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Abstract
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

  การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน  รวมถึงสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงในขณะนี้ทํา
ใหองคการทุกแหงตองเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและการสรางโอกาสที่ดีมากขึ้น  ซึ่งเปนผล
จากกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของและแนวโนมทางสังคมทําใหองคการ
ตางๆตองหันกลับมาทบทวนและใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน เชิงกลยุทธ  
(Strategic  HRD)  ที่เนนการสรางทุนมนุษย (Human  capital  Building)  และการจัดการความรู 
(Knowledge  Management)  เพื่อสรางความไดเปรียบ  ในการแขงขัน (Competitive  Advantage)  
มากกวาที่จะเนนการจับคูคนใหเหมาะกับงาน โดยตองมีกระบวนการสําคัญในการสรางความรู  
ความเขาใจ  ทักษะ  และทัศนคติ  เพื่อสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน   
หากกลาวถึงคําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บุคคลในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก  มัก
ใหความสําคัญกับคําวา “การฝกอบรม” (Training) ในฐานะที่เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ซึ่งในความเปนจริงแลว  การฝกอบรม  เปนเทคนิควิธีการที่ใชในการสื่อสารหรือ
ถายทอดความรู  ความคิดเห็น  ขอเท็จจริง ประสบการณ  หรือขอมูลตางๆ  เพื่อใหผูเขารวมการ
ฝกอบรมเกิดความเขาใจ  มีทักษะ  มีทัศนคติที่ดี  และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การฝกอบรมซึ่งกําลังเปนที่ตื่นตัวอยางมาก อีกทั้งไดรับความสนใจ และเปนที่นิยม
อยางแพรหลายในหนวยงาน องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือ  องคกรขนาดใหญ ซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีโครงการฝกอบรมสัมมนา สําหรับ
บุคลากรในระดับตางๆ เกือบทุกระดับ ทุกแผนก ทุกฝาย ในหนวยงานตางๆ เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ
อยางตอเนื่อง เปนการมุงเนนการเพิ่มทั้งคุณภาพและทรัพยากรมนุษย  ซึ่งองคกรตางๆไดตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพิ่มขึ้น โดยถือวา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการลงทุนที่คุมคากับการพัฒนาความมั่นคงขององคการในอนาคต  การดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบันมีการแขงขันเปนอยางมาก ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และชวยใหไดเปรียบทางการ
แขงขัน คือ การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคกรขนาดใหญหลายองคกร ไดมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อฝกอบรมและบุคลากรขึ้นมาโดยเฉพาะ
ทั้งในสวนราชการและเอกชน ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไดมอบใหหนวยงานหลายแหง
ปฏิบัติการวางแผนและประสานงานการฝกอบรม  พัฒนาขาราชการและรัฐวิสาหกิจไดแก สถาบัน
ขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาดานการศึกษา 
วิทยาลัยการปกครองและกระทรวงมหาดไทย สถาบันฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และศูนยเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม  เปนตน สวนหนวยงานธุรกิจเอกชนที่มีการจัดตั้งหนวยขึ้นรับผิดชอบดานการ
ฝกอบรม อาทิ บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด บริษัทเชลลแหงประเทศ จํากัด  และ บริษัทเอสโซ
สแตนดารด จํากัด เปนตน  หนวยงานที่รับผิดชอบดานการฝกอบรมขององคการตางๆเหลานี้จะทํา
หนาที่วิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาจัดทํา
แผนดําเนินโครงการตางๆ ตลอดจนสรางหลักสูตรการฝกอบรมประจําปขึ้นพรอมทั้งแจงให
หนวยงานตางๆภายในองคการไดทราบลวงหนาทั้งป  
      โรงเรียนนับวาเปนหนวยงานของราชการที่สําคัญมีบทบาทอยางมากในการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากเปนที่ใหความรูและการศึกษาแกเยาวชนไทย ไมวาจะเปนการอบรมบมนิสัย 
สรางจิตสํานึกใหแกเยาวชน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนคนดีของสังคม โรงเรียนมีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นทั้งเอกชนและรัฐบาล จึงมีความจําเปนที่จะตองรับครูและบุคลากรเพื่อเขามาทํางานมากขึ้น 
ถาบุคลากรขาดประสบการณและทักษะความรูเฉพาะดานก็จะทําใหเปนอุปสรรคในการใหความรู
แกเยาชน แนวทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาดังกลาว คือ การฝกอบรม (Training) ซึ่งมีความ
จําเปนอยางมาก เนื่องจากปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นในโรงเรียนจะตอง
แกไขดวยการฝกอบรมเพื่อสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กกกกกกกก การศึกษาหาความตองการในการฝกอบรม ของครูจึงเปนขั้นตอนแรกและถือวาเปน
หัวใจสําคัญอยางยิ่งตอการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ไมวาจะเปนการสรางเนื้อหาหลักสูตร 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในปจจุบันมากขึ้น  การบริหารจัดการ การแบงหนาที่ของแตละฝาย เปนตน
การฝกอบรมจึงควรเปนกระบวนการฝกอบรมอยางเปนลําดับขั้นตอน ซึ่งจะตองตอเนื่องและมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน สามารถกลาวไดวา หากฝกอบรมโดยมิไดคํานึงถึงความตองการของงาน
และบุคลากร ก็จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการฝกอบรมครั้งนั้นๆ โดยเฉพาะการ
นําผลการเรียนรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหเปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรในการสนับสนุนเพื่อการฝกอบรมบุคลากรครั้งนั้นๆอยางมี
ประสิทธิภาพ
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 กกกกกกกกจากผลงานวิจัยดารณี ตรีนุชกร (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการการ
ฝกอบรมของพนักงานบริษัท เบ็ทเทอร  เท็กซไทล  จํากัด พบวาพนักงานสวนใหญมีความตองการ
ฝกอบรมดานความรู ในเรื่องความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในระดับมากและ
ความรูดานบริหารและการจัดการ  ความรูเกี่ยวกับภาษาตางประเทศอยูในระดับปานกลางซึ่งในดาน
ทักษะนั้นสวนใหญตองการฝกอบรมทางดานปฏิบัติดานเทคนิค เวลาที่ตองการฝกอบรมคือชวง
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน  กันยายน ระยะเวลาในการฝกอบรมตองการฝกอบรมภายใน 2-3 วัน

ผลงานวิจัยตางประเทศ  Mendez  (1994,  อางถึงใน  อารยา ติลกานนท 2540 :32) ได
ศึกษาเรื่อง การฝกอบรมในองคการคาปลีก 5 แหงในสเปน พบวา  มีองคการปลีก 2 แหงซึ่งมีขนาด
เล็กไมมีหนวยงานฝกอบรม มีแตเพียงนโยบายการฝกอบรมของฝายบุคคล องคการคาปลีกแหงที่
สามมีนโยบายการฝกอบรมที่เนนคุณภาพโดยรวมขององคกร สวนอีก 2 องคการเปนองคการขนาด
ใหญซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะสําหรับการฝกอบรมและยังใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมโดยเห็นวา มีผลตอการเจริญเติบโตขององคการหรือการรวมกันจัดทําระหวางฝายจัดการ
และฝายบุคคลแตมีเพียงองคการแหงเดียวเทานั้นที่มีการหาความจําเปนในการฝกอบรมอยางเปน
ระบบ

ดังนั้นบุคลากรจึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน  บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
จะทําใหโรงเรียนดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ การหาความตองการในการฝกอบรมจึงเปนสิ่งที่
จําเปน เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่อยูในเขตจังหวัดนาน ได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง การฝกอบรมจึงทําใหได
ประโยชนอยางเต็มที่ซึ่งจําเปนที่จะตองศึกษาความตองการในการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลกร
ในโรงเรียน เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนาน

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อทราบถึงความตองการในการพัฒนาบุคคลากรโดยการฝกอบรม  ;  กรณีศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนาน 

ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษานี้มุงศึกษาถึงปจจัยการประเมินการฝกอบรมของบุคลากรในโรงเรียนมัธยม 

เขตอําเภอเมือง จังหวัดนาน โดยใชวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methodology) คือการใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยรวบรวมขอมูลการฝกอบรม
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ในหลายๆดานเชน ดานปฐมภูมิ ไดแก การออกแบบสอบถามกลุมตัวอยางและการใชวิธีสัมภาษณ
เชิงลึก และดานทุติยภูมิ   ไดแก การศึกษารวบรวมสถิติ งานวิชาการ และ ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
 กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรที่ทํางานในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จํานวน  
100 คน เนื่องจากโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนประจําจังหวัด และมีบุคลากรมาก จึงไดนํามาใชเปน
ตัวอยางในการศึกษา
 กกกกกกกกกลุมตัวอยาง คือ  บุคลากรที่มีอายุระหวาง 25  ป  ขึ้นไป  ซึ่งเปนครูในโรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนาน จํานวน 100 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ ชวงเวลา ระหวาง เดือนตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

กรอบแนวคิดในการศึกษา

                   ตัวแปรอิสระ                                                                                      ตัวแปรตาม

นิยามศัพท
    

นิยามศัพท

ความตองการของบุคคล
(Individual  Needs)

- เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ
- เพื่อพัฒนาความรู
- เพื่อเพิ่มคุณคาของคน

ความตองการของงาน
(Job  Needs)
- การพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ
- การพัฒนาเจตคติ

ความตองการขององคกร 
(Organization Needs)
- วัตถุประสงคขององคกร
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ความ
ตองการใน

การฝกอบรม
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คํานิยามศัพท  
 1.  การฝกอบรม   หมายถึง   กระบวนการเพิ่มความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ เพื่อกอใหเกิด
ผลในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลอยางสูงสุดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในทิศทาง
อันพึงประสงค
  2.  ความตองการในการฝกอบรม  หมายถึง  สิ่งที่ประสงคใหบุคลากรไดรับคําแนะนําชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจจนเกิดความชํานาญ
  3. บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัดนาน  หมายถึง  บุคลากรที่มีอายุระหวาง 
25 ปขึ้นไป ซึ่งเปนครู  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อยูใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนา
  4.  ทุนมนุษย  หมายถึง  องคประกอบโดยรวมของ ทักษะ คานิยม และ ประสบการณ ซึ่งจัดเปนขีด
สมรรถนะ และขีดความสามารถของกําลังคนในองคกรนั้นๆ
  5.  กระบวนการฝกอบรม หมายถึง  วิธีการ หรือขั้นตอนในการจัดฝกอบรมใหกับครูในโรงเรียน
ประกอบดวย

5.1   การสํารวจความตองการในการฝกอบรม หมายถึง หลักการพิจารณาความ
ตองการฝกอบรม วิธีการหาความตองการ ลักษณะการหาความตองการ

5.2 การจัดหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง วัตถุประสงคของการฝกอบรม เนื้อหาสาระ
กิจกรรมและการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล และระยะเวลา

 5.3   การดําเนินการฝกอบรม   หมายถึง    การกําหนดทิศทาง และวิธีการในการ
ดําเนินงาน       

 5.4 การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม หมายถึงประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
ประเมินทักษะ ความรู ประเมินผลประยุกตใช ประเมินเพื่อปรับปรุง

5.5  จัดทํารายงานสรุปผล หมายถึง    หัวขอการเขียนรายงาน ระดับบุคคลในการ
นําเสนอ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ในทางวิชาการ
1.  เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูในเรื่องความตองการในการฝกอบรมและ

ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
ในทางปฏิบัติ

กกกกกกกก1.  ผลการศึกษาจะชวยพัฒนาในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเปนการ
เสนอแนะแนวทางการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่ทํางานในโรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร   เขตอําเภอเมือง จังหวัดนาน
กกกกกกกก2. ผลการศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม เพื่อทราบประเด็น
ในการฝกอบรมที่ถูกตองเหมาะสม และมีสวนสนับสนุนการวางแผนงานของโรงเรียนในระยะยาว
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กกกกกกกกการศึกษา ความตองการความจําเปนในการฝกอบรม ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1.  ความหมายของการฝกอบรม
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคน
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประเมินผล
4.  งานวิจัยเกี่ยวของและงานวิจัยตางประเทศ

1. ความหมายของการฝกอบรม

ไดมีนักวิชาการจํานวนมากไดกลาวถึงความหมายของการฝกอบรมมีทั้งที่คลายคลึงกัน
และแตกตางกันไป อาทิ 

วิจิตร  อาวะกุล  (2540 : 6)ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา การฝกอบรมมุงที่จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งอาจแบงออกไดเปนดานใหญๆ ที่เกี่ยวของ 3 ดาน 
คือ 

 1. ดานความรู (Knowledge)  การศึกษา สั่งสอนใหความรู ความเขาใจสูงขึ้น  
 2.  ดานทักษะ (Skill)  ความชํานิชํานาญงาน

        3.  ดานทัศนคติ (Attitude) ทาทีความรูสึกนึกคิดดีที่ถูกที่ควรและการสรางสรรค
พัฒนา  สุขประเสริฐ (2540 : 4) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง  กระบวนการสําคัญที่

จะชวยพัฒนาหรือฝกฝนเจาหนาที่หรือบุคลากรใหมที่จะเขาทํางานหรือปฏิบัติงานประจําอยูแลวใน
หนวยงานใหมีความรูความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณใหเหมาะสม
กับการทํางาน  รวมถึงกอใหเกิดความรูสึก เชน ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน อันจะ
สงผลใหบุคลากรแตละคนในหนวยงานหรือองคการมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทําใหหนวยงานหรือองคกรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
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การฝกอบรม คือ “กระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถและทัศนคติ
ระดับหนึ่งไดในเวลาที่กําหนด”   กรมการสงเสริมเกษตร (2532, อางถึงใน นพวรรณ สิงหทอง 
2543 :11)  

การฝกอบรม คือ การพัฒนาบุคคลใหเรียนรูและเขาใจวิธีการใหมๆและใหมีทัศนคติที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  เริงลักษณ  โรจนพันธ  (2539,  อางถึงใน  ชูศรี  ตันพงศ 2541:36)

ดนัย  เทียนพุฒ  (2538 : 18-19) ไดใหนิยามของการฝกอบรมวา
1. การเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับงาน การเพิ่มพูนฝมือ ความชํานาญและการเพิ่มพูน

ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
2. กระบวนการที่จัดตั้งโดยวัตถุประสงคในการที่จะพัฒนาบุคคลใหมีความรูใหมๆ มี

ความชาญในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีในการทํางาน และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ

3. กิจกรรมที่ใหเกิดการเรียนรูในชั่วระยะเวลาหนึ่ง อยางมีระบบแบบแผนเพื่อความ
เปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล

จากการกลาวของนักวิชาการที่ผานมา อาจสรุปไดวา การฝกอบรม คือ กระบวนการ
สําคัญที่จะชวยพัฒนาหรือฝกฝนเจาหนาที่หรือบุคลากรใหมที่จะเขาทํางานหรือปฏิบัติงานประจํา
ยูแลวในหนวยงาน ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณให
เหมาะสมกับการทํางาน โดยมุงใหบุคลากรไดรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆ 
รวมถึงกอใหทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่องคกร
ตองการ อันจะสงผลใหบุคลากรแตละคนในหนวยงานหรือองคการมีความสามารถเฉพาะตัว
สูงขึ้น มีประสิทธิภาพการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทําใหหนวยงานหรือองคกรมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตอไป

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคน

แนวความคิดนี้ผูวิจัยจะกลาวถึง  รูปแบบการพัฒนาคนแบบบูรณาการ  ซึ่งจะศึกษา
การพัฒนา 3 ประการ คือ

ประการแรก    ระดับการพัฒนาคน
       ประการที่สอง ศึกษาการพัฒนาคน
       ประการที่สาม การศึกษาผลลัพธ
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การพัฒนาคน   ถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร หากมีแนวคิดเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการ
พัฒนาคน  นาจะใหองคกรประสบความสําเร็จได  (ดนัย เทียนพุฒ  2543 :178-185)

ในเชิงกลยุทธ  “การพัฒนาคนแบบบูรณาการ” จะเปนการกาวสําคัญของธุรกิจสู
ศตวรรษที่ 21 

“บูรณาการ” (Integrated) มีลักษณะผสมผสาน คือ ตองกระทําในหลายๆเรื่อง หรือใน
หลายกิจกรรมจึงจะประสบความสําเร็จ

ดังนั้น “การพัฒนาแบบบูรณาการ”     จึงเปนรูปแบบที่ปรับกรอบแนวความคิดใหม
 (Paradigm Shift)  ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือตองผสมผสานในทุกเรื่องของการพัฒนาคน
เชน การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) ซึ่งตองใชเครื่องมือตางๆที่องคกรจะสนับสนุน
จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ   

ประการแรก ระดับการพัฒนาคน
        

ระดับการพัฒนาคนแบงไดเปน 3 ระดับ  คือ ระดับบุคคล (Individual   Level)    ระดับ
ทีม/กลุมงาน/ฝายงาน (Team/Group/Department Level) และระดับองคกร (Corporate Level) 
ดังกลาวเปนการแบงเพื่อรองรับโครงสรางองคกรแบนราบ (Flat Organization) หรือองคกรที่มี
ลักษณะแบบเถาแก หรือเจาของกระบวนการ (Process Owner )

ประการที่สอง  ศึกษาการพัฒนาคน

 ในเนื้อหาของการพัฒนาคน คือ การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ/การวางแผน
และพัฒนาอาชีพ และพัฒนาองคกร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 
2.1 การพัฒนารายบุคคลหรือการฝกอบรมและการพัฒนา 
องคกรจะมุงเนนการใหประสบการณการเรียนรู  แกบุคลากรเพื่อบรรลุเปาหมายของ

องคกร ซึ่งจะแยกประเภทของประสบการณการเรียนรูเปน 3 ประเภท ไดแก
2.1.1 การฝกอบรม (Training ) หมายถึง  การมุงที่จะวิเคราะห ทําใหมั่นใจ

