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บทท่ี 1 บทนํา HRD

อ.รังสมิา สวางทัพ
สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย

หัวขอการเรียน
1.จุดประกายความคดิ HRD

2.ความเปลี่ยนแปลงที่ทาํใหจําเปนตอง HRD

3.ความสัมพันธของ HRD & HRM

4.งาน HRD: Training

   4.1.ความหมาย 

   4.2.วัตถุประสงค 

   4.3.ประเภท

   4.4.ประโยชน

   4.5.ปจจัยสงเสริมความสาํเร็จ
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จุดประกายความคดิ 1

• การสราง Competitive advantage ใหแกองคการ 
จําเปนตองมทีรัพยากรมนษุยที่มคีวามเปนเลศิ• ปจจุบัน งาน HRD จงึจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคการใหมสีมรรถนะ (Competency) เพราะ.....

Competency: Definition

    คุณลักษณะอันเปนพื้นฐานของบุคคล   

ท่ีจะสงผลตอประสทิธภิาพ และ/หรือ 

การมีผลงานท่ีดเีลศิในการทํางาน
“an underlying characteristic of a person which results 

in effective and/or superior performance in a job.” 

(Boyatzis, 1982: 97) 

Boyatzis, R.E., The Competence manager: A model for effective performance. New York: Wiley, 1982.

จุดประกายความคดิ 2 
Human capital VS Intellectual capital

ทนุมนุษย

ความรู ทักษะความสามารถ 
ความดงีาม สมรรถนะตางๆ   

ที่สั่งสมในตัวบุคคล และ 
นํามาใชประโยชนแกองคการ 

HUMAN CAPITAL

ทุนปญญา

(เกดิจากทุนมนุษย) การครอบครองความรู ประสบการณ 
ความคดิสรางสรรค และปจจัยอื่นเพ่ือกอใหเกดิประโยชน

ตอองคการ แบงเปน 2 ประเภท

INTELLECTUAL CAPITAL มี 2 ประเภท

1. CUSTOMER CAPITAL 

2. ORGANIZATIONAL CAPITAL 

Customer capital

• สนิทรัพย/ปจจัยตางๆ ภายในองคการ ที่จะชวยใหกลุมลูกคา

เปาหมาย กลายมาเปนลูกคาขององคการ เชน ความสัมพนัธ  

ที่ดกีับลูกคา ความพงึพอใจของลกูคา ภาพลักษณชื่อเสยีงของ

องคการ ตราย่ีหอ เครอืขายและชองทางการจดัจําหนาย

organizational capital

• ปจจัยภายใน ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการเพิ่ม

ประสทิธภิาพภายในองคการ เชน กลยุทธ ระบบ          

วธิกีารดําเนินงาน กระบวนการทํางาน วัฒนธรรม

องคการ รวมท้ังความรู (Knowledge) ตางๆ ท่ีองคการมี 

เชน ลิขสทิธิ์ สทิธบิัตร ฐานขอมูล

สรุปความคดิ Competency,

Human capital, Intellectual capital

“สมรรถนะตางๆ (Competency) ท่ีสั่งสมในตัวบุคคล (Human capital) 

ท่ีนําออกมาใชสรางสรรคสิ่งตางๆ (Intellectual capital) จนเกิดเปน

ปจจัยภายใน ในการดําเนนิงานขององคการ (Organizational capital) 

เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดกัีบลูกคา/ผูมารับบรกิาร จนกลายเปน

ลูกคาท่ีดีขององคการ (Customer capital)”

ดังน้ัน งาน HRD จงึจําเปนตองพัฒนาพนักงานใหม ี Competency
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ความเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหจําเปนตอง HRD

•Globalization ท่ัวโลกเชื่อมโยงกันอยาง            

ไรพรมแดนในทุกดาน และมอีทิธพิลตอการ

ดําเนนิงานขององคการ เพื่อใหอยูรอด-กาวหนา 

จงึตองเพิ่ม “สมรรถนะ” ของ คน-องคการ       

ใหสามารถแขงขันได 

  

• Economic integration การรวมตัวกนัทาง

เศรษฐกิจ (ASIAN, APEC, OPEC, NAFTA) เพ่ือ

สรางอํานาจตอรองใหไดเปรียบในเชงิแขงขนัท้ัง

ภายใน-ระหวางกลุม 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหจําเปนตอง HRD

• Technological advances ทําให life cycle ของ

การบริโภคสั้นลง ธุรกิจตองตอบสนองใหทันตอ

ความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนอยางรวดเรว็            

ทําให 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหจําเปนตอง HRD

•Changes in population structure ปญหาสังคม

สูงอายุ ทําใหเร่ิมมี

ความเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหจําเปนตอง HRD
ความสัมพันธของการฝกอบรมกับระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
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ผูไดรับคัดเลือกสามารถเรยีนรูไดเร็ว 

มเีหตุผลประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกที่ชัดเจน

ประหยัด คชจ.ในการ

ฝกอบรมอยางไรทศิทาง

เนนการพัฒนา

สมรรถนะที่ชวยในการ

พัฒนาผลงานมากที่สดุ

หลีกเลี่ยงเนน

ความสําคัญของบุคคล

ในการสรางความ

แตกตาง

สรางความชัดเจนวาพฤติกรรมแบบใดจะชวยสรางความดีความชอบให

เกดิข้ึนได และสรางแรงจูงใจที่ดีข้ึน อันนําไปสูการพัฒนาผลงาน

หลกีเลี่ยง คชจ.ที่เกิดจาก
การเลื่อนตําแหนงเกิน

ความจําเปน 

ระบุและรักษาศักยภาพได
ดขีึ้นและสรางแรงจูงใจที่

ดขีึ้น นําไปสูการพัฒนา
ผลงาน

ชวยลดปญหาการ

วาจางที่ไมเหมาะสม 

สรางความชัดเจนใน

ตําแหนงงาน
กระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ เปนการเรยีนรูท่ีเก่ียวกับ

งานในหนาที่ปจจบุัน ท่ีนายจางเปนผูจัดใหแกพนักงาน เพื่อ

เพิ่มพูน K-U ใหมากขึ้น, มี A ที่ดตีอการทํางาน, ทําใหมี M

ขวัญกําลงัใจด,ี และม ีS ที่จําเปนตอการทํางานในหนาที่ให

สําเร็จ  ทําใหบุคคลเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานใหมี

Efficiency + Effectiveness 

T R A I N I N G

1. Self-Awareness การรูเทาทัน/ตระหนักรูตนเอง
• รู-เขาใจบทบาท/ความรับผิดชอบของตนเอง
• รู-เขาใจจุดออน-จุดแข็งของตนเอง
• รู-เขาใจการกระทําของตนเองวามีผลตอคนอ่ืนอยางไร
• รู-เขาใจทัศนคตทิี่ตนมีตอคนอ่ืน, คนอ่ืนมีตอตน

2. Job Skills ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ
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3.Motivation ใหไดรับความรูใหม (K) 
ควบคูไปกับ...

ความเขาใจ (U) ในการ
ทํางาน ยอมจะเกดิ

ความกระตือรอืรนหรอื
เปลี่ยนแปลง...

ทัศนคติ (A) และหากบรรยากาศอํานวย, ไดรับการสนับสนนุ เขาจะทดลองใช K + U น้ัน จนเกดิ...

ทักษะ (S) ความ
ชํานาญในงานน้ัน ซึ่ง

จะเปนการเปลี่ยน...

นิสัย ในการทํางาน 

(Learning  Behavior) การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา
Training

DevelopingEducating

Relation & Types of Development build

Sources 

of 

Training

buy

Timeframe Type of 
skills

Click
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Level of 
trainee
Level of 
trainee

Executive 
training

Executive 
training

Managerial 
training

Managerial 
training

Supervisory 
training

Supervisory 
training

Employee 
training

Employee 
training
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รังสิมา สวางทัพ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย

หัวขอการเรยีน
1. ความเชื่อมโยงของงาน HRD กับงานอ่ืนในกระบวนการ HRM
2. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเสรมิสรางประสทิธภิาพ

2.1. วิธกีารเสรมิสรางประสทิธภิาพ
2.2. การเสรมิสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

3. บทบาทของบุคคลในองคการท่ีเก่ียวของกบังาน HRD
4. บุคคลในฝาย HR ท่ีเก่ียวของกับงาน HRD : มุมมองจาก 
    โครงสรางการแบงสวนงาน
5. บทบาทของนกั HRD ในยุคหนา
6. กลยุทธการทํา HRD ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยุคหนา

ความเชื่อมโยงของงาน HRD กับงานอื่น

ในกระบวนการ HRM

การวางแผนทรัพยากรมนษุย การจัดหาบุคคล (สรรหา คัดเลอืก)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การบริหารคาตอบแทนการประเมนิผลการปฏบิัติงาน

การโยกยาย ใหพนจากงาน

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย  

หลักสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

หรือลมเหลว

(HRM) งานการสรรหา :

ตองไดบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด

:                         (HRD) งานการพัฒนา :                         

ตองเพิ่มขีดความสามารถให

พนักงานทํางานท่ีมใีนปจจุบัน

และในอนาคตไดดี

เสริมสรางประสิทธิภาพ +

ความกาวหนาในสายอาชีพ

เชื่อมโยงแนวคิด HRD กับ HRM ปจจัยที่เก่ียวของกับการเสรมิสรางประสิทธิภาพ

องคประกอบดานงาน (เนนที่ผลสําเร็จของงาน)

ความสามารถ

ความรู          

ทกัษะ            

ประสบการณ 

คุณสมบัติท่ีกําหนด

การจูงใจ

กระตอืรือรน 

ความคดิใหม  

มั่นใจในตน    

เปนมืออาชีพ

เขาใจในบทบาท

รับรูในบทบาทตน    

ตระหนักในบทบาท  

ตรวจสอบบทบาทตน

Baratt & Georgides , 1994 : 14
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ปจจัยที่เก่ียวของกับการเสรมิสรางประสิทธิภาพ

องคประกอบดานคน

ความชื่นชอบในงาน

ชวยสรางนวัตกรรม,             

สรางสรรคส่ิงใหม,  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน

การทํางาน

บุคลิกภาพ

การมองตน      

(รบัรูตนเอง)       

ฝกใหมีความเชื่อ

และนิสัยในการ

ปรับปรุงบุคลิก 

ลักษณะของตนเอง

เปาหมายในชีวิต

กําหนดเปาหมายในชีวติ ,                  

วางแผนชวีิต

Baratt & Georgides , 1994 : 14

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ

องคประกอบดานงาน (เนนที่ผลสาํเร็จของงาน)

ความสามารถ

ความรู          

ทักษะ            

ประสบการณ 
คุณสมบัติที่กําหนด

การจูงใจ

กระตือรือรน 

ความคิดใหม  

ม่ันใจในตน  

เปนมืออาชีพ

เขาใจในบทบาท

รับรูในบทบาทตน 

ตระหนักในบทบาท  

ตรวจสอบบทบาทตน

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ

องคประกอบดานคน

ความชื่นชอบใน

งาน

ชวยสราง

นวัตกรรม,             

สรางสรรคสิ่ง

ใหม,  มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ในการทํางาน

บุคลกิภาพ

การมองตน (รับรู
ตนเอง)  

ฝกใหมีความเชื่อ
และนิสัยในการ

ปรับปรุงบุคลิก 
ลักษณะของ
ตนเอง

เปาหมายในชีวิต

กําหนดเปาหมายใน

ชีวิต, วางแผนชีวิต

การปรับพฤติกรรมสวนบุคคล

เพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน

Baratt & Georgides , 1994 : 14

เขาใจบริบทเบื้องตนเกี่ยวกับงาน – คน

เพื่อมอบหมายงานใหตรงตาม

ความถนัดความสามารถ

ใหการศึกษา - ฝกอบรม -

การใหแรงเสริม เพื่อสรางขวัญกําลังใจ

(ใหรางวัลตอบแทน ใหเกียรติ ใหโอกาส)

เพื่อใหเกิดความกาวหนาในสายอาชีพ

วิธีการเสริมสรางประสิทธิภาพวิธีการเสริมสรางประสิทธิภาพ

การเสรมิสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

• (HRD) เตรียมบุคคลใหพรอม

รองรับงาน ตามความกาวหนาของ

องคการ เชน ทดแทนตําแหนงสูงที่

เกษียณไป   
• (HRP) มีแผนความกาวหนาในสาย

อาชีพ  ตามชวงเวลาที่ทํางาน 

ประสบการณ ความสามารถ   

การเสรมิสรางความกาวหนาในสายอาชีพ บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

ผูบังคับบัญชา
จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบงาน HRD

ทําการวางแผนพัฒนาบุคคลระยะ    

ตาง ๆ, ใหขอมูลแกฝาย HRD และรวม

พัฒนาแผน HRD, ใหนโยบายสําหรับ

งาน HRD, สนับสนุนงบประมาณ, 

กระตุน/ใหความสําคัญตองาน HRD 

ฯลฯ
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ฝายบุคคล/

ฝาย HRD
วางแผนกําลังคน HRP

วางแผนพัฒนาบุคลากร HRD

• ประเมินความจําเปน

• ประเมินบุคคล

• สรางหลักสูตรพัฒนาบุคคล

• ดําเนินงานพัฒนาบุคคล

• ประเมินผลการดําเนินงาน

บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

พนักงาน-ยอมรับสภาพความเปนจริงของตน

(ทักษะ ความรู ความสามารถ)

-ยอมรับการพัฒนาจากผูบริหาร

-พัฒนาตนเองอยูเสมอในดาน

• งาน

• มนุษยสัมพันธ

บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

คณะทํางาน HRD
หัวหนาโครงการ 

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินงาน

บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

หัวหนาโครงการ คือ บุคคลที่รับผิดชอบเปนผูนําในการ

ดูแลบริหารโครงการ HRD        

ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค

คณะทํางาน HRD
หัวหนาโครงการ 

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินงาน

บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูบริหารของ

สวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ HRD นั้น ๆ   

ทําหนาที่เอื้ออํานวยใหโครงการบรรลุผลสําเร็จ

คณะทํางาน HRD
หัวหนาโครงการ 

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินงาน

บทบาทของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับงาน HRD

คณะกรรมการดําเนินงาน แบงเปนคณะทํางานที่

รับผิดชอบทํางานในฝายตาง ๆ เชน ฝายเอกสาร       

ฝายสถานที่ ฝายจัดเล้ียง ฝายพิธีการ ฝายการเงิน เปนตน

ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

บุคคลในฝาย HR ที่เก่ียวของกับงาน HRD

: มุมมองจากโครงสรางการแบงสวนงาน

สรรหา

สัมภาษณ

ทดสอบ

สัญญาวาจาง

ปฐมนิเทศ

โยกยาย

เกษยีณอายุ

ทะเบียนประวัติ

สวนการวาจาง

จัดทําแผน HRD

    - หา Training Needs

    - พัฒนาแผน HRD

- เขยีนโครงการ

    - บรหิารโครงการ

    - ประเมนิโครงการ

สวนการฝกอบรม & พัฒนา

วเิคราะหงาน

ประเมนิคางาน

กําหนดมาตรฐานงาน

สํารวจคาจาง

จัดระบบขัน้พนักงาน

ปรับปรงุอัตราคาจาง

สวนบรหิารคาจางเงินเดอืน

เจรจาตอรองตาม

  กฎหมายแรงงาน

รบัเรื่องราวรองทุกข

ใหคําปรกึษาแรงงาน

จัดกิจกรรมสัมพันธ

ประสานกับองคกร-

  แรงงาน

สวนแรงงานสัมพนัธ
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จัดระบบความ-

