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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับดานการฝกอบรมโดยจะนําเสนอ
ดังตอไปนี้ 

2.1  ประวัติความเปนมาขององคกร 
   2.1.1  ประวัตคิวามเปนมาของบริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด 
   2.1.2  ลักษณะการประกอบการ  และเหตกุารณสําคัญๆ 
   2.1.3  แนวคดิของระบบการผลิตแบบโตโยตา   
   2.1.4  รูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหมของแผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ 

2.2  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
   2.2.1  ความหมายและแนวคดิในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  

           2.2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
2.3  แนวคดิเกีย่วกับการฝกอบรม 

           2.3.1  ความสําคัญและความจําเปนที่ตองมกีารฝกอบรม 
           2.3.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
         2.3.3  ประเภทของการฝกอบรม 
           2.3.4  กระบวนการฝกอบรม 
          2.3.5  ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม 
           2.3.6  ปญหาและอุปสรรคของการฝกอบรม 
        2.3.7  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม 

 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
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2.1  ประวัติความเปนมาขององคกร 
 

บริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด  เปนองคกรธุรกิจ  ผูประกอบรถยนต  
ผูนําเขารถยนต  ผูจําหนายรถยนต  ผูสงออกรถยนตและชิ้นสวนรถยนต  ศูนยบริการ  ทุนจดทะเบียน
7,520  ลานบาท 

สถานที่ตั้ง  โรงงานแหงที่  1  ตั้งอยูเลขที่  187  ถนนทางรถไฟเกา  ต.สําโรงเหนือ  อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ  10270  โทร. 386-1000  โทรสาร. 384-386  โรงงานแหงที่  2  ตั้งอยูเลขที่  82/1  
ถนนทางรถไฟเกา  ต.สําโรงเหนือ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130  โทร. 386-1000  
โทรสาร. 384-0876  โรงงานแหงที่  3  ตั้งอยูเลขที่ 186/1   หมู  1  ถนนทางรถไฟเกา  ต.สําโรงใต  
อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130  โทร. 386-1000   โทรสาร. 384-1981  โรงงานแหงที่  4  
ตั้งอยูเลขที่  74 หมู  9  ต.หัวสําโรง  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190  โทร. (038) 544-000 โทรสาร. 
(038) 544-186 
    1)  โรงงานประกอบรถยนตโตโยตา  สําโรง  จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบรถยนต
โตโยตา  ไฮลักซ  วีโก  กําลังการผลิต  200,000  คันตอป  จํานวนพนักงาน  5,088  คน  

    2)  โรงงานประกอบรถยนตโตโยตา  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้  จงัหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบรถยนตรุนโคโรลลา  โซลูนา  คัมรี่  วิช  กําลังการผลิต  150,000  คันตอป  กําลังผลิตรวมทั้งสิ้น  
350,000  คันตอป  จํานวนพนักงาน  3,126  คน 
 วิสัยทัศน 

     1)  เปนหนึ่งในบริษัทแกนนาํของเครือขายโตโยตาทั่วโลก 
     2)  เปนบริษัทรถยนตที่ไดรับการยอมรับและยกยองที่สุดในประเทศไทย 

                  หลักการ 
    1)  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการทาทายและเปลีย่นแปลงสิ่งตางๆ 
    2)  ยอมรับผูคนและความตองการของเขา 
    3)  ยึดหลักความพอใจสูงสุดของลูกคา 
    4)  ทุมเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด 
    5)  ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท  เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหไดรับ

การศึกษา ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และทักษะที่เหมาะสม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด
ของ เลียวนารด แนคเลอร  (1982)  ที่ไดแบงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
ออกเปน  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
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   1)  การศึกษา  (Education)  เนนที่ตัวบุคคลเพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู  เขาใจพื้นความรู
ที่จะนําไปประกอบอาชีพ  มีความคิด  และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยการศึกษาเนนทําให
ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
     2)  การฝกอบรม  (Training)  เนนที่งาน  เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับงานที่ทําในปจจุบัน  และ 
มีเปาหมายเฉพาะบางงานเทานั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตองาน มุงความสัมพันธเฉพาะงานกับคน
ในหนวยงานเทานั้น 

   3)  การพัฒนา (Development) เนนที่องคการและสังคม มุงเนนที่บุคคลมากกวาที่
จะมุงเนนไปที่งาน เนนใหคนเรียนรูงานเพื่อทําใหทราบความถนัดของตน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางดังกลาว  ตองใชกลไกหลายอยางขึ้นอยูกับ
สถานการณและจุดเนนของแตละหนวยงาน  และจะเลือกใชอยางไรตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ 
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการจัดประสบการณเรียนรูใหแกบุคคล  เพื่อใหเกิดประโยชนในดานการเพิ่ม
ผลผลิตงาน  การเลื่อนระดับบุคคล สรางความพึงพอใจแกบุคลากร  สรางคุณภาพงานและบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ  เปนตน  โดยประเด็นที่ควรตระหนักและใหความสาํคัญเปนพิเศษในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของบริษัทก็คือ  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหแกพนักงาน  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญ
ที่พบเห็นอยูเสมอวาพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับตน มักจะขาดทักษะ
ทางดานการบริหาร  ดังนี้  (ประสิทธิ์ โชติกวณิชย, 2535, หนา 36) 
                     1)  ทักษะดานการคิด  (Conceptual  Skill)  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีความคิดที่
กวางไกล  (Vision)  มีความคิดริเร่ิม  (Initiative)  อยูเสมอ  เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่ง
เปนทักษะที่ผูบริหารควรมี 
                    2)  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (Human  Relations  Skill)  เปนทักษะเกี่ยวกับ
ความสามารถในการออกคําสั่งหรือการสั่งการ  การอํานวยการ  การปกครองบังคับบัญชา  และ
การเสริมสรางสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ 
                     3)  ทักษะดานเทคนิค (Technical  Skill)  เปนทักษะเกี่ยวกับการมีความรูและ
ความสามารถในเทคนิควิธีการ  และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  เพื่อสามารถติดตาม 
ตรวจสอบ  ควบคุม  แกปญหาอุปสรรคไดอยางถูกตองและสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาหารือ
ในเรื่องงานตางๆ แกผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 
              2.1.1  ประวัติความเปนมาของบริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด 
 บริษัท  โตโยตา  มอเตอร  คอรปอเรชั่น  เริ่มเปดดําเนินการในประเทศญี่ปุน  ซ่ึงกอตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2480  โดยดําเนินธุรกิจดานการผลิต  และจําหนายรถยนต  ตลอดจนอุปกรณชิ้นสวน
ภายในประเทศ  ไดเล็งการณไกลถึงความตองการขยับขยายธุรกิจสูตางประเทศ 
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ดวยปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  นโยบาย
การสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาการระบบเศรษฐกิจที่มีแนวโนมสดใส  สภาพสังคม 
และการเมืองที่มั่นคง  โตโยตาประเทศญี่ปุน จึงตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนประเทศแรกใน
การลงทุนนอกประเทศญี่ปุน  

เมื่อป  พ.ศ. 2495  บริษัท  โตโยตา  มอเตอรเซลส  จํากัด  จึงไดกําเนิดขึ้น  โดยรถยนต
สําเร็จรูปรุนแรกที่จําหนายในประเทศไทย  ไดแก  TOYO-ACE, STOUT, MS40, DA, LAND 
CRUISER  ซ่ึงผลการดําเนินธุรกิจในชวงแรกเปนไปโดยราบรื่น  

เวลาที่ผานแมไมนานนัก  โตโยตาก็เร่ิมมีความมักคุนกับสังคมไทยมากขึ้น  การนําเขา
รถยนตสําเร็จรูปนั้น  เปนเพียง  “ผูพามาให”  แตเมื่อโตโยตาไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเพื่อประกอบ
กิจการรถยนตนั่งและรถบรรทุกในป  พ.ศ. 2505  พรอมกับจดทะเบียนเปนบริษัทโตโยตา  มอเตอร 
ประเทศไทย  จํากัด  เพื่อตั้งโรงงานประกอบรถยนตภายในประเทศ  ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 
11.8  ลานบาท  โตโยตาจึงกลายสถานะเปน  “ผูผลิตให”  ใหแกสังคมไทย 

ในป พ.ศ. 2507  ผลของการจดทะเบียนจึงเกิดขึ้น  เมื่อโรงงานประกอบรถยนตแหงแรก
ของโตโยตา  ซ่ีงตั้งอยูที่สําโรงเหนือ  สามารถเปดดําเนินการได  โดยครั้งนั้นกระทําโดยนําเขาชิ้นสวน 
และอุปกรณสําเร็จรูปมาประกอบรวมกับชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศรถยนตคันแรกที่โตโยตาได
ประกอบขึ้นในประเทศไทย  คือ  TOYOTA  DYNA JK  170  ตอมาไดเพิ่มการผลิตอีกหลายรุน 
เชน  TIARA, DYNA, PUBLICA  (UP  10)  และ  STOUT 

จากความสําเร็จของการผลิตขึ้นเองนี้ดวยความมุงมั่นในคุณภาพ  และบริการที่เปนเลิศ 
โตโยตาไดเปดศูนยบริการสงมอบและอะไหลขึ้นที่สําโรงในป  พ.ศ. 2512  เพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบายแกลูกคา 

ภายหลังจากการเปดโรงงานประกอบรถยนตไดเพียง  7  ป  โตโยตาสามารถทํายอด
ประกอบรถยนตในประเทศไทยไดครบ  10,000  คัน  จึงเปนการสะทอนถึงความสําเร็จของโตโยตา
ที่กาวกระโดดจากการเปนเพียงผูนําเขารถยนตรายยอย สูความเปนผูนําในตลาดรถยนตของไทย 

2.1.2  ลักษณะการประกอบการ  และเหตุการณสําคัญๆ 
พ.ศ. 2499  บริษัท โตโยตา  มอเตอรเซลส  จํากัด  ไดจดทะเบียนโภคภัณฑ  นับเปนบริษัทแรก

ของโตโยตาในประเทศไทยและเปนบริษัทแรกของโตโยตาในตางประเทศโดยดําเนินกิจการจําหนาย
รถยนตนําเขาสําเร็จรูปจากประเทศญี่ปุน คือ TOYO-ACE, STOUT, MS40, DA  และ LAND  CRUISER   
  พ.ศ. 2500  ทําการจดทะเบียนพาณิชย  บริษัท  โตโยตา  มอเตอรเซลส  จํากัด  ประเทศไทย   
สาขากรุงเทพฯ  
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พ.ศ. 2505  โตโยตาไดรับบัตรสงเสริมการประกอบกิจการรถยนตนั่งและรถบรรทุกจาก BOI  
วันที่  5  ตุลาคม  ไดจดทะเบียนตั้งบริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด  โดยมีทุนจดทะเบียน 
11.8  ลานบาท  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่  180  ถนนสุรวงศ  กรุงเทพฯ การขายโตโยตาในระยะแรก 
ไดทําการขายทั้งการขายโดยตรง  และการตั้งตัวแทนจําหนายแบบ  Commission  Dealer  ในระยะแรก 
มีตัวแทนจําหนาย  13  แหง  

พ.ศ. 2507  เปดโรงงานประกอบรถยนตแหงที่  1  ที่สําโรงเหนือ  เปดทําการประกอบรถยนต 
โดยนําชิ้นสวนสําเร็จรูป  CKD  (Complete  Knocked-down)  มาประกอบรวมกับชิ้นสวนที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ  (Local  Content)  รถยนตที่ประกอบขึ้นในไทยครั้งแรกคือ  TOYOTA  DYNA JK 
170, และมีการผลิต  TIARA, DYNA, PUBLICA  (UP  10) และ  DA STOUT 

พ.ศ. 2509  ฉลองครบรอบ  10  ป  บริษัท  โตโยตา  มอเตอรเซลล  สาขากรุงเทพฯ แลว
โอนทรัพยสิน  และพนักงานมาเขาบริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย 

พ.ศ. 2512  เปลี่ยนจากบริษัท  โตโยตา  มอเตอรเซลส  จํากัด  สาขากรุงเทพฯ มาดําเนินการ
ภายใตช่ือ  บริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด  อยางเต็มตัว 

พ.ศ. 2513  เปดศูนยบริการ สงมอบ และศูนยอะไหลที่สําโรง เปลี่ยนแปลงระบบตัวแทน
จําหนายจาก  Commission  Dealer, Credit  Dealer  โดยมีตัวแทนจําหนายทั้งสิ้น  34  แหง  

พ.ศ. 2514  โตโยตาทําการประกอบรถยนต  ณ  โรงงานประกอบที ่ 1  ครบ  10,000  คัน 
พ.ศ. 2516  TMT  ฉลองครบรอบ  10  ป  โตโยตาประกอบรถยนตในไทย  ครบ  20,000  คนั 

โตโยตาเริ่มมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2518  เปดโรงงานประกอบที่  2  ที่สําโรงใตประกอบเครื่องยนต KE30, MS80, RT10

เปดโรงงานบําบัดน้ําเสีย ดวยเงินลงทุนทั้งสิ้น  10  ลานบาท  นับเปนโรงงานประกอบรถยนตแหงแรก 
ที่ตระหนักถึงปญหาน้ําเสีย  เปดศูนยอบรมโตโยตาเพื่อทําการอบรมชางเทคนิคของโตโยตา  โตโยตา
ประกอบรถยนตในไทยครบ  30,000  คัน 

พ.ศ. 2520 โตโยตาประกอบรถยนตในไทยครบ  50,000  คัน  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
11.6  ลานบาท  เปน  130  ลานบาท 

พ.ศ. 2521  กอตั้ง  บริษัท  โตโยตา  ออโต  บอดี้  ประเทศไทย  จํากัด   (TABT)  ดวยทุน
จดทะเบียน  10  ลานบาท  เพื่อผลิตอุปกรณสวนประกอบตัวถังรถยนตและรถบรรทุก 

พ.ศ. 2522  นําระบบคอมพิวเตอรมาใชกับระบบงานอะไหล 
พ.ศ. 2523  โตโยตาประกอบรถยนตในประเทศไทยครบ  100,000  คัน  
พ.ศ. 2524  เร่ิมทําการประกอบเครื่องยนตสําหรับรถยนตนั่งที่โรงงานประกอบแหงที่  1 
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พ.ศ. 2525  ยายการผลิตรถกระบะไฮลักซจากโรงงานประกอบแหงที่  1  ไปยังโรงงาน
ประกอบแหงที่  2  ติดตั้งระบบ  Cation  E.D.P.  (Elector-Deposiition  Painting  Process)  มีการใช
สมองกลแขนเหล็กในกระบวนการผลิต  (Swing  Arm  Auto  Loading)  เปนรายแรกในเมืองไทย   
ฉลองครบรอบ  20  ป  TMT  จัดตั้งชมรมความรวมมือโตโยตา  อันประกอบดวยบริษัทผูผลิตชิ้นสวน 

พ.ศ. 2526  ปแหงการเริ่มกจิกรรม  QC  (Quality  Control)  เร่ิมประกอบเกียร  และเฟองทาย 
พ.ศ. 2527  ประกอบรถยนตคันที่  200,000  เร่ิมกิจกรรม  5  ส 
พ.ศ. 2528  แนะนํา  Toyota  Starlet  เขาสูเมืองไทย  จัดตัง้  Computer  System Department 

 พ.ศ. 2529  ทําการผลิตแทนประกอบรถ   (Press)  ตัวประกอบชิ้นงาน   (Jig)  และแมพิมพโลหะ 
 (Die)  เพื่อใชในประเทศและสงออกไปยังอินโดนีเซียเปนครั้งแรก  แตงตั้ง  Associate Director  
คนไทยเปนครั้งแรก 

พ.ศ. 2530  โตโยตารวมทุนกับบริษัท  ปูนซีเมนตไทย  กอตั้งบริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม 
จํากัด  (STM)  ดวยทุนจดทะเบียน  150  ลานบาท  ดําเนินกิจการผลิตเครื่องยนตสําหรับการผลิต
รถยนตภายในประเทศ  และเพื่อการสงออกโดยไดรับการสงเสริมจาก BOI  สงออกแมพิมพโลหะ
ไปยังไตหวัน  ฉลองครบรอบ  25  ป  เร่ิมดําเนินโครงการ  5  ป  ของ  Toyota  Complex  ตั้งสํานักงาน
ลูกคาสัมพันธ  (Customer  Relation  Office)  เร่ิมจัดการแขงขันฟุตบอล  Toyota  Club  

พ.ศ. 2531  กอตั้งบริษัท  ไทย  ออโต  เวิรคจํากัด  (TAW)  ดวยทุนจดทะเบียน  10  ลานบาท  
เพื่อดําเนินกิจการผลิตและรับจางประกอบตัวถังรถยนตโตโยตา  ประกอบรถยนตคันที่  300,000 
สงออกชิ้นสวนอะไหลไปออสเตรเลีย  ทําการวางศิลาฤกษ  สํานักงานใหญแหงใหมใน  Toyota 
Samrong  ที่ตําบลสําโรงใต  อําเภอพระประแดง  สมุทรปราการ  เริ่มนโยบายโตโยตายุคหนาและ
ระบบ  Policy  Management  ในบริษัทฯ 

พ.ศ. 2532  เปดสํานักงานใหญแหงใหมใน  Toyota  Samrong  Complex  และยายสํานักงานใหญ
จากถนนสุรวงศ  มาอยูรวมกับสําโรง  STM  ทําการผลิตเครื่องยนตรถกระบะ  รถบรรทุก  และทํา
การสงออกเครื่องยนต  รุน  2L-II  ไปโปรตุเกสทําการวางศิลาฤกษโรงงานประกอบรถยนตแหงที่  3  
เปนโรงงานประกอบที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในแถบอาเซียน  มีกําลังการผลิต 
100,000  คันตอป  เปนบริษัทรถยนตแหงแรก  ที่เร่ิมมีการรับประกันรถทุกรุน  เปนเวลา  2  ป หรือ  
50,000  ก.ม.  สงออกหลังคาไฟเบอรครอบรถกระบะไฮลักลไปยังประเทศในยุโรป  

พ.ศ. 2533  เปดโรงงานประกอบแหงที่  3  ดวยเงินลงทุน  1,600  ลานบาท  มีกําลังการผลิต  
100,000  คันตอป  เปนโรงงานประกอบที่ทันสมัยที่สุด  และมีประสิทธิภาพสูงสุดในแถบอาเซียน 

พ.ศ. 2534  เปดศูนยอะไหลโตโยตาบางพลี  ดวยทุนจดทะเบียน  350  ลานบาท  ซ่ึงเปน
ศูนยอะไหลที่ใหญที่สุด  และทันสมัยที่สุดในเอเชีย  โดยเปนศูนยบริการอะไหลใหกับลูกคาโตโยตา
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ทั่วประเทศ  โดยใชระบบการสั่งซ้ืออะไหลผานดาวเทียม  (GE-MARK  III)  ผนวกกับระบบคอมพิวเตอร  
(TOPAS  400)  กับระบบบารโคด  (BAR  CODE)  ลงทุน  2,500  ลานบาท  กอสรางโรงงานพนสี
รถยนตอัตโนมัติสมบูรณแบบและทันสมัยที่สุดในโลกพรอมดวยระบบกันสนิมควบคุมดวย  
ระบบคอมพิวเตอรสามารถทําการพนสีไดหนึ่งแสนคันตอปหรือ  2  นาทีตอหนึ่งคัน เร่ิมโครงการ
แลกเปลี่ยนชิ้นสวนในกลุมประเทศอาเซียนดวยการสง  Floor  Panel  และ  Wiper  Motor  ไปยัง
ฟลิปปนส 

พ.ศ. 2535  โตโยตาประกอบรถยนตในประเทศครบ  500,000  คัน  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  
130  ลานบาทเปน  520  ลานบาท  แตงตั้ง  Director  คนไทยเปนครั้งแรก  คือ  นายนินนาท  ไชยธีรภญิโญ 
ทําการสงออกรถยนตโตโยตา  ไฮลักซ  ไปจําหนายยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทําการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมสรางโรงงานแหงใหมที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย  

พ.ศ. 2536  เปดบริษัท  โตโยตา  บอดี้  เซอรวิส  จํากัด  ดวยทุนจดทะเบียน  430  ลานบาท
เปนศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนตที่ใหญที่สุดในแถบอาเซียน  เปดบริษัท  โตโยตา  ลิสซิ่ง 
(ประเทศไทย)  จํากัด  ดวยทุนจดทะเบียน  200  ลานบาท  ดําเนินกิจการดานการเงินใหกับลูกคา 

พ.ศ. 2537  เปดบริษัท  โตโยตา  ทรานสปอรต  (ประเทศไทย)  จํากัด  ดวยทุนจดทะเบียน 
50  ลานบาท  เพื่อดําเนินการดานการขนสงรถใหมโดยรถบรรทุกไปใหแกตัวแทนจําหนาย 

พ.ศ. 2539  เปดโรงงานประกอบรถยนตโตโยตา  เกตเวย  ฉะเชิงเทรา  ดวยทุนจดทะเบียน 
7,000  ลานบาท  เปดศูนยการศึกษาและฝกอบรมโตโยตา  ก.ม. 66  ถนนสุวินทวงศ  ดวยทุนจดทะเบียน 
470  ลานบาท  โตโยตาประกอบรถยนตในประเทศไทยครบ  1,000,000  คัน 

พ.ศ. 2540  เปดตัวรถยนตโตโยตา  โซลูนา  เครื่องยนต  1500  ซีซี  เปดโรงงานโตโยตา 
เกตเวย  อยางเปนทางการ  (วันที่  25  เมษายน  ดําเนินกิจการครบ  35  ป) 

พ.ศ. 2541  เปดตัวรถยนตโตโยตา  โคโลลา  ไฮทอรค  เปดตัวรถยนตโตโยตา  โคโลนา 
ไมเนอรเชน 

พ.ศ. 2545  ครบรอบ  40  ป  ในการเปดดําเนินกิจการ 
พ.ศ. 2547  เปดโครงการ  IMV  โดยใชไทยเปนฐานการผลิตรถกระบะสงออกทั่วโลก