และชวยพัฒนาการเรียนรูของพนักงานแตละคน หัวใจสําคัญของการฝกอบรมก็คือพนักงานแตละ
บุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันหรือ กระบวนการทํางานไดอยางครบวงจร การฝกอบรมเริ่มแรก
ก็คือ การเรียนรูของแตละบุคคล เชน
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           -   การฝกอบรมทักษะเบื้องตน (Basic skills Training)
          -   การฝกอบรมปฐมนิเทศ   (Orientation  Training)
           -   การฝกอบรมใหไดตามคุณสมบัติของงาน (Qualifying  Training)
          -   การฝกอบรมขามหนาที่การงาน (Cross Training)
           -   การฝกอบรมซ้ํา/ทบทวน (Retraining)
           -   การฝกอบรมเพื่อเตรียมหางาน (Outplacement Training)

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 การศึกษา (Education)   หมายถึง การเรียนรูเพื่อมุงในงานอนาคต 
หรือการเปลี่ยนแปลงในความรู เปนการชวยแตละบุคคลใหมีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายของอาชีพในอนาคต

จุดเนนการศึกษา  คือ  การเตรียมบุคลากรใหปฏิบัติงานเฉพาะอยางในอนาคต เปน
การศึกษาเพื่องานอื่นไมใชงานในปจจุบัน แตเปนอนาคตที่ไมไกลนัก

สาเหตุจําเปนในการศึกษา
 กกกกกกกกกกกกกกกก1. การวางแผนกําลังคน  (workforce planning) เปนการพยายามพิจารณาถึง
ความตองการกําลังคนในอนาคต และเปนแหลงกําลังคนทั้งภายในและภายนอกองคกร โปรแกรม
การศึกษาสามารถสนองความตองการกําลังคนโดยการขยับภายใน  และใหโอกาสสําหรับบุคลากร
ที่ตองการขยับตําแหนงหนาที่การงานขึ้นได

            2. เตรียมการทดแทน (Preparing Replacements) ตามที่การวางแผน
กําลังคน การใหการศึกษาแกบุคลากรชวยใหบุคลากรมีความพรอมที่จะไปรับงานใหม ซึ่งจะตองใช
เวลาและมีการวางแผนอยางระมัดระวัง เมื่อองคกรความจําเปนตองมีงานใหมๆ เกิดขึ้น การขยับ
บุคลากรจะทําใหไดสะดวกกวา แตถาการใหการศึกษาใหเฉพาะบุคคลที่คิดวาจะมีการโยกยายใน
อนาคตแลว องคกรจะไมมีความพรอมเมื่อเกิดความจําเปนที่ไมไดคาดคิดไวเกิดขึ้น แตละองคกรจึง
ตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ วาขอบเขตการใหการศึกษาแกบุคลากรจะมีขอบเขตขนาดไหน
กกกกกกกกกกกกกกกก3.  การวางแผนอาชีพ  (Career Planing) การศึกษามักจะสัมพันธกับการ
พัฒนาอาชีพและเปนการริเริ่มโดยบุคคลมากกวาองคกร ในองคกรมักจะเรียกวา การศึกษาของ
พนักงาน   (Employee Education) เชน

            -  การศึกษาเพื่อใหไดพื้นฐานที่จําเปนในงาน (Remedial Education)
            -  การศึกษาเพื่อเพิ่มความเปนวิชาชีพ (Qualifying Education)
            -  การศึกษาตอเนื่อง  (Continuing Education )

2.1.3 การพัฒนาพนักงาน(Employee Development)เปนลักษณะที่องคกร
เปนดําเนินการเพื่อพนักงานมุงการวิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยกอใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการ
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เรียนรูเปนการเพิ่มโอกาสใหแตละบุคคลเติบโต ทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เพราะวาเขาเปนแหลงความรูเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคมีประสบการณและความรูจากสิ่งที่ดีดึง
ออกมาจากการทํางาน

2.2 การพัฒนาอาชีพ (Career Development)  
คือวิธีการที่มีระบบซึ่งจัดทําโดยบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีพนักงานที่พรอมดวย

คุณสมบัติและประสบการณจะมีใหเลือกใชหรือสนองตอบความตองการไดทันทีที่บริษัท ตองการ 
ซึ่งจะมีสวนหลักๆคือ

2.2.1   การวางแผนอาชีพ (Career Planning)  อันเปนวิธีการแตละบุคคล
กําหนดเปาหมายอาชีพและแยกแยะวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จเชน การประเมินตนเองเพื่อศึกษา
วาตนเองมีความสามารถ  มีบุคลิกภาพ  ความสนใจ ประสบการณ  ทัศนคติ คานิยม และแรงจูงใจ
ในอาชีพแบบใด การจัดทําคูมือวางแผนอาชีพ ประเมินทางเลือกและโอกาสของอาชีพในอนาคต 
เตรียมกิจกรรมเพื่อความพรอมสําหรับงานและการตัดสินใจในอนาคต การอภิปรายในอาชีพ และ
การจัดอันดับความสําคัญของงาน ความคาดหวังการตอบแทนจากงานที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน 
รวมไปถึงการจัดทําแผนปฏิบัติตามอาชีพ การประเมินผลงานและการใหคําปรึกษาในอนาคต
ถึงแมวาการวางแผนอาชีพจะเปนความรับผิดชอบตอบุคลากรในการรับผิดชอบตอการวางแผน
อาชีพของตนเอง องคกรก็ตองมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในชวงหลังที่ทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยที่สําคัญของการเติบโตและความสําเร็จขององคกร ซึ่งอยูบนสมมุติฐานที่วาบุคลากร
พัฒนามากเพียงใดองคกรยิ่งไดรับประโยชนมากเพียงนั้น

 2.2.2  การบริหารอาชีพ (Career Management)  เปนกิจกรรมและโอกาส
ตางๆขององคกรที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหมั่นใจวา บริษัทจะสามารถมีกําลังคนเกินกวาที่จําเปนและ
ตองการใชในอนาคต เชน การวางแผนกําลังคนสําหรับธุรกิจการจัดสายทางกาวหนาในอาชีพ  
 (Career Paths)  การสรรหาและการคัดเลือก  การพัฒนาในสายอาชีพ การประเมินผลงาน &  การ
ประเมินศักยภาพหรือความสามารถระบบสรางทายาท/แผนทดแทนตําแหนง(Succession Planning) 
เปนตน
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2.3  การพัฒนาองคกร (Organization development)
คือการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Leaning Organization) เพื่อชนะในการ

แขงขัน ซึ่งปจจุบันมีอยู 2 แนวทางคือ การปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง (Continuous 
Improvement) เปนการปรับเปลี่ยนองคกรแบบคอยเปนคอยไป เชน การทํา TQM (Total Quality
Management) หรือการปรับเปลี่ยนที่ไมรุนแรงนักที่เรียกวา กลยุทธการแขงเวลา (Time Baswd 
Strategy) และการปรับเปลี่ยนเปนองคกรอัจฉริยะ หรือองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization)

การเรียนรูของคนในองคกร การเรียนรูของ “คน” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองคกร 
หากอางถึงความหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสวนที่ 1 ที่กลาวถึง การเรียนรูของบุคคล 
ทีม องคกร อาจกลาวงเพิ่มเติมไดวา

2.3.1 การเรียนรูของบุคคล   การเรียนรูของบุคคล ก็ยังคงเปนการเนนที่ 
KUSA คือ

-  ความรู  (Knowledge : K) หมายถึงวา ใหความรูในหลักการ แนวคิด 
หรือมโนทัศน( Concept) ในสิ่งที่บุคคลไดเรียนรู

- ความเขาใจ (Understand : U) เปนลักษณะที่เปนผลตอเนื่องจากความรู
คือ เมื่อมีความรูในหลักการหรือแนวคิดแลวจนสามารถตีความ แปลความ ขยายความในหลักการ 
หรือแนวคิดนั้นไดถือวามีความเขาใจเกิดขึ้น

- ทักษะ (Skill : S) สําหรับทักษะในการทํางานของบุคคลในองคกรนั้นมี
อยู 3 ระดับคือ ขั้นแรก เปนทักษะเบื้องตน หมายถึง เปนการทําโดยดูจากตัวอยาง คําชี้แนะหรือการ
กํากับอยางใกลชิดจากผุบังคับบัญชา ขั้นที่ 2 เปนทักษะที่ทําไดโดยอัตโนมัติ ผูบังคับบัญชาเพียงแต
ใหกรอบและเปาหมาย หรือผลลัพธที่ตองการก็พอ

- ทัศนคติ (Attitude : A) เปนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
แบบแผนในการทํางานโดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจถึงความคิดและ
ความรูสึกของผูอื่น ขณะเดียวกันก็เปดใจพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นดวย

 2.3.2 การเรียนรูของทีม   การเรียนรูของทีมเปนลักษณะที่เรียกวา ทีมการ
เรียนรู (Team Learning) หมายถึง การที่องคกรไดปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนแบบแบนราบ หรือ
แบบยืดหยุน แลวการทํางานแตละแผนก แตละฝายไดปรับใหเปนแบบทีมงาน ดังนั้น ในการทํางาน
โครงการหรือแผนงานใดๆจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน (performance Analysis) 
ตั้งแตเริ่มการทํางาน ขณะปฏิบัติงานและสิ้นสุดการทํางานเพื่อจะไดนําผลสรุปมาเปนบทเรียนหรือ
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ประสบการณ เพื่อสามารถทําไดดีกวาเดิมหรือเรียนรูความสําเร็จจากผลงานที่ผานมาหรือแมกระทั่ง
การเรียนรูจากการทํางานแบบขามทีมงาน

 2.3.3 องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) เมื่อองคกรเกิดการ
เรียนรูในลักษณะ “ทีมการเรียนรู” (Team Learning) จะทําใหองคกรกลายเปน “องคกรแหงการ
เรียนรู”ขึ้นมาได ซึ่งจะตองสัมพันธกับระบบยอย 4 ระบบ คือ ระบบยอยขององคกร ระบบยอยของ
เทคโนโลยี  ระบบยอยของการเรียนรู และระบบยอยของคนเนนเรื่อง การเรียนรูในการทํางาน การ
สรางโมเดลความคิด (Mental Models)  การคิดเปนระบบ (Systems Thinking)  หรือบูรณาการการ
พัฒนาตนเองเปนบุคคลผูรอบรู (Personnel  Mastery)  การมีเปาหมายรวมกัน (Shared Vision)  
       
ประการที่สาม  ศึกษาถึงผลลัพธ

ในการศึกษาของผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาจะมีอยู 3 ประการ  คือ  
 1.  บุคคลมุงผลลัพธดานการจัดผลงาน

       2. ทีม/กลุมงาน/ฝายงาน มุงผลลัพธดานผลสําเร็จของธุรกิจ หรือดัชนีวัดผลสําเร็จ 
(KPls ; Key Performance Indicators) คือ  ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดาน
การเรียนรูและเติบโต
                      3. บูรณาการเขาดวยกัน หมายถึง การมองภาพรวมของการพัฒนาคนจนกระทั่ง
นําไปสูการประยุกตในทางปฏิบัติไดในลักษณะดังนี้

- การพัฒนารายบุคคล จะมุงวิธีการพัฒนาทั้งดานการฝกอบรม การศึกษาหรือการ
พัฒนา เพื่อเนนรายบุคคล ตองการยกระดับผลงานใหเทากับมาตรฐาน ระดับทีมงาน ตองการ
ยกระดับผลงานใหสูงกวามาตรฐาน และระดับองคกร ตองการผลลัพธในดานการจัดผลงานที่เปน
มาตรฐานของโลก

- การพัฒนาอาชีพ  มุงจัดทําในลักษณะยกระดับของขีดความสามารถ ของบุคลากร
หรือระดับบริหาร  โดยตองการผลลัพธดานผลสําเร็จของธุรกิจใน 3 ระดับ เชน  ระดับบุคคล  
ตองการใหระดับพนักงานพัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น แตในระดับบริหารองคกร
ตองการยกขีดความสามารถที่จะเปนคุณลักษณะของผูบริหารในอนาคต ระดับทีมงาน  เปนการยก
ขีดความสามารถของทีม  เพื่อใหไดตามความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies)  ระดับ
ขององคกร เพื่อยกระดับขีดความสามารถใหธุรกิจตอบสนองวัตถุประสงคของธุรกิจเชิงกลยุทธใน 
4 ดาน คือ  ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกระบวนการภายใน กับดานการเรียนรูและเติบโต  ซึ่งเปน
ผลสําเร็จของธุรกิจภายใตความสามารถของทรัพยากรบุคคล
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-  การพัฒนาองคกร  มุงผลลัพธในการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการเรียนรูเพื่อใหเปน
องคกรอัจฉริยะใน 3 ระดับคือ  ระดับบุคคล  พัฒนาใหเปนบุคคลที่รอบรู (Personal  Mastery)  
ระดับทีมงาน  พัฒนาเปนทีมการเรียนรู (Team  Learning)  และระดับองคกร พัฒนาเปนองคกร
อัจฉริยะ (Learning Organization) 

แนวคิดเชิงกลยุทธในการพัฒนาคนที่เปนแนวทางสูธุรกิจศตวรรษที่ 21 ในรูปของ  
“ การพัฒนาแบบบูรณาการ”  ซึ่งผูที่จะทําการพัฒนาในรูปแบบนี้ไดจะตอง

1.  เขาใจเรื่องราวของธุรกิจในดาน วิสัยทัศน  กลยุทธ โครงสรางองคกร  รูปแบบใหม
และการวัดผลสําเร็จธุรกิจเชิงกลยุทธ

2. เขาใจมิติการบริหารและพัฒนาคนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนารายบุคคล การ
พัฒนาอาชีพ และพัฒนาองคกร

       3. เขาใจถึงระดับของการพัฒนาในองคกรรูปแบบใหมทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
ระดับทีมงาน/ฝายงาน และระดับองคกร

        จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคนจะเห็นได องคกรมีความตองการที่จะพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการทํางานมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรโดยตองมี
การบูรณาการเขาดวยกันไมวาจะเปน บุคคล อาชีพ และองคกร เพื่อที่จะไดมองภาพรวมการพัฒนา
คนจนกระทั่งนําไปสูการประยุกตในทางปฏิบัติ การฝกอบรมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาบุคลากร
เหลานี้ ดังนั้น บุคลากรจึงมีความตองการพัฒนาความรูเพื่อที่จะไดรับความกาวหนาทางอาชีพ และ
เพิ่มคุณคาใหกับตัวบุคลากรเอง

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประเมินผล
             

 การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลกากรในองคกรใหมีความรูมีทัศนคติ
ที่ดีตองาน และองคกร เปนกระบวนการที่ดีในการฝกฝนบุคลากรใหมจะเขาทํางานอยูแลวใน
หนวยงานนั้น  ใหมีความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น จนเหมาะสมกับงานที่ทําอยู  เพื่อใหผูอานมี
ความเขาใจมากขึ้น จึงขอกลาวรายละเอียดและแนวคิดการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย

3.1 ความจําเปนที่องคกรตองทําการฝกอบรม
ความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง  สภาพการณ หรือปญหาอุปสรรค

ขอขัดของตางๆที่ตองการดําเนินการหรือแกไขดวยการฝกอบรม เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายหรือ
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว ความตองการในการฝกอบรมถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูเกี่ยวของหรือผูจัดการ
ฝกอบรมควรใหความสนใจและทําความขาใจใหละเอียดอยางชัดเจน

อาจจะสรุปโดยยอไดดังนี้ คือ  (วิจิตร อาวะกุล  2540 : 25-27)
1. พนักงานใหมที่เขามาทํางาน จะมีเพียงความรูกอนการทํางาน ซึ่งได

ศึกษาเลาเรียนมาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย แตยังไมไดอยูในสภาพที่จะปฏิบัติงานใน
องคกรที่มีประสิทธิภาพได ตองมีการสอนงาน อบรมงานเพื่อปรับความรูที่เรียนมาใหสามารถนํามา
ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในองคการได เพราะไมมีสถาบันการศึกษาใดๆ ที่สามารถผลิต
คนใหมีความสามารถที่จะทํางานในองคกรตางๆไดทันที และองคการเองก็มีลักษณะเฉพาะตัว มี
แบบแผน พนักงานใหมที่รับเขามาบางครั้งอาจไดรับการคัดเลือกเพราะมีคุณสมบัติที่งานตองการ 
แตอาจจะปฏิบัติงานไดไมถึงระดับมาตรฐานที่วางไว จึงตองมีการฝกอบรมพนักงานของตัวเอง ไม
วาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือใหญ ใหมีสภาพในการทํางาน

2.   เพื่อการเปลี่ยนแปลงกาวหนาและมีชื่อเสียงขององคการทําใหองคการ
มีความสมบูรณและพรอมที่จะดํารงอยูทามกลางการแขงขัน  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของเจาหนาที่พนักงานจากการฝกอบรมที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เปนประจํา ทันสมัย ทัน
เหตุการณอยูเสมอ

3.  องคการจะดํารงคงอยู จะตองมีความเจริญกาวหนา ขยายกิจการ ทั้ง
การขาย การผลิต การบริการเติบโตกวางขวาง องคการตองสรางคนที่มีความรู ความสามารถ
ออกไปประจํารับภาระหนาที่การงาน ตามสาขางานที่ขยายออกไป จึงจําเปนตองสรางบุคคลใหมี
ความรูความสามารถเพื่อทดแทนเพิ่มเติมและเจาประจําตําแหนงตางๆ ตามขนาดของงานที่ขยาย
ออกไป องคการตองเตรียมคนเอาไว เพื่อรับการเลื่อนตําแหนง โยกยาย ลาออก องคการจึงตอง
พรอมในการฝกอบรมและพัฒนา

 4 .   ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ไมเชื่องชา
เหมือนสมัยกอนไมวาดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เปน
ผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา องคกรมีความสลับซับซอน บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของจึง
จําเปนตองไดรับการอบรมใหมีความรู ความสามารถในการปรับตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป  

5. พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนเวลานาน แมเดิมจะมีความรูความ
ชํานาญ มีความสามารถในขณะหนึ่งเพียงใด เมื่ออยูกับที่นานๆจะเกิดความจําเจ เมื่อยลา เหนื่อย
หนาย ยอทอ ซึ่งเปนธรรมดาของมนุษยที่ไมมีการเพิ่มเติม เคลื่อนไหวดานความรู ขวัญกําลังใจ 
จําเปนที่องคกรตองจัดใหเขากับการสัมมนา เขาประชุม เขารับการอบรม ในระยะที่เหมาะสมปละ
ครั้งเปนอยางนอย เปนลักษณะการฝกอบรม เพื่อการพัฒนา บํารุงขวัญ กําลังใจ
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 6.   องคกรตองวางแผนพัฒนาตําแหนงของเจาหนาที่พนักงานที่ตอง
ฝกอบรม พนักงานที่ใหประโยชนใหกับองคกรอยางเต็มที่ เชน งานที่ตองใชความรู ความสามารถ
พิเศษ งานเทคนิค วิชาการที่ยากๆหรือแมกระทั่งการบริหาร ซึ่งตองใชเวลาในการเตรียมคนและ
ฝกอบรมเปนระยะเวลานาน

 7. เมื่อองคกรมีความสลับซับซอนยอมเกิดปญหาและขอบกพรองในการ
บริหารงานควรจัดการแกไขปรับปรุงอยางเรงดวน ปญหาเหลานี้ทําใหผลงานตกต่ํา ผูปฏิบัติงานมี
ความตั้งใจทํางานนอย งานไมเสร็จสิ้นตามกําหนด ลาชาเสียเวลามากเกินไป อุปสรรคความยุงยาก
อาจมาจากองคกรไมมีการฝกอบรมบุคลากรของตน

 จึงสรุปไดวา งานฝกอบรมจึงมีความตองการ และมีความสําคัญตอองคการ ไมวาเปน
องคกรเล็กหรือใหญ โดยหนวยงานนั้นจะตองจัดโครงการฝกอบรมใหตรง เหมาะสมกับความ
จําเปนของตน รูปแบบ เปนแบบแผนเหมาะกับบุคลากร และงบประมาณ  การฝกอบรมจึงเปน
เทคนิคสําคัญในการพัฒนาองคการที่สําคัญแบบหนึ่ง ที่จะเขามามีบทบาทในการเสริมสราง เพิ่มพูน
ความรู ทักษะ เกี่ยวกับงานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อวาบุคลากรจะสามารถนําความรู
ความสามารถไปใชในชีวิตการทํางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
ประหยัด ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความภาคภูมิใจที่ปฏิบัติงานจนเต็มความรู ความสามารถของตน
อีกดวย

 3.2 ประเภทของการฝกอบรม  
การฝกอบรมสามารถทําไดหลายวิธี  ซึ่งอาจแบงการฝกอบรมเปน 6 

ประเภท ดังนี้
3.2.1 การฝกอบรมกอนการทํางาน (Pre-service Training) หมายถึง 

การศึกษาความรูพื้นฐานในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาจัดหลักสูตรใหสนอง
ความตองการของตลาด เชน แพทย วิศวกร ครู นักเคมี ฯลฯ การศึกษาประเภทนี้ไมไดสอนให
นักศึกษาจบมาเพื่อทํางานหรือบริการประชาชนโดยตรงแตสอนเนนหนักไปในเชิงทฤษฎี หลักการ 
เทคนิค สวนการทํางาน วิธีการปฏิบัติดําเนินงานในโรงงาน สถาบันในชีวิตจริง เปนหนาที่ของ
หนวยงานและนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติหาประสบการณเอาเอง ซึ่งสิ่งนี้เปนปญหาที่องคกรตอง
ฝกอบรมให

 3.2.2   การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการอบรมใหกับบุคคลที่
เขามาทํางานใหมไดรับการบรรจุเขาทํางานในระยะแรก ยังไมรูอะไรเกี่ยวกับงาน เปนการแนะนํา
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ใหพนักงานที่บรรจุใหมไดทราบเกี่ยวกับ นโยบาย วัตถุประสงค ประวัติ กฎระเบียบ ความเปนมา
ของหนวยงาน ผูบริหาร เปนการขจัดขอสงสัยตางๆความลังเลใจในการปฏิบัติงานใหม

 3.2.3 การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Induction  training)พนักงานที่ไดรับ
การฝกอบรมกอนเขาประจําการ (Pre-Service Training) จากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
สาขาวิชา ตางๆ เปนการไดรับความรูพื้นฐานหลัก หรือ ทฤษฏีที่ใชกับงานกวางๆหลายอยาง

 3.2.4 การฝกอบรมระหวางปฏิบัติการหรือประจําการ (In-service 
Training) หมายถึง การจัดการฝกอบรม เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ ความชํานิชํานาญงานใน
หนาที่ที่ตนทํามากยิ่งขึ้น ในขณะที่บุคคลยังดํารงตําแหนงอยู ไมตองลาออกไปเรียน ไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกงานของหนวยงานนั้นในขณะรับการฝกอบรม เชน การพัฒนาระยะสั้น การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จัดวาเปนการฝกอบรมหรือ การพัฒนาบุคลากรในระหวาง
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น

3.2.5   การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง  เฉพาะวิชา  (Specific Training) เปนการ
อบรมเทคนิค ปลีกยอย เปนรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เชน  การอบรมเทคนิค “การตรวจการติดเชื้อใน
รังไข”  ซึ่งเปนการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ที่จัดทําเปนพิเศษของหนวยงาน เพื่อเสริมหลักให
ไดผลดีขึ้น

3.2.6  การอบรมพิเศษ  (Special  Training) เปนการอบรมรายการพิเศษ ที่
นอกเหนือไปจากอบรมหลักขององคการ ทั้ง   5 ขอดังกลาวขางตน เชน  การอบรมอาสาสมัคร  
อบรมลูกเสือชาวบาน การอบรมเพื่อประโยชนตอสังคม สวนรวม หรือการอบรมใหบริการแก
บุคคลนอกหนวยงาน เปนการรวมมือในการจัดอบรมระหวางหนวยงานในสังคมชุมชน

ระดับการฝกอบรม
- การอบรมภายในหนวยงาน (In-House Training)
- การอบรมในประเทศในทองถิ่น (Local  Training) ในตําบล อําเภอ จังหวัด
- การอบรมในระดับภูมิภาค  (Regional  Training)
- การอบรมตางประเทศ  (Overseas  Training)

3.3  กระบวนการจัดฝกอบรม (Training Process)
การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆที่มี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยตองดําเนินการไปตามลําดับขั้นตอนและตอเนื่องเพื่อใหการ
ฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกบุคคล งาน และหนวยงานมากที่สุด เพื่อเปนพื้นฐาน
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และนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ่งละเอียดยิ่งขึ้นกระบวนการจัดฝกอบรมทั้ง 6 ขั้น คือ     (พัฒนา สุข
ประเสริฐ   2540  : 27-53 )

3.3.1  การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
กอนที่จะดําเนินการฝกอบรม เจาหนาที่ผูดําเนินการฝกอบรมจะตองหา

ความจําเปนที่จะตองฝกอบรมเสียกอน ความจําเปนในการฝกอบรม (Training needs) หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวา ทีเอ็น (TN) สภาพการณหรือปญหาอุปสรรคขอขัดของที่ตองการแกไขดวยการ
ฝกอบรมเพื่อใหสามารถบรรลุถึงจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคได

 3.3.1.1 หลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนฝกอบรม
หลักการพิจารณาความจําเปนในการฝกอบรม(ฐีระ ประวาล

พฤกษ  2538 : 79,  อางถึงใน ชอเพ็ชร  สีทอง  2546 :30)  กลาววา การพิจารณาความจําเปนในการ
ฝกอบรม อาจใชขอบงชี้ดังนี้

  -  ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานหรือผูปฏิบัติงานลดลง โดย
พิจารณาจากผลงานทั้งดานปริมาณ และคุณภาพต่ํา

 -   พฤติกรรมในการทํางานของผูปฏิบัติงานเปลี่ยนไปในลักษณะที่ไมพึง
ประสงค

   -   ผูปฏิบัติงานมีความสามารถไมเพียงพอตอการทํางานในหนาที่ 
จําเปนตองเพิ่มพูนความรู
                                            -   เมื่อผูปฏิบัติงานเปลี่ยนหนาที่การงาน เชน การเปลี่ยนการทํางานจาก
แผนกเดิมไปรับผิดชอบงานในแผนกใหมที่มีลักษณะงานตางไปจากเดิม
                                            -  เรื่องที่พิจารณาแลวเห็นวา ถาจัดใหมีการฝกอบรมแลวสามารถนําสิ่ง
อบรมไปสูการปฏิบัติงานไดจริง

 สรุปหลักการพิจารณาความจําเปนในการฝกอบรมควรพิจารณาจากสิ่งตางๆเหลานี้
1. ผลการดําเนินงานของพนักงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ความรู/ ทักษะของพนักงานไมเพียงพอ
4. การปรับเปลี่ยนหนาที่การงาน
5. วิธีการ กระบวนการบริหารจัดการไมดี
6. ปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาการฝกอบรมสามารถจะแกไขปญหาได

ดีกวาวิธีการอื่นๆ และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง
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3.3.2 การจัดหลักสูตรฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรม  หมายถึง  ความรูหรือประสบการณการเรียนรูที่

จัดใหแกผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามที่ตองการของโครงการ สวนที่
สําคัญของหลักสูตรที่จะตองพิจารณา ไดแก  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  เนื้อหาสาระที่จัดและ
ควรระบุเปนที่จะตองพิจารณา ไดแก  วัตถุประสงคการฝกอบรม เนื้อหาสาระที่จัดและควรระบุเปน
รายหัวขอวิชา และระบุกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการใชสื่อในการเรียนการสอนและ
ประเมินผล  การจัดหลักสูตรตองใหเหมาะสมและตรงกับความตองการในการฝกอบรมซึ่งควรจะ
ไดพิจารณาดังนี้

1.  เปนวิชาที่ตอบสนองหรือแกปญหาตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
หรือแกปญหาของโรงเรียน

2.   วิชาที่ระบุในหลักสูตรควรกําหนดวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร 
มีรายละเอียดหรือสาระสําคัญของรายวิชา เพื่อใหการดําเนินงาน หรือการสอนของวิทยากรตรงตาม
วัตถุประสงคและความตองการของผูจัดการฝกอบรม

3.  พิจารณาระยะเวลาเหมาะสมแกความจําเปนเวลาที่จะอํานวยประโยชน
ของผูเขาอบรม หรือชวงที่หนวยงานมีงานเขามา

 3.3.3   การวางแผนโครงการฝกอบรม
การวางแผนโครงการฝกอบรม หมายถึง การกําหนดและตัดสินใจ

ลวงหนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการวา จะทําอะไร  อยางไร เมื่อใด ที่ไหน  และใครเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยกิจกรรมเหลานี้จะตองเปนกิจกรรมที่สรางเสริมประสบการณการเรียนรู
ซึ่งจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตองการ และใน
ทิศทางและวิธีการในการดําเนินงานฝกอบรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและภายในทรัพยากรที่มีอยู เปนกระบวนการที่มีระบบ มีความตอเนื่อง
สอดคลองในการกําหนดและตัดสินใจลวงหนาสําหรับกิจกรรมในการฝกอบรมและพัฒนา จะทํา
อยางไร เมื่อใด โดยใคร   (เทียนฉาย  กีระนันท,  อางถึงใน พัฒนา สุขประเสริฐ 2540 : 37)
 ประโยชนของการวางแผน

1. แผนหรือโครงการจะชวยในการวางแผนที่ดีและเหมาะสมที่สุด
2. แผนชวยใหสามารถดําเนินการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. แผนชวยใหการทํางานผิดพลาดนอยลง
4. แผนชวยใหการทํางานซ้ําซอนกัน และการผลักภาระของงาน
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5. แผนชวยลดการไมประสานงานกัน ชวยใหบุคลากรผูเกี่ยวของรวมมือกันทํางาน
อยางมีระบบและประสิทธิผล

6. แผนชวยควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามตองการ
3.3.4 การดําเนินการฝกอบรม

การดําเนินการฝกอบรม หมายถึง การดําเนินการตางๆตามกิจกรรมที่ไดมี
การวางแผนลวงหนามาแลวใหเปนตามกําหนดอยางประสานสอดคลองกันและเปนไปดวยความ
เรียบรอย เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามกําหนดไว  การดําเนินงานฝกอบรมจะรวมถึงการ
ดําเนินงานในชวงกอนการฝกอบรม ชวงฝกอบรมและหลังการฝกอบรม ชาญ สวัสดิ์สาลี ( 2542 : 
85 )  กลาววา  การที่จะดําเนินการใหประสบความสําเร็จดังกลาวไดนั้น ผูที่รับผิดชอบดําเนินการ
ฝกอบรม จะตองทราบรายละเอียด หลักเกณฑ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ ในการจัดดําเนินการ
ฝกอบรมทั้งหมดเปนอยางดี เพื่อที่จะไดนําไปปรับใชใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพการณ
ตางๆได  นอกจากนี้ อุดมเดช  บูรพภาค (2543 : 1-4 )  กลาววา ขั้นตอนการฝกอบรมแบงเปน 3 
ระยะ
ระยะกอนการฝกอบรม

1. จัดทําหลักสูตร/ โครงการ/ ตารางการฝกอบรม
2. การแจงผูบังคับบัญชาเพื่อใหสงพนักงาน
3. การแจงผูเขารับการฝกอบรมในการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
4. การจัดเตรียมเอกสารในการฝกอบรม/ ประเมินผลการฝกอบรม/ เอกสารที่จะแจก

ในระหวางการฝกอบรม
5. การจัดเตรียมคาใชจายในการฝกอบรม
6. การจัดเตรียมสถานที่โสตทัศนอุปกรณในการฝกอบรม
7. การเตรียมประสานงานฝกอบรม

ระยะระหวางการดําเนินงานฝกอบรม
1. เตรียมการลงทะเบียน /การตอนรับผูเขารับการฝกอบรม
2. พิธีการเปดอบรม
3. ผูที่ตองประจําอยูหองฝกอบรม/ชวยเหลือประสานงานกับวิทยากรและผูเขารับการ

อบรมในเรื่องตางๆ
4. การขอบคุณวิทยากร ในแตละหัวขอวิชาโดยการมอบหมายใหผูเขารับการ  อบรม

โดยมีรางใหผูกลาวขอบคุณแลวหมุนเวียนกันกลาวเมื่อเสร็จแตละหัวขอวิชา
5. พิธีปดการอบรม
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ระยะหลังการฝกอบรม
1. ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร หนวยงานที่ชวยเหลือ
2. ประเมินโครงการ วิทยากร และแบบทดสอบผลการฝกอบรม
3. ทํารูปถาย  พิธีเปด-ปด กิจกรรมของแตละรุนแฟมเก็บ 
4. จัดการเคลียรเรื่องการเงิน หลักฐาน ใบสําคัญใหเรียบรอย
5. จัดทํารายงาน สรุปผลการฝกอบรม ใหผูบริหารที่ดูแลฝายฝกอบรมทราบ

3.3.5 การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
กระบวนการในการประเมินผลการฝกอบรม สมชาย กิจยรรยง  ( 2537 : 

172, อางถึงใน ชอเพ็ชร  สีทอง 2546 :39) กลาววา กระบวนการฝกอบรมที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพนั้นมิใชเพียงทําการฝกอบรมแลวถือวาเสร็จงาน แตจะตองทราบดวยวาการฝกอบรมที่
ทํานั้นมีสภาพเปนอยางไร และสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ตองการหรือไมจึงจําเปนที่
ตองการประเมินผลการฝกอบรม ดังนั้นโดยภาพรวมขั้นตอนการประเมินและติดตามผลการ
ฝกอบรมเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะสามารถทําใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จได

วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม มักเกี่ยวของกับเรื่องตอไปนี้ (ชาญ 
สวัสดิ์, อางถึงใน พัฒนา สุขประเสริฐ 2540: 52-53) คือ

1. การประเมินสัมฤทธิผลของโครงการ พิจารณาดูวาโครงการฝกอบรมมีผล
สัมฤทธิผลตามกําหนดไวในวัตถุประสงคหลักของโครงการ เชน การเรียนรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน

2. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมและการจัดฝกอบรม โดยเนน
ดานความคิดเห็น/ ทัศนคติ หรือปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับ โครงการ/ หลักสูตร 
หัวขอวิชา/ เนื้อหาวิชา การจัดดําเนินงานตางๆ

3. การประเมินประโยชนและคุณคาของโครงการ/หลักสูตร ตอการปฏิบัติงานของผู
เขารับการฝกอบรม โดยเนนประเด็นเกี่ยวกับ ประโยชนของหัวขอวิชาตางๆ ในหลักสูตรตอการ
ปฏิบัติงานการประเมินผลลัพธ/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมในครั้งนี้ โดยพิจารณาใน
ประเด็นตางๆ เชน พฤติกรรมในการทํางานของผูผานการอบรมมีผลตอหนวยงานอยางไร 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการอบรม (ผลการปฏิบัติงานเปน
อยางไร) ความกาวหนาในหนาที่การงานหลังจากการฝกอบรมแลว

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ตองพิจารณาสําหรับการประเมินผลโครงการฝกอบรมคือ  
กกกกกกกกกกกกกกกก-  ปจจัยการนําเขาของการฝกอบรม (Inputs)

                  -   กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process)
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    -   ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม (Outputs) 
3.3.6 การจัดทํารายงานสรุปผล
ในการจัดทํารายงานสรุปผล การดําเนินการใดๆ ก็ตองคํานึงถึงผลงานนั้น