  ปลอดภัยทาง-

  วิศวกรรม

ใหความรู + อบรม

กิจกรรมแขงขัน-

  ดานความปลอดภัย

สอบสวนหาสาเหตุ-

  ท่ีทําใหเกิดอบุัติเหตุ

สวนจัดระบบความปลอดภัย

ตรวจสขุภาพ

ปฐมพยาบาล

แผนสงเสรมิสุขภาพ-

   อนามัย

การใหบริการรักษา-

   พยาบาล

    

    

สวนการแพทย & อนามัย

เก็บขอมูลสถิติ

วางแผนวิจัยองคกร

ประเมนิผลการ-

  ปฏบิัติงาน

สํารวจทัศนคติของ -

  พนกังาน

จัดระบบงาน

สวนงานวจัิยดานบุคคล

การออมทรัพย

การประกันชวีติ

การประกันสังคม

การสันทนาการ

การบริการท่ีพัก

สินคาสวัสดกิาร

  ฯลฯ

สวนสวัสดกิารและบรกิาร

ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

บุคคลในฝาย HR ที่เก่ียวของกบังาน HRD

: มุมมองจากโครงสรางการแบงสวนงาน
บทบาทของนัก HRD ในยุคหนาบทบาทของนัก HRD ในยุคหนา

•เขาใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้   
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

•มีมุมมองและวิสัยทัศนที่ดี สามารถวิเคราะหคูแขงได

•เขาใจกลยุทธที่เก่ียวของ (ทั้งกลยุทธระดับองคการ 
กลยุทธการแขงขัน และกลยุทธระดับหนาที่)

บทบาทของนัก HRD ในยุคหนาบทบาทของนัก HRD ในยุคหนา
•เปนคูคิดทางกลยุทธขององคกร (Strategic Partner) 
และเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

•รูจักการวางแผนกําลังคน เปนที่ปรึกษาใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ

•มีวิธีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางมีประสิทธิผล 
เปนผูสนับสนุนพนักงาน

บทบาทของนัก HRD ในยุคหนาบทบาทของนัก HRD ในยุคหนา
•คิดวิธีสรางขวัญกําลังใจและการรักษาพนักงานที่   
เกงเปนเลิศ (Talent Workers)

•นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชกับพนักงาน

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

• มุงเนนทุนทางปญญาและทุนมนุษย โดยมุงที่การ

พัฒนาความรูของบุคลากรในองคการ ทั้งการพัฒนา

ดานปญญา ความรู สารสนเทศ และการบริหาร

ขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ



30/12/62

11

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

• มุงพัฒนาใหบุคลากรตอบรับและเตรียมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Change Management) 

เพ่ือใหทันตอกระแสโลก สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และการแขงขันระดับโลก และการเขาใจ 

Global Trend 

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

• พัฒนาบุคลากรในเร่ืองเทคโนโลยีใหมากขึ้น

• เตรียมคนใหเหมาะสมกับงาน

• สรางความเขาใจกับบุคลากรถึงความสําคัญของการใช 

Outsource เพื่อลดตนทุน และใหพนักงานฝกฝนใหมี

ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น (Multi-tasks) เพื่อ

ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย         

ใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานในยคุหนา

• วางแผน Succession Plan และการสืบทอดตําแหนง 

โดยใช KM มาชวยในการถายทอดความรูจากผูมี

ประสบการณมานานสูพนักงานรุนใหม

รังสิมา สวางทัพ

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะวทิยาการจัดการ
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หัวขอการเรยีน

•ขอตกลงเบ้ืองตน : Scope ของการเรยีนรูในงาน HRD

•แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ
• คุณลักษณะในเชงิจติวิทยา

• คุณลักษณะในเชงิสงัคมวิทยา

• คุณลักษณะในเชงิกายภาพ

• เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรบัผูใหญ

• วิธกีารหนึ่งท่ีชวยพัฒนาพนักงานใหทํางานได
อยางมีประสทิธภิาพ คอืทําใหเกิดการเรยีนรู 
เพราะเม่ือมีการเรยีนรู พนักงานจะปรับปรุง
พฤติกรรมในการทํางานใหเปนไปในแนวทางท่ี
ถูกตองขึ้น ดขีึ้น จนสงผลตอประสทิธภิาพ
การทํางาน

ขอตกลงเบื้องตน :
Scope ของ “การเรยีนรู” ในงาน HRD

•การเรยีนรูในงาน HRD จะจํากัดขอบเขต
ลักษณะของการเรยีนรูเฉพาะแบบท่ีเปน
ทางการ เชน การใหทุนไปศึกษาตอ การจัด
กิจกรรม / โครงการฝกอบรมพัฒนา ...

ขอตกลงเบื้องตน :
Scope ของ “การเรยีนรู” ในงาน HRD

•เนื่องจากพนักงานเปนผูใหญในวัยทํางาน   
การจัดการเรยีนรูใหผูใหญ จงึมีลักษณะ
แตกตางจากการจัดการเรยีนรูใหเด็ก-
เยาวชน เพราะลักษณะธรรมชาติของผูใหญ
ไมเหมือนเด็ก 

ขอตกลงเบื้องตน :
Scope ของ “การเรยีนรู” ในงาน HRD

•การเรยีนรูของผูใหญเปนการเรยีนรู
แบบตอเนื่องตลอดชวิีต (Livelong Learning) 
+ ปจจัยอื่นท่ีมีอทิธพิลตอการเรยีนรูของ
ผูใหญหลายประการ 

ขอตกลงเบื้องตน :
Scope ของ “การเรยีนรู” ในงาน HRD

•ผูเก่ียวของกับการพัฒนาพนักงาน ควรให 
ความสนใจกับความแตกตางนี้ ไมวาในดาน
ตําแหนงหนาท่ีการงาน วิธกีารถายโยงความรู 
และการปฏบิัติตอกันแบบผูใหญ 

ขอตกลงเบื้องตน :
Scope ของ “การเรยีนรู” ในงาน HRD
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ผูใหญมีการเรยีนรูท่ีตางจากเด็กใน 3 ลักษณะ

แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ (Nadler, 1980) แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวิทยา (Psychological  Aspect)

– ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)    

ผูใหญคดิ-ตัดสนิใจ-แสดงพฤตกิรรมภายใต

ความคดิ-เหตุผลของตนเองที่ไดพจิารณา

ใครครวญแลว 

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวิทยา (Psychological  Aspect)

– ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)      

การสรางการเรียนรูใหผูใหญ ตองมกีารกระตุน

ชี้นํา ชมเชย ยกยอง ใหรางวัล เพื่อทําใหเห็นถงึ

คุณคาและประโยชนที่จะไดรับ 

แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวิทยา (Psychological  Aspect)

– ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)     

ตราบใดที่ผูใหญไมเห็นประโยชน ก็จะตอตาน

ไมใหความรวมมอืในการพัฒนาฝกฝน การ

เรียนรูก็จะไมเกดิขึ้น

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

•คุณลักษณะในเชงิจติวิทยา (Psychological  Aspect)

• ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)•ประสบการณ (Experience)                   
ผูใหญมปีระสบการณเดมิที่ผานมาในชวีติ
ทัง้หมดของตนเองหลายอยางทัง้ดานดี-ไมด ี

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวทิยา (Psychological  Aspect)

• ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)•ประสบการณ (Experience)                      
การจัดการเรยีนรูควรพจิารณาความเหมาะสม  
ของเนื้อหา วิธกีารเรยีนรู ภูมหิลังอื่นประกอบ 
เพื่อใหเชื่อมโยงประสบการณเดมิ-ใหม ไดอยาง
เหมาะสม+ควรมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ     
ที่ดตีอกันในกลุมผูเขารับการพัฒนาฝกฝนดวย
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การเรียนรูจากประสบการณ วงจรการเรยีนรูจากประสบการณ

ข้ันสรางประสบการณ

Concrete Experience

ข้ันสังเกตปฏกิริยิาตอบสนอง

Reflective Observation

ข้ันมโนทัศนเชิงนามธรรมAbstract 

Conceptualization

ข้ันทดลอง

Active Experimentation

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวทิยา (Psychological  Aspect)

• ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)
• ประสบการณ (Experience) •ตองการเหน็ผลทนัที (Immediacy) ผูใหญมี

ความรูสกึทันททีันใดตอเหตุการณที่เกดิขึ้น         
จงึตองการการตอบสนองในทันท ีเมื่อเขาสู
โปรแกรมการเรยีนรู กห็วังที่จะนําความรูไปใช      
ใหเกดิประโยชนในทันที

แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิจติวทิยา (Psychological  Aspect)

• ลักษณะชี้นําตนเอง (Self Directing)
• ประสบการณ (Experience) •ตองการเห็นผลทนัที (Immediacy)            

ดังนัน้ตองจัดกจิกรรมใหเกดิการเรียนรูและ   
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดทันท ีเชน     
การสอนงาน การฝกอบรมแบบสาธติ (ใหมกีาร   
ลงมอืปฏบิัตจิริง) การฝกจากแบบจําลอง

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิสังคมวิทยา (Sociological Aspect)

ผูใหญมสีถานภาพ-บทบาททางสังคมตางกันในดาน

– เศรษฐกิจ (Economic) ผูใหญแตละคนมบีทบาท

ทางสังคม (Social Role) ที่แตกตางกันเนื่องจากมี

สถานภาพทางเศรษฐกจิหรือรายไดที่ไมเหมอืนกัน 

การจัดการเรียนรูตองคํานงึถงึบทบาทในสวนนี้ของ

ผูเขารับการพัฒนาฝกฝนดวย

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิสังคมวิทยา (Sociological Aspect)

ผูใหญมสีถานภาพ-บทบาททางสังคมตางกันในดาน

– สังคม (Social Status) ผูใหญมสีถานภาพทาง

สังคมเพราะมอํีานาจ หนาที่ ตําแหนงงาน ตางกัน 

สงผลตอการเรียนรู คนที่เปนผูใหญกวาจะมโีลก

ทัศน-สังคมกวางกวาเด็ก อาจมอีทิธพิลตอการ

เรียนรูของเด็ก เชน จัดพัฒนาผูบริหารกับพนักงาน

อยูในกจิกรรม-โปรแกรมการเรียนรูเดยีวกัน
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แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิกายภาพ (Physiological Aspect)

การเรียนรูของผูใหญมสีวนสัมพันธกับสภาพทาง

กายภาพ เชน การไดยิน (Hearing) การมองเห็น 

(Sight) และปฏกิริิยาตอบสนอง (Response) ผูใหญ

ไมสามารถเรียนรูไดเร็วเทาเด็ก 

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิกายภาพ (Physiological Aspect)

จากผลการวจิัยทางดานความเสื่อมถอยของ      

การไดยินพบวา          10-15 ป

        การรับฟง

                                                       อายุ

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิกายภาพ (Physiological Aspect)

                                                       

สายตา เร่ิมเส่ือมถอยทลีะนอยหลังวัยรุนตอนปลาย

ลงอยางรวดเรว็

ในชวง 40-50 ป

แนวคดิการเรียนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะในเชงิกายภาพ (Physiological Aspect)

    การจัดสถานที่ กจิกรรมการเรียนรู ตองคํานงึถงึ

และหาวธิกีารที่เหมาะสมมาชวยเสริม (ใชจอภาพ 

ขนาดใหญตามจุดที่เห็น-รับฟงไดชัดเจน นํากจิกรรม

ที่ตองการการตอบสนองอยางฉับไวมาใชอยางระวัง 

ปฏกิริิยาตอบโตตอการรับรู-เรียนรู (Reaction)

ผูใหญใชเวลานานกวาเด็ก เพราะสภาพทางสรีระ

แนวคดิการเรยีนรูของผูใหญ (Nadler, 1980)

• คุณลักษณะทัง้ 3 ดานดังกลาว มผีลตอการ

เรียนรูของผูใหญ นัก HRD จงึตองตระหนัก

และปรับโปรแกรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

ลักษณะและขอจํากัดตาง ๆ ที่แตกตางจาก

ระบบการเรียนรูโดยทั่วไป

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การระดมสมอง (Brainstorming Method) 
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เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การระดมสมอง (Brainstorming Method) 

-กระบวนการที่ใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะในการแกปญหาใหมากที่สุด อยางเสรี 

-ไมมกีารวพิากษวจิารณความคดิเห็นที่เสนอมา 

-มีการบันทกึความคดิเห็นทัง้หมดไว 

-จากนัน้จัดใหมกีารอภปิราย ทบทวนความคดิทัง้หมด

จัดเปนหมวดหมูหรือประเภท

-ตัดสนิเลอืกวธิกีารที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาได

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การระดมสมอง (Brainstorming Method) 

การจัดการเรียนรูโดยการระดมสมองมวีัตถุประสงคเพื่อฝก

ใหผูเรียนไดแสดงความคดิเห็นอยางเสรี มแีนวคดิใหม แนวคดิ

ที่กวางขวาง และสามารถนําแนวคดิเหลานัน้ไปสูการตัดสนิใจ 

หรือการแกปญหา 

องคประกอบที่สําคัญของการระดมสมอง ไดแก การแสดง

ความคดิเห็นอยางเสรี การจดบันทกึขอคดิเห็นทัง้หมดการจัด

หมวดหมูหรือประเภทของความคดิและการตัดสนิใจเลอืก

วธิกีารที่ดไีปใชแกปญหา

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

-จัดกลุมผูเรยีนออกเปนกลุมยอยประมาณ 4-8 คน 

-ใหผูเรียนในกลุมมโีอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนขอมลู      

ความคดิเห็น ประสบการณในประเด็นหรือปญหาทีก่ําหนด 

-สรปุผลการอภปิรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

-การอภิปรายกลุมยอยมีวัตถุประสงค ดังนี้                              

  1) เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงคดิเห็นหรือระดม         

ความคดิเห็นและมสีวนรวมในการเรียนรูอยางทั่วถงึ                                     

  2) ฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม การเปนผูนํา ผูตาม    

การรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น การเปนสมาชิกที่ดขีองกลุม  

  3) เพื่อฝกการคนควาหาความรู ขอมูลขอเท็จจริงมาเพื่อ

อภปิรายใหผูอื่นรับทราบ

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

-องคประกอบที่สําคัญในการอภปิรายกลุมยอย ไดแก 

  >ประเด็นทีจ่ะอภปิรายพูดคุยแลกเปล่ียนความคดิเห็นและ

ประสบการณระหวางผูเรยีน 

>นําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียน
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เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

บทบาทหนาที่ของผูจัดกจิกรรม คอื

-วางแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู   (พจิารณาประเด็นการ

อภปิราย วัตถุประสงคของบทเรียน) 

-กําหนดรูปแบบการอภปิรายและแบงกลุมผูเรยีน 

-ชวยใหการอภปิรายดําเนนิไปอยางมีประสทิธิภาพ (กระตุน

ใหผูเรียนมสีวนรวม คอยชี้แนะใหคําปรึกษา)

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การอภปิรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

บทบาทหนาที่ของผูจัดกจิกรรม คอื

-มสีวนรวมในการวเิคราะห ตคีวาม สรุปความคดิเห็นของ

ผูเรียนเพื่อใหผูเรยีนสามารถสรุปสาระสาํคัญไดอยางชัดเจน 

-ประเมนิผลเกี่ยวกับขอดทีี่ควรสงเสริมและขอจํากัดที่ควร

แกไข

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกรณศีกึษา (Case Study) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกรณศีกึษา (Case Study) 