จนถึงปจจุบัน         
 กระบวนการผลิตที่โตโยตาเกตเวย  ไดแบงแยกและจัดสรรสวนของการผลิตไวเปน  5  
สวนใหญๆ ทุกสวนดําเนินการผลิตดวยเครื่องมือที่ทันสมัย  พรอมดวยอุปกรณการตรวจสอบคุณภาพ
รถยนตอยางครบครันเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพที่เปนหนึ่ง  และโรงงานผลิตรถยนตที่เปนหนึ่ง 
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                       1)  โรงงานผลิตตัวถัง โตโยตา  เกตเวย  เปนโรงงานแหงแรกของประเทศไทย
ที่นําหุนยนตถึง  3  ตัวมาใชในการผลิตชิ้นสวนตัวถังขนาดใหญระบบที่ใชเปนระบบอัตโนมัติ
สมบูรณแบบที่สุด ใหความเที่ยงตรงและรวดเร็วในการทํางาน  โดยใชเวลาในการผลิตชิ้นสวน
ตอรอบเพียง  6.6  วนิาทีเทานั้น  ตั้งแตเร่ิมปอนแผนเหล็กอัตโนมัติเขาเครื่องปม  จนกระทั่งเสร็จ
เปนชิ้นงานที่สมบูรณ  
                       2)  โรงงานเชื่อมตัวถัง  นับเปนครั้งแรกในประเทศไทยอีกเชนกัน  ที่มีการใช
หุนยนตถึง  8  ตัว  ทําหนาที่เชื่อมตัวถังยิ่งไปกวานั้น  ยังมีการนําเทคโนโลยีการผลิตในระบบ 
FLEXIBLE  BODY  LINE  (FBL)  มาใชระบบนี้ถือวาเปนเทคโนโลยีที่มีความสมบูรณแบบและ
ยืดหยุนสูง  เพราะสามารถเชื่อมตัวถังไดถึง  3  รุนในเวลาเดียวกัน 
                       3)  โรงงานพนสี  เปนหองพนสีระบบปดที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้น 
และปองกันฝุนละอองอยางเขมงวด  พรอมติดตั้งเครื่องพนสีอัตโนมัติ  (MINI-BELL)  ที่ทําการควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร  ที่ทันสมัยที่สุดในแถบเอเชียอาคเนย  นอกจากนี ้ ระบบการชบุสพีืน้ดวยไฟฟา  
(E.D.P.)  ที่ใชยังเปนระบบที่ไดรับการยอมรับวา มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันสนิมตัวถังรถยนต 
                     4)  โรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก  โตโยตาเกตเวย  เปนโรงงานเพียงไมกี่แหงใน
ประเทศไทย  ที่มีโรงงานฉีดขึ้นรูปชิ้นสวน  พรอมทั้งพนสีพลาสติกในที่เดียวกัน  ดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการนําเครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกที่ใหญที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนยมาใช 
จงึทําใหการผลิตชิ้นสวนครอบคลุมไดทุกขนาดรวมถึงชิ้นสวนขนาดใหญ  เชน  แผงหนาปด  กันชน  
ซ่ึงมีการดูแลการผลิตอยางใกลชิดทุกชิ้นสวน  ทําใหการควบคุมคุณภาพดีขึ้น  ลดปญหาการเกิด
รอยขีดขวนในระหวางขนสง   
                      5)  โรงงานประกอบชิ้นสวน  โตโยตาเกตเวย  เปนแหงแรกในประเทศไทยที่มี
การนําระบบประกอบแบบแยกประตูมาใช  (Doorless  Assembly)  เพื่อความสะดวกเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการประกอบชิ้นสวนตางๆ และปองกันปญหารอยขีดขวนที่อาจเกิดขึ้นในขณะทํางาน  นอกจากนี้ 
ยังเปนผูริเริ่มนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการประกอบชิ้นสวน  เชน  ระบบสายพานลําเลียง
เสมอพื้นขนาดใหญ  ลดความเมื่อยลา  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น  สายพานลําเลียงเหนือ
ศีรษะปรับระดับสูงต่ําไดตามตองการ  จึงสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการประกอบชวงลาง  อุปกรณ
ปองกันความผิดพลาด  สามารถสั่งใหเครื่องหยุดการผลิตไดทันทีที่พบขอผิดพลาดในชิ้นงาน 
ทุกขั้นตอนของการประกอบชิ้นสวน  จะมีระบบการควบคุณภาพอยางละเอียดเพื่อใหมั่นใจวาทุกๆ สวน
ของโตโยตาไดคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน 
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 2.1.3  แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
                 1)  การพัฒนาแนวความคิด  JIT 
      จาก  Mass  Production  ทําใหมีการนําเอาระบบ  Just  In  Time  เขามาใชเนื่องจาก  
Mass  Production  เปนการผลิตขนาดใหญ มีการแบงงานเปนหนวยยอยๆ ตองมีการประสานงานกับ
ผูสงมอบเปนลูกโซ  Just  In  Time  จะเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยใหการผลิตยืดหยุนได  ควบคุม
ระดับสินคาคงคลัง  สงผลใหผลิตสินคาไดทันเวลา 
    2)  Toyota  Production  System  (TPS) 
      เปนการผลิตแบบทันเวลาพอดี  เปนการผลิตชิ้นสวนหรือสินคาที่จําเปนใน
ปริมาณที่จําเปน  เมื่อถึงเวลาจําเปน  มีลักษณะการใชงานที่แตกตางกันออกไปไมวาจะเปนการใช
ระบบการปรับเรียบ ระบบดึงที่ให  KANBAN  เปนเครื่องมือ  กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง  และ
รอบเวลามาตรฐาน 
      นอกจากนี้  การควบคุมตัวเองอัตโนมัติ  (JIDOKA)  ยังเปนส่ิงที่ตองควบคูไปกับ  
Just  In  Time  ดวยเพราะวาจะเปนเครื่องมือชวยในดานการควบคุมคุณภาพเพื่อไมใหเกิดของเสียขึ้น  
และปองกันไมใหสงของเสียไปยังกระบวนการ  อาศัยหลักการไมวาจะเปนการควบคุมโดยการมองเห็น  
หรือการปองกันการผิดพลาด     

      ทั้ง  Just  In  Time  และ  Jidoka  เปนระบบหลักของ  Toyota  Production  System  
เปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถทําใหรถยนตที่ผลิตมีคุณภาพ  
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 
                  3)  พื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
                     (1)  Produce  Only  What  Can  Be  Sold  (ผลิตเฉพาะสินคาที่ขายไดเทานั้น) 
                          ก.  Takt  Time 
                          ข.  Kanban 
                     (2)  Produce  High  Quality  Cars  (ผลิตรถยนตคุณภาพดี) 
                       ก.  ผลิตคุณภาพเขาไป  (Build  in  quality) 
                              ข.  จิโดคะ  (Jidoka) 
            ค.  อันดง  (Andon) 
        ง.  โพคะโยเคะ  (Pokayoke) 
                      (3)  Making  Cars  At  Better  Price  (ผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวา) 
          ก.  เฮจุงคะ  (Heijunka) 
         ข.  ไคเซ็น  (Kaizen) 
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                     (1)  Produce  Only  What  Can  Be  Sold  (ผลิตเฉพาะสินคาที่ขายเทานั้น) 
                        ก.  Takt  Time  ระบบโตโยตาเชื่อมโยงกิจกรรมทางดานการผลิตทั้งหมด
ใหเขาหาความตองการของผูบริโภค   โดยใชกลไกหรือเครื่องมือท่ีเรียกวา  Takt  Time  ในระบบ
การผลิตรถยนตของโตโยตา  TAKT  คือ  รอบเวลาของการขายในตลาด เราหาคา  Takt  เพื่อใชใน
โรงงาน จากการหารเวลาทํางานตอวันดวยจํานวนรถที่ส่ังซื้อเขามาเฉลี่ยาตอวัน 
 

Takt Time         =              เวลาที่มีตอกะ / จํานวนที่ตองผลิตตอกะ 
 

ตัวอยางการคํานวณ สมมุติโรงงานหนึ่งทาํการผลิต  2  กะ ใน  1  วัน  กะละ  460  นาท ี รวม  920  นาท ี
ถาเราจําเปนตองสงมอบรถ  400  คัน  เพราะฉะนัน้  Takt  Time  คือ  2.3  นาทีตอคัน 
       เมื่อรู  Takt  Time  แลวตอไปคือการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทําใหทั้งคุณภาพ  ปริมาณ  ความปลอดภัย  และตนทุน  
        ข.  Kanban  เปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชชวยควบคุมที่สําคัญในการผลิต
ใหไดทันเวลาพอดี  (Just  In  Time)  กระบวนการกอนหนาการผลิตเฉพาะจํานวนที่กระบวนการถดัไป
ขอมา  ตามจํานวนที่ขอมา  เฉพาะสิ่งที่ขอมา  และผลิตเฉพาะในเวลาที่ขอมาเทานั้น 
        หนาที่ของ Kanban 

       ก)  เปนตวัแจงการผลิต  และการขนสง 
       ข)  เปนเครื่องมือควบคุมดวยสายตา  (Visual  Control) 

            (ก)  ควบคุมการผลิตมากเกินไป 
            (ข)  ใชตรวจสอบความคืบหนาลดความลาชา ของขบวนการผลิต 
       (ค)  เปนเครือ่งมือไคเซ็นการทํางานในขบวนการผลิต 
       กฎของ  Kanban  ในกระบวนการ 
     ก)  ผลิตเฉพาะจํานวนที่กระบวนการถัดไปขอมา 

ข)  ของที่ไมมี  Kanban  ไมผลิตแนนอน 
     ค)  ปลอยของ  Kanban  คูกันทุกครั้ง 
     ง)  ไมปลอยของไมดีใหกระบวนการถัดไปเด็ดขาด 
     กฎของ  Kanban  ดึงออกมา 
       ก)  เวลาหยิบชิน้งานแรกสุดถอด  Kanban  ออก 
     ข)  ถือ  Kanban  ที่ถอดออกเอาไป  เรียกของที่กระบวนการกอนหนา 
     ค)  แลกเปลี่ยน  Kanban  ในกระบวนการที่จุดที่ไปเรียกของ 
     ง)  ของที่ไมมี  Kanban  หามเคลื่อนยายเด็ดขาด 
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      (2)  Produce  High  Quality  Cars  ผลิตรถยนตคุณภาพด ี
                    ก.  ผลิตคุณภาพเขาไป  (Build  in  quality) 
    ความคิดในเรื่องหนึ่งที่เนนมากที่สุด  ก็คือ  “ผลิตคุณภาพเขาไปใน
ขบวนการผลิต”  กลาวคือ  เราควรคํานึงถึงวาขบวนการของคนแตละคนนั้นเปนขบวนการสุดทาย
และขบวนถัดไปก็คือลูกคา ดังนั้นจึงจําเปนที่เราทุกคนควรชวยกันมีสวนรวมรับผิดชอบ  โดยผลิต
คุณภาพเขาไปในขบวนการของเรา หัวหนางานจําเปนตองชี้แนะลูกนอง  เนนอยูเสมอถึงความจําเปน
เร่ืองคุณภาพ  โดยไมปลอยของไมดีใหขบวนการถัดไปก็คือลูกคา  ดังนั้น  จึงจําเปนที่เราทุกคนควร
ชวยกันมีสวนรวมรับผิดชอบ  โดยผลิตคุณภาพ เขาไปในขบวนการของเรา หัวหนางานจําเปนตอง
ช้ีแนะลูกนอง เนนอยูเสมอถึงความจําเปนเรื่องคุณภาพ  โดยไมปลอยของไมดีใหขบวนการถัดไป
อยางเด็ดขาด 
                       ข.  จิโดคะ  (Jidoka) 
    ในกรณีที่ใชเครื่องจักรอุปกรณในการผลิต  เวลาที่มีส่ิงผลิตผิดปกติเกดิขึ้น
ในสิ่งที่ผลิตหรือที่เครื่องจักรอุปกรณนั้นเครื่องจักรอุปกรณสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติไดดวยตนเอง 
และหยุดเองโดยอัตโนมัติ  หรือวาทําใหหยุดเองไดเราเรยีกวา  “จิโดคะ” 
    จุดประสงคของจิโดคะ 
                   ก)  ผลิตสินคาคุณภาพดี  100 %  เสมอ 
                   ข)  ปองกันเครื่องจักรอุปกรณเสียหาย 
           ค)  ลดจาํนวนคน  (Shojinka)  เชน  ไมจาํเปนตองมีคนเฝาปองกัน
การผิดพลาดขึ้นซ้ําสอง  (Preventive  Measure) 
    การปองกันการเกิดของเสยี หรือของที่ตองแกไขใหมเปนเรื่องยาก  ดงันัน้
วิธีการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นแลวจึงเปนสิ่งที่สําคัญในวิธีแกไขเฉพาะแคการจัดการอยางเรงดวนนั้น 
โอกาสที่ของเสียจะเกิดขึ้น  เนื่องจากสาเหตุเดิมมีคอนขางสูงดังนั้นจําเปนตองมีวิธีแกไขเพื่อปองกนั
มิใหเกิดซํ้า  นั่นคือ  การคนหาสาเหตุที่แทจริงของของเสียที่เกิดขึ้นอยางละเอียดถ่ีถวน  และวางแผน
ปองกันตามสาเหตุที่แทจริง 
      ค.  อันดง  (Andon) 
    งานที่ไหลไปโดยใชคอนเวเยอรเวลาที่มีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น  เชน  เกี่ยวกับ
คุณภาพจะแจงใหหัวหนาทราบโดยใชสวิตชหยุดที่ตําแหนงประจําดวยอันดง หัวหนาหรือวิศวกร
ก็จะไปที่ไลนที่ผิดปกติ  เพื่อจัดการกับสิ่งผิดปกตินั้น  และปองกันการผลิตของคุณภาพไมดี 
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      ง.  โพคะโยเคะ  (Pokayoke) 
    ทางดานอุปกรณก็มีโพคะโยเคะ   โพคะโยเคะจะตรวจสอบและรูวาสิ่ง

ผิดปกติไดอยางรวดเร็วในเวลาที่เกิดสิ่งผิดปกติในขบวนการผลิต  โพคะโยเคะจะหยุดอุปกรณ
เครื่องจักรนั้น  กําจัดของคุณภาพไมดี  และทําหนาที่ปองกันการปลอยของไมดีไปยังขบวนการถัดไปดวย                  
             (3)  Making  Cars  At  Better  Price  การผลติสินคาในราคาที่ถูกกวา 

      ที่กลาววา  “ผลิตของในราคาที่ถูกกวา”  นี้หมายถึงการลดคาใชจายที่จําเปน
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเครื่องจักร  วัตถุดิบ  คน  เปนตนใหนอยที่สุด  และผลิตของที่จําเปน  เพื่อที่จะสามารถ 
“ผลิตของในราคาที่ถูกกวา” 
                       ก.  เฮจุงคะ  (Heijunka) 

    เฮจุงคะ  คือ  การปรับเรียบ องคประกอบหลายๆ อยาง  เชน  ปริมาณ  และ
ชนิดเปนตน  เฮจุงคะเปนเงื่อนไขแรกของการผลิตใหทันเวลาพอดี หรือระบบการผลิตแบบโตโยตา 

    การผลิตแบบเฮจุงคะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งในเรื่องของการกําจัด
ความสูญเปลา  (มุดะ  มุระ  มุริ) จํานวนมากที่มักเกิดขึ้นในขบวนการทํางานในขั้นตอนการผลิตที่มี
โครงสรางหลายขบวนการมาประกอบกัน  หากลดความสม่ําเสมอของปริมาณ  และชนิดได  ก็จะลด
การเกิดมุดะตางๆ ไดเชนกัน  แตวาในทางกลับกันหากมีความไมสม่ําเสมอยังมากเทาไหรก็ยังมี
ความเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเครื่องจักร  วัตถุดิบ  คน  เพื่อตอบสนองความไมสม่ําเสมอนั้น
ซ่ึงจะยังเพิ่มตนทุนใหสูงขึ้นดวยงานมาตรฐาน  (Standardized  Work / Hyojunsagyo) 
    งานมาตรฐานเปนวิธีการผลิตโดยใชเครื่องจักร  ส่ิงของและคนมา
ประกอบกัน  เพื่อใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถคนหาจุดสําคัญในการไคเซ็นงาน
มาตรฐานตอไปอีก  ในกรณีที่ทํางานในไลน  งานมาตรฐานนี้จะเปนตัวกําหนดเปนมาตรฐานของ
พนักงานประกอบ  นอกจากนี้  งานมาตรฐานยังมีหนาที่สําคัญในการสงเสริมการลดตนทุน  เพราะวา
งานมาตรฐานเปนการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางานไมใหมีมุดะ 
                         ข.  ไคเซ็น  (Kaizen)  
    ระบบการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง
ไมมีที่สิ้นสุด  (Endless  Improvement)  โดยกระตุนใหพนักงานเสนอแนวความคิดใหมๆ ใน
การปรับปรุงคุณภาพงานใหดีขึ้น 
                  วิธีการมองและวิธีการคิดในเรื่องของไคเซ็น 
                    (1)  ความระมัดระวังในเรื่องมุดะ  ระบบการผลิตแบบโตโยตาจะเพิ่ม
การผลิตโดยการกําจัดมุดะของทุกซอกทุกมุม ดังนั้นจําเปนตองเพิ่มความระมัดระวังใหมากในเรื่อง 
มุดะ 
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    มุดะ  คือ  ปรากฏการณหรือผลลัพธตางๆ ที่ไมเพิ่มคุณคา  พูดอีกอยาง
ในสายการผลติก็คือ  องคประกอบตางๆ ในการผลิตที่เพิม่ตนทุนใหสูงขึ้นเทานั้น 
                 งานกับมุดะหากสังเกตกริยา  หรือการเคลื่อนไหวในการทํางานดู
สามารถแบงออกไดเปน         
                     (2)  ชนิดของมุดะ 

      ในระบบการผลิตแบบโตโยตาจัดประเภทของมุดะออกเปน  7  ประเภท 
                    ก.  มุดะของดีเสีย  เปนมุดะที่ตองซอมแซม  หากผลิตของไมดีตองซอมแซมอีก 
ก็เปนการลดคุณภาพใหต่ําลง และเปนมุดะที่ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น 
                        ข.  มุดะของการผลิตมากเกินไป  ระบบการผลิตแบบ JIT  (Just In Time)  นี้
ถือเปนหัวใจสําคัญคือผลิตในจังหวะที่พอดีกับเวลาที่ตองการ การผลิตมุดะมากเกินไปจะมีผลใหเกิด
มุดะอื่นตามมา ถือเปนมุดะที่ควรใหความระมัดระวังมากที่สุด 

      ปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ 
    ก)  จําเปนตองมีจํานวนผลิตเกินไว  และมีวัสดุอุปกรณเผ่ือไว 
    ข)  วัตถุดิบ  ชิ้นงานมากอนลวงหนา 
    ค)  ส้ินเปลืองไฟ  น้ํามัน  พลังงาน 
    ง)  เพิ่มภาชนะ  ถาดใสของมากขึ้น 
    จ)  เพิ่มวิธีขนสงโดยรถยก  หรือรถขนสงมากขึ้น 
    ฉ)  ตองสรางโกดังที่เก็บของมากขึ้น 
    ช)  เพิ่มจํานวนคนควบคุม ดูแลที่เก็บของ 
    ซ)  เพิ่มภาระดอกเบี้ย  
    ฌ)  ชองทางที่จะไคเซ็นหมดไป 
      ค.  มุดะของกรรมวิธีการผลิต หมายถึง มุดะที่กอใหเกิดการผลิตที่ไมจําเปน
ในขบวนการผลิต หรือข้ันตอนของขบวนการผลิต 
                      ง.  มุดะของการขนสง การขนสงไมใชแคสงของอยางเดียวเทานั้น  แตการขนสง
ยังมีหนาที่ขนสงขาวสารตางๆ ดวย 
                       จ.  มุดะของการกักตุนของที่ใชในแตละขบวนการมีมากเกินความจําเปน 
มีจํานวนมากเกินความตองการ ทําใหเกิดความจําเปนทําใหเกิดมุดะในการตองกักตุน 
                        ฉ.  มุดะของการเคลื่อนไหว  หมายถึง  การทํางานของเครื่องจักรหรือ
การเคลื่อนไหวของคนที่ไมไดสรางประโยชนในระหวางขั้นตอนการทํางาน 
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                         ช.  มุดะของการรอ  หมายถึง  การทํางานของเครื่องจักรตองยืนรอเครื่องจักร
ในขณะที่เครื่องจักรนั้นกําลังทํางานโดยอัตโนมัติอยากจะทํางานแตก็ทําอะไรไมได นอกจากตองรอ
ใหเครื่องจักรเดินเครื่องจนเสร็จกอน 
                        (3)  มุระกับมุริ  

      สาเหตุที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น  หรือคุณภาพไมสม่ําเสมอ  หรือคงที่นั้นมิใชมี
แคเพียงมุดะเทานั้น  แตยังมีมุระกับมุริดวย 
      มุระ  หมายถึง  ความไมคงที่  เชนแผนการผลิตชิ้นสวน  หรือรถยนตไมคงที่ 
บางทีมากเกินตัว หรือวาเครื่องจักรรับภาระมากเกินความสามารถที่จะกระทํา หรือดูแลได  
      มุริ  คือ  ในฝายผลิตใชเรียกความเปนไปไมไดของทางดานบุคคลที่รับภาระ
มากเกินไป  หรือวาเครื่องจักรรับภาระมากเกินความสามารถที่จะกระทาํหรือดูแลได  มุริจะเปนสาเหตุ
ใหคุณภาพลดลง หรือทําใหเครื่องจักรเสียหายได  อีกทั้งดานบุคคลจะกอใหเกิดการทํางานที่ไมปลอดภัย 
                       (4)  งานของคนกับงานของเครื่องจักร 
      เพื่อที่จะกําจัดมุดะ  และสามารถดําเนินการไคเซ็นได  วิธีการปฏิบัติของ
ระบบการผลิตแบบโตโยตานี้ไดแบงงานออกเปน “งานของคน” กับ “งานของเครื่องจักร” 
      “งานของคน”  หมายถึง  งานที่พนักงานประกอบกระทําเอง  หรือเซ็ตงาน
กับเครื่องจักรใสเขาดึงออก เปนงานมือที่พนักงานตองทําดวยตนเอง สวน “งานของเครื่องจักร” 
หมายถึง งานที่เครื่องจักรทํางานเองอัตโนมัติ 
      4)  ระบบคัมบงั 

       Kanban  (เปนภาษาญี่ปุน)  แปลวา  ปายแสดง  ซ่ึงเปนเครื่องมือควบคุม  เพื่อให
แนใจวาในแตละกระบวนการผลิต ดําเนินไปตามระบบ  Just-in-time  อยางสมบูรณ 
        จุดมุงหมายของระบบ  Kanban 
           (1)  เพื่อใหบรรลุถึง  Just-in-time  คือ  ผลิตในสิ่งที่ตองการ ในเวลาที่ตองการ  
และในจํานวนที่ตองการ 
           (2)  ควบคุมและปรับปรุง  (Kanban)  หนวยงานผลิต  และขบวนการขนถาย  
        พัฒนาการของระบบ Kanban 
     สายการผลิต 
        หนาที่ของ Kanban 
                    (1)  ใหขอแนะนําในการทํางาน  (Giving  Work Instruction) 
                     (2)  ควบคุมจํานวนการผลิตดวยสายตา  (Visually  Controlling  Production Volume) 
                            (3)  ปองกันการผลิตเกนิจํานวน  (Preventing  Over-Production) 
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                      (4)  บงบอกปญหาที่จะตองแกไข  (Iindicating Problems For Correction) 
       5)  การแบงประเภทของ Kanban 
                    (1)  Kanban  ส่ังผลิต  (Production  Instruction) 
                      (2)  Kanban  เบิกของ  (Parts  Withdrawal) 
         ก.  ขอมูลช้ีบงชนิดผลิตภัณฑ  (Part  type  identified  information)  ไดแก  
Part no., part name, Part code 

           ข.  ขอมูลช้ีบงปริมาณผลิตภัณฑ  (Part  quantity  identified  information)  
ไดแก Packing quantity 

           ค.  ขอมูลช้ีบงขบวนการกอนหนาของผลิตภัณฑ  (Preceding process identified 
information)  ไดแก  PC Address, Machine no., Supplier code 

          ง.  ขอมูลช้ีบงขบวนการถัดไปของผลิตภณัฑ  (Following  process  identified 
information  ไดแก  Line address, Receiving place 

          จ.  ขอมูลช้ีบงตัว Kanban  (Kanban identified information)  ไดแก  Kanban ID 
           ฉ.  ขอมูลอ่ืนๆ (Other information)ไดแก Allocation / Model Cycle time 

       Kanban  Cycle  Time  หมายถึง  รอบของการจัดสงผลิตภัณฑ  ซ่ึงจะบงบอกถึง
ความถี่ในการจัดสง  และจํานวนรอบที่ตองการสําหรับเตรียมผลิตภัณฑเพื่อจะสงหลังจากไดรับ  
Kanban  แสดงออกมาโดยตัวเลข  3  หลัก  ดังนี้ 
                     A  :  B  :  C 
    เชน        1  :  1  :  1 
    ความหมายของตัวเลขแตละตัวคือ   
        A  คอื สงผลิตภัณฑทกุกีว่ัน 
        B  คือ จํานวนความถี่หรือรอบใน การสงผลิตภัณฑ 
        C  คือ  รอบของการสงผลิตภัณฑในครั้งตอไปของ  Kanban  ที่ไดรับมา 
    ตัวอยาง Cycle Time แบบตางๆ 
      การคํานวณจํานวนของ  Kanban 
    สูตรการคํานวณจํานวน Kanban 
 จํานวน Kanban  =  จํานวนผลิตภัณฑที่ตองการใชใน 1 วัน x  (A x (C+1) + Safety Stock) 

                  จํานวนผลิตภณัฑ/กลอง               B 
 Example  :  Delivery Cycle    1:1:1 
                จํานวนที่ตองการใชใน 1 วนั    30 ช้ิน 
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               จํานวนผลิตภณัฑ/กลอง        10  ชิ้น 
               จํานวน Kanban  =  30 x 1x(1+1) + 0 
             10        (1) 
                                       =  6  ใบ 
 กฎการใช  Kanban 

 Rule 1  :     -  กระบวนการผลิตถัดไปควรหยิบผลิตภณัฑจากกระบวนการกอนหนาใน   
                         ปริมาณที่จําเปน ณ เวลาที่จําเปน 

         -  หามหยิบผลิตภัณฑโดยไมมี  KANBAN 
    -  KANBAN  ควรติดอยูที่ผลิตภัณฑ 

           -  หามหยิบผลิตภัณฑเกินกวาจํานวน  KANBAN 
 Rule 2  :     -  กระบวนการผลิตกอนหนาควรผลิตผลิตภัณฑในปริมาณที่เทากับที่ถูก  

            กระบวนการผลิตถัดไปหยิบไป 
           -  การผลิตผลิตภัณฑในปรมิาณที่มากกวาจํานวน Kanban 

        -  ถาในกระบวนการผลิตกอนหนามกีารผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด จะตองจัดลําดับ                 
                                 การผลิตกอนหลังตามลําดบัของ  Kanban ที่รับเขามา 

 Rule 3  :     -  ไมสงผลิตภัณฑที่มี  Defect  ไปยังกระบวนการผลิตตอไป 
                     “CONSIDER THE FOLLOWING PROCESS AS CUSTOMER” 
                        คิดเสมอวา…กระบวนการผลิตถัดไป คือ ลูกคาของเรา 
 Rule 4  :      - จํานวนของ Kanban ที่ใชควรจะมีนอยที่สุด “LOWEST INVENTORY” 
 Rule 5  :      -  Kanban ควรประยกุตใชในระบบการผลิตแบบ Heijunka 
     6)  การสังเกตความผิดปกตขิอง  Kanban 
                 หนาท่ีหนึ่งของ Kanban  คือ การชวยในการควบคุมดวยสายตา  (Visual Control)  
ทําใหงายตอการสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ        กําหนดปญหา        วิเคราะหสาเหตุของปญหา         ดําเนินการ
แกไขปญหา 
          ส่ิงผิดปกติที่สังเกตไดของ  Kanban 
      (1)  การสังเกตเห็นวาผลิตภณัฑมีระดับ  Stock  มากผิดปกติ  