กอใหเกิดประโยชนกับใคร หรือ ใครจะเปนผูใชประโยชนจากผลการประเมินนั้นๆ ดังนั้นการ
ประเมินจะมีประโยชนถารูวาจะตองการประเมินใหใครบาง และเขาจะนําผลการประเมินไปทํา
อะไร ดังนั้นการเขียนรายงานการประเมินจะตองสอดคลองกับผูใชผลการประเมิน จึงอาจจะสรุปได
วา การเขียนสรุปผลการฝกอบรมเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม เพราะถึงแมวาจะมีการวางแผนการฝกอบรม หรือดําเนินการดีอยางไร
ถาไมมีการสรุปรายงานผลการฝกอบรม ก็ถือวาไมสามารถประสบผลสําเร็จสูงสุดในการจัด
ฝกอบรม
รูปแบบของรายงานการประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม อาจแบงได 2 รูปแบบ คือ

1. รายงานรวมฉบับเดียว  เปนรายงานการประเมินผลโครงการรวมทั้งการ
ติดตามผลโครงการฝกอบรม

2. รายงานแยก 2 ฉบับ ประกอบดวย รายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแตยังไมไดติดตามผลการฝกอบรมรายงานการประเมินและติดตาม
ผลการฝกอบรม โดยไดดําเนินการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมไปแลวระยะเวลาหนึ่ง 
อาจจะเปน 45 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน หรือมากกวา ทั้งนี้แลวแตวัตถุประสงคที่ติดตามผล

3.4 ประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม
ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้น เปนที่เห็นเดนชัดและเปนที่

ประจักษกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ก็คือ วิจิตร อาวะกุล (2540 : 41-46)
  1.   สนองความตองการกําลังคน (Meeting  Manpower Needs)
เมื่อเรามีความตองการคนที่มีทักษะ (Skill) มีฝมือ ความชํานิชํานาญงาน

เปนพิเศษเฉพาะงานใหมีประสิทธิภาพ ก็จําเปนตองคัดเลือกผูสมัครงานที่มีความสามารถ มีฝมือ
การทํางานเทานั้น มิใชบรรจุใครก็ไดมาในตําแหนงที่วางอยู และทํางานไปตามสติปญญา
ความสามารถ ความรูที่มีอยู ผูที่คัดเลือกเขามา เมื่อยังมีความรู ความสามารถไมพอ ยังไมถึงระดับที่
พึงพอใจหรือ  ตองการเพิ่มทักษะใหสูงขึ้น จึงตองการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหบุคลากร
มีความสามารถเพียงพอในการทํางานแกองคกร
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 2.   เปนการลดเวลาการเรียนรูใหสั้นเขา (Reduce  Learning Time)
เมื่อการเรียนการสอน การฝกหัดปฏิบัติไดอยางมีระบบระเบียบ ผูสอนมี

ความรูความสามารถในการถายทอดและฝกอบรม ผูเรียนยอมฝกฝนและเรียนรูไดเร็วกวาเรียนดวย
ตนเอง หาวิธีเรียนเอง หรือโดยลองผิดลองถูก ซึ่งเสียเวลาสิ้นเปลือง

 3.  ปรับปรุงความสามารถในการทํางานใหสูงขึ้น   (Improved 
Performance)

ในการขจัดการทํางานผิดๆถูกๆหรือทําไปอยางไมมีความรูความสามารถ 
หรือมีความสามารถ ผีมือ นิสัยการทํางานต่ํา โดยวิธีการฝกอบรมจะชวยสอนและฝกได เขาเหลานั้น
ไดพัฒนา  ความสามารถและฝมือใหสูงขึ้น รวมทั้งผูที่ทํางานอยูแลว  หากตองการปรับปรุงฝมือ 
เทคนิคการทํางานใหสูงขึ้นก็เขารวมได

4 .  ลดความสิ้นเปลือง  (Reduce Wastage)
การทํางานไมเปน ไมเรียบรอย ชักชา  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุ 

แรงงาน เสียเวลา เสียโอกาส นับวาเปนคาใชจายอันมหาศาลที่ตองสูญเสียไป ตรงกันขาม ถา
พนักงานที่ไดรับการฝกอบรม มีความสามารถในการทํางานไดอยางรวดเร็ว จะตัดรายจายสวนเกิน
นี้ออกไปกลายเปนกําไร องคการหนวยงานจึงจะตองดําเนินการฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดปอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดคาใชจายดังกลาว ลดตนทุนการผลิต ประหยัดคาใชจายในการบริการ
ลูกคา

5 .  ลดการขาดลางาน (Less Absenteeism)
สาเหตุที่ทําใหคนงานอยูกับบาน โดยเฉพาะผูทํางานใหม เนื่องจากเกิด

ความอึดอัดใจ ทํางานไมได ไมรูวาจะทําอยางไรดีจึงจะไมถูกตําหนิ วากลาว จากนายจาง เนื่องจาก
ไมไดรับการสอน บอกกลาว แนะนําใหความรูในการที่จะทํางานนั้นๆ จึงมีความรูสึกวาไมอยากไป
ทํางาน ที่ทํางานไมมีความสุขเทาที่บาน ถามีโอกาสขาดงานลางานไดก็จะทํา

  6.   ลดอุบัติเหตุ  (Fewer Accident) 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานที่ไมไดรับการฝกอบรมจะสูงเปน 3-4 เทา ของผู

ที่ไดรับการฝกอบรม กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพชีวิตและความปลอดภัยจึงจะระบุชัดถึงความ
รับผิดชอบของหนวยงาน โรงงานที่จะตองจัดการฝกอบรมใหคนงาน องคการเองก็จะไดประโยชน 
เนื่องจากคนงานขาดงานนอย เพราะการหมุนเวียนเขาออกและอุบัติเหตุลดลง

  7.   ลดการลาออกของงาน (Reduce Labour Turmover)
แมวาในขอนี้จะไมสามารถแสดงใหเห็นไดชัด แตจากการวิจัย พบวา 

คนงานที่ไดรับการฝกอบรมแลวจะมีการลาออกนอยกวาพวกที่มิไดฝกอบรมเทาตัว และองคการใด



24

ที่จัดการฝกอบรมมักเปนองคการที่จัดการบริหารบุคคลอยางมีระบบระเบียบ และมีนโยบายที่ทําให
ผูทํางานเกิดความรูสึกมั่นคงและกาวหนาดวย การสรางบรรยากาศการทํางาน หลอหลอมทัศนคติที่
ถูกตองเหมาะสม จะทําใหพนักงานทุมเทกําลังกายใจใหแกหนาที่ของตน

8. เพื่อประโยชนแกพนักงานผูรับการอบรมเอง (Benefits to Employee )
ฝมือการทํางานของพนักงานที่สูงขึ้น ยอมเปนความตองการของตลาดการ

ทํางาน ทําใหผูเปนผูนําทั้งหนวยงานและนอกหนวยงาน พนักงานที่ผานการฝกปรือมาเปนอยางดี
แลว  ยอมจะไดรับคาจางที่สูงกวา เลือกหนวยงานไดมากกวา มีผูตองการตัวมากกวา รายไดดีขึ้น 
ครอบครัวสบายขึ้น การทํางานมั่นใจ ภาคภูมิใจ รักงานมากขึ้น

3.5  ปญหาและอุปสรรคของการฝกอบรม
3.5.1 ปญหาเกี่ยวกับผูบริหารองคการ  ปญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือ ความไม

เขาใจของผูบริหารในดานการฝกอบรม บางครั้งไปเห็นการอบรมจากภายนอกแลวกลับมาจัดอยางที่
ตนเองไปพบเห็นมา โดยไมไดพิจารณาถึงขีดจํากัดและลักษณะเฉพาะของหนวยงาน ซึ่งเรียกไดวา 
ทําตามแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีเจตคติที่ไมดีเห็นวางานอบรมเปนงานที่ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง ไม
กอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละระดับคือ

1. ผูบริหารระดับสูง
-   นโยบายการพัฒนาและฝกอบรม ในองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยอาจมี

ผลกระทบเกี่ยวกับนโยบายของการฝกอบรม และสภาพที่เปนจริง ถาผูบริหารใหความสําคัญของ
การฝกอบรม นโยบายจะเดนชัด การฝกอบรมเฟองฟู เมื่อเปลี่ยนเปนผูนําไมเขาใจเรื่องการฝกอบรม
จะชะรอทันที

  - การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานฝกอบรม ในองคการที่มีหนวยการฝกอบรมจะ
ประสบปญหากําลังคนไมเพียงพอ ถาเปนหนวยราชการจะขาดการสนับสนุนใหมีการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและทักษะเกี่ยวกับงานฝกอบรมเทาที่ควร สวนในองคกรหนวยงานที่ไมมี
หนวยฝกอบรมของตนเองปญหาจะขาดผูรับผิดชอบงานฝกอบรมที่มีความสนใจและเสียสละเพื่อ
งานอยางจริงจัง

-   การสนับสนุนงบประมาณ จากแนวความคิดที่วา การลงทุนทางธุรกิจที่สําคัญ คือ
การลงทุนในดานของคน เพราะคนเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจ แตการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาคนยังอยูในขอบเขตที่จํากัด ยิ่งหนวยงานราชการพบวาหลายหนวยงานไมไดจัดงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมไวเฉพาะเดนชัดทั้งๆ ที่งบประมาณเอื้อใหสามารถทําได
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2. ผูบริหารระดับกลาง
-   กรณีที่เปนการฝกอบรมภายนอก  การสนับสนุนใหบุคลากรไปอบรม  จะใหความ

รวมมือนอย ยิ่งถาเปนผูบริหารที่มองไมเห็นความสําคัญจะไมสงเลย  ถาเปนการฝกอบรมภายใน
ปญหาที่เกิดคือ  การขาดความเปนเอกภาพในการบริหารงานในองคการ และการประสานงานของ
ฝายฝกอบรมไมดี

-  การสงคนเขาฝกอบรมไมตรงหลักสูตร ขาดความเหมาะสม โดยไมไดพิจารณาวาผูที่
ผานฝกอบรมแลวจะใหกลับไปทํางานหรือรับผิดชอบงานอะไร

3.5.2  ปญหาเกี่ยวกับการฝกอบรม  การฝกอบรมภายใน (In-house
Training)

-  การสรางใหเกิดการยอมรับของผูเขารับการอบรม ซึ่งมีความรูสึกวาเปนการจัด
กันเอง ไมนาสนใจ ถาวิทยากรเปนพวกเดียวกันยิ่งใหความสนใจ

-      การเชิญวิทยากรภายนอก บางครั้งไมไดวิทยากรที่ตองการ เพราะวิทยากรเกงยอม
ขายดีและราคาแพง ถาเปนหนวยงานของรัฐยิ่งเปนปญหาเนื่องจากงบประมาณและระเบียบการจาย
มีขอจํากัดทําใหไมสามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงได

-  ทีมงานของฝายจัดฝกอบรมมีประสบการณไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในขณะที่
ดําเนินการฝกอบรม

-   การจัดอบรมภายใน หากทําพรอมกันอาจมีผลตอการทํางาน ทําใหงานชะงักบาง จัด
ฝกอบรมภายนอก (Domestic Training)

-      ไมสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานที่ตองการใหผูเขารับการอบรม
กลับไปปฏิบัติงานเฉพาะทางได

-      การสงคนไปอบรมภายนอก ปจจุบันตองเสียคาใชจายตอรายบุคคลสูง
-      ไมสามารถสงคนเขาอบรมพรอมกันหลายๆคนได เพราะทําใหกระทบตองาน

ประจํา
3.5.3 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานฝกอบรมการสรางและการจัด

หลักสูตร
-     ความตองการจําเปนของการฝกอบรมไมชัดเจน ทําใหหลักสูตรที่สรางไม

ตอบสนองความตองการและไมสามารถแกไขปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นใหหมดไปได
-    หลักสูตรไมเหมาะกับผูเขาอบรม เนื่องจากขาดขอมูลรายละเอียดของผูเขารับการ

อบรม ทําใหเนื้อหาสาระที่จัดขาดความเหมาะสม
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-     กําหนดเวลาของแตละหัวขอเรื่องไมเหมาะสม ทําใหการอบรมไมเปนไปตาม
กําหนด

- ไมไดกําหนดขอบขายของเนื้อหาสาระที่สําคัญของหัวเรื่อง บางครั้งทําใหวิทยากรให
ความรูในลักษณะที่กวางเกินไป

1.เอกสารและตํารา
-    เอกสารและตํารามีไมพียงพอ ที่มีสวนใหญก็เปนภาษาตางประเทศ ทําใหผูเขารับ

ราชการอบรมไมสามารถใชใหเกิดประโยชนได
- หนวยจัดฝกอบรมไมสามารถจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมใหทันใช เพราะไม

มีความรูเพียงพอ และวิทยากรภายนอกสงตนฉบับใหชา บางครั้งก็ไมมีเอกสารให
- หนวยจัดฝกอบรมมีขีดจํากัดในการจัดหาเอกสารตํารามาใชในการฝกอบรม เชน ขาด

ความรูแหลงเอกสาร งบประมาณจํากัด หนวยฝกอบรมที่เปนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ
2. วิทยากร

-  การสรรหาและเชิญวิทยากรทําไดยาก เนื่องจากผูที่จะเปนวิทยากรมืออาชีพมีจํานวน
จํากัด เวลาวางอาจไมตรงกับชวงเวลาที่จัดฝกอบรม จึงมักไดวิทยากรแทน ทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมขาดความสนใจ

-    วิทยากรที่มีประสบการณสูงแตขาดเทคนิคในการถายทอดความรู
-    วิทยากรบางคนถือการฝกอบรมเปนเชิงธุรกิจ ทําใหหนวยงานของรัฐ หนวยงาน

ธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหาดานการจายคาตอบแทนวิทยากร
-     วิทยากรที่เชิญมาขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถทําใหการฝกอบรมบรรลุเปาหมาย
3. ผูเขารับการฝกอบรม
-   เจตคติของผูเขาอบรมมีความรูสึกวา ผูเขาอบรม คือ ผูที่มีความบกพรองในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหขาดความสนใจและตั้งใจในการฝกอบรม
-  ความรูพื้นฐานของผุไดรับการฝกอบรมมีความแตกตางกันมาก ทําใหเกิดการเรียนรู

ไมเทากัน บางครั้งตองเสียเวลาไปกับการเรียนรูบางเรื่อง
-   พฤติกรรมที่เปนปญหาไดแก ผูเขาอบรมเห็นวาการอบรมเปนการพักผอน จึงไมได

เตรียมตัวเพื่อการอบรม วิทยากรเริ่มบรรยายก็หลับ บางคนเปนผูจมไมลงยึดติดอยูกับตําแหนง
หนาที่ ทําใหบรรยากาศไมดี   บางคนชางพูดผูกขาดการพูดทําใหเสียเวลา บางคนก็ทําตัวเปนผูรู คุย
แขงกับวิทยากร พฤติกรรมเหลานี้กอใหเกิดปญหาและอุปสรรค ทําใหการฝกอบรมไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่คาดหวังไว
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4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
-  หนวยฝกอบรม สวนใหญไมมีสถานที่สําหรับการฝกอบรมโดยเฉพาะ ทําใหไม

สามารถจัดเตรียมและติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆไวได การฝกอบรมแตละครั้งตองจัดและ
เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทําใหเสียเวลาและแรงงาน ตลอดจนไมสามารถพัฒนาใหดีขึ้นได

-  สิ่งอํานวยความสะดวกเชน เครื่องเสียง เครื่องฉาย วัสดุ อุปกรณ มีปญหาในเรื่อง
สภาพไมพรอมใช โดยเฉพาะหนวยฝกอบรมที่เปนของทางราชการ

5. การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม
-  การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมไมชัดเจน ทําใหผลการประเมินขาดความ

ชัดเจน ไมสามารถเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงการฝกอบรมได
- ขาดเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผล ไมสามารถเลือกรูปแบบ

การประเมินผลไดเหมาะสม ตลอดจนการจัดทําแบบประเมิน
- การประเมินผลยังไมสามารถประเมินไดครอบคลุมในประเด็นของความสําเร็จของ

โครงการมุงแตจะประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูเฉพาะเนื้อหาวิชา
- เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม มักจะมองการประเมินเปนเรื่องจับผิด การหา

ขอบกพรอง ทําใหขาดความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
-   ขาดเจาหนาที่ในการติดตามผลการฝกอบรมถาผูเขาอบรมกระจายไปทั่วประเทศยิ่ง

ทําไดยาก
-  เจาหนาที่ขาดเทคนิคในการติดตามผล ไมรูจะติดตามผลอยางไรจะใชเครื่องมือ หรือ

วิธีการติดตามผลไดอยางไร ตลอดจนประมวลผลและการนําเสนอผลการอบรม
- ผูบังคับบัญชา หัวหนางานและผูที่เกี่ยวของของผูเขารับการอบรม ไมคอยใหความ

รวมมือในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการอบรม
3.5.4 ปญหาเกี่ยวกับสถานภาพของนักฝกอบรมหรือเจาหนาที่ฝกอบรม

-  งานฝกอบรมไมมีเปาหมายหลักที่แนชัด เนื่องจากคําบรรยายลักษณะงาน ไมได
กําหนดไว หรือมีเขียนไวแตขาดการเนนใหเปนรูปธรรมทําใหการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมไม
เต็มศักยภาพ

-  หนวยฝกอบรมไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝกอบรม เชน การ
คัดเลือกผูเขารับการอบรม ทําใหขาดอิสระในการทํางาน

-     นักฝกอบรมหรือเจาหนาที่ฝกอบรมขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน
การฝกอบรม
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประเมินผล จะเห็นไดวา   ความตองการของ
องคกรในการฝกอบรมก็เพื่อที่จะทําตามวัตถุประสงคขององคกรและการเปลี่ยนแปลงขององคกร
เทคโนโลยีเพื่อที่จะใหบุคลากรนั้นไดมีความรู  ความสามารถในการทํางาน และการฝกอบรมนั้นจะ
มีคุณภาพบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม
ตอไป