-การใหผูเรียนไดศกึษาเรียนรูกรณหีรือเร่ืองราวตาง ๆ ซึ่ง

อาจเปนเร่ืองจริงหรือสมมุตขิึ้นจากความเปนจริง โดยมกีาร

เก็บรวบรวมขอมูลนํามาวเิคราะห อภปิราย แลกเปลี่ยน     

ขอมูล 

-เปนการฝกใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยวธิกีารที่

หลากหลาย สามารถเช่ือมโยงความรูเดมิเขากับความรูใหม 

หรือเสริมสรางความรูใหกวางขวางข้ึน

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกรณีศกึษา (Case Study) 

วัตถุประสงคของการใชกรณศีกึษา

1. เพื่อฝกใหผูเรียนเผชญิหรือแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิด

ปญหาจรงิ และสามารถนําไปใชในชวีติประจําวัน

2. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูวธิกีารแสวงหาความรู

ดวยวธิตีางๆ อยางหลากหลายแลวนําขอมูลมาวเิคราะห 

อภปิราย แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหผูเรียนมมีุมมองกวางข้ึน

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกรณศีกึษา (Case Study) 

องคประกอบสาํคัญของการใชกรณศีกึษา 

-เรื่องหรือกรณทีี่จะศึกษา 

-ประเดน็คําถามคาํตอบที่หลากหลาย 

-การอภปิรายเกี่ยวกับสถานการณ ปญหา มุมมองและวธิี

แกปญหา
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เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การแสดงบทบาทสมมต ิ(Roll Playing) 

-ผูจัดกจิกรรมการเรยีนรูจะกําหนดหัวขอปญหาหรือสราง

สถานการณข้ึนมาใหคลายกับสภาพความเปนจริง แลวให

ผูเรียนสวมบทบาท หรือแสดงบทบาทนัน้ตามความรูสกึนกึคดิ

และประสบการณของผูเรยีนที่คดิวาควรจะเปน 

-ภายหลังการแสดงบทบาทสมมตุจิะตองมกีารอภปิราย

เกี่ยวกบัการแสดงออกทัง้ดานความรู และพฤตกิรรมของ      

ผูแสดงเพื่อการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

วัตถุประสงคของการใชบทบาทสมมติ

-เพ่ือฝกใหผูเรยีนรับรูและเขาใจความรูสกึและพฤตกิรรมทัง้ของ

ตนเองและผูอื่น 

-เพ่ือฝกใหผูเรยีนใชความรูและทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ

ในการเผชญิปญหา

-เพ่ือใหผูเรียนปรับเปล่ียนเจตคต ิพฤติกรรม และการปฏบิัตตินใน

สังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม

-เพ่ือใหผูเรียนมสีวนรวมในการแสดงออกและเรียนรูอยาง

สนุกสนาน

การแสดงบทบาทสมมติ (Roll Playing) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกจิกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การใชกจิกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) 

เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทํากจิกรรมอยางใด

อยางหน่ึงหรอืหลายอยาง โดยเนนการทํากจิกรรมเปนกลุม  

เชน การรองเพลง การปรบมอืเปนจังหวะพรอมกัน การรอง

เพลงประกอบทาทาง การเลนเกมสัน้ๆ เปนตน ทัง้น้ี เพื่อมุง

เปลี่ยนทัศนคตแิละสรางสัมพันธภาพและความสนุกสนานใน

ระหวางการฝกอบรม

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การเรียนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน (Activity-based learning) 
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เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

-ตองใชสถานที่ที่กวางพอที่จะจัดฐานกิจกรรมไดหลาย ๆ 

ฐานครบตามที่ตองการ 

-วธีิการจัดการเรียนรูโดยใชฐานกจิกรรมคอื 

  >แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5-8 คน

  >จัดกิจกรรมตามจํานวนกลุมที่แบง

  >แตละฐานใหปฏบิัตโิดยมคีําสั่งหรือลายแทง

  >กําหนดเวลาการทํากจิกรรมแตละฐาน

การเรียนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน (Activity-based learning) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

>จัดวทิยากรประจาํฐานเพื่อแจงกตกิา ชวยเหลอื สังเกต

พฤตกิรรมกลุม

>กจิกรรมในฐานมุงใหเกดิความรู-ทกัษะตามความมุงหมาย

ของการฝกอบรม

>ใหเร่ิมเขาฐานพรอมกันแลวหมุนเวยีนจนครบทุกฐาน

>ประชุมใหญใหรายงานสรุปผลการทํากจิกรรมทกุกลุม

>ผูจัดกจิกรรมสรุปอกีคร้ังในภาพรวม

การเรียนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน (Activity-based learning) 

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การสาธติ (Demonstration)

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การสาธติ (Demonstration)

การแสดงใหผูเรยีนเห็นถงึการปฏบิัตจิริง และเปดโอกาสให

ผูรับการอบรมไดทดลองปฏบิัตติามและซักถามปญหา เพื่อให

ผูเรียนเขาใจและเห็นการปฏบิัตจิริงในการสาธิต

ผูจัดกจิกรรมการเรียนรูตองมคีวามเช่ียวชาญในเร่ืองที่

สาธติ และผูเรียนตองมจํีานวนไมมากเกินไป

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

กลุมฝกแกไขปญหา (Task Force Exercise)

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

กลุมฝกแกไขปญหา (Task Force Exercise)

การมอบหมายใหสมาชิกตัง้แต 3-8 คน รวมกันทํางานเพื่อ

แกไขปญหาใดปญหาหนึ่ง และเสนอแนวทางการแกไขปญหา

ใหแกทีป่ระชุม เพื่อสงเสริมการปฏสิัมพันธกันในกลุมผูเรียน

ภายใตสถานการณที่จําเปนตองมกีารแกไขปญหา สามารถ

ดําเนนิการเพื่อทดสอบความเขาใจและการประยุกตใชความรู

ของผูเรียน และเปนการรางแผนการเพื่อนําไปใชในงาน
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เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชชูัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การจําลองสถานการณ (Simulation)

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การจําลองสถานการณ (Simulation)

การจําลองสถานการณในการทํางานและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกฝนทักษะและประยุกตความรูภายในระยะเวลาอัน

จํากัดและภายใตสภาพการณที่ไมมคีวามเส่ียง เพื่อเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดประยุกตความรูในสถานการณที่คลายจริง

สถานการณที่จําลองข้ึนตองมคีวามสมจรงิและงายตอการ

เขาใจ และสงเสรมิการใชความรู-ทกัษะ

ประสบการณที่เกดิข้ึนควรมปีระโยชนและนํามาอภปิราย 

เพื่อหาขอคดิได

เทคนคิการจัดการเรยีนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูใหญ 
(ชูชัย สมิทธไิกร, 2554 ; สมคดิ บางโม, 2551)

การแสดงแบบพฤตกิรรม (Behavior Modelling)

การแสดงแบบพฤตกิรรมซึ่งใชในการจัดการกับสถานการณ

ตาง ๆ อยางเปนข้ันตอนทลีะข้ัน และเปดโอกาสใหผูเรยีนไดฝก

ปฏบิัตติามข้ันตอนทีแ่สดง พรอมทัง้มกีารใหความคดิเห็นหรอื

วจิารณการเลยีนแบบนัน้ดวย

บทที 4 
การจัดการฝกอบรมเชงิกลยุทธ์                  

อ.รังสิมา สว่างทัพ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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หัวขอการเรยีน
1. กลยุทธ 

2. ขั้นตอนการจัดการเชงิกลยุทธ

3. การวางแผนการฝกอบรมเชงิกลยุทธ

4. การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมอยางเปนระบบ

5. ตัวอยางประเด็นปญหาและการแกปญหา

6. กระบวนการฝกอบรมอยางเปนระบบ

กลยุทธ์  
•คืออะไร  
•มีประโยชน์อย่างไร  
•ทําไมตอ้งมีกลยุทธ ์

กลยุทธ์ (STRATEGY) คืออะไร 

• กระบวนการทีประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและข้อมลูสําคัญของธุรกิจทีใช้
ประกอบการตัดสินใจวางแนวทาง การดําเนินงาน 
และควบคุมการปฏิบัตงิานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
เพือสร้างความมนัใจว่าองค์การสามารถดําเนินการ
ไดอ้ย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ทีเกิดขนึ ตลอดจนสามารถมพีัฒนาการ
และสามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

(จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2549 : 14) 

กลยุทธ์ มีประโยชนอ์ย่างไร 

• ช่วยให้องค์การ เพอืให้เกิด
ความสําเร็จโดยง่ายและรวดเร็วยงิขึนกว่าหนทางปกติ 

มีวธิีดําเนินการเพอืให้บรรลุเปาหมาย                                             
เงอืนไข: รู้สถานะปจจุบัน และอนาคตทีต้องการใหเ้กิด          

                       
        นําข้อมูลมาวิเคราะห์        นํามากําหนดเปาหมาย 

• ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณไ์ด้เปรียบ /
เสียเปรียบ   หากมีกลยุทธ์ ก็สามารถ 
พลิกแพลง ปรับแก้สถานการณใ์ห้
กลายเปนฝายได้เปรียบได้เสมอ  

ทําไมตอ้งมีกลยุทธ ์ ขนัตอนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

1. S W O T Analysis
2. Planning
3. Implement 
4. Monitoring 
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Environment analysis 

• ดี = S (Strength) 
• ไม่ดี = W (Weakness) 

Internal 
environment 

• ดี = O (Opportunity) 
• ไม่ดี = T (Thread) 

External 
environment 

WT 

ลดความออนแอภายใน

และหลกีเลี่ยงอุปสรรค

จากภายนอก 

ปรับเปลี่ยน

ST 

ใชความเขมแขง็

ภายในหลกีเลี่ยง

อุปสรรคจากภายนอก 

แกไข/ลด

WO 
ขจดัความออนแอภายใน

โดยแสวงหาประโยชน/

โอกาสจากภายนอก 

พัฒนา-ใน

SO (ใชกลยุทธเชงิรุก)
ใชความเขมแข็งภายใน

แสวงหาโอกาสภายนอก

มาเสรมิใหดีย่ิงข้ึน

T 

อุปสรรคภายนอก

O 

โอกาสภายนอก

W 

จุดออนภายในองคกร

S 

จุดแข็งภายในองคกร
ปจจัยภายใน /

ปจจัยภายนอก

T 

อุปสรรคภายนอก

O 

โอกาสภายนอก

W 

จุดออนภายในองคกร

S 

จุดแข็งภายในองคกร
ปจจัยภายใน /

ปจจัยภายนอก

การวางแผนเพอืกําหนดกลยุทธ์ 

Action 
plans 
Action 
plans 

นํากลยุทธ์ไป 
ปฏิบัติ (ตัวชีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ 

เปาหมาย 
ขอบเขต 
ระยะเวลา 

1 SWOT 
Analysis 
1 SWOT 
Analysis 

ประเมิน 
In. & Ex. 

Envi.         
(S W O T) 

2 Vision, 
Mission, 

Strategic 
issues  

2 Vision, 
Mission, 

Strategic 
issues  

 กําหนด
วิสัยทัศนร่์วม 
(พันธกิจ          
คา่นิยมร่วม       
ประเด็น-      
กลยุทธ์) 

Strategies Strategies 

 กําหนด        
กลยุทธ์ 

(วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์  

เปาหมาย    
แผนงาน     
โครงการ)

2 Action 
plans 

2 Action 
plans 

นํากลยุทธไ์ป 
ปฏิบัติ (ตัวชีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ 

เปาหมาย 
ขอบเขต 
ระยะเวลา 

3 
Implement 

นําแผนสู่การ
ปฏิบัติ 
(โครงการ 
กิจกรรม 
งบประมาณ) 

4 
Monitoring 

ควบคุม 
ติดตาม 
ประเมิน 

การนําแผนไปปฏิบัติ และ 
การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 
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Strategic Plan & Strategic Training 

Vision

Mission

แผน   

กลยุทธ

ของ

องคการ

การวเิคราะหคุณสมบัติ

ของบุคลากรที่ควรจะเปน

และท่ีเปนอยูในปจจุบัน

Where they are now

Where they need to be

-Now

-Tomorrow

-Future

การวางแผนฝกอบรม

เชงิกลยุทธ

Systematic Training Need Analysis 

Training Need 

Organizational 
Level 

Individual 
Level 

Operational 
Level 

SYSTEMATIC TRAINING NEED ANALYSIS Concept model การหา TN, DN        
ระดับองค์การ 

การปฏิบัติงานขององค์การ วัตถุประสงค์และเปาหมาย 

สภาพทเีปนปญหาอุปสรรค์ (Gap) 

แก้ได้ดว้ยการฝกอบรม 
(Training Needs) 

แก้ได้ดว้ยวิธีอืน 
(Developing Needs) 

กําหนดเปนความจําเปนในการฝกอบรม 

ผลของการปฏิบัติงาน พันธกิจ แผนงาน นโยบาย 

การปฏิบัติงานทีเปนอยู ่ มาตรฐานงานทตี้องการ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

แก้ได้ดว้ยการฝกอบรม 
(Training Needs) 

แก้ได้ดว้ยวิธีอืน 
(Developing Needs) 

กําหนดเปนความจําเปนในการฝกอบรม 

K U A S ทีมีอยู่ K U A S ทีต้องม ี

Concept model การหา TN, DN        
ระดับงาน 
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คุณสมบัต,ิความสามารถทีมีอยู่ คุณลักษณะ พนง. ทีพึงประสงค ์

วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

แก้ได้ดว้ยการฝกอบรม 
(Training Needs) 

แก้ได้ดว้ยวิธีอืน 
(Developing Needs) 

กําหนดเปนความจําเปนในการฝกอบรม 

K U A S ทมีีอยู่ K U A S ทตี้องมี 

Concept model การหา TN, DN        
ระดับบุคคล 

การวเิคราะหองคการ

ตองฝกอบรม No แกไขดวยวธิีอื่น (DN)

Yes (TN)

สภาพแวดลอม

No แกไขดวยวธิอีื่น (DN)

การวเิคราะหงาน

ตองฝกอบรม

การวเิคราะหบุคคล

No
แกไขดวยวธิอีื่น (DN)

จัดฝกอบรมจัดฝกอบรม

ระดบัการปฏบิัตงิานในปจจุบัน ระดับการปฏบิัตงิานที่ตองการ

ตองฝกอบรม

Yes (TN)

Yes (TN)

Input Process Output 

สรุป
สาเหตุของปญหา การแกปญหา

ขาดความรู หรอื ทักษะ TRAINING (TN)

ขาด feedback FEEDBACK, STANDARDS (TN,DN)

ขาดแรงจูงใจ REWARD, CONSEQUENCES (TN,DN)

ขาดสิ่งท่ีมุงหวังท่ีชัดเจน STD., MEASURE, DISCUSS (TN,DN)

ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน CHANGE ENVIRONMENT (DN)

ไมมีศักยภาพความสามารถ CHANGE PERSONNEL (DN)
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Systematic training process 

วิเคราะห

ความจําเปน

ในการ

ฝกอบรม

กาํหนด

วัตถุประสงค
ของการ

ฝกอบรม

ดาํเนนิการ

ฝกอบรม

ประเมนิผล

การฝกอบรม

อะไรคอื TN 

ของพนักงาน 

/ งาน

Obj. ควรวัด

ได / สังเกตุได

โดยใชเทคนคิ

การอบรม

แบบตางๆ

ประเมิน reaction, 
learning, 

behavior, results

Systematic training process 

Systematic training process 

บทที่ 5 การฝกอบรม 
โดยองิสมรรถนะ

รังสมิา สวางทัพ

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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หวัขอการเรยีน

1. ความเปนมาของสมรรถนะ (Competency)
2.Competency: ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ
3.แนวคดิเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency)
4.ประเภทของสมรรถนะ (Competency) 
5.องคประกอบของสมรรถนะ (Competency)
6.การนํา Competency ไปใชในงาน HRM
7.การฝกอบรมโดยองิสมรรถนะ (Competency)

ความเปนมา
ของ 

Competency
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ความหมาย
ของ 

Competency

กลุมของความสามารถท่ีมีอยูในตัวบุคคล 

ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให

บรรลุถงึความตองการของงาน ภายใต

ปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ และทํา

ใหบุคคลมุงม่ันไปสูผลลัพธท่ีตองการ 

(Boyatzis, 1982)

Boyatzis, R.(1982). The Competent Manager: A Model of Effective Performance. London: Wiley 
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บุคลกิลักษณะท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคล 

ซึ่งสามารถผลักดันใหบุคคลนั้น สรางผล

การปฏบิัติงานท่ีดหีรอืตามเกณฑท่ีกําหนด

ไวในงาน (McClelland, 1993)

McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.

