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กระบวนการฝกอบรมและการพัฒนา 
Training and Development



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฝกอบรมและพัฒนา

1

การไดรับการ

สนับสนุนจาก

ผูบริหารระดับสูง 
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ความสามารถของ

ผูชํานาญงาน/

ผูเชี่ยวชาญที่ทํา

การอบรม 

ความกาวหนา

ดานเทคโนโลยี 
โครงสรางที่สลับซับซอน

ขององคการ 

รูปแบบของ

การเรียนรู



กระบวนการฝกอบรมและการพัฒนา 

สํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Determine T&D Needs)

การกําหนดวัตถปุระสงคในการฝกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและชดัเจน 
(Establish Specific Objectives)

ดําเนินการฝกอบรมดวยวิธีการตางๆ 
(Implement T & D Methods)

การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluate T & D Programs)

สภาพแวดลอมภายใน

สภาพแวดลอมภายนอก



การสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Training Needs: TN)

หลักการสําคัญในการสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรม

1 ศึกษารวบรวมขอเท็จจริงในเรื่องมาตรฐานที่กําหนดไวกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง

2 วิเคราะหขอเท็จจริง โดยหาความแตกตาง (Gap) ระหวางมาตรฐานที่กําหนดไว
กับผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

3 กําหนด Training Needs โดยการระบุวาตองการจะแกดานใด? กับบุคคล
ประเภทใด? จะเรียงลําดับอยางไร? เปนตน

1



การสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมประเภทตางๆ

1 จําแนกตามวิธีการนําบุคคลมาอบรม - - > พิจารณาตามความจําเปนโดยชัดแจง 
(Obvious Needs) และความจําเปนที่ซอนเรน (Hidden Needs)

2 จําแนกโดยพิจารณาจากกลุมบุคคล - - > พิจารณาความจําเปนของแตละบุคคล
หรือความจําเปนขององคการโดยรวม 

3 จําแนกโดยพิจารณาจากชวงเวลา - - > แบงเปน ความจําเปนในปจจุบัน 

(Present Needs) หรือความจําเปนในอนาคต (Future Needs)

การสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Training Needs: TN)

1



การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนาเกิดจากการ

วิเคราะหพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน 3 ระดับ
การวิเคราะหในระดับองคการ  

(Organization Analysis)

การวิเคราะหรายละเอียดของงาน 

(Task Analysis)

การวิเคราะหระดับบุคคลในหนวยงาน 

(Person Analysis)

การสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Training Needs: TN)

1



1 การวิเคราะหในระดับองคการ  (Organization Analysis)
เปนการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่ใชในการกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม
จากทุกภาคสวนขององคการโดยภาพรวม เชน วิสัยทศัน พันธกิจ กลยุทธและแผนงานตางๆ

2 การวิเคราะหรายละเอียดของงาน (Task Analysis)
เปนการวิเคราะหตาํแหนงงานตางๆขององคการ โดยใชคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

3 การวิเคราะหระดับบุคคลในหนวยงาน (Person Analysis)
เปนการกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมของพนักงานแตละคน (Individual) เพือ่ใหได

ทราบวา ใคร? ที่ควรไดรับการฝกอบรม และความรู ทักษะ ทัศนคติดานใด? ที่พนักงาน

จําเปนตองมี

การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนาเกิดจากการ

วิเคราะหพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน 3 ระดับ

การสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Training Needs: TN)

1



การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝกอบรม 2

การเลือกใชสื่อ

การเลือกวิธีการฝกอบรม

การกําหนดวัตถุประสงคของการ

ฝกอบรมและการพัฒนา



2

การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมและการพัฒนา

คือ การระบุไวในโครงการฝกอบรมวาจะใหผูเขารับการฝกอบรม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปในลักษณะใด และระดับใดจึงจะสามารถ
แกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในองคการได

หากวัตถุประสงคมีความชัดเจนและเหมาะสม การกําหนดวิชาและเนื้อหา
สาระของการฝกอบรมก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝกอบรม 



2

การเลือกวิธีการในการฝกอบรม

วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตรเนื้อหา

และวัยของผูเขารับการฝกอบรม 
การใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม จะชวยใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูได
ดีที่สุดจากการทํากิจกรรมการฝกอบรมนั้นๆ

การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝกอบรม 



2

การเลือกวิธีการในการฝกอบรม

ลักษณะและวิธีการในการฝกอบรม

แบบเปนกลุม แบบตัวตอตัว แบบดวยตนเอง แบบทัว่ทัง้องคการ

 การแสดงบทบาทสมมุติ 

 การนําเสนองาน

 กรณศีึกษา 

 การอภิปรายกลุม

 การฟงบรรยาย

 การเปนพี่เลี้ยง 

 การสอนงาน 

 การใหคําแนะนํา

 งานวิจัยสวนบุคคล 

 การทํางานที่ไดรบัมอบหมาย

 การทําแบบฝกหัด

 การใช Internet

 การทํางานแทนกันได

 การสรางความผูกพัน

 การแลกงานกันทํา

 การใช Internet

การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝกอบรม 



2

การเลือกใชสื่อ

การเลือกใชสื่อหรืออุปกรณในการฝกอบรมที่เหมาะสมจะชวยทําใหการ

อบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตองคํานึงถึงเนื้อหาและพื้นฐานของผูเขารับการอบรมเปนสําคัญ

วิทยากร - - > คือ ผูที่กําหนดเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีและอุปกรณที่
จะใชประกอบการทํากิจกรรม ตลอดจนตองมีการวางแผนลวงหนา 
เพื่อใหการเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีไดผลคุมคาตอการเรียนรูของผูเขารับ

การฝกอบรม ทําใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

การพัฒนาหลักสูตรและการวางโครงการฝกอบรม 



การบริหารโครงการฝกอบรม

การประสานกิจกรรมทั้งกอนและหลังโครงการฝกอบรม 

ขั้นเตรยีมการ

ขั้นการฝกอบรม เปนขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมการฝกอบรม 
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การประชาสมัพันธโครงการ 
การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณตางๆ และการจัดเตรียม
อุปกรณที่ใชในการประเมินผล 

เปนขั้นตอนการเตรียมการกอนดําเนินการฝกอบรม ในขั้นนี้
จะมีกิจกรรมที่ตองกระทํา คือ การเขียนโครงการฝกอบรม 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและการจัดประชุมคณะ

ผูดําเนินการฝกอบรม

3 การบริหารโครงการฝกอบรม 
(Training Management)



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

คือ การเก็บรวบรวมขอมูลอันเกิดจากผลของการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยเปนการวัดและ
คนหาคุณคาของการฝกอบรมทั้งในเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อประเมินวาโปรแกรมการ

ฝกอบรมที่จัดขึ้นนั้น สามารถบรรลุวัตถปุระสงคของการฝกอบรมหรือไม?
การประเมินผลที่ดีควรประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 สวนดวยกัน 

4

ตองมีเกณฑสําหรับการประเมนิหรือตัวชี้วัดที่จะบอกวา

อะไรคือความสําเร็จ ? อะไรคือความลมเหลว ?

ตองมีวิธีการสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหผลที่ไดตาม
หลักเกณฑที่ไดมีการกําหนดไว



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม 

4

เกณฑการวัดปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม (Reaction)1

เกณฑการเรียนรู (Learning)2

เกณฑวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป (Behavior on the Job)3

เกณฑวัดประสทิธิผลขององคการ (Results)4



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม 

4

เกณฑการวัดปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม (Reaction)1

เปนการวัดความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการนั้นวามีความ

พึงพอใจมาก-นอยเพียงใด ทั้งในแงของเนื้อหาหลักสูตร วิทยากรผูฝกอบรม 
วิธีการฝกอบรม สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม 

4

• เปนการประเมินวาผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูหลักการ เทคนิค วิธีการ 
รวมทั้งทักษะตางๆ จากการฝกอบรมไดมาก-นอยเพียงใด

• มักใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือวัดผล ซึ่งอาจจะเปนแบบอัตนัยหรือ
ปรนัยก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมนั้นๆ 