 4.   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและงานวิจัยตางประเทศ

ลัดดา จารึกสถิตวงศ (2535 : 1, อางถึงใน ชอเพ็ชร สีทอง  2546 : 61) ไดศึกษาเรื่อง  
การพัฒนาทรัพยากรกรมนุษยขอบงบบรรษัทขามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีบรรษัทขามชาติญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่กําหนดใหมีขึ้น ใน
กระบวนการบริหารบุคคลของบรรษัทขามชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย สวนใหญ ขึ้นอยูกับ
นโยบายขององคการที่ไดรับการกําหนดมาจากบรรษัทแมในตางประเทศ  และผูบริหารซึ่งเปนคน
ไทย นอกจากนี้ขนาดของบรรษัทก็มีสวนตอการกําหนดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
โดยเฉพาะการใชการกําหนดคําบรรยายงาน และการปฐมนิเทศ สวนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน  
การกําหนดเสนทางกาวหนาในสายงานอาชีพ  การจัดอบรมดานความปลอดภัย การฝกอบรม 
ตลอดจนการจัดกลุมคุณภาพงาน แปรตามขนาดของบรรษัท   มีในบรรษัทขนาดใหญมากกวา
บริษัทขนาดเล็ก รวมทั้งมีรูปแบบที่เปนระบบมากกวาบรรษัทขนาดเล็กดวย       

 การปรับตัวการปรับแผนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่กําหนดขึ้นโดยบรรษัทขาม
ชาติ ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวและปรับแผน คือ การกําหนดนโยบายการบริหารงานที่มีรูปแบบที่
สืบเนื่องมาจากบรรษัทขามชาติที่มีลักษณะการรวมทุน  การปรับแผน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เชน การพิจารณาเลื่อนตําแหนง  บรรษัทขนาดเล็กจะใชการพิจารณาจากคุณภาพงานเปนหลัก สวน
บรรษัทขนาดใหญใชการประเมินผลงานในดานงบประมาณสําหรับการจัดใหมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  และการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาพนักงาน เชน  การฝกอบรม การใหทุน
ศึกษา อื่นๆ ปญหาอุปสรรคที่สําคัญของเรื่องนี้คือ  งบประมาณ โดยพบในบรรษัทขนาดเล็กของ
ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามากกวาบรรษัทขามชาติญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ  ประการ
สุดทายก็คือแนวคิดและปรัชญาการจัดการของผูบริหารที่แปรตามเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยมุงสรางแรงจูงใจของเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ตนสนใจเพื่อใหเกิดการปรับแผนใน
กระบวนการทํางาน
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 อารยา ติลกานนท (2540 : 1)   ไดศึกษาวิจัย เรื่อง  “ ระบบการฝกอบรมบุคลากรของ
องคการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาเมื่อพิจารณาในภาพรวมของระบบการฝกอบรม
บุคลากร พบวา ขนาดองคการประเภทกิจการ และสัญชาติของเจาขององคการ ไมมีผลตอระบบการ
ฝกอบรมบุคลากรเมื่อพิจารณาในองคประกอบยอยของระบบการฝกอบรมบุคลากร พบวา ขนาด
องคการ  ไมมีผลตอการกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม  การกําหนดวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม  การเลือกและการออกแบบการฝกอบรม  และการดําเนินการฝกอบรม แตมีผลตอการ
ประเมินการฝกอบรม ประเภทกิจการ  ไมมีผลตอการกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม  การ
กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม  การเลือกและการออกแบบโครงการฝกอบรม  และการ
ประเมินผลการฝกอบรม  แตมีผลตอการดําเนินการฝกอบรม  กลาวคือ  องคการที่มีประเภทกิจการ
ตางกันมีรูปแบบของหนวยงานฝกอบรม  และสถานการณหรือเงื่อนไขในการสนับสนุนการ
ฝกอบรมแตกตางกัน และสัญชาติของเจาขององคการ  ไมมีผลตอการกําหนดความจําเปนในการ
ฝกอบรมการเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม  และการประเมินผล
การฝกอบรม  แตมีผลตอการกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม  กลาวคือ  องคการที่มีเจาของ
องคการสัญชาติตางกันมีการกําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรมพนักงานระดับบัญชาแตกตางกัน
การกําหนดงบประมาณในการฝกอบรม พบวาองคการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีงบประมาณ
ในการฝกอบรมเฉลี่ย  2.9  ลานบาทตอป  ของรายไดองคการ รูปแบบอื่นๆ  ในการพัฒนาบุคลากร  
พบวา  มีองคการเอกชนสวนใหญ   ที่มีการนํารูปแบบอื่นๆ  มาใชในการพัฒนาบุคลากร และเมื่อ
เรียงลําดับของรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่องคการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากร  และเมื่อ
เรียงลําดับของรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่องคการนํามาใชเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  
การสับเปลี่ยนโยกยายพนักงาน  การใหฝกหัดปฏิบัติงาน การจัดทําแผนทดแทนตําแหนงงาน  และ
การพัฒนาอาชีพใหแกพนักงาน ปญหาในการบริหารงานฝกอบรมที่องคการกําลังประสบอยูใน
ขณะนี้  ไดแก  ปญหาเกี่ยวกับผูบริหารหรือหนวยงานอื่นๆ ไมใหความสนใจ มีทัศนคติที่ไมถูกตอง
ตอการฝกอบรมและไมรวมมือเทาที่ควร  ปญหาเกี่ยวกับผูเขารับการอบรมไมใหความสนใจ  มี
ทัศนคติที่ไมถูกตองตอการฝกอบรม  หรือมีฐานความรูแตกตางกันไป  ปญหาเกี่ยวกับการประเมิน
และติดตามผลการฝกอบรม

อภินันท  ภูประเสริฐ  (2544 : บทคัดยอ, อางถึงใน ชอเพ็ชร สีทอง 2546 : 61)   ไดทํา
การวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติของพนักงานคนไทยที่มีตอระบบการฝกอบรมดานการผลิตระหวาง
บริษัท  ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย  ซึ่งไดทําการวิเคราะหโดยเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางบริษัทญี่ปุนกับบริษัท สหรัฐอเมริกาแยกตามตัวแปรที่ฝกอบรม  ซึ่ง
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แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  วิธีการฝกอบรมของบริษัท,  การฝกอบรมที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง, 
การฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงาน  และปญหาอุปสรรคที่พบจากการฝกอบรม  พบวา  คาเฉลี่ย
ในแตละตัวแปรของประเทศญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกันเล็กนอย  ซึ่งความแตกตาง
ดังกลาวมักเปนไปในลักษณะที่คาเฉลี่ยของบริษัท สหรัฐอเมริกานั้นมากกวาคาเฉลี่ยของบริษัท
ญี่ปุน เมื่อวิเคราะหทางสถิติแบบ  Descriptive  Analysis  โดยแยกเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยพนักงานที่เปนเพศชาย  พนักงานที่เปนเพศหญิง  พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํา  พนักงานที่มี
วุฒิการศึกษาสูง  พนักงานที่เปนชางเทคนิค  และพนักงานที่เปนวิศวกร  ไดผลการศึกษาดังนี้

พนักงานที่เปนเพศชายในบริษัทญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในการฝกอบรม  การฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงาน  และปญหาอุปสรรคที่พบ
จากการฝกอบรม  

พนักงานที่เปนเพศหญิงในบริษัทญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเฉพาะดานการฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงานเทานั้น

พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ําญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในดานการฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงานเทานั้น

พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงในบริษัทญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานการฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงาน  และปญหาอุปสรรคที่พบใน
การฝกอบรม

พนักงานที่เปนชางเทคนิคในบริษัทญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะดานการฝกอบรมที่มีผลตอการปฏิบัติงาน เทานั้นโดยมีความ
แตกตางในดานนี้ทุกตัวแปร 

พนักงานที่เปนวิศวกรในประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเฉพาะดานปญหาและอุปสรรคที่พบจากการฝกอบรมเทานั้น

สีชมพู   โพธิ์ชัย (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาบุคลากร  
ขาราชการตํารวจภูธร  จังหวัดเลย  พบวา ปญหาอุปสรรคตางๆ  ที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรมาก
ที่สุด  คือ  วิทยากรไมมีความรูและประสบการณตรงกับวิชาที่อบรม  รองลงมา คือ  ลักษณะงาน ที่
รับผิดชอบอยูไมสอดคลองกับหลักสูตรที่เขารับการอบรม  ระยะเวลาในการศึกษา  ไมมีเงิน
ทุนการศึกษา  ที่อยูอาศัยอยูหางไกลสถานศึกษา  สุขภาพไมแข็งแรง  อายุมาก  ภาระหนาที่
ครอบครัว  บุตรในอุปการะกําลังศึกษา  คูสมรสไมสนับสนุน  ตามลําดับ
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งามตา   เรืองพลังชูพร  ( 2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการการฝกอบรมของ
พนักงานสายบริษัททั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา
ความตองการฝกอบรมดานนความรู  ในภาพรวมพบวาพนักงานมีความตองการฝกอบรมอยูใน
ระดับมีความตองการมาก  โดยพบวามีความตองการการฝกอบรมในเรื่อง  ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
ของบริษัท  และภาษาอังกฤษเพื่อการคามากที่สุด สวนความตองการฝกอบรมดานทักษะมีความ
ตองการมาก  โดยพบวามีความตองการการฝกอบรมในเรื่องการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด   พนักงานที่มีตําแหนงและประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีความตองการฝกอบรม
ดานความรูและดานทักษะที่ไมแตกตางกัน

Grubb (1990,  อางถึงใน อารยา   ติลกานนท 2540 : น. 32)   ศึกษาการจัดการฝกอบรม
ในบริษัท IBM  พบวา  ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท IBM  ก็ไดมีความพยายามสรางวัฒนธรรมองคกรโดย
ใหความสําคัญกับดารศึกษาและการฝกอบรม ตอมามีการแตงตั้งผูอํานวยการฝายการศึกษาซึ่งมี
ความรับผิดชอบในสาขาตางๆทั่วโลก มีนโยบายการศึกษาคือ ใหการอบรมตรงกับลักษณะงานที่
ตองรับผิดชอบในสาขาตางๆทั่วโลก มีนโยบายการศึกษาคือ ใหการอบรมตรงกับลักษณะงานที่ตอง
รับผิดชอบ มีหลักสูตรและแผนการฝกอบรมเปนคูมือใหพนักงานวางแผนในการพัฒนาตนเอง ทุก
ขั้นตอนดําเนินการอยางเปนระบบและมีการประเมินผล นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอาชีพให
พนักงาน  ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมนี้ดูไดจากคุณภาพของงานที่ดีขึ้นและการรักษาระดับตนทุน
ในการดําเนินการ

Shaban (1993, อางถึงใน อารยา   ติลกานนท 2540 : 35)  ศึกษาเรื่องลักษณะของ
ผูบริหารทรัพยากรมนุษยชาวอียิปต และชาวอเมริกันที่มีตอนโยบาย และการปฏิบัติการในดาน
บริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจที่ใหบริการ :  ศึกษาขามวัฒนธรรม ผูวิจัยไดศึกษาถึงความเหมือน
และความแตกตางระหวางนโยบายและการปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานการสรร
หาและการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และยังไดศึกษา
ถึงความมีประสิทธิผลและความสําคัญของนโยบายในดานดังกลาว โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารฝาย
ทรัพยากรมนุษยจากโรงแรมมีระดับในทิศตะวันออกเฉียงใตของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และ
จากเมืองไคลโรและอเลกซานเดรีย อียิปต จํานวน 14 คน พบวา เมื่อทดสอบสมมติฐานแลว ไมมี
ความแตกตางในดานรับรูของผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษยชาวอเมริกัน และชาวอิยิปตที่มีตอความ
มีประสิทธิผลและความสําคัญของนโยบาย และการปฏิบัติการในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
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ในขอบเขตดานการสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

Caroll  Paine  and  Ivanvich   (1972,  อางถึงใน  ยงยุทธ  ชื่นตา  2542 : 35)  ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับผูอํานวยการหนวยงานฝกอบรมจากหนวยงานฝกอบรมตางๆจํานวน 200 คน  โดยตองการ
หาวา  วิธีการฝกอบรมใดเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่บรรลุวัตถุประสงค  เชน ถาตองการ
เปลี่ยนทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมจะใชวิธีการใด  ผลการวิจัยปรากฏวา  ถาวัตถุประสงคของ
หัวขอวิชาในการฝกอบรมที่ตองการใหผูเขารับการฝกอบรม  เปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ควรใชวิธีการ
ฝกอบรม  โดยกระบวนการกลุม (T-Group or Sensitivity Training) รองลงมาคือ  การแสดงบทบาท
สมมติ และการอภิปรายเปนคณะตามลําดับ และถาวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ตองการพัฒนา
ทักษะในการแกไขปญหา  วิธีการฝกอบรมที่ควรใชคือ

จากผลการสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของและผลงานวิจัยตางประเทศ นั้นพบวา องคกรทุก
องคกรควรที่จะมีการฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความรู ความสามารถ  มีทักษะและ เจต
คติที่ดี และ เขาใจการทํางานมากขึ้น เพื่อที่จะใหองคกรประสบความสําเร็จ
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บทที่   3
วิธีดําเนินการวิจัย

  การวิจัยในหัวขอเรื่องการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม 
ครูโรงโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เขต อําเภอเมือง จังหวัดนาน   เปนการศึกษางานวิจัยแบบผสม 
(Mixed  Methodology)  โดยรายละเอียดแบงออกเปน  5 สวนดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนาน จํานวนครู 100 คน เหตุผลสําคัญในการเลือกประชากรกลุมนี้ เนื่องจากเปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  และเปนโรงเรียนประจําจังหวัด ของจังหวัดนาน นอกจากนี้ยังเปน
โรงเรียนตัวอยางที่ไดรับรางวัลตางๆอาทิเชน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารไดสรางชื่อโดยไดรับ
รางวัลชนะเลิศตอบปญหาประชาธิปไตยภาคเหนือ ครูหลายทานไดรับรางวัลครูตนแบบจาก
กระทรวงศึกษาธิการวาเปนครูที่ไดรับคุณภาพมีความสามารถเปนอยางสูง และนักเรียนยังไดรับ
รางวัลสุดยอดนักประดิษฐที่ไตหวันอีกดวยนั้นจึงเปนสวนหนึ่งที่ผูวิจัยเลือกมาเปนตัวอยางในครั้งนี้

1.2  กลุมตัวอยางคือ  ครูที่มีอายุตั้งแต  25  ปขึ้นไป  ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคาร จํานวน 100 คน ซึ่งในการศึกษานี้ เหตุผลที่เลือกกลุมตัวอยางนี้ เนื่องจาก  เพราะ
อายุ 25  ปขึ้นไป เปนวัยที่จบการศึกษามาพอสมควรและทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเปน
โรงเรียนประจําจังหวัดซึ่งบุคลากรนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมอยูบอยครั้ง ขาพเจาจึงเลือกครู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาเปนกลุมตัวอยาง
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2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

การวิจัยในครั้งนี้เปนแบบผสมซึ่งไดแก การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  แบบสอบถามทั้งแบบเปด (Open ended Questionaires) และ แบบปด (Close ended
Questionaires) ใชสําหรับถามครูผูสอนถึงความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม ปญหา
และอุปสรรคในการฝกอบรมดาน การเรียนการสอน โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ขั้นตอน

สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัว และขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม
1 ขอมูลสถานภาพสวนตัว เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด   ประสบการณดานการ
สอน ตําแหนงหนาที่ ประสบการณดานการฝกอบรม จํานวน 6 ขอ

2.  ขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม ความสมัครใจในการฝกอบรม ประเภทของการ
ฝกอบรม แผนการฝกอบรม ระยะเวลาในการทําแผนฝกอบรม หลักสูตรในการฝกอบรม ระดับของ
ครูในการฝกอบรม มาตรฐานในการฝกอบรม เกณฑในการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม 
จํานวน  9  ขอ

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม
 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรมของครู

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้  ความตองการของบุคคล แบงเปน 3 
หัวขอยอย คือ เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ   เพื่อพัฒนาความรู  และเพื่อเพิ่มคุณคาของคน  ความ
ตองการของงาน แบง เปน 2 หัวขอยอยคือ  การพัฒนาทักษะและประสบการณ  และ การพัฒนาเจต
คติ ความตองการขององคกร แบงเปน 2  หัวขอยอย คือ วัตถุประสงคขององคกร  และการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการใหคะแนนใชเกณฑดังนี้

มากที่สุด ให 5 คะแนน
มาก ให 4 คะแนน
ปานกลาง ให 3 คะแนน
นอย ให 2 คะแนน
นอยที่สุด ให 1 คะแนน
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การแปลความหมายของขอมูล  คาเฉลี่ยของผลการวิเคราะหโดยการกําหนดความกวาง
ของอันตรภาคชั้น  ดังตอไปนี้   ชลันดา  พันธพานิช. (2540:42)

4.50 - 5.00 เทากับ    เห็นดวยมากที่สุด  
3.50 - 4.49 เทากับ    เห็นดวยมาก   
2.50 - 2.49 เทากับ   เห็นดวยปานกลาง   
1.50 - 2.49 เทากับ   เห็นดวยนอย
1.00 - 1.49 เทากับ   เห็นดวยนอยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1.1      ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ของครู   

3.1.2 นําแบบสอบถามไปสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรดวยตนเอง  
พรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดกําหนด  วัน  
เวลา  ที่จะมาขอรับแบบสอบถามคืนจากบุคคลที่ทางผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมให  ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา  2  สัปดาห  โดยเริ่มเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่  3 -20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551   

