
การหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล 
************************* 

 

การอบรม คือความพยายามที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส าหรับงานประจ าที่
รับผิดชอบ การปรับปรุง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เน้นในเรื่องความรู้ ความช านาญ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล การอบรมควรจะรวมประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะทฤษฎี เกี่ยวข้องกับแผนงาน
กิจกรรมของหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานมีแผน น า 5 ส. มาใช้ และออกแบบการอบรมเพ่ือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานของพนักงานแต่ละคน 

 

การพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และเตรียมตัวเพ่ือการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่   
การงานในอนาคต การพัฒนาจึงเป็นการช่วยพนักงานในระยะยาว 
     หน่วยงานในปัจจุบันจึงเน้นการอบรมเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหา และความยุ่งยากในการท างาน        
ณ ปัจจุบันมากกว่า 
 

 

รูปแบบระบบการฝึกอบรม 
    ประเมินความจ าเป็นในการอบรม สามารถแบ่งได้เป็น 

1.1 วิเคราะห์เป้าหมายของหน่วยงาน (Organization Analysis) การอบรมเน้นที่ไหนของหน่วยงาน 
และปัจจัยอะไรที่จะมีผลกระทบต่อการอบรม เช่น หน่วยงานมีเป้าหมายน าเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยการวัดสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) มาใช้ หรือหน่วยงานมีเป้าหมายที่จะผ่านการประเมิน 
ดังนั้นงานบริหารงานบุคคลต้องจัดการอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ 
    1.2 วิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานประกอบด้วยเรื่อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เราจะอบรมเรื่องอะไรที่จะช่วยให้พนักงานท างานได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็นการ
อบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน เช่น ลดความสูญเปล่าในหน่วยงาน ลดความล่าช้า ลดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
     1.3 ตัวบุคลากร (Person Analysis) ใครควรได้รับการอบรม และ อบรมเรื่องอะไร โดยเราจะทราบ
ว่าใคร อบรมเรื่องอะไร เป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือจากการประเมินสมรรถนะ              
ขีดความสามารถ และ/หรือเกิดจากความต้องการของพนักงาน ด้วยการใช้แบบสอบหรือการสัมภาษณ์ถาม
พนักงาน 
     หน่วยงานมักไม่มีข้อมูลวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ชัดเจนไม่ได้หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม   
จึงไม่มีข้อมูลที่แน่นอน การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ที่ส าคัญหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดเท่านั้น จึงขาดการประเมินผลหลังการอบรม 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
     1. ระบุผลลัพธ์ของการอบรม 
        1) ปรับปรุงอัตราความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
        2) ลดเวลาในให้บริการ 
        3) ปรับปรุงขวัญและก าลังใจของพนักงานผ่านการดูแลของผู้บริหาร 
        4) ปรับปรุงความรวดเร็วในการกรอกค าขออนุญาต 
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     2. เชื่อมผลลัพธ์ที่ต้องการกับพฤติกรรมของพนักงาน 
        1) ก าหนดสมรรถนะขีดความสามารถ (ความรู้ ทักษะ คุณภาพ และ ความรู้ที่เข้ากับผลลัพธ์
ที่ต้องการ) 
        2) เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะที่มีปัญหาอันจะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
           2.1) ทักษะด้านไหนที่ต้องการเพื่อให้เป้าหมายส าเร็จ 
           2.2) ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
           2.3) พฤติกรรมที่จะเป็นผลลบต่อความส าเร็จในงานที่ท าคืออะไร 
        3) บ่งชี้ความสามารถที่ต้องฝึกอบรม อันจะท าให้งานนั้น ๆ ส าเร็จได้ 
        4) ประเมินสมรรถนะความสามารถในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ ความสามารถที่ต้องการ    
การประเมินท าได้โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ แบบส ารวจ ประเมินตนเอง สอบถาม ข้อมูล
สะท้อนกลับจากผู้รับบริการ เป็นต้น 
สูตรในการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม ดังนี้ 

N = P - STD 

N = Need ความจ าเป็น 

P = Performance ผลงานที่เกิดขึ้น 

STD = Standard มาตรฐานที่ก าหนด 

     3. เรียงล าดับความส าคัญของความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
        1) ก าหนดเปอร์เซ็นต์ผู้ที่จ าเป็นต้องอบรมในเรื่องขีดความสามารถ 
        2) พิจารณาความส าคัญของขีดความสามารถที่จะช่วยให้หน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
        3) รวมความจ าเป็นเข้ากับความส าคัญแล้วจึงเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง 

ตัวอย่างแบบตรวจสอบการวิเคราะห์หาการฝึกอบรมและพัฒนา 
      1. ทราบสิ่งที่หน่วยงานต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
      2. ทราบว่าหน่วยงานเคยอบรม/พัฒนาเรื่องอะไรมาแล้ว 
      3. ความจ าเป็นอะไรที่ต้องจัดการด้วยการฝึกอบรม 
      4. กระบวนการหรือขั้นตอนอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน 
      5. วิธีการอะไรที่มีเพ่ือการฝึกอบรม 
      6. ใครที่ต้องอบรม 
      7. ใครที่ควรเป็นวิทยากร 
      8. หน่วยงานไหนให้การช่วยเหลือปัจจัยต่าง ๆ ในการอบรม 
      9. มีพนักงานในหน่วยงานที่จะเป็นวิทยากรภายในหรือไม่ 
      10. อะไรคือความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
      11. ทบทวนลักษณะงาน และโครงสร้างหน่วยงาน 
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การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
     เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือพนักงานโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน 
สอบถามผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักและหัวหน้าฝ่าย ศึกษาจากมาตรการการปฏิบัติงาน อาทิ มาตรฐาน
งาน และเป้าหมาย ข้อมูลผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก 
        1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        2. การวัดผลงาน 
   3. สูญเปล่า 
        4. อุบัติเหตุ 
        5. ความปลอดภัย 
        6. ความคับข้องใจ 
        7. ขาดลามาสาย 
        8. จ านวนผลงาน/วัน 
        9. จ านวนผลงาน/อาทิตย์ 
      มั่นใจว่าการฝึกอบรมมีเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร      
เพ่ือส่งผลต่อหน่วยงานหากการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อ 
        • การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถท่ีผิด 
        • อบรมผิดคน 
        • ใช้วิธีการฝึกอบรมที่ไม่เหมาะสม 

สรุปการวิเคราะห์การฝึกอบรมจะสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้ คือ 
        • การฝึกอบรมต้องการอะไร และท าไม 
        • ตรงไหนที่การฝึกอบรมมีความจ าเป็น 
       • ใครที่จ าเป็นต้องได้รับการอบรม 
       • จะอบรมอย่างไร 
        • งบประมาณในการอบรมเท่าไหร่ 
        • ผลกระทบต่อธุรกิจคืออะไร 
      หรือแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 
        1. สิ่งที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 
        2. มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานผู้รับบริการ 
 