เกณฑการเรียนรู (Learning)2



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม 

4

วัดจากผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งกลับมาปฏิบัติงานใน

สภาวะแวดลอมที่แตกตางออกไปจากที่ไดรับการฝกอบรม

เกณฑการเรียนรู (Learning)เกณฑวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป (Behavior on the Job)3



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม 

4

เปนเกณฑที่ใชประเมินโครงการฝกอบรม โดยเกณฑนี้แบงออกเปน 3 ลักษณะ 

ไดแก 

 เกณฑประสิทธิผลเชิงตัวเงิน เชน เปรียบเทียบกับตนทุน การเพิ่มยอดขาย

 ประสทิธิผลเชิงพฤติกรรม เชน ลดอัตราการขาดงาน ลดอุบัติเหตุ

 ประสทิธิผลการผลิต เชน ผลผลติเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เกณฑวัดประสทิธิผลขององคการ (Results)4



การประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนา 
(Evaluating Training and Development)

ขั้นตอนในการประเมินผลการฝกอบรม 

4

การรายงานผล/การเขียนรายงาน

การวิเคราะหขอมูล

ดําเนินการตามแผน

การวางแผนการประเมนิผล

กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมนิผล Focus

Plan

Implement

Analyze

Report



การคัดเลือกและอบรมวิทยากร 

วิทยากรตองมีเวลาเพียงพอใน

การฝกฝนการใชสื่อเพื่อการ

ฝกอบรม

วิทยากรตองมีการฝกฝนและ

ทบทวนการใชสื่อในการ

ฝกอบรมจนเกิดความชํานาญ

วิทยากรตองมีการสื่อสารและ

การนําเสนอสื่อในการฝกอบรม

อยางมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการ

สื่อสารที่ดี ทั้งในดานการ

พูดและการเขียน

มีความสามารถในการ

จัดการทํางานตางๆ

เปนผูที่มีความคิดริเริ่มและ

สามารถสรางแรงบันดาลใจ

ใหผูอื่นทํางานไดจนสําเร็จ 

การอบรมวิทยากรการคัดเลือกวิทยากร



ประโยชนของการ

ฝกอบรมและพัฒนา

• ชวยสงเสริมความรูความเขาใจ เพิ่มคุณคาแกตัว
พนักงาน เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

• ชวยลดอุบัติเหตุ/การทํางานที่ผิดพลาด

• เพิ่มทักษะและความสามารถในการทํางาน 
ทําใหเกิดแรงเสริมและกาํลังใจในการทํางาน

ระดับพนักงาน

ระดับหนวยงาน/

องคการ

ระดับ

ผูบริหาร• เกิดผลงานที่ดีขึ้น

• ประหยัดเวลา

• ลดปญหาและแกไขงานที่ผิดพลาด

• เสริมสรางภาวะผูนาํ

• ลดคาใชจายดาน

แรงงาน 
• ประหยัดคาใชจาย

• ลดอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน

• เพิ่มผลผลติทั้งทางตรง

และทางออมใหกับ

องคการ

• ลดความสูญเสียวัสดุ

อุปกรณและคาใชจาย

ตางๆ ดาน
สาธารณูปโภคโดยรวม

ขององคการ



ปญหาที่พบในการฝกอบรมและพัฒนา 

ขาดการสํารวจหาความตองการในการฝกอบรม (Training Needs)

เจาหนาที่ฝกอบรมไมไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการบรหิารการฝกอบรม

ผูเขารับการอบรม ไมไดเตรียมพรอมทีจ่ะเขารบัการอบรม

อุปกรณในการฝกอบรมไมพรอม

สถานทีท่ี่ฝกอบรมไมเหมาะสม

เวลาและวิธีการในการฝกอบรมไมเหมาะสมม

การประเมินผลในการฝกอบรมไมเหมาะสม

งบประมาณในการฝกอบรมไมเพียงพอ



เทคนคิและเครื่องมือในการฝกอบรม 

เปนวิธีการที่ใชในการติดตอสื่อสารหรือถายทอดขอมลูที่เปนความรู ความ

คิดเห็น ขอเท็จจริง ประสบการณและขอมูลตางๆ จากผูใหการอบรมไปยัง

ผูรับการอบรม และระหวางผูเขารับการอบรมดวยกันเอง โดยการสัมมนา 

การออกความเห็นรวมกัน การประชุมกลุม ทั้งนี้ การที่ทําการติดตอสื่อสาร

หรือถายทอดขอมูลดังกลาวนี้ เพื่อมุงใหเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหรือเกิดการบรรลุวัตถุประสงคใดๆ ตามที่ไดกําหนดไว  



แนวคิดการออกแบบและการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือใน

การฝกอบรม 
%    RETENTIONแนวคิดประมิดแหงการเรียนรู/

กรวยแหงประสบการณของ 
Edgar Dale

(Learning Pyramid or Cone 

of Experience)



แนวคิดการออกแบบและการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือใน

การฝกอบรม 
แนวคิดของ ELTON  MAYO เกี่ยวกับความยาก-งายและเวลาที่ใชในการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุม/พฤติกรรมการทํางานขององคการ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปจเจกบุคคล

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

การเปลี่ยนแปลงความรู

มาก

นอย มาก
เวลาที่ใช

ความยาก



การละลายพฤติกรรม

(Unfreezing)

แนวคิดการออกแบบและการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือใน

การฝกอบรม 
แนวคิดของ Kurt Lewin เกีย่วกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การใสเครื่องมือสอดแทรก

(Unfreezing)

การรักษาไวใหคงสภาพ

(Refreezing)

การใหคงสภาพใหม/อยูตัว คือ การทําใหคนนําการเรียนรูไปปฏบิัติ
จะตองทําใหการเรยีนรูนั้นเปนที่ยอมรับ อาจจะโดยการทําเปนกฎ/

ระเบียบ 
การใสเครื่องมือสอดแทรกในระหวางการเรียนรูเพื่อตองการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมใหเปนไปตามที่ตองการ/เพิ่มพูนความรูในเรื่อง

ที่ตองการแกพนักงาน 

“การละลายพฤตกิรรม” คือ การจัดใหสมาชิกทุกคนที่มารับการ
อบรมไดรูจักการยอมรับซึ่งกันและกัน และพรอมที่จะรับขอมูลจาก
วิทยากรและเพื่อนที่เขารับการฝกอบรมดวยกัน 



แนวคิดการออกแบบและการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือใน

การฝกอบรม 
แนวคิดการเรียนรูในการฝกอบรม 

การเรียนรูเปนเรื่องของผูเรียน

สิ่งที่เรียนรูมีความหมายตอผูเรียน

มกีิจกรรมการประเมินผล

มีเปาหมายในการเรียนรูทีแ่นนอน

ทุกกิจกรรมมคีวามสอดคลองกัน



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 

วิธีการสอน

• วิธีการบอกเลา
(Telling Methods)

• วิธีการแสดงใหดู
(Showing Methods)

• วิธีการใหฝกปฏบิัติ
(Doing Methods)

ลักษณะการมสีวนรวม
การแบงของ William G. Scott 

& Terrence R. Mitchell

• กรณีทีม่ีผูใหการอบรมมี
สวนรวมมาก

• กรณีที่ใหผูเขารบัการ
อบรมมบีทบาทรวม

• การพัฒนาเฉพาะตัว
บุคคล

• เทคนิคการฝกอบรมโดย
การลงมือปฏิบัติงาน

(On the Job Training)

• เทคนิคการฝกอบรมโดย

ไมลงมอืปฏิบัติงาน

(Off the Job Training)



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน (On the Job Training : OJT)

เปนการฝกอบรมในขณะที่ผูเขารับการอบรมทําการปฏิบัติงาน โดยที่ผูเขารับการ

อบรมยงัคงปฏิบัติหนาที่ของตนอยู

แนวทางในการฝกอบรมอยางไมเปนทางการ เกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติงานของ

พนักงาน

ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิธีการทํางาน ในขณะเดียวกันก็จะไดผลิตผลงาน

ออกมาดวย



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การหมุนเวียนงาน

(Job Rotation)

การโยกยาย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อจะไดเรียนรูงานทุกดานในองคการ

และรูปญหาในการทํางานของทุกฝาย

ขอดี
1. ชวยใหพนักงานมีการเพิ่มพูนความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพราะไดมีโอกาสไดทํางานใน