3.1.3    แบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น  110  ชุด   ไดรับคืน  100  ชุด     
คิดเปนรอยละ  91 

 3.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขอมูลทุติยภูมิไดจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หองสมุด หนังสือ   บทความ   วารสาร   อินเทอรเน็ต  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต  
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4.  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ

4.1 การวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package to the Social Sciences SPSS) 
โดยใชคา รอยละ คาเฉลี่ย    ซึ่งมีขั้นตอนการคํานวณดังนี้

4.1.1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรม ในสวนที่เปนแบบเลือกตอบ วิเคราะหโดยสถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) เพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลและขอมูลทั่วไปของการฝกอบรม โดยแจก
แจงความถี่และคํานวณเปนรอยละ 

4.1.2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความจําเปนของการการฝกอบรม 
และปญหาอุปสรรคในการฝกอบรม ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency)  คํานวณเปนรอยละ 
(Percentage) แลวคํานวณคาเฉลี่ย  (MEAN) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  เพื่อดูวากลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมเปนอยางไร

4.2 การนําเสนอขอมูล  
ลักษณะการนําเสนอขอมูลเปนการนําเสนอแบบเชิงพรรณนา  โดยมีตารางเปน

สวนประกอบ  
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5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

เดือน
กิจกรรม

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอหัวขอ
ตออาจารยที่ปรึกษา
5.2 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ  
บทความ  งานวิจัย  เอกสารอื่นๆ และ
อินเตอรเน็ต
5.3 สงหัวขอวิจัยและชื่ออาจารยที่
ปรึกษาตอคณะกรรมการดําเนินงาน
วิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
5.4 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 1 (บทที่ 1) และปรับเปลี่ยนตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.5 6 สงความกาวหนาของงานวิจัย
ระยะที่ 2 (บทที่ 1-3 และ
แบบสอบถาม) และปรับเปลี่ยนตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5.7 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
5.8 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 3 (ฉบับสมบูรณ) และปรับเปลี่ยน
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความตองการในการพัฒนา
บุคลากรโดยการฝกอบรม กรณีศึกษา: ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 คน ผูวิจัยจึงทําการแจกแบบสอบถามไปเปนจํานวน 110 ชุด ไดรับคืนมา 100 ชุด ผูวิจัย
จึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ตอนที่  1   ขอมูลสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม
ตอนที่  2    ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม
ตอนที่  3    ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม
ขอมูลสถานภาพสวนตัวของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจําแนกตาม เพศ   อายุ  วุฒิ

การศึกษา ประสบการณดานการสอน ตําแหนง  จํานวนครั้งในการฝกอบรม   ดังตารางที่ 1-6
ขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม จําแนกตาม ความสมัครใจหรือทําตามผูบังคับบัญชา   ประเภทของการ
ฝกอบรม  การจัดทําแผนฝกอบรม  ประเภทของการทําแผนฝกอบรม  หลักสูตรที่ตองการเขา
ฝกอบรม  ตําแหนงของผูฝกอบรม  การกําหนดมาตรฐานการฝกอบรม  เกณฑในการฝกอบรม  การ
ปฏิบัติในกรณีที่ไมกําหนดมาตรฐาน คาใชจายในการฝกอบรม ผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
ฝกอบรม  ความสําคัญตอการฝกอบรม  ความตองการของบุคคล  ความตองการของงาน และ   
ความตองการขององคกร   ดังตารางที่ 7-21

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม
เปนการแสดงความคิดเห็นและความตองการของการฝกอบรมของครูโรงเรียนศรี

สวัสดิ์วิทยาคาร ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้  ความตองการของบุคคล แบงเปน 3 หัวขอยอย คือ 
เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ   เพื่อพัฒนาความรู  และเพื่อเพิ่มคุณคาของคน  ความตองการของงาน 
แบง เปน 2 หัวขอยอยคือ  การพัฒนาทักษะและประสบการณ   การพัฒนาเจตคติ ความตองการของ
องคกร แบงเปน 2  หัวขอยอย คือ  วัตถุประสงคขององคกร  และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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ตอนที่  3    ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่   1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม
ตารางที่ 2 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามเพศ

เพศ รอยละ
ชาย 44.0
หญิง 56.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยาง  ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ  44  และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56

ตารางที่ 3   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามอายุ

อายุ รอยละ
25-30  ป 8.0
31-35  ป 11.0
36-40  ป 22.0
41 ปขึ้นไป 59.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 3  พบวากลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมีอายุระหวาง  41 
ปขึ้นไป  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 59.0  รองลงมาคือ 36-40 ป   คิดเปนรอยละ 22.0 ,      31-35 ป                    
คิดเปนรอยละ 11.0  , 25-30 ป  คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา รอยละ
ปริญญาตรี 61.0
ปริญญาโท 39.0
ปริญญาเอก -
รวม 100.0

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารทั้งหมดมีวุฒิ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอย
ละ 39.0 

ตารางที่ 5    คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามประสบการณดานการสอน

ประสบการณ รอยละ
นอยกวา 1 ป 2.0
1-5   ป 4.0
6-10  ป 4.0
10-15  ป 20.0
มากกวา 15 ป 70.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจําแนกตาม
ประสบการณดานการสอนซึ่งประสบการณมากกวา 15 ปมีมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 70.0  รองลงมา 
10-15 ป  คิดเปนรอยละ 20.0 , 6-10  ป และ 1-5 ป  คิดเปนรอยละ 4.0 , นอยกวา  1  ป  คิดเปนรอย
ละ 2.0  ตามลําดับ
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ตารางที่ 6  คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตาม สถานภาพของครู

ตําแหนง รอยละ
ครูผูชวย 4.0
ครู 39.0
ครูชํานาญการ 45.0
ครูชํานาญการพิเศษ 12.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีครูชํานาญการมาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ ครู คิดเปนรอยละ 39.0, ครูชํานาญการพิเศษ    คิดเปนรอย
ละ 12.0, ครูผูชวย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ

ตารางที่ 7   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตาม จํานวนครั้งในการฝกอบรม

จํานวนครั้ง รอยละ
ไมไดเขารวมเลย 2.0
1-5   ครั้ง 24.0
6-10  ครั้ง 32.0
มากกวา  10  ครั้ง 42.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 7   กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จํานวนในการ
ฝกอบรมมากกวา 10 ครั้งมีมากที่สุด   คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง คิดเปนรอยละ   
32.0, 1-5 ครั้ง    คิดเปนรอยละ 24.0, ไมไดเขารวมเลย คิดเปนรอยละ 2.0   ตามลําดับ
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ตารางที่ 8   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตาม การฝกอบรมดวยความสมัคร
     หรือทําตามคําสั่งผูบังคับบัญชา

สมัครใจหรือทําตามคําสั่ง รอยละ
เขาอบรมตามคําสั่ง 24.0
เขาอบรมตามความสมัครใจ 18.0
เปนทั้งสองลักษณะ 58.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีการฝกอบรมทั้งสอง
ลักษณะคืออบรมตามความสมัครใจและอบรมตามคําสั่งผูบังคับบัญชามากที่สุดคิดเปนรอยละ 58.0 
รองลงมาคือ เขาอบรมตามคําสั่ง คิดเปนรอยละ 24.0 , เขาอบรมตามความสมัครใจ  คิดเปนรอยละ 
18.0  ตามลําดับ

ตารางที่ 9 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตาม ประเภทการฝกอบรม

ประเภท รอยละ
อบรมนอกเขต 14.0
อบรมนอกโรงเรียนมากกวาในโรงเรียน 31.0
อบรมในโรงเรียนมากกวานอกโรงเรียน 9.0
อบรมในโรงเรียน 9.0
อบรมนอกโรงเรียนละในโรงเรียน 37.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีการฝกอบรมนอก
โรงเรียนและในโรงเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาคือ อบรมนอกโรงเรียนมากกวาใน
โรงเรียน     คิดเปนรอยละ 31.0, อบรมนอกเขต คิดเปนรอยละ 14.0, อบรมในโรงเรียนมากกวานอก
โรงเรียนและอบรมในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 9.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกโดยการทําแผนการอบรม

การทําแผนอบรม รอยละ
มี 97.0
ไมมี 3.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 10 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีการทําแผนการ
ฝกอบรมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.0 รองลงมาคือ ไมมีคิดเปนรอยละ 3.0  

ตารางที่ 11 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนก โดยการทําแผนประเภทใด

ประเภทแผน รอยละ
ระยะสั้น 58.0
ระยะปานกลาง 13.0
ระยะยาว 26.0
อื่นๆ  (ไมมีแผน ) 3.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  มีการทําแผนระยะสั้น
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58  รองลงมาคือ ระยะยาว คิดเปนรอยละ  26 ,  ระยะปานกลาง จํานวน  13 
คน  คิดเปนรอยละ 13 , อื่นๆ(  ไมมีแผน )  คิดเปนรอยละ 3.0  ตามลําดับ
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ตารางที่ 12   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   จําแนกตามหลักสูตร

หลักสูตร รอยละ
หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน 50.0
หลักสูตรดานการบริหาร 14.0
หลักสูตรในรูปแบบกิจกรรม 16.0
การประชุมทั่วไป 16.0
ดานการปรึกษาปญหา 4.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 12    กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีความตองการใน
การฝกอบรมตามหลักสูตรดานการปฏิบัติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ   หลักสูตรใน
รูปแบบกิจกรรมและการประชุมทั่วไป คิดเปนรอยละ 16.0, หลักสูตรดานการบริหาร     คิดเปนรอย
ละ 14.0, ดานการปรึกษาปญหา คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ

ตารางที่  13 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามระดับตําแหนงของครูที่รับ                                  
      การฝกอบรม

ระดับ รอยละ
ระดับผูบริหาร/ผูอํานวยการ 5.0
ระดับหัวหนาแตละภาควิชาระดับอาจารยสอนแตละวิชา 17.0
ระดับอาจารยสอนแตละวิชา 78.0
รวม 100.0

จากตารางที่ 13 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีระดับอาจารยสอน
แตละวิชามากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.0 รองลงมาคือ ระดับหัวหนาแตละภาควิชา/ระดับอาจารย
สอนแตละวิชา คิดเปนรอยละ 18.0, ระดับผูบริหาร/ผูอํานวยการ     คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 14  คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จําแนกตามมาตรฐานการฝกอบรม

มาตรฐานการฝกอบรม รอยละ
มี 96.0
ไมมี 4.0

รวม 100

จากตารางที่ 14 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีการกําหนดมาตรฐาน
การฝกอบรมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือ ไมมีมาตรฐานในการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 
4.0 ตามลําดับ

ตารางที่ 15   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามการกําหนดเกณฑฝกอบรม

การกําหนดเกณฑ รอยละ
การนําความรูที่ไดรับไปถายทอดกับผูรวมงาน 19.0
การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 65.0
การริเริ่มงานใหม 10.0
งบประมาณที่ใช 2.0
อื่นๆ (ไมมีการกําหนดเกณฑ) 4.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 15 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  มีการนําความรูไป
ประยุกตใชในการทํางานมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 65  รองลงมาคือ การนําความรูที่ไดไปถายทอด
กับผูรวมงาน  คิดเปนรอยละ 19.0 ,  การริเริ่มงานใหม  คิดเปนรอยละ 10.0 ,  งบประมาณ  คิดเปน
รอยละ 2.0 ,  อื่นๆ (ไมมีการกําหนดเกณฑ) คิดเปนรอยละ 4.0  ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   จําแนกตามกรณีที่ไมมีมาตรฐานในการ  
        ฝกอบรมจะปฏิบัติอยางไร

การปฏิบัติในการฝกอบรม รอยละ
ผลักดันใหมีมาตรฐานในการฝกอบรม 51.0
ผลักดันใหมีการฝกอบรมที่ชัดเจน 48.0
ไมตองดําเนินการใดๆ 1.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 16 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีการผลักดันใหมี
มาตรฐานในการฝกอบรมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ ผลักดันใหมีการฝกอบรมที่
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 48.0 , ไมตองดําเนินการใดๆ  คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ

ตารางที่ 17 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   จําแนกตามคาใชจายในการฝกอบรม

คาใชจาย รอยละ
ต่ํากวา 1,000 บาท 49.0
1,000-3,000  บาท 31.0
3,000 บาทขึ้นไป 20.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 17  กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  คาใชจายในการ
ฝกอบรม ต่ํากวา 1,000  บาทมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  49.0  รองลงมา คือ  1,000-3,000  บาท คิด
เปนรอยละ  31.0 ,  3,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   จําแนกตามผูรับผิดชอบคาใชจายในการ  
      ฝกอบรม

ผูรับผิดชอบ รอยละ
โรงเรียน 60.0
ตัวทานเอง 2.0
ตัวทานเองและโรงเรียน 38.0

รวม 100.0

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   ผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการฝกอบรมคือโรงเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ ตัวทานเองและโรงเรียน คิด
เปนรอยละ 38.0, ตัวทานเอง คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ

ตารางที่ 19 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามความตองการ ในการ    
       ฝกอบรม  

รอยละความสําคัญตอความ
ตองการฝกอบรม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

ความตองการของบุคคล 31.0 42.0 27.0
ความตองการของงาน 61.0 34.0 5.0
ความตองการขององคกร 8.0 24.0 68.0

รวม 100.0 100.0 100.0

จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  พบวาความตองการ
ในการฝกอบรมอันดับ 1 คือ ความตองการของงาน คิดเปนรอยละ 61.0  อันดับ 2  คือความตองการ
ของบุคคล คิดเปนรอยละ 42.0  อันดับ 3  คือ  ความตองการขององคกร คิดเปนรอยละ 68.0    
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ตารางที่  20   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จําแนกตามความตองการของบุคคล

รอยละ
ความตองการของบุคคล

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ 30.0 66.0 4.0
เพื่อพัฒนาความรู 69.0 30.0 1.0
เพื่อเพิ่มคุณคาของคน 1.0 4.0 95.0

รวม 100.0 100.0 100.0

จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  พบวา ความตองการ
ของบุคคลนั้น อันดับ 1 คือ  เพื่อพัฒนาความรู คิดเปนรอยละ 69   อันดับ 2  เพื่อความกาวหนาทาง
อาชีพ คิดเปนรอยละ  66  อันดับ 3   เพื่อเพิ่มคุณคาของคน  คิดเปนรอยละ 95

ตารางที่ 21 คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร      จําแนกตามความตองการของงาน  
  

รอยละ
ความตองการของงาน

อันดับ 1 อันดับ 2
เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ 94 6
เพื่อพัฒนาเจตคติ 6 94

รวม 100 100

จากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พบวา ความตองการ
ของงาน  อันดับ 1  เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ คิดเปนรอยละ 94   อันดับ 2  เพื่อพัฒนาเจต
คติ  94  คน คิดเปนรอยละ 94 
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ตารางที่ 22   คารอยละของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร      จําแนกตามความตองการขององคกร

รอยละ
ความตองการขององคกร

อันดับ 1 อันดับ 2
วัตถุประสงคขององคกร 76 24
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 24 76

รวม 100 100

จากตารางที่ 22 กลุมตัวอยางของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พบวา ความตองการของ
องคกร อันดับ 1 วัตถุประสงคขององคกร คิดเปนรอยละ 76 อันดับ 2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
คิดเปนรอยละ 76  
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ตอนที่  2    ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม  กรณีศึกษา ครูโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 เปนการนําเสนอขอมูล ผลการวิจัยของการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม ของครู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  โดยประกอบไปดวยความตองการ 3 ดาน คือ ความตองการของบุคคล 
ความตองการของงาน ความตองการขององคกร

ตารางที่ 23  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอความ
กกกกกกก  ตองการของบุคคล

ระดับความเห็น
เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  ครูสามารถนําความรูที่ได
ไปประยุกตใชในการทํางาน

15
(15.0)

42
(42.0)

46
(46.0)

- -
3.66 0.68

เห็นดวย
มาก

2.การฝกอบรมทําใหครูทํางาน
ผิดพลาดนอยลง

14
(14.0)

32
(32.0)

53
(53.0)

1
(1.0)

-
3.60 0.73

เห็นดวย
มาก

3.  ครูมีการพัฒนาตนเองใน
การทํางานมากขึ้น

11
(11.0)

49
(49.0)

40
(40.0)

- -
3.71 0.65

เห็นดวย
มาก

4. การฝกอบรมเปนการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

15
(15.0)

51
(51.0)

34
(34.0)

- -
3.81 0.68

เห็นดวย
มาก

5.  การฝกอบรมทําใหไดรับ
ความกาวหนาทางอาชีพมาก
ขึ้น

11
(11.0)

33
(33.0)

48
(51.0)

8
(8.0)

- 3.47 0.79
เห็นดวย

ปานกลาง

รวม 3.65 0.72
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่  23  พบวาความตองการของบุคคล เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X =3.65)และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมี
ความเห็นเกี่ยวกับเพื่อความกาวหนาทางอาชีพดังนี้  ครูสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ
ทํางาน  ( X  =3.66 )  การฝกอบรมทําใหครูทํางานผิดพลาดนอยลง ( X =3.60) ครูมีการพัฒนา
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ตนเองในการทํางานมากขึ้น ( X =3.71)การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
( X =3.81)การฝกอบรมทําใหไดรับความกาวหนาทางอาชีพมากขึ้น ( X =3.49)

ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอความ      
กกกกกกกกตองการของบุคคล

ระดับความเห็น
เพื่อพัฒนาความรู มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  เปนการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถของครู

15
(15.0)

67
(67.0)

18
(18.0)

- -
3.97 0.57

เห็นดวย
มาก

2.  การสอนงานเปนวิธีหนึ่ง
ของการฝกอบรม

6
(6.0)

42
(42.0)

44
(44.0)

8
(8.0)

-
3.46 0.73

เห็นดวย
ปานกลาง

3.  การฝกอบรมจะทําใหครูเกิด
การเรียนรู

7
(7.0)

