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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์ความรู้ เรือ่ ง เทคนิคการจัดฝึกอบรม (Training Technique)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1
บทนา
ปัจจุบันการฝึกอบรมกาลังตื่นตัวเป็นอันมาก อีกทั้งได้รับความสนใจและกาลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายในหน่วยงาน องค์การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่
ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีโครงการฝึกอบรมสัมมนา สาหรับบุคลากรในระดับต่างๆเกือบทุกระดับ ทุกแผนก
ทุกฝ่ายในหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มทั้งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคล ซึ่งองค์การต่างๆได้ตระหนักและเล็ งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยถือว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความ
มั่นคงขององค์การในอนาคต
การให้ความสาคัญกับขั้นตอนการจัดฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องจาเป็น ที่จะทาให้การจัดฝึกอบรมประสบ
ผลสาเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม
1. ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของบุคลากร
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล โดยการลดอัตราการลาออกจากงาน การขาดงาน การมา
ทางานสาย อุบัติเหตุ การร้องทุกข์ และสิ่งอื่นๆที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการทางาน
3. ช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นกาลังทดแทนในอนาคต การฝึกอบรมบุคคลากรจะช่วยให้องค์การ
มีกาลังทดแทนได้ทันท่วงที หากมีพนักงานบางส่วนเกษียณ หรือลาออกจาการทางาน
4. ช่ว ยตระเตรี ย มบุ ค ลากรก่ อ นการก้า วขึ้ น ไปสู่ ต าแหน่ ง หน้า ที่ ที่ สู ง ขึ้ น การฝึ ก อบรมจะช่ ว ยให้
บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งใหม่ มีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับตาแหน่งหน้าที่ใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
5. ช่วยขจัดความล้าหลังด้านทักษะ เทคโนโลยี วิธีการทางาน และการผลิต การฝึกอบรมจะช่วย
ให้บุคลากรขององค์การมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และช่วยให้
องค์การสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
6. ช่วยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การรวมทั้งช่วยเพิ่มพูนขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย
ความหมาย
การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการในอันที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ และความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการฝึกอบรมจะ
บังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
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การแบ่งประเภทการฝึกอบรม
นอกจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่า ง ๆ ของกระบวนการฝึกอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดการ ฝึกอบรมควรจะต้องเข้าใจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทการฝึกอบรม ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารงานฝึกอบรม ต่อไปด้วย
จากข้อเขียนของนักวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร และจากประสบการณ์ของผู้เขียน มี แนวคิดและวิธีการ
จัดแบ่ง ประเภท ของการฝึกอบรม โดยยึดหลักต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ก. แบ่งโดยยึดช่วงเวลาในการทางานเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การฝึกอบรมก่อนประจาการ(Pre-Service Training)
เป็ น การฝึ ก อบรมซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เตรี ย มบุ ค ลากรก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่จะได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของการฝึกอบรมจะเน้น
เรื่องที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกด้าน ซึ่งมักจะรวมถึงการสร้างทักษะในการปฏิบัติงานไว้ด้วย
2. การฝึกอบรมระหว่างประจาการ (In-Service Training)
เป็นการฝึกอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้สามารถ ปฏิบัติงาน ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอันมี สาเหตุมาจากตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง หรือเพื่อเป็นการ เตรียมบุคลากร ให้พร้อมสาหรับการเลื่อนตาแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน
ข. แบ่งโดยยึดลักษณะวิธีการฝึกอบรมเป็นหลัก
1. การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ทาการ (On the Job Training หรือ Desk Training)
เป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการทางานที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยจากัด เฉพาะงานที่จะต้องทาจริงเท่านั้น โดยให้ผู้เข้าอบรมทางานนั้น ๆ ตามปกติแล้วมีผู้คอย
กากับดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผู้คอยกากับ อาจเป็นหัวหน้างานหรือครูฝึกก็ได้ ซึ่งจะทาหน้าที่อธิบาย หรือ
สาธิตเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับจากการ ฝึกปฏิบัติ ของตนเองเป็นหลัก ในช่วงหลังการ
ฝึกอบรมแบบนี้ มักจะเป็นการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีผู้เขียนระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียด
ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ไว้แล้ว
2. การฝึกอบรมนอกสถานที่ทางาน (Off the Job Training)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมให้ผู้เข้าอบรมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที หรือพร้อมในการที่จะเข้า
รับการฝึกปฏิบัติงานปกติ ในที่ทาการ (On the Job Training) หรือใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือ ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น หากใช้การอบรมระหว่าง การปฏิบัติงาน ทันทกรณีที่เป็นงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสี่ยง
อันตราย
การฝึ ก อบรมแบบนี้ มั ก จะมี ลั ก ษณะที่ เรี ย กว่า การฝึ กอบรมแบบห้ องเรีย น (Classroom
Training) คือ จะเน้นถึงการจัด ให้ผู้เข้าอบรมได้ทีละมาก ๆ ตั้งแต่ 10 - 100 คน จึงมักจะใช้สถานที่ในห้อง
ประชุ ม เป็ น หลั ก การฝึ กอบรมมั ก ใช้เ ทคนิ ค การบรรยาย การอภิ ป รายเป็ นหลั ก และอาจมี ก ารใช้
โสตทัศนูปกรณ์ การสาธิต เทคนิคแบบกลุ่ม ฯลฯ
3. การฝึกอบรมแบบผสม คือ หลักสู ตรการฝึกอบรมที่มีทั้งการฝึกอบรมขณะทางาน และการ
ฝึกอบรมนอกสถานที่ ทางานประกอบกัน
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ค. แบ่งตามจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมเป็นรายคน เป็นการฝึกอบรมเฉพาะราย ตามความจาเป็นในการฝึกอบรมของ
บุคคลรายนั้น โดยอาจเป็น อบรมปฐมนิเทศเป็นรายตัว การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดให้ฝึกอบรมด้วย
ตัวเองทางไปรษณีย์ หรืออาจใช้เทคนิค ทางการบริหาร อื่นๆ เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ เป็นต้น
2. การฝึกอบรมเป็นคณะ เป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคลากรซึ่งมีลักษณะความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมเหมือนกัน ทีละจานวนมากๆ หรือที่เรียกว่า Class Room Training นั่นเอง
ง. แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ในกรณีที่มีการสารวจหาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมทั้งองค์กร แล้วพบว่ามีความจาเป็นจะต้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรในเนื้องานหลายด้านด้วยกัน โดยผู้
เข้าอบรมจะเป็นบุคลากร ซึ่งดารงตาแหน่ง และระดับต่างกัน จึงอาจมีการกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละ
ด้าน และแบ่งประเภทการฝึกอบรมออกเป็นด้านต่างๆ ตามลักษณะ ของหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานธุรการ การฝึกอบรมด้านการบริหาร เป็นต้น
จ. แบ่งตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มบุคลากรผู้เข้าอบรมในโครงสร้างขององค์การ
ซึ่งจะเชื่อมโยง ไปถึงลักษณะ ของเนื้อหาหลักสูตรที่จัดอบรมด้วย ได้แก่
1. การฝึกอบรมสาหรับบุคลากรแต่ละระดับตามแนวนอน ในโครงสร้างขององค์ การ เพื่อให้
ความรู้ทั่วๆไป ในลักษณะ ที่ต้องการสร้างกรอบแนวความคิดและแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆ ซึ่งบุคลากรในระดับ
ดังกล่าวควรจะทราบหรือสามารถปฏิบัติได้ ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศสาหรับบุคลากรใหม่ การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร เป็นต้น
2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแนวตั้งขององค์การ เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้หรือ
สร้างความสามารถ เฉพาะสาหรับบุคลากร ในแต่ละตาแหน่งหรือสายงาน โดยใช้หลักสูตรซึ่งกาหนดขึ้น
โดยเฉพาะตามความจาเป็น ในการฝึกอบรม ของตาแหน่งนั้นๆ และมักจะเน้นถึงแนวการปฏิบัติงานใน
รายละเอียด ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนาไปใช้ในการทางาน ได้มากกว่าการฝึกอบรม แนวนอน เช่น การฝึกอบรม
สาหรับเจ้าหน้าที่บุคคล การฝึกอบรมเลขานุการผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ การฝึกอบรมบุคลากร เฉพาะใน
แต่ละหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ก็อาจจัดเป็นการฝึกอบรมประเภทนี้ได้ เพราะผู้
จัดฝึกอบรม สามารถกาหนดหลักสูตร ที่เป็นความจาเป็นในการฝึกอบรม เฉพาะสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
นั้นได้เช่นเดียวกัน
ฉ. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งอาจแยกการฝึกอบรมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่
ๆ คือ
1. การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวคือ เมื่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
หรือองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถสารวจค้นพบได้ หรือเป็นที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นความจาเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการฝึกอบรม (เรียกว่ามีความจาเป็น ในการฝึกอบรม) จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น
เช่น เมื่อพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจดรายงานการประชุมขึ้น
2. การฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความจาเป็นในการฝึกอบรมประเภทนี้
มักเกิดขึ้น เมื่อมีแผน หรือมีความคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล หรือวิธีการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน และบุคลากรที่มีอยู่เดิม ในปัจจุบันยัง ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานใหม่นั้นได้ จึงจาเป็นจะต้อง