      (2)  การสังเกตเห็นวาผลิตภณัฑมีระดับ  Stock  นอยผิดปกติ 
      (3)  กลองของผลิตภัณฑไมมี  Kanban  ติดอยู 
      (4)  Kanban  ตกอยูบนพื้นโรงงาน/ถนน 
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       ผลิตภัณฑมีระดับ  Stock  มากผิดปกต ิ
      (1)  Part list  ไมตรงกับจํานวนการใชจริง 
      (2)  ระดับการผลิตไมสม่ําเสมอ 
      (3)  มีการใช  Kanban ชั่วคราว 
      (4)  ใบ Kanban ชั่วคราว 
      (5)  พนกังานประกอบใชผลิตภัณฑผิดประเภท 

       ผลิตภัณฑมีระดับ  Stock  นอยผิดปกต ิ
      (1)  Part list  ไมตรงกับจํานวนการใชจริง 
      (2)  ระดับการผลิตไมสม่ําเสมอ 
      (3)  มีการใช  Kanban  ชั่วคราว 
      (4)  ใบ  Kanban  ชั่วคราว 
      (5)  พนกังานไมหยิบ  Kanban  ออกเมื่อหยิบอะไหล 
      (6)  พนกังานประกอบใชผลิตภัณฑผิดประเภท 

     7)  แผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ 
      สําหรับแผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบจะมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
      (1)  รับชิ้นสวนที่มาจากตางประเทศ  ไดแก  ญี่ปุน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไตหวัน 

แลวทําการจัดเก็บเขาสโตร  การรับชิ้นสวนที่มาจากตางประเทศโดยการรับและเก็บตูคอนเทนเนอร 
จากนั้นเปดตูนําเอาลังที่ใสชิ้นสวน เขาเก็บภายในสโตร  แลวนําเอาลังที่มีชิ้นสวนตามที่ตองการมา
เปดออกแลวสงเขากระบวนการผลิต 

      (2)  รับชิ้นสวนที่มาจากภายในประเทศ  ไดแก  ผูผลิตชิ้นสวนภายในประเทศ
แลวทําการจัดเก็บเขาสโตร 

      (3)  ควบคุมปริมาณชิ้นสวนการใชชิ้นสวนการสั่งชิ้นสวนเขามาทดแทนการควบคุม
ปริมาณใหชิ้นสวนคงที่  โดยวิธีการตรวจเช็คปริมาณสตอก  และควบคุมชิ้นสวนดวยระบบคัมบัง  
สําหรับชิ้นสวนภายในประเทศ  นําคัมบังมาใชในการควบคุมปริมาณการสั่งชิ้นสวน 

      (4)  จัดสงชิ้นสวนเขาสูกระบวนการผลิตการจัดสงชิ้นสวนเขาสูกระบวนการผลิต
โดยจัดชิ้นสวนโดยใชคัมบังที่ออกมาจากไลนจัดชิ้นสวนเขาไปใหมแทนจัดชิ้นสวนตามลําดับ
รถเขาจริงในแตละรุนใสกลองแลวจัดสงเขาไลน 

      (5)  การเก็บกลองเปลาออกมาจากกระบวนการผลิตทําการเก็บรวบรวมกลองเปลา
ออกมาจากไลนการผลิต  ซ่ึงในแตละชวงเวลามีกลองเปลาออกมาเปนจํานวนมากในแตละวันกลอง
เปลาที่สงคืนผูผลิตชิ้นสวนภายในประเทศ  นํามาเก็บไวที่พื้นที่ที่กําหนดในแตละบริษัท  สําหรับ
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กลองกระดาษจะนําไปทิ้งที่ที่จัดไวในดานการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยของแผนกจัดสงชิ้นสวน
การประกอบ  ไดแก  การปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  การปฏิบัติตามกฏความปลอดภัย  การใชรถยก  
รถลากจูง  ดวยความปลอดภัย  และอยางถูกวิธีการสอบวัดผลในการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย  
และการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆ และการปรับปรงุงานอยางตอเนื่อง 
     8)  โครงสรางของบริษัทฯ 
          สําหรับโครงสรางของบริษัทจะประกอบไปดวย  4  ฝาย  โดยแผนกจัดสง
ชิ้นสวนการประกอบจะอยูในสวนของฝายผลิต  2  โรงงานเกตเวย  ดังภาพ 2 
 

                                                        โตโยตา  (โรงงานเกตเวย) 
 

                                              ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 
 
    ฝายผลิต 1                  ฝายผลิต 2             ฝายควบคุมคณุภาพ              ฝายบริหารโรงงาน 
-  แผนกปมชิน้สวน      -  แผนกสี             -  แผนกวิศวกรรมคุณภาพ     -  แผนกบรหิารโรงงาน 
-  แผนกเชื่อมตัวถัง 1    -  แผนกเรซิน       -  แผนกตรวจสอบคุณภาพ    -  แผนกควบคุมการผลิต 
-  แผนกเชื่อมตัวถัง 2    -  แผนกประกอบ                                                -  แผนกวางแผนจัดสง 
                                      -  แผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ                   -  แผนกซอมบาํรุง  
 

ภาพ 2  โครงสรางของบริษัทฯ 
 
    9)  ขั้นตอนการฝกอบรมพนักงานใหม 

      (1)  ผูจัดการแตละแผนก  ขอจํานวนพนักงานใหมเพิ่ม  โดยใชแบบฟอรม
ตามระเบียบที่บริษัทกําหนด  และสงใหเจาหนาที่ฝกอบรมประจําแผนก 
       (2)  เจาหนาที่ฝกอบรมประจําแผนก  เปนผูสงจํานวนและคุณสมบัติของ
พนักงานใหมที่ตองการไปยังฝายทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงจะสงมาใหแตละแผนกคัดเลือกในอัตราสวน
ผูสมัคร  3  คน  บรรจุพนักงานใหม  1  คน  โดยสงแบบฟอรมตามระเบียบที่บริษัทกําหนดให
ฝายทรัพยากรบุคคล 
       (3)  ฝายทรัพยากรบุคคล  เปนผูสัมภาษณผูสมัครงานใหไดคุณสมบัติตามที่
ตองการ แลวสงใหเจาหนาที่ฝกอบรมประจําแผนกนั้นๆ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

25 

      (4)  เจาหนาที่ฝกอบรมประจําแผนกทําการทดสอบทักษะ  และพิจารณาวาผาน
มาตรฐานที่ตั้งไวหรือไม  (ทดสอบการประเมินทักษะโดยใชแบบฟอรมเฉพาะของแตละแผนก)  
              ก.  กรณีไมผานการทดสอบ  แจงปฏิเสธการจางงาน             

          ข.  กรณีผานการทดสอบ  สงพนักงานใหมไปที่  Shop Training Center 
      (5)  เจาหนาที่ฝกอบรมประจําแผนกจะดําเนินการจัดอบรมพนักงานใหมตาม

หลักสูตรที่กําหนด  และจัดอบรมภาคทฤษฎี  ใหเปนเวลา  2  วัน 
       (6)  พนักงานใหมอบรมภาคปฏิบัติ  3  วัน  โดยพนักงานใหมตองเขาอบรมทุกสถานี  

โดยตองสอบใหไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  60  หากสถานีใดที่อบรมไมผานรอยละ  60  จะตองรับ
การสอบใหมเมื่อเลิกการอบรมในวันนั้น  (พนักงานใหมมีโอกาสสอบแกตัวในสถานีนั้น  2  ครั้ง) 
และในวันสุดทายของการอบรม  Practical  จะตองไดคะแนนรวมจากทุกสถานีไมต่ํากวารอยละ  60 
และตองไมมีคะแนนจากสถานีใดต่ํากวารอยละ  60  หากสถานีใดคะแนนต่ํากวารอยละ  60  ตองสอบ
อีกครั้งภายในวันสุดทายของการฝก  Practical  หากไดคะแนนต่ํากวารอยละ  60  พนักงานนั้นจะถูก
สงกลับไปใหฝายทรัพยากรบุคคล 

       (7)  หัวหนางาน  เปนผูควบคุมการฝก  (OJT : On  The  Job  Training)  ผูจัดการ
และหัวหนางาน  เปนผูประเมินผลการฝก OJT 

           ก.  กรณีผานการประเมินผล  จะสงพนักงานใหมเขาทํางานในแตละ  Shop 
           ข.  กรณีไมผานการประเมินผล  ฝายทรัพยากรบุคคล  จะปฏิเสธการจางงาน 

        (8)  เมื่อพนักงานชั่วคราวปฏิบัติงานแลวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับการปรับ
ระดับเปนพนักงานประจํา  โดยมีคุณสมบัติ  อายุงานมากกวา  2  ป  ผานเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับสูง  ผานการทดสอบของ  HR  ภายหลังบรรจุพนกังานชั่วคราวเปนพนักงาน
ประจําแลว พนักงานจะตองเขารับการอบรมภาคทฤษฎีเปนเวลา  5  วัน (ไมมีการทดสอบ) 
                 2.1.4  รูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหมของแผนกจัดสงชิ้นสวนการประกอบ 

   1)  หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 
          (1)  ผังภูมิขององคกรและกฎระเบียบในการทํางาน 
      บริษัทประกอบดวยแผนกอะไรบาง  และแตละแผนกมีหนาที่อะไรบาง 

แผนกประกอบไปดวยหนวยงานอะไรบางและแตละหนวยงานมีหนาที่อะไรบาง  มีกฎระเบียบ
อะไรบางตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

          (2)  พื้นฐาน  6  บทบาทหลักในการทํางาน 
     ก.  การผลิต  การควบคุมเวลาการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดระบบ

การผลิตแบบโตโยตาขั้นพื้นฐานไมใหปญหาหลุดออกจากขบวนการทํางานของตนเอง 
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     ข.  คุณภาพการรักษาคุณภาพของชิ้นสวนตั้งแตรับเขามาจนสงออกไป 
ไมใหปญหาเรื่องคุณภาพหลุดออกจากกระบวนการทํางานของตนเอง 

     ค.  ความปลอดภัย  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีอะไรบาง  ลักษณะ
ของการทํางานที่ปลอดภัยและไมปลอดภัย  กิจกรรมรวมประชุมกลุมตอนเชากอนการปฏิบัติงาน                
      ง.  ตนทุน  ตนทุนคืออะไร  ส่ิงที่พนักงานกระทําไดเกี่ยวกับการลดตนทุน
มีอะไรบาง  การใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 

     จ.  การพัฒนาบุคคล  เปาหมายของการพัฒนาบุคคลเพื่ออะไร  ประโยชนที่
พนักงานจะไดรับมีอะไรบาง  การตั้งใจปฏิบัติงานและศึกษางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 

     ฉ.  การบํารุงรักษา  เปาหมายเพื่ออะไร  มีวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ  การปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด 

     (3)  ดานการควบคุมคุณภาพและการปฏบิัติตามกฏ 
     กฎขอปฏิบัติดานคุณภาพ  (ISO 9001)  กฎขอปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม  (ISO 

14001)  กฎขอปฏิบัติดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  (TIS18001) 
     (4)  ดานการปรับปรุงงาน  
     การเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานการทํากิจกรรมกลุมสรางสรรคคุณภาพ  

และ  5  ส  
   2)  หลักสตูรการอบรมภาคปฏิบัติ 
         (1)  ขั้นตอนในการทํางาน 
         (2)  มาตรฐานในการทํางาน 
         (3)  วิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

                 2.2.1  ความหมายและแนวคดิในการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
             1)  ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

               สําหรับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  มีนกัวิชาการหลายทานได
ใหนยิามความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางหลากหลาย  เชน 

         บังอร  โสฬส  (2538, หนา 16)  ใหนิยามของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปน
กระบวนการเสริมสราง  ปองกัน  และแกไขทักษะความรูและจิตลักษณะของบุคคลหรือกลุม  เพื่อให
เขาเหลานั้นมีความรู  ความสามารถ  และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณแวดลอม  เพื่อเปนทรัพยากรที่มีคาอยางแทจริงของงานสังคมหรือองคการที่รวมอยูนั้น  
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    สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข  (2524, หนา 10)  ใหนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา  
เปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพซึ่งเกี่ยวของกับ
การฝกอบรม  การศึกษา  และการพัฒนา  
    2)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  กระบวนการเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ 
และกระบวนการพัฒนาศักยาภาพของบุคคลระดับตางๆ เปนการระดมทุนมนุษย  อุดมการณอยางหนึง่
ของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง  คือ  การเชื่อมั่นในคุณคาของคนที่สอดคลองกับแนวคิดที่วา 
“มนุษยทุกคนมีคุณคา พัฒนาได และใฝดี” (ภิญโญ  สาธร, 2531, หนา 54) 
    3)  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  หมายถึง  การวางแผนลวงหนาเกีย่วกับเจาหนาที่ของ
องคการเปนรายบุคคลใหเขามีความพรอมทีจ่ะทํางานในหนาที่ใหไดผลดแีกองคการ  (มลัลี  เวชชาชีวะ, 
2532, หนา 28) 

     การพัฒนาทรพัยากรมนษุยเปนกระบวนการเพิ่มพูน  ทักษะ ความรู ความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเหมาะสมกับความตองการดานการจางงานของประเทศ   (จีระ  
หงสลดารมณ, 2532, หนา 63)  

    4)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development)  คือ  การที่นายจาง
จัดประสบการณการเรียนรูใหพนักงานในชวงเวลาที่กําหนด  และเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้น และ / หรือใหเกิดความเจริญงอกงามในตัวพนักงาน  ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาใหสามารถ
ปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ และชวยเสริมสรางความเติบโต
ของทั้งทรัพยากรมนุษยและองคการในปจจุบันและอนาคต (Nadler & Nadler, 1989) โดยไดแบง
กิจกรรมสําคัญๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ออกเปน  3  สักษณะ  คือ  การศึกษา  การฝกอบรม  
และการพัฒนา  พรอมทั้งใหความหมายและอธิบายจุดเนนที่สําคัญ  ดังนี้  

     (1)  การศึกษา  เนนที่ตัวบุคคลเพื่อปูพื้นฐานการเรียนรูเตรียมการไวสําหรับงาน
ในอนาคตที่ทุกคนจะตองมีการเตรียมไวลวงหนา  เชน  งานทางดานกฎหมาย  งานทางดานวิศวกรรม 
เปนตน  โดยการศึกษานั้นทําไดตลอดทั้งชีวิตทั้งในและนอกระบบ  ทั้งงานที่กําลังปฏิบัติอยู  และ
การเตรียมการลวงหนาใหกับผูที่จะไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นหรือมีการเปลี่ยนงาน 

     (2)  การฝกอบรม  เนนที่งานปจจุบันเพื่อเรียนรูและปรับปรุงงานที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันซึ่งมีเปาหมายเฉพาะบางงานเทานั้น  โดยการใหการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงานและใหเกิดทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

28 

      (3)  การพัฒนา  มุงเนนทั้งบุคคลและงาน  หรือกิจกรรมขององคการในอนาคต
ที่เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนสูงสุดของผลผลิตและบริการที่องคกรไดสรางขึ้นมา  เปนการเรียนรู
ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของงาน เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล 

     การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา  เปนการบูรณาการผสมผสานบทบาทตางๆ ของ
มนุษยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาอาชีพ  และการพัฒนาองคการ  เพื่อใหสมาชิกของ
องคการทํางานไดตามเปาหมายขององคการโดยมุงเนนการพัฒนาทั้งระบบใหดีขึ้น  ซ่ึงแบงลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน  3  กิจกรรมหลักๆ คือ 

     (1)  การพัฒนาบุคคล  (Individual  Development)  เปนการเพิ่มพูนศักยภาพให
พนักงานในองคการ  โดยมีการจัดใหมกีารฝกอบรมแกพนักงานในหลักสูตรตางๆ ทั้งหลักสูตรที่
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง  และเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาบุคคลใหมีทักษะในสวนที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน 

     (2)  การพัฒนาอาชีพ  (Career  Development)  เปนการจัดการใหพนักงานได
ทดสอบความสนใจ ความถนัด คานิยมของตนเอง หรือการจัดการสัมนา การใหผูบังคับบัญชาได
เรียนรูการใหคําปรึกษาหารือดานอาชีพแกลูกนองที่มีปญหา  และทําหนาที่ใหคําปรึกษาใหแก
พนักงานในดานการวางแผนอาชีพ 

     (3)  การพัฒนาองคการ  (Organization  Development)  เปนการทําใหองคการ
สามารถทํางานตอไปอยางมีประสิทธิภาพและคนในองคการทํางานอยางมีความสุข คุณภาพชีวิต
จากการทํางานดี 

กลาวโดยสรุป  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  กระบวนการและกิจกรรมเพือ่เพิม่พนู
ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติของทรัพยากรบุคคล  โดยเปนการเสริมสรางลักษณะ
หรือเนื้อหาองคประกอบที่ดีและขจัดหรือปองกันลักษณะที่เปนปญหา  ตามความตองการและจําเปน  
เพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพเกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคลและสงผลถึง
สังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงสาเหตุสําคัญที่ตองมีการพัฒนาทรัพยาการมนุษยก็เพื่อตองการที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ  และขีดความสามารถในการทํางานของทรัพยากรมนุษยใหสามารถปรับตัว
ไดทัน  สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ชวยในมนุษยสามารถที่จะมีทั้งคุณภาพชีวิต  
และคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี  สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นําความสําเร็จมาสูครอบครัว  องคการ  สังคมและประเทศชาติโดยรวมตอไป 
                2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาทรัพยาการมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษยในแนวทางที่ดีกวา
ที่เปนอยูเดิม เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการทํางานในองคการ เพื่อใหมีคุณคา
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และเปนประโยชนตอสังคมและกระตุนใหเกิดผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีแนวคิดที่สําคัญๆ  2  แนวคิด 
คือ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   1)  คุณภาพชีวิต  (Quality  of  Life)  หมายถึง  การกําเนิดเปนมนุษย  การเลี้ยงดู  
การยังชีพ  การหลอหลอมอบรมบมนิสัย  และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

   2)  คุณภาพชีวิตการทํางาน  (Quality  of  Work  Life)  หมายถึง  การทํางานและ
มีความสุขในการทํางาน  เหมาะสมตรงกับความรูความสามารถ  มีความกาวหนาในอาชีพ  เปน
ที่พึงพอใจในการทํางานและหนวยงาน 
 ทั้งคุณภาพชีวิต  และคุณภาพชีวิตการทํางาน  สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งในแงของวิธีการและผลลัพธที่ได  ซ่ึงหากทรัพยากรมนุษยในองคการมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดี  ยอมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นไดวาองคการมี  “ตนทุนมนุษยที่ดี”  สามารถพัฒนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และการที่ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยผลิตที่สําคัญประการหนึ่ง  จึงจําเปนตอง
มีการพฒันาปรับปรุงทั้งรางกาย  จิตใจและสติปญญาอยางสม่ําเสมอ 

   1)  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน  3  มิติ 
     มิติที่  1  เปนมิติที่ตองเริ่มพัฒนาตั้งแตเปนทารก การใหความเอาใจใสของบิดา 

มารดา  ในการเลี้ยงดูที่ดี  มีการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ  จนกระทั่งเติบโตมีงานทําก็ตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและสัมพันธกันทุกระบบ  ทั้งดานรางกายสติปญญา  พฤติกรรมจะชวยใหสังคมไดรับ
การพัฒนาในที่สุด 

     มิติที่  2  เปนมิติที่พิจารณาในระดับมหภาคมองภาพรวมของการพัฒนาไดแก
จะตองมีการกําหนดองคประกอบ และสาระขององคประกอบเหลานั้นตองไดรับการกําหนดขึ้นมา
จากกรอบความคิดในระดับจุลภาค  และการพิจารณาคุณภาพของคนจะมองใน  3  ดาน  คือ  ดาน
ทักษะ  ความรู  ความชํานาญ  ดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ  และดานทัศนคติความรูสึกนึกคิด
ในเรื่องตางๆ  

      มิติที่  3  เปนมิติที่พิจารณาเจาะลึกไปเปนแนวแคบ  ๆมองลักษณะวิธีและกระบวนการ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูในระดบัองคกร 

โดยสรุปจะเห็นวาแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมองการพัฒนามนุษยเปน
องครวม  (Holistic)  คือ  ตองพัฒนาทั้งระดับจุลภาคและมหภาค  พัฒนาทั้งในระดับตัวบุคคลระดับ
องคการ  และระดับของสังคม  ประเทศชาติ  โดยใหความสําคัญในทุกแงตั้งแตแรกเกิด การอบรม
บมนิสัยตอเนื่องกันทั้งดานรางกาย  สติปญญา  พฤติกรรม ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม 
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   2)  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรือการพัฒนาบุคคล  มีผูใหความหมายไวแตกตางกัน

ดังนี ้
     สมาน  รังสิโยกฤษฏ  (2535, หนา 83)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการพฒันาบคุคล 

หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถมีทักษะในการทํางาน
ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธภาพดียิ่งขึ้น 
หรืออีกนัยหนึ่ง  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่จะเสริมสราง  และเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ เชน  ความรูความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคติ  และวิธีการในการทํางาน  
อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่จะตองทํา  
ตองตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่คนทํางานอยูในองคการ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางาน
ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานก็จําเปนจะตอง
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา   จึงจะตองมีการพัฒนาบุคคลใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ดังกลาวขางตนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย 

     สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 31)  ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ไววา  เปนกรรมวิธีตางๆ ที่มุงเพิ่มพูนความรู  ทักษะความชํานาญและประสบการณในการทํางาน
ใหทุกคนในหนวยงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น 

     นอย  ศิริโชติ (2524, หนา 38)  ใหความหมายการพัฒนาบุคคล  (Personnel 
Development)  หมายถึง  กระบวนการกระตุนและเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีทักษะ  (S : Skill)  
ความรู  (K : Knowledge)  และเจตคติ  (A : Attitude)  หรือ  A  ที่เอื้อประโยชนใหกับการทํางานใน
องคการ 

     กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 , หนา 117)  อธิบายวา  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ
ที่สําคัญอยางยิ่งของการบริหารงานบุคคล  เพราะเมื่อไดเลือกสรรคนที่มีความรูความสามารถเขา
ทํางานแลว  เมื่อเวลาผานไปความรูตางๆ ก็ลดนอยลง  วิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นเรื่องเทคนิควิธีการ
เปลี่ยนไป  จึงจําเปนตองมีวิธีพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรู  ความสามารถเหมาะสม
กับเหตุการณในปจจุบัน 

     อํานวย  แสงสวาง  (2544, หนา 327)  ใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  หมายถึง  การวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อจัดใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ  โดยใชวิธีการ
ฝกอบรม  การใหความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาใน
อาชีพสําหรับในอนาคต 
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สรุปแลว  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรือบุคลากร  เปนกระบวนการที่ประกอบดวย
รูปแบบ  และวิธีการหลายชนิด  เชน  การฝกอบรม  การหมุนเวียนงาน  การสอนงาน  การใหการศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  เปนตน  จึงมีความหมายที่กวางกวาการฝกอบรม และอาจถือวา  
การฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมหลักที่มีการกระทําเปนการประจํา
ในการพัฒนาบุคลากรขององคการ 
  การพฒันาบุคคลจะมีผลทําใหบุคคลสามารถเขาใจทัง้งาน  คน  และองคการอยางกวางขวาง
และมีความเกีย่วเนื่องในการปรับคนใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  ไมวาจะเปนความเปลี่ยนแปลงของ
ดานเทคนิค  ทางสังคม  หรือทางดานสภาวะแวดลอม  ดังภาพ  3 
 

ระบบการพัฒนาบุคคลในองคการ 
 

      สภาพแวดลอมภายในองคการ   

  ปจจัยนําเขา  กระบวนการแปรสภาพ  
ปจจัยนําออก       
(ผลท่ีไดรับ) 

  

   - ทักษะ   - การศึกษา   - พัฒนาความคิด   
 -  ความรู  - การฝกอบรม  -  พัฒนาความรู  
   - ความสามารถ   - การพัฒนา   - พัฒนาการทาํงาน   
   - การอุทิศตัว      - พัฒนาจิตใจ   
   - บุคลิกภาพ      - พัฒนาบุคคลิกภาพ   
   - การปรับตัว         
   - การคิดริเร่ิม         
    ขอมูลยอนกลับ     
    สภาพแวดลอมภายนอกองคการ   

 
ภาพ  3 ระบบการพัฒนาบุคคลในองคกร 
(ที่มา : อรุณ  รักธรรม, 2540, หนา 4) 
 