63
(63.0)

30
(30.0)

- -
3.77 0.56

เห็นดวย
มาก

4. การเวียนงานทําใหครูไดรู
งานที่หลากหลาย

7
(7.0)

39
(52.0)

46
(36.0)

8
(8.0)

-
3.45 0.74

เห็นดวย
ปานกลาง

5.  ตองมีการประเมินความรูที่
รับจากการฝกอบรม

17
(17.0)

60
(60.0)

23
(23.0)

- -
3.94 0.63

เห็นดวย
มาก

6. ผลของการประเมินสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการให
เหมาะสม

10
(10.0)

69
(69.0)

21
(21.0)

- -
3.89 0.54

เห็นดวย
มาก

7.  กอนการฝกอบรมควรทํา
หลักสูตรใหชัดเจน

45
(45.0)

40
(40.0)

15
(15.0)

- -
4.30 0.71

เห็นดวย
มาก

8.  การฝกอบรมทําใหเกิดการ
วางแผนการทํางาน

10
(10.0)

77
(77.0)

13
(13.0)

- -
3.97 0.48

เห็นดวย
มาก

รวม 3.84 0.68
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 24 พบวาความตองการของบุคคล เพื่อพัฒนาความรู โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.84)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมีความเห็น
ตอการพัฒนาความรูดังนี้  เปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของครู  ( X   =3.97)  การสอนงาน
เปนวิธีหนึ่งของการฝกอบรม  ( X  =3.46) การฝกอบรมจะทําใหครูเกิดการเรียนรู  ( X =3.77)  การ



52

เวียนงานทําใหครูไดรูงานที่หลากหลาย ( X  =3.45)      ตองมีการประเมินความรูที่รับจากการ
ฝกอบรม ( X =3.94)  ผลของการประเมินสามารถปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสม ( X  =3.89)  
กอนการฝกอบรมควรทําหลักสูตรใหชัดเจน  ( X =4.30) การฝกอบรมทําใหเกิดการวางแผนการ
ทํางาน     ( X =3.97)  

ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอ  
       ความตองการของบุคคล

ระดับความเห็น
เพื่อเปนการเพ่ิมคุณคาของคน มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  การฝกอบรมเปนการเพิ่ม
คุณคาใหกับครู

12
(12.0)

43
(43.0)

45
(45.0)

0 -
3.67 0.68

เห็นดวย
มาก

2.  ทําใหไดเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการทํางาน

14
(14.0)

36
(36.0)

49
(49.0)

1
(1.0)

-
3.63 0.73

เห็นดวย
มาก

3.  ครูสามารถเปนผูสอนงานได 10
(10.0)

56
(56.0)

33
(33.0)

1
(1.0)

-
3.75 0.64

เห็นดวย
มาก

4. การฝกอบรมทําใหครูมีขวัญ
กําลังใจในการสอน

12
(12.0)

51
(51.0)

36
(36.0)

1
(1.0)

-
3.74 0.67

เห็นดวย
มาก

5. การฝกอบรมทําใหไดรับยก
ยองจากบุคคลอื่น

5
(5.0)

39
(39.0)

54
(54.0)

2
(2.0)

-
3.47 0.62

เห็นดวย
ปานกลาง

รวม 3.65 0.77
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 25  พบวาความตองการของบุคคล เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของคน โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X =3.65)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมี
ความเห็นตอการเพิ่มคุณคาของคน ดังนี้  การฝกอบรมเปนการเพิ่มคุณคาใหกับครู  ( X =3.67) ทํา
ใหไดเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน  ( X =3.63)  ครูสามารถเปนผูสอนงานได ( X =3.75) การ
ฝกอบรมทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการสอน ( X =3.74) การฝกอบรมทําใหไดรับยกยองจากบุคคล
อื่น ( X =3.47)   
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ตารางที่ 26   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอ
       ความตองการของงาน

ระดับความเห็น
การพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ
มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  การฝกอบรมทําใหครูมี
ผลงานออกมาดี

10
(10.0)

53
(53.0)

37
(37.0)

- - 3.73 0.63
เห็นดวย

มาก
2.  การฝกอบรมทําใหครูมี
ประสบการณ

11
(11.0)

51
(51.0)

36
(36.0)

2
(2.0)

- 3.71 0.68
เห็นดวย

มาก
3.  การฝกอบรมทําใหครูเกิด
การเรียนรูวิธีการแกปญหา

15
(15.0)

61
(61.0)

24
(24.0)

- - 3.91 0.62
เห็นดวย

มาก
4. ผูจัดฝกอบรมควรมีการ
รายงานผลใหโรงเรียนทราบ

9
(9.0)

67
(67.0)

24
(24.0)

- - 3.85 0.55
เห็นดวย

มาก
5. การฝกอบรมควรใหตรงกับ
หลักสูตรที่ครูสอน

31
(31.0)

42
(42.0)

27
27.0)

- - 3.81 0.58
เห็นดวย

มาก

รวม 3.80 0.69
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 26 พบวาความตองการของงาน ตอ การพัฒนาทักษะและประสบการณ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.80)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์
วิทยาคารมีความเห็นตอการพัฒนาทักษะและประสบการณ ดังนี้ การฝกอบรมทําใหครูมีผลงาน
ออกมาดี ( X =3.73)  การฝกอบรมทําใหครูมีประสบการณใหมๆเพิ่มขึ้น ( X =3.71)  การฝกอบรม
ทําใหครูเกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหา  ( X =3.91)  ผูจัดฝกอบรมควรมีการรายงานผลใหโรงเรียน
ทราบ( X =3.85) การฝกอบรมควรใหตรงกับหลักสูตรที่ครูสอน  ( X =3.81)  
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ตารางที่ 27   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอ
       ความตองการของงาน

ระดับความเห็น
การพัฒนาเจตคติ มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  กอนการทํางานควรใหครู
ไดรับการฝกอบรมเพื่อเจตคติที่
ดีตอโรงเรียน

12
(12.0)

63
(63.0)

25
(25.0)

- - 3.87 0.59
เห็นดวย

มาก

2.  ระหวางฝกอบรมผูจัด
ฝกอบรมตองสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได

8
(8.0)

64
(64.0)

28
(28.0)

- - 3.80 0.556
เห็นดวย

มาก

รวม 3.83 0.58
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 27 พบวาความตองการของงาน ตอ การพัฒนาเจตคติ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X =3.83)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมีความเห็น
ตอการพัฒนาเจตคติ ดังนี้ กอนการทํางานควรใหครูไดรับการฝกอบรมเพื่อเจตคติที่ดีตอโรงเรียน  
( X =3.87)  ระหวางฝกอบรมผูจัดฝกอบรมตองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได ( X =3.80)  
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ตารางที่ 28   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอ  
       ความตองการขององคกร

ระดับความเห็น
วัตถุประสงคขององคกร มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  การจัดหลักสูตรควร
คํานึงถึงวัตถุประสงค

17
(17.0)

61
(61.0)

22
(22.0)

- - 3.95 0.62
เห็นดวย

มาก
2.  ผูจัดควรจัดระยะเวลาในการ
ฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ

16
(16.0)

60
(60.0)

24
(24.0)

- - 3.92 0.63
เห็นดวย

มาก

3.วัตถุประสงคจะตอง
ครอบคลุมชัดเจน

12
(12.0)

65
(65.0)

22
(22.0)

1
(1.0)

- 3.88 0.60
เห็นดวย

มาก
4. การฝกอบรมสามารถสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

11
(11.0)

67
(67.0)

22
(22.0)

- - 3.89 0.56
เห็นดวย

มาก

รวม 3.91 0.61
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 28 พบวาความตองการขององคกร ตอวัตถุประสงคขององคกร โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X =3.91)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมี
ความเห็นตอวัตถุประสงค ดังนี้  การจัดหลักสูตรควรคํานึงถึงวัตถุประสงค  ( X =3.95)  ผูจัดควรจัด
ระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ( X =3.92)วัตถุประสงคจะตองครอบคลุม
ชัดเจน  ( X =3.88) การฝกอบรมสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ( X =3.89)  
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ตารางที่ 29   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเห็นดวยของผูตอบแบบสอบถามตอ
       ความตองการขององคกร

ระดับความเห็น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

X (S.D.) แปลผล

1.  การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทําใหครูเห็น
ความสําคัญ

11
(30.0)

63
(51.0)

26
(19.0)

- - 3.90 0.54
เห็นดวย

มาก

2.  การฝกอบรมทําใหครูเกิด
การเรียนรูการใชเทคโนโลยี
ใหมๆ

16
(16.0)

55
(55.0)

29
(29.0)

- - 3.90 0.55
เห็นดวย

มาก

3. คอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งท่ี
ครูตองไดรับการฝกอบรม

20
(34.0)

57
(50.0)

23
(16.0)

- - 4.0 0.56
เห็นดวย

มาก

รวม 3.93 0.64
เห็นดวย

มาก

จากตารางที่ 29 พบวาความตองการขององคกร ตอดารเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์
วิทยาคารมีความเห็นตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหครู
เห็นความสําคัญ ( X =3.90) การฝกอบรมทําใหครูเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ             
( X =3.90)  คอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งที่ครูตองไดรับการฝกอบรม ( X =4.0)  
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ตอนที่  3    ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 

ขอเสนอแนะ
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ทานไดให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกอบรมโดยแยกตามสถานภาพของครูดังนี้
ครูผูชวย

- ควรมีการฝกอบรมคอมพิวเตอรใหกับครูเกี่ยวกับโปรแกรมตางๆใหมากกวานี้
- ทางโรงเรียนควรแจงลวงหนาเกี่ยวกับการฝกอบรมใหครูในโรงเรียนทราบ
- ควรมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาถายทอดความรูบาง

ครู
- การฝกอบรมควรใหตรงกับหลักสูตรที่สอน
- การฝกอบรมควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน งบประมาณ 

ของแตละโรงเรียน
- อยากใหทางโรงเรียนมีการฝกอบรมภาษาอังกฤษมากขึ้น

ครูชํานาญการ
- การฝกอบรมควรทําใหมีแบบแผนมากขึ้น
- ควรมีการประเมินครูหลังจากการฝกอบรม
- ควรมีการฝกอบรมตางสถานที่มากขึ้นเนื่องจากเปนการแลกเปลี่ยนความรูกับ

โรงเรียนอื่นๆ
- ทางโรงเรียนควรมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมใหมากกวานี้

ครูชํานาญการพิเศษ
  -     ควรมีการฝกอบรมทุกๆเดือนเนื่องจากถาไมไดรับการฝกอบรมครูจะไม

กระตือรือรนใน การสอน
  -     ควรใหผูบริหารไดรับการฝกอบรมดวยเพื่อจะไดนํามาพัฒนาโรงเรียน
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จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

ความตองการในการฝกอบรม

0

10

20

30

40

50

60

70

รอยละ

อันดับ 1 อันดับ2 อันดับ3

ความตองการในการฝกอบรม

ความตองการของบุคคล

ความตองการของงาน

ความตองการขององคกร

จากรูปจะเห็นวา กลุมตัวอยางครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารไดใหความตองการในการ
ฝกอบรมโดย  อันดับ 1  ความตองการของงาน  คิดเปนรอยละ  61    อันดับ 2  ความตองการของ
บุคคล  คิดเปนรอยละ  42    อันดับ 3  ความตองการขององคกร  คิดเปนรอยละ  68

ความตองการของบุคคล

0

20

40

60

80

100

รอยละ

อันดับ 1 อันดับ2 อันดับ3

ความตองการของบุคล

เพื่อความกาวหนาทาง
อาชีพ

เพื่อพัฒนาความรู

เพื่อเพ่ิมคุณคาของคน

จากรูปจะเห็นวา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารไดใหความตองการของบุคคล อันดับ 1 
คือ เพื่อพัฒนาความรู  คิดเปนรอยละ  69.0  อันดับ 2  เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ คิดเปนรอยละ 
66.0  และอันดับ 3  เพื่อเพิ่มคุณคาของคน  คิดเปนรอยละ  95.0
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ความตองการของงาน

0

20

40

60

80

100

รอยละ

อันดับ 1 อันดับ 2

ความตองการของงาน

เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ

เพื่อพัฒนาเจตคติ

จากรูปจะเห็นวา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารไดใหความตองการของงาน อันดับ 1  
เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ  คิดเปนรอยละ   94    อันดับ 2  เพื่อพัฒนาเจตคติ  คิดเปนรอย
ละ 94

ความตองการขององคกร

0

20

40

60

80

รอยละ

อันดับ 1 อันดับ  2

ความตองการขององคกร

วัตถุประสงคขององคกร

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

จากรูปจะเห็นวา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารไดใหความคิดเหนเกี่ยวกับความ
ตองการของงาน  อันดับ 1  วัตถุประสงคขององคกร  คิดเปนรอยละ  76   อันดับ 2  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  คิดเปนรอยละ  76
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่อง  ความตองการในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม กรณีศึกษา  
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  อําเภอเมือง จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตองการใน
การพัฒนาบุคคลากรโดยการฝกอบรม : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  เขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนาน กลุมตัวอยางไดแก  ครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จํานวน 100  คน สถิติที่ใชใน
การวิจัยไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม 
กกกกกกกกขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 
(รอยละ 56.0) อายุ 41 ปขึ้นไป (รอยละ 59.0) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 61.0) มี
ประสบการณมากกวา 15 ป  (รอยละ 70.0)  มีสถานภาพครูชํานาญการ (รอยละ 45.0) จํานวนครั้ง
ในการฝกอบรมมากกวา 10 ครั้ง (รอยละ 42.0) 
กกกกกกกกขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม พบวาสวนใหญมีการอบรมตามคําสั่งและตามความสมัคร
ใจ( รอยละ 58.0)    มีการอบรมนอกโรงเรียนและในโรงเรียน (รอยละ 37.0)   มีแผนการอบรม (รอย
ละ 97.0)  ทําแผนระยะสั้น ( รอยละ 58.0)  จําแนกตามหลักสูตรดานการปฏิบัติมากที่สุด  (รอยละ 
50.0)   ตําแหนงระดับอาจารยสอนแตละวิชา (รอยละ 78.0)  มีมาตรฐานในการฝกอบรม (รอยละ
96.0) การกําหนดเกณฑการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน (รอยละ 65.0) ไมมีมาตรฐานใน
การฝกอบรมโดยผลักดันใหมีมาตรฐานในการฝกอบรม (รอยละ 51.0) คาใชจายต่ํากวา 1,000  (รอย
ละ 49.0)   ผูรับผิดชอบคาใชจายคือโรงเรียน (รอยละ 60.0)  ความตองการในการฝกอบรมสวนใหญ
เลือก ความตองการของงาน (รอยละ 61)   ความตองการของบุคคล เพื่อพัฒนาความรู (รอยละ 69.0)   
ความตองการของงาน เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ    (รอยละ  94.0)   ความตองการของ
องคกรเพื่อวัตถุประสงคขององคกร (รอยละ 76)   
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ตอนที่  2    ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม ของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์
วิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดนาน
กกกกกกก 

จากการวิจัยพบวาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมีความตองการของบุคคลเพื่อ
ความกาวหนาทางอาชีพ   เพื่อพัฒนาความรู  และเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของคน อยูในระดับเห็น
ดวยมากดังนี้

1. เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ พบวา ครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก        
(คาเฉลี่ย = 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับ เพื่อความกาวหนาทางอาชีพมากที่สุดคือ การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางาน รองลงมา ครูมีการพัฒนาตนเองในการทํางานมากขึ้น และสุดทายคิดวา 
ครูสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการทํางาน

2.    เพื่อพัฒนาความรู    พบวา   ครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย = 3.84   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับ เพื่อพัฒนาความรูมากที่สุดคือ กอนการฝกอบรมควรทําหลักสูตรใหชัดเจน 
รองลงมา เปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของครู และ การฝกอบรมทําใหเกิดการวางแผนการ
ทํางาน  สุดทายคิดวาผลของการประเมินสามารถปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสม 
กกกกกกกก 3.   เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของคน   พบวาครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
(คาเฉลี่ย = 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของคนมากที่สุด คือครูสามารถเปนผูสอนงานได รองลงมา 
การฝกอบรมทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการสอน และสุดทาย การฝกอบรมเปนการเพิ่มคุณคาใหกับ
ครู 
                     จากการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีความตองการของงาน เพื่อการ
พัฒนาทักษะและประสบการณ และ การพัฒนาเจตคติ อยูในระดับเห็นดวยมาก

       1.  การพัฒนาทักษะและประสบการณ พบวาครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
มาก (คาเฉลี่ย = 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะและประสบการณ มากที่สุด คือ การฝกอบรมทําใหครูเกิดการ
เรียนรูวิธีการแกปญหา รองลงมา คือผูจัดฝกอบรมควรมีการรายงานผลใหโรงเรียนทราบ และ
สุดทายคิดวา การฝกอบรมควรใหตรงกับหลักสูตรที่ครูสอน

        2.  การพัฒนาเจตคติ   พบวาครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 
3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมีความเห็นเกี่ยวกับ
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การ การพัฒนาเจตคติ   มากที่สุด คือ กอนการทํางานควรใหครูไดรับการฝกอบรมเพื่อเจตคติที่ดีตอ
โรงเรียน รองลงมา คือ ระหวางฝกอบรมผูจัดฝกอบรมตองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
                       จากการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มีความตองการขององคกร  
วัตถุประสงคขององคกรและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยูในระดับเห็นดวยมาก

          1. วัตถุประสงคขององคกร พบวาครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับการวัตถุประสงคขององคกร มากที่สุด คือ การจัดหลักสูตรควรคํานึงถึง
วัตถุประสงค รองลงมา คือ ผูจัดควรจัดระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และ
สุดทายคือ การฝกอบรมสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
กกกกกกกก2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พบวาครูมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่ครูมี
ความเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มากที่สุด คือ คอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งที่ครูตอง
ไดรับการฝกอบรมรองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหครูเห็นความสําคัญ และการ
ฝกอบรมทําใหครูเกิดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ

อภิปรายผล
กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม  ;   กรณีศึกษา   ครู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กกกกกกกกพบวาครูมีความตองการในการฝกอบรมและเห็นถึงความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อ
เปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของครูเพื่อเปนกําลังใจในการพัฒนา
สถานศึกษาซึ่งความตองการฝกอบรมไดอภิปรายผลในแตละประเด็นดังนี้
กกกกกกกก1.  ความตองการในการฝกอบรม     พบวาครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารให
ความสําคัญกับการฝกอบรมเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้   1  คือ  ความตองการของงาน  2  คือ ความ
ตองการของบุคคล  3  คือ ความตองการขององคกร  เนื่องจาก งานมีความสําคัญตอครูเปนอยางมาก
เพราะวาครูตองมีความเขาใจในการทํางานสามารถจัดทําหลักสูตร แผนการสอน และตองสามารถ
เปนผูสอนได ครูจึงมีความตองการในการฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับ เริงลักษณ  โรจนพันธ (2539,  
อางถึงใน  ชูศรี  ตันพงศ 2541 :74)  ที่วา การหาความตองการความจําเปนเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ
และทําใหการฝกอบรมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวและสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรที่วา การ
พัฒนาหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองศึกษาสํารวจสภาพความตองการของงานและผูเรียน
เพื่อกําหนดเปนกรอบอยางกวางๆสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
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กกกกกกกก2.    ความตองการของบุคคล     พบวาครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารใหความสําคัญ
กับความตองการของบุคคลเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาความรู 2. เพื่อความกาวหนาทาง
อาชีพ 3.  เพื่อเพิ่มคุณคาของคน  เนื่องจากครูตองการฝกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู ของตนเองให
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับ เคลือวัลย ลิ่มอภิชาติ (2531, อาง
ถึงใน ดารณี ตรีนุชกร 2546 : 85)  การฝกอบรมโดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรู 
(Knowledge)  พัฒนาทักษะ (Skills)  และพัฒนาทัศนคติ (Attitude)  ดังนั้นเมื่อบุคคลไดรับการ
ฝกอบรมดานความรู ทักษะ และทัศนคติ แลวกลับไปปฏิบัติงานกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดผลดีขึ้นซึ่งนั้นจึงเปนความตองการของบุคคล
กกกกกกกก3. ความตองการของงาน พบวาครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารใหความสําคัญกับ
ความตองการของงานเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 1.  เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ  2 . เพื่อพัฒนา
เจตคติ เนื่องจากครูมีความตองการปฏิบัติงานก็เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและประสบการณของตัวเอง
ใหกาวหนามากยิ่งขึ้น เมื่อมีทักษะและประสบการณมากยอมที่จะเกิดความชํานาญในการสอน ซึ่ง
จะทําใหครูนั้นมีคุณภาพสามารถทํางานใหกับสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ 
กกกกกกกก4.   ความตองการขององคกร   จะเห็นไดวาครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารให
ความสําคัญกับความตองการขององคกรเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 1. วัตถุประสงคขององคกร  2 .การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งความคิดเห็นของครูนั้นจะยึดวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก
เพื่อที่องคกรจะไดมีจุดมุงหมายและครูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติได 

ขอจํากัดในการทําวิจัย
กกกกกกกก1.  เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางของประชากรแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือก ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จึงทําใหกลุมตัวอยางเนนเฉพาะกลุมวิชาชีพ 
และมีศักยภาพของความเฉพาะเจาะจง (Specification) มากเกินไป 
กกกกกกกก2.   เนื่องจากมีขอจํากัดในดานเวลา ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีเวลานอยในการตอบ
แบบสอบถามจึงอาจทําใหขอเสนอแนะในการฝกอบรมมีนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ
ตอบขอซักถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
      ในการศึกษาครั้งตอไปควรที่จะ

กกกกกกกก1. ทําการเลือกกลุมอาชีพอื่นที่แตกตางไปจากกลุมตัวอยางเดิมเพื่อใหสามารถทราบ
ความคิดเห็นที่แตกตางจากกลุมตัวอยางเดิมไดและจะใหผลการศึกษาเปนแบบทั่วไป 
(Generalization)มากขึ้น

     2.  กําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยโดยจะตองพิจารณาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมเพื่อ
วิเคราะหผลลัพธใหชัดเจนขึ้น
ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

       องคกรควรนําผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปดําเนินการตอในเรื่องตอไปนี้ อาทิ 
กกกกกกกก1.  การวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมในระยะยาว อยางตอเนื่อง

      2.  การจัดการฝกอบรม โดยคํานึงถึง ความจําเปนในการฝกอบรม เฉพาะดาน   
 เฉพาะจุดประสงค

      3.  การประเมินผลที่ไดรับจากการฝกอบรมทุกครั้งทั้งในดานผลตอ บุคคล องคกร  
และสังคม
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บรรณานุกรม

งามตา   เรืองพลังชูพร.  “  การศึกษาความตองการฝกอบรมของพนักงานสายบริหารทั่วไป บริษัท
กกกกกกกกอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย จํากัด(มหาชน).”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

      บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
ชลันดา  พันธพานิช.   “การประเมินความจําเปนในการฝกอบรมดานการเรียนการสอนของ         

      คณาจารยในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญา                    
      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540.

ชอเพ็ชร   สีทอง.  “แนวทางการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรธุรกิจเอกชน : ศึกษากรณี 
      สมาคมการบริหารงานบุคคล สมุทรปราการ.”  วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะห
      ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
      2546.

ชูชัย   สมิทธิไกร.   การฝกอบรมบุคลากรในองคกร.  พิมพครั้งที่ 4 .   กรุงเทพมหานคร :   
     สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 .

ชูศรี   ตันพงษ.  “การฝกอบรมครูมัธยมศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
     สอน.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

ดารณี   ตรีนุชกร.  “ความตองการฝกอบรมของพนักงาน: กรณีศึกษา  บริษัทเบ็ทเทอร  เท็กซไทล 
     จํากัด.”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารบัณฑิตธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.

นพวรรณ  สิงหทอง.  “ความตองการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้นของทหารผานศึกใน
     จังหวัดนาน.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร 
     มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.

พนาลี     ทองประเสริฐ.   “ความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาเอกชนไทยในเขต   
     กรุงเทพมหานคร.”   วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต คณะ  
     สังคม สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2535.

พัฒนา   สุขประเสริฐ. กลยุทธในการฝกอบรม.  พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540.
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ยุงยุทธ  ชื่นตา.   “การศึกษาปญหาและความตองการในการฝกอบรมของพนักงาน  บริษัท ไทยคอป
กกกกกกกกเปอรอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน).”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

     การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542.
วิจิตร  อาวะกุล. การฝกอบรม  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ  

     มหาวิทยาลัย,2540 .
อารยา  ติลกานนท.  “ระบบการฝกอบรมบุคลากรขององคการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

    วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
    คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540.



ภาคผนวก
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แบบสอบถาม

เรื่อง  การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม ; กรณีศึกษา  
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   เขตอําเภอเมือง จังหวัดนาน

วัตถุประสงค : เพื่อทราบถึงความตองการในการพัฒนาบุคคลากรโดยการฝกอบรม  ; 
กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนาน 

คําชี้แจง    
          1.  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร

      2.   ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการเปดเผยตอสาธารณะ  
     3.   แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4  ตอนดังนี้

    ตอนที่  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปในการฝกอบรม
ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม
ตอนที่  3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

    4.  กรุณาเลือกคําตอบที่ทานคิดวาเปนจริงที่สุด
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สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   /  ลงใน  (   )  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
หรือเติมขอความในชองวางที่กําหนดให

 1.     เพศ    
  (      )   1. ชาย                (     ) 2. หญิง

2. อายุ      
  (     )  1.   25-30     ป     
  (     )   2.  31- 35    ป   
  (     )   3.  36 -  40  ป
  (     )   4.  41  ปขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดที่ทานจบ
(    )   1.  ปริญญาตรี     
(    )   2.  ปริญญาโท    
(    )   3.  ปริญญาเอก   
(    )   4.   อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………..

4. ประสบการณดานการสอนในโรงเรียนของทาน
(    )   1.   นอยกวา 1 ป (    )   4.    11- 15   ป
(    )   2.    1 - 5    ป (    )   5.    มากกวา 15 ป
(    )   3.    6 - 10  ป

5. ปจจุบันทานดํารงสถานภาพการทํางาน
(    )   1. ครูผูชวย (    )  4.   ครูชํานาญการพิเศษ
(    )   2.  ครู (    )   5.  อื่นๆโปรดระบุ…………………
(    )   3.  ครูชํานาญการ
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6.  ในชวงป  2540 – 2551  ทานมีโอกาสไดเขารวมการฝกอบรมเพิ่มความรู ความสามารถดาน  
การเรียนการสอนเปนจํานวนกี่ครั้ง
(    )  1.  ไมไดเขารวมเลย

 (    )   2.  1 - 5     ครั้ง
(    )   3.   6 - 10   ครั้ง
(    )   4.  มากกวา 10  ครั้ง
(    )   5.  อื่นๆโปรดระบุ………………………….

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรม
7.  ในการฝกอบรมทานฝกอบรมดวยความสมัครใจหรือเปนคําสั่งผูบังคับบัญชา

(   )  1.   เขาอบรมตามคําสั่ง
(   )  2.   เขาอบรมตามความสมัครใจ
(   )  3.   เปนทั้งสองลักษณะ

8.  โรงเรียนของทานมีการจัดการฝกอบรมประเภทใด
(    )  1. อบรมนอกเขต
(    )   2. อบรมนอกโรงเรียนมากกวาในโรงเรียน
(    )   3. อบรมในโรงเรียนมากกวานอกโรงเรียน
(    )   4. อบรมในโรงเรียน
(    )   5. อบรมนอกโรงเรียนและในโรงเรียน
(    )   6. อื่นๆโปรดระบุ……………………………………..

9. โรงเรียนของทานมีการจัดทําแผนการอบรมหรือไม
(     )   1. มี
(     )   2. ไมมี

10.  กรณีที่มีการจัดทําแผนการอบรม  โรงเรียนของทานเนนจัดทําแผนประเภทใดมากที่สุด
(     )    1.  ระยะสั้น (     )    3.  ระยะยาว

       (     )    2.  ระยะปานกลาง (     )    4. อื่นๆโปรดระบุ………..
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11. หลักสูตรที่ทานตองการ เขาอบรมมีหลักสูตรใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(     )    1. หลักสูตรดานการปฏิบัติงาน (      )    4.  การประชุมทั่วไป
(     )    2. หลักสูตรดานการบริหาร  (      )   5. ดานการปรึกษาปญหา
(     )    3. หลักสูตรในรูปแบบกิจกรรม  (      )   6.   อื่นๆโปรดระบุ…………

12.  บุคลากรที่สงเขารับการอบรมสวนใหญอยูในระดับใด
(    )   1.    ระดับผูบริหาร/ ผูอํานวยการ
(    )    2.   ระดับหัวหนาแตละภาควิชา
(    )    3.    ระดับอาจารยสอนแตละวิชา
(    )    4.    อื่นๆโปรดระบุ…………………………………..

13. โรงเรียนของทานไดกําหนดมาตรฐานการฝกอบรมหรือไม
(    )    1.   มี
(    )    2.  ไมมี

14. กรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานการอบรมโรงเรียนของทานมีการกําหนดเกณฑอยางไร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(    )    1.   การนําความรูที่ไดรับไปถายทอดกับผูรวมงาน
(    )     2.   การนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
(    )     3.   การริเริ่มงานใหม
(    )     4.   งบประมาณที่ใช
(    )     5.     อื่นๆโปรดระบุ……………………………………..

15. กรณีที่ไมมีมาตรฐานในการฝกอบรม  โรงเรียนของทานปฏิบัติอยางไร
(    )    1.    ผลักดันใหมีมาตรฐานในการฝกอบรม
(    )    2.    ผลักดันใหมีการฝกอบรมที่ชัดเจน
(    )    3.    ไมตองดําเนินการใดๆ
(    )    4.    อื่นๆโปรดระบุ…………………………………....
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   16.  ทานคิดวาคาใชจายในการฝกอบรมประมาณเทาไร
(    )      1.   ต่ํากวา   1,000   บาท
(    )      2.    1,000 - 3,000   บาท
(    )      3.    3,000   บาทขึ้นไป

   17.  ทานคิดวาใครควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรม
(    )     1.   โรงเรียน
(    )     2.     ตัวทานเอง
(    )     3.     ตัวทานเองและโรงเรียน
(    )     4.      อื่นๆโปรดระบุ………………………….

18. ทานคิดวาปจจัยใดมีความสําคัญตอความตองการฝกอบรมมากที่สุด
 (โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
 (    )     1.    ความตองการของบุคคล

        (    )     2.    ความตองการของงาน
 (    )     3.    ความตองการขององคกร
 (    )     4.    อื่นๆโปรดระบุ……………………………

     19.  ทานคิดวาความตองการของบุคคลในขอใดสําคัญที่สุด (โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
        (    )     1.   เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ
        (    )    2.   เพื่อพัฒนาความรู

  (    )    3.   เพื่อเพิ่มคุณคาของคน
  (    )    4.    อื่นๆโปรดระบุ………………………………

20.  ทานคิดวาความตองการของงานในขอใดสําคัญที่สุด (โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
   (    )     1.   เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ

        (    )    2.    เพื่อพัฒนาเจตคติ
   (    )    3.    อื่นๆโปรดระบุ………………………………
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21.  ทานคิดวาความตองการขององคกรในขอใดสําคัญที่สุด (โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
   (    )     1.   วัตถุประสงคขององคกร

        (    )    2.    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   (    )    3.    อื่นๆโปรดระบุ………………………………

สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการฝกอบรม โดยกาเครื่องหมาย /  ลงใน  
ชองที่ตรงกับความเปนจริงขององคกรทานมากที่สุด

- ความตองการของบุคคล

ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

ที่
การฝกอบรม มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

22.
เพื่อความกาวหนาทางอาชีพ
ครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการทํางาน

23. การฝกอบรมครูกอนเขาทํางานเปนวิธีหนึ่งที่
ทําใหการทํางานผิดพลาดนอยลง

24. การฝกอบรมทําใหครูมีการพัฒนาตัวเองใน
การทํางานมากขึ้น

25.   การฝกอบรมทําใหเปนการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางาน

26. การฝกอบรมทําใหไดรับความกาวหนาทาง
อาชีพ  มากขึ้น

27.
เพื่อพัฒนาความรู
การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถของครูในโรงเรียน

28. การสอนงานถือเปนวิธีหนึ่งของการ
ฝกอบรม

29. การฝกอบรมจะทําใหพนักงานเกิดการเรียนรู
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ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

ที่
การฝกอบรม มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
30. การเวียนงานเปนวิธีการฝกอบรมวิธีหนึ่งที่

ทําใหครูไดเรียนรูงานที่หลากหลาย
31. การฝกอบรมที่ดีตองประเมินความรูที่ครู

ไดรับจากการฝกอบรม
32. ผลของการประเมินสามารถปรับปรุง

กระบวนการอบรมใหเหมาะสม
33. กอนการฝกอบรมควรมีการจัดทําหลักสูตร

ใหชัดเจน
34. การฝกอบรมจะทําใหครูเกิดการวางแผนการ

ทํางาน

35.
การเพิ่มคุณคาของคน
การฝกอบรมเปนการเพิ่มคุณคาใหกับครู

36. การฝกอบรมทําใหครูไดเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการทํางาน

37. ครูที่ไดรับการฝกอบรมสามารถเปนผูสอน
งานได

38. การฝกอบรมทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการ
สอน

39. การฝกอบรมทําใหครูไดรับการยกยองจาก
บุคคลอื่น
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- ความตองการของงาน

ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

ที่
การฝกอบรม มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

40.
การพัฒนาทักษะและประสบการณ
การฝกอบรมทําใหครูมีผลงานออกมาดี

41. การฝกอบรมสามารถทําใหครูมี
ประสบการณ

42. การฝกอบรมในการทํางานเปนวิธีการหนึ่งที่
ทําใหครูเกิดการเรียนรูแกปญหาวิธีการ
ทํางาน

43. ผูจัดฝกอบรมควรมีการรายงานผลการ
ฝกอบรมใหโรงเรียนทราบ

44. การฝกอบรมควรใหตรงกับหลักสูตรที่ครู
สอน

45.
การพัฒนาเจตคติ
กอนการทํางานควรใหครูไดรับการฝกอบรม
เพื่อเจตคติที่ดีตอโรงเรียน

46. ระหวางการฝกอบรมผูจัดฝกอบรมตอง
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
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- ความตองการขององคกร

ระดับความคิดเห็น
ลําดับ

ที่
การฝกอบรม มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

47.
วัตถุประสงคขององคกร
การจัดหลักสูตรจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของโรงเรียน

48. ผูจัดควรจัดระยะเวลาในการฝกอบรมให
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการฝกอบรม

49. วัตถุประสงคจะตองครอบคลุมชัดเจน
50. การฝกอบรมสามารถสรางชื่อเสียงใหกับ

โรงเรียน

51.
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหครู
เห็นความสําคัญของฝกอบรม

52. การฝกอบรมจะทําใหครูเกิดการเรียนรูการ
ใชเทคโนโลยีใหมๆ

53. คอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งที่ครูจําเปนตอง
ไดรับการฝกอบรม

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาว  พุทธพร  ภักดี
วันเดือนปเกิด     วันที่  17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2529
ที่อยู 36 ถนน สุมนเทวราช   ตําบลในเวียง อําเภอเมือง   จังหวัดนาน 55000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.    2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีนาน จังหวัดนาน
พ.ศ.    2551 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี


