค่ำใช้จ่ำย และจ ำนวนผู้
เข้ำรับกำรฝึกบรม 

ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงต่ ำจึงสำมำรถ
ฝึกอบรมได้จ ำนวนมำก เพรำะคิด
เป็นอัตรำเหมำจ่ำยรวมทั้งหลักสูตร 

คิดค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยคน ต่อ
หลักสูตร 
 

 
 จำกภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ด้ำนกำรจัดฝึกอบรมโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  ซึ่งมีงำนที่จะต้องดูแลทั้งกำรเข้ำร่วมประชุมน ำนโยบำยมำวำงแผน 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร งำนบริหำรเงินในโครงกำร และควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบเอกสำรข้อมูล 
สอนงำนและแนะน ำกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำน 
กระตุ้นให้มีจิตบริกำร เน้นควำมส ำคัญของกำรให้บริกำร สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีม
และสอนงำน สำมำรถรับผิดชอบงำนแทนกันได้ทุกหน้ำที่ อีกท้ังสนับสนุนให้เพ่ิมทักษะ ควำมรู้ที่
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนให้มีศักยภำพที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยค่ำตัวชี้วัดใน
ภำพรวมเรื่องควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรมไว้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 นอกจำกงำนฝึกอบรม
แล้วยังรับผิดชอบงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยและส ำนัก และงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
 
5. งานวิจัย/วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยช่ือ ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของพนาลี  ทองประเสริฐ (2535). งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยทั้งเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) โดยมีหน่วยวิเครำะห์ (Unit of Analysis) คือ องค์กร (Organization) โดย
ก ำหนดศึกษำเฉพำะองค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนครที่เป็นสมำชิกในสังกัดของ
คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรเอกชนพัฒนำชนบท (กป.อพช.) ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 63 องค์กร  โดย
พนำลีมุ่งศึกษำเพียงองค์กรพัฒนำเอกชนไทยที่มีขนำดเล็ก กล่ำวคือ มีบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวนระหว่ำง 3-15 คน และมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีจ ำนวน 18 องค์กร  โดย
งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร และเพ่ือศึกษำ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัย 
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ชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ใช้วิธีกำรสังเกตกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรขององค์กรพัฒนำเอกชน
ไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร จำกนั้นด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ซึ่งใช้
เครื่องมือในกำรศึกษำคือ แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure Interview) จำกนั้นน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์เชิงคุณภำพ และน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบกำรพรรณนำ (Descriptive) โดยผลกำรศึกษำที่ 
เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรฝึกอบรมพบว่ำ ข้อคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ผู้
ศึกษำสำมำรถก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตร และเนื้อหำ 
ประกอบด้วย (1) ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับบุคลำกรระดับบริหำรทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ 
(2) ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ  โดยใน
ตอนท้ำยของงำนวิจัย พนำลีมีข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมควรมีกำรศึกษำควำม
จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ที่ส ำคัญหน่วยงำนหรือองค์กรที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนควรจัด
ฝึกอบรมตำมควำมเร่งด่วนของปัญหำและสิ่งที่บุคลำกรต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพ่ิมข้ึน และหำกจะมี
กำรฝึกอบรมให้บุคลำกร ควรจัดในช่วงระยะเวลำที่บุคลำกรสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้  
นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำรูปแบบกำรฝึกอบรมควรเป็นกำรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม โดยให้บุคลำกรสำมำรถ
แก้ไขและพัฒนำศักยภำพของตนเองได้ 
 งำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรเก่ียวกับ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ ได้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริกำร
ฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำร หรือเป้ำหมำยที่แท้จริง รวมทั้งแนวคิด 
และทฤษฎีในงำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถน ำมำใช้แนวทำงประกอบกำรวิเครำะห์วิจัยได้เป็นอย่ำงดี 
โดยเฉพำะแนวคิดเก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมที่ถือว่ำมีประโยชน์ส ำคัญต่อกำรศึกษำ หรือ
ส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้บริกำรฝึกอบรม  
 5.2  งานวิจัยชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรม และ
พัฒนาของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ของวรวุฒิ  ศิวรังสรรค์ (2545). 
      งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยทั้งเชิงบรรยำย (Descriptive Research) ที่มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำร (Documentary Research) และกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม (Field Research) ซึ่งได้ใช้
แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นกำรศึกษำวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ไปยัง
ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรม หรือฝ่ำยบุคคลของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค   โดยงำนวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีเป็นสมำชิกของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   
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โดยพิจำรณำถึงลักษณะส่วนบุคคล กำรรับรู้ กำรตระหนัก และกำรยอมรับถึงปัจจัย 3  ประเภท ได้แก่ 
ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีต่อเนื้อหำกำรฝึกอบรม และควำมสำมำรถของผู้รับกำรฝึกอบรม กับกำร
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ โดยงำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี  โดยเฉพำะในประเด็นกำรเลือก หรือกำรตัดสินใจใช้บริกำรฝึกอบรม  ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักที่ผู้วิจัยใช้ศึกษำถึงพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรม  
      จำกกำรศึกษำเอกสำรแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลกำรวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิเครำะห์ ได้น ำมำสังเครำะห์เกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภท In-house 
Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ดังนี้  
      1)  ควรมีกำรศึกษำกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ และ
เอกชน เพ่ือจัดท ำหลักสูตรให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
      2) ควรน ำผลกำรประเมินหลักสูตรฝึกอบรมมำพัฒนำรูปแบบกำรจัดฝึกอบรมและกำร
ให้บริกำรเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกระบวนงำนตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 

 
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือกำร

บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด ำเนินภำรกิจตำมพันธกิจที่ส ำคัญของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรชั้นน าด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”  มีภำรกิจหลัก 2 ด้ำน คือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม และกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงและพัฒนำศิลปวัฒนธรรม ส ำนักฯ ได้จัดตั้งอุทยำน
กำรศึกษำเพ่ือเป็นแหล่งกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนทุกเพศวัย และเป็นศูนย์กลำงของชุมชน 
ในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร นันทนำกำร ศิลปวัฒนธรรม และงำนประเพณีในเทศกำลต่ำงๆ  ใน
ส่วนภำรกิจหลักในด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตลอดทั้งปีนั้น ก็คือ
กิจกรรมกำรฝึกอบรม ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมของส ำนักฯ นั้นมีทั้งด ำเนินกำรฝึกอบรมภำยใน
มหำวิทยำลัย และกำรจัดอบรมภำยนอกมหำวิทยำลัยตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และ
เอกชน ผู้สนใจทั่วไป 
 กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In – house Training 
ของ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรม และเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้  
 3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 

3.2  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนศึกษำ 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
3.1  รูปแบบการศึกษา 

 กำรศ ึกษำเป ็นก ำรศ ึกษำเช ิงประย ุกต์ (Applied  Research)  เพ ื่อน ำผลกำร ศ ึกษำหร ือ
ควำมร ู้ที่ได้น ำมำประย ุกต์ ใช ้ในกำรบร ิหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักส ูตร  
In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง โดยกำรรวบรวมข้อม ูลที่น ำมำศ ึกษำในคร ้ังน ี้ 
แบง่เป็น 2 แหล่งดังนี้ 
 



   

47 
 

 1. ข้อมูลจำกทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ทบทวน และเรียบเรียง
จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำกวำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งจะ
เป็นพื้นฐำนของควำมรู้ที่จะน ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จำกกำรน ำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำ
อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือไปสู่แนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรงำนกำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย  
 
3.2  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา  

1. กำรศึกษำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร  
In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นกำรศึกษำวิเครำะห์ ในกระบวนกำร
ฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัย- 
ธรรมำธิรำช ดังนี้ 
     (1) กำรหำควำมต้องกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน 
     (2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
     (3) กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม 
     (4) กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
         (4.1) กำรสรรหำวิทยำกร 
         (4.2) รูปแบบในกำรฝึกอบรม 
         (4.3) ประเภทของเทคนิคกำรฝึกอบรม 
         (4.4) กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรม 
         (4.5) กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
         (4.6) กำรเลือกใช้กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
         (4.7) วัสดุฝึกอบรม 
         (4.8) บรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรม 
     (5) สรุปประเมินผลกำรฝึกอบรม 
     (6) ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรม 
     (7) ผลกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house  Training 
 2. ศึกษำแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในกำรศึกษำ ดังนี้  
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     2.1  แนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
     2.2  แนวคิดเก่ียวกับระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000 
     2.3  แนวคิดเก่ียวกับ  SWOT Analysis  

3. ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรม 
4. ศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพโดยรวมของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อน ำมำศึกษำ จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำก 

วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพ้ืนฐำนของควำมรู้ที่จะน ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป 

 6. น ำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนกำร 
จัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี SWOT เพ่ือไปสู่แนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนกำรจัด
ฝึกอบรมประเภท In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  

7. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยข้อมูลที่ผู้ท ำกำรศึกษำได้มำนั้น ได้มำจำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงจำกกำรสังเกต และแบบส ำรวจผู้เข้ำมำใช้บริกำร (หน่วยงำนภำยนอกที่มำใช้บริกำร) 

 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำได้แก่ หนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร  บทควำมจำก 
วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพ้ืนฐำนของควำมรู้ที่จะน ำไปใช้วิเ ครำะห์ข้อมูล
ต่อไป และข้อมูลกำรปฏิบัติงำนมำศึกษำสภำพปญหำและสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี SWOT เพ่ือไปสู่แนวทำงในกำรด ำเนินกำร
บริหำรงำนกำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในกำรวิเครำะหขอมูลของกำรศึกษำในครั้งนี้ ไดแบงออกตำมวิธีกำรศึกษำวิเครำะห์ขอมูล
ดังนี้ 

1. วิเครำะหสภำพปญหำ อุปสรรค โอกำส ข้อจ ำกัด ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
2. วิเครำะห์กระบวนกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training  
3. วิเครำะห์แนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house 

Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
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ผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทั้งหมดถูกน ำมำเรียบเรียงใหม่เป็นเรื่องรำวตำมล ำดับเหตุกำรณ์ 
เพ่ือน ำเสนอในบทที่ 4 โดยมีเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ และบทที่ 5 เป็นกำรสรุปผล
กำรศึกษำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ซึ่งกำรน ำเสนอครั้งนี้ได้ใช้วิธีเขียนเชิงพรรณำ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

   
กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรวิเครำะห์งำนเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน 

ในส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  เพ่ือศึกษำกระบวนกำรฝึกอบรมประเภท
หลักสูตร In-house Training  เพ่ือวิเครำะห์งำนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร 
In-house Training และเพ่ือเสนอแนวทำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้อง กับ
ภำรกจิของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

4.1  สภำพทั่วไปของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 4.2 กระบวนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของ
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 43 บทวิเครำะห์กระบวนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house 
Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 ตอนที่ 4.1  สภาพทั่วไปของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
1) ลักษณะองค์กร 

      ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง แบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 6 ฝ่ำย  ฝ่ำยให้บริกำรที่สำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม และฝ่ำย
วิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริกำร
เผยแพร่ทำงไกล และฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ และฝ่ำยที่อ ำนวยกำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรและ
จัดกำรส ำนักงำน คือ ส ำนักงำนเลขำนุกำร  มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยำนกำรศึกษำ (เฉพำะฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ) 
 2)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

         ณ  วันที่ 31 สิงหำคม 2562  ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น  46  คน  จ ำแนก

ได้ดังนี ้

1) ข้ำรำชกำร  จ ำนวน 28 คน  (ไม่นับรวมผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) 
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2) พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 8 คน 
3) ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้ จ ำนวน 3 คน 
4) ลูกจ้ำงประจ ำเงินแผ่นดิน จ ำนวน 1 คน (สังกัดหน่วยงำนกองกลำง ต ำแหน่งพนักงำนขับ

รถ) 
5) ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 6 คน  

 3)  สภาพแวดล้อมขององค์กร 
          (1) ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  ได้แก่ กำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ทั้งวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โครงกำรสัมฤทธิบัตร  โครงกำรสัมฤทธิบัตร
บัณฑิตศึกษำ กำรเผยแพร่บทควำมทำงอินเตอร์เน็ต  ผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง และกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรรูปแบบอ่ืน เช่น กำรจัดอภิปรำยทำงวิชำกำร กำรแข่งขันโต้วำที  ที่ปรึกษำด้ำน
กำรพัฒนำองค์กร และวิจัย 
          (2) กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่  กำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ  โครงกำร
เทิดพระเกียรติ  กิจกรรมสืบสำนประเพณีไทย  กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรและนันทนำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และกำรจัดนิทรรศกำร 
  4)  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตารางท่ี 4.1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
1. กำรฝึกอบรม 1. หน่วยงำน

ภำครัฐ 
2. หน่วยงำน
ภำคเอกชน    
3. หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

1.ค่ำลงทะเบียน
เหมำะสม 
2. วิทยำกรมี
เทคนิคในกำร
น ำเสนอน่ำ   
สนใจ 
3. หลักสูตรมี
คุณภำพตรงตำม 
4. สถำนที่และ
บรรยำกำศดี 

ผู้บั งคับบัญชำ/ 
นำยจ้ำง 

สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได ้
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

  5. กำรบริกำร
ประทับใจ 

  

2. โครงกำร
สัมฤทธิบัตร 

1. ผู้สนใจทั่วไป 
2. นักศึกษำ 
มสธ. 
3. นักเรียน/
นักศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำ
อ่ืนๆ 

1. ค่ำลงทะเบียน
เหมำะสม 
2. เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ 
3. เรียนได้ไม่
จ ำกัดเพศ วัย 
และวุฒิ
กำรศึกษำ 
4. เรียนสะสมชุด
วิชำน ำไปโอนได้ 
5. น ำไปใช้
ประกอบวิชำชีพ
ได้  

ผู้ปกครอง/ 
นำยจ้ำง 

1. ได้รับควำมรู้เพ่ิมขึ้น 
2. น ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำ 
    กำรท ำงำน/ กำรเรียน 
 

3. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. บุคลำกร มสธ. 
2. นักศึกษำ 
มสธ. 
3. ผู้สนใจทั่วไป
ในเขตพ้ืนทีร่ับผิด   
ชอบของศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ. 
10 แห่ง 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

1. มีกำรบริกำรที่
ดีแก่ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
2. กิจกรรมมี
ควำมหลำกหลำย 
3. กำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
อุทยำนกำรศึกษำ 
และกำรส่งเสริม
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ชุมชน/ ภำคี
เครือข่ำย 

กิจกรรมที่ผู้รับบริกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ และ
หรือสร้ำงสนุทรียศำสตร์
ให้ชีวิต 
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บริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

4. กำรบริกำร
ทำงวิชำกำร
รูปแบบอื่น  
    - ที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กรและวิจัย 
    - เผยแพร่
บทควำมทำง
อินเตอร์เน็ต 
    - รำยกำรวิทย ุ
กระจำยเสียง 

1. หน่วยงำน
ภำครัฐ/
หน่วยงำน 
ภำคเอกชน/
หน่วยงำน 
รัฐวิสำหกิจ 
2. ผู้สนใจทั่วไป 

1. กำรให้บริกำร
ที่ดีและเน้น   
กำรระชำสัมพันธ์
ให้ถึงกลุ่ม 
เป้ำหมำย 
2. น ำเสนอข้อมูล
ตรงกับ
สถำนกำรณ์ 
ปัจจุบัน และเพ่ิม
จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดกิจกรรม 
 ให้มำกขึ้น 

ชุ ม ช น /  ภ ำ คี
เครือข่ำย 
 

กิจกรรมที่ผู้รับบริกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ได้หรือ
เพ่ิมควำมรู้และ
สติปัญญำ 

  
5) สภาวการณ์ขององค์กร  

   ตารางท่ี 4.2 สภาพด้านการแข่งขัน  
ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน ประเดน็การแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 กำรฝึกอบรม สถำบันกำรจัด
ฝึกอบรมภำยนอก 

1. ค่ำลงทะเบียน 
2. วิทยำกร 
3. เนื้อหำหลักสูตร 
4. วิธีกำรให้บริกำร 

1. ค่ำลงทะเบียน 
2. วิทยำกร 
 
 

 
6) ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก  ของส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ทีท่ ำกำรวิเครำะห์สภำพหน่วยงำน  

เพ่ือค้นหำจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญ ในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำร
ในอนำคต  

SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีควำมหมำยดังนี้  
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Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
Opportunities – โอกำสที่จะด ำเนินกำรได้  

       Threats – อุปสรรค ข้อจ ำกัด หรือปัจจัยที่คุกคำมกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
      กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่

กว้ำงด้วยกำรระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ท ำให้มีข้อมูล ใน
กำรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ำหมำยที่จะถูกสร้ำงขึ้นมำบน จุดแข็งของหน่วยงำน และแสวงหำประโยชน์
จำกโอกำสทำงสภำพแวดล้อม และสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอำชนะอุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม
หรือลดจุดอ่อนของหน่วยงำนให้มีน้อยที่สุดได้ กำรวิเครำะห์ทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง กำรประเมินสภำพแวดล้อม 
ภำยใน ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง นั้น จะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และพิจำรณำทรัพยำกร  และ
ควำมสำมำรถภำยในองค์กรทุกๆ ด้ำน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มำ เบื้องต้น
ของข้อมูลเพื่อกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน คือระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร ที่ครอบคลุม ทุกด้ำน 
ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำนและทรัพยำกรใน กำร
บริหำร (คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร) รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรด ำ เนินงำนที่ผ่ำนมำขององค์กร 
เพ่ือที่จะเข้ำใจสถำนกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ด้วย  

- จุดแข็งของ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง (S-Strengths) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัย 
ภำยในจำกมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภำยในส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง นั้นเองว่ำปัจจัยใดภำยในหน่วยงำนที่
เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องที่ควรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำได้ และควรด ำรง
ไว้เพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของหน่วยงำน  

- จุดอ่อนของ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  (W-Weaknesses) เป็นกำรวิเครำะห์ ปัจจัย 
ภำยในจำกมุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง นั้นเองว่ำปัจจัยภำยใน ส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง ที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ ของหน่วยงำนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน 

2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยใต้กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกของ 
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องนั้น สำมำรถค้นหำโอกำสและอุปสรรค ทำงกำรด ำเนินงำนของ ส ำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เช่น นโยบำย แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย โครงสร้ำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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หน่วยงำน งบประมำณ สภำพแวดล้อมทำงสังคม สภำพแวดล้อมทำง กำรเมือง และสภำพแวดล้อม
ทำงเทคโนโลยี หมำยถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนำกำรทำงด้ำนเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  

- โอกำสทำงสภำพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัย 
ภำยนอก ของ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมต่อกำรด ำเนินกำรของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  
  - อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (T-Threats) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกของ 
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบในระดับมหภำค ในทำงท่ีจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยทั้งทำงตรง และทำงอ้อม ซึ่งส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของส านักการศึกษา 
         ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้ำนบุคลำกร (Man) 1. บุคลำกรมีควำมสำมัคคีในกำร
ท ำงำน 
2. บุคลำกรมีศักยภำพในกำร
ท ำงำน 
3. บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น 
ในกำรท ำงำน 
4. บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง
จำกกำรปฏิบัตงิำน 
5. ให้บริกำรและอ ำนวยควำม
สะดวก 
6 .ผู้บริหำรมีกำรท ำงำนเปน็ทีม 
 

1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน 
2. ขำดกำรวำงแผนด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรในระรยำว 
3. จ ำนวนบุคลำกรทีป่ฏิบัติงำน
ไม่สอดคล้องกับภำระงำนที่
เพิ่มข้ึนตำมที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย 
4. ไม่มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
5. กรณีโครงกำรอนุมัติกระชั้นชดิ
ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทนั 
6. ยังขำดควำมพร้อมของ
ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 
7. ขำดกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของส านักการศึกษา 
         ต่อเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้ำนงบประมำณ (Money) 7. มีกำรบริหำรงบประมำณตำม
แผนงำนประจ ำปีได้อยำ่ง
เพียงพอ 
8. มีกำรก ำหนดดูแลงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยให้ถูกหมวดกำรเงินเพื่อ
ลดควำมเสีย่งในกำรบริหำรงำน
งบประมำณ 

8. ควำมไม่คล่องตัวในกำรบรหิำร
งบประมำณเนื่องจำกระเบียบ
กำรเงินยังไม่ชัดเจน 
9. ระเบยีบกำรเบิกจ่ำยยังไม่มีกำร
ปรับปรุงท ำให้ยังต้องใช้ระเบียบเดมิ 
มีผลท ำให้กำรบรหิำรค่ำตอบแทน
วิทยำกรน้อยเกินกว่ำอัตรำใน 

  

ปัจจุบัน 
10. ขั้นตอนในกำรเบิกงบประมำณ
มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกต้องผ่ำน
หลำยขั้นตอน 

ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์  11.อุ ปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย 
12. ท ำเลที่ตัง้อำคำรและ
บรรยำยกำศไม่เหมำะสมกำร
บริกำรทำงวชิำกำร และกำร
ติดต่อประสำนงำนไม่สะดวกทั้ง
ภำยในและภำยนอก 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 9. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
ช ำนำญในงำนบริกำรวิชำกำร 
10. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำนและแสดงควำมคิดเห็น 
11. มีระบบกำรฝึกอบรมที่ได้
มำตรฐำน ISO 9001 
12. หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับด้ำน
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ 
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ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของส านักการศึกษา 
         ต่อเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส ข้อจ ำกัด 

 

สังคมทั้งภำยในภำยนอก
มหำวิทยำลยั 
13. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ดี
กับหน่วยงำนภำยนอก 
14. กำรออกแบบหลักสูตรมี
ควำมหลำกหลำยตำมสถำน
กำรณืในปัจจบุัน 

 

นโยบำยของมหำวิทยำลัย  1. หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั
ได้รับกำรสนับสนนุให้ด ำเนิน 
ภำรกิจเช่นเดียวกัน 
2. ระบบและระเบยีบกำรบริหำร
ด้ำนกำรเงินของมหำวทิยำลัยไม่
เอ้ือต่อกำรจัดฝึกอบรม 
3. ควำมชัดเจนของนโยบำยด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรสังคม  

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ที่สูงขึ้น ท ำให้มีโอกำสให้บริกำร 
ผ่ำนสื่อ ICT มำกข้ึน 

4. กำรลงทุนทำงด้ำนกำร
พัฒนำสื่อ ICT ต้องใช้
งบประมำณสูง  

ผู้รับบริกำร 2. ประชำชนยังมีควำมต้องกำร
ในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพอีกมำก 

 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 3. มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อม
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลและ
อุปกรณ์ในกำรส่งเสริมสนบัสนุน
กำรด ำเนินงำนของส ำนัก 

5. ไม่สำมำรถน ำทรัพยำกรด้ำน
บุคคลและสิ่งของของ
มหำวิทยำลยัมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดในกำรให้บริกำร
ทำงวชิำกำรได ้
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ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของส านักการศึกษา 
         ต่อเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส ข้อจ ำกัด 

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลยั 4. มหำวิทยำลัยในฐำนะที่เปน็
สถำบนักำรศึกษำของรัฐที่ได้รบั
ควำมเชื่อถือจำกสังคม 

6. มีคู่แข่งขันในกำรให้บริกำร 
จัดฝึกอบรม 

 
ตอนที่  4.2 การบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของ  

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
     4.2.1 การหาความต้องการในการฝึกอบรมหน่วยงาน  
    กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมขององค์กร เกิดขึ้นมำ
จำกหลำยสำเหตุ ดังนี้ 

ก) ผลผลิต หรือผลงำนตกต่ ำกว่ำที่น่ำจะท ำได้ สำเหตุที่เกิดต้องไม่เก่ียวกับ 
เครื่องจักรหมดสมรรถภำพ แต่ผลผลิตตกต่ ำเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้ปฏิบัติงำนที่ขำดควำมรู้ควำม
ช ำนำญหรือหมดก ำลังใจ 

ข) ควำมต้องกำรขององค์กร ในกำรท ำงำนในระดับที่ได้ผลที่สุด โดยกำรคำดหมำย 
และนโยบำยที่จะขยำยงำน แนวโน้มกำรเติบโตขององค์กร ซึ่งต้องใช้กำรฝึกอบรมมำช่วยเสริมสร้ำง 
ควำมสำมำรถผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรน ำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้ในองค์กร ผู้ปฏิบัติงำนอำจขำดควำมถนัด
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงต้องเสริมสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำนโดยกำรฝึกอบรม 

ค) ควำมกระตือรือร้นของผู้ปฏิบัติงำนบำงคนต้องกำรควำมก้ำวหน้ำ คือ ควำม 
ต้องกำรที่จะมีควำมสำมำรถท ำงำนได้ดี และต้องกำรจะท ำงำนที่ดี ถ้ำองค์กรมองเห็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำน 
ต้องกำรพัฒนำตัวเขำ และเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมสำมำรถ  

 กำรใช้วิธีกำรส ำรวจควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมมีหลำยวิธี เช่น กำรออกแบบ 
สอบถำมเพ่ือส่งไปส ำรวจควำมต้องกำรขององค์กรถึงหัวข้อที่ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรม เพ่ือน ำมำสรุป
รำยละเอียดควำมต้องกำรของหน่วยงำนและควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดกำรฝึกอบรม เพ่ือก ำหนดหัวข้อ
ที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำนนั้น  เพ่ือจะได้จ ำแนกควำมต้องกำรได้อย่ำงชัดเจน
ครอบคลุม และตรงกับลักษณะของหน่วยงำน จึงมีวิธีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม ดังนี้  
   1) กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมในระดับองค์กร (Organizational 
Analysis) มีประเด็นพิจำรณำ เช่น (ดูเพ่ิมเติม ภำคผนวก ก) 
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     - สภำพแวดล้อม และสภำวกำรณ์ต่ำง ในองค์กร 
     - แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ 
     - เป้ำหมำย ทิศทำงและนโยบำยของรัฐบำล ของกระทรวงและของหน่วยงำน 
     - ผลผลิต/ผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมขององค์กร 
     - พฤติกรรมกำรท ำงำน เช่น กำรขำดงำนบ่อยๆ ของบุคคลต่ำงๆ  ในองค์กร 
     - อุบัติเหตุต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
     - กำรสูญเสียและกำรสูญเปล่ำในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร 
     - กำรร้องเรียนต่ำงๆ จำกลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร   
  2) กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมระดับภำระหน้ำที่งำน (Task Analysis) 
โดยพิจำรณำว่ำหน่วยงำนมีกำรแบ่งหน้ำที่งำน (Functional) แบบใด ชัดเจนตำมควำมเหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถ ควำมรู้ และตำมวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนหรือไม่ บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนหรือไม่ เพ่ือน ำมำวำงแผนให้องค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น ภำระงำนด้ำนกำรตลำด ฝ่ำยกำรตลำด หัวข้อในกำรฝึกอบรมเป็นเรื่องวิธีกำรขำย 
กำรบริกำรเกินควำมคำดหมำย ส่วนฝ่ำยบัญชีต้องจัดกำร ฝึกอบรมเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชี กำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรบัญชี และฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จัดฝึกอบรมเรื่องทุนมนุษย์ กำรสร้ำง  
Competency ในกำรท ำงำน เป็นต้น 
  3) กำรส ำรวจควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมระดับบุคคล (Person Analysis) เป็นกำร 
พิจำรณำรำยบุคคลว่ำพนักงำนแต่ละคน เช่น 
     - คุณสมบัติด้ำนต่ำงๆ ของบุคคล 
     - ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
     - ผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน 
     - ผลกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรในอนำคต  

สรุปกำรหำควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  โดยกำรส ำรวจข้อมูลทั้ง 3 แบบ เครื่องมือกำร
ส ำรวจคือแบบสอบถำมข้อมูล เพ่ือเป็นกำรค้นหำปัญหำที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนหรือองค์กรว่ำ มีปัญหำ
เรื่องใดบ้ำงที่จะสำมำรถแก้ไขให้หมดไปหรืออำจท ำให้ทุเลำลงได้ด้วยกำรฝึกอบรม โดยรวมไปถึงกำร
พยำยำมหำข้อมูลด้วยว่ำ กลุ่มบุคลำกรเป้ำหมำยที่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเป็นกลุ่มใด ต ำแหน่งงำน
อะไร มีจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใด มีภำรกิจใดบ้ำงที่ควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุงด้วยกำรฝึกอบรม 
พฤติกรรม ประเภทใดบ้ำงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ 
(Attitude) หรือประสบกำรณ์ (Experience) เพ่ือค้นหำวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นใน 
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กำรฝึกอบรมมีหลำยวิธี เช่น กำรส ำรวจ กำรสังเกตกำรณ์ กำรทดสอบ และกำรประชุม เป็นต้น   
แหล่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน ผู้ปฎิบัติงำน  ฝ่ำยงำนพัฒนำบุคลำกร 
(HR ประจ ำหน่วยงำน)  หรือฝ่ำยบุคคลของหน่วยงำนนั้นๆ  ในคู่มือนี้จะขอยกตัวอย่ำงส ำหรับ
แบบสอบถำมข้อมูลหน่วยงำนในกำรหำควำมต้องกำรในหลักสูตรส ำหรับจัดฝึกอบรมให้หน่วยงำน  
(In-house Training) ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  โดยจะแยกเป็นข้อค ำถำมในแต่ละข้อ ซึ่งกำรสร้ำง
แบบสอบถำมใช้หลักกำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น 3 ระดับ คือพิจำรณำระดับ
องค์กรระดับภำระหน้ำที่ ระดับบุคคล และมีรำยละเอียดในข้อมูลจ ำเพำะในกำรหำควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนดังตัวอย่ำงข้อมูลจ ำเพำะประกอบกำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม   
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ตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะประกอบการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม 
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    4.2.2 การสร้างหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-house Training) 
ของ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

         เมื่อได้ผลจำกกำรส ำรวจมำแล้ว จะเห็นว่ำมีปัญหำใดบ้ำงท่ีจะสำมำรถแก้ไขได้ด้วย 
กำรฝึกอบรม กลุ่มเป้ำหมำย เป็นใคร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้ำนใด
นั้น มำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเป็นหลักสูตรโดยอำจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชำ 
หัวข้อวิชำ ของแต่ละหัวข้อวิชำ เนื้อหำสำระหรือแนวกำรอบรม เทคนิคหรือวิธีกำรอบรม ระยะเวลำ 
กำรเรียงล ำดับหัวข้อวิชำที่ควรจะเป็นตลอดจนกำรก ำหนดลักษณะของวิทยำกรผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ทั้งนี้ เพ่ือจะท ำให้ผู้เข้ำอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีขั้นตอน และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจน
ท ำให้สิ่งที่เป็นปัญหำได้รับกำรแก้ไขลุล่วงไปได้ หรืออำจท ำให้ผู้เข้ำรับกำรมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เมื่อได้ข้อมูลรำยละเอียดในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน ให้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
วิเครำะห์เพ่ือสร้ำงหลักสูตรเบื้องต้น ซึ่งรำยละเอียดในกำรสร้ำงหลักสูตร (Training curriculum) มี
ดังนี้  
 1)  ชื่อหน่วยงำน   

องค์กรที่รับผิดชอบโครงกำร คือ หน่วยงำนซึ่งเปน็ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงกำร หำกมี 
ปัญหำ หรือมีกำรติดต่อจำกบุคคล/องค์กรภำยนอก สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้ 

2)  ชื่อหลักสูตร  
ชื่อหลักสูตร เป็นสิ่งส ำคัญในกำรเขียนหลักสูตร ชื่อหลักสูตรจะเป็นตัวบอกให้เรำได ้

ทรำบว่ำจะท ำหลักสูตรประเภทไหน สำมำรถจูงใจผู้ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรได้อย่ำงมำก กำรก ำหนดชื่อ
หลักสูตรจะต้องเหมำะสม ชัดเจน กะทัดรัด ชื่อของหลักสูตรควรสื่อควำมหมำยให้ทรำบถึงว่ำ เป็นกำร
ฝึกอบรมอะไร หรือฝึกอบรมใคร`  เช่น หลักสูตรกำรโปรแกรม SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ 
ข้อมูลสถิติ, หลักสูตรกำรเขียนต ำรำระดับอุดมศึกษำที่มีคุณภำพ   

3)   หลักกำรและเหตุผล  
กำรเขียนเพ่ือชี้แจงถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดท ำโครงกำรขึ้น ควรเขียนโดยท ำให้

ผู้อ่ำนมองเห็นข้อดีและข้อเสียในกำรท ำหรือไม่ท ำโครงกำรนั้น อำจอ้ำงนโยบำยขององค์กร ข้อก ำหนด
มำตรฐำนกำรท ำงำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือท ำให้เหตุผลมีน้ ำหนักมำกขึ้น กำร
เขียนในหัวข้อนี้ถือเป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดฝึกอบรม หรือไม่ก็ได้ จึง
ควรพิถีพิถันด้วยกำรเรียบเรียงภำษำที่สื่อสำรให้เข้ำใจอย่ำงง่ำย ๆ และมีควำมชัดเจน 

 4)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องกำรบรรลุจำกกำรฝึกอบรม ซึ่งจะก ำหนดจำกสภำพ
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน โดยควรมีลักษณะตรงกับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม พฤติกรรมที่
ต้องกำรเปลี่ยนแปลง หรือระบุถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และทัศนคติ ที่ต้องกำรพัฒนำ 

 5)  หัวข้อวิชำในกำรฝึกอบรม  
     พร้อมก ำหนดจ ำนวนชั่วโมงในแต่ละวิชำ โดยดูจำกควำมส ำคัญของหัวข้อวิชำ ส่วนใหญ่

จะก ำหนดจ ำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ 1 หัวข้อวิชำ และมีค ำอธิบำยหัวข้อวิชำโดยสังเขป ซึ่งเป็นกำรบอก
ขอบเขตเนื้อหำโครงร่ำงของเรื่องที่จะอบรม เพ่ือให้เป็นที่เข้ำใจตรงกันของทุกฝ่ำย และช่วยให้วิทยำกร
บรรยำยได้ตรงประเด็นไม่ซ้ ำซ้อนกัน (ดูเพ่ิมเติม  ภำคผนวก ค) 

6)  วิธีด ำเนินกำรฝึกอบรม   
             คือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่จะช่วยให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ อำจเป็นกำรก ำหนดแผนหรือ
กิจกรรมที่ ต้องท ำให้ชัดเจนเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงกำรไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำยของโครงกำรเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง  วิธีกำรฝึกอบรม 
ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม ควรก ำหนดวิธี
ฝึกอบรมไว้ว่ำจะใช้วิธีใดบ้ำง เช่น กำรบรรยำย กำรประชุมกลุ่มอภิปรำย กำรฝึกปฏิบัติโดยใช้
กรณีศึกษำ กำรใช้เกมส์หรือกรณีศึกษำ และกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เป็นต้น 

7)  ระยะเวลำด ำเนินกำร   
       ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดฝึกอบรมสำมำรถจัดได้ตำม
ควำมสะดวกของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร ซึ่งควรก ำหนดเป็นชั่วโมง 
นอกจำกนั้นจะต้องค ำนึงถึงเวลำที่ผู้บริหำร และวิทยำกร สำมำรถไปร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรมได้
สะดวก เวลำในกำรจัดฝึกอบรมส่วนใหญ่จะจัดในเวลำท ำกำรคือเวลำ 09.00 - 16.00 น. กำรก ำหนด
ระยะเวลำขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

     7.1)  ระดับควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมมีมำกน้อยเพียงใด หำกมีควำมจ ำเป็นมำก 
ต้องใช้เวลำนำน 

     7.2)  ระดับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้บริหำรระดับสูงจะใช้เวลำน้อยกว่ำระดับ 
ปฏิบัติกำร 

     7.3)  หลักสูตรกำรฝึกอบรม ถ้ำมีรำยวิชำมำกจะต้องใช้เวลำมำกตำมไปด้วย 
     7.4)  วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม ถ้ำต้องกำรเพิ่มควำมรู้อำจใช้เวลำไม่นำนนัก แต่ 

ถ้ำต้องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรอบรมหรือเพ่ิมทักษะมำกๆ อำจใช้เวลำนำน 
8)   สถำนที่ด ำเนินกำร   
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คือสถำนที่ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร ควรระบุให้ชัดเจนและเจำะจงจะได้ทรำบ 
ว่ำมีกำรปฏิบัติงำน ณ ที่ใด สถำนที่อำจจะขึ้นอยู่กับจ ำนวนผู้เข้ำอบรม และควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงจัดอบรม ในกำรเดินทำงสะดวก 

9)  งบประมำณ   
     เป็นหัวใจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ผู้เขียนควรประมำณ

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรด ำเนินโครงกำรด้วยตัวเลขงบประมำณที่สมเหตุสมผล ระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกิดข้ึนจำกกำรจัดหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม สถำนที่ ค่ำวัสดุ เป็นต้น 

10)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 เป็นกำรคำดคะเนผลกำรด ำเนินโครงกำรล่วงหน้ำ สำมำรถน ำไปใช้ตรวจสอบควำม 

ส ำเร็จของโครงกำรภำยหลังจำกโครงกำรเสร็จสิ้นได้ ควรเขียนระบุเป็นข้อๆ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เป็นรำยข้อ (ผลที่คำดว่ำจะได้รับอำจมีจ ำนวนข้อมำกกว่ำวัตถุประสงค์ได้)  
 11)  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  
        ให้ระบุชื่อหน่วยงำนซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงกำรให้ชัดเจน หำกมีปัญหำหรือมีกำร 
ติดต่อจำกบุคคล/องค์กรภำยนอกสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้ 
 12)  กำรรับรองผลกำรฝึกอบรม ให้ก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำในกำรฝึกอบรมว่ำผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติอย่ำงไรจึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง เช่น ต้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำฝึกอบรมทั้งหมด  
 สรุปแนวปฏิบัติในกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม 

จำกข้ันตอนกำรปฏิบัติที่กล่ำวมำท้ังหมด จะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม 
In-houseTraining เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ถึง 10 ขั้นตอน คือ 

(1) กำรทบทวนควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
(2) ระบุภำรกิจที่เป็นปัญหำหรือต้องกำรพัฒนำ 
(3) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม 
(4) กำรจัดระดับควำมส ำคัญของภำรกิจที่เป็นปัญหำ 
(5) กำรก ำหนดหัวข้อวิชำ 
(6) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชำ 
(7) กำรก ำหนดแนวกำรอบรม 
(8) กำรก ำหนดเทคนิคกำรฝึกอบรม 
(9) กำรก ำหนดระยะเวลำของหัวข้อวิชำและหลักสูตร 
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(10) กำรเรียงล ำดับหัวข้อวิชำ 
หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดโครงกำรฝึกอบรมสำมำรถสร้ำงหลักสูตร In-house Training

ได้ตำมกระบวนกำร และขั้นตอนที่ระบุมำแล้วทั้งหมด จะท ำให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ 
สำมำรถก่อให้เกิดประสิทธิผล ในกำรฝึกอบรมได้อย่ำงแน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติอำจมี
ข้อจ ำกัดที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำร และข้ันตอนดังกล่ำวได้ทั้งหมด ข้อจ ำกัด
ที่ส ำคัญคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรสร้ำงหลักสูตรยังขำดควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรมนั้นๆ อย่ำงเพียงพอ ท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดวิชำซึ่งตรงกับควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมได้ จึงต้องแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพ่ือขอรับ
กำรให้ค ำปรึกษำ นอกจำกนั้น ข้อจ ำกัดอ่ืนๆ อำจได้แก่ ข้อจ ำกัดในเรื่องของเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงหลักสูตร ทั้งในกำรรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็น และในกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
ที่ได้ตำมขั้นตอนของกระบวนกำรสร้ำงหลักสูตร ส่วนข้อจ ำกัดอ่ืนๆ ที่อำจมีได้ทั้งในด้ำนเงิน
งบประมำณในกำรฝึกอบรม กำรขำดแคลนวิทยำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ตลอดจนจ ำนวน
ระยะเวลำ ที่กลุ่มบุคลำกรเป้ำหมำยจะสำมำรถมำเข้ำรับกำร ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมแต่เพียง
อย่ำงเดียวทั้งหมด ในกำรก ำหนดหัวข้อวิชำในหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำร 
ฝึกอบรมนั้น  ในทำงปฏิบัติผู้ออกแบบหลักสูตรอำจใช้วิธีกำรศึกษำจำก ตัวอย่ำงหลักสูตรฝึกอบรมของ
กลุ่มบุคลำกรซึ่งมีลักษณะงำนเทียบเคียงกัน หรือมีควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงหลักสูตร
อำจจะคล้ำยคลึงกันได้ แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสร้ำงหลักสูตรก็จะต้องระมัดระวัง หำกจะน ำหัวข้อ
วิชำที่มีควำมเหมือนกันกับ หลักสูตรตัวอย่ำงมำใช้ จะต้องค ำนึงอยู่เสมอถึงข้อแตกต่ำงของกลุ่มผู้เข้ำ
อบรม และควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมที่แตกต่ำงกัน หลักสูตรฝึกอบรมที่น ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงควรจะ
ช่วยได้ดีในแง่ของกำรเปรียบเทียบและขยำยควำมคิดของผู้สร้ำงหลักสูตรให้กว้ำงขวำงขึ้น ทำงท่ีดีที่สุด
ในทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงหลักสูตรซึ่งผู้สร้ำงอำจไม่มีควำมรู้กว้ำงขวำงเพียงพอ คือ กำรรับฟังควำม
คิดเห็น ของผู้บริหำร และนักวิชำกำรในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับเนื้อหำของหลักสูตรฝึกอบรม อำจโดย
กำรขอควำมคิดเห็นเป็นรำยบุคคล หรือจำกกำรจัดประชุมเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
กำรก ำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชำตำมควำมจ ำเป็นในกำร ฝึกอบรมได ้

4.2.3  การก าหนดโครงการฝึกอบรม คือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ขั้นตอนกำรประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ำยเรื่องแก้ไขข้อมูลรำยละเอียดในหลักสูตร / ต่อรอง 

งบประมำณ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถนัดสถำนที่ประชุมตำมที่ทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกัน  ซึ่งในกำรประชุม
แต่ละครั้งควรเชิญผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในกำรจัดฝึกอบรมของทั้งสองฝ่ำยมำด้วยเสมอ  ส ำหรับ
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ผู้ที่ต้องมำประชุมคือ 1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง หรือ 
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ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร  2) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม  ข้อควรระวังในกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ 
คือ กำรติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ขอรับบริกำรอำจมีมำกครั้ง และอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำ
ในกำรนัดหมำย เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเกี่ยวพันกับผู้บริหำรของทั้งสองฝ่ำย ผู้ปฏิบัติจึงควร
ใช้ควำมละเอียด รอบคอบและควำมอดทนในกำรฏิบัติงำน   หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรจะเสนอ
หลักสูตร TOR ตำมระเบียบของหน่วยงำน มำยังส ำนัก เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรจัดฝึกอบรมตำม
ควำมต้องกำร ภำยหลังจำกได้ข้อสรุปจำกกำรประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ำย  ผู้ฏิบัติงำนน ำ TOR ของ
หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรเสนอมำ พิจำรณำโดยควำมละเอียด รอบคอบ เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำสร้ำง
ข้อเสนอหลักสูตรของส ำนักซึ่งสอดคล้องกับ TOR ของหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร และน ำเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพ่ือพิจำณำ ก่อนเสนอต่อหน่วยงำนที่ขอบริกำรต่อไป 

ข้อเสนอหลักสูตรมีส่วนประกอบ ดังนี้ (ดูเพ่ิมเติม ภำคผนวก -) 
1) ชื่อโครงกำร 
2) คณะผู้ด ำเนินงำน 
3) หลักกำรและเหตุผล 
4) วัตถุประสงค์ 
5) เป้ำหมำย 
6) ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
7) แนวคิดและวิธีด ำเนินงำน 
8) แผนกำรด ำเนินงำน 
9) กลุ่มเป้ำหมำย 
10) ระยะเวลำด ำเนินงำน 
11) ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่อบรม 
12) แนวทำงกำรควบคุมคุณภำพงำน ประกอบด้วย 
     - กำรรับรองผลกำรฝึกอบรม 
     - ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
     - วิทยำกรในหลักสูตร 
     - กำรส่งมอบงำน 
     - ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดอบรม / จัดท ำตำรำงกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรโครงกำรระยะ 
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ระหว่ำงด ำเนินกำรฝึกอบรม หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัด
ฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ ให้ก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนอำจ
ก ำหนดเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือนแล้วแต่ควำมเหมำะสม โดยใช้แผนผังกำรด ำเนินกำรโครงกำร
เพ่ือใช้ควบคุมและตรวจสอบโครงกำรฝึกอบรม และเพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำรฝึกอบรม
แก่หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรด้วย ส่วนประกอบของปฏิทินกำรด ำเนินกำร ควรบรรจุรำยละเอียด และ
กรอบเวลำในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน อำจแบ่งเป็นช่วงเวลำ ดังนี้  

1) ก่อนกำรฝึกอบรม 
2) ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
3) หลังกำรฝึกอบรม 
4.2.4 การบริหารโครงการฝึกอบรม  

 ส ำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส ำคัญของกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม เพรำะกำร 
ด ำเนินกำรฝึอบรมที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรนั้น นอกจำกมำจำก
วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสมแล้ว ยังจ ำเป็นต้องอำศัย
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรม ซึ่งเข้ำใจหลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรมพอที่จะสำมำรถวำงแผน
และด ำเนินงำนตลอดระยเวลำกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหำ ส่วนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
เจ้ำหน้ำที่ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมจะต้องมีบทบำทหลักที่จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับวิทยำกรใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ เข้ำอบรม ทั้งในด้ำนสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ยำนพำหนะ  กำรเงิน  ยังต้องด ำเนินงำนท ำหน้ำที่ควบคุมให้กำรฝึกอบรมด ำเนิตำมก ำหนดกำร จัดให้
มีกิจกรรมละลำยพฤติกรรมและกิจกรรมต่ำงๆ ในระหว่ำงผู้เข้ำอบรม อันจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศใน
กำรฝึกอบรมให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เข้ำอบรมได้เป็นอย่ำงดี  

 กำรบริหำรงำนฝึกอบรมของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องตำมนโยบำย จุดประสงค์ และรูปแบบ 
ดังได้กล่ำวมำแล้วนั้น บุคลำกรในฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมต้องเข้ำใจนโยบำยกำรฝึกอบรมและรู้ถึง
กระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถ
วำงแผน เตรียมกำรบริหำรกำรจัดกำร และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรจัดฝึกอบรมด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย รำบรื่น มีประสิทธิภำพดังที่ได้ก ำหนด ไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม   
กำรเตรียมกำรในขั้นตอนนี้ มี 
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ควำมส ำคัญมำกเนื่องจำกเป็นระยะที่ต้องวำงแผนให้รอบคอบ จงจะสำมำรถป้องกันปัญหำต่ำงๆ ที่จะ
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรมได้ บุคลำกรในฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมควรเตรียมงำนทั้ง 3 ส่วน คือ 
งำนด้ำนวิชำกำร งำนด้ำนบริหำร งำนด้ำนบริกำร ซึ่งมีขอบเขตงำนดังต่อไปนี้ 

- กำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรม 
- กำรจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนฝึกอบรม 
- กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 
- กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
- กำรจัดเตรียมงบประมำณ 
- กำรจัดเตรียมสถำนที่/อุปกรณ์ 
- กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- กำรประชุมบุคลำกร 
- กำรติดต่อวิทยำกร 
- กำรจัดเตรียมกระเป๋ำเอกสำร / วัสดุส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
- กำรจัดเตรียมป้ำยเวที ป้ำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม 
- กำรเตรียมค ำกล่ำว เปิด – ปิด 
- กำรเตรียมกำรทั่วไปวันเปิดกำรอบรม 

ขั้นตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
  กิจกรรมที่ต้องด ำเนินระหว่ำงกำรฝึกอบรมเป็นสิ่งที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในช่วงวัน
ฝึกอบรมตำมที่ได้ก ำหนดในแต่ละหลักสูตร  ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมโดยเลขำนุกำรโครงกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำรโครงกำรมีงำนที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

- ส ำรวจควำมพร้อมของห้องประชุม เครื่องเสียง  
- กำรลงทะเบียน 
- กำรต้อนรับ ผู้เกี่ยวข้องที่มำร่วมงำนในกำรฝึกอบรม/ ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
- กำรจัดพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
- กำรต้อนรับและดูแลวิทยำกรฝึกอบรม 
- กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมตำมก ำหนดกำร 
- กำรดูแลจัดอำหำร เครื่องดื่ม 
- กำรจัดเอกสำร และวัสดุอุปกรณ ์
- กำรดูแลควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม 
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- กำรเตรียมเอกสำรและจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร 
- กำรพำผู้เข้ำรับกำรอบรมไปศึกษำดูงำน (กรณีหลักสูตรมีกำรศึกษำดูงำน) 
- กำรแจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
- กำรเตรียมวุฒิบัตรและกำรมอบวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง 
- กำรจัดท ำและเตรียมแจกท ำเนียบรุ่น 
- พิธีปิดกำรอบรม เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรมตำมระยะเวลำกำรจัดฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 3 กำรด ำเนินกำรหลังกำรจัดฝึกอบรม 
  กำรด ำเนินงำนในขั้นตอนนี้ เป็นช่วงเวลำตั้งแต่กำรจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงงำนมีหน้ำที่จัดกำรเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

- จัดท ำสรุปรำยงำนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรส่งงำนกำรเงิน
ส ำนัก 

- จัดท ำหลักฐำนกำรสัญญำชดใช้เงินยืมส่งกองคลัง 
- จัดส่งเอกสำร รูปถ่ำย แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
- จัดท ำหนังสือขอบคุณวิทยำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆที่เก่ียวข้อง 
- รวบรวมเอกสำรใบประเมินผลกำรฝึกอบรมส่งฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
- รำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำรฝึกอบรมครั้งที่ผ่ำนให้ผู้บังคับบัญชำเพ่ือ

รับทรำบ 
ลักษณะงำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรมมี 3 ขั้นตอนส ำคัญคือ   
ขั้นตอนที่ 1 กำรด ำเนินกำรก่อนกำรจัดฝึกอบรม 

  ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรด ำเนินหลังกำรจัดฝึกอบรม 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ขั้นตอนกำรฝึกอบรมควรมีรำยละเอียดและจัดล ำดับขั้น เพ่ือให้ 
เกิดควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ฝึกอบรม สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นระบบ 

 1)  วิทยากรในการฝึกอบรม 
     วิทยำกรคือผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และทัศคติที่ เป็นไปตำม

เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมให้กับผู้เข้ำอบรม วิทยำกรที่มีประสิทธิภำพนั้นจะขับเคลื่อนทรัพยำกรหรือ
ผู้เข้ำอบรมให้ไปถึงจุดที่ส ำคัญหรือบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร อันน ำไปสู่กำรคืนก ำไรให้กับกำรลงทุน 
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ในด้ำนฝึกอบรม วิทยำกรมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกในกระบวนกำรฝึกอบรม วิทยำกรควรต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอบรม สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ออกมำได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและหลักกำร และไม่เพียงแค่กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีเท่ำนั้น  วิทยำกรต้อง
สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกำรฝึกอบรม ท ำให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียนรู้ อ ำนวยควำมสะดวก ท ำให้กำรฝึกอบรมมีควำมรำบรื่น สำมำรถตอบค ำถำม ที่ผู้เข้ำอบรมสงสัย 
ท้ำให้ผู้เข้ำอบรมสนใจโดยกำรเปิดประเด็นให้แสดงควำมคิดเห็นหรือบำงครั้งมีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ อีกทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้เครื่องมือหรือวัสดุกำรสอนในกำรฝึกอบรมให้
เกิดประสิทธิภำพ  หำกต้องกำรวิทยำกรที่มีประสิทธิภำพข้ำงต้นแล้ว จ ำเป็นที่ต้องสรรหำวิทยำกรที่มี
ควำมสำมำรถ ดังนี้ วิทยำกรต้องมีควำมสำมำรถในด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ ในด้ำนที่
จะสอน ยิ่งในปัจจุบันที่โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำและมีกำรบูรณำกำรกันของธุรกิจในแง่มุม
ต่ำงๆ วิทยำกรควรมีควำมรู้รอบด้ำนเพ่ือให้สำมำรถรู้เท่ำทันและน ำมำถ่ำยทอดได้ มีควำมสำมำรถใน
กำรถ่ำยทอด มีเทคนิคกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำน มีควำมเข้ำใจในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล 

    หน้ำที่ของวิทยำกร แบ่งตำมระยะเวลำ ได้ ดังนี้ 
    1) หน้ำที่ของวิทยำกรก่อนกำรฝึกอบรม ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลหลักสูตรในกำรประสำนงำนขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมพร้อม 
เขียนแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมว่ำต้องมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร มีเทคนิคกำรถ่ำยทอด
อย่ำงไร มีกำรเตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอนให้พร้อม ตรวจสอบควำมพร้อม ควำมเหมำะสม 

    2) หน้ำที่ของวิทยำกรระหว่ำงกำรฝึกอบรม มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยใช้เทคนิคส่วนตัว
หรือจำกกำรเตรียมพร้อม เนื้อหำ วัสดุกำรสอน อุปกรณ์ เครื่องมื อ สื่อกำรเรียนกำรสอน เป็น
ศูนย์กลำงในกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมแสดงควำมคิดเห็น ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ เป็นผู้ชี้แนะและคอย
สรุปประเด็น อีกท้ังเป็นผู้เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรอบรมให้น่ำสนใจและดึงดูด มีมนุษยสัมพันธ์ ลด
ช่องว่ำงระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำที่ดี 