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จัดการฝึกอบรมเพื่อ ป้ องกัน ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เมื่อมีแผน จะนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง จึงจาเป็นต้องรีบจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากร ที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ปฏิบัติงานสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน
3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว หมายถึง เมื่อมิได้มีปัญหา
หรือมีแผนในการ เปลี่ยนแปลง ในระยะสั้นแต่อย่างใด แต่ในระยะยาวมุ่งที่จะพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม ดังที่มักจะมีคากล่าวว่า การอยู่นิ่งเฉยไม่พัฒนาก็คือการถอยหลังไป
เรื่อยๆ เพราะผู้อื่นๆก็จะแซงหน้าขึ้นไปหมด จึงจาเป็นต้องมี การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สูงขึ้นอีก จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร
แนวความคิดเกี่ยวกับวิธีการแบ่งประเภท การฝึกอบรมดังกล่ าวข้างต้น น่าจะเป็นประโยชน์ใน
การช่วยทาให้เข้าใจ ภาพรวมและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในองค์การได้บ้าง เพื่อจะได้พร้อมทาความ
เข้าใจกับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวน การฝึกอบรมต่อไป
ขั้นตอนการฝึกอบรม
กระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนที่สาคัญ 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้รับผิดชอบจัด โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรแต่ละโครงการควรจะต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์ และเกิดผลสาเร็จตรงตามเป้าหมาย ซึ่งอาจให้ความหมายและคาอธิบายย่อๆ
สาหรับแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการ ฝึกอบรมได้ ดังนี้
1. การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือใน
หน่วยงาน ว่ามีปัญหา เรื่องใด บ้าง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจทาให้ทุเลาลงได้ด้วยการฝึกอบรม
โดยรวมไปถึงการพยายาม หาข้อมูลด้วยว่า กลุ่มบุคลากร เป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มใด
ตาแหน่งงานอะไร มีจานวนมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องจัดเป็น โครงการฝึกอบรมให้ หรือเพียงแต่ส่งไปเข้ารับ
การอบรมภายนอกองค์การเท่านั้น มีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุง ด้วยการฝึกอบรม พฤติกรรม
ประเภทใดบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณ์ ทั้งนี้ สภาพการณ์ที่
เป็นปัญหา และแสดงถึง ความจาเป็น ในการฝึกอบรมอาจมีทั้งที่ปรากฎชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ที่
ซับซ้อนจาเป็น ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อค้นหา วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมมีหลายหลายวิธี เช่น การสารวจ การสังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุม เป็นต้น
2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การนาเอาความจาเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจน
แล้วว่า มีปัญหาใดบ้าง ที่จะ สามารถ แก้ไขได้ด้วยการฝึ กอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้านใดนั้น มาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดเป็นหลักสูตร โดยอาจประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละ หัวข้อวิชา เนื้อหาสาระหรือ
แนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลาดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น ตลอดจนการ
กาหนดลักษณะของวิทยากรผู้ดาเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อจะทาให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ขั้นตอน และเกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมจนทาให้สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้ หรืออาจทาให้
ผู้เข้ารับ การอบรมทางาน ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเต็มใจยิ่งขึ้น
3. การกาหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดาเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอนด้วย
การเขียนออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่า "โครงการฝึกอบรม" เป็นการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หรือความ จาเป็นในการฝึกอบรม หลักสูตร หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียด
ด้านการบริหารและธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจากการฝึกอบรม เป็นกิจกรรม ที่มี ผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากร และที่สาคัญคือ ผู้บริหารซึ่งมีอานาจอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย จาเป็นจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียด
ต่างๆ ของการฝึกอบรม โดยใช้โครงการฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อนั่นเอง
4. การบริหารโครงการฝึกอบรม สาหรับขั้นตอนนี้ ในตาราการบริหารงานฝึกอบรมบางเล่มระบุ
เป็นขั้นของ "การดาเนินการ ฝึกอบรม " แต่เนื่องจากผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า ถึงแม้จะดูเ หมือนว่าการ
ดาเนินการฝึกอบรมเป็นหัวใจสาคัญ ของการจัดโครงการฝึกอบรม หากแท้ที่จริงแล้วการดาเนินการฝึกอบรม
