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สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
วงกต ศรีเพ็ญ1* และ รวีวรรณ ชินะตระกูล 2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มเป้าหมายคือ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จํานวน
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ จําแนกเป็น 3 ด้าน พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ใน 1) ด้านก่อนการ
ฝึกอบรมในเรื่อง (1) การหาความจําเป็นในการอบรมนั้น สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีความรู้ในการ
สํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ (Median=4.70) (2)
การจัด ทํ า หลัก สูต ร สมรรถนะที่พ ึง ประสงค์ม ากที ่ส ุด คือ มีค วามรู้ใ นการกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ข องหลัก สูต รที่
ฝึกอบรม(Median=4.83) (3) การเตรียมการด้านการฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีทักษะในการ
จัดเตรียมสถานที่ (Median=4.35) (4) การจัดทําเอกสารประกอบฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มี
ความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการอบรม (Median=4.75) 2) ด้านขณะฝึกอบรม
(1) การดําเนินการฝึกอบรม สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีทักษะในการบริหารการอบรมให้ดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (Median=4.50) (2) การเป็นผู้บรรยาย สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือมีทักษะใน
การบริหารเวลาในการฝึกอบรมได้ (Median=4.64) 3) ด้านหลังการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการ
ฝึก อบรมสมรรถนะที ่พ ึง ประสงค์ม ากที ่ส ุด คือ (1) มีค วามรู ้ใ นการกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ข องการประเมิน
(Median=4.64)
คําสําคัญ: สมรรถนะที่พึงประสงค์, นักฝึกอบรม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เทคนิคเดลฟาย
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Desirabled Competencies of Training Officers in Automotive Industries,
using Delphi Technique
Wongkot Sriphen1* and Ravewan Shinatrakool2
Abstract

This study aimed to study the desired competencies of training officers in automobile industry by using
Delphi Technique. Our samples included 30 expert trainers in automobile industry to complete questionnaire
of Delphi Technique. The result of the desired competencies of training officers in automobile industry
comprise of 3 areas. 1) It has been found that the desired competencies for the area pre-training are: (1) In the
aspect of training needs, the most desired competencies is knowledge about surveying the trainees needs so
they can prepare a training course that best suite such needs. (Median=4.70) (2) Creating the training course; in
this aspect, the most desired competencies is knowledge for setting the objective of the training course.
(Median=4.83) (3) Preparing of the training, in this aspect, the most desired competencies is the ability to
prepare the training facility. (Median=4.35) (4) Creating document for the training, in this aspect, the most
desired competencies is the knowledge for preparing relevant content to the training’s objectives.
(Median=4.75) 2) Moreover it has been found that the desired competencies for the area of during the training
are: (1) Managing the training, in this aspect, the most desired competencies is the ability to manage the
training, in line with the specified objectives. (Median=4.50) (2) Ability as a speaker, in this aspect, the most
desired competencies is the ability to manage time of the training. (Median=4.64) 3) Finally the desired
competencies on the area of after the training is evaluating and following up after the training, In this aspect,
the most desired competencies is (1) Knowledge for setting evaluating objective. (Median=4.64)