    3) หน้ำที่ของวิทยำกรหลังกำรฝึกอบรม น ำข้อมูลกำรประเมินผลกำรสอนมำแก้ไขและ
ปรับปรุง มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น กำรมอบวุฒิบัตร มีกำรติดตำมผลกำร
ฝึกอบรม ว่ำผู้เข้ำอบรมภำยหลังจำกอบรมแล้วมีกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรมำกน้อยเพียงใด 
โดยอำจมีกำรแนะน ำภำยหลังกำรเข้ำอบรมได้ตำมจ ำเป็น (สมชำติ กิจยรรยง, 2555,น. 48, 62-67)  
วิทยำกรจึงถือเป็นหนึ่งบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญในกำรประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
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ฝึกอบรม กำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจึงควรค ำนึงถึงในเรื่องกำรสรรหำวิทยำกรเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ในกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 
 2)  การสรรหาวิทยากรและเชิญวิทยากร  
 กำรสรรหำวิทยำกรสำมำรถหำได้หลำยวิธี เช่น สอบถำมจำกเพ่ือนๆในบริษัทอ่ืน 
สอบถำมจำกสถำบันฝึกอบรม สอบถำมจำกสถำบันกำรศึกษำ ดูจำกแผ่นพับฝึกอบรมที่ส่งเข้ำมำที่
บริษัท ดูจำกวิทยำกรที่เขียน หนังสือ หรือค้นหำจำกอินเตอร์เน็ต เพรำะวิทยำกรบำงท่ำนไม่ได้
บรรยำยทั่วๆไป แต่จะรับเฉพำะกำร ฝึกอบรมที่เป็น In-house ดังนั้น เรำจะต้องหำจำกหลำยๆ แหล่ง
ประกอบกับข้อมูลของวิทยำกรแล้ว ให้วิเครำะห์และเปรียบเทียบกับ Checklist ที่เรำได้จัดท ำไว้ว่ำ
วิทยำกรท่ำน ใดมีคุณสมบัติตรงตำมที่เรำต้องกำรมำกที่สุด ก่อนที่จะท ำกำรคัดเลือก ถ้ำเป็นไปได้
อำจจะมีกำรสอบถำม จำกหน่วยงำนที่วิทยำกรท่ำนนั้นเคยบรรยำยในหัวข้อเดียวกันมำก่อนว่ำเป็น
อย่ำงไรบ้ำง หรืออำจจะทดลองเข้ำไปร่วมสัมมนำกับวิทยำกรท่ำนนั้นในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับที่เรำ
ต้องกำร เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบ อีกครั้งว่ำวิทยำกรท่ำนนั้นดีจริงหรือไม่ กำรคัดเลือกวิทยำกรนอกจำก
จะดูตำมคุณสมบัติที่เรำต้องกำรแล้ว อยำกให้พิจำรณำคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ 
                  1) ควรพิจำรณำก ำหนดตัวบุคคลซึ่งเหมำะสมที่จะเชิญเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรม 
ส ำหรับแต่ละหัวข้อวิชำ โดยพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ซึ่งมีประสบกำรณ์เกี่ยวข้อง จัดล ำดับ
รำยชื่อไว้หัวข้อละ 2-3 รำย เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรเชิญตำมล ำดับ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกวิทยำกร 
โดยทั่วไปจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติในด้ำน 
 - ควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและ/หรือประสบกำรณ์ในเรื่องท่ีฝึกอบรม 
 - ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำม อธิบำย ยกตัวอย่ำง ให้เป็นที่เข้ำใจหรือควำมสำมำรถ
ในกำรน ำเสนอ หรือด ำเนินกำรฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรมซึ่งจ ำเป็นต้องใช้ในกำรฝึกอบรมครั้ง
นั้นๆ  
 - ควำมเหมำะสมในด้ำนคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งจะท ำให้วิทยำกรท่ำนนั้นๆ เป็นที่
ยอมรับนับถือของผู้เข้ำฝึกอบรมในหลักสูตรที่เชิญ 
 2) เมื่อมีรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมจะขอเชิญเป็นวิทยำกรแล้ว ควรติดต่อทำบทำมวิทยำกร
เป็นกำรภำยในตำมล ำดับ โดยแจ้งให้วิทยำกรทรำบถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม ซึ่งหั วข้อ
วิชำที่ขอเชิญเป็นวิทยำกร วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชำ ประเด็นหลักที่ผู้จัดประสงค์จะขอให้วิทยำกร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ครอบคลุมเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เสนอแนะ ตลอดจนคุณสมบัติและจ ำนวนของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม และวัน-เวลำส ำหรับหัวข้อวิชำนั้น 
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 3) เมื่อวิทยำกรตกลงรับเชิญไว้แล้ว จึงส่งหนังสือเชิญวิทยำกร และหนังสือขอ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดของวิทยำกร พร้อมทั้งแนบเอกสำรที่วิทยำกรควร
ทรำบ ได้แก่ รำยละเอียดของโครงกำรฝึกอบรม ก ำหนดกำรฝึกอบรม รำยละเอียดหัวข้อวิชำ รำยงำน
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ในหัวข้อวิชำที่ขอเชิญ (ในกรณีเป็นวิทยำกรรำยเดิมในรุ่นก่อนหน้ำนั้น) 
เป็นต้น 
 4) เมื่อวิทยำกรได้รับหนังสือเชิญอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ผู้จัดฝึกอบรมควรติดต่อขอ
พบวิทยำกรเพื่อ 
 - ไปขอรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมหัวข้อที่รับเชิญ 
 -  ขอรับทรำบประวัติของวิทยำกรโดยอำจน ำแบบฟอร์มประวัติวิทยำไปให้กรอก 
หรือขอรับประวัติวิทยำกร ซึ่งวิทยำกรบำงรำยอำจมีอยู่แล้ว 
  - สอบถำมเกี่ยวกับเทคนิคฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีจะใช้ 
 - กำรจัดสถำนที่ฝึกอบรมที่วิทยำกรต้องกำร 
 - สอบถำมเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ฝึกอบรม และควำมต้องกำรในกำรจัดรถ
รับ-ส่งของวิทยำกร 

 3)  รูปแบบในการฝึกอบรม 
              ในกำรท ำสิ่งใดนอกจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์แล้ว วิธีกำรและ
เครื่องมือมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยไปได้ วิธีกำรฝึกอบรม
เปรียบเสมือนพำหนะของกำรเดินทำงที่จะน ำพำผู้เข้ำอบรมไปสู่เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมที่ตั้งไว้  
วิธีกำรฝึกอบรม หมำยถึง เครื่องมือ หรือวิธีกำร ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร และถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม เพ่ือท ำให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ 
และสร้ำงทัศนคติตำมวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม วิธีกำรที่ใช้ควรมีลักษณะคือ ก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่พึงประสงค์ น ำไปสู่เป้ำหมำยกำรฝึกอบรมที่ตั้งไว้ ช่วย
กระตุ้นผู้เข้ำอบรมให้เกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงบรรยำกำศที่ไม่น่ำเบื่อ ช่วยท ำให้ผู้เข้ำอบรมได้
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จริง และได้รู้สึกถึงควำมสอดคล้อง เกี่ยวโยงกับตัวผู้เข้ำอบรม   วิธีกำร
ฝึกอบรมที่แตกต่ำงกันจะมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและบริบทโดยรอบ 
เช่น หำกมีข้อมูลเป็นจ ำนวนมำกและผู้เข้ำอบรมมีจ ำนวนมำก กำรบรรยำยคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เป็น
วิธีกำรที่คุ้มค่ำ แต่หำกกำรฝึกอบรมที่เป็นขั้นตอน ก็จะใช้กำรฝึกอบรมที่เป็นกำรสำธิต หรือให้ผู้เข้ำ
อบรมมีกำรทดลองปฏิบัติ เพ่ือจะสำมำรถสะท้อนข้อมูลย้อนกลับถึงกำรฝึกอบรมโดยทันที ก็ต้องใช้วิธี
ที่ใหท้ดลองปฏิบัติ เช่น กำรเล่นบทบำทสมมติ สถำนกำรณ์ จ ำลอง เป็นต้น ซึ่งนอกจำก 3 วิธีใหญ่ 
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ดังกล่ำวข้ำงต้น ยังมีวิธีกำรฝึกอบรมอีกหลำยวิธีที่จ เพ่ือน ำไปปรับใช้ในหลำกหลำยรูปแบบตำม
เป้ำหมำยกำรฝึกอบรม เนื้อหำ ผู้เข้ำอบรม ระยะเวลำ เป็นต้น 

4)  ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม  
      เทคนิคกำรฝึกอบรมมีควำมส ำคัญต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร  

และมีผลไปถึงแรงจูงใจให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เทคนิคต่ำงๆ ที่สำมำรถพิจำรณำ 
น ำมำใช้ในกำรฝึกอบรมมีมำกมำย เช่น กำรประชุม กำรฝึกงำน กำรแสดงละครสั้น กระบวนกำรกลุ่ม 
สัมพันธ์ กำรสอนส ำเร็จรูป กำรประชุมโต๊ะกลม กำรท ำโครงกำร กำรอภิปรำยแบบปุจฉำวิสัชนำ กำร 
สัมภำษณ์ กลุ่มซักถำม กำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม เทคนิคที่นิยมใช้ 
กันมำกมีดังนี้  

(1) การบรรยาย (lecture)  
          กำรบรรยำยเป็นเทคนิคท่ีใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมคิดเห็น ควำมรู้ ข้อมูล และ 

ข้อเท็จจริงด้วยกำรพูด อธิบำย หรือเล่ำให้ฟัง เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยและสำมำรถใช้
ประกอบกับเทคนิคอ่ืนๆ ได้ แต่มีจุดด้อยที่ลักษณะของกำรบรรยำยจะเป็นระบบสื่อสำรทำงเดียว ยิ่ง
ถ้ำมีเวลำจำกัด โอกำสที่จะให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในกำรซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่บรรยำยจะไม่มี วิทยำกรผู้บรรยำยไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ เมื่อจบกำรบรรยำยแล้วผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งที่บรรยำยมำกน้อยเพียงใดควำมส ำ เร็จของกำรบรรยำย 
จะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของวิทยำกรผู้ท ำหน้ำที่บรรยำย กล่ำวคือ วิทยำกรบำง
คนสำมำรถบรรยำยเรื่องที่ยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจให้ผู้ฟังเกิดควำมสนใจ เกิดควำมกระจ่ำง เกิดเป็น
รูปธรรม น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง แต่บำงคนท ำไม่ได้  

ข้อดีของกำรบรรยำยคือ เป็นเทคนิคท่ีง่ำยต่อกำรใช้ ผู้ที่มีประสบกำรณ์จะ 
ใช้เวลำในกำรเตรียมตัวน้อยลง เนื้อหำสำระที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้รับ มีปริมำณมำกกว่ำเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกำรใช้เวลำในกำรอบรมด้วยเทคนิควิธีอ่ืน สำมำรถให้กำรอบรมแก่คนเป็นจ ำนวน 
มำกๆ ได้ในแต่ละครั้ง สำมำรถเน้นเนื้อสำระได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรอบรม น ำไปเป็นเครื่องมือ 
ประกอบในกำรฝึกอบรมด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เช่น กำรฝึกปฏิบัติงำนจริงจ ำเป็นต้องใช้กำรบรรยำยน ำก่อน  
จนอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรบรรยำยเป็นเทคนิคพ้ืนฐำนของเทคนิคอ่ืนๆ  

ข้อจ ากัดของกำรบรรยำยคือ ประสิทธิภำพของกำรบรรยำยขึ้นอยู่กับ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของวิทยำกร เป็นกำรสื่อสำรทำงเดียว ถ้ำไม่เปิดโอกำสให้มีกำร 
ซักถำม จะไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งที่ฟังเพียงใด ช่วง 
ควำมสนใจในกำรฟังของบุคคลแต่ละวัย แต่ละระดับ มีขีดจ ำกัด หำกใช้เวลำในกำรบรรยำยมำก 
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เกินไป จะไม่เกิดผลตำมจุดมุ่งหมำยท่ีก ำหนด  
ดังนั้น กำรบรรยำยที่มีกำรซักถำม จะเป็นเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เหมำะกับ 

กำรฝึกอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้ควำมรู้ ต้องกำรแสดงทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  
ต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ แต่ไม่เหมำะส ำหรับควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำง 
ประสบกำรณ์ในแนวใหม่  

(2) การอภิปราย (discussion)  
    กำรอภิปรำยคือ กำรที่กลุ่มคนที่มีควำมสนใจในปัญหำหรือเรื่องเดียวกัน ต้องกำร 

ที่จะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์และพิจำรณำโดยอำศัยควำม 
คิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสำมำรถท ำได ้2 ลักษณะคือ  

 2.1) กำรอภิปรำยแบบคณะ (panel discussion) เป็นกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์มำให้ควำมคิดเห็นหรือทรรศนะในเรื่องเดียวกัน จ ำนวนผู้อภิปรำยอำจจะ 
มีประมำณ  3-5 คน ในกำรอภิปรำยผู้ทรงคุณวุฒิจะอภิปรำยในลักษณะที่สนับสนุน หรือให้เหตุผล 
โต้แย้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกัน เพ่ือให้ควำมคิดกว้ำงไกลออกไป และตอนท้ำยผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  
(moderator) จะเป็นผู้สรุปควำมคิดเห็นของผู้สรุปควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.2)  กำรอภิปรำยแบบปำฐกถำ (symposium discussion) เป็นกำรอภิปรำย
ที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำให้ควำมรู้ ในเรื่องที่สนใจในแต่ละด้ำน มำร่วมเป็นองค์ปำฐก ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมเรื่องและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  

ข้อดีของกำรอภิปรำยคือ ช่วยเปลี่ยนบรรยำกำศในกำรฟังของผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรม โดยได้สัมผัสกับแนวและวิธีกำรพูดของผู้อภิปรำยในลักษณะหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรพูด
โต้แย้งในกำรอภิปรำยเป็นคณะ กำรอภิปรำยแบบคณะช่วยสร้ำงแนวคิดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
ทรรศนะที่ต่ำงกัน ท ำให้เกิดควำมควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงที่ดีที่สุด ส่วนกำร
อภิปรำยแบบชุมนุมปำฐกถำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะรับควำมรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะทำง ท ำให้รู้
จริงและได้ประโยชน์เต็มที่ กำรอภิปรำยทั้งสองแบบสำมำรถใช้ได้กับคนกลุ่มใหญ่  

ข้อจ ากัดของกำรอภิปรำยคือ ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยจะต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรอภิปรำย จึงจะสำมำรถควบคุมกำรอภิปรำยให้ด ำเนินไปสู่เป้ำหมำย 
ภำยในเวลำของกำรอภิปรำยที่ก ำหนดไว้ กำรพิจำรณำเลือกเชิญผู้อภิปรำยมีควำมสำคัญมำก หำกได้ผู้
มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง จะท ำให้กำรอภิปรำยเกิดผลดีและให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
และถึงแม้จะมีกำรจัดให้ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจะได้มีส่วนร่วมในช่วงคำบเวลำอภิปรำย (forum  
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period) แต่จัดว่ำยังมีส่วนร่วมน้อย บำงครั้งบรรยำกำศก็ไม่ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดง
ควำมคิดเห็นเท่ำที่ควร 

(3) การสาธิต (demonstration)  
กำรสำธิตเป็นกำรแสดงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เห็นกำรปฏิบัติจริง ซึ่งกำร

กระท ำหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ำยกำรสอนงำน นิยมใช้กับหัวข้อวิชำที่มีกำรปฏิบัติ เช่น กำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ นำฏศิลป์ และขับร้อง เป็นต้น วิทยำกรจะเป็น
ผู้ท ำให้ดูแล้วผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทดลองท ำตำม  

ข้อดีของกำรสำธิตคือ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเร็ว และมีควำมน่ำเชื่อถือสูง  
ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ดี ไม่เบื่อหน่ำย สำมำรถปฏิบัติได้หลำยครั้ง  

ข้อจ ากัดของกำรสำธิตคือ ต้องใช้เวลำเตรียมกำรมำก เหมำะกับกำรฝึกอบรม 
กลุ่มเล็กๆ วิทยำกรต้องมีควำมช ำนำญจริงๆ และต้องไม่พลำด  

(4) การสอนงาน (coaching)  
         กำรสอนงำนเป็นกำรแนะน ำให้รู้วิธีปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง มักจะเป็นกำรสอนหรือ 

อบรมในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน อำจสอนตัวต่อตัวเป็นรำยบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งวิทยำกร
ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนงำนต้องมีประสบกำรณ์และทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ อำทิ หัวหน้ำงำนสอนกำร
ทำงำนให้แก่พนักงำน เป็นต้น  

ข้อดีของกำรสอนงำนคือ เน้นเนื้อหำได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละคน  
ข้อจ ากัดของกำรสอนงำนคือ คุณค่ำของกำรเรียนรู้ขึ้นกับผู้สอนงำนซึ่งส่วน 

ใหญ่คือหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่ดีในด้ำนกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้  
 (5)  การระดมสมอง (brainstorming)  

         กำรระดมสมองเป็นกำรประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกำสให้ทุกคนแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีโดยปรำศจำกข้อจ ำกัดหรือกฎใดๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหำใดปัญหำ
หนึ่ง โดยไม่ค ำนึงว่ำจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควำมคิดหรือข้อเสนอทุกอย่ำงจะได้รับกำรบันทึกไว้ แล้ว
มีกำรน ำไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเริ่มประชุมต้องมีกำรเลือกประธำนและเลขำนุกำรของกลุ่ม
เสียก่อน ผู้ท ำหน้ำที่ประธำนจะก ำกับดูแลให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนได้เสนอควำมคิดเห็น ส่วน
เลขำนุกำรท ำหน้ำที่จดบันทึก ทุกคนช่วยกันสรุป  
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ข้อดีของกำรระดมสมองคือ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมโดยตรง ได้ 
ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ ท ำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และได้ควำมคิดที่หลำกหลำยในเวลำจ ำกัด 
น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่ได้ กำรระดมสมองสำมำรถเร้ำควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
ดี และมีบรรยำกำศท่ีเป็นกันเอง  

ข้อจ ากัดของกำรระดมสมองคือ ได้ควำมคิดเห็นจ ำนวนมำก แต่อำจมี 
คุณค่ำน้อยต้องจ ำกัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ปัญหำที่น ำมำ
ระดมสมอง มักก ำหนดได้ครั้งละปัญหำเดียว เพ่ือให้มีประเด็นหลักในกำรคิดหำข้อสรุปได้โดยควำมคิด
ไม่กระจัดกระจำย  

(6) การประชุม/การอภิปรายกลุ่มย่อย (group discussion)  
           กำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย เป็นกำรจัดผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกกลุ่ม

ใหญ่ที่มีคนจ ำนวนมำก ให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีสมำชิกกลุ่มละ 2-6 คน แต่ละกลุ่มจะพิจำรณำประเด็น
ปัญหำ ซึ่งอำจเป็นปัญหำเดียวกันหรือต่ำงกันภำยในช่วงเวลำที่กำหนด มีวิทยำกรประจ ำกลุ่มท ำหน้ำที่
คอยช่วยเหลือ แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธำนและเลขำนุกำรของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกำร เมื่อวิเครำะห์ 
อภิปรำยปัญหำที่ได้รับมอบหมำยเรียบร้อยแล้ว แต่ละกลุ่มน ำควำมคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ ่ 

ข้อดีของกำรประชุม/อภิปรำยกลุ่มย่อยคือ เปิดโอกำสให้ทุกคนแสดงควำม 
คิดเห็นและมีบรรยำกำศเป็นกันเอง  

ข้อจ ากัดของกำรประชุม/อภิปรำยกลุ่มย่อยคือ กำรประชุมกลุ่มย่อยที่ให้ท ำใน 
ห้องเดียวกัน อำจเกิดเสียงรบกวน ท ำให้เสียสมำธิ ประธำนที่เลือกได้อำจไม่มีลักษณะผู้นำ ด ำเนินกำร 
ประชุมไม่ดี ท ำให้ผู้ร่วมกำรประชุมขำดกำรแสดงควำมคิดเห็น ท ำให้ได้ควำมคิดเห็นไม่มำก และ 
ส่วนมำกจะควบคุมเวลำได้ค่อนข้ำงยำก  

(7) การประชุม/การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (forum discussion)  
    กำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่ เป็นเทคนิคท่ีใช้กับที่ประชุมขนำดใหญ่ซึ่งมี 

จ ำนวนคนมำก และเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมด้วยกำร
ซักถำมแสดงข้อเท็จจริง ปรึกษำหำรือ หรือแสดงควำมคิดเห็นกับวิทยำกร ซึ่งวิทยำกรจะเป็นผู้พูดให้
ฟังในช่วงแรก จำกนั้นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้  

ข้อดีของกำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่คือ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมี 
โอกำสร่วมแสดงควำมคิดเห็น วิเครำะห์ปัญหำ เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องเตรียมตัว
ให้ดียิ่งขึ้น และมีบรรยำกำศที่เป็นกันเอง  
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ข้อจ ากัดของกำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่คือ เวลำอำจไม่พอถ้ำเป็น 
เนื้อหำที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสนใจกันทุกคน จึงต้องกำรพิธีกรและวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี
ในกำรบริหำรเวลำและด ำเนินกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และตรง
ประเด็น เพรำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมบำงคนอำจไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น หรือบำงคนพูดนอก
ประเด็น  

(8)  กรณีศึกษา (case study)  
           กรณีศึกษำหรือบำงคนเรียกว่ำกำรศึกษำกรณี เป็นเทคนิคกำรฝึกอบรมที่น ำเอำ

เรื่องรำวหรือกรณีที่เป็นปัญหำซึ่งเกิดขึ้นจริงๆ มำเสนอในกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แล้วให้สมำชิกใน
กลุ่มใช้หลักวิชำกำรและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนมำผสมผสำน เพ่ือวิเครำะห์กรณีที่ยกมำ
ให้ โดยมีวิทยำกรที่ปรึกษำคอยให้ค ำแนะน ำและให้แนวทำง เพ่ือช่วยให้สมำชิกกลุ่มสำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกำรศึกษำจะเริ่มด้วยกำรให้หลักกำรและข้อมูลต่ำงๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำ จำกนั้นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะศึกษำ อภิปรำย และ
ค้นคว้ำตำมหลักวิชำกำร ซึ่งบำงครั้งข้อมูลที่ต้องกำรอำจเป็นข้อมูลที่ ส ำเร็จรูปอยู่แล้ว แต่บำงครั้ง
จ ำเป็นต้องค้นคว้ำหำข้อมูลใหม่ ในขั้นตอนสุดท้ำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องพิจำรณำตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกรณีศึกษำ โดยค ำนึงถึงสภำพกำรณ์ที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด และเพ่ือช่วยให้ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตัดสินใจได้ดีขึ้น กำรน ำเสนอกรณีหรือปัญหำจะต้องมีรำยละเอียดมำกพอที่จะท ำ 
ให้ผู้ที่ศึกษำมองเห็นจุดส ำคัญของปัญหำ และได้ข้อคิดท่ีเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ 
กรณีศึกษำเหมำะส ำหรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงิน และกำรฝึกอบรมเรื่องท่ี 
เกี่ยวข้องกับควำมส ำคัญของมนุษย์ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซึ่งเหมำะสมที่จะใช้เทคนิคนี้คือ บุคลำกร 
ระดับบริหำรหรือผู้ที่จะเข้ำสู่ระดับมืออำชีพ และใช้ได้ดีกับกำรฝึกอบรมที่ต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติและ 
สร้ำงเสริมทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

ข้อดีของกรณีศึกษำคือ ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้วิเครำะห์ตัดสิน 
ปัญหำในเรื่องที่เหมือนจริงและสำมำรถน ำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ เป็นกิจกรรมที่มีบรรยำกำศ
เป็นกันเอง เพรำะทุกคนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์  

ข้อจ ากัดของกรณีศึกษำคือ สมำชิกบำงคนอำจครอบง ำควำมคิดของผู้อ่ืน เพรำะ 
ต ำแหน่ง บุคลิกภำพ วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ กรณีศึกษำที่เป็นเรื่องจริงหำได้ยำก โดยเฉพำะเรื่องท่ีเหมำะ 

(9)  เกมการบริหาร (management games)  
           เกมกำรบริหำรเป็นกำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่มบุคคลตั้งแต่  2 กลุ่มขึ้นไป โดย

แข่งขันเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่ง เป็นกำรให้ปฏิบัติเหมือนเหตุกำรณ์จริง อำจเป็น 
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เรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำร กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรเป็นผู้น ำ มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ ขนำดของกลุ่ม
ในกำรแข่งขันขึ้นอยู่กับเกมกำรแข่งขัน ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแข่งขันตำมเกม  

ข้อดีของเกมกำรบริหำรคือ เป็นกำรย่อสถำนกำรณ์จริงให้ฝึกในช่วงสั้นๆ ผู้ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำ ท ำให้มีบรรยำกำศเป็นกันเอง และเกิดกำรเรียนรู้
โดยไม่รู้ตัว  

ข้อจ ากัดของเกมกำรบริหำรคือ กำรเลือกเกมที่ไม่เหมำะสมจะไม่ก่อให้เกิด 
ประโยชน์ กำรแบ่งกลุ่มมำกเกินไปจะเป็นอุปสรรคในกำรแข่งขัน และเกมบำงชนิดต้องใช้อุปกรณ์และ
เวลำมำก  

(10)  การแสดงบทบาทสมมติ (role playing)  
             กำรแสดงบทบำทสมมติ เป็นเทคนิคที่น ำเอำเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่ำงมำเสนอ

ในรูปแบบกำรแสดงบทบำท เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมองเห็นภำพสิ่งที่ต้องกำรให้เรียนรู้ได้ชัดเจน
ขึ้น จำกกำรได้สัมผัสกับประสบกำรณ์และควำมรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหำที่เป็นกรณีตัวอย่ำง กำร
แสดงบทบำทสมมติช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับทรำบข้อมูลและเรื่องรำว ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องที่ใช้
ในกำรศึกษำ หลังจำกแสดงบทบำทสมมติแล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิเครำะห์ปัญหำพร้อมกันทั้งกลุ่ม
ใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปส ำหรับกำรแก้ปัญหำ ในกำรแสดงบทบำทสมมติ วิทยำกร
จะต้องเตรียมเรื่อง เนื้อหำ และบทบำทของตัวละครไว้ล่วงหน้ำ ส่วนผู้แสดงบทบำทจะใช้วิธี
อำสำสมัครจำกสมำชิกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกรจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล โดยชี้แจงให้เข้ำใจเนื้อ
เรื่องและบทบำทของแต่ละคน ผู้แสดงจะแสดงบทบำทออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตนตำมบทที่
ได้รับมอบหมำย สมำชิกที่ร่วมกำรฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ชมกำรแสดงจะได้รับกำรบอกเล่ำเรื่องรำวและ
ปัญหำอย่ำงย่อๆ ส่วนรำยละเอียดที่จะต้องเรียนรู้ ให้สังเกตจำกพฤติกรรมของผู้แสดง เมื่อจบกำร
แสดงบทบำทสมมติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะอภิปรำยโดยใช้ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้ มำท ำกำร
วิเครำะห์ปัญหำที่เห็นจำกพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทสมมติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำ  

ข้อดีของกำรแสดงบทบำทสมมติคือ ช่วยกระตุ้นให้สมำชิกผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมเกิดควำมสนใจเรื่องที่ก ำลังเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แสดงออกด้วยกำร
ปฏิบัติจริง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมควำมคิดริเริ่มของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทดลองแสดงบทบำทตำมแนวคิด สำมำรถแสดง
บทบำทซ้ ำได้หลำยครั้งจนกว่ำจะเกิดควำมเข้ำใจและหำข้อสรุปได้  
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ข้อจ ากัดของกำรแสดงบทบำทสมมติคือ วิทยำกรอำจมีควำมยุ่งยำกเกี่ยวกับกำร 
เตรียมกำรล่วงหน้ำ กำรแสดงมักจะใช้เวลำมำก ควบคุมเวลำได้ยำก อำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำใน 
กำรฝึกอบรม กำรหำอำสำสมัครเพื่อแสดงบทบำทมักเป็นอุปสรรค เพรำะบำงคนไม่กล้ำแสดงออก  
วิทยำกรต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมคิดของสมำชิกที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม ไปสู่ 
ข้อสรุปได้จริง  

  (11)  การสัมมนา (seminar)  
             กำรสัมมนำเป็นกำรประชุมของผู้ที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกัน แล้ว

พบปัญหำเหมือนๆ กัน มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือหำแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำนั้น ทุกคนที่
ร่วมกำรสัมมนำต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น ทั้งนี้ มักจะมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้พ้ืนฐำน
ก่อนแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อยให้ทุกคนร่วมกันอภิปรำยเสนอควำมคิดเห็น จำกนั้นน ำผลกำรอภิปรำยของ
กลุ่มย่อยเสนอในที่ประชุมใหญ่  

ข้อดีของกำรสัมมนำคือ เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกประสบกำรณ์ ท ำให้ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมได้มำก ผลสรุปของกำรสัมมนำมักจะน ำไปเป็นแนวทำงแก้ปัญหำได้ดี  