กลุม (Cluster) ของความรู ทักษะ ทัศนคติ ของ

บุคคลท่ีมีอทิธพิลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ในการ

ทํางานของบุคคลนั้น ๆ เปนบทบาทหรอืความ

รับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธกับผลงาน สามารถวัดคา

เปรยีบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และสามารถ

พัฒนาไดโดยการฝกอบรม (Parry, 1998)

Parry, S.B. (1998). The Managerial Mirror: Competencies. Human Resource Development, 34, 16-24.

คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจาก

ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ

อื่น ๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานได

โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคการ 

(ก.พ. 2548)

สํานักงาน ก.พ. การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนษุย์. เอกสารเรือง สมรรถนะของข้าราชการ .

สรุป = คณุลกัษณะท่ีจําเปนในการปฏบิัติงานเชน ความรู 

ทักษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืน เชน อปุนสิัย 

ทัศนคติ บุคลกิภาพ ท่ีสามารถวัดไดและสอดคลองกับ

วิสัยทัศน คานิยม เปาหมายขององคการ เพื่อใหการ

ปฏบัิตงิานของบุคคลมปีระสทิธิภาพ-ประสทิธิผลสงูสุด 

รวมถงึตองสามารถจําแนกความแตกตางระหวางผูทีม่ผีล

การปฏบิัตงิานสูง จากคนที่มีผลการปฏิบัตงิานตํ่าได

ความสําคัญ
ของ 

Competency

1. งานสรรหาคัดเลอืก ชวยใหไดคนท่ีมีคุณลักษณะที่

จําเปนตอการปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัตงิานที่

เปนเลศิ

2. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชวยใหพนักงานรูระดบั KUSA ของตนวาอยูใน

ระดับใด จําเปนตองพัฒนาตนเองเพิ่มในเรื่องใด 
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2. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชวยบอกวาการจะบรรลุเปาหมายตาม KPIs  
(Key Performance Indicators ตัวชี้วัดหลักของ

ผลงาน) ท่ีกาํหนดจะตองใช Competency 

อะไรบาง

2. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชวยตรวจสอบผลงานของพนักงานวา การ

ประสบความสําเร็จน้ัน มาจาก Competency 

ตาม KPIs หรอื “โชคชวย” เชน ขายสนิคาได

เพราะลูกคามีความตองการซื้อสูง โดยท่ี

พนักงานไมไดต้ังใจทํางานเลย 

3. งานฝกอบรมพัฒนา ใชขอมูลผลการประเมนิมาเปน Training 

needs ในการพัฒนาพนักงาน

4. ภาพรวมระดับองคการ ในระยะยาวชวยหลอหลอม ใหเกิด 

“สมรรถนะเฉพาะ” ขององคการ เพราะพนักงานทุกคน

พยายามปรับสมรรถนะของตนใหเขากบัมาตรฐานท่ีองคการ

กําหนดตลอดเวลา เชน เปนองคการแหงความคดิสรางสรรค 

เพราะทุกคนม ีCompetency ในเรื่องความคดิสรางสรรค

ลักษณะสําคัญ
ของ 

Competency

ลักษณะสําคัญของ Competency

•ประกอบดวยสวนท่ีมองเห็นไดงาย และสวนที่มองเห็นได
ยาก

•แสดงใหเห็นผลงาน (Outcome)

•สามารถวัดคาได (Measurable)

•สามารถเรียนรูและพัฒนาได (Acquisition 
development)

แนวคิดเกี่ยวกับ 
Competency
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ง่ายต่อการเปลยีนแปลง

ยากต่อการเปลยีนแปลง

ความสัมพันธของ 
Individual difference, Competency และ ผลงาน

Competency 1
Competency 2
Competency 3
Competency 4

ผลงาน

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) ขององคการที่ทุกคน

จําเปนตองมเีหมือนกัน ไมวาจะอยูในสายงานใด ตาํแหนงใด 

เชน 

สมรรถนะหลัก 5 ประการของขาราชการ 

-การมุงผลสมัฤทธิ์ 

-การบรกิารที่ด ี

-การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 

-จรยิธรรม 

-ความรวมแรงรวมใจ 

Microsoft: Designing office software  

products that are user-friendly

Pepsi: Mass production and distribution  

of bottled drinks

Polaroid: Manufacturing immediately   

self-developing film
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Apple: Product development and  

Innovation 

Pfizer: Clinical research

2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) 

สมรรถนะท่ีเปนความรู ทักษะ ความสามารถที่จาํเปน

ในการปฏิบัติงานตามสายงานหน่ึง ๆ เชน  

สมรรถนะของนักประชาสมัพนัธ

ความรูความ 

สามารถดาน

ประชา 

สัมพันธ

ความ

เชี่ยวชาญใน

กฎหมาย ท่ี

เกี่ยวของ กับ

การปฏบัิตงิาน

ทักษะในการ

แกปญหาได

อยางฉับไว

การบรหิาร

สื่อมวลชน

ทักษะการ

นําเสนอ   

ในการ

ประชา 

สัมพันธ

3. สมรรถนะตามบทบาท (Role competency) เปน

สมรรถนะท่ีบุคคลในระดับบริหารจําเปนตองมี   

เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ี+การแสดงบทบาทตามหนาท่ี 

เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 

   บางคร้ังเรียกสมรรถนะน้ีวา “สมรรถนะเชงิการ

จัดการ (Management competency)” 

วสิัยทัศน      

ในการนํา

กําหนดกลยุทธ

บุคลกิภาพ   
นายกยอง

นําการ
เปลี่ยนแปลง

นําวัฒนธรรม

องคกร

วเิคราะหการณได

ลวงหนา

มีกลยุทธ          
ท่ีชาญฉลาด

แรงงานยินดี

พรอมเขารวม
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สมรรถนะตาม
บทบาท

การคิดเชงิกลยุทธ

การบรหิารความ
เปลี่ยนแปลง

ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง

การปรับตัวตอ
ความเปลี่ยนแปลง

ผูบรหิาร
ระดับสงู




ผูบรหิาร
ระดับกลาง



ผูบรหิาร    
ระดับตน



สมรรถนะตาม
บทบาท

การจัดการ 
HR

การสอนงาน

ความเปน
ผูนํา

ผูบรหิาร
ระดับสงู





ผูบรหิาร
ระดับกลาง





ผูบรหิาร    
ระดับตน





1 ตัวแบบสมรรถนะ 
Competency model

2 ประเภทสมรรถนะ 
Competency categories

3 ชื่อ-นยิามสมรรถนะ 
Competency

name & definition

4 ระดับความเชี่ยวชาญ 
Proficiency scale

5 ตวัชี้วัดเชงิพฤติกรรม 
Behavioral indicators

องคประกอบของสมรรถนะ

Click link หัวข้อต่อไป

สมรรถนะ 

หลัก

สมรรถนะ

ตามสายงาน 

1

สมรรถนะ

ตามสายงาน 

2

สมรรถนะ

ตามสายงาน 

3

สมรรถนะ

ตามสายงาน 

4

วิสัยทัศน พันธกจิ

กลยุทธ

Competency 

categories

สมรรถนะหลกั 

(Core 

competency)

สมรรถนะตามสาย

งาน (Functional 

competency)

สมรรถนะตาม

บทบาท (Role 

competency)
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• ความมุงม่ันจะปฏิบัตริาชการใหดหีรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐาน

นี้อาจเปนผลการปฏบิัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่

สวนราชการกําหนดขึ้น อกีท้ังยังรวมถงึการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏบัิตงิานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนดิที่อาจจะไมเคย

มีผูใดสามารถกระทําไดมากอน

การมุงผลสัมฤทธิ์

(Achievement motivation)

• ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบรกิาร เพื่อ

สนองความตองการของประชาชนตลอดจนของหนวยงานภาครฐั

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

บรกิารท่ีด ี             

(Service mind)

• ความขวนขวายสนใจใฝรูเพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพความรูความสามารถ

ของตนในการปฏบิัติราชการดวยการศกึษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องอกีท้ังรูจักพัฒนาปรับปรุงประยุกตใชความรูเชงิวชิาการและ

เทคโนโลยตีาง ๆ เขากับการปฏบิัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ (Expertise)

    ระดับความเชี่ยวชาญ /ระดับขดีความสามารถ 

(Proficiency Level) = ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็น

ถงึความสามารถ ความชํานาญในแตละสมรรถนะ 

    ระดับความเชี่ยวชาญ /ระดับขดีความสามารถของ

สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตาม

สายงาน (Functional Competency) แบงออกเปน 5 ระดับ 

ตามระดับความชํานาญ (Expertise) ไดแก

ระดับ 1
• ขั้นพื้นฐาน (Novice) ระดับทกัษะพื้นฐานท่ีพนักงานควรมี

ระดับ 2

• ขั้นปฏิบตังิาน (Adequate) ระดับความสามารถท่ีพนกังานจําเปนตอง

มีในการปฏิบัตงิานประจําวัน

ระดับ 3

• ขั้นประยุกต (Develop) ระดับที่พนักงานมีความสามารถใน

การประยุกตใชทักษะในการปฏบัิตงิานท่ีตนเองรับผดิชอบได

ดี

ระดับ 4

• ขั้นกาวหนา (Advance) ระดับท่ีพนกังานสามารถใชทักษะดวยความ

ชํานาญในงานที่ตนเองรับผดิชอบ

ระดับ 5
• ขั้นเชี่ยวชาญ (Expert) ระดับที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใช

ทักษะนั้นกบัหนาที่ความรบัผดิชอบของตน

     สําหรับสมรรถนะดานการบรหิาร (Management 

Competency) แบงระดับความเชี่ยวชาญเปน 5 ระดับ 

ตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ไดแก

ระดับ 2 ผูบรหิารระดับตน (First Line Management)

ขดีความสามารถดานการบรหิารจัดการท่ีพนักงานในกลุมหัวหนาหนวย 
/ ผูจดัการหนวย จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาท่ี

ระดับ 1 เจาหนาท่ีอาวุโส / หัวหนาทีม (Senior Officer / Team Leader)

ขดีความสามารถดานการบรหิารจัดการพ้ืนฐานท่ีพนกังานในระดบั
พนักงานอาวุโสตองใชในการปฏิบัตหินาท่ีในฐานะหัวหนาทีม
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ระดับ 5 ผูบรหิารองคการ (Executive)
ขดีความสามารถดานการบรหิารจัดการสําหรับผูบรหิาร                

ระดับองคการจําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาท่ี

ระดับ 4 ผูบรหิารระดับสูง (Top Management)

ขดีความสามารถดานการบรหิารจัดการท่ีพนักงานในกลุม     
ผูอํานวยการฝาย จําเปนตองใชในการปฏิบัตหินาที

ระดับ 3 ผูบรหิารระดับกลาง (Middle Management)

ขดีความสามารถดานการบรหิารจัดการท่ีพนักงานในกลุมผูจัดการฝาย 
จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาท่ี

• การครองตนและประพฤติปฏบิติัถูกตองเหมาะสม ทั้ง

ตามหลัก.............ที่กําหนดไว
จริยธรรม (Integrity)

ระดับ ตัวชีวดัเชิงพฤติกรรม
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนีอ้ยางชัดเจน

1 มคีวามซื่อสัตยสุจรติ

•ปฏบิัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต......

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1  และมสัีจจะเชื่อถอืได

•รักษาวาจา .....

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยดึมั่นในหลักการ

•ยึดมั่นในหลักการและ......

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือผดุงความยุติธรรม

•ธาํรงความถูกตอง ยืนหยัด.....

• การครองตนและประพฤติปฏบิติัถูกตองเหมาะสม ทั้ง

ตามหลัก.............ที่กําหนดไว
จริยธรรม (Integrity)

ระดับ ตัวชีวดัเชิงพฤติกรรม
0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน

1 มคีวามซื่อสัตยสุจรติ

•ปฏบิัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต......

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1  และมสัีจจะเชื่อถอืได

•รักษาวาจา .....

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยดึมั่นในหลักการ

•ยึดมั่นในหลักการและ......

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพ่ือผดุงความยุติธรรม

•ธาํรงความถูกตอง ยืนหยัด.....