ตําแหนงอื่นๆ 

2. ลดความขัดแยง เพราะทุกฝายมีความเขาใจกันดี ไมถือพวกพองและใหความสาํคัญแกงาน

ของตนจนมากเกนิไป 

3. ทําใหบุคลากรไดความคิดใหมๆ จากประสบการณที่ไดรับจากงานแตละฝายไมเหมือนกัน

ขอเสีย
1. ทําใหงานหยุดชะงักหรือไมสอดคลองกนั เพราะการเปลี่ยนแปลงตําแหนงอยางนอยกเ็ปน

การชัว่คราว เพราะผูที่เขามาทํางานใหมไมมีความชํานาญมากพอ

2. ผูใตบังคับบัญชาอาจเสียขวัญและกาํลังใจจากการเปลีย่นผูบังคับบัญชาในแตละครั้ง ทําให

เขาตองปรับปรุงตัวเองใหเขากับหัวหนาแตละคน



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การสอนแนะ

(Coaching)

การสอนแนะ (Coaching) เปนองคประกอบยอยในการสอนงาน(Job 

Instruction)

การสอนงานเปนวธิีการปฏบิัติขณะที่พนักงานปฏิบตัิงาน ซึ่งหัวหนางานจะ

สอนพนักงานทํางานแบบตวัตอตัว

คนที่เปนผูสอน มักจะเปนหัวหนางานโดยมีเปาหมายระยะสั้นในการสอนงาน
และจะสอนเกี่ยวกับงานที่ผูถูกสอนทําอยูในปจจุบัน

การสอนงาน เปนวิธีการในการพัฒนาการปฏบิัติงาน ซึ่งเปนหนาที่ที่
เกี่ยวของโดยตรงกับหัวหนางานที่จะตองใหคําแนะนําและจูงใจพนักงานให

สามารถแกปญหาในการทํางานจนสําเร็จลุลวง 



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การเปนพี่เลี้ยง

(Mentoring)

เปนแนวทางในการใหคําแนะนํา สอนงาน และอบรมในการสรางปฏิสัมพันธ

ในการปฏิบัตงิานโดยรุนพีห่รือผูที่อยูในตําแหนงที่สูงกวา ลักษณะของการ

จัดระบบพี่เลี้ยงจะเปนการถายทอดความรูและความสามารถเพื่อยกระดับ

อาชีพของพนักงานแตละคน รวมทั้งสรางความกาวหนาในงานอาชีพ ทั้งนี้ 

ผูสอนและผูถูกสอนอาจอยูในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานกันก็ได 



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การฝกอบรม

แบบสอนงาน

(Job Instruction)

ผูสอนงาน (Job Instructor) จะสอนงานแกพนักงานใหมเพื่อใหทราบถึง

เปาหมาย วัตถุประสงคและนโยบายขององคการ

ผูสอนงานควรมีคูมือการปฏิบัตงิานแกผูเขารับการอบรมเพื่อใชในการศึกษา

งานในหนาที่ของตน หลังจากนั้น ก็จะใหผูเขารับการอบรมไดลงมือ

ปฏิบัตงิานจรงิ

การสอนงานจงึประกอบดวยการบรรยายและการใหทดลองปฏบิัติงานจริง 

โดยมีผูสอนงานคอยแนะนาํใหปฏิบตัิงานใหถูกตอง

ขอควรคํานึง

- เรื่องประสิทธิภาพในงาน, ความปลอดภัย, ความคุมคา

- การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการสอน

- การจัดเตรียมสถานที่ทํางานใหเหมาะสม

ฯลฯ



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การฝกอบรมดวย

การฝกงาน

(Apprenticeship 

Training)

เปนการผสมผสานการสอนในหองเรียนกับการฝกอบรมโดยลงมือปฏิบัติ โดย

เปนการใหคําแนะนําการฝกอบรมทั้งในขณะปฏิบัตงิานและนอกเหนือจากการ

ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับดานการปฏิบัตติามลักษณะตางๆ ของการทํางาน ซึง่ตอง