ข้อจ ากัดของกำรสัมมนำคือ วิทยำกรหรือที่ปรึกษำประจ ำกลุ่มหรือสมำชิก 
บำงคน อำจครอบง ำควำมคิดของผู้อ่ืนได้เพรำะวัยวุฒิ คุณวุฒิหรือต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน และถ้ำเวลำ
จ ำกัดจนต้องรีบสรุปผล อำจได้ข้อสรุปที่ไม่ได้ประโยชน์ตำมที่ต้องกำร  

(12)  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (field trip)  
       กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เป็นกำรน ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไปศึกษำยัง 

สถำนที่อ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกสถำนที่ฝึกอบรม เพ่ือให้พบเห็นของจริงซึ่งผู้จัดเตรียมกำรไว้แล้วเป็นอย่ำงดี  
ข้อดีของกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่คือ ช่วยเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจจำก 

กำรได้เห็นกำรปฏิบัติจริง สร้ำงควำมสนใจและควำมกระตือรือร้นได้ดี และช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ข้อจ ากัดของกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่คือ ต้องใช้เวลำและเสียค่ำใช้จ่ำย 
มำก และต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยโดยเฉพำะเจ้ำของสถำนที่ท่ีจะไปศึกษำ  

(13)  การประชุม/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
            กำรประชุม/กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เป็นรูปแบบของกำรฝึกอบรมที่

ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ สำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปฏิบัติอยู่ ลักษณะของกำรประชุม/กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
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1)  กำรให้ควำมรู้ของวิทยำกร ส่วนนี้จัดเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้สำมำรถแก้ไขข้อขัดข้องในกำรท ำงำน ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติและ
ปรับปรุงงำนได้  

        2)  กำรปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ส่วนนี้เป็นกำรที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
หำรือ อภิปรำย ให้ได้แนวทำงแก้ปัญหำหรือวิธีกำรปฏิบัติงำน โดยอำจจะด ำเนินกำรทั้งกลุ่มใหญ่หรือ 
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งกำรด ำเนินกำรของส่วนที่สอง จะใช้เนื้อหำสำระหรือหลักกำรที่วิทยำกร 
ได้บรรยำยหรืออภิปรำยมำแล้วในส่วนที่หนึ่งมำใช้ประกอบเป็นแนวทำง  

ข้อดีของกำรประชุม/กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรคือ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีอิสระในกำรคิดและปฏิบัติงำนกลุ่ม ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถน ำผลกำรประชุมปฏิบัติกำรไปใช้ในกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของ
ตน  

ข้อจ ากัดของกำรประชุม/กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรคือ จะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ 
จ ำนวนมำกเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกำรจัดวิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม รวมทั้งต้องใช้เวลำมำก โดยเฉพำะเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม  

5)  การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม  
                กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมให้เหมำะกับโครงกำรฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เป็น

เรื่องที่มีผลต่อประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรม เพรำะเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมช่วยให้เกิดกำร
เรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ทั้งควำมรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ ใน
กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมจะต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้คือ  

(1)  วัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำว่ำต้องกำรให้เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงควำมรู้ ทักษะ หรือเจตคติ ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้ำนไปพร้อมๆ กัน ถ้ำต้องกำรให้
เกิดควำมรู้เฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ระดับควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ และมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวนมำก 
อำจใช้เทคนิคกำรบรรยำยได้ แต่ถ้ำจะต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำได้แม่นย ำและจ ำได้นำนและ
เข้ำใจได้อย่ำงลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น อำจต้องใช้กิจกรรมหรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ประกอบกำรบรรยำย
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีโอกำสใช้ประสำทสัมผัสทุกด้ำนในกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม
ในแต่ละครั้งจึงจะส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  

(2)  เนื้อหำสำระในหลักสูตร โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของเทคนิคกับระดับ 
ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำสำระในหลักสูตร โดยปกติมักจะแบ่งเนื้อหำในกำรฝึกอบรมออกเป็นเนื้อหำ

ประเภทข้อเท็จจริง ควำมรู้ทั่วไป แนวคิดและหลักกำร กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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 ควำมสำมำรถ ทักษะ และเจตคติ อำทิ เนื้อหำที่เป็นข้อเท็จจริง ควำมรู้ทั่วไป หรือหลักกำรทฤษฎี จะ
เหมำะสมกับกำรใช้เทคนิคกำรบรรยำย ในขณะที่เนื้อหำที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำม
ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ควรใช้กำรฝึกอบรมด้ำนควำมรู้สึกแทนกำรบรรยำย เป็นต้น  

(3)  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำว่ำเทคนิคกำรฝึกอบรมนั้นเหมำะสมกับ 
ระดับของควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับกำรศึกษำ อำยุ เพศ และจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือไม่ 
ตัวอย่ำงเช่น ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับควำมสำมำรถและควำมฉลำดสูง ชอบที่จะเรียนรู้และเรียน
ได้ดีในบรรยำยกำศของควำมเป็นประชำธิปไตยและเป็นกันเอง เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำกกว่ำ 
และมักไม่นิยมเรียนรู้ในสภำพที่เป็นกลุ่ม ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ต้องไม่ยุ่งยำกสลับซับซ้อนมำกจนเกินแก่
กำรท ำควำมเข้ำใจส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับกำรศึกษำไม่สูงนัก และหำกใช้เทคนิคกำร
ฝึกอบรมที่ง่ำยจนเกินไปกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับกำรศึกษำสูง ก็จะท ำให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย 
และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อกำรเรียนรู้แต่อย่ำงใด ในท ำนองเดียวกับอำยุหรือวัยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ก็ต้องค ำนึงถึง เพรำะธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็กแตกต่ำงจำกธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดังนั้น 
วิธีกำร กิจกรรม สื่อ และเทคนิคกำรฝึกอบรมก็จะต้องแตกต่ำงไปด้วย  

(4) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ส ำหรับจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมก็มีควำม 
ส ำคัญส ำคัญต่อกำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมเช่นกัน ถ้ำจ ำนวนคนมำก อำจต้องใช้เทคนิคกำร
บรรยำย กำรอภิปรำยเป็นคณะ เพรำะคงจะไม่สำมำรถใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมประเภทที่เปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้กระท ำหรือเรียนโดยอำศัยกระบวนกำรกลุ่มได้ เป็นต้น  

(5)  ควำมรู้ควำมสำมำรถของวิทยำกร วิทยำกรต้องมีควำมถนัดในกำรใช้เทคนิคที ่
ก ำหนดไว้ในโครงกำรฝึกอบรม ตัวอย่ำงเช่น ในกำรใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมด้ำนสัมผัสรู้สึก หรือเทคนิค
กำรแสดงบทบำทสมมติ ต้องอำศัยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนพลวัตรกลุ่ม/กลุ่มสัมพันธ์ มี
จิตวิทยำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มำกกว่ำวิทยำกรที่ใช้เทคนิคกำรบรรยำย เป็นต้น  

 ในกรณีที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกใช้ควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative  
Thinking) เกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ อำจใช้กำรระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมแสดงควำม คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในองค์กรอย่ำงอิสระในกำร พัฒนำ ปรับปรุง 
แก้ไข หรือหำทำงออกให้กับปัญหำ ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะงดเว้นจำกกำรวิพำกษ์วิจำรณ์  จำก
ผู้บังคับบัญชำ หรือเพ่ือนร่วมงำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงไม่ควรเกินสิบคนเพ่ือให้สำมำรถแสดง
ควำมคิด เห็นได้อย่ำงทั่วถึง แต่หำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีจ ำนวน มำกควรใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยในกำร
ฝึกอบรม และหำกต้องกำรข้อสรุปจำกควำมคิดที่หลำกหลำยอำจใช้กำร อภิปรำย (Discussion) ซึ่งจะ
เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ ซึ่งกันและกัน 
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ประกอบกับกำรวิเครำะห์ (Analysis) และ สังเครำะห์ (Synthesis) ข้อดีข้อเสียแล้วหำข้อสรุป หรือ
ข้อเสนอแนะ หรือทำงออกให้กับประเด็นนั้น นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมอำจใช้กำรฝึกอบรมแบบกรณีศึกษำ (Case study) ซึ่งเป็นกำรน ำประเด็นส ำคัญที่เกิดขึ้น
จริงจำกองค์กรอื่นมำเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  โดยกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือ
หำจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) รวมถึงโอกำส ในพัฒนำ (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) ของกรณีศึกษำนั้น และน ำมำปรับใช้ในกำรป้องกันปัญหำ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง และองค์กรให้ดีขึ้น กำรฝึกอบรมวิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรฝึกทักษะ กำรคิดเชิงประยุกต์และ
บูรณำกำร (Apply & Integration Thinking) ซึ่งอำจใช้กรณีศึกษำเดียว โดยให้ผู้เข้ำรับกำร ฝึกอบรม
ศึกษำและปฏิบัติแบบเดี่ยว ซึ่งจะจัดสถำนที่ แบบบรรยำยหรืออำจใช้กำรแบ่งกลุ่มย่อยแบบหนึ่งกลุ่ม 
ต่อหนึ่งกรณีศึกษำ จำกนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทน มำน ำเสนอหลังจำกกำรศึกษำ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่ง กันและกัน ดังนั้น กำรฝึกอบรมแบบระดมสมอง  กำรอภิปรำย และกำรใช้กรณีศึกษำจึงควร
จัดให้นั่งแบบ วงกลมหรือครึ่งวงกลม และหันหน้ำเข้ำหำกันในแต่ละกลุ่มๆ ละ 8-10 คน เพื่อให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมอย่ำง เต็มที่พร้อมทั้งสร้ำงเสริมทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีมไป ในขณะเดียวกัน ดังตำรำง
ที ่4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบจุดเน้นการพัฒนาด้านสติปัญญาของการฝึกอบรม แบบระดมสมอง  
                การอภิปราย และการใช้กรณีศึกษา 

วิธีการจัดฝึกอบรม จุดเน้น 
กำรระดมสมอง กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
กำรอภิปรำย กำรคิดเชิงวิพำกษ์ 
กำรระดมสมอง กำรคิดเชิงประยุกต์ และบูรณำกำร 

 
นอกจำกนี้อำจเพ่ิมประสบกำรณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยกำรศึกษำดูงำน 

(Observation) ซึ่งหมำยถึง กำรพำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไปศึกษำดูงำนในองค์กรอ่ืนที่ด ำเนินกิจกำร
ประเภทเดียวกันและ มีผู้บรรยำยประกอบ ประเด็นส ำคัญของกำรฝึกอบรมวิธีนี้จะอยู่ที่กำรเลือก 
สถำนที่ ซึ่งจะต้องเลือกสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรเพ่ิมประสบกำรณ์  (Experience) ในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้น จำกกำรศึกษำดูงำนแล้ว ควรให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสรุปประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน พร้อมทั้งน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน ำเสนอวิธีกำรน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนและอีกวิธีที่จะ 
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น ำเสนอคือ กำรฝึกอบรมเ พ่ือสุขภำพ (Health Training) เพรำะหำกบุคลำกรสุขภำพไม่ดี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่เพ่ิมขึ้นจะไม่มีควำมหมำย จึงควรจัดให้มีสถำนที่ออกก ำลังก ำย
ส ำหรับบุคลำกร และสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมกำรออกก ำลังกำยอย่ำงถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ทำง จะเห็นได้ว่ำกำรฝึกอบรมมีหลำกหลำยวิธี และมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยประเด็น ซึ่งจ ำเป็นต้อง
ท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือให้สำมำรถเลือกวิธีกำรฝึกอบรมได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยได้ท ำกำร
เปรียบเทียบประเด็นส ำคัญไว้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเลือกใช้ดังตำรำงที่ 4.5  
ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรม 

วิธีกำรฝึกอบรม ประเด็นเปรยีบเทียบ 
ผู้ด ำเนินกำร กำรจัดสถำนท่ี จ ำนวนผู้เข้ำ

รับกำร
ฝึกอบรม 

ขอบข่ำยกำร
ฝึกอบรม 

สถำนที ่

1. ปฐมนิเทศ ผู้มีประสบกำรณ ์ ห้องประชุม 10 – 50 คน บุคคล ภำยในองค์กร 
2. กำรบรรยำย วิทยำกร ห้องประชุม 10 – 50 คน บุคคล ภำยใน/

ภำยนอก
องค์กร 

3. กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร 

วิทยำกร ห้องประชุม 
ห้องฝึก
ปฏิบัติกำร 
เช่น ห้องคอม 

10 – 50 คน 

บุคคล / ทีม 
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 

4. กำรระดม
สมอง 

วิทยำกร/ 
ผู้บังคับบัญชำ 

ห้องประชุม 
จัดเป็นวงกลม 
หรือครึ่งวงกลม 

4 – 10 คน บุคคล 
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 

5. กำรอภิปรำย วิทยำกร/ 
ผู้บังคับบัญชำ 

ห้องประชุม 
จัดเป็นวงกลม 
หรือครึ่งวงกลม 

 
4 – 10 คน 

 
ทีม 

ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 

6. กำรใช้
กรณีศึกษำ 

วิทยำกร/ 
ผู้บังคับบัญชำ 

ห้องประชุม 
จัดเป็นวงกลม 
หรือครึ่งวงกลม 

4 – 10 คน 
 

ทีม 
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 

7. กำรสำธิต วิทยำกร/ 
ผู้มีประสบกำรณ ์

ห้องประชุม 
จัดเป็นวงกลม 
หรือครึ่งวงกลม 

4 – 30 คน 
บุคคล (และทมี 
ในกรณีทีต่้อง
ท ำงำนร่วมกัน) 

ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 
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ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรม (ต่อ) 
วิธีกำรฝึกอบรม ประเด็นเปรยีบเทียบ 

ผู้ด ำเนินกำร กำรจัดสถำนท่ี จ ำนวนผู้เข้ำ
รับกำร

ฝึกอบรม 

ขอบข่ำยกำร
ฝึกอบรม 

สถำนที ่

8. กำรศึกษำดู
งำน 

วิทยำกร/ 
ผู้บังคับบัญชำ 

นอกสถำนท่ี 10 – 40 คน บุคคล/ทีม ภำยนอก
องค์กร 

9. กำรศึกษำเพื่อ 
    สุขภำพ 

วิทยำกรกำย
บริหำร 

สถำท่ีออกก ำลัง
กำย 

10 – 50 คน บุคคล/ทีม ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร 

 จำกตำรำงที่ 4.5  จะเห็นชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงกันในแต่ละวิธีกำรฝึกอบรม องค์กร
ควรพิจำรณำเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีกหลำยประเด็นที่จะต้องพิจำรณำเพ่ือเลือก
วิธีกำรฝึกอบรมให้ถูกต้อง ดังนี้  

 
1. วัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม คือ กำรพิจำรณำถึงจุดเน้นที่ต้องกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกร 

มนุษย์อย่ำงเฉพำะเจำะจง และเป็นรูปธรรม  เช่น หำกต้องกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเชิงกำร
คิดสร้ำงสรรค์เพ่ือหำทำงแก้ไข หรือป้องกันปัญหำ อำจใช้กำรระดมสมองและกำรอภิปรำยเพ่ือหำทำง
ออกที่ดีที่สุด หรือหำกต้องกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีประสบกำรณ์ท ำงำนสูงขึ้น อำจใช้
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น  
 2. เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม คือ กำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถที่คำดหวังเมื่อกำรฝึกอบรม
เสร็จสิ้น เช่น หำกต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเขียนแผนกำรตลำดได้อำจใช้วิธีกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหรือหำกต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงเชี่ยวชำญ อำจต้องใช้กำรสำธิตประกอบกับกำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน เป็นต้น  
 3. ตัวของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีควำม
แตกต่ำงกัน จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำวิธีกำรฝึกอบรมให้เหมำะสมกับคุณลักษณะ และสอดคล้องกับ
ควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งโดยปกติผู้ใหญ่จะต้องกำรเรียนรู้ใน  สิ่งที่สอดคล้องกับ
ประสบกำรณ์ท ำงำนเดิม และเป็นประโยชน์กับอำชีพของตนเองในทันทีและเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ 
ควรเลือกให้เหมำะสมกับระดับกำรท ำงำน โดยอำจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ1) ระดับกำรบริหำร 
(Executive Level) 2) ระดับจัดกำร  (Management Level) 3) ระดับปฏิบัติกำร (Operation 
Level) และ 4) ระดับแรงงำน (Labor Level) 
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 4. เวลำ คือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรมไม่ควรส่งผลกระทบต่อภำระงำนประจ ำมำก
จนเกินไป และระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรมจ ำเป็นต้องสอดคล้องกับควำมสำมำรถที่ต้องกำรพัฒนำ 
รวมถึงวิธีกำรที่ใช้ในกำรฝึกอบรม เช่น หำกต้องกำรให้มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้น อำจใช้กำร
ฝึกอบรมแบบบรรยำยอย่ำงเดียวซึ่งอำจใช้เวลำเพียงหนึ่งวัน แต่หำกต้องกำรให้มีควำมรู้มีทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน และจ ำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งอำจต้องเพ่ิมเวลำเป็นสองวัน เป็นต้น  
 5. งบประมำณ ซึ่งงบประมำณที่ใช้ในกำรฝึกอบรมไม่ควรสูงมำก เพรำะจะส่งผลเสียต่อ
สถำนภำพทำงกำรเงินขององค์กร แต่ไม่ควรต่ ำจนส่งผลเสียต่อประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำร
ฝึกอบรม นอกจำกนี้ ยังต้องพิจำรณำเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งควรจัดหำอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับ
วิธีกำรฝึกอบรม เช่นหำกต้องกำรใช้กำรฝึกอบรมแบบบรรยำย หรือกำรปฐมนิเทศควรใช้จอภำพขนำด
ใหญ่ ในกำรน ำเสนอ หรือหำกจะใช้กำรสำธิตควรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรสำธิตที่เหมือนกับที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง เป็นต้น  
 6. สถำนที่ ควรจัดหำสถำนที่ และจัดรูปแบบของสถำนที่ให้เหมำะสมกับวิธีกำรฝึกอบรม เช่น 
หำกต้องกำรใช้กำรระดมสมอง หรือกำรอภิปรำยควรมีสถำนที่ที่กว้ำงพอสมควร และจัดที่นั่งเป็น
วงกลม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิสัมพันธ์ได้โดยสะดวก เป็นต้น  

7. เจ้ำหน้ำที่ควรมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีจ ำนวนเพียงพอต่อ
กำรด ำเนินกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกอบรม เช่น จัดหำเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีควำมรู้เป็นอย่ำงดี
เกี่ยวกับองค์กรที่จะไปศึกษำดูงำน หรือ จัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถเป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรสำธิตกำร
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เป็นต้น  

 8. วิทยำกรควรใช้วิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และได้รับกำรยอมรับรวมถึงมีประสบกำรณ์ใน
ประเด็น และมีควำมสำมำรถที่จะพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น หำกต้องกำรพัฒนำในด้ำนกำร
เจรจำต่อรอง ควรเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับในด้ำนดังกล่ำวเข้ำมำให้กำรฝึกอบรมหำก
ต้องกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์กรในต่ำงประเทศควรเชิญผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง ในองค์กรนั้นๆ มำบรรยำย เป็นต้น 

กำรฝึกอบรมสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยองค์กรหรือสถำบันฝึกอบรมต่ำงๆ ซึ่งกำร 
ด ำเนินกำรโดยองค์กร (In-house Training) จะสำมำรถก ำหนดหัวข้อฝึกอบรม วิทยำกร รวมถึงวัน
เวลำและสถำนที่ได้ตำมควำมต้องกำร และประหยัดค่ำใช้จ่ำย แตอ่งค์กรต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมด ซึ่งอำจท ำให้ส่งผลกระทบกับงำนประจ ำ ส่วนกำรฝึกอบรมที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันฝึกอบรม
ภำยนอก (ประเภท public Training) จะต้องเลือกหัวข้อฝึกอบรม วิทยำกร วันเวลำ และสถำนที่
ก ำหนดไว้แล้ว ยังมีค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูงแต่องค์กรไม่ต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร จึงไม่ 
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ส่งผลกระทบกับงำนประจ ำมำกนัก ส ำหรับประเด็นที่จะน ำมำพิจำรณำเพ่ือเลือกวิธีกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม ควำมสนใจของบุคลำกร ระดับกำร
ท ำงำนของบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วย ระดับบริหำร ระดับจัดกำร ระดับปฏิบัติกำร และระดับแรงงำน 
นอกจำกนี้ ยังต้องพิจำรณำเกี่ยวกับเพศ ช่วงอำยุ ระยะเวลำใน  กำรฝึกอบรมงบประมำณ วิทยำกร 
เจ้ำหน้ำที่อุปกรณ์และอำคำร สถำนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้กำรฝึกอบรมเป็นไปอย่ำงสอดคล้องเหมำะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

6)  กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม  
กิจกรรมกำรฝึกอบรมหมำยถึง ชุดของปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่มีกำรเตรียมกำรหรือ 

วำงแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นผู้กระท ำ โดยมีผลลัพธ์ที่ควำมคำดหวังไว้ว่ำ
จะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นสิ้นสุดลง สิ่งที่ให้ปฏิบัตินี้ อำจเป็นกำรฝึกฝน กำรเล่นเกม หรือกำร
แข่งขันของผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมก็ได้ แต่ต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ 
ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และจริยธรรม กำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ง่ำย ในสภำพแวดล้อมที่มีควำม
สะดวกสบำย มีบรรยำกำศของควำมไว้เนื้อเชื่อใจและเคำรพซึ่งกันและกัน กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
กำรมีอิสรภำพที่จะแสดงออก และกำรยอมรับในควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น ผู้จัดกำรฝึกอบรมจะต้อง
พยำยำม แสวงหำวิธีกำรที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยกำรจัดหรือ
ก ำหนดให้มีกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดบรรยำกำศของควำมร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งจะน ำไปสู่บรรยำกำศที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ได้ในที่สุด   

ประเภทของกิจกรรมกำรฝึกอบรม มีดังนี้คือ  
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (dynamic group activities)  

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมใดก็ตำมท่ีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมดมี 
ส่วนร่วมกระท ำด้วยกัน ตำมท่ีผู้จัดกำรฝึกอบรมหรือวิทยำกรก ำหนดให้หรือจัดให้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้  

1)  เพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
2)  เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
3)  เพ่ือสร้ำงควำมสนุกสนำน และผ่อนคลำยควำมตึงเครียด  
4)  เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ และควำมประทับใจที่ดีต่อกำรฝึกอบรม  
5)  เพ่ือกำรเรียนรู้ ในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของกำรสำธิต ซึ่งท ำโดยกำร

สร้ำงประสบกำรณ์ตรงท่ีเกี่ยวกับแนวคิดแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตระหนัก 
 



   

88 
 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดังกล่ำว อำจเป็นเกมต่ำงๆ กำรร้องเพลง กำรเล่นดนตรี กำร
แสดงละคร กำรแก้ปัญหำ ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนดขึ้น  

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice-breaking activities)  
    กิจกรรมละลำยพฤติกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยวิธีกำรที่จะช่วยให้ทุกคน

ที่มำเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แนะน ำและเปิดเผยตัวเองออกมำ ให้สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมำก
ขึ้น ได้ท ำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีควำมรู้สึกว่ำเป็นพวกเดียวกัน 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร ซึ่งจะท ำให้ทุกคนกล้ำแสดงควำมคิดต่ำงๆ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรมกำรฝึกอบรมต่อไป  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมละลำยพฤติกรรมมีดังนี้คือ  
1)  เพ่ือท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบ  
2)  เพ่ือเปิดโอกำสให้ทุกคนได้สนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่ำที่จะได้ท ำควำมรู้จัก   
    กันเอง  
3)  เพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นมิตรในกำรฝึกอบรม  
4) เพ่ือให้เกิดควำมกล้ำที่จะแสดงออกและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นต่อกลุ่ม  
5)  เพ่ือสร้ำงควำมสนุกสนำนบันเทิงที่แทรกสำระแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

กำรเลือกกิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสมส ำหรับเป็นกิจกรรมละลำยพฤติกรรม  
ต้องค ำนึงถึงระดับควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ไม่เคย 
รู้จักกันมำก่อน รู้จักกันบ้ำงแล้ว และรู้จักคุ้นเคยกันอย่ำงสนิทสนม ดังนั้น ถ้ำส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักกัน 
มำก่อนเลย ผู้จัดจะต้องเลือกกิจกรรมที่ท ำให้ได้รู้จักกันอย่ำงรวดเร็วในเวลำอันสั้น ส ำหรับกรณีท่ีสนิท 
สนมกันอยู่แล้ว ก็ควรเลือกกิจกรรมที่จะท ำให้ได้รู้จักนิสัยใจคอกันมำกข้ึน กล่ำวคือ รู้ถึงรำยละเอียด 
ของบุคคลนั้นๆ ว่ำเป็นคนประเภทใด นอกจำกนั้น กิจกรรมละลำยพฤติกรรมยังช่วยอุ่นเครื่องให้มี 
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดี สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรยอมรับและเปิดเผย สร้ำงควำมรู้สึกเป็นกันเอง  
ระหว่ำงผู้จัดกำรฝึกอบรมวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม    

7)  การเลือกใช้กิจกรรมการฝึกอบรม  
                  กำรเลือกใช้กิจกรรมดังกล่ำวมำแล้ว ผู้จัดกิจกรรมหรือวิทยำกรจะต้องค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมนั้น ซึ่งปัจจัยที่ควรค ำนึงในกำรเลือกกิจกรรม ได้แก่  

1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม กำรเลือกใช้กิจกรรมนั้นต้องค ำนึงวัตถุประสงค์ 
ว่ำเพ่ืออะไรมิใช่เพ่ือควำมสนุกสนำนเฮฮำเพียงอย่ำงเดียว เพรำะบำงกิจกรรมอำจมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้ำงควำมคุ้นเคยส ำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันเลย บำงกิจกรรมใช้กับผู้ที่รู้จักกันมำบ้ำง เพ่ือให้เกิดควำม 
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สนิทสนมกันมำกยิ่งขึ้น ถ้ำเลือกใช้กิจกรรมที่ไม่เหมำะสมก็จะท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดควำมคับข้อง
ใจ ไม่อยำกแสดงออก ไม่มีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกำร
ฝึกอบรม  

2) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นปัจจัยอีกอย่ำงหนึ่งที่ผู้จัดกิจกรรมต้องค ำนึงถึง  
เพรำะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันออกไป จึงต้องศึกษำพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำใน
เรื่องต่ำงๆ ต่อไปนี้ คือ จำนวน อำยุ เพศ พ้ืนฐำนกำรศึกษำและประสบกำรณ์  

(1) ระยะเวลำ สอดคล้องเหมำะสมกับเนื้อหำที่ใช้หรือไม่ใช้เมื่อใด 
(2) อุปกรณ์ จะใช้อุปกรณ์อะไร อย่ำงไร หำได้ท่ีไหน  
(3) ผู้ช่วยเหลือในกำรด ำเนินกิจกรรม จำเป็นต้องหำผู้ช่วยเหลือในกำรด ำเนิน 

หรือช่วยควบคุมดูแลกลุ่มย่อย ผู้ช่วยควรจะมีควำมรู้ในกิจกรรมนั้นๆ และควรก ำหนดตัวไว้ล่วงหน้ำ  
นอกจำกนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ประกอบด้วย 

ได้แก่  
(1)  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
(2)  กิจกรรมควรสร้ำงควำมพอใจแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยถ้วนหน้ำ  
(3)  กิจกรรมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบสนุกสนำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ไม่เกิดควำมรู้สึกว่ำถูกสอน  
(4)  ผู้เข้ำรับกำรอบรมเรียนรู้ได้ในเวลำอันสั้น  
(5)  ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและไม่มีควำมเสี่ยงต่อผลกำรตัดสินในกำรเรียนรู้จำก 