การนําสมรรถนะไปใชในงาน HRM

1. การสรรหาคัดเลอืก : ใชสมรรถนะพิจารณาคนท่ีจะเขามา

ทํางานวามีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ อยางไร ระดบั

ไหนที่เหมาะกับตําแหนงงานนั้นๆ

2. การพัฒนาบุคคล : 

2.1. ดานหนวยงาน HR : ใชสมรรถนะชวยในการวางแผน 

กําหนดสิ่งที่ตองการพัฒนาในแตละขั้นตอนของการ

เตบิโตในวิชาชพีแกพนักงาน

2.2. ดานพนักงาน : ทราบและเห็นแนวทางในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเสรมิสรางศักยภาพใหสอดคลองกับภารกจิ 
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3. การประเมินผลการปฏบิัติงาน : ชวยใหทราบวา

สมรรถนะใดบางที่ทําใหพนักงานทํางานไดสูงกวา

มาตรฐานท่ัวไป และชวยกําหนดพฤตกิรรมการ

ทํางานที่เหมาะสมและสมควรไดรับการยกยองและ

ใหรางวัล

4. การจายคาตอบแทน : ชวยในการกําหนดอัตรา

คาตอบแทนท่ีเหมาะกับระดับสมรรถนะที่มีอยู และ

สมควรจะไดรับ

5. การวางแผนความกาวหนาทางอาชีพ : หลังจาก

ประเมนิสมรรถนะของพนักงานในสายงานตางๆ 

แลว จะสามารถจัดกลุมพนักงานท่ีมีระดับ

สมรรถนะสูง กลาง ตํ่า และใชเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาความกาวหนาในอาชพีแกพนักงานในแตละ

ระดับ 

กระบวนการฝกอบรมโดยอิงสมรรถนะ
การจัดทําระบบ

สมรรถนะ

การวิเคราะหหา TN

การวางแผน-ออกแบบ
การฝกอบรม

การจัดการฝกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรม

กระบวนการฝกอบรมโดยอิงสมรรถนะ
การจัดทําระบบ

สมรรถนะ

การวิเคราะหหา TN

การวางแผน-ออกแบบ
การฝกอบรม

การจัดการ
ฝกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรม

Feedback
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รังสิมา สวางทพั

สาขาวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย

คณะวทิยาการจัดการ

หัวขอการเรยีน

1. กระบวนการฝกอบรม

2. การวเิคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม

3. ประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม

4. กระบวนการประเมนิหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม (Training Assessment Process)

5. ตัวอยางแบบสาํรวจความจาํเปนในการฝกอบรม

การหาความจําเปนในการฝกอบรม

การสรางหลักสูตรการฝกอบรม

การออกแบบโครงการฝกอบรม

การดําเนนิการฝกอบรม

การประเมนิผลการฝกอบรม
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• เปนขัน้ที่ตองทําการประเมนิเพื่อคนหาวัตถุประสงค 

และยุทธศาสตรขององคการ ดวยการตอบคําถามวา

องคการทําธุรกจิอะไร ตองการใหงานมคีุณภาพ

ระดับใด ตองการเปนอยางไรในอนาคต เพื่อคนหา

ศักยภาพจุดแข็ง-จุดออนขององคการ-งาน-บุคคล 

ในองคการ (Leap & Crino, 1990)

ขัน้ที่ 1 วัตถุประสงคและยุทธศาสตรขององคการ 

(Organizational Objective and Strategies)

ขัน้ที่ 1 วัตถุประสงคและยุทธศาสตรขององคการ 

(Organizational Objective and Strategies)

ขัน้ที่ 2 การหาความจําเปนในการฝกอบรม TNAขัน้ที่ 2 การหาความจําเปนในการฝกอบรม TNA

มาตรฐานในงานที่ตองการ

ศกึษาสภาพการณที่เปนอยู

(องคการ

งาน / คน)

ยุทธศาสตร

ของ

องคการ

ขัน้ที่ 2 การหาความจําเปนในการฝกอบรม TNAขัน้ที่ 2 การหาความจําเปนในการฝกอบรม TNA

มาตรฐานในงานที่ตองการ

ศกึษาสภาพการณที่เปนอยู

จัดการฝกอบรม

(หา TN)

แกปญหาโดยวธิี

Training

ใชวธิอีื่น

(Developing)

แกปญหาโดยวธิีอื่น

/กระบวนการพัฒนา

Training +

Developing

แกปญหาโดยการ

Training+วธิีอื่น

(องคการ

งาน / คน)

ยุทธศาสตร

ของ

องคการ

ตัวอยางปญหาและการพจิารณา TN, DN

• ขาดความรู ทักษะ 

• บุคลกิภาพไมตรงกับงาน 

• หนาที่รับผิดชอบไมชัดเจน เกี่ยงงานกันทํา

• ปริมาณ-ลักษณะงานมมีากเกนิไป

• ปญหาสวนบุคคล (ทุจริต ฉอฉล ยุยง จติวปิริต) 

TN
TN, DN

DN
DN

TN+DN

1 พจิารณาตามชวงเวลา

• ความจําเปนในปจจุบัน 

  - เพื่อใหปฏบิัตงิานในปจจุบันไดดี

• ความจําเปนในระยะยาว 

  - เพื่อปองกันปญหาที่คาดวาจะเกดิ

  - เพื่อเปนการพัฒนา

2 พจิารณาตามความยากงายในการคนหา

• ความจําเปนที่เห็นไดงาย

  เชน มพีนักงานใหมมาทํางาน, เปลี่ยนงาน

• ความจําเปนที่ซอนเรน 

  เชน ปญหาทีซ่ับซอนอาจตองใช TN + DN



30/12/62

38

3 พจิารณาตามหนวยในการวเิคราะห

• ความจําเปนของบุคคล 

Job Specification K U A S อะไร=

• ความจําเปนขององคการ 

Mission, Vision, 

Philosophy, Commitment

Performance, 

(Output, Outcome,

Impact)
=

เคร่ืองมอืหา

TN, DN

ขอมูลจาก

ประวัตพินักงาน

สัมภาษณ

สวนบุคคล

 สํารวจ

ความจําเปน

 ขอมูลจาก

เหตุการณ
 การสังเกต

 ทดสอบ

การปฏิบตังิาน

  เทคนิค

เดลฟาย

แบบสอบถาม

 การประชุม

วเิคราะห

องคการ งาน บคุคล

สัมภาษณ

สวนบุคคล
 การสังเกตแบบสอบถาม

   เคร่ืองมอืตองมเีนื้อหาสัมพันธกับงานที่พนักงาน
ปฏบิัต ิและมลีักษณะดังนี้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) 
แมนยําในสิ่งที่ตองการวัด / ตองการทราบ
การสรางเคร่ืองมอืจงึถามในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
งานนัน้ ๆ

สัมภาษณ

สวนบุคคล
 การสังเกตแบบสอบถาม

   เคร่ืองมอืตองมเีนื้อหาสัมพันธกับงานที่พนักงาน
ปฏบิัต ิและมลีักษณะดังนี้

2. ความเปนปรนัย (Objectivity)

คําถามชัดเจน ไมคลุมเครือ สะดวกตอการ

      ตัดสนิใจตอบของผูตอบ และงายตอการ

      สรุปผลการสํารวจ

สัมภาษณ

สวนบุคคล
 การสังเกตแบบสอบถาม

   เคร่ืองมอืตองมเีนื้อหาสัมพันธกับงานที่พนักงาน
ปฏบิัต ิและมลีักษณะดังนี้

3. มคีวามสมดุลย (Balance)                   
ครอบคลุมเนื้อหาในการปฏบิัตงิานทุกดานของ
ตําแหนงงานนัน้
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หนวยในการวเิคราะหเพื่อหา

TN, DN ม ี3 ระดับ

วเิคราะห

องคการ

วเิคราะห

งาน

วเิคราะห

บุคคล

วเิคราะห

องคการ

S W O T Analysis

HR Planning

ตัวอยางประเด็นในการวเิคราะหองคการ 

• พัฒนาอะไรถงึจะสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการ

• ปญหา/ความจําเปนฯ ขององคการอยูตรงสวนไหน

• ฝายไหนควรไดรับการฝกฝนพัฒนากอน
• โปรแกรมอบรมพัฒนาใดควรจัดเปนลําดับตน

Concept model ตัวแบบการหา TN, DN ระดับองคการ

การปฏบิัตงิานขององคการ วัตถุประสงคและเปาหมาย

สภาพที่เปนปญหาอุปสรรค (Gap)

แกไดดวยการฝกอบรม

(Training Needs)

แกไดดวยวิธอีื่น

(Developing Needs)

กําหนดเปนความจําเปนในการฝกอบรม

ผลของการปฏบิัติงาน พนัธกิจ แผนงาน นโยบาย

วเิคราะหงาน

Job Analysis

HR Planning

วเิคราะหบุคคล

Job Description         

Job Specification

Performance

• งานนัน้สามารถเรียนรูหรือพัฒนาไดหรือไม

• ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานทีถู่กตองเปนอยางไร
• งานมคีวามยากงายเพยีงใด

• มพีฤตกิรรมใดที่ตองแสดงออกในการทํางาน
• ตองมคีวามรู ทักษะใดในการทํางาน 

ตัวอยางประเด็นในการวเิคราะหงาน-บุคคล 
Concept model ตัวแบบการหา TN, DN ระดบังานและบุคคล

การปฏบิัตงิานที่เปนอยู มาตรฐานงานที่ตองการ

วเิคราะหเปรียบเทยีบ

แกไดดวยการฝกอบรม

(Training Needs)

แกไดดวยวิธอีื่น

(Developing Needs)

กําหนดเปนความจําเปนในการฝกอบรม

K U A S ที่มอียู K U A S ที่ตองมี
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การวเิคราะหองคการ

ตองฝกอบรม
No แกไขดวยวิธอีื่น(DN)

Yes (TN)

สภาพแวดลอม

No แกไขดวยวิธอีื่น (DN)

การวเิคราะหงาน

ตองฝกอบรม

การวเิคราะหบุคคล

No แกไขดวยวิธอีื่น (DN)

จัดฝกอบรม

ตองฝกอบรม แกไขดวยวธิอีื่น

ระดับการปฏบิตังิานในปจจุบัน ระดับการปฏบิตังิานที่ตองการ

ตองฝกอบรม

Yes (TN)

Yes (TN)

1 Plan วางแผนหาความจําเปนในการฝกอบรม 

  พจิารณาตัง้แต Mission, Vision-> สรางเปน 

  แบบสอบถาม นําไปเก็บรวบรวมขอมูล

2 Identify Needs จําแนกหาความตองการโดย

   ใชตาราง Check Sheet + การคํานวณทางสถติิ

CHECK SHEET (Identify Needs)

ปญหา/ความจําเปน
จํานวน

(ความถี่)

สัดสวน

(รอยละ)

การชี้นําสั่งการขาดอํานาจและการควบคุม 27 33.75

ขาดทักษะการแกปญหาและตัดสนิใจ 18 20.00

ขาดความสามารถในการวิเคราะหพฤตกิรรม

ของลกูนอง

13 15.25

การบรหิารทีมงานไมมีประสทิธภิาพ 11 13.75

................... ………. ………..

ไมสอนงานใหลูกนอง 1 1.25

80 100.00

3. Select เลอืกดูความจําเปนตามลําดับ

    โดยใช Parato Diagram เพื่อใหเห็นภาพ

Base Line

4. Assess ประเมนิหาสาเหตุของปญหา โดยใช 

Fishbone Diagram
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4. Assess ประเมนิหาสาเหตุของปญหา โดยใช 

Fishbone Diagram

การชี้นาํฯ การแกปญหา

การบริหารทมีงาน การวเิคราะหลูกนอง

5. Information การระดมสมอง (Brain Storming)เพื่อ

ระบุสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหานัน้ๆ วามาจากประเด็นใด

6. Identify TN, DN, TN+DN เปนการวเิคราะห

เพื่อตัดสนิใจวา ปญหาใดเปน TN, DN, TN+DN

ปญหา/ความจําเปน TN DN TN+DN

ลําดบัขั้นบังคับบัญชา 
ขาดอาํนาจ 
งานไมชัดเจน 
ขาดทักษะการสั่งการ 
ขาดขอมูลตัดสนิใจ 
เปนคนไมมีเหตุผล 
มีอคตติอลูกนอง 

การชีน้ําฯ

การแกปญหา

7. Priority จัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยพจิารณาตาม

เกณฑ (Criteria) ที่ตัง้ข้ึนเชน งบฯ ระยะเวลา ...

ปญหา/ความจําเปน งบประมาณ เวลา ...... รวม

................   2   
ขาดทักษะการสั่งการ    3   
................  1   
8. Decision ตัดสนิใจวาจะจัด / ไมจัด การฝกอบรม

- คุมคา ? / ทันเวลา ? / …...
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9. Report นําเสนอขอมลู + รายละเอยีด เพื่อแสดง

ความจําเปนในการจัดใหมกีารฝกอบรม

ปญหา/ความจําเปน ขอเสนอแนะเนื้อหา/ลักษณะการฝกฯ

ทักษะในการส่ังการ

ทักษะมนุษยสมัพันธ

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

ฝกทักษะการสั่งการ มอบหมายงาน

ใหความรูและจัดกจิกรรมสรางเสริม

มนุษยสัมพันธ

......................   .................   .............
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รังสิมา  สวางทัพ                                   
สาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนุษย                  

คณะวิทยาการจดัการ

หัวขอการเรียน

1.ระดับวัตถุประสงคของโครงการ HRD
2.ลักษณะของวัตถุประสงคในโครงการ HRD
3.หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดวัตถุประสงคในโครงการ HRD
4.กระบวนการกาํหนดวัตถุประสงคของโครงการ HRD
5.องคประกอบในการกําหนดวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม
6.การเชื่อมโยงความจําเปนในการฝกอบรมกับวัตถุประสงคของ

โครงการฝกอบรม

ข้ันตอนการหาความจําเปน

ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย

ไดขอมูลในภาพรวมของความตองการในการทํา 

HRD (เชน รูประเด็นปญหา รูวาตองทําโครงการ 

TN/DN รูบุคลากรเปาหมายที่ตองทําการพัฒนา   

รู.....................)
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การสรางหลักสูตร HRD

กําหนดวตัถุประสงค

ของการฝกอบรม
กําหนดเรื่อง

/เน้ือหา/วิธีการ...

กาํหนดกิจกรรม

การประเมินผล 

กาํหนด

วัตถุประสงค

ขั้นตอนการหาความจําเปน

ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย

ระดับวัตถุประสงคของโครงการ HRD

วัตถุประสงคระดับองคการ วัตถุประสงคระดับบคุคล
1 พัฒนาระบบ HRM ใหพนักงาน    
   สนใจทํางาน มีความพงึพอใจใน
   การทํางาน มีความผกูพันภักดี
   ตอหนวยงาน

2 เพื่อให/ฝกเทคนิคใหม ๆ ที่จะสง    
   ผลใหองคการมีความกาวหนา

3 เพื่อวางมาตรฐานระบบการทํา    
   งานขององคการใหมปีระสิทธิภาพ

4 เพื่อลดความสิ้นเปลือง, ปองกัน    

   อุบัติเหตุในการทํางานทีเ่กิดจาก

   ความไมชาํนาญพอ และเพื่อลด

   ความสูญเสียตอองคการ

1 เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ    

   ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

3 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได    

   สอดคลองกับระบบบริหารงาน

ระดับวัตถุประสงคของโครงการ HRD

วัตถุประสงคระดับองคการ วัตถปุระสงคระดับบุคคล

2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน    

   การเขาสูตําแหนงใหม เพ่ือการ

   เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

ส่ิงที่ตองการใหเกิดหรอืบรรลุในระดบักวางหรือไกล 

เปนสิ่งที่ตองการที่เกิดข้ึนทายสุด เชน ความเปนเลิศ

ในการผลิต, สินคาที่ไดมาตรฐาน

เปนเปาหมายที่แคบลงมา หมายถึงสิ่งที่ตองการให

เกิดขึ้นในระดับยอยหรือสวนยอยของหนวยงาน เชน 

ฝาย HR มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนา

งานกอนป พ.ศ.2559 

เปนการคาดหวังหรือมุงหวังที่ตองการใหพนักงานเกิด

พฤติกรรมหรือมีการปฏิบัติ ที่สามารถสังเกตได ตรวจสอบ

ประเมินได
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ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคของโครงการ HRD

ลักษณะของวตัถุประสงคในโครงการ HRD

(วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ)

วัตถุประสงคทั่วไป (General Objectives)

    จะกําหนดเปนกรอบกวาง ๆ ในเชิงนามธรรม เชน

• เพ่ือใหมีความรูในเรื่อง…….(คอมพิวเตอร, ภาษา...)

• เพ่ือใหเขาใจขั้นตอนการ……(ประดิษฐดอกไม)..

• เพ่ือใหเห็นคุณคาของการ..(มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ)..

ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคของโครงการ HRD

ลักษณะของวตัถุประสงคในโครงการ HRD

(วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ)

วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objectives)

    จะกําหนดเฉพาะเจาะจงเปนเชิงพฤติกรรมที่สังเกตได 

ประเมินตรวจสอบได เชน

• เพ่ือใหพนักงานสามารถอธิบายขั้นตอน……..ได 

• ใหพนักงานสามารถประกอบ / ทํา…….. ได

• ใหพนักงานแสดงการใชเครื่องมือ……… ได

หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดวัตถุประสงค          
ในโครงการ HRD

•Specific มคีวามชัดเจน เจาะจงในเรื่องที่
คาดหวังใหสามารถปฏิบัติได

•Measurable เกณฑที่กาํหนด             
สามารถสังเกตได วัดได                                 
ทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ

•Attainable เกณฑที่กําหนดอยูในวิสัยที่เรียนรู
หรือนําไปปฏบิัติได โดยใชความรูรวมกบัทักษะ
และทศันคติที่ไดรับจากโครงการ

หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดวัตถุประสงค           
ในโครงการ HRD

•Relevant ความคาดหวังนั้นเกี่ยวของโดยตรง
กับภาระหนาที่ และความจําเปนในการเรียนรู
ของพนักงาน รวมทั้งเร่ืองที่จะสอน-เคร่ืองมือ
อุปกรณที่ใช ควรสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงที่พนกังานจะ ตองปฏิบัติเม่ือสิ้นสุด
โครงการแลว

หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดวัตถุประสงค          
ในโครงการ HRD •Time frame มีกรอบเวลาที่กําหนดในการทํา

ภาระหนาที่ที่คาดหวังใหแลวเสร็จ บางโครงการ
อาจตองการเวลาในการพฒันาความชํานาญของ
พนักงานกอนที่จะบรรลุเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด

หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดวัตถุประสงค          
ในโครงการ HRD
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วัตถุประสงคที่ดี ควรมีลักษณะอยางไร

วเิคราะห

ความจําเปน

สภาพแวดลอม

วเิคราะห

ขอมูลพื้นฐาน

วตัถุประสงค

ชั่วคราว

ปรัชญา วิสัยทัศน

ทฤษฎีการเรียนรู +

การเรียนรูของผูใหญ

วตัถุประสงค

ทั่วไป

วตัถุประสงค

เฉพาะ

มิติดานเนื้อหา
หัวขอเรื่อง เน้ือหาในการพฒันา

มิติดานพฤตกิรรม
ใชหลักจิตวิทยา พฤตกิรรม ปรัชญา 

เปนแนวทางในการกําหนด

วัตถุประสงคของโครงการ HRD ควรกําหนด 

ใหครบทั้ง 3 ดาน คือ

• ดานพุทธพิิสัย (Cognitive Domain)

• ดานทักษะ (Psychomotor Domain)

• ดานจิตพิสัย (Affective Domain)

เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับความรูความจํา (Knowledge) 

ความเขาใจ (Comprehensive) การนําไปประยุกตใช 

(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห 

(Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation) 

ตัวอยางเชน เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับหลักการ…………   

เพ่ือใหสามารถตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือ…ที่เหมาะกับงาน  

เพ่ือใหสามารถแยกแยะชิ้นสวนที่ตองซอมบํารุงไดถูกตอง   

เพ่ือใหสามารถประเมินความยากงายของงาน...ได

เปนวัตถุประสงคที่กําหนดพฤติกรรมการแสดงออก

ทางการเคลื่อนไหวในการทํางาน การใชภาษา-การ

สื่อสาร ตวัอยางเชน                                             

เพ่ือใหสามารถถอดและใสอะไหลเครื่อง ………ได 

เพ่ือใหสามารถใชภาษา....พูดคุยกับลูกคาได            

เพ่ือใหสามารถตัดเสื้อตามแบบภายในเวลาที่กําหนดได 

เพ่ือใหสามารถพมิพสัมผัสภาษาไทยได 35 คําตอนาที

เปนวัตถุประสงคที่แสดงออกทางดานอารมณความรูสึก 

ความสนใจ-เห็นคณุคา ตัวอยางเชน                        

เพ่ือใหตระหนักถึงความจําเปนในการมาปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหเกดิความรูสึกที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน                             

เพ่ือใหเห็นคุณคาของการประหยดัพลังงาน           

เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการมคีุณธรรมจริยธรรม     

เพ่ือใหมีจิตสาํนึกสาธารณะ
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องคประกอบในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

1 Trainee ผูเขารับการอบรม มีความรูความสามารถ

ระดับไหน และจะพัฒนาใหไปถึงระดับไหน

2 Expected Behavior พฤติกรรมที่คาดหวัง เปน

ขอความที่ใชคํากริยาแสดงการกระทํา เชน บอก สาธิต 

เปรียบเทียบ อธิบาย จัดลําดับ ยกตัวอยาง …...

3 Condition เงื่อนไขของพฤติกรรมที่กําหนดเปน

สถานการณหรือเงื่อนไขเพ่ือใหเกิดพฤติกรรม เชน

ฝกใหขับรถเลี้ยงครัชบนสะพานได

4 Criteria เกณฑ เปนมาตรฐานที่กําหนด โดยอาจ

กําหนดเปนเวลา, ความสําเร็จรอยละ, ….. เชน

ตอบคําถามถูกตองรอยละ 80 ขึ้นไป                   

องคประกอบในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม องคประกอบในการกําหนดวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม

ตัวอยาง                                                    

Trainee เพ่ือใหพนักงานขาย 

Expected Behavior สามารถอธิบาย            

Condition สเปครถยนตทุกรุน                         

Criteria ภายใน 4 นาที / ไดถูกตอง 80% ขึ้นไป             

ลูกคาไมพึงพอใจ

การใหบริการ

ปญหา

การบริการที่มี

ประสิทธิภาพ

จําเปนตอง

อบรมเรื่องอะไร

ความจําเปน

ในการอบรม

จะอบรม

เรื่องอะไร

•ความรูในสินคา / บริการ

•จิตวิทยาในการบริการ
•ศิลปในการใหบริการ

คาดหวังอะไร

วตัถุประสงค 1

วตัถุประสงคท่ัวไป วตัถุประสงคเฉพาะ
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หัวขอการเรยีน

1.ผูเกี่ยวของกับโครงการฝกอบรม
2.ชวงเวลาในกจิกรรมการอบรม
3.สถานที่ที่ใชในการจัดกจิกรรมการอบรม
4.เนื้อหา-หัวขอการอบรม
5.เทคนคิที่ใชในการฝกอบรม
6.สื่อ-อุปกรณที่ใชในโครงการฝกอบรม
7.วงเงนิงบประมาณที่ใชในการจัดโครงการอบรม

สรางหลักสูตร HRD

กาํหนดวัตถุประสงค

ของการฝกอบรม

กาํหนดหัวเรื่อง

/เน้ือหา/วิธีการ

/เทคนิค/......

กาํหนดกิจกรรม

การประเมินผล 

กําหนด

วัตถปุระสงค

ข้ันตอนการหาความจําเปน

ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย
Who ใครที่เกี่ยวของกับกจิกรรมตาง ๆ

When เม่ือไร ในชวงเวลาใด ยาวนานแคไหน

Where ณ ที่ใด สวนงานไหน

What-How เรื่องใดดวยเทคนิควธิกีารใด 

How much วงเงนิงบประมาณแคไหน

จะรูไดอยางไรวาโครงการประสบความสําเร็จ  
(ออกแบบกิจกรรมการประเมนิ)

Organizer

Trainer

Trainee

ผูเก่ียวของกับโครงการฝกอบรมผูเก่ียวของกับโครงการฝกอบรม
Who ?

  เจาหนาที่ผูจัด

โครงการ                     

/ ผูประสานโครงการ         

(Organizer)

Organizer
Organizer ทําหนาที่

1 วิเคราะหหา TN, DN

2 บรหิารโครงการ (เขยีน

เสนอ ดาํเนินโครงการ)

3 งานเอกสาร, สถานที่, 

   อุปกรณ, facility

4 ประสาน (ผูเขาอบรม, 

   วิทยากร, ผูเก่ียวของอื่น ๆ)

5 ประเมนิ ตดิตามผล

คุณสมบัติของ Organizer

1 มี K เรื่อง Learning Process

HRD Process โดยนาํมา

ประยกุตใชในงาน HRD ได

อยางมปีระสทิธภิาพ

2 สามารถวิเคราะหหา TN,DN

3 สามารถประสานงานได 

4 ตรงตอเวลา อุทิศตน         

   มมีนุษยสัมพันธ

ชอบงานบรกิาร
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 วิทยากร                 

(Trainer)

Who ? Trainer
หนาที่วิทยากร

1 เตรยีมแผนใหความรู

2 ประสานกับ Organizer

3 ถายทอด กระตุนใหเกิด

ความสนใจ + การเรยีนรู

4 มีความสามารถในการเขา

สังคม + มทัีกษะในการ

   เปนผูนํา

5 สามารถคุมสถานการณได

คุณสมบัติ

1 มทีัศนคติดี เปนกนัเอง

รับฟงความเห็นของผูอ่ืน

2 กลายอมรับความผดิพลาด

ของตน

3 ไมยกตนขมทาน

4 เชื่อมโยงความคดิ และสรุป

  วิเคราะหความเหน็ตาง ๆ ได

5 มเีทคนคิสรางความรูความ

   เขาใจ

ผูเขารับการอบรม 

(Trainee)

Who ?

บทบาทของ Trainee
เขารับการอบรม ไมมีอคติตอ Organizer – Trainer
ตรงตอเวลา ปฏบิัติตามขอตกลงของการอบรม
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม เต็มใจเรยีนรู

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD
พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังนี้

Off-the-job

ตัวอยางระยะเวลาในการอบรม (ตามหัวขอของการอบรม)

ในโครงการ Orientation พนักงานใหม

• ปรัชญา เปาหมาย และประวัติขององคการ (2 ชั่วโมง)

•  สทิธิประโยชน สวัสดกิาร การประกันสุขภาพ (2 ชั่วโมง)

•  สภาพแวดลอมทั่วไปขององคการ  (1 ชั่วโมง : site seeing)

พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังน้ี

On-the-job
ตัวอยางระยะเวลาในการอบรม (ตามหัวขอของการอบรม)

ในโครงการพัฒนาผูบรหิาร (ระหวางประจําการ)

• แนวคดิในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (30 นาที)

• เทคนิคการสอนงาน  (1 ชั่วโมง)

• เทคนิคการมอบหมายงาน  (1 ชั่วโมง)

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD

พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังนี้

• งบประมาณมาก สามารถจดักิจกรรมในชวงเวลา   

ท่ียาวนานไดตามเวลาท่ีตองการ

• งบประมาณนอย ลดชวงเวลาลงมาตามสัดสวน

งบประมาณที่มี

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD
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พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังนี้

• นานหลายวัน อาจกระทบตอเวลางานตามปกติ

• นอยวัน อาจใชวันหยุดเสาร-อาทิตย เพื่อไมกระทบ

เวลางานของพนักงาน (ควรคํานึงเร่ืองการใหความ

รวมมือของพนกังาน เพราะเปนวันหยุด)

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD

พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังน้ี

• ภายใน (หองประชุม, Office, หองอบรม, .....) 

ประสานจองควิการใชหองประชมุใหเหมาะกับจํานวน

ผูเขารับการอบรม

•ภายนอก ควรสํารวจสถานท่ี ความพรอมของสิ่ง  

อํานวยความสะดวก ท่ีพัก การเดนิทาง .....

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD

• เกง จะใชเวลานอย ชวยลดงบประมาณในการอบรม

• ไมเกง ตองใชเวลามาก งบประมาณจะมากตามสัดสวน

พจิารณาจากหลายเงื่อนไขดังนี้

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD

พจิารณาเงื่อนไขตาง ๆ อยางสัมพันธกัน

When ชวงเวลาในกิจกรรม HRDWhen ชวงเวลาในกิจกรรม HRD Where?

• ภายใน การใชหองประชุมของหนวยงานชวยประหยัด

คาใชจาย แตบรรยากาศภายในหนวยงานที่เคยชนิ   

ทําใหไมกระตือรอืรน, การฝกไปทาํงานไปทําใหเกิด

บรรยากาศไมเหมาะสมตอการเรยีนรู

• ภายนอก ไมควรไกล-เดนิทางสะดวก-ไมแพง-ควรม ี

facility พรอม

• ขนาดของหอง เหมาะกับจาํนวนผูเขารับการอบรม         

• ท่ีนั่ง จัดใหเพยีงพอตอการใชงาน

• ตรวจสอบแสงสวาง ไฟฟา เครื่องเสยีง อปุกรณตาง ๆ 

• สถานท่ีรับประทานอาหาร อาหารวาง

• การตกแตงสถานที่ เวท ีการจัดวางอุปกรณเคร่ืองใช

Where?
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แบบตัวยู (U Shape Style)

เหมาะกับคนจํานวนมากท่ีไมสามารถจัดแบบกลุมยอย

Where?

แบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Style)

เหมาะกับการบรรยายของวิทยากร

Where?

แบบครึ่งวงกลม (Semi-Circle Style)

เหมาะกับการบรรยายใหคนจํานวนมาก 

Where?

แบบหองเรยีน (Classroom Style)

เหมาะกับการบรรยาย การจดบันทึกคําบรรยาย

Where?

แบบโรงละคร (Theater Style)

เหมาะกับการบรรยาย ตองการใหน่ังใกลชดิกัน

Where? What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

ความรู

(Knowledge)

ศาสตร

(Disciplines)

การหาความจําเปน

ในการอบรม

วิชา

(Subject)

หลักสูตร

(Curriculum)

เนื้อหา

(Content)

K A S ชื่อเรื่อง / หัวขอ
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1 ใหคณะกรรมการตัดสนิ (Judgment Procedure)

คณะกรรมการจัดทําหลกัสูตรรวมอภปิรายแลวสรุปวาจะ

จัดหัวขอใด-มีขอบเขตความลกึซึ้งของเนื้อหาระดับใด

2 ใชวธิกีารวเิคราะห (Analytical Procedure) วเิคราะห

วัตถุประสงค ความรู ทักษะ เจตคติ กิจกรรม ที่เปน

ประโยชนตอพนักงาน องคการ แลวสังเคราะหขอมูลสรุป

เปนเนือ้หา-หัวขอการอบรม

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

3 ใชวธิกีารทดลอง (Experimental Procedure) รางเนื้อหา

แลวนําไปทดลองใชในสถานการณจริง บันทกึขอ       

บกพรองที่พบ ปรับเนือ้หาใหสอดคลองกับความจรงิ

4 ใชความเห็นพอง (Consensual Procedure) ดูวาคน

สวนใหญมคีวามเห็น ความตองการใหอบรมใน

หลักสตูร เนื้อหาใด 

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

1 ยึดวิชาและเนื้อหาเปนหลกั ลักษณะการจัดเนื้อหา

จะจัดตามรายวชิา แตละวชิาจะแบงเปนหัวขอยอย 

เชน การใช Microsoft Office ในการทํางาน

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

2 ยึดความตองการความสนใจของผูรับการอบรมเปน
หลัก ลักษณะการจัดเนื้อหาจะจัดตามผลการสํารวจ

ความตองการที่ได 
3 ยึดปญหาขององคการเปนหลัก ลักษณะการจัดเนื้อหา

จะสรางหลักสูตรตามสภาพปญหาขององคการที่มอียู

4 ยดึสมรรถภาพผูรับการอบรมเปนหลัก ลักษณะการ

จดัเนื้อหาจะยึดสมรรถภาพที่ตองการใหเกดิขึ้นในการจัด

เนื้อหาสาระ

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

1 จัดเรียงตามความจําเปนกอนหลัง (Prerequisite 
Learning) จดัเรียงเนื้อหาตามลาํดบักอนหลังใหตอเน่ือง  

2 จดัเรียงจากงายไปยาก (Simple to Complex)