จะเห็นวา  การพัฒนาบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการเพิ่มพูนทักษะ  ความรู
ความสามารถ  ตลอดจนการอุทิศตัวบุคลิกภาพการปรับตัว  และการคิดริเร่ิมของบุคลากรในองคการ
ผานกระบวนการของการศึกษา  การฝกอบรม  และการพัฒนา  ซ่ึงองคการเปนผูจัดดําเนินการให  
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หรือโดยบุคลากรดําเนินการเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิด  ความรู  จิตใจ  บุคลิกภาพ
และการทํางาน  เมื่อไดรับการพัฒนาแลวสามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรในองคการ
ไดวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่องคการตองการหรือไม  ขอมูลยอนกลับที่จะเขาสู
กระบวนการของการพัฒนาบุคคลเชนนี้ตอไป ภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ  
ไดแก  ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  
ตลอดจนบรรยากาศในการทํางานการเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาขององคการซึ่งจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับระบบอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการตอไป 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 

2.3.1  ความสําคัญและความจําเปนท่ีตองมกีารฝกอบรม  
   1)  การฝกอบรม  หมายถึง  กรรมวิธีตางๆ ที่มุงจะเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ 

และประสบการณ  เพื่อใหทุกคนในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น  (สมพงษ  เกษมสิน, 2526, หนา 15) 

   2)  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการตางๆ ในการพัฒนาความรู  ทักษะ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  นําไปสู
การเพิ่มผลผลิตและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร (ธงชัย สันติวงษ, 2526, หนา 12) 

   3)  การฝกอบรม  คือ  กิจกรรมการเรียนรู  (Learning)  เฉพาะอยางบุคคล  เพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความรู  (Knowledge)  ความเขาใจ  (Understanding)  ทักษะหรือความชํานาญ  (Skill) 
และทัศนคติ  (Attitude)  อันเหมาะสมจนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติ
เพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่  (Specific Knowledge)  เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับ
ที่สูงขึ้นและทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในงาน  (เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ, 2531, หนา 63) 

กลาวโดยสรุป  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการตางๆ ในการเพิ่มพูนและพัฒนา
ความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  ประสบการณ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคลากร  เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดสูงขึ้น  
พรอมทั้งสามารถพัฒนาตนเองไดทันตอภาวะการณที่เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร 

   1)  ความสําคัญของการฝกอบรม 
     เปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปแลววาองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ตางก็ใหความสําคัญในเรื่องของการฝกอบรมและพัฒนามีการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเขารับ
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การฝกอบรมและพัฒนามากขึ้นทั้งที่เปนการจัดขึ้นภายในองคการเอง หรือสงไปอบรมภายนอก
องคการซึ่งการที่ตองมีการฝกอบรมและพัฒนาเนื่องมาจาก 

     (1)  สภาพแวดลอมตางๆ ขององคการมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้ง
สภาพแวดลอมภายในองคการเอง  ไดแก  นโยบายขององคการ  โครงสรางการแบงสวนงาน 
การปรับเปลี่ยนผูบริหาร  การปรับปรุงวิธีการทํางาน  การเปล่ียนตําแหนงหนาที่  เปนตน  และ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการซึ่งไดแก  สภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมทั้งในและตางประเทศ 
และเทคโนโลยีตางๆ เปนตน  เปนผลใหองคการตองเตรียมบุคลากรใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดลอมใหมๆ ไดภายในเวลาอันรวดเร็ว การฝกอบรมที่ถูกตองเหมาะสมจะชวยใหคน
สามารถเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

     (2)  การผลิตทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษา  ไมสามารถที่จะสรางใหคน
สามารถปฏิบัติงานในองคการตางๆ ไดทันที  องคการที่สรรหาคัดเลือกบุคคลเขามาใหมจึงตองทํา
การฝกอบรมกอนการทํางาน  (Pre-Service  Training)  เชน  การจัดปฐมนิเทศ  (Orientation)  หรือ
การแนะนําการทํางาน  (Introduction  Training)  ท้ังนี้ก็เพื่อใหพนักงานใหมทําความคุนเคยกับสถานที่
ทํางานและงานในหนาที่ที ่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  เขาใจถึงสิทธิหนาที ่ในฐานะที่เปน
สมาชิกขององคการ ตลอดจนเขาใจถึงวัตถุประสงคของหนวยงาน  มีความรู  ทักษะ  และทัศนคติที่
เหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน  ชวยสรางขวัญกําลังใจ  และทัศนคติที่ถูกตอง 

     (3)  การขาดการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบ  กอใหเกิดปญหาสูญเสีย
คาใชจายในการฝกอบรมทางออมที่สูงกวา  เนื่องจากผูปฏิบัติงานตองฝกฝนเองโดยลองผิดลองถูก 
หรือสังเกตการปฏิบัติงานจากผูอ่ืน  ทําใหเสียเวลาและอาจไมไดเรียนรูวิธีการทํางานที่ถูกตอง
เหมาะสมและดีที่สุดอีกดวย 

     เมื่อองคการมีการฝกอบรมและพัฒนาอยางเปนระบบ  องคการจะไดรับ
ประโยชน  คือ  มีการเพิ่มผลผลิต  (Productivity)  มีผลผลิตสูง มีตนทุนต่ํา  มีกําไรมาก  มีบุคลากรที่มี
คุณภาพและพึงพอใจในงาน  ชวยลดอุบัติเหตุในการทํางาน  มีการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ
ใหดีขึ้นทําใหไดลูกคาเพิ่มหรือมีผูรับบริการพึงพอใจในการบริการมากขึ้น  มีสวนแบงการตลาด
มากยิ่งขึ้นสามารถทํากําไรสะสมเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรขยายโรงงานและลงทุนเพิ่ม  สงผลใหองคการ
มีความเจริญเติบโตกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน  ซ่ึงชี้ใหเห็นไดวาการฝกอบรมเปนเครื่องมือสําคัญ
และเปนความจําเปนของผูบริหารในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความมั่นใจ  สรางขวัญกําลังใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  อันจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิตซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุด
ขององคการ 
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   2)  ประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม 
     จินตนา  บิลมาศ  (2538, หนา 1-2)  ไดแบงประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม

ออกมาเปน 3 แบบ ดังนี ้                    
     (1)  แบงตามวิธีการคนหาความจําเปนในการฝกอบรมที่แบงตามวิธีการคนหา 

แบงเปน  2  อยางคือ 
   ก.  ความจําเปนในการฝกอบรมประเภทที่ชัดแจง 
   ข.  ความจําเปนในการฝกอบรมประเภทที่ตองคนหา 
 

     (2)  แบงตามกลุมเปาหมายหรือความจําเปนของตัวบคุคล 
     ความจําเปนในการฝกอบรมที่แบงตามกลุมเปาหมาย หรือความจําเปนของ

ตัวบุคคลแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
   ก.  ความจําเปนที่จะพัฒนาความรู ความสามารถทั่วไป ในการปฏิบัติหนาที่ 

โดยทั่วไป 
   ข.  ความจําเปนที่จะพัฒนาความรู ความสามารถเฉพาะตาํแหนงที่ตนดํารงอยู 

 หรือตําแหนงที่จะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  ซ่ึงตนจะไดครอบครองในอนาคต 
   ค.  ความจําเปนที่จะพัฒนาวิทยาการใหทนัสมัยอยูเสมอ 
   ง.  ความจําเปนที่จะพัฒนาลักษณะสวนตวั  เชน  บุคลิกลักษณะ 

     (3)  แบงตามชวงเวลา 
     ความจําเปนในการฝกอบรมที่แบงตามชวงเวลาแบงเปน  2  ประเภท  คือ 

   ก.  ความจําเปนในปจจุบัน 
   ข.  ความจําเปนในอนาคต 

         สมคิด  บางโม  (2538, หนา 41-42)  ไดแบงความจําเปนการฝกอบรม  ดังนี ้
   1)  ความจําเปนที่ปรากฏชัดแจงเปนความจําเปนที่ไมตองคนหา  ถามีเหตุการณเหลานี้

เกิดขึ้นใหทําการฝกอบรมไดทันที  เชน 
   (1)  เมื่อรับพนักงานเขามาใหม 
   (2)  เมื่อมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน 
   (3)  เมื่อมีการขยายงาน 
   (4)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต 
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   2)  ความจําเปนที่ตองคนหาความจําเปนประเภทนี้  ปรากฏออกมาในรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหจากปรากฏการณนั้นๆ วา  มีสาเหตุมาจากอะไร  จะแกไขดวยการฝกอบรมได 
หรือไมปรากฏการณหลายอยางที่เปนเครื่องชี้ถึงปญหาที่จะตองวิเคราะห  ไดแก 

   (1)  ผลผลิตต่ํา 
   (2)  มีการละเลยไมปฏิบัติในการทํางานบอย 
   (3)  มีการลากิจ ลาปวย  มาสาย  และขาดงานมาก 
   (4)  อัตราการรองทุกขสูง  มีกระแสความไมพอใจในหมูพนักงาน 
   (5)  ใหบริการผูมาติดตอลาชา  ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายมาก 
   (6)  ตนทุนการผลิตสูง 
    (7)  เกิตอุบัติเหตุในการทํางานบอย 

กลาวโดยสรุป  ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่จําเปนตองใชความรู  ความเขาใจใน
การวิเคราะหวา  ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานั้น  สามารถแกไขดวยการฝกอบรมไดหรือไม  เนื่องจาก
การวิเคราะหมีจุดมุงหมาย  เพื่อที่จะหาคําตอบวาบุคลากรใดมีความจําเปนตองไดรับการฝกอบรม
และควรฝกอบรมในเรื่องอะไร  เปนกิจกรรมที่ตองใชเวลา  มีคาใชจายและมีความสําคัญอยางยิ่ง
จะตองมีการวิเคราะหองคกร  หนาที่  และภารกิจและบุคลากร  ดังนั้น  หลังจากที่ไดทราบถึง
ความจําเปนในการฝกอบรม  และสามารถกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนของการฝกอบรมแลว  
ก็สามารถดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรมตอไป 

ความจําเปนในการฝกอบรม  หมายถึง  อุปสรรค  ปญหา  หรือขอขัดของใดๆ ที่อาจจะ
แกไขไดดวยการฝกอบรม  ปญหาหรือขอขัดของใดๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ  ถาหากวาการฝกอบรม
ไมสามารถแกไขปญหาไดแลว  ไมเรียกวาความจําเปนในการฝกอบรม  แตอาจเปนความจําเปนที่
จะตองแกไขดวยวิธีอ่ืน 

การหาความจาํเปนในการฝกอบรม  อาจทําไดโดยวิธีการ  ดังนี้ 
   1)  วิธีการสังเกต  คือ  สังเกตวิธีการทํางานของผูรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา  ตลอดจน 

ผลงานตางๆ การสังเกตอาจชวยในการเก็บขอมูล  เพื่อเติมจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเอกสารและการสัมภาษณ 

   2)  วิธีการวิเคราะหงาน  คือ  การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับภาระหนาที่  ลักษณะงาน 
วิธีการทํางานและผลของงาน  ซ่ึงอาจอาศัยการวิเคราะหปญหาในการทํางาน  วิเคราะหพฤติกรรม
ในการทํางานหรือการวิเคราะหองคประกอบดวย 

   3)  จัดวางมาตรฐานในการทํางาน  คือ  การพิจารณาผลการทํางาน  ผลงานขององคการ
บรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม 
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   4)  ประเมินผลการทํางาน  คือ  การวัดคุณคา  และผลของการปฏิบัติงานวา  ไดผล
เปนที่พึงพอใจ  เหมาะสม  และเพียงพอกับอัตราคาจางที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

   5)  การสํารวจความตองการอาจทําไดหลายวิธี  เชน  วิธีการสัมภาษณวิธีการกรอก 
แบบสอบถาม  เปนตน  (อรุณ  รักธรรม, 2540, หนา 14-15) 

วิจิตร  อาวะกุล  (2537, หนา 63-64)  ไดกลาววา  ความจําเปนในการฝกอบรม  หมายถึง 
ปญหา  อุปสรรค  ขอขัดของใดๆ เร่ืองใดเรื่องหนึ่งในการทํางาน  เชน  ความรูสึกไมพอใจ  ความเขาใจ
ทัศนคติ  ความชํานาญและสามารถที่จะแกไขไดดวยการฝกอบรม  โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานไมดีเพราะ
ขาดสิ่งเหลานี้  คือ 

K  =  Knowledge  ความรู  ขาดความรูความไมพรอมสําหรับการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
A  =  Attitude  ทัศนคติ  ขาดทาที  ความรูสึกที่ดีตองานที่ทํา  ขาดความรักงาน  ขาดการทุมเท  

ไมมีอุดมการณ 
P  =  Practice  การฝกปฏิบัติ  การปฏิบัติที่ถูกตอง  ขาดหลักวิธีการทํางานที่ถูกตอง  
S  =   Skill  ทักษะ  ทกัษะไมพอเนื่องจากฝกฝนมานอยตองมีการฝกอบรมเพิ่มเติม 
I   =  Interest  ความสนใจ  เนื่องจากขาดการจูงใจที่ดแีละเหมาะสม 
U  =  Understanding  ความเขาใจ  ความเขาใจในวิธีการทํางานตางๆ ทําใหไดงานไมสมบูรณ 
การฝกอบรม  จึงตองทําการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มพูนส่ิงดังกลาวขางตนในตัวบุคคล  อาจแยก

เฉพาะดานทัศนคติหรือดานทักษะหรือดานความเขาใจ  ตามความจําเปนในการฝกอบรม 
ดนัย  เทียนพุฒ  (2543, หนา 54)  ไดกลาววา  การวิเคราะหความจําเปน  (Training  Needs 

Analysis : TNA)  ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญหรืออาจเปนหัวใจของเรื่องราวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และก็เขาใจในหลายๆ เร่ือง  เชน  คิดวาความจําเปนกับความตองการเปนเรื่องเดียวกัน  เขาใจวา
ความจําเปนเปนการวิเคราะหหาขอบกพรองหรือปญหา  รูเพียงวาจะหาความจําเปนก็โดยการจัดทํา
แบบสํารวจความจําเปนขึ้นมา   1   ชดุ   เทานั้น  เขาใจวาการหาความจําเปนตองทํากับพนักงานทั้งบริษัทฯ   
  ขอเท็จจริงแลว ส่ิงที่เรียกวา ความจําเปน (Needs) นั้น มีความหมายได  2  อยาง  คือ 
   1)  เปนสิ่งที่ขาดหรือบกพรอง  โดยอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหวางผลงาน 
ที่ตองการกับที่เปนอยูจริง  ซ่ึงในแงมุมของผูเขาอบรม  คือ  “ขาดความสามารถ”  จึงทําใหผูเขาอบรม
บางสวนรูสึกตอตานการฝกอบรมก็เพราะเหตุนี้ 

   2)  เปนโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน  (Performance  Improvement  
Potential : PIP)  การมองวาเปนโอกาสก็ดวยเหตุผลที่วาเปนการจูงใจใหควรปรับปรุง หรือโอกาส
เพื่อความสําเร็จ  โดยอาศัยความสามารถ  (Competency)  ในการกําหนดแนวทางฝกอบรมและพัฒนา 
ซ่ึงถือเปนวิสัยทัศนใหมในการมองเรื่องความจําเปนในการฝกอบรม 
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ดังนั้น  จากแนวความคิดของนักวิชาการทั้งหลายสามารถสรุปไดวา  ความจําเปนในการ
ฝกอบรม  (Training  Needs)  หมายถึง  สภาพการณที่เปนปญหาอุปสรรคหรือขอบกพรองของบุคลากร
ที่เกิดขึ้น  อันเนื่องมาจากการขาดความรู  ความสามารถ  ทักษะ  หรือทัศนคติที่ตองการและที่ถูกตอง
ในการปฏิบัติงาน  อันเปนผลทําใหการปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานหรือองคการนั้นไมบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค  หรือเปาหมายที่ตองการที่กําหนดไว  ซ่ึงความรู  ความสามารถทักษะ  หรือทัศนคติ
ที่ตองการและที่ถูกตองในการปฏิบัติงานนั้น  สามารถแกไข  ปรับปรุงหรือพัฒนาไดโดยอาศัย
การฝกอบรม 
 2.3.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมและพัฒนาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใน  3  ดาน  คือ  พัฒนาความรู  พัฒนาทักษะ  และพัฒนาทัศนคติ  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไมดี  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานชวยใหการปฏิบัติงานไดผลดี
ยิ่งขึ้น 

ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการฝกอบรม มีความมุงหมายหรือวัตถุประสงคใน  
2  ดาน  (สมพงษ  เกษมสิน, 2526, หนา 30)  คือ 

   1)  ความมุงหมายขององคการ  (Institutional  Objective)  ที่เนนหนักตอสวนรวม
เพื่อสรางความสนใจในการปฏิบัติงานในกลุมพนักงานทุกระดับ  สอนแนะวิธีการปฏิบัติงานให
ไดผลสูงสุดสนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะหรือผูมาติดตอ  ลดความสิ้นเปลืองและ
ปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  เพื่อการจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัตงาน  และเพื่อฝกฝนบุคคล
ไวเพื่อความกาวหนาของงานและองคการ 

   2)  ความมุงหมายสวนบุคคล  (Employee  Objective)  เพื่อความกาวหนาใน
การเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง  พัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาทักษะและฝมือในการปฏิบัติงาน  ฝกฝนการใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจ  เพื่อเรียนรูงานลดการเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
สภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  สรางความเขาใจในนโยบายและความมุงหมายขององคการ ตลอดจน
การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

การฝกอบรมและการพัฒนาโดยทั่วไปจะตองมีหนึ่งหรือมากกวาจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 
(เครือวัลย ล่ิมอภิชาติ, 2531, หนา 13)  

   1)  เพื่อปรับปรุงแกไขความรูรอบเพื่อการปฏิบัติงานของแตละบุคคลในแตละระดับ
เกี่ยวกับการเขาใจ  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และหนาที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน
การเขาใจการบริหาร  การจัดการ  รูปแบบการบริหารของผูบริหาร  เพื่อความเขาใจผูบริหารและ
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หลักการปรับปรุงบุคลากรใหเขากับแบบการบริหารของผูบริหารแตละคนวาพึงควรปฏิบัติอยางไร
การเขาใจสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม 

   2)  เพื่อเพิ่มทักษะ  ความชํานาญการหนึ่งงาน /สาขา  หรือมากกวา  การเพิ่มทักษะ
ความชํานาญเปนจุดมุงหมายของการฝกอบรมและการพัฒนามาชานาน  ทักษะจะรวมถึงตั้งแต
งานไฟฟา  วาดรูป  การอานตนฉบับสิ่งพิมพ  การใชคอมพิวเตอรในกิจกรรมตางๆ การรักษา
ความปลอดภัย  การจัดลําดับความสําคัญของงาน  การแกไขปญหาการรองทุกขของบุคลากร  
การเพิ่มทักษะเพื่อใหเกิดความชํานาญการ  สามารถแกไขสถานการณที่เกี่ยวของและมีการตัดสินใจ
ที่ดีขึ้น 

   3)  เพื่อจูงใจบุคลากรใหปฏิบตัิงานในหนาที่ใหดีขึ้น  การฝกอบรมโดยทั่วไปมักจะเนน
จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงแกไขความรูรอบเพื่อการปฏิบัติงาน  และเพิ่มทักษะความชํานาญการแตละเลย
การจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ทั้งๆ ที่การจูงใจบุคลากรเปนเรื่องท่ีสําคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่ตองคํานึงถึงและตระหนัก  เพราะหากองคการมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะที่ดีและ
เหมาะสมในการทํางาน  แตขาดการจูงใจในการทํางานก็จะไมไดนําเอาความรูและทักษะมาใชใน
การปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  และการขาดการจูงใจใหปฏิบัติงานอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่บุคลากร
ที่ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาไมนําเอาความรูและทักษะมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
ดังนั้น  การฝกอบรมและพัฒนาก็ไมเกิดผลสําเร็จตามที่ตองการ 

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาโดยจําแนกวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมเพื่อจุดมุงหมายตางๆ ดังนี้  (มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย, 2540, หนา 45)  

   1)  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะขององคการ  (Goal – directed Organization) เชน  
การเพิ่มกําไร  การเพิ่มผลผลิต  หรือสวนแบงการตลาด  เปนตน 

   2)  เพื่อใหมีทกัษะสอดคลองกับเนื้องานที่ปฏิบัติ (Resource – acquiring Organizations)  
เชน  ความรูเร่ืองระบบเศรษฐศาสตรการเงินเพื่อปฏิบัติงานในบริษัทเงนิทุน  ความรูความสามารถ
ในระบบขอมลูสารสนเทศสําหรับองคกรเทคโนโลยี  เปนตน 
       3)  เพื่อสรางเสริมความสามารถในการประสานงานภายในองคการ (Internal 
Functioning)  เชน  ทักษะการติดตอส่ือสาร  การทํางานเปนทีม  การตัดสินใจ  เปนตน 
       4)  เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมที่เกี่ยวของ  เชน  พนักงาน  ลูกคา  หรือ
ผูมารับบริการ หรือกฎระเบียบของทางราชการ  (Constituent – satisfying Organizations) 

กลาวโดยสรุปวัตถุประสงคของการฝกอบรมมีความมุงหมายเพื่อเอื้อใหเกิดการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานใหแกองคการตามที่องคการไดกําหนดไวนั่นเอง 
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 2.3.3  ประเภทของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมบุคลากรมีอยูดวยกันหลายประเภท  สามารถจําแนกตามเกณฑตางๆ ไดดังนี้ 

   1)  แหลงของการฝกอบรมเกณฑประเภทชี้บงถึงแหลงของผูรับผิดชอบการฝกอบรม 
ซ่ึงแบงไดเปน  2  ลักษณะคอื 

   (1)  การฝกอบรมภายในองคกร (In-house Training)  การฝกอบรมแบบนี้
เปนส่ิงที่องคการจัดขึ้นเองภายในสถานที่ทํางานโดยหนวยฝกอบรมขององคการจะเปนผูออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมประเภทนี้มีขอดีคือองคการสามารถกําหนดหลักสูตรใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานขององคการไดอยางเต็มที่แตขอเสียก็คือองคการอาจตองทุมเท
ทรัพยากรทั้งคนและเงินมากพอสมควรเนื่องจากตองรับผิดชอบในการดําเนินงานเองทั้งหมด 
                           (2)  การซื้อการฝกอบรมจากภายนอกเปนการจางองคการฝกอบรมภายนอกให
เปนผูจัดการฝกอบรมแทน  หรืออาจสงพนักงานเขาฝกอบรมซึ่งจัดขึ้นโดยองคการภายนอก  วิธีนี้มัก
เปนที่นิยมขององคการขนาดเล็กที่มีพนักงานไมมาก  ไมมีหนวยฝกอบรมของตนเอง 

   2)  การจัดประสบการณการฝกอบรม  เกณฑขอนี้บงบอกวาการฝกอบรมไดรับ
การจัดขึ้นขณะที่ผูรับการฝกอบรมกําลังปฏิบัติงานดวยหรือหยุดพักการปฏิบัติงานไวช่ัวคราว  เพื่อ
รับการอบรมในหองเรียน 

   (1)  การฝกอบรมในงาน  (On-the-Job  Training)  คือการใหผูรับการอบรมลงมือ
ปฏิบัติงานจริงๆ ในสถานที่ทํางานจริง  ภายใตการดูแลเอาใจใสจากพนักงานที่เปนพี่เล้ียง  โดยการ
แสดงวิธีการปฏิบัติงานพรอมทั้งอธิบายประกอบ  จากนั้นจึงใหผูอบรมปฏิบัติตามและพี่เล้ียงให
คําแนะนําชวยเหลือหากเกิดปญหาขึ้น                                                                                                                             

   (2)  การฝกอบรมนอกงาน  (Off- the – Job Training)  ผูรับการฝกอบรมประเภทนี ้        
จะเรียนรูสิ่งตางๆ ในสถานที่ฝกอบรมโดยเฉพาะ  และตองหยุดพักการปฏิบัติงานในองคการ
ชั่วคราวจนกวาการฝกอบรมจะเสร็จสิ้น 

   3)  ทักษะที่ตองการฝก  หมายถึง  ส่ิงที่ตองการฝกอบรมตองการเพิ่มพูนหรือสรางขึ้น 
ในตัวผูรับการอบรม 

   (1)  การฝกอบรมทักษะดานเทคนิค  (Technical  Skill  Training)   คือการฝกอบรม
ที่มุงเนนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเทคนิค  เชน  การบํารุงรักษาเครื่องจักร 
การวิเคราะหสินเชื่อ  เปนตน 

   (2)  การฝกอบรมทักษะดานการจัดการ  (Managerial   Skills  Training)  คือ 
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการจัดการและบริหารงานโดยสวนใหญแลวผูรับ
การฝกอบรมมกัจะมีตําแหนงผูจัดการหรือหัวหนางานขององคการ 
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   (3)  การฝกอบรมทักษะดานการติดตอสัมพันธ  (Interpersonal  Skill  Training) 
การฝกอบรมประเภทนี้มุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมีการพัฒนาทักษะในดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 