กิจกรรม  
(6)  กิจกรรมควรมุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจและเห็นใจกัน ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

แตกร้ำว  
(7)  ขั้นตอนของกิจกรรมควรเปิดโอกำสให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ซักถำม  

อภิปรำย  
(8)  กิจกรรมที่ใช้ต้องให้ข้อคิด มีกำรวิเครำะห์ มีกำรประเมินผล  
(9)  กิจกรรมที่จัดควรมุ่งให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รู้จักตนเองและผู้อ่ืนมำก 

ยิ่งขึ้น  
(10)  ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม ควรสำมำรถน ำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรท ำงำนได้  
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(11)  มีกำรแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์ มีควำมหลำกหลำยในรูปแบบของกิจกรรม
หรือเกม โดยสร้ำงควำมท้ำทำยและกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอยำกมีส่วนร่วมเล่น  

เทคนิคกำรฝึกอบรมเป็นวิธีกำร เครื่องมือ และกิจกรรมที่วิทยำกรหรือผู้สอนได้ก ำหนด 
ขึ้น เพ่ือน ำมำเป็นสิ่งที่ช่วยในกำรถ่ำยโอน เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ
สื่อสำรควำมหมำย ควำมรู้สึกนึกคิดระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และวิทยำกร รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ ทักษะ ควำมสำมำรถ เจตคติที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทำงท่ีถูกต้อง เหมำะสมสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม กำรเลือกเทคนิคกำรฝึกอบรม จึงมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดโปรแกรมกำร
ฝึกอบรม หำกเลือกเทคนิคกำรฝึกอบรมที่มีควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ ท ำให้ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสนใจและกระตือรือร้น วิธีกำรที่น ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมจะท ำ
ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ เกิดทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เทคนิคกำรฝึกอบรมที่
เหมำะสมกับเนื้อหำหลักสูตรกำรจัดโปรแกรมกำรฝึกอบรมจะท ำให้คลำยควำมเบื่อหน่ำยและกำร
เลือกเทคนิคที่สำมำรถท ำให้ผู้เรียนน ำทักษะ ควำมรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมก็จะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น ผู้จัดกำรฝึกอบรมจะต้องเลือกทรำบถึง
ประเภทของกำรฝึกอบรมซึ่งจ ำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้

กำรฝึกอบรมสำมำรถด ำเนินกำรได้สองรูปแบบคือ ด ำเนินกำร โดยองค์กร (In-House  
Training) หรือด ำเนินกำรโดยสถำบันฝึกอบรมภำยนอก (Public Training) กำรฝึกอบรมที่ด ำเนินกำร
โดยองค์กรคือ กำรฝึกอบรมที่องค์กรเป็นผู้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบเอง โดยสำมำรถเชิญได้ทั้ง
วิทยำกร จำกภำยนอกและวิทยำกรจำกภำยในองค์กร ซึ่งทำงองค์กรสำมำรถเลือกหัวข้อ ระยะเวลำ 
วิธีกำรฝึกอบรม และสถำนที่ที่ต้องกำรได้จึงมีควำมยืดหยุ่นพอสมควรแต่อำจจะใช้เวลำมำก มีหลำย
ขั้นตอน และมีผู้รับผิดชอบในกำรเตรียมกำรค่อนข้ำงมำก ส่วนกำรฝึกอบรมที่ด ำเนินกำรโดยสถำบัน
ฝึกอบรมภำยนอกคือ กำรส่งบุคลำกรออกไปฝึกอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอกตำมหัวข้อและวัน
เวลำที่สถำบันก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงเลือกได้เฉพำะหัวข้อที่ทำงสถำบันฝึกอบรม
จัดขึ้นเท่ำนั้น โดยทำง สถำบันฝึกอบรมจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำวิทยำกรรวมถึงรับผิดชอบเรื่อง
อำหำร อำคำรสถำนที่ในกำรฝึกอบรม กำรฝึกอบรมวิธีนี้จะไม่  ยุ่งยำกในกำรเตรียมกำรแต่จะมี
ค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูง จึงท ำให้ฝึกอบรมได้จ ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกำรฝึกอบรมที่องค์กรด ำเนิน  
กำรเอง ดังตำรำงที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training 
ประเด็นเปรียบเทียบ In-House Training Public Training 

กำรด ำเนินกำร องค์กร สถำบันฝึกอบรมภำยนอก 
หัวข้อกำรฝึกอบรม เลือก และระบุสิ่งที่ต้องกำร

และไม่ต้องกำรได้ 
เลือกได้จำกที่สถำบัน
ภำยนอกก ำหนดไว้ 

วิทยำกร สำมำรถเลือกได้อย่ำงอิสระ เลือกได้จำกที่สถำบัน
ภำยนอกก ำหนดไว้ 

เวลำ วิธีกำรฝึกอบรม และสถำนที่ สำมำรถเลือกได้อย่ำงอิสระ เลือกได้จำกที่สถำบัน
ภำยนอกก ำหนดไว้ 

เวลำ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ 
ในกำรเตรียมกำร 

ใช้เวลำมำก หลำยขั้นตอนและ
ต้องมีผู้รับผิดชอบหลำยคน 

สถำบันภำยนอกรับผิดชอบ
ให้ทั้งหมด 

ค่ำใช้จ่ำย และจ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 

ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงต่ ำจึง
สำมำรถฝึกอบรมได้จ ำนวน
มำก 

ค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูง 
จึงสำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้จ ำนวน
น้อย 

 
จำกตำรำงที่ 4.6  จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรฝึกอบรมที่ด ำเนินกำรโดยองค์กรมีควำมแตกต่ำง

กับกำรฝึกอบรมโดยสถำบันภำยนอก หลำยประเด็น ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ผู้บริหำร ผู้จัดกำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งรับผิดชอบในด้ำนกำรฝึกอบรมจึงจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือให้สำมำรถตัดสินใจ
เลือกกำรฝึกอบรมได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคลำกรต่อไป  

8)  วัสดุการเรียนและการสอน    
    วัสดุกำรเรียนกำรสอนหรือ Training Materials หมำยถึง สื่อกำรเรียนกำรสอน
บทเรียนที่ถ่ำยทอดไปยังผู้เรียน เนื้อหำในกำรเรียนกำรสอนเป็นสิ่งส ำคัญที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ
ต่ำงๆ ให้กับผู้เรียน แต่สิ่งที่จะสนับสนุนให้เนื้อหำนั้นตอบสนองเป้ำหมำยในกำรถ่ำยทอดคือ กำร
ออกแบบเนื้อหำหรือเอกสำรประกอบ เนื้อหำที่ดีต้องจับคู่กับกำรออกแบบที่เหมำะสม เอกสำรที่
ซับซ้อนที่สุด สำมำรถจะกลำยเป็นเอกสำรที่อ่ำนง่ำยและน่ำเชื่อถือได้ด้วยกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสม 
องค์ประกอบของเนื้อหำที่ดีจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจในเนื้อหำได้ง่ำย กำรออกแบบเอกสำร 
ประกอบที่ดีจะต้องมีลักษณะที่มีข้อควำมท่ีผู้เรียนอ่ำนง่ำย เป็นค ำที่เป็นประเด็นหลัก มีค ำเชื่อม 
ข้อควำมยำวๆ ท ำให้ง่ำยต่อกำรอ่ำน ให้มีพ้ืนที่ว่ำงในเนื้อหำเป็นสีขำว ใช้ภำพเพ่ือบรรยำยข้อควำม ใช้  
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Bullets ในกำรอธิบำยค ำสั้นๆ ที่สื่อถึงควำมส ำคัญ สร้ำงเอกสำรที่น่ำสนใจดึงดูดใจ ให้ค ำแนะน ำและ 
เสนอแนะ เพรำะเอกสำรประกอบแม้จะดีเพียงใดแต่ก็ต้องมีกำรแนะน ำประกอบ เพรำะหำกบรรจุ
ข้อมูลในเอกสำรทั้งหมดแม้จะท ำให้ผู้เรียนทรำบแต่ก็ไม่น่ำอ่ำน สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นเอกสำร 
ประกอบกำรบรรยำย ส่วนมำกใช้เป็นโปรแกรม PowerPoint วัตถุประสงค์เพ่ือกำรบรรยำยในแต่ละ 
หัวข้อวิชำ และมีเอกสำรเป็นรูปเล่มใช้โปรแกรม Microsoft Word เพ่ือใช้เป็นเอกสำรประกอบกำร 
ฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นชุดฝึกอบรม  มีกำรออกแบบที่ท ำให้อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย มีข้อมูลสนับสนุน มี 
ประเด็นหลักท่ีผู้เรียนจ ำเป็นต้องเข้ำใจในเนื้อหำนั้นๆ มีส่วนของเอกสำรที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มี 
กำรและเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมต่ำงๆ ที่นอกจำกกำรบรรยำย   

 9)  บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม 
                   บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดีเป็นส่วนส ำคัญที่จะช่วยให้กำรฝึกอบรมประสบ
ผลส ำเร็จ บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บรรยำกำศด้ำนกำยภำพ จะ
หมำยถึง สถำนที่กำรจัดอบรม เช่น มีขนำดที่เหมำะสม กำรจัดผังที่นั่งให้เหมำะกับกิจกรรม สร้ำง
ควำมเป็นกันเอง ท ำให้เกิดบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุณหภูมิและควำมสว่ำงของห้องก็
เป็นสิ่งส ำคัญที่จะสนับสนุนให้ผู้เข้ำอบรมมีสมำธิและเกิดแรงดึงดูดในกำรฝึกอบรม บรรยำกำศด้ำนจิต
ภำพ หมำยถึงสภำพจิตใจ ควำมรู้สึก ซึ่งหำกผู้เข้ำอบรมมีสภำพจิตใจที่พร้อมต่อกำรฝึกอบรมก็จะท ำ
ให้กำรอบรมเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น เกิดแรงกระตุ้นมีกำรตื่นตัวตลอดเวลำ มีบรรยำกำศควำม
เป็นกันเองในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ในกำรสร้ำงบรรยำกำศจ ำเป็นต้องทรำบจุดประสงค์ของ
กำรฝึกอบรมเพ่ือน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรมที่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรอบรมต้องกำร
สมำธิควำมเงียบ กำรอบรมกำรขำยต้องกำรกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทดลองบทบำทสมมติ ผู้เข้ำ
อบรมจึงต้องมีแรงกระตุ้น และมีกำรพูดคุยเพ่ือท ำเหตุกำรณ์สมมติ สิ่งแวดล้อมอำจก่อให้เกิดกำร
รบกวนได้ สิ่งแวดล้อมในกำรฝึกอบรมเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น เช่น ในกำรฝึกอบรมหำกภำยในห้องฝึกอบรมมีเสียงดัง
รบกวน มีแสงเข้ำไม่ถึง มืดและสกปรกก็จะท ำให้ทั้งวิทยำกรและผู้เข้ำอบรมวอกแวกได้ เพรำะฉะนั้น
ควรขจัดสิ่งที่ไม่น่ำพึงพอใจและจัดตั้งสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรมให้อยู่ในสภำพที่พร้อมเพ่ือ
ประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม สิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้เกิด กระบวนกำรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภำพ  

10)  การประเมินผลการฝึกอบรม  
         กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ควรพิจำรณำจำกผลกำรฝึกอบรม (Outputs) 

ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยำกำรเรียนรู้ พฤติกรรมและผลลัพธ์หรือผลกระทบ ประเด็นที่ควรพิจำรณำตรวจสอบ 
ในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ผลที่ได้จำกกำรฝึกอบรม (Outputs)  เป็นส่วนส ำคัญท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
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วิเครำะห์เพื่อประเมินผลกำรฝึกอบรมทั้งระบบ โดยอำจแบ่งกำรประเมินผลในช่วงนี้ออกได้เป็น 4  
ระดับ หรือประเภท คือ 

(1) ขั้นปฏิกิริยำ (Reaction) ของผู้เข้ำอบรม  หมำยถึง ควำมคิดเห็น  
ควำมรู้สึก และทัศนคติที่ผู้เข้ำอบรมมีต่อสิ่งต่อไปนี้ 

     - ควำมเหมำะสมของหลักสูตรและหัวข้อวิชำ  
     - กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมของวิทยำกร  
     - ประโยชน์ของกำรฝึกอบรมต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำอบรม  

   - ควำมเหมำะสมในกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมและสิ่งอ ำนวยควำม 
สะดวกต่ำง ๆ  

 - สัมพันธภำพในกลุ่มผู้เข้ำอบรม  
 - ควำมคุ้มค่ำในกำรเข้ำรับกำรอบรม  

(2) ขั้นกำรเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้ำอบรมว่ำเกิดกำรเรียนรู้จริงหรือไม่  
โดยอำจแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

    - ผู้เข้ำอบรมเกิดกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงกำรหรือไม ่

    - ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนจำกควำมรู้สึกของ 
ตนเองเพียงใด  

(3) ขั้นพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ำอบรม  เมื่อกลับไปปฏิบัติงำน  
ณ สถำนที่ท ำงำนแล้ว ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไม่ โดยอำจแยกประเด็นพิจำรณำ คือ  

   - ผู้เข้ำอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมที่คำดหวังไว้ใน 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ 
                         - พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทำงไหน ระดับใด ชั่วครำว
หรือถำวร ดีขึ้นหรือ แยล่ง  

(4)  ขั้นผลลัพธ์ (Outcomes หรือ Results)  อำจแยกเป็น 2 ประเด็น 
หลักคือ  

                (4.1) ผลที่องค์กรได้รับ มีประเด็นที่ควรพิจำรณำ คือ 
            - ผลงำนทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

  - ผลลัพธ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรลดค่ำใช้จ่ำย ลดกำรสูญเสีย
หรือของเสียจำกกำรผลิตหรือกำรด ำเนินงำน ลดอุบัติเหตุ และลดควำมสิ้นเปลืองต่ำง ๆ 
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 - ขวัญและก ำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือผู้ร่วมงำน ของผู้ผ่ำน 
กำรอบรม  

 -  กำรลดควำมขัดแย้ง บัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งมีผลมำ 
จำกกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของผู้ผ่ำนกำรอบรม  

 -  ควำมพึงพอใจ หรือควำมนิยม ของผู้รับบริกำร หรือหน่วยงำนที่ 
ประสำนงำนหรือด ำเนินงำนเกี่ยวเนื่องด้วยกับผู้ผ่ำนกำรอบรม  

(4.2) ผลที่ผู้เข้ำอบรมเองได้รับ อำจพิจำรณำได้จำก  
       - มีทักษะด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทีป่ฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำม 

รับผิดชอบ  
    - ผู้ผ่ำนกำรอบรม มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนเพียงใด 
    - มีทักษะด้ำนต่ำง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้บริหำรส ำหรับต ำแหน่งที ่

ครองอยู่และต ำแหน่งใหม่เพียงใด (ในกรณีโครงกำร ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำผู้บริหำร) 
 วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม  
  กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ควรจะพิจำรณำถึงประเด็นต่ำง ๆ  

ครอบคลุม กระบวนกำรฝึกอบรมทั้งระบบ  (เพ่ือน ำไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ฝึกอบรม)  ดังนั้น วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน จึงน่ำจะมี ควำมหลำกหลำย ซึ่งส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ได้มขีั้นกำรประเมินผลกำรอบรมในส่วนที่ได้น ำไปปฏิบัติดังตำรำงต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 4.7 รูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

สิ่งท่ีประเมิน วิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนวิทยำกร 1. กำรสอบถำม  

2. กำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่
เป็นทำงกำร  
3.  ก ำ รสั ง เ กตกำรณ์  
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

- ผู้เข้ำอบรม 
 - ผู้เข้ำอบรม  
- ห้องฝึกอบรมขณะ 
ก ำลังด ำเนินกำร
ฝึกอบรม 

1. แบบประเมินโครงกำร  
2. แบบประเมินรำยวิชำ  

ด้ำนผู้เข้ำอบรม 1.กำรรวบรวมและแจง
นับควำมถี่ข้อมูลกำรเข้ำ
รับกำรอบรม 
 

- แบบฟอร์ม 
ลงทะเบียน เข้ำอบรม 
- ห้องฝึกอบรมขณะ  
ด ำเนินกำรฝึกอบรม  

ตำรำงเก็บสถิติกำรเข้ำรับกำร
อบรม 
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 2. กำรสังเกตกำรณ์กำร 
เข้ำอบรมและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรอบรม 

  

ด้ำนเอกสำร 
ประกอบกำรอบรม 

- กำรสอบถำม 
- แบบสอบถำม 
- กำรสังเกตกำรณ์ 

- ผู้เข้ำอบรม 1. แบบประเมินโครงกำร  
2. แบบประเมินรำยวิชำ  

ด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของเจ้ำหน้ำที ่

1. กำรสอบถำม  
2. กำรสังเกตกำรณ์ 

- ผู้เข้ำอบรม 
- ห้องฝึกอบรมขณะ 
ด ำเนินกำรฝึกอบรม 

แบบประเมนิโครงกำร 

ด้ำนสภำพแวดล้อม
และ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ต่ำงๆ 

1. กำรสอบถำม  
2. กำรสังเกตกำรณ์ 

- ผู้เข้ำอบรม  
- บริเวณห้องฝึกอบรม 
และกิจกรรมต่ำงๆ ของ
กำรฝึกอบรม  

- แบบประเมนิโครงกำร  

ผลจากการฝึกอบรม 
(Outputs) 
 ด้ำนปฏิกิริยำ 

1. กำรสอบถำม  
2. กำรสัมภำษณ์ (อย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร) 
3. กำรสังเกตกำรณ์ 
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

- ผู้เข้ำอบรม  
- ผู้เข้ำอบรม 
 - ห้องฝึกอบรมขณะ 
ก ำลังด ำเนินกำร
ฝึกอบรม 

1. แบบประเมินโครงกำร  
2. แบบประเมินรำยวิชำ 
 
 

ด้ำนกำรเรียนรู ้ 1. กำรวัดผลก่อน-หลัง  
 
 
 
 
 
 
2. กำรวัดผลหลังกำร 
ฝึกอบรม 
 

-ผู้เข้ำอบรม 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เข้ำอบรม 

1. แบบทดสอบก่อนกำร
ฝึกอบรม หลังกำร อบรม 
 2. แบบสอบวัดทัศนคติ ก่อน-
หลังกำรอบรม  
3. ข้อทดสอบฝึกปฏิบัติ เพื่อวัด
ทักษะก่อน 
 
1. ข้อสอบข้อเขียน หลังกำร
อบรม  

2. กำรมอบหมำยช้ินงำน 
( Assignment) ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
รำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3. ข้อสอบฝึกปฏิบัติ เพื่อวัดทักษะ 
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ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม ควรจะมีขั้นตอนกำร

ติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมโดยทั่วไป แต่ละโครงกำร ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน ข้อมูลที่จะน ำมำก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของ 

กำรประเมินมำจำก วัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม รวมกับ สิ่งที่ผู้บังคับบัญชำต้องกำรทรำบ แล้ว
สรุปเป็นวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ดังตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้  

ขั้นที่ 2  ขั้นวำงแผนกำรประเมิน ในขั้นนี้เป็นกำรน ำวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล  
มำก ำหนดเป็นแผนกำรประเมิน  ได้แก่  

      1) ก ำหนดประเภท หรือ ระดับกำรประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน  
      2) ก ำหนดค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรทรำบ  
      3) ก ำหนดแหล่งที่มำของข้อมูล 
      4) ก ำหนดช่วงเวลำจัดเก็บข้อมูล  
      5) ก ำหนดเทคนิคหรือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล  
     6) ก ำหนดวิธีกำร วิเครำะห์ข้อมูล โดยอำจก ำหนดเป็นตำรำง 

ขั้นที่ 3  จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล  
      3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินปฏิกิริยำ เครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในระดับกำรประเมิน

ปฏิกิริยำของผู้ เข้ำอบรม ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งโดยปกติเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำ เนินกำร ประเมินผล
จ ำเป็นต้องพัฒนำขึ้นมำเอง เ พ่ือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ เข้ำอบรม 
แบบสอบถำมโดยทั่วไป ในกำรประเมินผลระดับนี้ อำจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  

  1) แบบประเมินโครงกำร เป็นแบบสอบถำมซึ่งเหมำะสมกับกำรใช้เป็นข้อค ำถำม 
แบบปรนัย กล่ำวคือ แต่ละข้อค ำถำม จะมีค ำตอบหลำยค ำตอบให้เลือก โดยเมื่อได้รับข้อมูล หรือ
ค ำตอบแล้วสำมำรถน ำมำแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงควำมถี่ แล้ววิเครำะห์เชิงปริมำณได้ ไม่นิยม ใช้
ค ำถำมปลำยเปิด (Open-ended) หรือควรจะใช้น้อยที่สุด (อำจไม่เกิน 2-3 ข้อ) แต่ควรพยำยำม 
กระตุ้น ให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อค ำถำมประเด็นต่ำงๆที่มีอยู่แล้ว 
ส่วนเนื้อหำหรือประเด็น ที่สอบถำม ควรก ำหนดให้ครอบคลุมทุกด้ำนของโครงกำรฝึกอบรม ทั้งที่อยู่ 
ในปัจจัยน ำเข้ำ ของกระบวนกำรฝึกอบรม (Inputs) และกระบวนกำรฝึกอบรม (Process) อำทิเช่น 

- เนื้อหำหลักสูตร หัวข้อวิชำต่ำงๆ และวิธีกำรฝึกอบรม  
- ควำมเหมำะสมของรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรฝึกอบรม  
- วิทยำกร (หำกในโครงกำรเดียวกันนี้มีกำรใช้แบบประเมินรำยวิชำเพ่ือสอบถำม  
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เกี่ยวกับวิทยำกรอยู่แล้ว ในแบบประเมิน โครงกำรอำจจะเพียงแต่สอบ ถำมเกี่ยวกับภำพรวมของ 
วิทยำกรเท่ำนั้น)  

- เอกสำรประกอบกำรอบรม  
- กำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที ่
- สถำนที่ สภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
 2)  แบบประเมินรำยวิชำ มักจะนิยมใช้เป็นค ำถำมแบบปรนัยล้วนๆ เพื่อควำม 

สะดวรวดเร็วกำรตอบ เนื่องจำก เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิชำแต่ละวิชำทุก
วิชำ ผู้เข้ำอบรมจึงจะต้องตอบแบบสอบถำม นี้ในระยะเวลำ สั้นๆแต่บ่อยครั้ง โดยข้อค ำถำม มักจะเน้น
ถึงประเด็นเกี่ยวกับ :  

- วิทยำกรในแต่ละหัวข้อวิชำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงละเอียด เช่น 
- ควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำ  
- ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด  
- กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม  
- กำรตอบข้อซักถำม  
- กำรใช้โสตทัศนูปกรณ ์
-  ข้อดี หรือข้อควรปรับปรุงของวิทยำกร ฯลฯ  
- เนื้อหำวิชำนั้นๆ ทั้งก่อน และหลังกำรฝึกอบรม 
- ระยะเวลำฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชำ  
- เทคนิคกำรฝึกอบรมที่ใช้ในหัวข้อวิชำนั้น  
- ประโยชน์ของหัวข้อวิชำนั้นในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น  

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
            เครื่องมือส ำคัญท่ีใช้ในระดับของกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม ซึ่งได้แก่ 

ข้อทดสอบก่อน-หลังกำรอบรมนั้น เป็นเครื่องมือที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน มักจะต้อง
พัฒนำขึ้นมำเอง หรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมเพ่ือจัดท ำ แบบทดสอบโดยขอควำม
ร่วมมือจำกวิทยำกรในแต่ละวิชำช่วยออกข้อสอบให้ในหัวข้อวิชำที่วิทยำกรรำยดังกล่ำวรับผิดชอบ  
ส่วนข้อทดสอบข้อเขียน แบบฝึกปฏิบัติเพ่ือวัดทักษะ โครงกำรหรือโครงงำน(Assignment) ต่ำงๆ ที่
วิทยำกรมอบหมำยให้ผู้เข้ำอบรม ฝึกปฏิบัตินั้น จ ำเป็นต้องอำศัย วิทยำกร หรือผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะ
ด้ำน เป็นผู้พัฒนำเครื่องมือดังกล่ำวขึ้นมำให้ หรืออำจใช้เครื่องมือ ที่ได้รับกำรพัฒนำไว้แล้ว และ มี
ควำมเหมำะสมกับลักษณะของโครงกำรฝึกอบรมที่ต้องกำรใช้สอบวัดก็ได้  
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  โดยทั่วไป แบบทดสอบก่อน-หลังกำรอบรมนั้นมักจะมีลักษณะเป็นข้อทดสอบปรนัย 
ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวนมำก แต่ละข้อจะมีค ำตอบหลำยข้อให้เลือกตอบ หรืออำจมีลักษณะเป็น
กำรให้เติมค ำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่ำงก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวก ในกำรน ำข้อมูลหรือ ค ำตอบที่
ได้มำแปลงเป็นตัวเลข เช่นเดียวกับแบบสอบถำมทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้ง แบบทดสอบก่อน-หลัง
กำรอบรมอำจมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อสอบข้อเขียน และแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือ วัดทักษะทั่วไปก็ได้ แต่
จะแตกต่ำงกันเฉพำะที่จะ น ำมำใช้วัดผลกำรเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังกำรอบรมเท่ำนั้นเอง 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพฤติกรรมในกำรท ำงำน  
            เครื่องมือที่ส ำคัญซึ่งใช้ในระดับของกำรประเมินพฤติกรรมในกำรท ำงำนมีเพียง 3  

ชนิด คือ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ เพ่ือติดตำมผลกำรฝึกอบรม และแบบสอบวัดกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนทัศนคติหรือที่เรียกว่ำ แบบสอบวัดทัศนคติ แบบสอบถำม เพ่ือใช้ติดตำม 
ผลกำรฝึกอบรมนั้น อำจมีควำมหลำกหลำยกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงกำรฝึกอบรมที่ต้องกำร 
ติดตำมผล แต่โดยทั่วไปข้อค ำถำมจะเน้นถึงกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้ผ่ำนกำรอบรม 
แสดงให้สังเกตเห็นได้ระหว่ำง ก่อนกำรอบรม และหลังกำรอบรมเป็นส ำคัญ  ส่วนแบบสอบวัดทัศนคติ
ที่ใช้ติดตำมผลกำรอบรมนั้น จ ำเป็นต้องขอให้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำขึ้น หรือใช้แบบสอบวัดที่มี
อยู่แล้ว  

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์ 
            เครื่องมือที่ใช้ในระดับกำรประเมินผลลัพธ์โดยรวมของโครงกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่

จะคล้ำยคลึงกับเครื่องมือในกำรประเมิน พฤติกรรมในกำรท ำงำน เช่น แบบสอบถำมและแบบ 
สัมภำษณ์เพ่ือติดตำมผลกำรอบรม แต่ข้อค ำถำมจะเน้นที่ผลงำนและควำมก้ำวหน้ำของผู้ผ่ำนกำร
อบรม ตลอดจนผลรวมที่ได้เกิดกับหน่วยงำนและองค์กำรโดยรวม นอกเหนือไปจำกกำรสอบถำม 
เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมของผู้ผ่ำนกำรอบรมที่อำจมีกำรได้เปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรประเมินผล ระดับใดก็ตำม เครื่องมือเหล่ำนั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือในกำร 
ประเมินผล ซึ่งได้แก่  

  1) ควำมเที่ยงตรง (Validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดสิ่งที่เรำต้องกำรจะ
วัดหรือประเมิน ไม่คลำดเคลื่อน เป็นกำร วัดสิ่งอื่น  