Keywords: Desirable Competencies, Training officer, Automobile industry, Delphi Technique
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1. บทนํา
อุ ตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี ความ
สํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดย
ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทางด้ า น
เทคโนโลยีการผลิต ทําให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในกระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
มากขึ้ น ด้ ว ยนอกจากนี้ ภ าครั ฐ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มที่ โดยมีนโยบายมุ่งเน้น
การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ขณะที่ ภาคเอกชนมี ความ
พร้อมที่จะรับการสนับสนุนจากผู้รว่ มลงทุนด้านเทคโนโลยี
จากต่ างประเทศโดยการส่ งออกรถยนต์ น่ าจะมี โอกาส
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น [1] และเมื่อเทคโนโลยีในงาน
เปลี่ยนไปจนเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ
ทํางานต่ อไปได้ จึ งต้องมี เครื่ องมื อที่ ช่ วยในการพั ฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะภาพทํางานได้ดีขึ้น วิธีหนึ่งที่
ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับก็คือการฝึกอบรม
[2] ถึงแม้ว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จะสามารถเพิ่มทักษะ
ความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กลับไป
ปฏิ บั ติ งานในความรั บผิ ดชอบได้ ดี ขึ้ น แต่ ปั จจุ บั นนั ก
ฝึ กอบรมต้ องประสบปั ญหาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกั บการ
ทํางานด้านการฝึกอบรมหลายด้าน [3]
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก
ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
โดยศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของนัก
ฝึกอบรมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วน
บุคคลตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมเพื่อกําหนด
เป็ น สมรรถนะ เพื่ อ นํ า ไปใช้ เ ป็ น แนวทางการพั ฒ นา
บุคลากรขององค์กรและเป็นข้อมูลในการผลิตบุคลากรที่
จะปฏิ บั ติ งานด้ า นการฝึ ก อบรมให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
ต้องการของสถานประกอบการต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมใน
อุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิค
การแบ่งกลุ่มของ Macmillan [4] คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การฝึกอบรมในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จํานวน 30
คน ซึ่งจํานวนดังกล่าวสอดคล้องกับขนาดที่เหมาะสมของ
กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญในการใช้ เทคนิ คเดลฟายทํ าการวิ จั ย
พบว่าความคลาดเคลื่อนรวมจะมีค่าน้อยมาก ถ้าเลือก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มีขนาดระหว่าง 17 คนขึ้นไป
3.2 ด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ ธนพร เจริญชัย [5]
ในงานวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นั ก ฝึ ก อบรมในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค
เดลฟาย ได้จําแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ก่อนการฝึกอบรม
3.2.2 ขณะการฝึกอบรม
3.2.3 หลังการฝึกอบรม
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบใช้
เทคนิคเดลฟาย โดยมีแบบสอบถามในการเก็บทั้ง 3 รอบ
ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ
รอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามเหมือนรอบที่ 2 แต่เพิ่ม
ตําแหน่ง ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และ
ตําแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญตอบ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้
5.1 ผู้วิจัยดําเนินการติดต่อกลุ่มเป้าหมายโดยอธิบาย
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการตอบแบบสอบถาม
ต้องตอบให้ครบทั้ง 3 ครั้ง จากนั้นทําหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถึง
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล
เพื่ อขอความร่วมมื อในการตอบ
แบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญส่งแบบสอบถามแต่ละ
รอบกลับคืนภายใน 1 เดือน
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5.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดมาสร้างแบบสอบถามปลายปิด
แบบส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมตอบและส่งกลับ
5.3 นําข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2 มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ เป็นรายข้อ แล้วสร้างแบบสอบถามชุดที่ 3 โดย
ข้อคําถามเหมือนแบบสอบถามชุดที่ 2 แต่เพิ่มตําแหน่ง
ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และตําแหน่งที่
ผู้เชี่ยวชาญตอบส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเดิมตอบกลับ

ตารางที่ 1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (ต่อ)

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2
ส่วน คือ
6.1 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ในรอบที่1 นํามาวิเคราะห์จําแนกเป็นรายข้อและสร้าง
แบบสอบถามปลายปิดแบบส่วนประเมินค่า 5 ระดับใน
ชุดที่ 2
6.2 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่
สอง และรอบที่สาม ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ ได้แก่ 1) ค่ามัธยฐาน (Median) 2) ค่าฐานนิยม
(Mode) 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 4) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquatile Range)

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะงาน
เบื้องต้นของพนักงานที่เกิดปัญหา
4. มีความรู้ในการวิเคราะห์ความจําเป็นในการ
ฝึกอบรมที่วเิ คราะห์ได้กลับไปสอบถาม
พนักงานว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
5. มีความรู้ในการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญ
ของเรื่องที่ต้องการอบรม
6. มีความรู้ในการวิเคราะห์หาความจําเป็นในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานทีป่ ฏิบตั ิงาน
7. มีความรู้ในการวิเคราะห์หารูปแบบวิธกี าร
ฝึกอบรม
8. มีความรู้ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อกําหนดขอบเขตของการ
ฝึกอบรม
9. มีความรู้ในการเลือกวิธีที่จะฝึกอบรม
10. มีความรู้ในการสํารวจปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ของ
พนักงานขณะปฏิบัติงาน
11. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาว่าสามารถ
แก้ไขด้วยการอบรมได้หรือไม่
12. มีทักษะในการสอบถามปัญหาจาก
พนักงานถึงปัญหาที่เกิดขึน้ การปฏิบตั ิงาน
13. มีความรู้ในการทบทวนความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม
14. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นว่า
สามารถอบรมแก้ปัญหาเองได้หรือต้องขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

7. ผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึก
อบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟายใน
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะเฉพาะตัว ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันและเห็นว่ามีความจําเป็นมากที่สุด สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
7.1 ก่อนการฝึกอบรม
ตารางที่ 1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ 1) มีความรู้ใน
การสํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจัด
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 2) มีความรู้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในกระบวนการต่างๆ 3) มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะงานเบื้องต้นของพนักงานที่เกิดปัญหา
ตารางที่ 2 ด้านการจัดทําหลักสูตร

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
มัธยฐาน แปลผล
1. มีความรู้ในการสํารวจความต้องการของผู้เข้า 4.70 มากที่สุด
รับการอบรมเพื่อจัดหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการ
2. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการ 4.30 มาก
ปฏิบัติงานของพนักงานในกระบวนการต่าง ๆ
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มัธยฐาน แปลผล
4.20 มาก
4.19

มาก

4.15

มาก

4.13

มาก

4.13

มาก

4.13

มาก

4.11
4.05

มาก
มาก

4.05

มาก

4.03

มาก

3.97

มาก

3.81

มาก

สมรรถนะที่พึงประสงค์
มัธยฐาน แปลผล
1. มีความรู้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
4.83 มากที่สุด
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
2. มีความรู้ในการกําหนดวิธีการฝึกอบรมให้
4.18 มาก
สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
3. มีความรู้ในการกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร
4.13 มาก
4. มีความรู้ในการกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 4.07 มาก
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

ตารางที่ 2 ด้านการจัดทําหลักสูตร (ต่อ)
สมรรถนะที่พึงประสงค์
5. มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการ
จัดการอบรม
6. มีความรู้ในการกําหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม
7. มีความรู้ในการร่างแผนโครงการฝึกอบรม
8. มีความรู้ในการกําหนดคุณสมบัติของ
วิทยากร/ผู้บรรยาย ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ฝึกอบรม
9. มีความรู้ในการการจัดลําดับตารางการฝึกอบรม
10. มีทักษะในการสร้างสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมได้
11. มีความรู้ในการนําหลักสูตรที่มีอยู่เดิมมา
ปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ
12. มีความรู้ในการกําหนดลําดับก่อนหลังของ
เนื้อหาในหลักสูตร
13. มีความรู้ในการกําหนดงบประมาณในการ
จัดการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

มัธยฐาน แปลผล
4.06 มาก
4.05
4.05
4.03

มาก
มาก
มาก

4.02
4.00
3.97

มาก
มาก
มาก

3.91

มาก

3.92

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การจั ดทํ าหลั กสู ตร ได้ แก่ 1) มี ความรู้ ในการกํ าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ฝึกอบรม 2) มีความรู้ในการ
กํ า หนดวิ ธี ก ารฝึ ก อบรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม3) มีความรู้ในการกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร
ตารางที่ 3 ด้านการเตรียมการฝึกอบรม
สมรรถนะที่พึงประสงค์
มัธยฐาน
1. มีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่
4.35
2. มีทักษะในการติดต่อประสานงานแจ้ง
4.30
รายละเอียดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ
4.29
พื้นที่ฝึกอบรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
4.23
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับวิทยากร 4.19
6. มีความรู้ในการจัดเตรียมผู้ที่รับผิดชอบใน
4.17
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
7. มีความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวข้องกับ 4.10
การฝึกอบรม
8. มีทักษะในการตรวจสอบความพร้อมของ
4.09
สถานที่ฝึกอบรม
9. มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.05
โสตทัศนูปกรณ์
10. มีความรู้ในการกําหนดคัดเลือกผู้เข้ารับ
4.05
การฝึกอบรม
11. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ต้อง
4.03
ใช้ในการอบรม
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แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