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการ ฝึกอบรม เพราะการดาเนินการ ฝึกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้นั้น นอกจากมาจาก วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ และ
หลักสูตร ฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว ยังจาเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดการฝึกอบรม ซึ่งเข้าใจ
หลักการบริหารงานฝึกอบรม พอที่จะสามารถวางแผนและดาเนินงานธุรการทั้งหมดในช่วง ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงได้กาหนดขั้นตอนนี้เป็นการบริหาร โครงการฝึกอบรม
เพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหา ที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมควรทราบทั้งหมด
5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ในขั้นตอนของการกาหนดโครงการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบจะต้องคานึง ถึงการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ด้วยว่า จะดาเนินการประเมินผลด้วยวิธีการใดบ้าง
โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะดาเนินการติดตาม ผลการฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใด ทั้งนี้ เพราะเมื่อการฝึกอบรม
เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะต้อง ทาการสรุปประเมิน ผลการฝึกอบรมและจัด จัดทารายงาน
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการ เองก็จะต้อง นาเอาผลการ
ประเมินโครงการฝึกอบรมทั้งหมดมาเป็น ข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback ใช้พิจารณาประกอบ ในการจัด
ฝึกอบรม หลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่นถัดไปในขั้นตอนของการหาความจาเป็นใน การฝึกอบรมว่า ควร
จะต้องมีการพัฒนา หรือปรับปรุง หลักสูตร หรือการดาเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพื่อจะ
ทาให้การฝึกอบรมเกิด สัมฤทธิผลตรงตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการเพิ่มขึ้น
หลักของการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
1. สมาชิกในองค์การฝึกอบรมทุกคนจะต้องทราบว่าองค์การฝึกอบรมหรื อฝ่ายฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นมา
มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างไร เพื่อให้การบริหารงานดาเนินไปโดยราบรื่นและรู้ทิศทางของการทางาน
2. องค์การฝึกอบรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง มีการแบ่งแยกหน้าที่การงานตามความเหมาะสม
โดยแบ่งตามบุคคลหรือแบ่งหน้าที่ตามหน่วยงานย่อย
3. องค์การฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีศูนย์กลางอานวยการที่มีความรับผิดชอบและอานวยการโดยตรง
นั่นคือ มีหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบ อาจอยู่ในรูปของบุคคลเดียวหรือคณะกรรมการ
4. องค์การฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการจัดระบบการทางานที่เหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงาน และ
การประสานงานในองค์การที่ดี
5. องค์การฝึกอบรมต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ลักษณะของโครงการฝึกอบรมที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถตอบสนองความจาเป็นขององค์การได้ แก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ตลอดจนรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ ความก้าวหน้าขององค์การได้
2. สามารถสนองความจาเป็นของภารกิจที่เป็นปัญหาและของพนักงานได้
3. ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่ต้องคานึงถึงอย่างถี่ถ้วน และถูกต้อง เพื่อการจัดเตรียมและ
กาหนดโครงการได้อย่างเหมาะสม
4. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความจาเป็นในการฝึกอบรม
5. มีการกาหนดวิธีการฝึกอบรม และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหตุผล
6. ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการบริหารจากองค์การ
7. ต้องมีระยะเวลาดาเนินการที่ระบุวัน เวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน
ประโยชน์ของการฝึกอบรม
๑. เพื่อความอยู่รอดขององค์การ
๒. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การ
๓. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทางานแก่พนักงานใหม่
๔. ช่วยให้พนักงานสามารถทางานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
๕. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น
๖. เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน หรือการทางานในระดับที่สูงขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ในการทางาน
สิ่งที่ควรคานึงในการจัดทาโครงการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ฟัง ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ระดับสติปัญญา ทัศนคติ ค่านิยม ขนดของกลุ่ม ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
2. สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมจะมีอิทธิพลต่อผลของการฝึกอบรมมาก
เช่ น สถานที่ ฝึ ก อบรม ควรจะเป็ น ห้ อ งที่ ป ราศจากเสี ยงรบกวน มี ข นาดแสงสว่ า ง อุ ณหภู มิ การจัด ที่ นั่ ง
เหมาะสม ตลอดจนมีอุปกรณ์ที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้สูง
3. บรรยากาศและการจูงใจ การฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การ