  2) ควำมเชื่อมั่น (Reliability) หมำยถึง ควำมเชื่อถือได้ว่ำเมื่อน ำเครื่องมือนั้นไป
วัดแล้วน ำไปวัดอีกก่ีครั้งก็ตำม ก็จะได้ผลลัพธ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง  

         3) ควำมเป็นกลำงปรำศจำกอคติ (Objectivity) หมำยถึง กำรที่จะไม่ล ำเอียง 
หรือมีแนวโน้มที่จะคล้อย ตำมไปทำงใดทำงหนึ่ง  
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           4) ควำมเหมำะสมที่จะน ำไปใช้ (Practicability) หมำยถึง ควำมสะดวกและ
เหมำะสมที่จะน ำไปใช้ ทั้งในด้ำนเวลำ ค่ำใช้จ่ำย และควำมคล่องตัว จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย  

          5) ควำมง่ำย (Simplicity) หมำยถึง กำรง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ง่ำยในกำรน ำไปใช้
งำน และง่ำยในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติตำมแผน เมื่อได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแล้ว จึงเป็น 
กำรลงมือปฏิบัติตำมแผน คือ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กำรสอบถำมด้วยแบบสอบถำม หรือ 
กำรสัมภำษณ์ ตำมช่วงเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

ขั้นที่ 5  ขั้นกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปรำยงำนกำรประเมินผล  

      เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วเป็นกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ โดยน ำเอำหลักสถิต ิ

ในกำรวิจัยทำง สังคมศำสตร์มำใช้ ก่อนที่จะน ำผลกำรวิเครำะห์ไปเขียนสรุปเป็นรำยงำนผลกำร
ประเมินโครงกำรฝึกอบรมต่อไป ส่วนวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จะขึ้นอยู่กับเทคนิค  วิธีกำรประเมินผล
และเครื่องมือที่ใช้ ดังที่ได้ท ำกำรวำงแผนกำรประเมินผลเอำไว้ตั้งแต่ต้น เท่ำที่สังเกตดูจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และจำกตำรำงที่เกี่ยวข้อง อำจจ ำแนกวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมลักษณะของ
เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรประเมินได้ 4 วิธี คือ  

1) กำรวิเครำะหข์้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม  

1.1)   เมื่อรวบรวมข้อมูลได้จำกแบบสอบถำมซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค ำถำม 

แบบให้เลือกค ำตอบหลำยๆ ค ำตอบ และมีลักษณะ ของค ำตอบแบบที่สำมำรถเรียงเป็นคะแนน
ตำมล ำดับควำมส ำคัญได้  ดังที่ ใช้กันในแบบประเมินโครงกำรหรือแบบประเมินรำยวิชำนั้น 
ผู้รับผิดชอบควรจะต้องน ำข้อมูลที่ได้ ไปเทียบค่ำคะแนน แจงนับควำมถี่ (Tally) และวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงสถิติ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย หรือที่เรียกว่ำ ค่ำมัธยมฐำนเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) เพ่ือจะน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ไปเขียนเป็นรำยงำนสรุปต่อไป 

1.2)   กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมแบบให้เลือกค ำตอบโดยไม่ 

จัดเรียงตำมล ำดับ คะแนนควำมส ำคัญ กำรวิเครำะห์ข้อมูลอำจท ำได้ในลักษณะกำรเปรียบเทียบ
อัตรำส่วนเป็นร้อยละ และอำจน ำเสนอข้อมูลในรูปของตำรำงไขว้ (Cross Tabulations) ต่อไป  

1.3)   กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมที่ให้ผู้ตอบเลือกค ำตอบใน 

ลักษณะของกำรเปรียบเทียบก่อน-หลังกำรอบรม สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้ในลักษณะกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของ คะแนนก่อนกำรอบรมและค่ำเฉลี่ยของคะแนนหลังกำรอบรม และผลต่ำง
ของคะแนนก่อน-หลังกำรอบรม เพ่ือจะสรุปรำยงำนโดยใช้ผลต่ำงของค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อน-หลัง
กำรอบรมเป็นส ำคัญ  
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1.4)   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกรณีแบบสอบถำมเป็นค ำถำมปลำยเปิด 
 (Opened-ended  Questions) อำจท ำได้ด้วยกำรจัดหมวดหมู่และแยกประเภทข้อมูล และอำจ
ด ำเนินกำรแจกแจงควำมถี่ (Tally) ข้อมูล แล้วอำจค ำนวณหำค่ำร้อยละ เพ่ือน ำเสนอ เป็นรำยงำน
ต่อไป 

เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรฝึกอบรมแล้ว ผู้ประเมินจะต้องจัดท ำรำยงำนกำร 
ประเมินผลกำรอบรม เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป ส่วนรำยงำนกำร
ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม นั้น ควรประกอบด้วย 

1. ชื่อโครงกำรฝึกอบรมที่ประเมิน  
2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล  
3. วิธีกำรประเมินผล  
    3.1 ขอบเขตในกำรประเมินผล  
    3.2 วิธีกำรเก็บข้อมูล  
    3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือสถิติที่เก่ียวข้อง  
4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

      4.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ โดยอำจอยู่ในรูปของ
ตำรำงพร้อมกำรอธิบำยควำม  

5. สรุปและข้อเสนอแนะ  
        5.1 สรุปผลกำรประเมินโดยส่วนรวมทั้งหมด  

   5.2 ข้อดี และข้อควรปรับปรุง  
        5.3 ข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน และ/หรือผู้รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรม  

6. ภำคผนวก  
    6.1 รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม  
    6.2 รำยชื่อผู้เข้ำอบรม/ต ำแหน่ง/หน่วยงำนที่สังกัด (รวมทั้งสถิติกำรเข้ำ 

อบรม)  
          6.3 รำยชื่อวิทยำกร  
       6.4 แบบประเมิน หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
         6.5 เอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

กำรประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง สิ่งที่เป็น 
เป้ำหมำยสูงสุดของกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมในระยะยำว ซึ่งอำจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ใช่สิ่ง 
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เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรมก็ได้ ดังตัวอย่ำงเช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรปรับปรุง 
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร กำรลดควำมผิดพลำดหรือกำรต ำหนิ กำรเพ่ิมปริมำณ หรือ 
คุณภำพ ของผลผลิตและบริกำร กำรปรับปรุงขวัญของบุคลำกร และกำรลดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

11)  ผลการด าเนินการงานฝึกอบรม ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
                           ปีงบประมาณ 2558 - 2562    

        จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือหลักสูตร 
ประเภทหน่วยงำนโครงกำรควำมร่วมมือ ( In-house Training) หลักสูตรประเภทผู้สนใจทั่วไป 
(Public Training) และหลักสูตรประเภท E-Training สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนิงำนกำรจัดฝึกอบรม
รูปแบบพิเศษ ได้ดังนี้ 
ตารางที ่4.8 สรุปรายได้จากงานฝึกอบรมรวม ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 
รำยได้งำนจัดอบรม (บำท)  16,276,410 8,757,960 14,340,721 7,544,940  10,543,500  
จ ำนวนผู้เข้ำอบรม (คน) 3,557 4,294 3,582 2,927 2,666 
จ ำนวนครั้งกำรจัดอบรม 81 105 109 92 94 
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรอบรม 21 30 43 27 37 

 
ตารางท่ี 4.9 สรุปรายได้จากงานฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2558 - 2562 

ปีงบ 
ประมำณ 

เป้าหมาย หลักสตูร In-house 
Training 

หลักสตูร Public 
Training 

หลักสตูร E-Training 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

2558 9,800,000 166.09 12,594320 77.38% 3,620,890 22.25% 61,200 0.38% 
2559 9,898,000 88.48 3,637,510 41.53% 4,960,050 56.63% 160,400 1.83% 
2560 9,997,000 143.45 9,481571 66.12% 4,785,950 33.37% 73,200 0.51% 

2561 11,000,000 68.59 2,814,940 37.31% 4,37,860 61.47% 62,200 0.82% 
2562 11,055,000 95.37 6,314,000 59.88% 4,81,200 39.65% 48,300 0.46% 
รวม

รำยรับ  
5 ปี 

 

51,750,000 
 

 
101.23 

 
34,842,341 

 
56.44% 

 
17,548,090 

 
42.67% 

 
453,000 

 
0.80% 
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กำรด ำเนินงำนของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2558 - 2562) จะเห็นได้
จำกผลกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยรำยรับจำกกำรจัดฝึกอบรมสำมำรถด ำเนินงำนได้ดังนี้ ในปี 2558 
มีรำยรับเป้ำหมำย 9,800,000 บำท รำยรับจริง 16,276,410 บำท ปี 2559 มีรำยรับเป้ำหมำย 
9,898,000 บำท รำยรับจริง 8,757,960 บำท ปี 2560 มีรำยรับเป้ำหมำย 9,997,000 บำท รำยรับ
จริง 14,340,721 บำท  ปี 2561 รำยรับเป้ำหมำย 11,000,000 บำท รำยรับจริง 7,570,440 บำท  ปี 
2562 รำยรับเป้ำหมำย 11,055,000 รำยรับจริง 10,543,500 บำท รวมรำยได้ 5 ปีย้อนหลัง 
52,435,731 บำท คิดเป็นร้อยละ 101.32 ของกำรเป้ำหมำยรำยได้ ทั้งนี้ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
สำมำรถด ำเนินงำนฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำยรำยได้ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรคือ มียอด
รำยได้สะสมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสำมำรถคำดกำรณ์กำรฝึกอบรมในอนำคตยังมีแนวโน้มควำมต้องกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ด้วยวิธีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งประเภทกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร (In-house 
Training) และกำรฝึกอบรมแบบซื้อจำกหน่วยงำนภำยนอก (Public Training)  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำฝึกอบรมแบบหน่วยงำนภำยในองค์กร (In-house Training) ยังมีควำมต้องกำรจัดฝึกอบรม
ภำยในหน่วยงำนทั้งเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำน เช่น หลักสูตรทำงด้ำนนวัตกรรม 
หลักสูตรเฉพำะต ำแหน่งกำรท ำงำนบุคคลเพ่ือเป็นกำรสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) ให้กับบุคลำกรในองค์กร สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือให้องค์กรได้ผลผลิตสูงขึ้น และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพที่ดีมีมำตรฐำนเพ่ิมศักยภำพให้บุคลำกร 
กำรฝึกอบรมในหน่วยงำนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำ  ซึ่งกำรฝึกอบรมมีประโยชน์ทั้งต่อ
หน่วยงำน  และบุคลำกร  

กำรฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงำน องค์กร ดังต่อไปนี้ 
(1)  ช่วยเพิ่มผลผลิต  รำยได้  ก ำไร ให้แก่หน่วยงำน 
(2)  ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย   เวลำ  ลดอุบัติเหตุ  ลดกำรลำออกของบุคลำกร 
(3)  ช่วยให้เกิดควำมสำมัคคี  ช่วยให้เกิดมีทิศทำงในกำรท ำงำนไปในทิศทำงอย่ำง

เดียวกัน 
(4) ช่วยให้หน่วยงำน ขยำยงำน ขยำยสำขำได้มำกขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
(5) ช่วยให้หน่วยงำน มีกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรปรับตัวได้ทันต่อกำรแข่งขัน  

 กำรฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
      (1)  เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ใหม่ๆให้แก่บุคลำกร 
      (2)  เป็นกำรลดควำมขัดแย้งและเพ่ิมควำมสัมพันธ์อันดีของบุคลำกร 
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      (3)  ท ำให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้มีควำมกระตือรือร้นใน 
งำนที่ท ำงำน 

      (4)  ลดกำรก ำกับควบคุม กำรติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกร 
      (5)  เพ่ิมศักยภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดในกำรกล้ำแสดงออกของบุคลำกร 

การฝึกอบรม คือ กระบวนกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมช ำนำญ และทัศนคติของบุคคล 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผลและมีควำมพร้อมที่จะท ำงำนในหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรในอนำคต กำรจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งที่หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร กำรฝึกอบรมเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้พัฒนำคน เพรำะ “คน” เป็นแรง
ขับเคลื่อนขององค์กรที่ต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพและเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
พัฒนำบุคลิกภำพอย่ำงต่อเนื่อง เ พ่ือให้ก้ำวทันโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนำคต  การ
ฝึกอบรม นอกจำกจะมีประโยชน์ต่อตัวบุคลำกร หรือพนักงำนเองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรด้วย 
อำทิ กำรฝึกอบรมจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำน และประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรท ำงำนผิดพลำด 
ลดควำมสูญเสียด้ำนวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมผลผลิตทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมอีกด้วย 
 

 12)  ด้านงบประมาณการบริหารโครงการฝึกอบรม 
   กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมใช้งบประกำรจัดฝึกอบรมจำกงบประมำณเงิน
รำยได้ที่มีจ่ำยเงินงบประมำณ รหัส จ 1.4.1 งำนจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตำมระเบียบงบประมำณและ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณต่อกองแผนงำน โดยงบประมำณกำรใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม 
แบ่งหมวดกำรเงินเป็น 2 หมวดใหญ่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน ดังนี้ 

1) หมวดค่ำตอบแทนจะเป็นกำรใช้จ่ำยกำรจัดฝึกอบรม คือ 
- ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ ค่ำพำหนะวิทยำกร 

เจ้ำหน้ำที ่ เป็นต้น   
- ค่ำสถำนที่จัดฝึกอบรม ค่ำห้องประชุม ค่ำอำหำร – เครื่องดื่ม ค่ำห้องพัก   
- ค่ำศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เช่น หมวดค่ำวัสดุ จะใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรซื้อของวัสดุ 

ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดฝึกอบรม เช่น ปำกกำ กระเป๋ำเอกสำร ค่ำเขียนวุฒิบัตร ค่ำหนังสือที่ใช้ใน
หลักสูตร ค่ำสิ่งของที่เก่ียวข้องที่ใช้กำรฝึกอบรมต่ำงๆ  ค่ำศึกษำดงูำนที่จัดจ้ำงบริษัททัวร์ ค่ำจัดจ้ำงรถ
ปรับอำกำศเพ่ือใช้ในกำรจัดฝึกอบรม  ที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อกำรจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
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ผู้รับผิดชอบกำรจัดฝึกอบรมจะท ำกำรคิดงบประมำณกำรใช้จ่ำยในหลักสูตรเพื่อท ำ 
กำรขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมให้พอเพียงต่อกำรจัดในแต่ละครั้ง โดยหลักกำรคิด
งบประมำณก่อนกำรจัดฝึกอบรมคือ ดูจ ำนวนวันกำรจัดฝึกอบรม ส ำรวจตำรำงกำรจัดฝึกอบรม  
จ ำนวนวิทยำกร สถำนที่กำรจัดภำยในมหำวิทยำลัย หรือภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ค่ำ
วัสดุ เอกสำร ค่ำหนังสือ จ ำนวนผู้เข้ำอบรม กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตร เป็นต้น แล้วน ำมำค ำนวณเป็น
ตัวเงินรวมในกำรใช้จ่ำยในแต่ละครั้งแต่ละหลักสูตร โดยคิดตำมเกณฑ์ระเบียบกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมทีมี่ลักษณะพิเศษ และมติคณะกรรมกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ  
   
4.4 บทวิเคราะห์ 

 จำกทีก่ล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร 
In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จะต้องประกอบไป
ด้วยหลำยปัจจัย และมีกำรด ำเนินงำนที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรจัดฝึกอบรมและกำรบริกำรที่ดีเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ด้วยต่อไปในอนำคต  ดังนั้นในบทวิเครำะห์ขอน ำเสนอประเด็นที่น่ำสนใจโดยมีรำยละเอียดที่น ำเสนอ
มี 2 ประเด็นใหญ่ ดังต่อไปนี้  

- สภำพที่เป็นจริงปัจจุบันของกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training  
ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 - ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลโดยตรงกับงำนฝึกอบรม  

 สภาพที่เป็นจริงปัจจุบันของการบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภท In-house  
Training ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง   

 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง กระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรที่จะท ำให้กำร
พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรโครงกำร
ฝึกอบรมจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรฝึกอบรม หลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม มี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกอบรมในฐำนะผู้บริหำรโครงกำร ผู้ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ผู้อ ำนวยควำมสะดวก ผู้
ประสำนงำน ผู้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ เพ่ือให้กำรบริหำรโครงกำร
ฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลำกรและองค์กร  ดังนั้นในประเด็นนี้สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนภูมิและอธิบำยผลวิเครำะห์ได้ดังนี ้
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รูปแบบของกำรพัฒนำหลักสูตรส่วนมำกจะพัฒนำมำจำกแนวคิดของนักวิชำกำร 
กำรศึกษำชำวต่ำงประเทศ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไป แต่กระบวนกำรและ
ขั้นตอนควรประกอบด้วยกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ซึ่งประกอบด้วยปรัชญำกำรศึกษำ ผู้เรียน 
สังคม สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีและอ่ืนๆ เพ่ือน ำมำก ำหนดจุดมุ่งหมำยเลือกเนื้อหำสำระและ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จัดลงในหลักสูตร แล้วน ำหลักสูตรไปทดลองใช้เพ่ือหำข้อบกพร่องเพ่ือน ำมำ
แก้ไขหลักสูตรที่สมบูรณ์และน ำไปใช้ สุดท้ำยท ำกำรประเมินผลหลักสูตรและน ำผลจำกกำรประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเป็นวัฏจักร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 4.2 กระบวนการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training หมำยถึง กำรจัดกำรอบรมเฉพำะขององค์กร 
ใดองค์กรหนึ่งมีเฉพำะพนักงำนขององค์กรที่จัดอบรมเท่ำนั้น ส่วนจะแยกแผนกหรือรวมแผนกก็ว่ำกัน
ไปตำมหัวข้อและวัตถุประสงค์ อำจจัดภำยในสถำนประกอบกำรถ้ำมีสถำนที่เพียงพอ หรืออำจไปเช่ำ
สถำนที่จัดอบรมนอกสถำนประกอบกำรก็ได้ เป็นกำรจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสม
ตำมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีกำรคัดเลือกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ ด้วยเนื้อหำและรูปแบบกำรเรียนรู้ทุก
กระบวนกำร ซึ่งถูกก ำหนดโดยเฉพำะส ำหรับองค์กร ท ำให้กำรจัดฝึกอบรมภำยใน หรือ In-house 
Training นี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภำพสูงมำก หำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้อง จะท ำให้ 
 

3.กำรก ำหนด

โครงกำร 

4.1กำรด ำเนินกำร 
ก่อนกำรฝกึอบรม 
 

4.2กำรด ำเนินกำร 
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

4.3 กำร
ด ำเนินกำร 
หลังกำรฝึกอบรม 

2.กำรสร้ำง
ออกแบบ 
หลักสูตร 

1.กำรหำ
ควำมต้องกำร
ในกำร
ฝึกอบรม 

5. สรุปกำร
ประเมินผล 

IN PUT 
ควำม
ต้องกำรใน
กำรฝึกอบรม
ของ
หน่วยงำน 

OUT PUT 
- ส ำเรจ็ตำม 
วัตถุประสงค์
ของ
หน่วยงำน
และผู้เข้ำ
อบรม 
-ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมพึง
พอใจ 
-ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมรู้
เพิ่มขึน้ 
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ผลลัพธ์ที่ออกมำเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และส่งผลลัพธ์
ที่ดีโดยตรงต่อองค์กร 

กำรอบรมภำยในองค์กร (In-house Training) 
 จุดเด่น 

- พนักงำนผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และทักษะที่เหมือนๆ กันในครั้งเดียวกัน มำตรฐำน
เดียวกัน 

- หำกมีจุดที่เป็นปัญหำหรือข้อขัดแย้งสำมำรถหำข้อสรุปด้วยกันได้เลย 
- สำมำรถจัดเวลำที่เหมำะสมกับหน้ำงำนได้ ถ้ำงำนยุ่งก็สำมำรถเลื่อนไปก่อนได้ 
- โดยทั่วไปใช้งบประมำณค่ำใช้จ่ำย (ต่อหัว) น้อยกว่ำกำรส่งไปรับกำรอบรมภำยนอก 
จุดที่ควรต้องพิจารณา 
- ต้องจัดสรรเวลำให้เหมำะสม ไม่ให้ออกไปท ำงำนขณะรับกำรอบรม (พนักงำนบำงคนอ้ำง

งำนยุ่ง หรือท้ิงงำนไม่หลุด) 
- วิทยำกรต้องควบคุมบรรยำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้พนักงำนคล้อยตำมกำร

เปลี่ยนแปลงที่หวังผล 
ประโยชน์ของ In-house Training 
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อประสิทธิภำพในกำรรับกำรถ่ำยทอดจำกวิทยำกร 
2. กำรออกแบบหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำมำรถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตำม 

ควำมต้องกำร และสภำพปัญหำที่แท้จริงขององค์กร 
3. กำรฝึกอบรมจะได้รับกำรเรียนรู้และพัฒนำพร้อมๆ กันตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร 
4. ลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องค่ำประสำนงำน ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อรำยบุคคล

ไม่สูงมำก 
 

ตารางท่ี 4.10  การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ข้อ

เปรียบเทียบ 
ประเภทหลักสูตร In-house Training ประเภทหลักสูตร Public Training 

สรุปข้อเปรียบเทียบ 

ผูด้ ำเนินกำร
จัดโครงกำร
ฝึกอบรม 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ร่วมกับหนว่ยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลยั 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ร่วมกับ 
สำขำวิชำ ส ำนกั/สถำบัน 
มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช  

-In-house ร่วมมือกับ
ภำยนอกองค์กร 
- ผู้สนใจทั่วไปร่วมมอืกับ 
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
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ตารางท่ี 4.10  การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง      
(ต่อ) 

ข้อ
เปรียบเทียบ 

ประเภทหลักสูตร In-house Training ประเภทหลักสูตร Public Training 
สรุปข้อเปรียบเทียบ 

วัตถุประสงค์
กำรจัด
ฝึกอบรม 

จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนเฉพำะกลุ่ม
ส่วนมำกเป็นหนว่ยงำนภำยนอก 

จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภำยนอก
หน่วยงำนหรือภำยในองค์กร 

-In-houes จัดเฉพำะ
หน่วยงำนนั้นๆ 
Public จัดให้กับบุคคล
ทั่วไป ทั้งภำยนอก และ
ภำยในองค์กร 

กำร
ออกแบบ
พัฒนำ
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

ออกแบบหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน โดยศึกษำจำกขอ้มูลจ ำเพำะ
จำกหนว่ยงำน แล้ะวน ำมำสร้ำงหลักสูตร 
โดยใช้ (Training curriculum) ตำมที่
หน่วยงำนต้องกำร มีควำมเป็นอิสระ 

- ออกแบบหลักสูตรจำกสำขำวิชำส่งมำ
เข้ำร่วมกำรจัดฝกึอบรม  
- ออกแบบโดยส ำนกักำรศึกษำต่อเนื่อง  

แตกต่ำงกัน- In-house 
เป็นกำรออก 
แบบ  TM - Tailor Made
เป็นหลักสูตรแบบสั่งตัด
เฉพำะ   

   - ผู้สนใจทั่วไป RM - 
Ready Made  เป็น
หลักสูตรที่สำมำรถเรียนได้
ทั่วไปเป็น หลักสูตรแบบ
ส ำเร็จรูปทั่วไป ไม่
เฉพำะเจำะจงในกำรอบรม 
ไม่จ ำเป็นต้องออกแบบ
หลักสูตรเอง 

กำรก ำหนด
โครงกำร
ฝึกอบรม 

เป็นกำรเขียนโครงกำร ตั้งแต่ ชือ่หลักสตูร 
หลักกำรเหตุผล วัตถุประสงค์ หวัข้อวิชำ 
วิธีกำรอบรม ระยะเวลำกำรอบรม สถำนที่
อบรม ผลที่คำดว่ำจะได้ งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

เป็นกำรเขียนโครงกำร ตั้งแต่ –ชือ่
หลักสูตร หลักกำรเหตุผล วัตถุประสงค์ 
หัวข้อวิชำ วธิีกำรอบรม ระยะเวลำกำร
อบรม สถำนที่อบรม ผลที่คำดวำ่จะได้ 
อัตรำค่ำลงทะเบียนต่อคน หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

แตกต่ำง 
In-house Training  
เป็นกำรค่ำใช้จ่ำยอัตรำ
เหมำรวมทั้งหลักสูตร 
Public Training เป็นกำร
คิดอัตรำค่ำลงทะเบียนต่อ
รำยบุคคล 
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ตารางท่ี 4.10  การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง      
(ต่อ) 

ข้อ
เปรียบเทียบ 

ประเภทหลักสูตร In-house Training ประเภทหลักสูตร Public Training สรุปข้อเปรียบเทียบ 

กำรบริหำร
โครงกำร
ฝึกอบรม 

เป็นกำรด ำเนินกำร 3 ช่วง 
ก่อนกำรจัดฝึกอบรม 
ระหว่ำงกำรอบรม 
หลักงกำรอบรม 

เป็นกำรด ำเนินกำร 3 ช่วง 
ก่อนกำรจัดฝึกอบรม 
ระหว่ำงกำรอบรม 
หลักงกำรอบรม 

เหมือนกันในกำร
ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 

จ ำนวนวันที่จัด
อบรม 

หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดวันจัด
ฝึกอบรมได้ 

ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดวันจัดฝึกอบรม ควำมแตกต่ำงกัน 
In-house Training 
หน่วยงำนเป็นผู้ระบวุันที่
ต้องกำรจัดฝึกอบรม
Public Training ส ำนัก
เป็นผู้ก ำหนดวันกำรจัดใน
แต่ละหลักสูตร 

หัวข้อกำร
อบรม 

หน่วยงำนสำมำรถเลือกหัวขอ้กำร
ฝึกอบรมที่ต้องกำรพัฒนำได้
เฉพำะเจำะจงของหน่วยงำน 

ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดหัวขอ้กำรฝึกอบรม
แบบไม่เฉพำะเจำะจง 

-แตกต่ำงกัน 
 In-house Training 
หน่วยงำนสำมำรถเลือก
หัวหวัข้อที่ต้องกำร
ฝึกอบรมได้เอง 
Public Training ส ำนัก
เป็นผู้ก ำหนดหวัข้อกำร
ฝึกอบรมทั่วไปเอง 

วิธีกำร บรรยำยและ กำรฝึกปฏิบัติ  บรรยำยและ กำรฝึกปฏิบัต ิ วีธีกำรจัดฝึกอบรม
เหมือนกัน บรรยำย เน้น
ฝึกปฏิบัต ิ

วิทยำกร หน่วยงำนสำมำรถเลือกเฉพำะเจำะจง
วิทยำกรได้ 

ส ำนักเป็นผู้จัดหำวิทยำกรเอง มีควำมแตกต่ำง 
In-house Training 
หน่วยงำนเลือกวิทยำกรที่
ต้องกำรได้ในหลักสูตรนั้น 
Public Training ส ำนัก
เป็นผู้จัดหำวิทยำกรมำ
บรรยำย 
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ตารางท่ี 4.10  การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง      
(ต่อ) 

ข้อ
เปรียบเทียบ 

ประเภทหลักสูตร In-house Training ประเภทหลักสูตร Public Training สรุปข้อเปรียบเทียบ 

ค่ำลงทะเบียน คิดเหมำจ่ำยรวมทั้งหลกัสูตรหรือ
ค่ำเฉลี่ยเป็นรำยบุคคล 

คิดเป็นอัตรำค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล ควำมแตกต่ำง 
In-house Training 
หน่วยงำนคิดค่ำใช้จ่ำย
กำรฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
เป็นอัตรำเหมำจ่ำย 
ทั้งหลักสูตร  
Public Training ส ำนัก
คิดเป็นอัตรำลงทะเบียน
รำยบุคคล/หลักสูตร 

สถำนที่จัด
ฝึกอบรม 

หน่วยงำนสำมำรถเลือกสถำนที่จัด
ฝึกอบรมภำยนอกมหำวิทยำลัยหรอืจัด
ภำยในมหำวิทยำลยั 

จัดภำยในมหำวิทยำลยั เช่น ศูนย์สัมมนำ 
ส ำนักคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 

แตกต่ำงกัน 
In-house Training  
สำมำรถเลือกสถำนทีจ่ัด
ฝึกอบรมภำยนอกและ
ภำยในมหำวิทยำลยั 
หลักสูตร Public  
Trainiing จัดอบรมภำยใน
มหำวิทยำลัย 

วิธีกำร
ประเมินผล
กำรฝึกอบรม 

ใช้กำรประเมินผลด้วย 
แบบประเมินผลรำยหวัข้อวิชำ เพื่อ
พิจำรณำผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อวิชำมี
ควำมน่ำเช่ือถือและชัดเจนและได้ผล
ลัพธ์ แลว้น ำมำปรับปรุง ในครั้งต่อไป 
แบบประเมินหลังกำรฝึกอบรม เป็นกำร
ประเมินภำพรวมทั้งหมดของโครงกำร 

ใช้กำรประเมินผลด้วย 
แบบประเมินผลรำยหวัข้อวิชำ เพื่อ
พิจำรณำผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อวิชำมีควำม
น่ำเช่ือถือและชัดเจนและได้ผลลัพธ์ มำก
น้อย แลว้น ำมำปรับปรุงในครั้งต่อไป 
แบบประเมินหลังกำรฝึกอบรม เป็นกำร
ประเมินภำพรวมทั้งหมดของโครงกำร 

เหมือนกับในวธิีกำร
ประเมินผล 

กำรจัดท ำ
ท ำเนียบรุ่น 

ไม่ได้จัดท ำ ท ำเนียบรุ่นเพรำะเป็น
หน่วยงำนเดียวกัน มีควำมรู้จกักันดีใน
รุ่น จึงไม่จัดท ำ 

จัดท ำ ท ำเนยีบรุ่น เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ต่ำงมำคนละหนว่ยงำนจึงต้องจัด
ท ำเนียบรุ่นเพื่อให้ได้ติดต่อกันเป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมในแต่
ละรุ่นต่อไป 

แตกต่ำงกัน  
In-house Training ไม่
จัดท ำท ำเนียบรุ่น 
Public Training จัดท ำ 
ท ำเนียบรุ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
จำกผลสรุปเปรียบเทียบที่มีควำมแตกต่ำงและถือว่ำเป็นจุดแข็งของคู่แข่ง แต่เป็นจุดอ่อนของ 

กระบวนกำรจัดฝึกอบรม ที่จะปรับปรุง มีดังนี้ 
1. ผู้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดยส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีควำม 

แตกต่ำงกัน คือ In-house Training   ร่วมมือกับภำยนอกองค์กร   ผู้สนใจทั่วไปร่วมมือกับ องค์กร
ภำยในมหำวิทยำลัย 

2. วัตถุประสงค์กำรจัดฝึกอบรม และกำรออกแบบหลักสูตรทั้งสองประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน 
คือ In-house Training จัดให้หน่วยงำนเดียวกันไม่ร่วมกับหน่วยงำนอื่น เป็นกำรออกแบบหลักสูตร
เฉพำะเจำะจง  ส่วน Public Training ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดหลักสูตรเองจัดให้กับผู้สนใจทั่วไปเป็นกำร
จัดหลักสูตรแบบทั่วไปผู้สนใจสำมำรถเลือกอบรมได้ด้วยตัวเอง 

3. กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรมมีลักษณะคล้ำยคลึงกันมีควำมแตกต่ำงในเรื่องงบประมำณ  
แตกต่ำง In-house Training เป็นกำรค่ำใช้จ่ำยเหมำรวมทั้งหลักสูตร Public Training เป็นกำรคิด
อัตรำค่ำลงทะเบียนต่อรำยบุคคล 

4. กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม  เหมือนกันในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม แบ่งเป็น 3  ช่วง คือ 
ก่อน ระหว่ำง หลังกำรฝึกอบรม 

5. หัวข้อรำยวิชำกำรฝึกอบรม  วิธีกำรอบรม วิทยำกร มีควำมแตกต่ำงกัน  In-house Training   
หน่วยงำนสำมำรถเลือก หัวข้อกำรฝึกอบรม วิธีกำรฝึกอบรม วิทยำกร ที่ต้องกำรฝึกอบรมได้เอง 
เพ่ือให้ตรงเป้ำหมำยกับหลักสูตร ส่วน Public Training ส ำนักเป็นผู้ก ำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมวิธีกำร 
วิทยำกร ให้เองเพรำะเป็นหลักสูตรทั่วไปไม่เฉพำะเจำะจงกลุ่มที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

6. สถำนที่จัดฝึกอบรม แตกต่ำงกัน In-house Training  สำมำรถเลือกสถำนที่จัดฝึกอบรม 
ภำยนอกได้ ทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย  หลักสูตร Public  Trainiing  ส่วนมำกใช้สถำนที่
จัดอบรมภำยในมหำวิทยำลัย 

7. วิธีกำรประเมินผล มีควำมเหมือนกันคือใช้แบบประเมิน รำยหัวข้อวิชำในกำรฝึกอบรม แบบ 
ประเมินหลังกำรฝึกอบรมซึ่งเป็นกำรสรุปภำพรวมกำรจัดฝึกอบรมทั้งโครงกำร ผลประเมินควำมพึง
พอใจในหัวข้อวิชำ ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ ควำมพึงพอใจวิทยำกร ผล
ของกำรประเมินทั้งหมดมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำหลักสูตรทั้งสองประเภท เพรำะจะท ำให้เกิดกำร
ปรับรุงในทำงที่ดีข้ึนเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อไปในอนำคต 

กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรมทั้งสองประเภท คือ In-house Training 
และ Public Training มีลักษณะกระบวนกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมที่มีทั้งควำมเหมือนกันและมี 
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ควำมแตกต่ำงกัน  ซึ่งควำมแตกต่ำงสำมำรถเป็นทั้งจุดแข็งของหลักสูตรประเภท In-house Training 
เช่น ค่ำลงทะเบียน สถำนที่ใช้จัดฝึกอบรม กำรออกแบบหลักสูตร วิธีกำรฝึกอบรม จุดแข็งของ
หลักสูตรประเภท In-house Training ที่สำมำรถวิเครำะห์เป็นประเด็นได้ดังนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมไม่สูงมำกคลอบคลุมทั้งโครงกำรจ ำนวนคนอบรมมีจ ำนวนมำก และมีควำมแน่นอนในยอด
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จุดแข็งในกำรออกแบบหลักสูตร คือสำมำรถได้หลักสูตรตรงต่อ
สมรรถนะของหน่วยงำนเป็นลักษณะ Tm Tailor made เป็นกำรออกแบบเฉพำะหน่วยงำนที่มีควำม
ต้องกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของหน่วยงำนสำมำรถเพ่ิมเติมทักษะให้บุคลำกรของหน่วยงำนที่
ต้องกำรให้มีในกำรปฏฺบัติงำน คือเพ่ิมเติมส่วนที่ขำดได้ จุดอ่อนของ In-house Training คือในกำร
ก ำหนดโครงกำรฝึกอบรมต้องอยู่ในข้อสัญญำ หรือข้อตกลงกับหน่วยงำนท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร
ต้องล่ำช้ำเพรำะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรกลับยังยังหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงและต้องรอค ำตอบกลับมำแก้ไข
ต่อไป เช่นกำรใช้สถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยไม่ว่ำง ทำงส ำนักซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจัดฝึกอบรมต้องติดต่อ
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงซึ่งต้องรอค ำตอบกลัมำยังส ำนักเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำได้ โอกำส
ในกำรด ำเนินงำนหลักสูตรประเภท In-house Training ในอนำคตมีผลไปในทำงที่ดี เนื่องจำก
พิจำรณำจำกสถิติกำรจัดฝึกอบรมให้หน่วยงำนภำยนอกมีหน่วยงำนมำใช้บริกำรกำรจัดฝึกอบรมอย่ำง
สม่ ำเสมอมียอดรำยรับ 5 ปีย้อนหลังเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล ำดับ จ ำนวนหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรจ้ำงจัดอบรม มี
มำกขึ้น หน่วยงำนใหม่ๆ มำใช้บริกำรมำกขึ้นจำกข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562) ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรประเภท In-house Training มีผลกำรด ำเนินที่ดีต่อไป ในอนำคต ต้องมีกำรปรับแก้ไข
จุดอ่อน ตำมที่ได้วิเครำะห์มำข้ำงต้นเพ่ือเป็นกำรพัฒนำหลักสูตรประเภท In-house Training ให้
เข้มแข็งสำมำรถแข่งขันกับหน่วยงำนที่เป็นคู่แข่งได้ต่อไป 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 กำรศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house 
Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำวิเครำะห์ 2 แนวทำง คือ 1) วิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-
house Training ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2) ผลกำร
พัฒนำกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง 
 
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

1) ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training 
ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
แผนผังที่ 5.1 สรุปผลกระบวนการจัดฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

การหาความ
ต้องการการจดั
ฝึกอบรม

การสร้าง
หลกัสตูร
ฝึกอบรม

การก าหนด
โครงการ
ฝึกอบรม

การบริหาร
โครงการ
ฝึกอบรม

การประเมิน
และติดตามผล
การฝึกอบรม
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1. กำรหำควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training Need) หรือ TN หมำยถึง 
กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ได้พัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้ค้นหำควำม
จ ำเป็นในกำรพัฒนำองค์กร ซึ่งเป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจุบันกับสถำนกำรณ์ที่คำดหวังจะให้เป็นในอนำคต โดยควำมแตกต่ำงที่ได้อำจเป็นในรูปแบบกำร
ขำดแคลนทักษะในกำรปฏิบัติงำนที่ก่อให้เกิดปัญหำ หรือมีแนวโน้มที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดปัญหำกับ
องค์กร หรือำจเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงพฤติกรรมและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรใน
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำ
องค์กรต่อไปในอนำคต และเพ่ือให้เห็นภำพชัดเจน 

2. กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม (Training Curriculum)  หมำยถึง กำรน ำเอำควำมจ ำเป็นใน 
กำรฝึกอบรม ซึ่งมีอยู่ชัดเจนแล้วว่ำ มีปัญหำใดบ้ำงที่จะสำมำรถแ ก้ไขได้ด้วยกำรฝึกอบรม 
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้ำนใดนั้น มำวิเครำะห์
เพ่ือก ำหนดเป็นหลักสูตรโดยอำจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชำ หัวข้อ
วิชำ วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชำ เนื้อหำสำระหรือแนวกำรอบรม เทคนิคหรือวิธีกำรอบรม 
ระยะเวลำ กำรเรียงล ำดับหัวข้อวิชำที่ควรจะเป็น ตลอดจนกำรก ำหนดลักษณะของวิทยำกร
ผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือจะท ำให้ผู้เข้ำอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีขั้นตอน และเกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนท ำให้สิ่งที่เป็นปัญหำได้รับกำรแก้ไขลุล่วงไปได้ หรืออำจท ำให้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. กำรก ำหนดโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น 
ขั้นตอนด้วยกำรเขียนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่ำ “โครงกำรฝึกอบรม” เป็นกำรระบุ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลควำมเป็นมำ หรือควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม หลักสูตร 
หัวข้อวิชำต่ำงๆ วิทยำกร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรม วัน เวลำ สถำนที่อบรม ประมำณกำร 
ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนรำยละเอียดด้ำนกำรบริหำรและธุรกำรต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรม  ทั้งนี้ เนื่องจำก
กำรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย นับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชำ
ในหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และที่ส ำคัญ คือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจอนุมัติ
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำย จ ำเป็นจะต้องเข้ำใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ  ของกำรฝึกอบรม โดยใช้โครงกำร
ฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อ 
 4. กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม ส ำหรับขั้นตอนนี้ ถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรจัดโครงกำร 
ฝึกอบรม เพรำะกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรได้นั้น  นอกจำกมำจำกวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสม 



   

114 
 

แล้วยังจ ำเป็นต้องอำศัยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรม ซึ่งเข้ำใจหลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม
พอที่จะสำมำรถวำงแผนและด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 
จึงได้ก ำหนดขั้นตอนนี้เป็นกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหำที่ผู้จัดโครงกำร
ฝึกอบรมทรำบทั้งหมด  ส่วนในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมจะต้องมี
บทบำทหลักที่จะช่วยอ ำนวยกำรควำมสะดวกให้กับวิทยำกรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เ ข้ำ
รับกำรอบรม ทั้งในด้ำนสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยำนพำหนะ กำรเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยัง
ต้องด ำเนินงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรโครงกำร ท ำหน้ำที่ควบคุมให้กำรฝึกอบรมด ำเนินไปตำม
ก ำหนดกำร จัดให้มีกิจกรรมละลำยพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่ำงๆ   ในระหว่ำงผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม อันจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เข้ำอบรมได้
เป็นอย่ำงดี มิฉะนั้นอำจไม่สำมำรถท ำให้กำรฝึกอบรมด ำเนินไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุประสิทธิผลเท่ำที่ควร 

5. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ในขั้นตอนของกำรก ำหนด 
โครงกำรฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องค ำนึงถึงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมไว้ด้วยว่ำ จะด ำเนินกำร
ประเมินผลด้วยวิธีกำรใดบ้ำง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะด ำเนินกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมหรือไม่ 
เมื่อใด ทั้งนี้ เพรำะเมื่อกำรฝึกอบรมเสร็จลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรจะต้องท ำกำรสรุป
ประเมินผลกำรฝึกอบรมและจัดท ำรำยงำนเสนอ ให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำถึงผลของกำรฝึกอบรม 
ส่วนผู้รับผิดชอบโครงกำรเองก็จะต้องน ำเอำผลกำรประเมิน โครงกำรฝึกอบรมทั้งหมดมำเป็นข้อมูล
ย้อนกลับหรือ Feedback ใช้พิจำรณำประกอบ ในกำรจัดฝึกอบรม หลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่น
ถัดไปในขั้นตอนของกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมว่ำ ควรจะต้องมีกำรพัฒนำ หรือปรับปรุง 
หลักสูตร หรือกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรงำนฝึกอบรมอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือจะท ำให้กำรฝึกอบรมเกิด 
สัมฤทธิผลตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ิมข้ึน 

6. ผลกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปีงบประมำณ 2558 – 2562 
จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือหลักสูตรประเภท ผู้สนใจทั่วไป 
(Public Training) หลักสูตรประเภทหน่วยงำนโครงกำรควำมร่วมมือ ( In-house Training)  และ
หลักสูตรประเภท E-Training สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรม ได้จำกรำยได้กำร
ฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือมียอดรำยรับจำกกำรจัดฝึกอบรมสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งสำมำรถสรุป 
ผลได้ว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ยังมีควำมสนใจในกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 7. ผลกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training 
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ผลจำกกำรวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมด้วยวิธี SWOT สำมำรถสรุปกำรพัฒนำได้ดังนี้ มีจุด
แข็ง คือ 1) ด้ำนบุคลำกร มีศักยภำพในกำรท ำงำน มีกำรท ำงำนเป็นทีมและมีกำรอ ำนวยกำรบริกำรที่
ดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน  2) ด้ำนงบประมำณ มีงบประมำณที่ชัดเจนในกำรเบิกจ่ำยและมี
ควำมสำมำรถใช้จ่ำยได้ตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 3) ด้ำนบริหำรจัดกำรภำยใน บุคลำกรมีควำม
ช ำนำญในงำน มีระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำรองรับกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมเป็นกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม สำมำรถทวนสอบกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่ำงดี บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำน ส ำนักมีเครือข่ำยภำยนอกที่ดี หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมท้ังภำยในภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขันขององค์กร 
 กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกลยุทธ์กำรแข่งขัน นั่นหมำยควำมว่ำแผนงำน
ส ำคัญที่องค์กรจะใช้เป็นแนวทำงในกำรบรรลุสู่เป้ำหมำยหลักขององค์กร กำรจัดท ำกลยุทธ์ในเชิงรุก
ให้ประสบควำมส ำเร็จมุ่งเน้นกำรตอบสนองลูกค้ำ กำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำรสนเทศบุคคล และหน่วยงำนจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม เพ่ือกำรบริกำรลูกค้ำที่มี
มำตรฐำนมำกขึ้น กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้มำกขึ้น 
 กลยุทธ์กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นหลักกำรที่น ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพให้กับหน่วยงำน สิ่งส ำคัญอยู่ที่กำรจัดกำรวำงแผนเรื่องเวลำ ควำมรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ตำมมำอย่ำงมำกมำย เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูง 
เครื่องมือที่จะน ำมำใช้เป็นกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่จะท ำให้เกิดผลผลิตมำแข่งขัน
กับคู่แข่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรตำมหลักกลยุทธ์ เป็นกำรลดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละช่วง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงรวดเร็ว และส่วน
หนึ่งในกำรพัฒนำระบบตำมหลักกลยุทธ์ คือ พยำยำมพัฒนำเทคโนโลยีให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรส่ง/
รับข้อมูลข่ำวสำรในกำรฝึกอบรม เน้นกำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำกลับไปพัฒนำ
ตนเองและหน่วยงำนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี รอบคอบ ตัดสินใจเร็วและ
ถูกต้อง กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรท ำงำนในกระบวนงำนกำรจัดฝึกอบรม
อย่ำงเคร่งครัดตลอดเวลำ ไม่ข้ำมข้ันตอนจะช่วยลดควำมล่ำช้ำและผลกระทบที่จะตำมมำ 
 กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงมุ่งเน้นกำรสร้ำงสินค้ำใหม่ โดยองค์กรจะต้องสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่มี
คุณภำพสูงกว่ำคู่แข่ง จะประสบควำมส ำเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำง
เหนือกว่ำองคก์รอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะท ำให้องค์กรเกิดควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันอย่ำง 
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ต่อเนื่อง ย่อมเป็นควำมสำมำรถในด้ำนนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งนวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงเฉพำะ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรชนิดใหม่เท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณค่ำที่น ำเสนอให้กับลูกค้ำใน
ลักษณะที่แตกต่ำงกัน 

 
อภิปรายผล 
 กรณีกำรจั ดฝึ กอบรมประ เภท In-house Training ของส ำนั กกำรศึ กษำต่อ เนื่ อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรจัดฝึกอบรมของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีกำรด ำเนินงำนที่ได้สอดคล้องกับเป้ำหมำย และค่ำตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบัติงำน เนื่องจำกถูกก ำหนดด้วยภำรกิจหลัก ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงำนที่หำรำยได้ จึงอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรให้บริกำรในกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริกำร และสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทั้งลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่ ส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงต้องมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
มืออำชีพไปสู่กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรจัดฝึกอบรม ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อย่ำงเต็มศักยภำพ กรณีกระบวนกำรฝึกอบรมของส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งเป็นหน่วยบริกำรทำงวิชำกำรแบบหำรำยได้ จึงควร
ก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน คือจุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกจำก โอกำส ข้อจ ำกัด แล้วน ำมำสังเครำะห์ให้เป็นกลยุทธ์  โดย
จะต้องก ำหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมำะสมกับองค์กรที่สุด จำกผลกำรวิเครำะห์ด้วยวิธี 
SWOT Analysis สำมำรถสรุปผลเป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำได้ว่ำ 1) บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในงำนฝึกอบรม  2) ด้ำนงบประมำณมีกำรบริหำรได้เพียงพอสำมำรถบริหำรกำรเงินได้ดีใน
ระดับหน่วยงำน 3) ด้ำนบริหำรจัดกำรมีระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมด้วยระบบ ISO9001 เป็น
ที่ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล  4) ผู้รับบริกำรและหน่วยงำน ต่ำงๆ ยังมีควำมต้องกำรเรียนรู้พัฒนำ
ศักยภำพ 5) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ท ำให้มีโอกำสให้บริกำรผ่ำนสื่อ ICT มำกขึ้น  
6) มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคลและอุปกรณ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนัก ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคของกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร  
In-house Training   สำมำรถจ ำแนกปัญหำ อุปสรรค ได้ดังนี้ 1) บุคลำกรยังขำดทักษะในด้ำนสำร
มนเทศ 2) ขำดคู่มือกำรปฏิบัติงำน 3) จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนฝึกอบรมมีไม่เพียงพอกับปริมำณ
งำน 4) เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 5) ระบบและระเบียบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยไม่เอ้ือต่อกำรจัดฝึกอบรม 6) มีคู่แข่งขันในกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรม 
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สรุป กระบวนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประเภท In-house Training ของส ำนัก 
กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่หำรำยได้ จึงควรก ำหนด 
แนวทำงรูปแบบวิธีกำรจัดฝึกอบรมให้มีคล่องตัว เพ่ือให้กำรฝึกอบรมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ธุรกิจของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ ดังนั้นขอน ำเสนอรูปแบบขององค์กรฝึกอบรมแบบ 
เสมือนจริงสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับองค์กำรฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เพ่ือให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรฝึกอบรมเสมือนจริงกับฝ่ายฝึกอบรมแบบดั้งเดิม 

การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง 
1. ทิศทำงกำรฝึกอบรม 
 - ไม่มีระบบทิศทำงกำรอบรมที่ชัดเจน  
 - ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นเพียงลูกค้ำ  
- หัวข้อกำรฝึกอบรมไม่หลำกหลำย 
 - ผลิตสินค้ำท่ีล้ำสมัย  
- หัวข้อฝึกอบรมมำจำกผู้ก ำหนดโดยฝ่ำยฝึกอบรม 

1. ทิศทำงกำรฝึกอบรม 
 - มีกำรก ำหนดภำรกิจชัดเจน  
- มุ่งสู่ลูกค้ำเป็นหลัก  
- หำแนวทำงเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ  
- มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  
- ด ำเนินกำรอบรมตำมสมรรถนะหลัก  
- ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำภำยใน 

2. รูปแบบกำรฝึกอบรม  
- ใช้วิธีกำรฝึกอบรมที่ไม่น่ำสนใจหรือที่ไม่จูงใจ 

2. รูปแบบกำรฝึกอบรม  
- ใช้กลยุทธ์ในกำรออกแบบและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดีกว่ำ เร็วกว่ำคู่แข่ง  
- ใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 

3. รูปแบบให้ควำมรู้  
- วิทยำกรให้ควำมรู้แบบในห้องเรียน 
  และอ ำนวยควำมสะดวก  
- ด ำเนินกำรโดยคนกลุ่มเดิม  
- หัวข้อกำรฝึกอบรมก ำหนดโดยฝ่ำยฝึกอบรม 

3. รูปแบบให้ควำมรู้  
- ว่ำจ้ำงมืออำชีพในกำรพัฒนำผลิต 
  และท่ีปรึกษำภำยในองค์กร  
- มีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่หลำกหลำยและ 
  เหมำะสม  
- ให้ผู้จัดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด  
  ทิศทำงกำรท ำงำน 
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ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรฝึกอบรมเสมือนจริงกับฝ่ายฝึกอบรมแบบดั้งเดิม 
(ต่อ) 

การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง 
4. ผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือ 
- มีควำมเชื่อว่ำบริษัทเป็นผู้ก ำหนดกำรพัฒนำ
พนักงำน  
- อบรมเสร็จก็จบไม่มีกำรพัฒนำ  
- เชื่อว่ำวิทยำกรผู้ให้กำรอบรมเป็นผู้สร้ำงควำมรู้  
- จบหลักสูตรก็ถือว่ำได้รับกำรฝึกอบรมแล้ว  
- ผลลัพธ์กำรฝึกอบรมไม่ชัดเจน 

4. ผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือ  
- เชื่อว่ำพนักงำนมีควำมรับผิดชอบในงำน 
  และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง  
- ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้แน่ใจว่ำมี 
  กำรเรียนรู้ที่จะเกิดกำรเรียนรู้  
- ผู้จัดกำรจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดกำร 
  เรียนรู้  
- มีกำรประเมินผลลัพธ์กำรฝึกอบรม 
- มั่นใจว่ำกำรฝึกอบรมจะช่วยพัฒนำผลกำร  
  ปฏิบัติงำน 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหำอุปสรรคที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำ ถึงแม้ว่ำมีหน่วยงำน
โดยตรง คือ ฝ่ำยฝึกอบรมท ำหน้ำที่ดูแลในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม และมีแผนกำรด ำเนินกำรที่
ก ำหนดเป็นนโยบำย รวมทั้งจัดท ำเป็นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรก็ตำม แต่ก็ยังพบ 
จุดบกพร่อง มีปัญหำอุปสรรคในกำรฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยเฉพำะในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้
กระแสโลกำภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ท ำให้องค์กรทุกองค์กรต้องมีกำรปรับตัว
อยู่ตลอดเวลำ ในขณะเดียวกันหำกมองในมุมของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก็จะเป็นโอกำสให้
องค์กรได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำในกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำองค์กร อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรงำนกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำต้องเป็นผู้น ำใน
กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้องค์กรพัฒนำไปสู่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ได้ ส่วนใหญ่ในองค์กร
มักจะพบปัญหำกำรฝึกอบรม เหตุผลหลำยประกำร ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกำร
ฝึกอบรมว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมในองค์กร สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร ผู้บริหำร และบุคลำกร 
เป็นต้น ปัญหำกำรฝึกอบรมจ ำเป็นได้รับกำรแก้ไขให้ถ่องแท้เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
ฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป ปัญหำในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ควรจะแยก
เป็น ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
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ปัญหา/อุปสรรค จากปัจจัยภายในองค์กร 
 1. ปัญหำด้ำนบุคลำกร ได้แก่ ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ กำรฝึกอบรมจ ำเป็นต้องมี
เจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบงำนหลำยด้ำนตั้งแต่กำรจัดท ำแผน กำรส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม 
กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม  เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 
เนื่องจำกกำรจัดโปรแกรมกำรฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะต้องด ำ เนินงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำร
ฝึกอบรม 
 2. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรท ำให้เมื่อด ำเนินกำรจัดกำรจะพบปัญหำในแต่ละขั้นตอน และไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้  ขำด
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในหรือฝ่ำยต่ำงๆ 
        3. ปัญหำด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม เนื้อหำหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กำรฝึกอบรมที่ต้องกำรจะพัฒนำบำงหลักสูตรขำดกำรทบทวนหรือพัฒนำหลักสูตรจำกผู้เชี่ยวชำญ
ก่อนน ำมำใช้ ท ำให้พบปัญหำอุปสรรคในระหว่ำงกำรฝึกอบรมท ำให้กำรฝึกอบรมขำดประสิทธิภำพ 
 4. ปัญหำด้ำนวิทยำกร วิทยำกรขำดทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรถ่ำยทอด ขำดกำรกระตุ้นและ 
กำรจูงใจผู้เข้ำรับกำร ฝึกอบรม และขำดเทคนิคในกำรเลือกใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำกำร
ฝึกอบรม  วิทยำกรขำดควำมเข้ำใจขอบเขตและเนื้อหำหลักสูตรที่ต้องบรรยำยท ำให้ไม่ตรงประเด็นกับ
หัวข้อและเนื้อหำสำระกำรฝึกอบรม  
 5. ปัญหำด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์   อุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรมไม่เพียงพอส ำหรับจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในกรณีท่ีต้องกำรลงมือปฏิบัติ  อุปกรณ์ ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรม อุปกรณ์ไม่ทันสมัยกับกำรใช้งำนใน
ปัจจุบันช ำรุดบ่อย ใช้งำนได้ไม่เต็มที่ ขณะท ำกำรฝึกอบรมท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่
ท ำกำรแก้ไขและซ่อมแซม รวมทั้งท ำให้เสียเวลำระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
 6. ปัญหำด้ำนกำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึกอบรม  เลือกเครื่องมือ และวิธีกำรวัดและ 
ประเมินผลไม่ตรงกับเนื้อหำหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมท ำให้ไม่สำมำรถน ำผลกำร
ฝึกอบรมมำพัฒนำได้  ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลกำร
ฝึกอบรม ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลท ำให้ผลกำรประเมินน ำไปใช้ไม่ได้
ตำมท่ีต้องกำร 
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ปัญหา/อุปสรรค จากปัจจัยภายนอกองค์กร 
1. ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนน้อยเกิดปัญหำกำรว่ำงงำนและงบประมำณ

ส ำหรับพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร องค์กรอำจไม่ได้ให้ส ำคัญจึงไม่มีงบประมำณส ำหรับฝึกอบรม
และพัฒนำ และคิดว่ำไม่จ ำเป็นกำรพัฒนำฝึกอบรม อำจจะขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

2. ประสบปัญหำเกี่ยวกับโรคระบำดในประเทศ เช่น ในปลำยปี 2562 ทั่วโลกประสบปัญหำ
กำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ (COVIC 19) ท ำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ทั่วทุกกลุ่มธุรกิจ ท ำให้กำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจตกต่ ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หยุดชะงักไม่มีกำรจัดฝึกอบรมเนื่องจำกธุรกิจที่
พักโรงแรมปิดกิจกำร เพรำะกลัวกำรแพร่ระบำดจำกไวรัสโคโรน่ำ (COVIC 19) กำรด ำเนินกำรจัดกำร
ด้ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือไม่บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรฝึกอบรมที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกองค์กร ที่ไม่สำมำรถควบคุมภำวะหรือ
จัดกำรได้ในเวลำนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร 
 In-house Training  ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดฝึกอบรมจึงมีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่พิจำรณำจำกผลกระทบจำกภำยนอก
องค์กำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและแข่งขันที่รุนแรงจึงต้องอำศัยเครื่องมือทำงกำรบริหำร
จัดกำรเข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำองค์กร ได้แก่ กำรเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ที่ท ำให้เกิด
กำรวัดและเปรียบเทียบองคก์รของตนเองกับองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้สำมำรถ
น ำมำปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองให้สำมำรถ แข่งขันด้ำนควำมสำมำรถกับองค์กรอื่นได้  

2. ควรออกแบบกระบวนกำรใหม่ (Redesign the Process) หลังจำกได้ท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกระบวนรื้อปรับระบบแล้ว จึงสร้ำงทีมงำนในกำรออกแบบกระบวนกำรใหม่ ทดสอบระบบ 
เลือกรูปแบบที่เหมำะสมและพิจำรณำว่ำจะน ำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่ำงไร 

3. ควรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมให้มีควำมชัดเจน ส ำหรับกำรท ำงำน 
มำตรฐำนสูงอย่ำงมืออำชีพ คือ  

   - สมรรถนะหลักของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
   - สมรรถนะกลุ่มงำน 
   - สมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง 
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4. ควรมีกำรเปรียบเทียบงำนภำยในหน่วยงำนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในสังกัดของ
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนสมรรถนะหลัก ด้ำนสมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่  
สมรรถนะด้ำนกำรบริหำร และสมรรถนะด้ำนควำมรู้ตำมสำยงำน 
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     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 

6. ระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ของผูเ้ข้ำรับกำรอบรม 

     ................................................................................................................................................................ 