17

ตารางที่ 3 ด้านการเตรียมการฝึกอบรม (ต่อ)
สมรรถนะที่พึงประสงค์
12. มีทักษะในการการจัดทําป้ายต่าง ๆ ที่ใช้
ในสถานที่ฝึกอบรม
13. มีทักษะในการจัดเตรียมของที่ระลึก,
อาหารและเครื่องดื่ม
14. มีทักษะในการจัดทําเอกสารต่างๆที่ใช้
ในการฝึกอบรม เช่น เอกสารลงทะเบียน,
กําหนดการ, ประกาศนียบัตร เป็นต้น

มัธยฐาน แปลผล
3.94 มาก
3.92

มาก

3.58

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การเตรียมการฝึกอบรมได้แก่ 1) มีทักษะในการจัดเตรียม
สถานที่ 2) มี ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ ประสานงานแจ้ ง
รายละเอียดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) มีทักษะในการ
จัดสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ฝึกอบรมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ตารางที่ 4 ด้านการจัดทําคู่มือ/เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม
สมรรถนะที่พึงประสงค์
1. มีความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ในการอบรม
2. มีทักษะในการจัดทํารูปเล่มได้ถูกต้อง
3. มีความรู้ในการกําหนดเรียงลําดับเนื้อหา
ตามที่หลักสูตรได้กําหนดไว้
4. มีความรู้ในการออกแบบประเภทของ
คู่มือ/เอกสารการประกอบการฝึกอบรม
5. มีทักษะในการติดต่อวิทยากรเกีย่ วกับเนื้อหา
6. มีทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา
7. มีความรู้ในการกําหนดจํานวนเอกสารตาม
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
8. มีความรู้ในการกําหนดวัสดุที่จะนํามาทํา
เอกสาร
9. มีทักษะในการประสานงานกับฝ่าย
จัดพิมพ์เอกสาร

มัธยฐาน แปลผล
4.75 มากที่สุด
4.21
4.17

มาก
มาก

4.17

มาก

4.13
4.10

มาก
มาก

4.00

มาก

3.42 ปานกลาง
3.30 ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การจั ดทํ าคู่ มื อ/เอกสารประกอบการฝึ กอบรม ได้ แก่
1) มีความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการอบรม 2) มีทักษะในการจัดทํารูปเล่ม
ได้ถูกต้อง 3) มีความรู้ในการกําหนดเรียงลําดับเนื้อหา
ตามที่หลักสูตรได้กําหนดไว้ และมีความรู้ในการออกแบบ
ประเภทของคู่มือ/เอกสารการประกอบการฝึกอบรม
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7.2 ขณะฝึกอบรม
ตารางที่ 5 ด้านการดําเนินการฝึกอบรม

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
มัธยฐาน แปลผล
1. มีทักษะในการบริหารการอบรมให้ดําเนินไป 4.50 มากที่สุด
ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
2. มีทักษะในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
4.42
มาก
กําหนดการได้
3. มีทักษะในการอํานวยความสะดวกให้แก่
4.25
มาก
วิทยากร
4. มีทักษะในการบริหารสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
4.25
มาก
ฝึกอบรม
5. มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4.16
มาก
6. มีทักษะในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้า 4.13
มาก
รับการอบรม
7. มีทักษะในการสร้างบรรยากาศในการ
4.13
มาก
ฝึกอบรม
8. มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
4.05
มาก
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
9. มีทักษะในการสามารถวิเคราะห์ผลการ
4.05
มาก
ดําเนินการฝึกอบรม
10. มีทักษะในการจัดทําบันทึกขณะฝึกอบรม 4.05
มาก
เพื่อเป็นข้อมูลในปรับปรุงการจัดอบรมใน
ครั้งต่อไป
11. มีทักษะในการจัดทํารายงานฝึกอบรม
3.89
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การดําเนินการฝึกอบรม ได้แก่ 1) มีทักษะในการบริหาร
การอบรมให้ ดํ า เนิ น ไปตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ กํ า หนดไว้
2) มีทักษะในการดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดการได้
3) มีทักษะในการอํานวยความสะดวกให้แก่วิทยากร และ
มีทักษะในการบริหารสื่อต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม
ตารางที่ 6 ด้านการเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม
สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
มัธยฐาน แปลผล
1. มีทักษะในการบริหารเวลาในการฝึกอบรมได้
4.64 มากที่สุด
2. มีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในหลักสูตร
4.63 มากที่สุด
ฝึกอบรม
3. มีทักษะตรงตามวัตถุประสงค์ในหลักสูตร
4.36 มาก
อบรม
4. มีความรู้ในการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ในการ
4.36 มาก
ฝึกอบรม
5. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการ 4.36 มาก
อบรมได้
6. ทักษะในการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการ
4.21 มาก
อบรม
7. มีทักษะในการสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ 4.17 มาก
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ตารางที่ 6 ด้านการเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม (ต่อ)
สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
มัธยฐาน
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.17
9. มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
4.13
10. มีทักษะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
4.08
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
11. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 4.08
ได้
12. มีความรู้ในการทําแผนการอบรม
4.07
13. มีทักษะในการเขียนเอกสารการอบรม
4.05
14. มีทักษะในการดึงดูดความสนใจในกิจกรรม 4.02
เชิงวิชาการ
15. มีความรู้ในการประเมินผลการถ่ายทอด
4.02
การอบรมได้