ร่วมมือในกิจกรรมการอบรมการจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีความตื่นตัวอยากที่จะเรียนรู้
4. จิตวิทยาการเรียนรู้ การฝึกอบรมจะต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนรู้ของเด็ก
5. ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น เวลา ทรัพยากร และงบประมาณจัดเป็นสิ่งที่ผู้จัดทาโครงการต้องพิจารณา
เพื่อการจัดทาโครงการได้เหมาะสม
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ขอจากัดที่เปนอุปสรรคของการฝึกอบรม
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของการบรรยายขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถและประสบการณ์ ข องวิ ท ยากร
2. การบรรยายเป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว ถ้าไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถาม จะไม่สามารถ
ประเมิน ได้ว่า ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่บรรยายเพียงใด
3. การบรรยายไม่อาจใช้กับ ทุก เรื่ องได้ เช่ น เรื่องที่ต้ องการข้อ สรุป เพื่ อการน าไปปฏิ บัติ การ
4. ช่วงความสนใจในการฟังของบุคคลแต่ละวัย แต่ละระดับบุคคลในองค์การมีขีดจากัด หากใช้เวลา
ใน การบรรยายมากเกินไป จะไม่เกิดผลตามความมุ่งหมายที่กาหนด
อุปสรรคของการจัดฝึกอบรม
1. งบประมาณในการจัดอบรมมีไม่เพียงพอ
2. ไม่มีเวลาในการเตรียมงาน
3. การจัดหา หรือการติดต่อวิทยากรที่มาให้ความรู้ ค่อนข้างยากลาบาก เนื่องจากวิทยากรบางท่านมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน
4. ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ให้ความร่วมมือ และไม่นาเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับการทางาน หรือ
การเรียนการสอน ทาให้เกิดการสูญเปล่าในการจัดสัมมนา
ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการจัดฝึกอบรมที่ดี
1. ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความสนใจ
2. ใช้หลายวิธีการเช่น รายงาน/วิเคราะห์/เสนอตัวเอง แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
อบรม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ในระยะยาว โดยส่งผู้ฝึกอบรมไปเรียนเพิ่ม ในระยะสั้นติดต่อผู้
ชานาญให้ความรู้ความชานาญ
4. ชี้แจงให้ความเห็นความสาคัญของการฝึกอบรมว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
เทคนิคของการจัดฝึกอบรมให้ประสบผลสาเร็จ
1. จะต้องศึกษา และทราบขั้นตอนของการจัดฝึกอบรมเป็นอย่างดี
2. จะต้องให้ความสาคัญกับทุกขั้นตอนของการจัดฝึกอบรม เช่น ขั้นเตรียมการฝึกอบรม จะต้องมี
การสารวจปัญหา ความจาเป็น และความต้องการของฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการหรือ
กลุ่ ม เป้ า หมาย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การเขี ย นโครงการฝึ กอบรมที่ ดี ต้ อ งท าอย่ า งไร เพื่ อ สื่ อ สารให้ ผู้ ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการจัดการฝึกอบรมเข้าใจไปในแนวทางหรือทิศทางเดียวกัน อันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการจัด
ฝึกอบรม เป็นต้น
3. การวางแผนการทางาน การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ จะต้องใช้คนให้ถูกกับงาน (Put
the right man on the right job.)
4. ผู้ที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม หรือผู้เป็นเจ้าของโครงการฯ จะต้องมีความรู้เบื้องต้ น เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อจะได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน
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5. การประสานงานทั้งภายในทีมงาน การประสานงานกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือแม้แต่การ
ประสานงานกับ วิทยากร จะต้องมีเทคนิ คของการประสานงานที่ดี เพื่อให้ ผู้รับการประสานงานเกิดความ
ร่วมมือ ความประทับใจ และอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฝึกอบรมดังกล่าว
6. การเลือกเทคนิคการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเทคนิคการฝึกอบรมจะมีส่วน
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ
7. การให้ความสนใจ ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ของผู้เข้ารับการอบรม การอานวยความสะดวกใน
เรื่องของการเดินทาง ที่พัก แนะนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะทาให้ผู้เข้ารับ
การอบรมจะเกิดความประทับใจ ในการให้ความสนใจ ใส่ใจของผู้จัดฯ
8. สถานที่การจั ดฝึกอบรม อาหาร การบริการ หรือสิ่ งอานวยความสะดวกที่ครบครัน ก็เป็น
สิ่งจาเป็นที่ควรคานึงถึง
9. การประสานติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม หลังเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ว จะทาได้ง่าย
ขึ้น หากผู้จัดการฝึกอบรม ได้ดาเนินการตามเทคนิคของการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเบื้องต้น
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการแสวงหาองค์ความรู้
1. มีเอกสาร หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่สามารถใช้ศึกษาทั้งผู้ปฏิบัติงานใหม่ และเก่า
2. รู้วิธีการ หรือเทคนิคใหม่ๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป
3. เกิดการสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
****************************************************