   4)  ระดับขั้นของพนักงานที่เขารับการฝกอบรม  หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบ
ในงานของผูเขารับการผึกอบรม 

   (1)  การฝกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงาน  (Employee  Training)  คือ  การฝก 
อบรมที่จัดใหพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงมีหนาที่ผลิตสินคาหรือบริการแกลูกคาโดยตรง  มักจะ
เปนการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับลักษณะและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน เทคนิคการขาย เปนตน 

    (2)  การฝกอบรมระดับหัวหนางาน  (Supervisory  Training)  คือ  การฝกอบรมที่
มุงเนนกลุมพนักงานที่มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนขององคการโดยสวนใหญแลว  การฝกอบรม
ประเภทนี้มีหลักสูตรที่ใหความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงาน 

    (3)  การฝกอบรมระดับผูจัดการ  (Managerial  Training)  กลุมเปาหมายของ 
การฝกอบรมประเภทนี้คือกลุมพนักงานระดับผูจัดการฝาย  หรือผูจัดการระดับกลางขององคการ
เนื้อหาการฝกอบรมมุงเนนใหผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการจัดการและ
การบริหารที่ลึกซึ้งมากขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสามารถบริหาร  และจัดการคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    (4)  การฝกอบรมระดับผูบริหารชั้นสูง  (Executive  Training)  การฝกอบรม 
ประเภทนี้มุงเนนใหผูรับการฝกอบรม  ซ่ึงเปนผูบริหารชั้นสูงขององคการ  อาทิ  ผูอํานวยการ 
ฝายกรรมการบริหาร ตลอดจน  ประธาน  และรองประธานบริษัท  มีความรู  ความเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ  
การบริหารองคการ  เชน  การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  (Strategic  Planning  and  
Decision- making)  หรือการพัฒนาองคการ  (Organization  Development)  เปนตน  
   กระบวนการของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

     1)  ขั้นตอนที่  1  วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม 
   (1)  การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม  (Needs  Assessment)  เปน  

ขั้นตอนแรกของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ  การวิเคราะหดังกลาวจะทําใหทราบขอมูล 
ที่จําเปนสําหรับการออกแบบ  และการพัฒนาโครงสรางการฝกอบรม เพื่อใหการฝกอบรมสอดคลองกับ  
ความตองการขององคการ  และเกิดประโยชนสูงสุด  อยางไรก็ตามในความเปนจริงนักจัดการ
ฝกอบรม บางสวนมุงสนใจแตจะจัดการฝกอบรม  โดยละเลยการวิเคราะหความตองการของ
องคการ  ดังนั้น  การฝกอบรมหลายโครงสรางจึงมิไดสรางสรรคประโยชนใหเกิดแกองคการ
แตประการใด  ดังภาพ 4 
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ภาพ  4  ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ  
(ที่มา : ชูชัย  สมิทธิไกร, 2544, หนา 30) 
 

การละเลยดังกลาวมีสาเหตุหลายๆ ประการดวยกันประการแรกคือ  การนิยมตามกระแส  
เชน  ขณะนั้นในวงการบริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษยอาจมีความสนใจเกี่ยวกับกลุม
ควบคุมคุณภาพเปนอยางมากทําใหมีการจัดฝกอบรมเชนนี้ขึ้นมาบางโดยมิไดคํานึงวาองคการมี 
ความตองการเชนนั้น  และจะนําวิธีการแบบนั้นมาใชจริงหรือไม  ประการสอง  นักจัดการ  
การฝกอบรมคิดวาการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมเปนส่ิงที่ไมจําเปนและเสียเวลาทั้งนี้ 
เพราะคิดวาตนเองมีขอมูลทุกอยางอยูแลว  ประการที่สาม  การจัดการการฝกอบรมขององคการ 
บางแหงมีลักษณะของการกระทําไปตามประเพณีวาแตละปจะตองมีการฝกอบรมเรื่องนี้อยางที่ทํากัน
มาในปกอนๆ โดยมิไดตรวจสอบโครงการดังกลาวมีความจําเปนจะตองจัดอีกหรือไม  เปนตน  

จากภาพ  4  การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมประกอบดวย  การวิเคราะห 3  
ประการคือ 

     (1)  การวิเคราะหองคการ  (Organization  Analysis)  เปนการวิเคราะหที่เริ่มตน 
ดวยการตรวจสอบเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององคกร รวมทั้งแนวโนมตางๆ ที่อาจ
สงผลตอเปาหมายเหลานี้ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายขององคการจะเปนสิ่งกําหนดทิศทางและ
การวางแผน การฝกอบรมการวิเคราะหองคการยังเปนการตรวจสอบบรรยากาศการทํางานภายใน
องคกร   (Organizational  Climate)  การฝกอบรมไมอาจกอใหเกิดประโยชนใดๆ ไดหาก

กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม 

ความแมนตรงของผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

จัดการฝกอบรม 

ประเมินผล สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล 
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ผูบังคับบัญชาไมไดสนับสนุนใหผูที่รับการอบรมนําสิ่งที่เรียนรูมาใชในการทํางานจริงนอกจากนี้
การวิเคราะหองคการยังเปนการสํารวจทรัพยากรที่มีอยูภายในองคการซึ่งจําเปนตองจัดโครงการ
ฝกอบรมใหบรรลุผลสําเร็จ 

     (2)  การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติ  (Task  and  Knowledge, Skill, and Ability 
Analysis) ขั้นตอนที่สองของการวเิคราะหความตองการการฝกอบรมคือการวิเคราะหภารกิจซึ่งผูรับ 
การอบรมจะตองปฏิบัติภายหลังการฝกอบรมการวิเคราะหนี้จะบงบอกวาผูปฏิบัติงานจะตองทําอะไร  
อยางไร  และเพราะเหตุใด  นอกจากนั้นยังบงบอกอีกดวยวาผูปฏิบัติงานนั้นๆ จะตองมีความรูทกัษะ 
และความสามารถอะไรบางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น  ขอมูลจากการวิเคราะหน้ีจะชวยใหนักจัดการ
การฝกอบรมทราบวา  หลักสูตรและเนื้อหาการฝกอบรมควรจะประกอบดวยส่ิงใดบาง 

     (3)  การวิเคราะหบุคคล  (Person  Analysis)  
      การวิเคราะหในขั้นตอนนี้จะชวยใหทราบวาผูปฏิบัติงานแตละคนมีความรู 

ทักษะ  และความสามารถที่จําเปนสําหรับการทํางานอยูในระดับใด การวิ เคราะหบุคคลจึงมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการวิเคราะหที่กลาวมาแลวขางตนแตการวิเคราะหบุคคลจะเนนไปที่
ระดับความดี เลวของการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนเพื่อพิจารณาวาพนักงานคนนั้นๆ จําเปน
จะตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือไม 

   2)  ขั้นตอนที่  2  กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม                  
      ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหความตองการในขั้นตอนแรกจะเปนสิ่งที่ 

จะนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมซึ่งเปนเสมือนเข็มทิศสําหรับการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  และยังเปนส่ิงกําหนดแนวทางการประเมินผลโครงการ  ฝกอบรม 
อีกดวย  วตัถุประสงคของการฝกอบรมที่ดีนั้น  ควรจะเปนแบบที่เรียกวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objective)  
                    3)  ขั้นตอนที่  3  คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม 
         เมื่อทราบแลววาวัตถุประสงคของการฝกอบรมคืออะไร  ขั้นตอนที่  3  นี้ก็จะเปน
การคัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรมซ่ึงจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวกระบวนการใน 
ขั้นตอนนี้นับไดวามีความละเอียดออนและตองอาศัยการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเปนอยางมาก  
นักจัดการฝกอบรมจะตองมีความรูในหลักการเรียนรูและการเลือกสรรสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู รับการฝกอบรม  เพื่อใหพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนในดานความรู   ทักษะหรือ
ความสามารถ  ตามที่มุงหวังไวดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักจัดการฝกอบรมจะตองรูวา
ภารกิจและความรูทักษะและความสามารถสําหรับภารกิจนั้นคืออะไรและการฝกอบรมแบบใดจะ
ชวยใหผูรับการอบรมมีการเรียนรูและการพัฒนาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวการออกแบบและ
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พัฒนาโครงการฝกอบรมจึงจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ มากมายไมวาจะเปนหัวขอ  วิชา เนื้อหา  
รูปแบบ  และวิธีการอบรม  ส่ือการสอน  วิทยาการ  และเวลาสําหรับการฝกอบรม  เปนตน  
                    4)  ขั้นตอนที่  4  สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล 
      การสรางเกณฑ  (Criteria)  สําหรับการประเมินผล ควรที่จะไดกระทําควบคูไปกับ  
การคัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรมโดยเกณฑที่สรางขึ้นจะตองอิงหรือสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ไดกําหนดไวเนื่องจากเกณฑสําหรับการประเมินผลคือมาตรฐานที่
ใชวัดพฤติกรรมดังนั้นเกณฑจึงควรจะระบุวาพฤติกรรมอะไรที่ผูรับการอบรมจะตองมีการพัฒนา
ไมวาจะเปนการเรียนรูหรือทักษะหรือความสามารถระดับต่ําสุดของพฤติกรรมที่จัดวาผานเกณฑ
อยูที่ตรงไหนและพฤติกรรมนั้นแสดงออกมาภายใตสถานการณอยางไร 
                    5)  ขั้นตอนที่  5  การจัดฝกอบรม 
       หลังจากการวางแผนและเตรียมการฝกอบรมเรียบรอยแลวขั้นตอนตอมาก็คือ
การดําเนินการฝกอบรมตามแผนที่ไดกําหนดไวนักจัดการการฝกอบรมจะตองดําเนินการเกี่ยวกับ
สถานที่ของการฝกอบรมใหเรียบรอยนอกจากนั้นตองคอยดูแลและประสานงานกับวิทยากรอีกดวย
ในระหวางการฝกอบรม  นักจัดการฝกอบรมอาจจะตองประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ซ่ึง
อาจเกิดขึ้นเฉพาะหนา  ดังนั้น  จึงควรจะทําการแกใขปญหาเฉพาะหนาไวดวยเชนกัน  
                    6)  ขั้นตอนที่  6  การประเมนิผลการฝกอบรม 

     กระบวนการของการประเมินผลของการฝกอบรมประกอบดวย  กระบวนการ 
2  ชนิดคือ  การสรางเกณฑสําหรับการประเมินผลและการวัดผลโดยใชวิธีการทดลอง (Experimental)  
หรือวิธีการที่ไมใชการทดลอง  (Non  Experimental)  เพื่อตรวจสอบวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
หรือไมภายหลังการฝกอบรมการประเมินจะบงชี้วาผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมนั้นมีความตรง  
(Validity)  มากนอยเพียงใดกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ผลที่ไดรับนั้นตรงกับความตองการและวัตถุประสงค
ของการฝกอบรมหรือไมการฝกอบรมที่จัดวาประสบผลสําเร็จนั้นจะตองใหประโยชนและคุณคา
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหากผลที่ไดไมตรงหรือต่ํากวาความคาดหวังขององคการนักจัดการ
การฝกอบรมจะตองนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการประเมินผลไปใชประกอบการวิเคราะหและ
การวางแผนการฝกอบรมในอนาคตตอไปผลการประเมินผลจึงเปนเสมือนขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  
ซ่ึงจะไปปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อการฝกอบรม  (Input)  ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 กระบวนการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบขางตนที่นําเสนอมีความสอดคลองกับ 
วงจรการฝกอบรมและพัฒนา  (ดนัย  เทียนพุฒ, 2543, หนา 35-40)  ที่มีรายละเอียดดังนี้ 
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   1)  ขั้นที่  1  การวิเคราะหความจําเปน  (Training  Needs  Analysis : TNA) 
     ความจําเปน  (Needs)  ในการฝกอบรมและพัฒนาถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือ

อาจจะเปนหัวใจของเรื่องราวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่ิงที่เรียกวาความจําเปนมีความหมายได  
2  อยางดวยกันคือ 

     (1)  เปนส่ิงที่ขาดหรือบกพรองโดยอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหวาง
ผลงานที่ตองการกับที่เปนอยูจริงซึ่งในแงมุมของผูเขาฝกอบรมก็คือ  “ขาดความสามารถ”  จึงทําให
ผูเขาฝกอบรมบางสวนรูสึกตอตานการฝกอบรม 

     (2)  เปนโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรงุผลงาน  (Performance  Improvement 
Potential : PIP)  การมองวาเปนโอกาสก็ดวยเหตุผลที่วาเปนการ “จูงใจคนใหปรับปรุง”  หรือ  “โอกาส
เพื่อความสําเร็จ”  โดยอาศัยโมเดล  “ความสามารถ”  (Competency  Model)  ในการกําหนดแนวทาง
ฝกอบรม  และพัฒนาซึ่งถือเปนวิสัยทัศนใหมในการมองเรื่องความจําเปนในการฝกอบรม 

   2)  ขั้นที่  2  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum Design)  
     เมื่อสามารถวิเคราะหไดวาองคกรกลุม/ฝายทีมงานและบุคคลอยางใดยางหนึ่ง

หรือทั้งหมดจําเปนตองรับการแกไขหรือจูงใจใหปรับปรุงผลงานก็มาถึงขั้นตอนการออกแบบและ 
พัฒนาหลักสูตร  ไดแก 
                      (1)  เทคนิคเกี่ยวกับหลักสูตร  โดยรวมก็คือการเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคใน
การฝกอบรม  เชน  ความรู  ความคิด  ทักษะ  และทัศนคติ  เทคนิคการฝกอบรมที่ทําใหผูเขารับ
การฝกอบรมเกิดวิธีกําหนดเนื้อหาและคัดเลือกวิทยากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
การกําหนดหลักเกณฑหรือคุณสมบัติของผูเขาอบรมวิธีการเขียนและสรางหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
ดานงบประมาณและการดําเนินการจริง  เปนตน 

     (2)  อุปกรณการฝกอบรม  หมายถึง  ความพรอมในสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใหวิทยากรและผูเขาอบรมสามารถสรางหรือชวยใหหลักสูตรฝกอบรมดําเนินการไปจนบรรลุ  
วัตถุประสงค 

     (3)  สถานที่จัดฝกอบรมเปนการกําหนดสถานที่เพื่อการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ซึ่งปกติขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหลักสูตรงบประมาณของหลักสูตรและบรรยากาศที่เอื้อตอ
การฝกอบรม 

     (4)  เจาหนาที่ฝกอบรมซึ่งเปนสวนที่ดําเนินการทั้งหมดในชวงของการวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม  การรางและนําเสนอหลกัสูตรเพื่อขออนุมัติ  จัดเตรียมการเรื่องวิทยากร 
อุปกรณการฝกอบรม  และสถานที่จัดการฝกอบรม ฯลฯ ในชวงกอนการจัดหลักสูตรฝกอบรม 
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   3)  ขั้นที่  3  การบริหารหลักสูตร  (Conduct  Training) 
     ขั้นตอนนี้ กําหนดเปน 3 ระยะคือ 
     (1)  ระยะที่  1  การวางแผนจัดหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงเกี่ยวของกับ  

   ก.  หนวยงานฝกอบรม  โดยเตรียมในเรื่องหลักสูตรฝกอบรม  ติดตอวิทยากร  
สถานที่  ประสานงานภายใน  ประกาศ  และเอกสารหลักสูตรสัมมนาแบบฟอรมที่ใชในหลักสูตร
วุฒิบัตร  เปนตน 

   ข.  หนวยงานตนสังกัด  คือกลุมเปาหมายที่จะเขาอบรม  ส่ิงที่คาดหวัง 
จากการฝกอบรม  และการดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

   ค.  หนวยงานวัดผลธุรกิจ  เพื่อกําหนดเกี่ยวกับผลลัพธทางธุรกิจที่ตองการ
ความรู  ทักษะ  ความสามารถที่จําเปนในอนาคต  และผลงานที่ตองการในพนักงานแตละคน 

     (2)  ระยะที่  2  การดําเนินการฝกอบรม  จะตองดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้  
   ก.  ความพรอมดานสถานที่ 
   ข.  การจัดฝกอบรมในแตละวัน 
   ค.  ความสอดคลองระหวางเนื้อหาการฝกอบรมกับวัตถุประสงคหลักสูตร 
   ง.  งบประมาณรายวัน 
   จ.  รายงานสรุปความกาวหนาการจัดฝกอบรมตลอดจนปญหาและ

ขอเสนอแนะ 
     (3)  ระยะที่  3  การดําเนินการเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม  ซ่ึงจะวางแผนและ

ดําเนินการเกีย่วของกับ 3 หนวยงาน คือ 
   ก.  หนวยงานฝกอบรมจะจัดทําสรุปรายงานผลการจัดฝกอบรมและ

งบประมาณคาใชจาย  สรุปการประเมินผลและการติดตามผล  จัดทําบันทึกประวัติผูผานการฝกอบรม 
   ข.  หนวยงานตนสังกัด  จะนาํผลที่ไดรับไปดําเนินการ  ตลอดจนการให

ความรวมมือในการติดตามผล 
   ค.  หนวยงานวัดผล  ดําเนนิการวดัผลทางธุรกิจในดานผลลัพธที่กําหนดไว 

        (4)  ขั้นที่  4  การประเมินผลและตดิตามผล  (Training  Evaluation)  
     ขั้นตอนที่  4  ในวงจรการฝกอบรมและพัฒนาถือเปนสวนสําคัญที่ทําให

ทราบไดวาหลักสูตรฝกอบรมนั้นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมโดย
การประเมินติดตามผลอาจจะทําการประเมินผลตามชวงการฝกอบรมก็ได เชน การประเมินผลกอน
การฝกอบรมการประเมินขณะดําเนินการฝกอบรม  และประเมินเมื่อส้ินสุดการฝกอบรมและดําเนินการ
ติดตามผลหรือประเมินผลตามโมเดลของ เคริกพาทริก  (Kirkpatrick, อางถึงใน ดนัย  เทียนพุฒ, 
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2543, หนา 40)  คือประเมินปฏิกิริยา  (Reaction  Evaluation)  วาผูเขาอบรมมีความพึงพอใจหรือ
รูสึกอยางไรตอการอบรม  ประเมินการเรียนรู  (Learning  Evaluation)  เพื่อประเมินวากอนหรือ
หลังที่พนักงานที่เขาอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหวางการฝกอบรม  และเมื่อกลับไป
ปฏิบัติงานพฤติกรรมใหมสามารถเกิดขึ้นไดตลอดไปหรือไม  ประเมินผลลัพธ  (Results Evaluation) 
คือเปนผลลัพธที่หนวยงานวัดผลธุรกิจหรือตนสังกัดตองการ  เชน  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
ฯลฯ หัวใจของการประเมินผลและติดตามผลก็คือ  สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวาหลักสูตรนี้ควร
ทําอะไรตอไป  เชน  ยุติ  ขยายผล  ปรับปรุง  และคุมคากับการลงทุนหรือไม 
                ประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม 

การแบงประเภทความจําเปนในการฝกอบรมมีผูแบงไวหลายแบบแลวแตวาจะยึดอะไร
เปนเกณฑ  (เริงลักษณ  โรจนพันธ, 2529, หนา 16-17)  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้คือ 

   1)  แบบที่  1  แบงโดยใชวิธีการคนหาแบบเกณฑซ่ึงแยกความจําเปนในการฝกอบรม
ไวเปน  2  ประเภท  

       (1)  ความจําเปนในการฝกอบรมที่ชัดแจงประเภทนี้สามารถรูไดถึงความจําเปน 
โดยอาศัยเพียงสามัญสํานึก  ประสบการณ  ไมตองทําการตรวจวิเคราะหอยางจริงจัง  เพราะความจําเปน
เหลานี้สามารถและเห็นไดอยางชัดเจน  เนื่องจากมีการเปลี่ยแปลง  เชน  การรับคนเขาทํางานใหม 
การโยกยายเจาหนาที่  การนําเครื่องมือหรือกรรมวิธีใหมมาใชในการทํางาน  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็น
ความจําเปนโดยไมตองคนหา  อยางไรก็ตาม  ก็ยังตองทําการสํารวจเพื่อใหทราบปริมาณ  และลักษณะ
ของความตองการที่แทจริงอีกทีหนึ่ง  

     (2)  ความจําเปนในการฝกอบรมที่ตองคนหาความเปลี่ยนแปลงบางประการทําให
เกิดปญหาตางๆ และไมสามารถบอกไดดวยสามัญสํานึกเพียงอยางเดียวปญหาที่ปรากฏออกมา  เพียงแต
เปนอาการที่สอใหเห็นวาอาจมีความจําเปนในการฝกอบรมเทานั้น  เชน  งานคั่งคางมาก  ผลงานไมได
มาตรฐานการสิ้นเปลอืงมาก  เปนตน  ถาตองการทราบวามีความจําเปนในการฝกอบรมหรือไมและ
ความจําเปนมีลักษณะอยางไร จะตองทําการศึกษาสํารวจและวิเคราะหตอไป 

   2)  แบบที่  2  การแบงประเภทโดยพิจารณาผูมีความจําเปนเปนเกณฑ  แบงได  2 
ประเภท 

          (1)  ความจําเปนในการฝกอบรมเปนรายบุคคล  (Individual  Needs)  คือ  ความจําเปน
ที่ตองเปนที่ตองฝกอบรมบุคคลน้ันใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ใหไดผลตามเปาหมายของ
หนวยงานโดยวิเคราะหผลงานที่บุคคลนั้นทําไดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่วางไวความจําเปนที่
เกี่ยวกับงานอาจไมตรงกับความจําเปนสวนตัวซ่ึงตองการเพิ่มความรูความสามารถทักษะหรือ
ปรับปรุงบุคลิกลักษณะบางประการของตน  เขาก็สามารถที่จะเรียนรูไดจากการฝกอบรม 
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       (2)  ความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ  (Organization  Needs)  คือ  
สถานการณหรือปญหาตัวบุคคลในองคการนั้นๆ ซ่ึงตองแกไขเพื่อใหองคการสามารถดําเนินไปสู
จุดหมายที่ดี  ความจําเปนประเภทนี้ตองทําการศึกษา  ในกรณีนี้จะพบวาผูปฏิบัติงานแตละคน  ก็เปน
ที่ผูที่มีความรูความสามารถสูงไมมีปญหาเรื่องตัวบคุคลแตเมื่อมาทํางานรวมเปนกลุมแลวผลงานไมดี
เทาที่ควร  ฉะนั้นจึงมีความจําเปนตองทําการฝกอบรมหรือซักซอมในการปฏิบัติงานเปนไปดวยดี 

   3)  แบบที่  3  แบงโดยพิจารณาชวงเวลา ซ่ึงอาจแบงความจําเปนในการฝกอบรม  
2  ประเภท  คอื 

        (1)  ความจําเปนในปจจุบัน  หมายถึง  ความจําเปนที่ตองดําเนินการเพื่อชวยใน
การแกปญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน  เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบงานที่ดํารงอยูในปจจุบันไดตามมาตรฐานที่วางไวหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทัศนคติ 
และพฤติกรรมใหเหมาะสมกับบทบาทที่ดํารงอยูในขณะนั้น 

     (2)  ความจําเปนในอนาคต  หมายถึง  ความจําเปนในการฝกอบรมที่ตองจัดทํา
ในปจจุบันเพื่อสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายที่วางไวในอนาคต หรือเพื่อปองกันปญหาอุปสรรค
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเชนการฝกอบรมคนงานที่มีความรูความสามารถดีสําหรับตําแหนง
หัวหนางานในอนาคต 

วิธีการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม 
ความจําเปนในการฝกอบรมในระหวางทํางาน  มีประเด็นสําคัญในความจําเปนที่ตองสาํรวจ  

2  สวน  คือ  ความตองการในสาระเนื้อหา  และความตองการในกระบวนการวิธี  (เริงลักษณ  โรจนพันธ, 
2529, หนา 19-23)  ซ่ึงมีขั้นตอนอุปสรรคไดดังนี้ 

ขั้นที่  1  การศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริง 
การศึกษาและรวบรวมขอเทจ็จริงมี 2  ประเภท  คือ  ขอเท็จจริงเกีย่วกบัสิ่งที่ตองการหรือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไวและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนจริงหรือผลงานที่ไดผูรับผิดชอบ
ในการหาความจําเปนตองคัดเลือกวิธีการ และเครื่องมือท่ีใชสําหรับรวบรวมขอเท็จจริงซึ่งมีดวยกัน 
5  วิธี 

   1)  การสํารวจ  (Survey)  อาจทําได  3  แบบ 
   (1)  การสัมภาษณ  (Interview)  การสัมภาษณผูทํางานในระดับตางๆ เปนชองทาง 

ใหเหน็ความจําเปนในการฝกอบรม  เพราะการสัมภาษณจะทําใหทราบปญหาไดดีโดยเฉพาะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับทัศนคติและความรูสึกนึกคิดของผูสัมภาษณ  ไมจําเปนตองถามหรือพูดถึงเรื่อง
การฝกอบรมวาเขาตองการฝกอบรมอะไรเพียงแตถามถึงปญหาขอขัดของ  อุปสรรคในการทํางาน  
และความเห็นเกี่ยวกับการทํางานรวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการแกใขเพื่อประมวลสิ่งเหลานีน้าํมา
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วิเคราะหพอเปนทางใหทราบวาคนทํางานมีความจําเปนตองอบรมในเรื่องใดบางการสัมภาษณอาจทําได  
2  วิธีคือการสัมภาษณแบบที่มีการเตรียมแนวคําถามไวลวงหนา  และการสัมภาษณแบบอิสระผูตอบ
พูดอะไรก็ไดขอดีของการสัมภาษณคือนอกจากจะไดรับขอเท็จจริงและตัวเลขตางๆ ยังสามารถทราบ
ความรูสึกนึกคิดทาทีทัศนคติ  ตลอดจนขอคิดเห็นตางที่ไมอาจทราบโดยวิธีอื่น  สวนขอเสียคือ
ส้ินเปลืองเวลาหากตองสัมภาษณคนจํานวนมากๆ นอกจากนั้นผลที่ไดจากการสัมภาษณยังยากแก
การรวบรวมและสรุปผลเพราะความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

   (2)  การสงแบบสอบถาม  (Questionnaire)  วิธีนี้เปนที่นิยมกันมากเหมาะกับ
การรวบรวมขอเท็จจริงที่มีคนจํานวนมากสามารถทํางานไดรวดเร็วและสิ้นเปลืองคาใชจายนอย
แบบสอบถามมีอยู  2  แบบคือ  ที่กําหนดคําตอบไวใหเลือก และแบบเปดโอกาสใหตอบอิสระ  ขอดี
ของแบบสอบถามคือผูตอบไมตองประจันหนากับผูสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จะตรงตอความเปนจริงมากกวาการสัมภาษณโดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบแบบสอบถามที่ไมตอง
เปดเผยชื่อนอกจากนั้นแลวการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดสะดวกการคํานวณทางสถิติตางๆ 
ทําไดงาย  แตขอเสียที่มีก็คือ  จะไดคําตอบเฉพาะที่มีคําถามกําหนดไวในแบบสอบถามเทานั้น
และผูรวบรวมขอเท็จจริงจะไมสามารถสังเกตทาทีผูตอบได 

   (3)  การสังเกต  (Observation)  ปกติจะใชประกอบกับวิชาอื่นเพราะเปนการสังเกต 
เพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูสํารวจยังไดขอมูลไมครบถวนแต
การสังเกตจะชวยใหเขาใจปญหาบางอยางสิ่งที่ควรสังเกตในการหาความจําเปนในการฝกอบรม 
มี  6  ประการคือ 

   ก.  ประการที่  1  การดําเนินงานขององคการ  จะทําใหทราบปญหาอุปสรรค
ขององคการ 

   ข.  ประการที่  2  ตัวคนทํางาน  เพื่อทราบความรู  ความสามารถ  ทักษะ 
และทัศนคติในการทํางานของเขา 

   ค.  ประการที่  3  การทํางานของคนทํางานวามีปญหาอุปสรรคในการทํางาน
อยางไรบาง 

   ง.  ประการที่  4  สายทางเดินของงานเพื่อดูวางานดําเนินไปโดยเรียบรอย
เพียงใดมีเหตุขัดของลาชาที่จุดใด 

   จ.  ประการที่  5  กําลังขวัญของคนทํางานโดยพิจารณาความสัมพันธของ
คนทํางานดวยกันกับผูบังคับบัญชา 

   ฉ.  ประการที่  6  การปกครองบังคับบัญชา สังเกตการมอบหมายงาน
การวางแผนงาน  การสั่งงาน  การประสานงาน  การแกปญหา  การตัดสินใจ ฯลฯ 
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   2)  การศึกษาคนควา  (Study)  หมายถึงการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงจากเอกสาร 
ที่มีอยูในองคการ เชน รายงานประจําป  รายงานการสํารวจการปฏิบัติงานสิ่งที่ควรศึกษาประการแรก
คือเอกสารที่เกี่ยวกับองคการ เพื่อใหทราบวัตถุประสงค เปาหมาย และภาระหนาที่โครงสรางนโยบาย
ตลอดจนกําลังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติงานขององคการ  ประการที่สองคือเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับคนทํางานเพื่อใหทราบปญหาของคน ประการที่สามคือ การศึกษาสายทางเดินของงาน 
   3)  การทดสอบ  (Test)  เปนเทคนิคทีใ่ชสําหรับการระบุความจําเปนในการฝกอบรม 
อยางชัดเจนเมื่อทราบความจําเปนอยางคราวๆ แลววาอยูที่ใด  โดยปกติมักใชในตอนที่เลือกคนเขารับ
การอบรม 
   4)  การประชุม  (Meeting)  โดยปกติจะเปนการประชุมผูบงัคับบัญชาของหนวยงาน 
ตางๆ ในองคการเพื่อพิจารณาถึงปญหาในการบริหารซึ่งแกใขไดดวยการฝกอบรมวิธีการนี้หากจะใช
เปนการถาวรมักจะจัดตั้งขึ้นในรูปคณะกรรมการ 

   5)  การวิเคราะหงานและประเมินการทํางาน  (Job  Analysis  and  Performance 
Appraisal)  การวิเคราะหงานเปนกระบวนการกําหนดและรายงานขอสําคัญที่เกี่ยวกับลักษณะงานของ
แตละตําแหนงนั้นๆ ตองการความรูความสามารถและความรับผิดชอบอยางไรบางสวนการประเมิน
การปฏิบัติงานหมายถึงการพิจารณาถึงผลงานของคนทํางานวาทํางานเปนอยางไรไดผลตรงตาม
มาตรฐานหรือไม 

การคนหาความจําเปนในการฝกอบรมตามวิธีนี้  อาจสรุปไดอยางสั้นๆ คือ  ตรวจดูวา
คนทํางานนั้นมีหนาที่อะไร  และประเมินดูวาเขาทํางานไดผลอยางไร  แลวนําผลงานที่ทําไดมาลบกับ
หนาที่ตามมาตรฐานที่ตั้งไว  ผลตางที่ไดนําไปวิเคราะหอาจพบความจําเปนในการฝกอบรม 

ขั้นที่  2  การวเิคราะห 
เมื่อรวบรวมขอเท็จจริง  จัดหมวดหมู  และประเมินความหมายของขอเท็จจริงแลว  ขั้นตอไป

ตองอาศัยเทคนิคการวิเคราะห  เพื่อใหทราบปญหาลักษณะความแตกตางระหวางมาตรฐานกับผลงาน
ที่ทําได  วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการแกไข  ฉะนั้นการวิเคราะหเพื่อหาความจําเปนในการฝกอบรม
จึงประกอบดวยการวิเคราะห  3  แบบ  คือ 

   1)  การวิเคราะหลักษณะความแตกตางระหวางมาตรฐาน  หรือสิ่งที่ตองการกับ
การปฏิบัติงานที่เปนจริง 

   2)  การวิเคราะหสาเหตุ  เพื่อใหทราบวาปญหาตางๆ มีสาเหตุมาจากอะไรบางซึ่ง
สาเหตุที่วิเคราะหไดมี  3  กลุมคือ  สาเหตุที่เก ี่ยวกับตัวองคการสาเหตุที่เกี่ยวกับวิทยาการที่ใชใน
การทํางานและสาเหตุเกี่ยวกับคนทํางาน 
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   3)  การวิเคราะหวิธีการแกไข  เปนการพิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหา  ซ่ึง 
การวิเคราะหประกอบดวย  4  สวนคือ  สวนแรกพิจารณาวาปญหานั้นมีการแกไขที่เปนไปไดกี่วิธี 
สวนที่ 2  ประเมินขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง  สวนที่  3  เปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุด  และ
สวนที่  4  วิธีการแกไขที่ดีที่สุดจําเปนตองใชการฝกอบรมดวยหรือไมถาหากตองใชก็แสดงวามี
ความจําเปนในการฝกอบรม 

ขั้นที่  3  การกาํหนดความจําเปนในการฝกอบรม 
การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึงการกําหนดใหชัดแจงวาความจําเปนใน

การฝกอบรมที่ไดมาจากการวิเคราะหดังกลาวมีลักษณะและขนาดเปนอยางไร  เพื่อประโยชนใน
การนําไปกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมและจัดหลักสูตรของการฝกอบรมตอไปการกําหนด
ความจําเปนควรดําเนินการใน 3 ประการ คือ 

   1)  ประการที่  1  กําหนดวาวิธีการแกไขซึ่งตองใชการฝกอบรมคนทํางานนั้น
เปนการแกไขในดานใด  ความรูความสามารถทั่วไป  ทักษะ  ทัศนคติ 

   2)  ประการที่  2  กําหนดวาคนทํางานคนใด กลุมใดหรือระดับใดบางที่จําเปนตอง
รับการอบรม 

   3)  ประการที่  3  กําหนดลําดับความสําคัญของความจําเปนในการฝกอบรมวา
ความจําเปนในการฝกอบรมเรื่องใดเปนเรื่องรีบดวนที่ตองจัดทํากอน  โดยพิจารณาควบคูไปกับ
ความรายแรงและความสําคัญของปญหา 
                2.3.4  กระบวนการฝกอบรม 

องคกรยอมมีความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา  เปนการศึกษาภาพรวม
ทั้งหมดภายในองคกร วาปญหาขัดของหรืออุปสรรคขององคกรมีอะไรบาง และหากวาจะแกไขดวย
การฝกอบรมควรจะดําเนินการดวยวิธีการอยางไร  จึงจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยทั่วไปมีกระบวนการและการดําเนินการฝกอบรม ตามที่นักวิชาการไดใหความหมายดังนี้  
                สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 3-6)  ไดเสนอวา  กระบวนการฝกอบรม  มีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

   1)  วิเคราะหความตองการฝกอบรม  เพื่อผูบริหารและผูมีหนาที่ในการจัดฝกอบรม
จะไดนํามาเปนหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการฝกอบรม  เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู  
ความเขาใจและทักษะในการทํางานที่ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2)  ตรวจสอบความตองการแตละลักษณะของงาน เพื่อนาํมาเปรียบเทียบวา งานใด 
มีความจําเปนเรงดวนกวากัน และผูมีหนาที่จัดฝกอบรมตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลที่ไดวา คุมกับ
การลงทุนเพียงใด 
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   3)  วางโครงการในการฝกอบรม  โดยวางแผนกและเตรยีมการใหครอบคลุมในเรื่อง 
เวลา  สถานที่  ผูเขารับการฝกอบรม  วิทยากร  หลักสูตร  เทคนิคการฝกอบรม  งบประมาณเจาหนาที่
ดําเนินการ  วัตถุประสงค  ของการฝกอบรมและวิธีการติดตามและประเมินผล 

   4)  เสนอโครงการใหผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการ 
   5)  ดําเนนิกิจกรรมฝกอบรมใหเปนไปตามที่กําหนด ในโครงการ 
   6)  ติดตามและประเมินผลเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของผูผานการฝกอบรม 

เพื่อจะไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานในครั้งตอไป  การติดตามประเมินผล
อาจใชวิธีสังเกตพฤติกรรมในการทํางาน  ติดตามดูผลงาน  สอบถามผูบังคับบัญชา  ผูรวมงานและ
การสอบวัดความรูความสามารถดังภาพ  5 
 

ลําดับขั้นของการจัดการฝกอบรม 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพ 5  ลําดับขั้นของการจัดการฝกอบรม 
 

พัฒนา  สุขประเสริฐ (2541, หนา 40-43)  ใหความหมายกระบวนการฝกอบรม  หมายถึง
การดําเนินการตางๆ ตามกิจกรรมที่ไดมีการวางแผนลวงหนามาแลวใหเปนตามที่กําหนดอยางประสาน
สอดคลองกันและเปนไปดวยความเรียบรอยเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

การดําเนินงานฝกอบรมยังรวมถึงการดําเนินงานใชชวงกอนการฝกอบรมและชวงหลัง
การฝกอบรม  รายการและรายละเอียดตางๆ ซ่ึงพอจะสรุปดังนี้ 

 

การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม 

ติดตามและประเมินผล    ตรวจสอบและจัดลําดับความตองการ

ดําเนินกิจกรรมฝกอบรม กําหนดโครงการฝกอบรม 

เสนอโครงการ 
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   1)  การสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา  โดยผูทําโครงการฝกอบรมจะตองเก็บ
รวบรวมขอมูลซ่ึงอาจไดมาจากเอกสารตางๆ การสอบถามแบบสัมภาษณ หรืออ่ืนๆ โดยพิจารณาวา
หนวยงานหรือองคกร  มีปญหาอะไรบาง  ที่จะแกไขดวยการฝกอบรม 

   2)  การหาความจําเปนในการฝกอบรมหมายถึงความตองการของบุคคลหรือหนวยงาน 
ในการเขารับการอบรม  เพื่อแกไขขอบกพรองตางๆ ที่ไมไดมาตรฐาน  ไมมีประสิทธิภาพ  การขาด
ความรู ประสบการณ หรือขาดทักษะ ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนปญหาและเปนความจําเปนในการ
เขารับการฝกอบรม 

   3)  กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม เพื่อใหประโยชนเกิดโดยตรงกับผูเขารับ
การฝกอบรมและหนวยงานที่เกี่ยวของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่จะแสดงออกใหเห็นได 
สามารถวัดไดอยางชัดเจน  และเปนไปในแนวเดียวกัน 

   4)  กําหนดวัตถุประสงคของวิชา  การกําหนดขอบเขตของวิชาใหกะทัดรัดเปนขอๆ 
เพื่อใหวิทยากรไดเตรียมเนื้อหา  วิธีการสอน  ตรงตามที่หลักสูตรหรือโครงการตองการ  เพื่อใหเกิด
การเรียนรูใหมๆ และผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชไดจริง 

   5)  กําหนดแนวทางฝกอบรม  พจิารณาถึงแนวทางที่จะทําใหผูเขารับการอบรมเกิด
การเปลี่ยนแปลง  ตองใชทฤษฎีอะไรบางหรือหลักการอะไรบาง  ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให
บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมใหไดมากที่สุด 

   6)  กําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม  พิจารณาถึงเทคนิคที่เหมาะสมในแตละกรณีของ
การฝกอบรม 

   7)  กําหนดสถานที่ฝกอบรม  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู
ความพรอมของโสตทัศนูปกรณตางๆ 

   8)  การกําหนดตัวผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากร  ควรคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
ที่มีระดับของคุณสมบัติ  อันไดแก  ตําแหนงหนาที่การงาน ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน 
หรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน  เพื่อใหการเรียนการสอนและการรับความรูเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็วใกลเคียงกัน  และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขารับการอบรมเปนไปได
อยางมีอิสระและมีคุณภาพ  

   9)  กําหนดแนวทางและวิธีประเมินผล  เพื่อประเมินคาของการฝกอบรมวา  
เกิดความพึงพอใจไดหรือไม  ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

   10)  การรายงานผล เพื่อเปนขอมูลใหผูที่สนใจไดมีโอกาสเรียนรูและวิเคราะห 
โครงการวาประสบผลสําเร็จหรือไม  อยางไร  และมีคุณคามากนอยเพียงใด 
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กลาวโดยสรุปแลว  การดําเนินงานโครงการฝกอบรม สามารถจัดแบงออกไดเปน  3  ระยะ  คือ 
    1)  ระยะกอนดําเนินการฝกอบรม 

 2)  ระยะระหวางดําเนินการฝกอบรม 
    3)  ระยะหลังดําเนินการฝกอบรม 

กระบวนการหรือขั้นตอนการฝกอบรมไมใชวิธีการที่แกไขปญหาของหนวยงานไดทุกปญหา 
ดังนั้นจึงตองวิเคราะหการจัดฝกอบรมในแตละโครงการวา  สามารถแกปญหาของหนวยงาน  
ไดผลคุมคาเพียงใด  ซ่ึงสวนใหญจะกําหนดขั้นตอนการฝกอบรมไวดังนี้ 
   1)  การหาความจําเปนในการฝกอบรม 
   2)  การกําหนดหลักสูตร และโครงการฝกอบรม 
   3)  การประเมนิการฝกอบรม 
   4)  การติดตามผลการฝกอบรม  ดังภาพ 6 
 

ภาพ 6  กระบวนการของการฝกอบรม 

พิจารณาความตองการที่ตองฝกอบรม 

กําหนดวิธีและสื่อที่ใชในการฝกอบรม 

กําหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะทําการฝกอบรม 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

จัดตั้งมาตรฐานและ 
เปาหมายของ

ผลงาน 

ผลจากการ
ฝกอบรม 

การจัดเตรยีมคนเขารับ
การอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม 

(ที่มา : ธงชัย  สันติวงษ, 2533, หนา 80) 
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ขั้นตอนของการดําเนินการฝกอบรม  (ธงชัย  สันติวงษ, 2533, หนา 87)  มีดังนี ้
   1)  การพิจารณาความตองการและปญหาที่ตองมีการฝกอบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญ 

ในการตรวจสอบและพิจารณาใหทราบถึงความจําเปนและตองการจัดฝกอบรมขึ้นซึ่งอาจเปนไดทั้ง
ในแงของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ใหความรูความชํานาญดานตางๆ หรือเพื่อการแกปญหา
บางอยาง 

   2)  กําหนดเปาหมายของการฝกอบรมเปนการเขียนระบุเปาหมายที่ตองการ 
จากการฝกอบรม  เพื่อใหมีจุดมุงหมายประการตางๆ ที่พึงจะตองไดจากการฝกอบรม  ซ่ึงการดําเนินการ
จัดฝกอบรมตอไปไมวาจะเปนการกําหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาตลอดจนวิธีการตางๆ ที่จะใชัใน
การฝกอบรมจะตองดําเนินการโดยยึดถือตามเปาหมายที่กําหนดขึ้นเปนสําคัญ    
   3)  กําหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะทําการฝกอบรมเปนการพิจารณาวาจะตองมีการอบรม 
ในเรื่องใดบางรวมทั้งพิจารณาถึงสวนประกอบของเนื้อหาและเรื่องที่จะอบรมเพื่อท่ีจะเสริมความรู
ความสามารถใหไดผลตามที่ตองการนั้น หรือเปนการจัดหลักสูตรและหัวขอเรื่องที่จะจัดฝกอบรม
นั่นเอง 

   4)  กําหนดวิธีการและสื่อที่ใชในการฝกอบรมซึ่งการที่จะจัดฝกอบรมตามเนื้อหาและ
เร่ืองที่จะทําการฝกอบรมที่ไดกําหนดไวใหมีประสิทธิภาพและไดผลดีนั้นควรจะใชวิธีการอยางไร
จึงจะไดผลดีที่สุดเหมาะสมกับบุคคลและเรื่องที่จะฝกอบรมนอกจากนี้จะตองพิจารณาถึงส่ือ  หรือ
เครื่องมือ  (Media)  ที่จะใชฝกอบรมดวยวาวิธีการนําเสนอขอมูลและเนื้อหาสาระตางๆ ควรจะใช
อุปกรณหรือเครื่องมือชนิดไหนจึงจะดีที่สุดที่ชวยใหเกิดการเรียนรูและเขาใจไดงาย 

   5)  การดําเนินการฝกอบรมหลังจากที่ทุกอยางไดดําเนินการมาครบทุกขั้นตอนแลว 
ขั้นตอมาก็คือการดําเนินการฝกอบรมตามแผนและแนวทางตางๆ ที่ไดพิจารณาและกําหนดเอาไวแลว
และเมื่อส้ินสุดการฝกอบรมผลที่ไดก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลผลิตของการฝกอบรม
ที่ตองดําเนินการมาซึ่งตองมีการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผูที่ผานการฝกอบรมแลวสามารถ
ทํางานไดผลงานในระดับที่ไดมาตรฐานตามที่ตองการหรือไมอยางไร เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุง
แกไขตอไป 

สําหรับกระบวนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการซึ่งมีความหมาย 
ในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับองคการ  เรียกวา  The  Critical  Events  
Model  ซ่ึงไดใหความสําคัญกับกระบวนการฝกอบรมในเชิงระบบอยางมาก  โดยไดแบงขั้นตอน
ของกระบวนการฝกอบรมออกเปน  9  ขั้นตอนตางๆ จะมีการประเมินผลและสงผลสะทอนกลับตอ
ขั้นตอนนั้นๆ กอนเสมอเพื่อการวิเคราะหและทบทวนความเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสมกอนที่
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จะกาวไปสูขั้นตอนตอไปซึ่งแตละขั้นตอนจะมีความเกี่ยวเนื่อง  เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  (Nadler, 1982, 
p. 102)  ดังนี้ 

   1)  กําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ  (Identify  the  Needs  of  the 
Organization)  ขั้นตอนนี้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ตองคนหาวาอะไรคือปญหาขององคการ  และ
ปญหานั้นสามารถที่จะสรางสรรคใหเปนโอกาสไดดวยการฝกอบรมและพัฒนา  ซึ่งเปนการระบุ
ความจําเปนในการฝกอบรม 

   2)  กําหนดงานที่จะตองปฏิบตัิ  (Specify  Job  Performance)  เปนการระบกุําหนดงาน 
ในหนาที่หรือตําแหนงที่พนักงานพึงปฏิบัติวาการที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยทักษะ ความรูความสามารถ และความชํานาญงานในเรื่องใดบาง  
ดังภาพ 7 
 
 
 
   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7  ระบบการฝกอบรมแบบ  The  criticl  Events  Model   
(ที่มา : Nadler, 1982, p. 88) 

 
 3)  กําหนดความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม  (Identify  Learner  Needs)  การระบุ

ความจําเปนในระดับองคการและงานที่ตองการพัฒนาแลว  จะเปนขั้นตอนของการกําหนดความจําเปน

การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ 

การดําเนินการฝกอบรม 

การเลือกอุปกรณการฝกอบรม 

การเลือกเทคนิกการฝกอบรม 

การกําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ 

การกําหนดความจําเปนของผูเขาอบรม 

การพิจารณาวัตถุประสงคการฝกอบรม 

การสรางหลักสูตร 

การ 
ประเมินผล 

 
และ 

 
การ 

ปอนกลับ 
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ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนวา เมื่อไดรับการพัฒนาแลว  จะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปญหาขององคการจะไดรับการแกไข 

   4)  พิจารณากําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม  (Determine  Objectives) 
การสรางโปรแกรมการเรียนรู  หรือหลักสูตรการฝกอบรมนั้น  จะตองกําหนดวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมใหชัดเจนโดยการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน  (Job  Performamce)  
ของพนักงานที่เปนปญหาวาจะตองแกไขอะไรอยางไรในระดับใดเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสามารถปฏิบัติงานไดในมาตรฐานงานที่กําหนด 

   5)  การสรางหลักสูตร  (Build  Curriculum)  เปนขั้นตอนกําหนดเนื้อหาสาระ  และ
หัวขอวิชาตางๆ ที่จะสามารถสนองตอบวัตถุประสงคได  เปนการมุงเนนใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ
และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม  จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานได  จนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการฝกอบรมและความตองการขององคการ 

   6)  เลือกกลยุทธการฝกอบรม  (Select  Instructional  Strategies)  กลยุทธหรือเทคนิค
วิธีการที่นํามาใชในการฝกอบรม ซึ่งจะตองกําหนดขั้นตอนอยางเหมาะสม  สามารถกระตุน  และ
ช้ีนําใหผูเขารับการฝกอบรมไดความรูและทักษะที่ตามกาํหนดไวจึงจําเปนที่จะตองเลือกสรรกลยุทธ
การเรียนรูตางๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อใหการฝกอบรมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
มากยิ่งขึ้น 

   7)  สรรหาเครื่องมืออุปกรณในการฝกอบรม  (Obtain  Instructional  Resource) 
เปนการกําหนดอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช หรือโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ ที่จะชวยสนับสนุน
โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคและบังเกิดผลในการเรียนรูแกผูเขารับ
การฝกอบรมมากยิ่งขึ้น  การเลือกอุปกรณเหลานี้จะตองมีการพิจารณาอยางเหมาะสมทั้งดาน
งบประมาณ  คาใชจาย  ความยากงายระยะเวลา  และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

   8)  ดําเนินการฝกอบรม  (Conduct  Training)  เปนขั้นตอนที่จะตองลงมือปฏิบัติการ
ฝกอบรมจริง  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองอํานวยความสะดวกตางๆ การจัดเตรียมสถานที่ที่จัด 
การฝกอบรม  สื่ออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ การดูแลโปรแกรมที่กําหนดไวใหดําเนินการ
ไปตามแผน  มีการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมเปนระยะๆ  