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม ได้แก่ 1) มีทักษะใน
การบริหารเวลาในการฝึกอบรมได้ 2) มีความรู้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในหลักสูตรฝึกอบรม 3) มีทักษะตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นหลั ก สู ต รอบรม มี ค วามรู้ ใ นการใช้
จิตวิทยาการเรียนรู้ในการฝึกอบรม และมีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้
7.3 หลังฝึกอบรม
ตารางที่ 7 ด้านการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
สมรรถนะที่พึงประสงค์
1. มีความรู้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
2. มีความรู้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลการ
ประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัด
อบรม
3. มีความรู้ในการกําหนดขอบเขตของการ
ประเมินตรงตามวัตถุประสงค์
4. มีความรู้ในการการสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินผล
5. มีความรู้ในการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
6. มีทักษะในการติดตามประเมินผล
7. มีทักษะในการทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินการฝึกอบรม
8. มีความรู้ในการกําหนดรูปแบบวิธีการ
ประเมินผล
9. มีความรู้ในการเลือกใช้เทคนิคในการประเมิน
10. มีความรู้ในการวางแผนการประเมิน
11. มีความรู้ในการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ประเมิน

มัธยฐาน แปลผล
4.64 มากที่สุด
4.17

มาก

4.17

มาก

4.13

มาก

4.13

มาก

4.10
4.10

มาก
มาก

4.05

มาก

4.05
4.02
4.00

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้าน
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมได้แก่ 1) มี
ความรู้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 2) มี
ความรู้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลการประเมินได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และมีความรู้ในการ
กําหนดขอบเขตของการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ 3)
มีความรู้ในการการสร้างเครื่องมือในการประเมินผล และ
มีความรู้ในการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
8. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและเห็นว่ามี
ความจําเป็นมากที่สุด พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ใน
ด้านก่อนการฝึกอบรมในเรื่อง 1) การหาความจําเป็นใน
การอบรมนั้น สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มี
ความรู้ในการสํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ 2) การ
จัดทําหลักสูตร สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มี
ความรู้ ใ นการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่
ฝึกอบรม 3) การเตรียมการด้านการฝึกอบรม สมรรถนะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ม ากที่ สุ ด คื อ มี ทั ก ษะในการจั ด เตรี ย ม
สถานที่ 4) การจั ด ทํ า เอกสารประกอบฝึ ก อบรม
สมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีความรู้ในการ
จั ดเตรี ยมข้ อมู ลเนื้ อหาให้ ตรงกั บวั ตถุ ประสงค์ ในการ
อบรม ด้านขณะฝึกอบรม 1) การดําเนินการฝึกอบรม
สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ม ากที่ สุ ด คื อ มี ทั ก ษะในการ
บริหารการอบรมให้ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ 2) การเป็นผู้บรรยาย สมรรถนะที่พงึ ประสงค์มากที่สุด
คือมีทักษะในการบริหารเวลาในการฝึกอบรมได้และมี
ความรู้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ด้านหลังการฝึกอบรม 1) การประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรมสมรรถนะที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ มีความรู้ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
9. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนัก
ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
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มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ และประเด็นต่างๆที่ควรนํามา
อภิปราย ดังนี้
9.1 ก่อนฝึกอบรม
9.1.1 การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม
นักฝึกอบรมจะต้อง มีความรู้ในการสํารวจความต้องการ
ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับ
ความต้ องการ
มี ความรู้ ในการวิ เคราะห์ ปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงานในกระบวนการ
ต่าง ๆ และมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะงาน
เบื้องต้นของพนักงานที่เกิดปัญหา เนื่องจากการหาความ
จําเป็นในการฝึกอบรมนั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างแรก