จัดเนื้อหางายกอน แลวจดัเนื้อหาที่ยากเพิ่มข้ึน เรียง

เปนลําดับ

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

4 จัดตามกาลเวลา (Chronological Sequences)

จัดเนื้อหาโดยใชเวลาเปนเกณฑ หรอืเหตุการณเกดิ

กอนเรยีนกอน เกดิหลังเรียนหลัง

3 จัดเรียงจากกวางไปสูสวนยอย (The Whole to the 
Part) จัดเนื้อหาที่มองเห็นภาพรวมกอนที่จะไปศกึษาใน

รายละเอยีด

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด
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2 สอดคลองสภาพเปนจรงิในสังคม เนื้อหาสามารถนําไป 

ใชไดในสถานการณจรงิ

1 ความเชื่อถอืได ความเปนแกนสารของความรู ทันสมัย 

ถูกตอง มเีนื้อหาที่เปนหลัก ใหความคดิรวบยอด

3 สมดุลในความกวางและลกึซึ้ง กอใหเกดิความคดิทัง้

ดาน K S A เพยีงพอตอการทําใหเกิดความคดิรวบยอดได

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

5 สอดคลองกับวุฒิภาวะ-ประสบการณของผูรับการ
อบรม คํานงึถงึความรูพื้นฐาน ความพรอม เพื่อตอยอด

ความรูอยางตอเน่ืองและลดเวลาในการเรียนรู

4 สนองตอวตัถุประสงคของการอบรม

6 สอดคลองกับความตองการความสนใจของผูรับการ
อบรม

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

การบรรยาย (Lecture)     การสอนงาน (Coaching)                               

การอภปิราย (Discussion)                                  

การระดมความคดิ (Brain Storming)                      

การประชุม (Conference, Convention, Syndicate)  

การประชุมเชงิปฏิบตักิาร (Workshop)                     

การสัมมนา (Seminar)                                          

การแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing)                  
การสาธติ (Demonstration)

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

รายละเอียดแสดงในบทที 3

     การใชเทคนคิการฝกอบรม กับ สื่อ-อุปกรณ

และการจัดที่นั่ง จะมคีวามสัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะ

• โครงการจะมปีระสิทธิภาพขึ้นกบัเทคนคิวธิกีารที่เลอืกใช

• เทคนคิการฝกอบรมจะบรรลวุัตถุประสงคก็ตองอาศัย

       สื่อ-อุปกรณ + การจัดสถานที่ใหเหมาะสม 

What เร่ืองอะไร – How ดวยเทคนิควธิกีารใด

เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนวิธกีาร

ท่ี Trainer ใช เพื่อใหผูรับการอบรมเกิดความรู 

ความเขาใจ และมีทักษะตรงตามวัตถุประสงคของ

การอบรม

1 วัสด ุ= สื่อทีม่ลีักษณะส้ินเปลอืง ตองจัดทํา จัดหาใหม

            อยูเสมอ เชน ปายนิเทศ สไลด ฟลมภาพยนตร

            รูปภาพ บัตรคํา ชุดการสอน

2 อุปกรณ = สื่อที่เปนเคร่ืองมอื ตองใชประกอบกับสื่ออื่น

                 เชน เครื่องฉายตาง ๆ เคร่ืองบันทกึเสยีง 

                 กระดานดํา โทรทัศน

3 วธีิการ = สื่อทีม่ลีักษณะเปนกจิกรรม เชน การจัดนิทรรศการ

               การศกึษาคนควาในหองสมดุ การศกึษานอกสถานที่

               การแสดงบทบาทสมมุต ิการแสดงละคร การสัมมนา 
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1 เครื่องขยายเสยีง ควรอยูในสภาพที่ใชงานไดด ีเสยีงดังฟงชัด

   ไมมเีสยีงรบกวน ควรปรับและทดลองเสยีงกอนใชจริง

   อยางนอยควรมลีําโพง 2 ตัว ไมโครโฟน 2 ตัว 

2 โทรทัศนวงจรปด ใชถายทอดสดขณะดําเนนิโครงการ

   โดยใชกลองถายโทรทัศนแลวสงเขาเครื่องรบัโทรทัศนที่ตัง้

   อยูตามจุดตาง ๆ ชวยใหผูที่อยูหางวทิยากรเห็นไดชัดเจน

3 คลปิวีดโีอ ใชประกอบการบรรยายหรือศกึษาดวยตนเอง

4 เครื่องบันทกึเสยีง ใชประกอบการบรรยายโดยตองบันทกึเสยีง

   ไวกอน เชน สัมภาษณบุคคลสําคัญ / เสยีงเพลงประกอบ

   ใชประกอบการฝกปฏบิัติที่ตองใชเสียง เชน ฝกรองเพลง 

   ฝกปาฐกถา 

How much ? ใชวงเงนิงบประมาณเทาไร

คาใชจาย

ในการเตรยีมการ
คาใชจาย

ในการดําเนนิการ

คาใชจาย

หลังเสร็จสิ้นการฝก

คาใชจายในการเตรยีมการ

   การสํารวจ/วิเคราะหหา TN, DN มคีาใชจาย

เก่ียวกับเอกสารตาง ๆ ที่ใช คาแรงผูสํารวจ/

วเิคราะห คาจัดทําเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ 

คาใชจาย

ในการเตรยีมการ
คาใชจาย

ในการดําเนนิการ

คาใชจาย

หลังเสร็จสิ้นการฝก

คาใชจายในการดําเนินการ

         คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาเดนิทาง 

คาเบ้ียเลี้ยงผูเก่ียวของ คาเชาหองประชมุ 

คาอาหาร คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาน้ํามันรถ และ  

อ่ืน ๆ ที่ตองใชจายในระหวางดําเนนิโครงการ

How much ? ใชวงเงนิงบประมาณเทาไร

คาใชจาย

ในการเตรยีมการ
คาใชจาย

ในการดําเนนิการ

คาใชจาย

หลังเสร็จสิ้นโครงการ

คาใชจายหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรม

         เปนคาใชจายในการติดตามผลการดําเนิน

โครงการ เชน คาเอกสารการประเมิน คาตอบแทน 

-เบ้ียเลี้ยงผูประเมิน คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 

รายงานผลการประเมิน

How much ? ใชวงเงนิงบประมาณเทาไร
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บทที่ 9
การเขยีนและบริหารโครงการ HRD

รงัสมิา สวางทัพ

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

หัวขอการเรียน

1. ลกัษณะที่ดขีองโครงการฝกอบรม
2.ประเภทของโครงการฝกอบรม
3.รูปแบบของการเขยีนโครงการฝกอบรม
4.องคประกอบของโครงการฝกอบรม
5.การบรหิารโครงการฝกอบรม
6.การเขยีนคํากลาวรายงานฯ-กลาวเปด-กลาวปดโครงการ
7.แบบฟอรมประวัตแิละผลงานวทิยากร
8.การจัดเวทใีนหองประชุมสัมมนา

การหาความจําเปนในการอบรม

การสรางหลักสูตรการอบรม

การเขยีนโครงการอบรม

เปนขั้นตอนของ

การแปลงแผนไปสูการปฏบิัติ

1. มีการศกึษาวเิคราะหขอมูลหรือสถติติาง ๆ ที่เปนจริง
และถูกตอง

2. เปนโครงการที่แกปญหาขององคการได (ตรงกับ TN,DN)

3. วัตถุประสงคของโครงการชดัเจนสอดคลองกบั TN, DN

4. หลักการเหตุผล-วัตถุประสงค-วธีิดําเนนิงาน-กจิกรรม
ตาง ๆ ในโครงการมคีวามสอดคลองกัน

5. มกีารระบุวันเวลาเร่ิม-สิน้สุดโครงการชัดเจน

6. สามารถดําเนนิโครงการไดอยางถูกตอง และบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

7. ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรตาง ๆ ในการทํางาน
และดานการบริหารจัดการจากองคการ
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สวนของการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม สวนงานบรหิาร / ธุรการ

• หลักการเหตุผล

• วัตถุประสงค

• หลักสตูร / หัวขอวิชา

• วิธกีารฝกอบรม

• ระยะเวลา

• ………...

• การติดตอสถานที่

• การเชญิวิทยากร

• การเงนิ งบประมาณ

• การประเมนิผล

• ผูรบัผิดชอบ

• ………...

• ชื่อโครงการฝกอบรม

• หลักการและเหตุผล

• วัตถุประสงค

• หลักสูตร / หัวขอวิชา / หัวขอเร่ือง / ประเดน็

• คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการอบรม

• ระยะเวลาของโครงการ

• สถานท่ีดําเนินการ

• วิทยากร

• วิธกีาร

• ตารางกิจกรรม / กําหนดการ

• งบประมาณ

• ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

• การประเมินผล

• ผูรบัผิดชอบโครงการ

  การต้ังชื่อโครงการตองนาสนใจ ชัดเจน กะทัดรัด 

เหมาะสม เขาใจไดงายวาจะอบรมเรื่องอะไร

   โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว
โครงการพัฒนามัคคุเทศน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

สําหรับมัคคุเทศน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว

สําหรับมัคคุเทศน

•แสดงเหตุผลที่ตองจัดโครงการ (อางถงึปญหาท่ีเกดิ,  

ผลการหา TN, ความตองการพัฒนาขององคการ รวมถงึ

อางวา ถาจัดโครงการน้ีแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดได)

• เนนวาเปนความจาํเปนท่ีตองแกไขปญหาดวยการจัด

กระบวนการเรียนรู - พัฒนาทักษะ …….

•เขยีนใหจบภายใน 1-2 ยอหนา ไมควรเกนิ 15 บรรทัด

•ขอความสั้น คม ชัด มีขอมูลอางอิง และมีเหตุผลจําเปน 
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    เขยีนใหสอดคลองกับหลักการเหตุผล นยิมเขยีน

เปนขอ ๆ ใหครอบคลุมเรื่อง

• ผูเขารับการอบรมจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

อะไรบาง ในดานตาง ๆ (ความรู ทักษะ ทัศนคติ)

• ผูเขารับการอบรมจะนําสิ่งทีไ่ดรับไปใชปรับปรุง     

พฤติกรรมอะไรบาง เพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้น

    ระบุขอบเขตเน้ือหาวิชา หัวขอวิชา เพื่อให

ทราบวาจะใหเรียนรูอะไร วิทยากรจะบรรยาย

อะไร เชน

     1 ความรูเร่ืองมารยาทไทย ประกอบดวย

•  การยืน

•  การเดนิ

•  การน่ัง

    ระบุคุณสมบัติผูเขารับการอบรมวาเปนคน

กลุมใด (มพีื้นฐานความรูหรอืประสบการณ

ระดับไหน) และระบุจํานวนวาในแตละรุนจะใหมี

ผูเขารับการอบรมจํานวนมากนอยเทาใด 

     บอกวันที่ เดอืน ป  ชวงเวลา และจํานวน

วนัท่ีจะจัดโครงการ เชน 

ระยะเวลา

   1 วัน ในวันพุธท่ี 1 มกราคม 2561 เวลา 

8.30 - 16.30 น.

ระบุชื่อหองประชุม อาคาร สถานท่ี           

(บางกรณีที่ใชสถานท่ีภายนอก อาจตอง

แนบแผนท่ีดวย)

การเตรียมสถานที่ควรเตรียมในเรื่องตอไปน้ี

1. จํานวนที่น่ังสําหรับผูรบัการอบรม และผูเกี่ยวของ
2. จาํนวนและขนาดของหองที่จะใช
3. สถานที่ตั้ง + แผนที่ (ภายใน การเดินทาง)

4. ความสมัพันธและความสะดวกในการใชหองตาง ๆ 
    (หองใหญ หองยอย หองพักรับรอง หองน้ํา หองอาหาร หนาหองประชุม)

5. ความเปนเอกเทศ
6. บรรยากาศในหอง (อากาศถายเท อุณหภูมิ แสง เสียง กลิ่น โทรศัพท)

7. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ เครื่องใช
8. ปายตาง ๆ
9. วางแผนออกแบบจัดเวทีไวลวงหนา
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ระบุช่ือ ตําแหนง สถานที่ทํางานของวิทยากร

• วิทยากร ควรเปนผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ

เปนอยางดีในเรื่องทีจ่ะพูด-สอน อาจเปนคนจากภายในหรือนอก

หนวยงานก็ได  

• วิทยากรจากภายใน ควรเปนคนที่ไดรับการยอมรับจากคน

ภายในองคการ และเช่ียวชาญจรงิในเรื่องนั้น

• วิทยากรจากภายนอก อาจใหมุมมองท่ีกวางกวา แตมี

คาใชจายมากกวาวิทยากรจากภายใน และอาจไมรูปญหาของ

องคการอยางลึกซ้ึงเพียงพอ

ระบุเทคนิควิธีการอบรมใหชดัเจน เชน บรรยาย สาธติ ...

การเลือกวิธีการ

ควรพิจารณาปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย

ความเหมาะสมของสถานที่ ความถนดัของวิทยากร

หัวขอหลักสูตรที่กําหนด วัตถุประสงคของการอบรม ..

-ระบุที่มาของเงินงบประมาณ                                

-แจกแจงรายการใชจายใหชัดเจนวาเปนคาอะไร  

จํานวนเงินเทาใด

บอกวิธีการประเมินผลการดําเนินโครงการ (+วันเวลาที่

จะดําเนินการประเมิน)

ระบุผลสุดทายที่ตองการอยากไดรับหรืออยากใหเกิดข้ึน

เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแลว

บอกช่ือ ตําแหนง หนวยงานของผูรับผิดชอบ

ดําเนินโครงการ/ผูประสานโครงการ

(Organizer)

เปนการกําหนดลําดับหัวขอหลักสูตร เวลาเริ่ม-สิ้นสุด        

เวลาหยุดพัก

วิทยากรในแตละหัวขอ กิจกรรมในแตละวัน 

   เปนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยความรวมมือจาก

ทีมงานที่ดี การบริหารโครงการแบงเปน 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การเตรียมการกอนดําเนินงาน                             

หนาท่ีของ Leader /หัวหนาโครงการ 
•ศกึษาโครงการใหละเอียดในทุกดาน

• ประชมุเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเพื่อแบงงาน-หนาที่ และ

ซักซอมความเขาใจ

• ติดตาม อํานวยการ ชวยแกปญหา และประเมิน

ความกาวหนาของการเตรียมการ

              ภารกิจที่ตองทําในข้ันเตรียมการ
•ติดตอสถานทีจั่ดโครงการ 
        ภายในหนวยงาน จองคิวขอใหหองประชุม+ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกลวงหนา

        ภายนอกหนวยงาน หาแหลง, survey ดูสถานที,่          

อาหาร, บริการตาง ๆ, ตอรอง, ตดัสินใจจองสถานที่
•ติดตอ/เชิญวิทยากร

ทาบทามเปนการภายใน แจงขอมูลโครงการใหทราบ     

    โดยละเอยีด ถารับเชิญใหขอเอกสารวิชาการ, ถามเรื่อง

     เครื่องมือเครื่องใชที่ตองการ, การเดินทาง, ทําหนังสือเชิญ

         เปนทางการ(+ตามหนังสือตอบรับ)
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•เตรยีมเอกสารตาง ๆ
   -ใหผูเขารับการอบรม (เอกสารจากวิทยากร, โครงการ, 
รายช่ือผูเขารับการอบรม, กระดาษ, ปากกา, ฟอรมประเมิน, 
แผนที่, ฯลฯ)

-ฟอรม-เอกสารตาง ๆ ที่ตองใชในการทํางาน (ฟอรม

  ประวัติวิทยากร, เอกสารทางการเงิน,บัญชีเซ็นช่ือผูเขารับการ

  อบรม-เจาหนาที-่ผูบริหาร, ประกาศนียบัตร, ฯลฯ)

-หนังสือพิธกีารตาง ๆ (เชิญวิทยากร-ประธาน- ผูบริหาร-

     แขกผูมเีกียรติ-สื่อมวลชน, หนังสือแจงหนวยงานผูเขารับ

        การอบรม, คํากลาวเปด-ปด, คํากลาวรายงาน, script

             ของพิธีกร, ………)

•จดัเตรียมงบประมาณ ใหพรอมใช

•คัดเลือกผูเขารับการอบรม ตามคุณสมบัติที่กําหนดใน

โครงการ (ชื่อสกุล ตําแหนง สังกดั ฯลฯ)

•จดัทําปาย (ชื่อผูเขารับการอบรม, วิทยากร, ปายบอก

ทาง, ปายตอนรับ, ปายประชาสมัพันธขนาดใหญ, อ่ืน ๆ)

•เตรยีมแฟมแจกผูเขารับการอบรม

•ประสานเรื่องตาง ๆ (สถานที่ อุปกรณบรรยาย โตะเกาอี้ 

แจกันดอกไม เทป วดีีโอ เครื่องเขียน รถรบัสง การจัด

เลี้ยงอาหาร….)