7. อำยุงำนของกลุม่ผู้เขำ้รบักำรอบรมโดยเฉลีย่ 

     ................................................................................................................................................................ 

8. กลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรมเคยได้รับกำรอบรมมำกอ่นหรือไม่ จำกสถำบันใด 
เรื่องอะไร 

        เคย         ไม่เคย 
       เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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       สถำบัน............................................................................................................................................ 

9. ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและคำดว่ำจะแก้ไขด้วยกำรฝึกอบรม 

      ............................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................ 

10. หัวข้อเรื่อง หรือหลักสูตรที่สนใจ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

11. จ ำนวนวัน เวลำ สถำนที่ต้องกำรให้จัดฝึกอบรม 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

12. วิทยำกรที่ท่ำนตอ้งกำรแนะน ำ (โปรดระบุช่ือ และหัวขอ้วิชำที่ต้องกำรให้
บรรยำย) 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

13. ข้อมูลเพิ่มเตมิ อื่นๆ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

14. ผู้ประสำนงำน 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
                           ผู้ให้ข้อมูล.................................................................................. 
                                       (                                                             ) 
                             ต ำแหน่ง.................................................................................... 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการสร้างหลักสูตร 
 

1. ชื่อโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .................................................. 
3. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม 

หัวข้อวิชา วิทยากร จ านวน (ชั่วโมง) 
   
   

 
6. วิธีการฝึกอบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. สถานที่อบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การประเมินผลและวุฒิบัตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างข้อก าหนดและขอบเขตงานจ้างจัดหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงาน 
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เอกสารแนบท่ี 3 : ตัวอย่างขอบเขตการด าเนินงาน TOR 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
(Term of Reference) 

การจ้างเหมาด าเนินโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร ...................................................................... 
หน่วยงาน…………………………………………………………….. 

____________________ 
 
1. หลักการและเหตุผลโดยสรุป  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 .............................................................................................................................................................. 
    2.2 .............................................................................................................................................................. 
    2.3 ............................................................................................................................................................... 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
    3.1 จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในรูปแบบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำ- 
ธิรำช และจัดกำรอบรมให้แก่บุคลำกรตำมที่ (หน่วยงำน.................................) และจัดวิทยำกรที่มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม จ ำนวน ......... วัน  
    3.2 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรอบรม สถำนที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุกำรอบรมอ่ืนๆ 
ให้เพียงพอกับผู้เข้ำร่วมอบรม   
    3.3 บริหำรจัดกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม อำทิ  

 กำรลงทะเบียน 
 กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องวิทยำกร  
 กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 กำรประสำนงำนเรื่อง อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม  
 พร้อมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่เพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ .......... คน ประจ ำระหว่ำงที่มี
กำรอบรม 
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    3.4 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

    3.5 จัดท ำใบวุฒิบัตรซึ่งออกโดยสถำบัน (ลงนำมร่วมกันระหว่ำง (หน่วยงำน) และ มสธ.) เพ่ือมอบ
ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ผ่ำนกำรประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
    3.6 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมและสรุปเนื้อหำกำรฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพ่ือประโยชน์ใน
กำรเรียนรู้ให้(หน่วยงำน...................) จ ำนวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD จ ำนวน 2 ชุด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้บริหำรและบุคลำกรของ.................................................................  จ ำนวน ............. คน    
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
    ระหว่ำงวันที่ ...............................................................  
6. สถานที่จัดกิจกรรม 
    โรงแรม…………………………………………………………………….  
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    7.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. งบประมาณ 
    งบประมำณของ (หน่วยงำน) จ ำนวนเงิน ................................................................ .………………. 
9. การส่งมอบงาน 
    งวดที่ 1  ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ จ ำนวน 2 เล่ม ประกอบด้วย 
    9.1 หลักกำรและเหตุผล ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน 
    9.2 แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ และผลผลิตของโครงกำรตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงกำร 
    งวดที่ 2  ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ประกอบด้วย 
    9.3 รำยงำนนสรุปผลกำรฝึกอบรมสรุปเนื้อหำกำรฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 2 เล่ม พร้อม CD-ROM จ ำนวน 2 ชุด  
10. การเบิกจ่ายเงิน 
     กำรเบิกจ่ำยเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
     งวดที่ 1  เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงร้อยละ...........  ของวงเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงำนงวดที่ 1 
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
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     งวดที่ 2  เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงร้อยละ ......... ของวงเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงำนงวดที่ 2 
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้เสนอรายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างฯ 

 

..................................................... 

(………………………………………………) 

  

ผู้เห็นชอบรายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างฯ 

 

..................................................... 

(.........................................) 

 

ผู้อนุมัตริายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างฯ 

 

..................................................... 

(................................................) 
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ภาคผนวก ค 
   ตัวอย่างค าอธิบายรายหัวข้อวิชา 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายหัวข้อวิชา 
 

หมวดวิชำ ค ำอธิบำย วิธีกำร 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การบริหาร 
นโยบำยและยุทธศำสตร์   

ทิศทำงหรือแนวทำงปฏิบัติตำม
พันธกิจและภำรกิจ (Mission) 
ให้สัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์ 
(Vision) และเป้ำประสงค์ของ
องค์กำร (Corporate Goal) 

 
บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

 
3 
 
 

กำรปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์กำรบริหำรรำชกำร   

กำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
หลักกำรขององค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบำย กำร
ตัดสินใจกับกำรให้บริกำรด้วย
กำรจัดกระบวนทัศน์ใหม่ กำร
วำงแผนทรัพยำกรให้เพียงพอ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
โครงสร้ำงและขั้นตอนกำร
ท ำงำน กำรกระจำยอ ำนำจ
ให้กับผู้ที่ท ำหน้ำที่ผู้น ำ กำร
ผสมผสำนแนวคิดภำคเอกชน
และภำครัฐเพ่ือปรับปรุงวิธีกำร
ปฏิบัติงำน หรือแสวงหำวิธีกำร
พัฒนำของกระบวนทัศน์ใหม่ที่
ภำครัฐควรน ำไปปฏิบัติ เพื่อให้
ทันกบักระแสโลกำภิวัฒน์ 
(Globalization)  ในรูปแบบ
บูรณำกำร  CEO 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

6 
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หมวดวิชำ ค ำอธิบำย วิธีกำร 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

การคิดเชิงกลยุทธ์ 
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์        

แนวคิด ควำมส ำคัญ ประโยชน์
กำรวำงแผนกลยุทธ์  
กำรน ำกลุยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ กำร
ควบคุมกำรประเมินผลเชิงกล
ยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วำงแผนกลยุทธ์ 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

6 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง        ควำมหมำยควำมเสี่ยง กำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเกิดควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรในกำร วิเครำะห์ 
(Risk analysis) ประเมิน (Risk 
assessment) ดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมควำมเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้ำที่ 
และกระบวน 
กำรท ำงำน เพ่ือให้องค์กรลด
ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

3 

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้   แนวคิด ควำมส ำคัญ ประโยชน์
ในกำรจัดกำรควำมรู้ 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณศีึกษำ 

3 

 ประเภทควำมรู้ ระดับควำมรู้ 
กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้  
กำรถ่ำยทอดควำมรู้  กำร
จัดกำรควำมรู้กับกำรพัฒนำใน
กำรปฏิบัติงำน 
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หมวดวิชำ ค ำอธิบำย วิธีกำร 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

การบริหารทีมงานและ
ภาวะผู้น า 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ    
 
 

ผู้น ำที่พึงประสงค์ หนทำงเพ่ิม
ศักยภำพ กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ กำรวิเครำะห์
ปัญหำกำรแก้ปัญหำกำร
ตัดสินใจ 

 
บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

 
3 

การบริหารทีมงานและ
ภาวะผู้น า 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ    
 
 

ผู้น ำที่พึงประสงค์ หนทำงเพ่ิม
ศักยภำพ กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ กำรวิเครำะห์
ปัญหำกำรแก้ปัญหำกำร
ตัดสินใจ 

 
บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

3 

กำรบริหำรแบบพ่ีเลี้ยง กำร
สอนงำน 

แนวคิดระบบพ่ีเลี้ยง กำรน ำ
ระบบพ่ีเลี้ยงมำประยุกต์ใช้ใน
กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำน 
บทบำทควำมรับผิดชอบของพ่ี
เลี้ยง 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

3 

การบริหารองค์กร 
กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA)   

แนวคิดหลักของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ องค์ประกอบของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน PMQA 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ/ฝึกปฏิบัติ 

9 

กำรบริหำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

ควำมหมำยและแนวควำมคิด
ของกำรบริหำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ กระบวนกำรของ
กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ลักษณะขององค์กำรที่ 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
กรณีศึกษำ 

3 
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หมวดวิชำ ค ำอธิบำย วิธีกำร 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

 

บริหำรงำนแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ กำรวัดผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำร
บริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  

กำรสร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วม
เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่พึงประสงค์ กำรสร้ำง
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
ล ำดับขั้นตอนกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

บรรยำย/อภิปรำย/ 
ฝึกปฏิบัติ 

3 
 
 
 
 
 

กำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำร
กำรจัดกำร 

เพ่ือต้องกำรให้ผู้เข้ำอบรมมี
มุมมองวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล
และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใน
กำรท ำงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ  
ประสิทธผลต่อองค์กรใน
อนำคต 

ศึกษำดูงำน 
12 
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ภาคผนวก ง 
กราฟรายงานผลการด าเนินงานจัดฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
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กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 2558 - 2562 
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ 2558 - 2562 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างรายงานการประเมินผลหลักสตูรฝึกอบรมประเภท In-house Training 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ร่วมกับ (หน่วยงำนภำยนอก) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร” ขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรองค์กรต่อไป 
 เมื่อกำรฝึกอบรมเสร็จสิ้น  ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องจึงท ำกำรประเมินผลเพ่ือจะได้ทรำบว่ำ
จำกวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้มีควำมเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด  อันจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

1.  ส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 2.  ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและสภำพกำรจัดอบรม 
 3.  ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และได้ลงมือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 2 
วิธีการประเมินผล 

 
 ส ำหรับกำรประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร”  ได้ก ำหนดรำยละเอียด ดังนี้ 
 
1.  กลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จ ำนวน 30 คน 
อบรมวันที่ 17 – 19 มกรำคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมอำคำรตรีศร ชั้น 4 ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ใช้แบบสอบถำม  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
 1.  แบบประเมินผลหัวข้อวิชำ  แบ่งเป็น 4 หัวข้อ 
      1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิตัล 
      1.2 กำรพัฒนำหลักสูตร 
      1.3 กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ / กำรติดตำมประเมินผล 
      1.4 กำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
 2.  แบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม  แบ่งเป็น 7 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1   สถำนภำพผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
      ตอนที่ 2   ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม 
      ตอนที่ 3   ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
        ตอนที่ 4   ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
        ตอนที่ 5   ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
       ตอนที่ 6   ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรฝึกปฏิบัติ 
      ตอนที่ 7   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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3.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ใช้ค่ำสถิติร้อยละกับข้อมูลที่เป็นสถำนภำพผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 2.  ใช้ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กับข้อมูลที่เป็นควำม        
พึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชำอบรม และวิทยำกร  ตลอดจนสภำพกำรจัดอบรม  โดยแปลควำมหมำย
ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจดังนี้ 

            ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
   1.00 – 1.50   มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 – 2.50   มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   2.51 – 3.50   มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
   3.51 – 4.50   มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.51 – 5.00   มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด จ ำนวน 27 คน  รับแบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรมกลับคืน
มำจ ำนวน  20  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 74.07  ส่วนกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  เสนอตำมล ำดับของ
กำรประเมินผล  ซึ่งปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามสถานภาพผู้เข้ารับการอบรม 

สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 20 100.00 

       ชำย 5 25.00 
       หญิง 15 75.00 

อายุ 20 100.00 

       30 – 35  ปี 10 50.00 
       36 – 40 ป ี 2 10.00 
       41 – 45 ป ี 6 30.00 
       46 ปีขึ้นไป 2 10.00 

วุฒิการศึกษา 20 100.00 

     ปริญญำตรี 8 40.00 
     ปริญญำโท 10 50.00 
     อ่ืน ๆ (ปริญญำเอก) 2 10.00 

วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรม 20 100.00 

        - เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่จัดอบรม 14 70.00 
        - เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 18 90.00 
        - เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ 
          กับผู้เข้ำอบรม 
 

12 60.00 
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จากตารางที่ 1   ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00 เพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ 25.00  มีอำยุ 30 – 35 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำมีอำยุ 41 - 45 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอำยุระหว่ำง 36 – 40 ปี และมีอำยุ 46 ปีขึ้นไปจ ำนวนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ส่วนมำกจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือระดับปริญญำตรี 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 10.00 วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือ
น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำกที่สุด รองลงมำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องท่ีจัดอบรม และเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กับผู้เข้ำอบรม 

 

ตารางท่ี  2  แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดอบรม 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดอบรม 3.79 0.69 มำก 
2. กำรลงทะเบียน กำรให้ค ำแนะน ำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ 
    เช่น แนะน ำสถำนที่ ก ำหนดกำร อำหำร กำรเดินทำง เป็นต้น     

3.89 0.63 มำก 

3. ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบ 
    กำรฝึกอบรม เป็นต้น 

3.93 0.66 มำก 

4. วิทยำกรได้บูรณำกำรประสบกำรณ์ เทคนิคกำรน ำเสนอ กิจกรรม 
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ผู้เข้ำอบรม 

4.11 0.42 มำก 

ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดอบรม 3.92 0.60 มาก 

              
จากตารางที่ 2  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัด

อบรม ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดฝึกอบรม  กำร
ลงทะเบียน กำรให้ค ำแนะน ำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ เช่น แนะน ำสถำนที่ ก ำหนดกำร อำหำร 
กำรเดินทำง ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบกำรฝึกอบรม และวิทยำกร
ได้บูรณำกำรประสบกำรณ์ เทคนิคกำรน ำเสนอ กิจกรรม ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ผู้เข้ำอบรม ( x = 3.79  
3.89  3.93 และ 4.11) ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก 
( x = 3.92) 
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ตารางท่ี  3   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. กำรต้อนรับ กำรอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้
ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน 

4.00 0.55 มำก 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน ทั้งก่อน 
ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม 

4.26 0.45 มำก 

3. ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร 
แต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม 

4.30 0.47 มำก 

4. สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่ำงเหมำะสม  
และตรงประเด็น 

4.11 0.42 มำก 

ความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.17 0.47 มาก 

จากตารางท่ี 3  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรต้อนรับ กำรอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้
ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ  ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน 
ทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริกำรแต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม และสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงเหมำะสมและตรงประเด็น ( x = 4.00  4.26  4.30  และ 4.11) ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.17) 

 

ตารางท่ี  4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัดที่นั่ง  
    แสงสว่ำง เสียง อำคำรสถำนที่ เป็นต้น 

4.22 0.42 มำก 

2. คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่องดื่ม 3.81 0.68 มำก 
3. มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 
   อย่ำงเพียงพอ 

4.04 0.59 มำก 

ความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.02 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 4   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัด
ที่นั่ง แสงสว่ำง เสียง อำคำรสถำนที่ เป็นต้น คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่องดื่ม  มีวัสดุอุปกรณ์
หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ ( x = 4.22 3.81 และ 4.04) ควำมพึง
พอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.02) 

 
ตารางท่ี  ๕  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและอย่ำงมีคุณภำพ 4.15 0.53 มำก 
2. ตอบสนองต่อกำรขอรับบริกำรได้รวดเร็ว 4.19 0.48 มำก 

ความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ 4.17 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 5  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และอย่ำงมี
คุณภำพ  ตอบสนองต่อกำรขอรับบริกำรได้รวดเร็ว  ( x = 4.15  4.19) ควำมพึงพอใจในภำพรวม
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.17) 
ตารางท่ี  6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ในภาพรวม 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

นำยกิตติภพ นำมพุทธำ   วิทยำกรคนที่ 1 4.38 0.60 มำก 
นำยอภิภู ธนกำรอรนลิน  วิทยำกรคนที่ 2  4.35 0.60 มำก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรฝึกปฏิบัติในภาพรวม 4.36 0.60 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 6  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรกลุ่ม

สัมพันธ์ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก  ( x = 4.36) 
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ตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  กำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล 
วิทยากร   :  พันเอก เทวัญ ตันกุล 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 3.89 0.48 

    1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม 2.93 0.70 

    1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม 3.87 0.52 

    1.3 เนื้อหำที่น ำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม 3.93 0.46 

    1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 3.73 0.46 

    1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.00 0.53 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.24 0.61 

    2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม 4.53 0.64 

    2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ 4.13 0.64 

    2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 4.20 0.56 

    2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม 4.20 0.56 

    2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 4.13 0.64 
 

จากตารางท่ี 7   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล ในระดับปำนกลำง ( x = 2.93) หลังกำรฝึกอบรมได้รับ
ควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก ( x = 3.87)  เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ใน
ระดับมำก ( x = 3.93) ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x  = 3.73) กำร
น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.00) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล อยู่ในระดับมำก (
x = 3.89) 
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ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.53) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม 
อยู่ในระดับมำก ( x = 4.13) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก  
( x  = 4.20)  สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม  อยู่ในระดับมำก ( x = 
4.20)  รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก ( x = 
4.13)  สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.24) 
 

ตารางท่ี 8  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  กำรพัฒนำหลักสูตร 
วิทยากร   :  รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.05 0.61 

    1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม 3.07 0.62 

    1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม 4.07 0.62 

    1.3 เนื้อหำที่น ำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม 3.93 0.62 

    1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 3.93 0.62 

    1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.29 0.61 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.01 0.63 

    2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม 4.29 0.61 

    2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ 3.64 0.63 

    2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 4.07 0.62 

    2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม 4.07 0.62 

    2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 4.00 0.68 

จากตารางท่ี 8   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตร ในระดับปำนกลำง ( x = 3.07) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก  
( x = 4.07)  เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องท่ีบรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 3.93) ควำมเหมำะสม 
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ของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.93) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.29) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.05) 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำก ( x = 4.29) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 3.64) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก ( x  = 
4.07) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม  อยู่ในระดับมำก ( x = 4.07)  
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.00)  สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.01) 
 

ตารางท่ี 9  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ 
วิทยากร   :  อำจำรย์มยุรำ ภักดีรอด 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.01 0.84 

    1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม 3.00 1.04 

    1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม 4.17 0.66 

    1.3 เนื้อหำที่น ำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม 4.21 0.62 

    1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 3.69 1.07 

    1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.14 0.83 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.46 0.55 

    2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม 4.45 0.57 

    2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ 4.41 0.57 

    2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 4.48 0.51 

    2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม 4.48 0.51 

    2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 4.45 0.57 
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จากตารางท่ี 9   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรจัดกำร
กระบวนกำรเรียนรู้ ในระดับปำนกลำง ( x = 3.00) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.17)  เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.21) 
ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.69) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.14) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
หัวข้อกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก ( x = 4.01) 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำก ( x = 4.45) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.41) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก ( x = 
4.48) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม  อยู่ในระดับมำก ( x = 4.48)  
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.45) สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.46) 
 
ตารางท่ี 10  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  กำรติดตำมประเมินผล 
วิทยากร   :  อำจำรย์มยุรำ ภักดีรอด 
 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.11 0.82 

    1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม 3.11 1.07 

    1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม 4.18 0.67 

    1.3 เนื้อหำที่น ำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม 4.29 0.60 

    1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 3.79 1.10 

    1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.25 0.75 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.54 0.51 

    2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม 4.54 0.51 

    2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ 4.46 0.51 
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หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

    2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 4.57 0.50 

    2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม 4.57 0.50 

    2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 4.57 0.50 

 
จากตารางที่ 10   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำร

ติดตำมประเมินผล ในระดับปำนกลำง ( x = 3.11) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.18)  เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.29) 
ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.79) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.25) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
หัวข้อกำรติดตำมประเมินผล อยู่ในระดับมำก ( x = 4.11) 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.54) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม 
อยู่ในระดับมำก ( x = 4.46) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
( x = 4.57) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม  อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 
4.57)  รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.57) สรุปผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.45) 
 

ตารางท่ี 11  แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
หัวข้อวิชา :  กำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
วิทยากร   :  ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย  งำมวิชัยกิจ 
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หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม 4.42 0.50 

    1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม 3.13 0.95 

    1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม 4.38 0.49 

    1.3 เนื้อหำที่น ำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม 4.38 0.49 

    1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม 4.38 0.49 

    1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 4.50 0.51 

2. ความคิดเห็นส าหรับวิทยากรบรรยาย 4.68 0.50 

    2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม 4.88 0.34 

    2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ 4.75 0.44 

    2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 4.63 0.49 

    2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม 4.63 0.49 

    2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 4.50 0.72 

จากตารางท่ี 11   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรใช้ IT 
ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 3.13) หลังกำร
ฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.38)  เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องที่
บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.38) ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม   อยู่ในระดับมำก (
x = 4.38) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x =  4.50) สรุปผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อกำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์อยู่ในระดับมำก  ( x = 4.42) 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.88) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม 
อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.75) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก
ที่สุด   ( x = 4.63) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม  อยู่ในระดับมำกที่สุด (
x = 4.63)  รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.50)  สรุป

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.88) 
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บทที่ 4 
สรุปการประเมินผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 

 

1.1  สถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
       ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 30 – 35 ปี มำกที่สุด ส่วนมำกจบ

กำรศึกษำระดับปริญญำโท  วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน รองลงมำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กับผู้เข้ำอบรม 
 
 1.2  ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 

       ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดฝึกอบรม  กำรลงทะเบียน กำรให้
ค ำแนะน ำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ เช่น แนะน ำสถำนที่ ก ำหนดกำร อำหำร กำรเดินทำง ชุด
ฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบกำรฝึกอบรม และวิทยำกรได้บูรณำกำร
ประสบกำรณ์ เทคนิคกำรน ำเสนอ กิจกรรม ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ผู้เข้ำอบรม สรุปควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม อยู่ในระดับมำก 

 

1.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
       ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ใน

ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรต้อนรับ กำรอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้ค ำปรึกษำ 
ค ำแนะน ำ  ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน ทั้งก่อน 
ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำรแต่ง
กำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม และสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม
และตรงประเด็น สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำก  

 

1.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
        ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัดที่นั่ง แสงสว่ำง เสียง  
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อำคำรสถำนที่ เป็นต้น คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่องดื่ม  มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อยู่ใน
ระดับมำก 

1.5  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
       ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ใน

ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และอย่ำงมีคุณภำพ  ตอบสนองต่อกำร
ขอรับบริกำรได้รวดเร็ว  สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก 

1.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรฝึกปฏิบัติในภาพรวม 
       ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรฝึกปฏิบัติในภำพรวม 

อยู่ในระดับมำก 
 1.7  ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร 
         ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่  มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตรกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล  ในระดับปำนกลำง หัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตร ในระดับปำนกลำง หัวข้อ
กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ในระดับปำนกลำง หัวข้อกำรติดตำมประเมินผล  ในระดับปำนกลำง 
หัวข้อกำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ในระดับปำนกลำง หลังกำร
ฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ เนื้อหำที่น ำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำย
อยู่ในระดับมำก ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชำทุก
หัวข้อวิชำ อยู่ในระดับมำก 
  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่
ในระดับมำกถึงมำกที่สุด มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำร
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด  มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับ
มำกถึงมำกท่ีสุด สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรมอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด 
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560  

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 
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ภาคผนวก ช  

            เอกสารเผยแพร่ 
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ประวัติผู้จัดท าคู่มือ 
 

1) ชื่อ – สกุล  นำงสำวบุศรำ  สุทธิวงศ์ 
2) ประวัติกำรศึกษำ  -  เศรษฐศำสตร์บัณฑิต (ศ.บ)    

   สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์    
   มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
-  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม)  
   สำขำวิชำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   
   คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร

ศำสตร์ 
3) ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร (หัวหน้ำงำนฝึกอบรมส่วนควำม

ร่วมมือ) 
4) สถำนที่ท ำงำน  ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม  ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  โทรศัพท์ 0 2504 7718 
5) ที่อยู่ปัจจุบัน  31/27  ม.1  ต ำบลตลำดขวัญ  อ ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด

นนทบุรี  11000  
 

 
 