ในการจัดการฝึ กอบรม โดยมี ขั้นตอนที่สํ าคัญคื อการ
ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ [6] ซึ่งกล่าวไว้ว่า
การหาความจํ าเป็ นในการฝึ ก อบรมนั้ น หมายถึ งการ
ค้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร หรื อ ในหน่ ว ยงาน
ว่ ามี ปั ญหาเรื่ องใดบ้ าง ที่ จะสามารถแก้ ไขให้ หมดไป
หรื อ อาจทุ เ ลาลงได้ ด้ ว ยการฝึ ก อบรม โดยรวมไปถึ ง
พยายามหาข้ อมู ลพื้ นฐานของกลุ่ มบุ คลากรเป้ าหมาย
ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม จําเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความ
จํ า เป็ น ในการฝึ ก อบรมมี ห ลายวิ ธี เช่ น การสํ า รวจ
การสังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุม เป็นต้น
9.1.2 การจัดทําหลักสูตร นักฝึกอบรมจะต้องมี
ความรู้ ใ นการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
ที่ฝึกอบรม มีความรู้ในการกําหนดวิธีการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรมและมีความรู้ในการ
กําหนดเนื้อหาในหลักสูตร เนื่องจากการจัดทําหลักสูตร
นั้ น เป็ น ขั้ น ตอนการนํ า ปั ญ หาที่ ไ ด้ ผ่ า นการวิ เ คราะห์
สํารวจมาแล้วนั้นมากําหนดวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กั บวั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดการฝึ กอบรม สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ ดวงใจ [6] การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
หมายถึง การนําเอาความจําเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่
อย่ า งชั ด เจน มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ กํ า หนดเป็ น หลั ก สู ต ร
โดยอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา
เนื้อหาสาระหรือแนวทางการอบรม เทคนิคหรือวิธีการ
อบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น
ตลอดจนการกําหนดลักษณะของวิทยากร ผู้ดําเนินการ
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ฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อที่จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิด
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ขั้ น ตอนและเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมจนทําให้สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขลุล่วง
ไปได้ หรืออาจทํ าให้ ผู้ เข้ ารั บการอบรมทํ างานที่ได้ รั บ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.3 การเตรียมการด้านการฝึกอบรมนักฝึก
อบรมจะต้องมีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่ มีทักษะใน
การติดต่อประสานงานแจ้งรายละเอียดแก่หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งและมี ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
วิทยากร เนื่องจาก การเตรียมการด้านการฝึกอบรมนั้น
เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมการในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะ
ดําเนินการฝึกอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงใจ
[6] ที่ได้สรุปไว้ว่า เมื่อได้มีการจัดเตรียมโครงการฝึก
อบรม และเสนอขออนุ มั ติ ไ ปตามขั้ น ตอนเรี ย บร้ อ ย
เจ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฝึ ก อบรมควรจะต้ อ ง
ร่วมกันวางแผนดําเนินการฝึกอบรม ซึ่งระบุถึงกิจกรรม
ต่ า ง ๆ ขั้ น ตอน และแนวทางที่ จ ะดํ า เนิ น การอย่ า ง
ละเอียด พร้อมทั้งระบุลําดับการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ
ด้ ว ยว่ า สิ่ ง ใดจะต้ อ งดํ า เนิ น การก่ อ น-หลั ง ตลอดจน
กําหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบดําเนินการสําหรับแต่ละ
กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบทําให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
9.1.4 การจัดทําคู่มือ/เอกสารประกอบการฝึก
อบรมนักฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ในการจัดเตรียมข้อมูล
เนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการอบรม มีทักษะในการ
จั ด ทํ า รู ป เล่ ม ได้ ถู ก ต้ อ งและมี ค วามรู้ ใ นการกํ า หนด
เรียงลําดับเนื้อหาตามที่หลักสูตรได้กําหนดไว้ การที่ผล
ศึ กษาการค้ นคว้ าเป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากการจั ดทํ าคู่ มื อ/
เอกสารประกอบการฝึกอบรมนั้นเป็นขั้นตอนการจัดทํา
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชูชัย [7] ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า คู่มือ/เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมนั้น คือ ตัวกลางถ่ายทอดความรู้
ทัศนคติ และทักษะจากผู้จัดการฝึกอบรมไปยังผู้รับการ