อาศัยทักษะในอาชีพ 

วิธีนี้นิยมใชในการฝกอบรมบุคคลในอาชีพตางๆ โดยเฉพาะงานดานทักษะ

ฝมือ เชน ชางประปา ชางทาสี เปนตน



เทคนิคการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน 

(On the Job Training : OJT)

การตั้ง

คณะกรรมการ

(Committee)

ในการทํางานมักมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีโอกาสที่จะ

เรียนรูในเรื่องตางๆ เพราะจะไดรับการมอบหมายใหทําการศึกษาเรื่องตางๆ 

แลวเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด บางครั้งก็ไดรับมอบหมายอํานาจใหทําการ

ตัดสินใจดวย

คณะกรรมการมักจะตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรม(Junior Board) ขึ้นมา

เพื่อศึกษาเรื่องที่ไดรับมอบหมายแลวนํามาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

การตั้งคณะกรรมการทําใหคณะกรรมการมีโอกาสไดรับความรูและ

ประสบการณนอกเหนือไปจากงานในหนาที่ของตน ทําใหคนไดมีโอกาสแสดง

ความสามารถของตนออกมา อีกทั้งยังทําใหแตละคนรูจักวิธีการทํางานเปน

กลุมอีกดวย



ประโยชนของการฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัตงิาน 

การฝกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติจะมีคาใชจายที่ไมสูงมากนัก1

ผูเขารับการอบรมโดยการลงมือปฏิบัติจะเรียนรูขณะปฏิบัติงาน และ
ไมมีความจําเปนที่ตองใชสิ่งอํานวยความสะดวกที่ราคาแพงเหมือน

การอบรมในชั้นเรียน

2

การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติเปนวิธีที่อํานวยความสะดวกตอการ

เรียนรู เพราะผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Learning by Doing) และไดรับขอมูลยอนกลับอยางรวดเร็วจาก
ปฏิบัติงาน

3



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยการไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

วิธีการบรรยาย (Lectures) 

การชุมนุมองคปาฐก (Symposium)

การปุจฉา-วิสัชนา (Colloquy)

การอภิปราย (Panel Discussion)

การบรรยายและ

อภิปรายโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยการไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

การประชุม/การอภิปราย 

(Conference/Discussion) 

การประชุมกลุม (Syndicate Method)

การสัมมนา (Seminar)

การระดมสมอง (Brain Storming)

การอภิปรายโดยให

ผูเขารับการอบรมมี

สวนรวม 



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยการไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

การฝกอบรมโดยสรางสถานการณจําลอง 

(Simulated Training) 

การตัดสินใจทําเรือ่งใดกอน-หลัง 

(In Basket Technique)

กรณีศึกษา (Case Study)

การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)

การจําลอง

เหตุการณ 



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

กรณีศึกษา (Case Study)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การสรุปความคิดของกลุมยอย 

(Buzz Session)

ผูเขารับการ

อบรมมีบทบาท

รวม 



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

การอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร 

(Computer Based Training : CBT) 

การใชโปรแกรมการเรียนรู 
(Programmed Learning)

การจัดโครงการการศึกษา 

(Program Instruction)

การศึกษาเปนกรณีพิเศษ (Special Study)

การพัฒนา

เฉพาะตัวบุคคล



การแบงประเภทเทคนคิการฝกอบรม 
เทคนิคการฝกอบรมโดยไมลงมือปฏิบัติงาน (Off the Job Training )

โสตทัศนูปกรณ

(Audiovisual Tools) 

การฝกอบรมโดยการชมวิดีโอเทป 
(Videotapes)

การเรียนรูและการฝกอบรมอีเล็กโทรนิกส 

(E-Learning and E-Training)

การอบรม

แบบใชสื่อ



ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกเทคนคิการฝกอบรม 

การพิจารณาวัตถุประสงคของการฝกอบรม

การพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตร

การพิจารณาตัวผูดําเนินการอบรม

การพิจารณาผูเขารับการฝกอบรม

การพิจารณาถึงสถานที่

การพิจารณาในเรื่องของงบประมาณและคาใชจาย

การพิจารณาในเรื่องของเวลา
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การประเมินความคุมคาใน

การลงทุนเพื่อการเรียนรู

การเปนหุนสวนรวมกับ

สถาบันการศึกษา
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