   9)  การประเมนิผลและการปอนกลับ  (Evaluation  and  Feedback)  ในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการฝกอบรมจะตองมีการประเมินผลและพิจารณาถึงผลสะทอนหรือการปอนกลับเสมอ
เพื่อตรวจสอบวามีปญหาและผลกระทบใดๆ หรือไมมีความคุมคาและเหมาะสมจะดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไปหรือไมกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงคหรือไม  เพื่อ
ความมั่นใจวาโครงการที่ไดจัดเตรียมขึ้นนี้จะไดประโยชนคุมคา 
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                ลักษณะการฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม 
 พินิจ  พิชญาพงศ  (2534, หนา  93-114)  ไดศึกษาวิจัยพบวา การฝกอบรมของธุรกิจเอกชน 
สามารถที่จะจําแนกรูปแบบของการฝกอบรมไดเปน  2  ประเภท  คือ 

   1)  การฝกอบรมที่เปนหลักสูตร  (Formal  Training)  ซ่ึงแบงออกเปน 
           (1)  การฝกอบรมพนักงานกอนเริ่มทํางาน  (Pre-workTraining)  ในภาพรวมของ

การฝกอบรมพนักงานแตละประเภทพบวา  บริษัทที่มีหลักสูตรการฝกอบรมใหแกวิศวกร  ชางเทคนิค 
และคนงานใหมดูจะมีจํานวนมากกวาบริษัท  ที่จัดใหมีหลักสูตรการอบรมแกพนักงานระดับบริหาร
และพบวาอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาการฝกอบรมกอนทํางานนานที่สุด  คือ  อุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ  รองลงมาคืออุตสาหกรรมประกอบรถยนต  รองเทา  อิเล็กทรอนิกส  และซอมรถยนต 

          (2)  การฝกอบรมภายในบริษัท  (In-house  Training)  พบวารอยละ  50   ของบริษัท
ที่สํารวจมีการฝกอบรมภายใน  แตบริษัทเหลานี้มักจะเปนบริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดเล็กไมคอย
มีการฝกอบรมภายใน  ในสวนของการฝกอบรมภายในที่เปนหลักสูตร  สวนใหญ  บริษัทขนาดเล็ก
ไมคอยมีการฝกอบรมภายใน  ในสวนของการฝกอบรมภายในที่เปนหลักสูตรสวนใหญจะเปน
การฝกอบรมทางดานบริหาร  การควบคุมคุณภาพ  และการบริหารงานบุคคลหรือมนุษยสัมพันธ 
แมแตวิศวกรและชางเทคนิคก็ยังไดรับการฝกอบรมทางดานเทคนิคและการบริหารควบคูกันไป 
เพื่อใหการพัฒนาธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

        (3)  การฝกอบรมหรือสัมมนาภายนอกบริษทัซึ่งจําแนกออกเปน 
 การฝกอบรมในหลักสูตรที่จดัหนวยงานภายในประเทศม ี 3  ประเภท 

 ก.  การสงพนักงานไปฝกอบรม  หรือสัมมนา  ซ่ึงจัดโดยสถาบนัตางๆ เชน  
สมาคม  สมาคมเอกชน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานราชการ  และผูขายวัตถุดิบหรืออุปกรณใหบริษัท 

 ข.  การเขารวมฝกอบรมในโครงการที่จัดโดยสถาบันการศึกษา 
 ค.  การสงพนักงานไปศึกษาตอระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาและระดับ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (4)  การฝกอบรมในตางประเทศเปนที่นาแปลกใจวา  ในทุกอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทแตละแหง  (ยกเวนบริษัทขนาดเล็ก)  มีการสงพนักงานไปฝกยังตางประเทศจากการสํารวจ
พบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมที่มีการสงพนักงานไปฝกอบรมยังตางประเทศ
นานที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง  ดังนั้นจึงมีการสง
พนักงานโดยเฉพาะวิศวกรไปฝกอบรมในตางประเทศอยูเสมอ 
    2)  การฝกอบรมที่ไมเปนหลักสูตร  (Informal  Training)  หรือการฝกทักษะในขณะ
ทํางานพบวา  สถานประกอบการสวนใหญมักจะไมมีการจัดการฝกอบรมอยางเปนหลักสูตรใหแก
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พนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานที่เร่ิมเขามาทํางานใหม  การฝกอบรมจะอยูในลักษณะการเรียนรูจาก
การทํางานโดยมีพี่เล้ียงซึ่งเปนพนักงานเกาคอยดูแล  จากการวิจัยพบวาเฉลี่ยรอยละ  69.6  ของ
สถานประกอบการ  42  แหง  ใชวิธีการฝกอบรมทักษะดวยวิธีดังกลาว  มีเพียงรอยละ  19.1  ที่มี
หลักสูตรการฝกอบรม  แตถาหากพิจารณาในรายละเอียดจะเปนที่นาสังเกตวา  บริษัทขนาดใหญ
และกลาง  มีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับการฝกอบรมอยางเปนทางการมากกวาบริษัทขนาดเล็ก 
จากการศึกษาทําใหทราบวา สถานประกอบการเริ่มไดใหความสนใจกับหลักสูตรการฝกอบรมมากขึ้น 
ความสําคัญของการฝกอบรมจะแปรตามเทคโนโลยีของการผลิต  หากสถานประกอบการที่เทคโนโลยี
ในการผลิตสูงมาก  ก็ยิ่งทําใหมีความตองการการฝกอบรมมากดวย 

พจมาน  เตียวัฒนรัฐกาล  (2544, หนา 29-30)  ไดกลาววา  หลังจากที่ผานกระบวนการ
คัดเลือกมาแลว  องคกรจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมพื้นฐานใหกับพนักงานใหม  เพื่อใหพนักงานใหม
ทราบถึงลักษณะงานจริงที่จะตองปฏิบัติและควรมีการแนะนําถึงสภาพการทํางาน  สถานที่สําคัญตางๆ 
ในองคกร  รูปแบบของการฝกอบรมพื้นฐานใหกับพนักงานใหมจะนิยมจัดเปนการปฐมนิเทศ  
(Orientation)  ซ่ึงมี  3  ขั้นตอน  คือ 

   1)  ตัวแทนของแผนกบุคคลจะทําการจัดกลุมของพนักงานใหมทั้งหมดมาประชุม
รวมกับแลวมีการแนะนําผูบริหารในระดับตางๆ หรือหัวหนาแผนกที่สําคัญ  เชน  แผนกหองพยาบาล
เปนตน 

   2)  จัดกลุมยอยของพนักงานออกเปนกลุมตางๆ แลวสงตัวแทนของแตละแผนก
ออกมาแนะนํา แผนกของตน  ซ่ึงจะทําใหพนักงานใหมสามารถสอบถามในรายละเอียดตางๆ ของ
แตละแผนกได 

   3)  จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับองคกรในดานตางๆหลังจากที่ผานการปฐมนิเทศไปแลว 
พนักงานเริ่มปฏิบัติงานในองคกร  เมื่อเวลาผานไปพนักงานอาจจะตองมีการเพิ่มความสามารถใน
ดานตางๆ จึงจําเปนตองผานการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

   (1)  การฝกอบรมสําหรับการปฏิบัติงานจริง  โดยสวนใหญองคกรจะมีการฝกอบรม
รูปแบบนี้อยูแลว  โดยท่ีผูฝกอบรมอาจเปนหัวหนาหรือบุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ดานนั้นมากอน  การฝกอบรมแบบนี้จะอยูบนหลักการของการเรียนรูจากการไดปฏิบัติงานจริงๆ ใน
ระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจจะไมสามารถทําใหพนักงานมีความสามารถอันดีเยี่ยมในระยะเวลาอันสั้นได 
นอกจากจะชวยเพิ่มความสามารถของพนักงานแลวการฝกอบรมรูปแบบนี้อาจจะชวยทําใหการปฏิบัติงาน
ของพนักงานถูกตองมากขึ้นและยังเปนการตรวจสอบการทํางานขององคกรในดานการจัดเตรียม
วัสดุและปจจัยอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานอีกดวย 
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     (2)  การฝกอบรมในรูปแบบหองเรียน  (Classroom  Training)  รูปแบบนี้จะมี
การจัดอบรมในหองขนาดหนึ่ง  (ขึ้นอยูกับจํานวนผูเขาอบรม)  ในการกําหนดจํานวนผูเขาอบรม
จะตองกําหนดใหเหมาะสมโดยดูจากเนื้อหา  จํานวนของวิทยากร  ถาจํานวนผูเขารับการอบรมมีมาก 
อาจจะสงผลถึงการตั้งคําถามตอผูฝกอบรมดวย  การฝกอบรมรูปแบบนี้จะคลายกับการเรียนการสอน
ในหองเรียน  แตการจัดเนื้อหาจะเนนใจความสําคัญเปนหลัก  และจะมีส่ือที่จะใชในการเรียนการสอน
เพิ่มเติม  เชน  วีดิโอ  โทรทัศน  คอมพิวเตอร  เปนตน  รวมทั้งอาจจะมีการจัดอภิปราย แบงกลุมยอย
ในชวงเวลาการอบรมอีกดวย 

     (3)  การฝกอบรมสําหรับเปนผูปฏิบัติงาน  (Apprentice Training)  จะคลายกับ
การฝกทักษะในขณะทํางาน  แตการฝกอบรมโดยวิธีการนี้จะเนนงานที่จะใชทักษะสูง  โดยจะทํา
การฝกทํางานจริงในรูปแบบตางๆ เชน  การใชเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ  หลังจากที่ผานการฝกอบรม 
(โดยอาจจะดูจากชั่วโมงการฝกปฏิบัติงานประกอบ)  ผูปฏิบัติงานอาจจะไดรับระดับคาจางมากขึ้น 

     (4)  การฝกอบรมกับบริษัทที่ยินดีใหความรวมมือ  (Cooperative  Training)
เหมาะสําหรับสถาบันการศึกษาตางๆ เชน  โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  นักเรียน  หรือนักศึกษา
จะตองมีการเรียนที่สถาบันการศึกษาและตองมีประสบการณทางดานการทํางานกับบริษัทตางๆ ดวย  
เชน  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จะตองผานการฝกงานกับโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนเวลาอยางนอย  22  วัน  ขอดีของการฝกอบรมแบบนี้  คือ  ผูที่ไปฝกงานกับบริษัท
ตางๆ เมื่อจบการศึกษาแลว  อาจจะไปสมัครงานที่บริษัทนั้นๆ ได 
               2.3.5  ประโยชนท่ีไดจากการฝกอบรม 

วิจิตร  อาวะกลุ  (2537, หนา 16-20)  ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม  ดังนี้ 
   1)  สนองความตองการกําลังคน  (Meeting  Manpower  Needs) 
     เมื่อเรามีความตองการคนที่มีทักษะ  (Skills)  มีฝมือ  ความชํานาญงานเปนพิเศษ

เฉพาะงานใหมีประสิทธิภาพก็จะเปนตองคัดเลือกผูสมัครที่มีความรูความสามารถ  มีฝมือในการทํางาน
เทานั้น  ไมใชการบรรจุใครก็ไดเขามาในตําแหนงที่วางอยูและทํางานไปตามสติปญญา  ความสามารถ 
ความรูที่มีอยู  ผูที่คัดเลือกเขามาเมื่อยังมีความรู  ความสามารถไมพอยังไมถึงระดับที่พึงพอใจ  หรือ
ตองการเพิ่มทักษะใหสูงขึ้น  จึงตองการฝกอบรม  

    2)  เปนการลดเวลาการเรียนรูใหส้ันเขา  (Reduce  Learning  Time)  เมื่อการเรียน
การสอน  การฝกหัดปฏิบัติไดทําอยางมีระบบและมีระเบียบ  ผูสอนมีความรู  ความสามารถในการ
ถายทอดและฝกอบรม  ผูเรียนยอมฝกฝนและเรียนรูไดเร็วกวา  เรียนดวยตนเอง หาวิธีเรียนเอง  หรือ
โดยการลองผิดลองถูก  ผูเรียนยอมฝกฝนและเรียนรูไดเร็วกวา  เรียนดวยตนเอง  หาวิธีเรียนเอง  หรือ
โดยการลองผิดลองถูก  ซ่ึงเสียเวลาสิ้นเปลือง  
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   3)  ปรับปรุงความสามารถในการทํางานใหสูงขึ้น  (Improved  Performance)  ใน
การที่ขจัดการทํางานผิดๆ ถูกๆ หรือทําไปอยางไมมีความรูความสามารถ  หรือมีความสามารถ ฝมือ  
นิสัยการทํางานต่ํา  โดยวิธีการฝกอบรมจะชวยสอนและฝกใหเขาเหลานั้น  ไดพัฒนาความสามารถและ
ฝมือใหสูงขึ้น  รวมทั้งผูที่ทํางานอยูแลว  หากตองการปรับปรุงฝมือเทคนิคในการทํางานใหสูงขึ้นก็
เขารวมได 

   4)  ลดความสิ้นเปลือง  (Reduce  Wastage)  การทํางานไมเปน  ไมเรียบรอย  ชักชา 
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองวัสดุ  แรงงาน  เสียเวลา  เสียโอกาส  นับวาเปนคาใชจายอันมหาศาลที่ตอง
สูญเสียไป  ตรงกันขามถาพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมมีความสามารถทํางานไดอยางถูกตอง  รวดเรว็  
จะตัดรายจายสิ้นเปลืองนี้ออกไป  กลายเปนกําไรองคการหนวยงานจึงจะตองดําเนินการฝกอบรม
อยางตอเนื่องตลอดปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดคาใชจายดังกลาว  ลดตนทุนการผลิต
ประหยัดคาใชจายในการบริหารลกูคา 

   5)  ลดการขาดลางาน  (Less  Absenteeism)  สาเหตุที่ทําใหคนงานอยูกับบานโดยเฉพาะ
ผูเขาทํางานใหม  เนื่องจากเกิดความอึดอัดใจ  ทํางานไมได  ไมรูวาจะทําอยางไรดีจึงจะไมถูกตําหนิ
วากลาวจากนายจาง  เนื่องจากไมไดรับการสอน  บอกกลาว  แนะนําใหความรูในการที่ทํางานนั้นๆ 
จึงมีความรูสึกวาไมอยากทํางานที่ทํางานไมมีความสุขเทาที่บาน  ถามีโอกาสขาดงาน  ลางานได
ก็จะทํา 

   6)  ลดอุบัติเหตุ  (Fewer  Accidents)  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนงานที่ไมไดฝกอบรม
จะสูงเปน  3-4  เทาของผูไดรับการฝกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพชีวิตและความปลอดภยั  จึง
ระบุชัดถึงความรับผิดชอบของหนวยงาน  โรงงานที่จะตองจัดการฝกอบรมใหคนงานองคการเอง
ก็จะไดประโยชนเนื่องจากคนงานขาดงานนอย  เพราะการหมุนเวียนเขาออกและอุบัติเหตุลดลง 

   7)  ลดการลาออกของคนงาน  (Reduce  Labour  Turnover)  แมวาในขอนี้จะไมสามารถ
แสดงใหเห็นชัด  แตจากการวิจัยพบวา  คนงานที่ไดรับการฝกอบรมแลวจะมีการลาออกนอยกวา
พวกที่ไมไดฝกอบรมเทาตัว  และองคการใดที่จัดการฝกอบรมมักเปนองคกรที่ไดจัดการบริหารบุคคล
อยางมีระบบและระเบียบ  และมีนโยบายที่ทําใหผูทํางานเกิดความรูสึกมั่นคง  และกาวหนาดวย  
การสรางบรรยากาศการทํางานหลอหลอมทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหพนักงานทุมเทกําลัง
กาย  ใจ  ใหแกหนาที่ของตนเพื่อประโยชนแกพนักงานผูรับการอบรมเอง (Benefits  to  Employee) 

     8)  ฝมือการทํางานของพนักงานที่สูงขึ้น  ยอมเปนที่ตองการของตลาดการทํางาน
ทําใหเปนผูนําทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงาน  พนักงานที่ไดผานการฝกอบรมมาเปนอยางดีแลว
ยอมจะไดรับคาจางที่สูงกวา  เลือกหนวยงานไดมากกวา  มีผูตองการตัวมากกวา  รายไดดีขึ้น 
ครอบครัวสบายขึ้น  การทํางานมั่นใจ  ภาคภูมิใจ  รักงานมากขึ้น  จริงอยูแมการฝกอบรมจะเปน
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การสิ้นเปลืองเงินจํานวนมาก  บริษัทเล็กๆ มักจะไมมีทุนรอนพอที่จะจัดทํา  แตอยางไรก็ตาม  บริษัท
หนวยงานที่ฉลาดมักจะคิดวาการฝกอบรมเปนการลงทุนระยะยาว เพื่อผลกําไรในบัน้ปลายทีจ่ะเหน็ได
อยางชัดเจนนั้นหมายถึง  การคอยดวยความเชื่อมั่นและศรัทธาในการฝกอบรม  แตเหนือส่ิงอ่ืนใด  
ส่ิงที่ตองการนักฝกอบรมที่มีความรู  มีความสามารถในการปฏิบัติดําเนินการฝกอบรม  และวิทยาการ
และเทคโนโลยีฝกอบรมที่ทันสมัยจึงจะไดผล  ซ่ึงการจัดการฝกอบรมถาจัดอยางผูที่มีความรูความเขาใจ
ในการฝกอบรม  จัดอยางนักฝกอบรมแลว  จะใหผลแตกตางกวาผูที่เพียงแตจัดใหมีการฝกอบรม  
โดยไมไดศึกษาฝกฝน  ปฏิบัติงานดวยการฝกอบรมมากอน 

   9)  ถาใชวิธีการฝกอบรมที่ถูกวิธีการ  จะชวยใหพนักงานทํางานดวยความมั่นใจ  ม ี
ประสิทธิภาพ  ผลงาน  ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น  ความผิดพลาดนอยลง 

   10)  ความสัมพันธกับประชาชน  ลูกคาบริการดีขึ้น  การบน  การตอวาตอขานรองทุกข
ของลูกคานอยลงเพราะเปนผลจากการที่พนักงานทํางานดี  ผลงานดี  ผลผลิตดี  เปนการสราง
ความนิยมใหแกหนวยงานบริษัทไปในตัว 

   11)  ลดความสิ้นเปลือง  ลดคาใชจายที่จะสูญเสียอยางอื่น  เชน  วัสดุ  เวลา  และโอกาส
ซ่ึงหาไดยากในภาวะที่ตองแขงขันกับธุรกิจอื่นๆ การแกไขงานที่ผิดพลาดนอยลง  ไมเสียเวลา 

   12)  ประหยัดเงินที่จะรั่วไหลไดมาก  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ  คาใชจาย
ตอหนวยลดลง  แตกําไรเพิ่มขึ้น  โอกาสที่สูญเสียอยางอื่นลดลงอยางมากมาย 

   13)  ขจัดปญหาในการที่ตองหาจางคนงานที่มีฝมือดีมาทํางาน  ในบางชวงระยะเวลา
ซ่ึงหายากและเงินเดือนสูง  แตการฝกอบรมจะชวยสรางดาวรุงใหคนในหนวยงานเชี่ยวชาญ  และมี
ฝมือสูงขึ้นในตัวเปนการเรงและสงเสริมประสิทธิภาพ  ขวัญ  และกําลังใจที่ดีกวา 

   14)  การฝกอบรมจะชวยสงเสริมงานนิเทศใหบรรลุผล  เปนการประสานงานกับ 
เจาหนาที่นิเทศ  หรือหัวหนางาน  เปนการแกปญหาที่แทจริงและไดผลกวา  เปนการปรับปรุงบริหาร
ระบบโครงสราง  และกระบวนการทํางาน  ชวยใหพนักงานเขาใจจุดประสงค  นโยบาย  การดําเนินงาน 
กฎ  ระเบียบของหนวยงาน  เปนการสรางทัศนคติ  และความสัมพันธที่ดีตอหนวยงานองคการ 

    15)  ชวยใหหนวยงานไดปรับตัวดีขึ้นใหเขากับการผันแปรทางเศรษฐกิจและ
การคาใหม  เทคโนโลยีในปจจุบัน  และที่จะมีมาในอนาคต  สามารถใชโอกาสและสิ่งอื่นๆ ที่ควรใช
ใหเปนประโยชนไดดีกวา  เชน  คําแนะนํา  ปรับปรุงแกไขงานจากพนักงานในการปรับปรุงแผนก
โรงงานธุรกิจการบริหารงานที่มีปญหาอยู 
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 ประโยชนตอพนักงาน 
ประโยชนของการฝกอบรมที่จะเกดิขึ้นโดยตรงตอพนักงานยอมมีหลายประการ  เชน 
   1)   เปนการปรับปรุงฝมือของพนักงานในการทํางานไดดีขึ้น  สรางฝมือจากการ

ฝกอบรมเทคนิคใหม 
   2)  เปนการปรับปรุงความสามารถในการทํางาน  ทําใหมีโอกาสไดรับเงินเดือน

ตําแหนงที่สูงขึ้น 
   3)  ชวยลดความเหนื่อยหนาย  เฉื่อยชาในการทํางาน  ความผิดพลาดนอยลง 

กระฉับกระเฉง  ความตั้งใจในการทํางานดีขึ้น 
   4)  เพิ่มความมัน่ใจ มีการปรับปรุงการทํางาน ศักดิ์ศรี และการเคารพตวัเอง ทําให

เปนพนกังานที่มีคุณภาพและบุคลิกดีขึ้น 
   5)  สามารถขยายความรับผิดชอบมากขึ้น  สูงขึ้น  มีความรูดานการงาน  หรือดาน

การดูแลปกครอง  บริหารดีขึ้น 
   6)  เขาใจถึงความสัมพันธของงานตางๆ กับงานของตน  เพิ่มการประสานงาน  

ลดความขัดแยงในการทํางาน  เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน  ขวัญดีขึ้น 
   7)  สรางนิสัยการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  คุนเคยกับการมีระเบียบ  มีระบบ  มีวินัย

ที่ดี 
   8)  ลดความตึงเครียดในการทํางาน  อันเนื่องมาจากความรู ความสามารถไมพอ

ความขัดแยงระหวางหัวหนา  เจาหนาที่นิเทศกับผูทํางานใหนอยลง 
 ประโยชนที่ผูทํางานจะไดรับจากการฝกอบรม  ทําใหพนักงานไมคอยตอตานตอ
การเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะระดับต่ํา  หรือผูขาดความสามารถในการทํางานยอมตองการปรับปรุง
ความรู  ความสามารถของตน  ยิ่งหนวยงานใชการอบรมเปนบันไดการพิจารณาความสามารถ
ความกาวหนาในการงานดวยแลว  พนักงานยิ่งจะสนใจและใหความสําคัญในการฝกอบรมยิ่งขึ้น 
 2.3.6  ปญหาและอุปสรรคของการฝกอบรม 

นอย  ศิริโชติ  (2532, หนา 179)  ไดกลาวสรุปการจัดดําเนินการฝกอบรมพนักงาน  มักจะ
พบวา  มีปญหาเกิดขึ้นหลายประการ  ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 

   1)  ปญหาเกีย่วกับการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรม 
   2)  ปญหาเกีย่วกับเจาหนาทีฝ่กอบรม 
   3)  ปญหาเกีย่วกับผูเขารับการฝกอบรม 
   4)  ปญหาอุปกรณและสื่อในการฝกอบรม 
   5)  ปญหาเกีย่วกับสถานที่ฝกอบรม 
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   6)  ปญหาเกีย่วกับเวลาและเทคนิคในการฝกอบรม 
   7)  ปญหาเกีย่วกับการประเมินผล 
   8)  ปญหาเกีย่วกับงบประมาณ 
เดนพงษ  พลละคร  (2520, หนา 51-57)  กลาวถึงปญหาในการฝกอบรมไวดังนี ้

   1)  ปญหาในเรื่องการสํารวจความตองการการฝกอบรม  (Training  Needs) การสํารวจ
ความตองการในการฝกอบรมโดยวิธีใชแบบสอบถามก็อาจไมไดขอเท็จจริงเสมอไป  การกรอก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาจากรายงานการประเมินผลงานเปนรายตัวของพนักงาน  ซ่ึงขอดูได
จากฝายบุคคลอาจไมละเอียดหรือตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการจริงๆ ของพนักงานก็ได ดังนั้น
โดยสรุปแลว  การที่ฝายฝกอบรมจะทราบความตองการในการฝกอบรมของพนักงานในองคการ
อยางแทจริงและถูกตอง  จึงเปนการยาก  และปญหาที่ฝายฝกอบรมหลายๆ แหงแกยังไมตกและ
การที่จะใหฝายฝกอบรมไปติดตอ  สัมภาษณและสอบถามความตองการดังกลาว  จากพนักงาน
แตละคนก็ยิ่งไมมีทางเปนไปไดอีก 

   2)  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ฝกอบรม  (Trainers)  ปญหาที่เกิดขึ้นเสมอในหลายองคกร
ก็คือ  เจาหนาที่ฝกอบรมนั้นมักจะถูกบังคับใหทําหนาที่ในดานบริหารและฝกอบรมควบคูกันไป 
ดวยเหตุนี้เปนเพราะงบประมาณ  ขาดความรวมมือจากผูบังคับบัญชา  หรืออาจเปนเพราะทัศนคติ
ของฝายงานหลักอื่นๆ (Line)  ที่เห็นวาการฝกอบรมเปนความรับผิดชอบของฝายฝกอบรม  ฝายงาน
หลักไมเกี่ยว  ดังนั้น  ผูจัดการฝายฝกอบรมขององคกรหลายแหงจึงจําเปนตองกลายเปนพหูสูตจําเปน  
คือจะตองทําทุกอยาง  ทั้งบริหารและฝกอบรม  แตการที่จะหาบุคคลที่มีความสามารถพรอมบริบรูณ
ทั้งสองอยางนั้น  ยอมเปนไปดวยความยากลําบาก  ผูบริหารที่ดีอาจฝกอบรมไมเกง  ผูฝกอบรมไดดี  
อาจกลายเปนผูบริหารที่เลวก็มี 

   3)  ผูเขารับการฝกอบรม  (Trainee)  ปญหานี้ดูเหมือนจะยุงยากมากข้ึนไปอีกเพราะ
สืบเนื่องมาจากปญหาเรื่องความจําเปนหรือความตองการในการฝกอบรมดวยก็ได  บางคนอาจมาเขารับ
การฝกอบรม  เพื่อเปนการพักผอน  เพื่อเปนการพบเพื่อนฝูงจากแผนกอื่น  เมื่อผานการฝกอบรมแลว 
ก็ไมไดอะไรเพิ่มเติม บางคนก็อาจเห็นวาการฝกอบรมเปนการเสริมบารมี เปนการปนูบําเหน็จรางวัล
โดยเฉพาะการไปรับการฝกอบรมในตางประเทศ หรือตางจังหวัด แตโดยใจจริงหรือโดยความตองการ
จริงๆ แลวอาจไมมีเลยก็ได 

   4)  อุปกรณในการฝกอบรม  (Equipment)  อุปกรณในการฝกอบรมใหมนั้น  ไมได 
หมายถึงเฉพาะกระดานดําและชอลกเทานั้น  แตยังหมายความรวมถึงเรื่องอื่นๆ ดวย  เชน  กระดาษ 
หมึก  ภาพยนตร  เทป  เครื่องฉายสไลด  เครื่องขยายเสียง  หนังสือ  ตํารา ฯลฯ อุปกรณดังกลาว  นอกจาก
จะมีราคาแพงแลวยังหมดสมัยและเปลี่ยนแปลงแบบหรือคานิยมอยางรวดเร็วดวย  ดังนั้น  บริษัทเล็กๆ 
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จึงยากที่จะจัดหามาใหครบถวนไดและการหยิบยืมหนวยงานอื่น  ก็อาจทําไดดวยความยากลําบาก  
โดยเฉพาะเรื่องฟลมภาพยนตร  สไลดและตํารา 

   5)  สถานที่ฝกอบรม  (Training  Sites)  ยิ่งระบบการฝกอบรมในปจจุบันมีวิวัฒนาการ
ไปไกลเทาไรความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานที่ในการฝกอบรมก็ยิ่งวิวัฒนาการตามไปดวย  องคกร
หลายแหงไมอาจจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการฝกอบรมภายในสํานกังานของตนเองได  ก็อาจไป
เชาสถานที่อ่ืนตางหาก  หรือไมก็ไปอาศัยสถานที่ตามโรงแรมหรือสถานตากอากาศนอกเมอืง  ทีสํ่าคญั
ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็คือ  คานิยมของพนักงานและวิวัฒนาการในเรื่องการฝกอบรมไดเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็วมากปญหาในเรื่องจัดสถานที่ก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปเสมอเชนเดียวกัน  ดังนั้น  จึงทําให
การแกไขปญหาเรื่องนี้มีอยูอยางไมจบสิ้น 

   6)  เวลาและวิธีการในการฝกอบรม  (Time  and  Methods)  ปญหาในเรื่องเวลากค็ือ 
สวนมากรายการฝกอบรม มักจัดเวลาไวไมพอดี  คือบางครั้งมากเกินไปและบางครั้งก็นอยเกินไป 
บางครั้งก็ทําใหการบรรยายขาดตอนไป  เปนตน  ในดานวิธีการสอนนั้นผูบรรยายจะตองคํานึงถึง
ความจริงที่วา การฝกอบรมพนักงานขององคกรนั้น  ยอมไมเหมือนกับการบรรยายในโรงเรียนหรือ
ในมหาวิทยาลัย  เพราะวยัที่ผานพนระยะเวลาแหงการศึกษามานานพอสมควรแลวทําใหเกิดความรูสึก
เบื่อหนาย  หลายคนอาจคิดวาเปนการเสียเวลาที่ตองกลับมานั่งเปนนักเรียนอีก  หรือไมก็เปนการ
เสียเวลาทํางาน  ดังนั้น  ผูบรรยายหรือเจาหนาที่ฝกอบรมจะตองรูจักจิตวิทยาในการฝกอบรมเปน
อยางดี  เพื่อจะผานคลายความเบื่อหนายของผูเขารับการฝกอบรมการแสดงบทบาทสมมุติก็ไดเปน
การเปลี่ยนบรรยากาศฝกอบรมใหดีขึ้น 

   7)  การประเมินผลการฝกอบรม  (Training  Evaluation)  ปญหาเรื่องนี้ก็คือทุกครั้ง
ที่เสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  องคกรมักจะมีการประเมินผลการฝกอบรม ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปน
การขอใหตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนการประเมินผลที่ยากมากและไมคอยไดรับคําตอบที่แทจรงิเทาไร 
สวนใหญจะเปนการตอบแบบสรรเสริญเยินยอการฝกอบรมครั้งนี้  เพื่อเปนการเอาใจเจาหนาที่ฝกอบรม
หรือไมก็ตอบรับวาตัวเองไดรับประโยชนจากการฝกอบรมเพียงเพื่อที่จะใหผูบังคับบัญชาหรือ
ฝายบริหารพอใจวาตนมีความสามารถในการเรียนรูวิทยาการใหมๆ ทําใหการประเมินผลที่แทจริง
เปนไปไดยากมากและไดขอมูลผิดพลาดมาตลอดเวลา 
   8)  งบประมาณในการฝกอบรม  (Training  Budget)  สําหรับองคกรขนาดใหญที่มี
ศูนยฝกอบรมนั้นตองใชงบประมาณในการฝกอบรมนี้อยางมากมายทีเดียว  ถางบประมาณมีจํากัด
งานทางดานการฝกอบรมจะกระทําไดยากมาก เพราะเปนงานทางดานบริหารบวกกับงานวิชาการ
และเปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงประเมินผลออกมาคอนขางลําบากและตองอาศัยเวลาทําให
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องคกรบางแหงเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชนเพราะไมสามารถเห็นผลสําเร็จของ
การฝกอบรมทันตอความตองการได  
                2.3.7  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 

ทฤษฎี  7S  เปนการผสมผสานทฤษฎีทางตะวันตกกับทฤษฎีทางตะวันออกของญี่ปุน  
โดยพิจารณาวา  ทฤษฎีทางตะวันตกเปนการพิจารณาถึงโครงสราง  (Structure)  ระบบ  (System)  
และทางกลยุทธ  (Strategy)  มากเกินไป  ซ่ึงเปนเรื่องเทคโนโลยีที่มีความเปราะบางงายในอันที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Super- ordinate  Goal)  ในขณะที่ทฤษฎีทางตะวันออก
ของญี่ปุน ไดใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรม  คือ  ใหความสนใจตอคนงาน 
(Staff)   ลีลาของการบริหารงาน  (Style)  และทักษะของพนักงาน  (Skill)  เฉพาะอยางยิ่งในทฤษฎี
ของ  7 S   คือ  การที่องคกรพยายามท่ีจะหลอหลอมพฤติกรรมของพนักงานใหคลอยตามเปาหมาย
ขององคการ  โดยองคการจะใหความสนใจเกี่ยวกับความเปนอยู  ทุกข  สุข  เพื่อเล้ียงดูพนักงานให
เสมือนคนในครอบครัวและผลที่ตามมาก็คือพนักงานจะมีความผูกพันกับองคการหรือบริษัทฯ มาก
ขณะเดียวกันองคการยังเปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาตนเอง  ทักษะอยางเต็มที่  โดยใหเขาไป
มีสวนรวมในการตัดสินใจ  และการเลือกการพัฒนา  ฝกอบรม  ทั้งที่เกี่ยวของกับงานและนอกงาน 
ส่ิงที่สําคัญอีกประการคือลีลาของการเปนผูนํา  ซ่ึงผูนําเปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัว  พนักงาน
เปรียบเสมือนลูก  การใหความดีความชอบ  มิไดคํานึงผลงาน  แตคํานึงถึงความอาวุโส  เหตุนี้
พนักงานจึงไมมีการแขงขันชิงดีชิงเดนกัน  แตกลับรวมตัวกันเสมือนเปนพี่เปนนอง  เพื่อปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายโดยสวนรวม  โดยตัวแปรทั้ง  7  ตัว  ประกอบไปดวย 
    1)  เปาหมายสูงสุดขององคการ  (Super– ordinate  Goal) 
    2) โครงสราง  (Structure) 
     3)  ระบบ  (System) 
     4)  กลยุทธ  (Strategy) 
     5)  บุคลากร  (Staff) 
     6)  ลีลาการบริหาร  (Style) 
     7)  ทักษะ  ฝมือ  (Skill)  
              บุญเลิศ  ไพรินทร  (2538, หนา 24-25)  ไดเสนอทฤษฎีในเรื่องของการเรียนรูของผูใหญ
ไวดังนี้   
 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Adult  Learning  Theory) โดยทรรศนะของเอ็ดเวิรค  ลินดิแมน  
(Edward  Lindeman)  กลาววาการเรียนรูของผูใหญมีความแตกตางกับเด็ก  อยางเห็นไดชัด  คือ   
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    1)  ผูใหญอยากจะเรียนตอเมื่อมีความตองการและความสนใจที่จะเรียนและการเรียนรู
นั้นๆ จะทําใหเขาพึงพอใจ 
    2)  ความสนใจหรือแนวโนมในการเรียนรูของผูใหญนั้นจะมุงไปที่การเอาชีวิตประจําวัน
เปนจุดศูนยกลาง 
    3)  ประสบการณแหงชีวิตของผูใหญนั้นนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด 
    4)  ผูใหญมีความตองการเปนอยางมากที่จะชี้นําตนเอง  (Self-Directed)  มากกวาที่
จะใหใคร  (ผูสอน)  มาชี้นําหรอืควบคุม 
    5)  ผูใหญยิ่งมีอายุมากยิ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้นตามไปดวย  ดังนั้น
การจัดการศึกษาสําหรับผูใหญจึงจําเปนคํานึงถึงความแตกตางกันในเรื่องการสอน  หรือรูปแบบของ
การเรียนการสอน  ระยะเวลา  สถานที่  อัตราความเร็ว  ชาในการเรียนรูของผูใหญ 

จากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญจะพบวาสิ่งที่เปนปจจยัภายใน  ซ่ึงระดับวุฒิภาวะในการรับ
ของบุคคลที่มีระดับอายุ  เพราะคิดวาสิ่งที่ผูนํามาเสนอใหนั้น  ในอดีตตัวผูเรียนเคยไดรับรูมาแลว  
เพียงแตอยากมีสวนรวมในการแสดงออกทางความคิดเห็นมากกวา  (Share-Idea)  เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถทางประสบการณมากกวาที่จะรับรูอยางเดียว  

สนธยา  พลศรี  (2533, หนา 159-169)  ไดใหทฤษฎีเกี่ยวกับการเรื่องการเรียนรูที่เนนไป
ในทางพฤติกรรมและทฤษฎีทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจไวดังนี้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู  (Learning  Theory)  
    1)  ทฤษฎีสนาม  (Field  Theory)  การเรียนรูหมายถึง  การที่มนุษยรวบรวมการรับรู
และแนวคิดตางๆ เขาเปนระเบียบแบบแผนที่มีความหมาย  กอใหเกิดความรูความเขาใจลกัษณะของ
สวนรวมของเหตุการณและเกิดการหยั่งเห็น  (Insight)  ในการแกไขปญหา 
    2)  ทฤษฎีความสัมพันธ (Associationistic  Theory)  การเรียนรูหมายถึง  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานความรูความเขาใจ การเปล่ียนแปลงดาน
ทักษะในการทํางาน  รวมตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติดวย  

               
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ทะนง  ทองเต็ม  (2532, หนา 23)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานฝกอบรมแกพนักงาน
ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟานครหลวง  ซ่ึงผลจากการวิจัยดังกลาว  พอสรุปไดวา  ปญหาบางประการ
ที่ทําใหการดําเนินการฝกอบรมไมไดรับผลเต็มที่  คือ  ปญหาการบริหารงานทั่วไปของหนวยงาน
ฝกอบรมและพัฒนา  ซ่ึงไดแก  ปญหาดานอัตรากําลังคน  ปญหาการวางแผนดําเนินงานฝกอบรม 
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ปญหาการจัดโครงสรางของหนวยงานฝกอบรม  ปญหาการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานของหนวยงาน
ฝกอบรม  ปญหาในการอํานวยการ  และปญหาในการควบคุมงาน  สวนปญหาในการบริหารงาน
ฝกอบรมแกพนักงานไดแก ปญหาในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม  ปญหาในการกําหนด
วัตถุประสงคในการฝกอบรม  ปญหาในการจัดสรางหลักสูตรและโครงการฝกอบรม ปญหาใน
การดําเนินงานฝกอบรมและปญหาในการติดตามผลและประเมนิผลการฝกอบรม 

ปรีชา  ปฏิบัติสรกิจ  (2530, หนา  98)  ไดศึกษาปญหาการฝกอบรมของกองบังคับการ
ตํารวจภูธร  พบวา  มีปญหาในระดับปานกลาง  จากการวิเคราะเปนรายดาน  ปรากฏวาดานการสํารวจ
ความตองการการฝกอบรมและดานงบประมาณ  มีปญหาในระดับมาก  รองลงมาดานการประเมินผล
ดานผูเขารับการฝกอบรม  ดานระยะเวลาและวิธีการฝกอบรม  ดานเจาหนาที่ฝกอบรม  ดานอุปกรณ
และสื่อในการฝกอบรม  ดานสถานที่ฝกอบรม  มีปญหาในระดับปานกลาง  จากการพิจารณาเปน
รายขอในแตละดาน  พบวาขาดแคลนงบประมาณและวัสดุที่ใชในการสํารวจ  มีปญหามากที่สุด 
รองลงมาการคัดเลือกเจาหนาที่ฝกอบรมไมเปนไปตามความตองการมีปญหาในระดับปานกลาง 

ศิริมา  คชสังข  (2545, หนา 60)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการวางแผนการพัฒนาความกาวหนา
ในอาชีพการทํางาน  ในรูปแบบการบริหารงานแบบญี่ปุนพบวา  การใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของญี่ปุน  ผูบริหารมีความเชื่อเปน
พื้นฐานวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยค้ําจุนในการบริหารธุรกิจของบริษัท  การใชประโยชนของ
ทรัพยากรมนุษยที่มีอยูจึงเปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาธุรกิจองคกร 

ลัดดา  จารึกสถิตยวงศ  (2535, หนา 115)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของบริษัทขามชาติ  ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทขามชาติญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา  พบวา  ในองคกรขนาดใหญ
และขนาดกลางจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงาน  ทั้งนี้เพื่อใหไดเรียนรูจักองคกรและระเบียบตางๆ 
โดยถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวของกับการพัฒนา  สวนการฝกอบรมทั้งบริษัทญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา  
พบวา บริษัทของสหรัฐอเมริกามีการฝกอบรมนอกงานมากกวาบริษัทของญี่ปุน  โดยมีการกําหนด
งบประมาณสําหรับการฝกอบรมนอกงานอยางชัดเจน  สม่ําเสมอ  เพื่อเปนการเตรียมและสงเสริม
ใหพนักงานไดรับการเลื่อนตําแหนง  โดยนิยมสงพนักงานไปอบรมในหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  
กรมแรงงาน  และสถาบันทางการศึกษา 

ลัญชกร  หนูมี  (2539, หนา 79-80)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการฝกอบรม  การลงทุนฝกอบรม
ใหกับพนักงานระหวางการทํางาน พบวา เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับองคกรโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล  เชน  บุคคลหนึ่งบุคคลใดทํางานไมดี  ขี้เกียจ  เฉื่อยชา  หรือฝายแผนกนั้นๆ ทํางานไมมี
ประสิทธิภาพนายจางก็มักจะมองวาคนในองคการนั้นขาดประสิทธิภาพ  วิธีการแกไขคือจัดฝกอบรม
ซ่ึงการมองเชนนี้เปนอันตรายตอกระบวนการฝกอบรมและการพัฒนาบคุลากร  โดยอาจมีสวนดีตรงที่
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นายจางมองเห็นความสําคัญของการฝกอบรม และพัฒนาตออาจเปนผลเสียตอการลมเหลว  ในการ
ฝกอบรมและอาจเกิดทัศนคติที่ไมดีตอนายจางในเรื่องของการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลเพราะวิธี
มองปญหาและแกไขปญหาโดยวิธีดังกลาวนั้นไมถูกตองนักเมื่อจัดฝกอบรมและพัฒนาแลวอาจ
ลมเหลวได 

พนม  วัจนสุนทร  (2541, หนา 98-101)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล
พบวา  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม  ที่วาการฝกอบรมจะประสบความสําเร็จได
ขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ  4  ฝาย  คือ  ผูเขาอบรม  องคการ  ผูบังคับบัญชาของผูเขา
อบรม  และหนวยงานที่รับผิดชอบดานฝกอบรม  โดยผูรับผิดชอบทั้ง  4  ฝายนี้จะทําใหการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําเร็จไดตามวัตถุประสงคดังนี้ 

   1)  ผูเขารับการอบรม  โดยจะมีบทบาทอยู  3  ระยะของการฝกอบรมคือ  ระยะกอน
การฝกอบรมโดยเปนบทบาทของผูเขารับการอบรมตอทัศนคติ  ความรูสึกนึกคิด  ความคาดหวังกอน
การอบรม  ระยะระหวางการฝกอบรมเปนระยะที่ผูผานการอบรมจะนําเอาความรูไปใหงานใหเกิด 
ผลสําเร็จแตก็ขึ้นอยูกับการสนับสนุนของผูบริหาร  เพื่อนรวมงานและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ดวย  
ระยะภายหลังการฝกอบรมเปนระยะที่ผูผานการฝกอบรมจะนําเอาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
มาปรับใชในการทํางาน  แตก็ยังตองมีองคประกอบที่ประกอบไปดวย  คือ  การสนับสนุนของผูบริหาร  
เพื่อนรวมงาน  นโยบายและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการทํางาน 

   2)  องคกร  คือฝายที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของการพัฒนาและฝกอบรมโดยจะ 
ประสบความสําเร็จไดดังนี้  วิสัยทัศนขององคกรที่ชัดเจนเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถแปลไปสู
กลยุทธ  เปาหมาย  และดัชนีวัดผลงานที่เปนรูปธรรม  กําหนดนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคลองหรือรองรับกับวิสัยทัศนขององคกร  สนับสนุนทางดานงบประมาณ  ความสนใจ  และ
ใหคุณคาในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวัดผลความสําเร็จเชิงธุรกิจดวยปจจัยดานการเรียนรู  
หรือการเติบโตขององคกรภายใตปรัชญา  องคกรอัจฉริยะ  ระบบรางวัลและการจูงใจ  การใหคุณคา
ของทีมงานที่สรางการเรียนรูมากกวาความพยายามการสรางผลงานของแตละบุคคล    

   3)  ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรม  การพัฒนาและฝกอบรมทุกครั้งผูบังคับบัญชา
ทุกระดับมีอิทธิผลตอการเรียนรูของผูเขารับการอบรมเปนอยางมาก  คือ  กอนการฝกอบรมจะตองมี
การชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกอบรม  ระยะในการฝกอบรมตองเอาความใสใจในการ
ฝกอบรม  ติดตามรับความกาวหนาในการฝกอบรม  ระยะในการฝกอบรม  จะตองเปดโอกาสให
ผูเขารับการอบรมไดแสดง  ทดสอบ  หรือเสนอความคิดเห็นใชความรูที่ไดจากการฝกอบรม 

   4)  หนวยงานดานพัฒนาคน  คือหนวยงานดานการพัฒนาและฝกอบรมที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการฝกอบรมและพัฒนา  โดยมีกําหนดระยะ  คือ  กอนการอบรมเปนเรื่องของวิชาการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

69 

และอํานวยการ  เชน  การหาความจําเปนในการฝกอบรม  การเขียนโครงการ  การเลือกวิทยากร  
เปนตน  ระหวางการอบรม  วิทยากรมีความสําคัญมากที่จะตองมีการนําเสนอที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระที่กําหนด  ส่ือการสอนและอุปกรณตางๆ ระยะหลังการอบรม  การประเมินผลการฝกอบรม  
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาแกไขปรับปรุง  พัฒนา  หรือนําไปใชตอไป  

ชวฤทธิ์  ปญญาไว  (2545, หนา ง)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปญหาอุปสรรคในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ดานการฝกอบรม  พบวา  การฝกอบรมของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด จ.ระยอง  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายไดพบวา
ดานงบประมาณการฝกอบรมมีปญหาอยูในระดับสูงเปนอันดับที่หนึ่ง  สวนดานอื่นๆ มีปญหาอยูใน
ระดับปลานกลาง  เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย  คือ  ดานประเมินผลการฝกอบรม  
ดานเวลาและวิธีการฝกอบรม  ดานบุคลากรการฝกอบรมดานสถานที่ฝกอบรม  และดานอุปกรณ
การฝกอบรม  กลุมตําแหนงงาน  กลุมความรับผิดชอบมีปญหาการฝกอบรมไมแตกตางกัน  กลุม
อุตสาหกรรมหนักมีปญหาการฝกอบรมมากกวากลุมอุตสาหกรรมเบา  สวนกลุม  กลุมขนาดของ
โรงงาน  พบวา  โรงงานขนาดใหญมีปญหาดานอุปกรณฝกอบรมและปญหาดานสถานที่ฝกอบรม
มากกวาโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก  สําหรับปญหาดานเวลาและวิธีการฝกอบรม  และปญหา
ดานประเมินผลพบวาโรงงานขนาดใหญและขนาดกลางมีปญหามากกวาโรงงานขนาดเล็ก 

ยุทธนา  ธนะสุทธินันท  (2543, หนา 1)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ระดับประสิทธิผลของ
โครงการฝกอบรม  ดานหลักสูตรการฝกอบรม พบวา มีระดับประสิทธิผลคอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะวา
หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมใหประโยชนตอการปฏิบัติงาน  และเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร  
ยกเวนความทั่วถึงของแตละหลักสูตรกับจํานวนพนักงานดานวิทยากร  พบวา  วิทยากรมีประสิทธิผล
คอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะวิทยากรสามารถสรุปบรรยายและสรุปเนื้อหาไดดี  ประกอบกับการเตรียมตัว
ของวิทยากรกอนมาบรรยาย  คุณวุฒิและประสบการณยังเปนที่ยอมรับของผูเขาอบรมดานงบประมาณ  
พบวา  งบประมาณที่ใชในการฝกอบรมอยูในระดับประสิทธิผลปานกลาง  ทั้งนี้เพราะบริษัทตอง
ประหยัดงบประมาณในทุกๆ ดาน  ดานสถานที่และอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม  พบวา  มีระดับ
ประสิทธิผลคอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะบรรยากาศในหองอบรมเอื้ออํานวยตอการอบรม  ไมวาจะเปน
แสงสวาง  อากาศถายเทไดสะดวก  อีกทั้งโสตทัศนูปกรณมีมาตรฐานและมีคุณภาพดี  เวนแตการจดั
วางอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรมยังอยูในทิศทางที่ไมเหมาะสมเทาที่ควร  ดานรูปแบบที่ใชใน
การฝกอบรม  พบวามีระดับประสิทธิผลคอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะรูปแบบของการฝกอบรมนั้น
ตอบสนองความตองการขององคกร  หรือทําใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว  เวนแต
การจัดอบรมภายนอกองคกรที่มีระดับประสิทธิผลสูง  ดานระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม  พบวามี
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ระดับประสิทธิผลคอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะการฝกอบรมในแตละหลักสูตรใชระยะเวลาที่แตกตางกัน  
ขึ้นอยูกับเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ ไมรีบเรงจนเกินไป                     

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดประยุกตแนวความคิด  ทรรศนะตางๆ 
ของนักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศ  รวมตลอดถึงผูที่ไดทําการวิจัย  อันจะเปนการสงผลตอ
การศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมพนักงานใหม  ซ่ึงประกอบไปดวย ลักษณะสวนบุคคล 
และปจจัยทางกระบวนการฝกอบรม  อันไดแก  หลักสูตรทฤษฎีและปฏิบัติ  ผูสอน  สถานที่ในการอบรม  
สภาพแวดลอม  ระยะเวลาในการฝกอบรม  และอุปกรณในการฝกอบรม ซ่ึงปจจัยที่กลาวมาขางตน
มีผลตอการฝกอบรมพนักงานใหม                    

 