•ดูแลความเรยีบรอยทั่วไปกอนวันเริ่มงาน ไมโครโฟน  

    โตะหมูบูชา เจาหนาที่ประจําจุด ... 

   ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ
•เตรียมตอนรับ วิทยากร ผูบริหาร สื่อมวลชน ผูเขารับการอบรม 

•รับลงทะเบียน แจกเอกสาร, อํานวยความสะดวกตาง ๆ
• จัดพิธีกร ใหทําหนาที่ระหวางดาํเนินโครงการ, คุมเวลาตาม  
              กิจกรรมตาง ๆ, ขอบคุณวิทยากร, อ่ืน ๆ
•พิธีเปดโครงการ (นัดคิวการเปดกับประธานกอน)  
  -เชญิประธานกราบพระรัตนตรัย
  -ผูบริหารกลาวรายงานในพิธเีปด
-ประธานกลาวเปด+ใหโอวาท

   
•ดําเนินการตามกําหนดการ  
•ดูแลการเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืมใหพรอม 
•เตรียมกิจกรรมทดแทนกรณีวิทยากรไมมา / ยังมาไมถึง
•เตรียมเอกสารการประเมิน และพิธีปดโครงการ (ถามี)
•จัดการเอกสารการใชจายเงนิใหเรียบรอย
•พิธีปดโครงการ
  -ผูบริหารกลาวรายงานผลดําเนินโครงการ
  -ประธานมอบวุฒิบัตร+ใหโอวาท+ปดการอบรม

ระยะที่ 3 หลงัดําเนินโครงการ
 ประเมินผลการดําเนินโครงการ

  ติดตามผลหลังจากผูเขารับการอบรมกลบัไปปฏบิตัิ

หนาที่ไดระยะหน่ึง

  สงหนังสือขอบคุณ บุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของหรือให

การสนับสนุน

 รวบรวมเอกสารจัดทําเปนเลม รวมทั้งทําทําเนียบรุน

 สะสางเรื่องคาใชจาย

 ทํารายงานผลการดําเนินโครงการ, การบรรลุเปาหมาย, 

      การใชจายเงิน, ปญหาขอเสนอแนะ นําเสนอผูบริหาร

พัฒนาพัฒนา
โครงการ พัฒนา
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พัฒนา ประชุม

โครงการ

โครงการ
โครงการโครงการ

โครงการ โครงการแนบกําหนดการ
พัฒนา

พัฒนา
พัฒนาโครงการ

พัฒนาโครงการ

โครงการ
โครงการ

พัฒนา

โครงการ

พัฒนาดาํเนินโครงการ
ดาํเนินงานดาํเนินงาน



30/12/62

62

พัฒนา

หลักการเขียนคํากลาวรายงานในพิธีเปดโครงการอบรม

คํากลาวรายงานในพิธีเปดโครงการ.......................................

ณ....................................
วนัที่..........................

กราบเรียน (เรียน)....................(ระบุตาํแหนง /ทานประธาน)
     กระผม(ดิฉัน)ในนามของ.......................ขอขอบพระคุณ....................เปนอยาง

ยิ่งที่ไดกรุณาใหเกยีรติมาเปนประธานในพิธีเปด.........................
     การ..(ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม)..ครั้งน้ีเปนการ.....................ซ่ึงจดัขึ้นโดย

....(แจงชื่อหนวยงาน)..ณ...........ตั้งแตวันที่......ถึงวันที.่........รวมเปนเวลา....วัน
     ผูเขารับการ.........ประกอบดวย (แจงตาํแหนง สังกัด และจํานวนคน)

     วัตถุประสงคของโครงการ......เพ่ือ........โดยวิธ.ี.(สัมมนา/บรรยาย/...) และเมื่อ
จบโครงการ คาดหวงัวา......(ระบุพฤติกรรม)...

      บัดน้ีเปนเวลาอันสมควรแลว กระผม(ดิฉนั) ขอกราบเรียน (เรียน) เชิญทาน

ประธาน ทําพิธีเปดโครงการ....และใหโอวาทแก...... เพ่ือ.......สืบไป

หลกัการเขียนคํากลาวเปดของประธาน
คํากลาวของประธานในพิธีเปดโครงการ.......................................

ณ....................................
วนัท่ี..........................

ทาน.......(ผูมีเกียรติและผูเขารับการอบรม)
     ผม(ดฉิัน)มคีวามยินดีและรูสกึเปนเกียรติที่ไดมารวมในพิธีเปด.............ในวันน้ี

และยินดีที่ไดทราบวา........(ความตั้งใจ, ความสําเร็จของงานตามรายงาน).......
     การที่...........ไดจัด............น้ีขึ้น นับวามีความสาํคญัมาก เพราะ..........

     ผมเชื่อมั่นวาทานผูเขารับการอบรมครั้งน้ีคงจะไดรับความรู ทกัษะ และ
ประสบการณที่จะนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น และ......(ผลที่

คาดหมาย) ...จึงขอใหทานทั้งหลาย.....(ใหความสนใจ,ต้ังใจ,...)...เพ่ือเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของทานและนําไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ......

      ผมขอขอบคุณ........ที่ไดจัดการ.........คร้ังน้ี 

      บัดน้ีไดเวลาอัน..........แลว ผมขอเปดการ......ขอให...(คําอวยพร).....

ทางข้ึน ทางลง

ฉากหลัง?
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Q & A

รงัสมิา  สวางทัพ

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย

คณะวทิยาการจัดการ

บทที่ 10

การประเมนิผลและการเขยีนรายงาน           

ผลการดําเนนิโครงการฝกอบรม

หัวขอการเรยีน

1.การประเมนิผลโครงการฝกอบรม
2.วัตถุประสงคในการประเมนิผลโครงการฝกอบรม
3.ปจจัยที่ไดรบัความสนใจในการประเมนิผลฯ
4.ข้ันตอนในการประเมนิโครงการฝกอบรม
5.ระดบัของการประเมนิโครงการฝกอบรม
6.รายงานการประเมนิผลการดําเนนิโครงการฝกอบรม

การหาความจําเปนในการอบรม

การสรางหลักสูตรการอบรม

การเขยีนโครงการอบรม

การดําเนนิโครงการอบรม

การประเมินผลโครงการอบรม
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กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ

วาสามารถบรรลุวตัถุประสงคอยางมีประสทิธิภาพ

หรอืไม แลวทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ รวมทั้ง

สรุปปญหา-อุปสรรคท่ีทําใหโครงการไมสามารถ

ดําเนินงานอยางราบร่ืน และใหขอเสนอแนะเพื่อแกไข

ปรับปรุงใหโครงการมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้นหากตอง

ดําเนินโครงการในรอบดําเนินงานใหม 

วัตถุประสงค

ในการประเมินผล

โครงการ HRD

วธิกีาร

ดําเนินงาน

วตัถุประสงค

ของโครงการ

เน้ือหา

ของโครงการ

สภาวะ

แวดลอม

ประเมนิ

โครงการ

กอน ระหวาง หลัง

การประเมิน

การประเมินกอนดําเนนิโครงการ HRDการประเมินกอนดําเนนิโครงการ HRD

เพื่อ 1 พจิารณาความสอดคลองขององคประกอบ

แตละสวนของโครงการ

2 พิจารณาความเปนไปได ความคุมทุน และ

ความเหมาะสมดานเวลาดําเนินงาน

3 ตรวจสอบอุปสรรคกอนดําเนินงานจริง

ดคูวามพรอม-เหมาะสมของโครงการดคูวามพรอม-เหมาะสมของโครงการ

ตัวอยางสิ่งที่จะพจิารณาประเมิน

1. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม เชน ตําแหนง 

อาย ุวุฒิ พื้นความรูในงาน สถานะทางสังคม 

 2. วทิยากร มคีวามเชี่ยวชาญ หาไดงายในพื้นท่ี 

คาตัวแพงหรอืถูก เชญิยากหรือเชญิงาย        

เคยใหความรูดหีรอืไมดี

 3. สิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ี หองประชุม 

หองพัก หองอาหาร โสตทัศนูปกรณ งบประมาณ 

มีความพรอม+เพยีงพอหรอืไม
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การประเมินระหวางดําเนนิโครงการ HRD

เพื่อ 1 ตรวจสอบโอกาสในการบรรลวุัตถปุระสงคของ

โครงการ

2 ไดขอมลูมาตัดสนิใจแกไขแนวทางหรอืกจิกรรมที่

ดําเนนิอยูใหเหมาะสม

3 ไดขอมูลมาตัดสนิใจขยายผล-เลกิลมโครงการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ-ปญหาอุปสรรค

ในการดําเนนิงาน เพื่อทําการแกไขตามสถานการณ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ-ปญหาอุปสรรค

ในการดําเนนิงาน เพื่อทําการแกไขตามสถานการณ

ตัวอยางสิ่งท่ีจะพจิารณาประเมิน

1.วิทยากร : วิธถีายทอด ความรู ความรับผิดชอบ

2.การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม : ความ

สนใจ จํานวนผูเขาฯ การใหความรวมมือ

3.สิ่งอํานวยความสะดวก : ความพรอม+พอเพยีง

ในการใชงาน

4.หลักสูตร เปนประโยชน-สอดคลองกับผูเขาฯ  

Sequence ของเนื้อหามีผลตอการเรยีนรู ?

การประเมินหลังดําเนนิโครงการ HRD

ดูประสทิธิภาพ-ประสทิธผิลของโครงการแลวนํามา     

ขยายผล หรอืเพื่อดูวาผูเขาฯ มี K U A S เพิ่ม-เปลี่ยน ?

เพื่อ 

1 ทบทวนการดาํเนินงานวาไดผลตามท่ีกําหนดหรือไม

2 ผลท่ีได เกิดจากการดําเนนิโครงการ / ปจจัยอ่ืน

3 ดูความคุมคาในการใชทรัพยากร 

   4 นําผลการประเมินมาพิจารณาขยายผล 

      (ยกเลกิ พัฒนา ปรับปรุงโครงการ) 

Kirkpatrick

ปฏกิิริยาปฏกิิริยา ท่ีมีตอการดําเนนิโครงการท่ีมีตอการดําเนนิโครงการ
: แบบสอบถามความพงึพอใจ

การเรยีนรูการเรยีนรู เขาใจ/เรยีนรูเนื้อหาสาระเขาใจ/เรยีนรูเนื้อหาสาระ
: แบบทดสอบ ทดลองปฏบัิต ิ

พฤติกรรมพฤติกรรม ผลการปฏิบัตหินาท่ี  โดยผลการปฏิบัตหินาท่ี  โดย
: เปรยีบเทยีบกอน-หลังโดยการ

สังเกตพฤตกิรรมการทาํงาน,

เปรยีบเทียบเชงิสถติิ, 

สัมภาษณ, ตดิตามในชวงระยะ

ยาว 

ผลลัพธผลลัพธ

เชื่อมโยงผลของโครงการเขากับการเชื่อมโยงผลของโครงการเขากับการ

ปรับปรุงองคการ : Cost saving, เกดิ

นวตักรรมทาํใหมีผลงานเพิ่มขึ้น-คณุภาพดีขึ้น 

ตัวอยางการประเมินปฏิกริิยา (Reaction)ตัวอยางการประเมินปฏิกริิยา (Reaction)

• นิยมใชวดัความคดิเห็น ความรูสกึ อารมณของผูตอบ 

(Reaction)

• มีหลายลักษณะ เชน แบบกําหนดคาํตอบให แบบ

ปลายเปด แบบประเมินคา (เลอืกตอบตามคาระดับท่ี

ประเมนิในชองท่ีกําหนด)
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• เนนวัดความรู ความเขาใจ ผลสัมฤทธิ์ 

• มีท้ังแบบปรนัย อัตนัย และแบบจับคู

แบบปรนัย

• 2 ตัวเลอืก (ถูก-ผิด, ใช-ไมใช)

• หลายตัวเลอืก (ตอบขอเดยีว, 

ตอบหลายขอ)

• เนนวัดความรู ความเขาใจ ผลสัมฤทธิ์ 

• มีท้ังแบบปรนัย อัตนัย และแบบจับคู

แบบอัตนัย

• คําถามปลายเปด (ใหตอบอยางเสร)ี

• เติมคํา  (ตอบสั้น ๆ) 

• เนนวัดความรู ความเขาใจ ผลสัมฤทธิ์ 

• มีท้ังแบบปรนัย อัตนัย และแบบจับคู

แบบจับคู

• แบงเปน 2 ฝาย ใหจับคูดานซาย         

ท่ีสัมพันธกับดานขวา

• คุณภาพของการประเมินขึ้นกับความสามารถ

ของผูประเมิน

• ควรวางแผนระบุสิ่งท่ีจะสังเกตไวลวงหนา

• คุณภาพของการประเมินขึ้นกับความสามารถ

ของผูประเมิน

• ควรวางแผนระบุสิ่งท่ีจะสังเกตไวลวงหนา
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• นยิมใชวัดคุณธรรม ทัศนคติ บุคลกิภาพ 

ความสนใจ

บทคัดยอ /บทสรุปสําหรับผูบริหาร

บทนํา (ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับโครงการ)

•ความเปนมา

•ชวงเวลา สถานทีด่ําเนนิโครงการ

•วัตถุประสงคของโครงการ

•จํานวนผูเขารบัการอบรมและหนวยงานตนสงักัด 

•จุดมุงหมายของการประเมนิโครงการ

บทท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมลู

•วัตถุประสงคของการประเมนิ ขอที่ 1

•ประเด็นที่วเิคราะห

•ผลที่พบจากการประเมนิ

บทท่ี 1

•วัตถุประสงคของการประเมนิ

•ขอบเขตของการประเมนิ

•วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล

•วธีิการวเิคราะหขอมูล
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บทท่ี 3 สรุปและขอเสนอแนะ

•สรุปผลของการประเมนิ 

  (ตามวัตถุประสงคแตละขอ)

•สรุปขอดี ขอควรปรับปรุง

•ปญหาที่พบในการจัดโครงการ

•พฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ

•ขอมูลที่เปนประโยชนอ่ืน 

•ขอเสนอแนะ ภาคผนวก 

(สิ่งที่เกี่ยวของกับการประเมนิ)