ฝึกอบรม คู่มือฝึกอบรมนั้นช่วยให้ประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรมมีความเป็นรูปธรรมสูงขึ้น การที่จะสร้างคู่มือ
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีความรู้ในการ
สร้างเอกสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ฝึกอบรม
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9.2 ขณะฝึกอบรม
9.2.1 การดําเนินการฝึกอบรม นักฝึกอบรม
จะต้องมีทักษะในการบริหารการอบรมให้ดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ มีทักษะในการดําเนินการ ให้
เป็นไปตามกําหนดการได้และมีทักษะในการอํานวยความ
สะดวกให้แก่วิทยากร เนื่องจากการดําเนินการฝึกอบรม
เป็นขั้นตอนในการดําเนินการขณะฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ
ขณะที่จัดการฝึกอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย [7]
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในด้าน
การดําเนินการฝึกอบรมนั้น มีหน้าที่หลักคือ การช่วยเหลือ
อํานวยความสะดวกการจัดการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ
รวมถึ ง การบริ ห ารการจั ด การอบรมให้ เ ป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ประสงค์ ที่ จั ด การฝึ ก อบรม สร้ า งความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งวิ ท ยาการกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม และคอย
ประสานงานกันฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
9.2.2 การเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม
นักฝึกอบรมจะต้องมีทักษะในการบริหารเวลาในการฝึก
อบรมได้ มี ความรู้ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ในหลั กสู ตร
ฝึกอบรมและมีทักษะตรงตามวัตถุประสงค์ในหลักสูตร
อบรม เนื่องจาก การเป็นผู้บรรยาย/วิทยากรฝึกอบรม
เป็ นผู้ มี บทบาทสํ า คั ญในการดํ าเนิ นงานฝึ ก อบรมนั้ น
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
จัดการฝึกอบรม สามารถใช้จิตวิทยาดึงดูดให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความสนใจในเรื่องที่เข้ารับการอบรม สามารถ
เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมให้ได้ประโยชน์มากที่สุด สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหารเวลาในการจัดการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามกําหนดการที่ได้ วางไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัย แขก [8] ที่ได้กล่าวไว้ว่า วิทยากรในการฝึก
อบรมเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานฝึกอบรม ผู้
เป็นวิทยากรต้องมีความสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจทัศนคติและความสามารถ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่ง เกิดการเรียนรู้หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปตาม วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม
9.3 หลังการฝึกอบรม
9.3.1 การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
นักฝึกอบรมจะต้อง มีความรู้ในการกําหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน มีความรู้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูล
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การประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
และมีความรู้ในการกําหนดขอบเขตของการประเมินตรง
ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากการประเมินและติดตามผล
การฝึ กอบรมนั้ น เป็ นขั้ นตอนสุ ดท้ ายของการจั ดการ
ฝึกอบรม โดยผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินนั้นจะต้องมี
ความรู้ในการกําหนดวิธีการเก็บรวมข้อมูล สมารถสร้าง
เครื่ องมื อวั ดปละประเมิ นผลได้ ตรงตามวั ตถุ ประสงค์
รวมถึงการแปลผลการประเมินที่ได้มานั้นเพื่อนําไปเป็น
ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง การฝึ ก อบรมในครั้ ง ต่ อ ไปซึ่ ง
สอดคล้องกับบทความของ เสริมศรี [2] ที่ได้กล่าวไว้ว่า
การประเมินโครงการฝึกอบรมนั้น คือการใช้เครือ่ งมือการ
ประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของการฝึกอบรมว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงการประเมินภาพรวม
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้ประเมินนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน เพื่อที่ได้ได้นําข้อมูลจากการตัดสินใน
เรื่องโครงการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1) สถานประกอบการควรนําผลที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
2) สถานศึกษาควรนําผลที่ได้จากการวิจัยไป
ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามความต้องการของ
สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ควร
นําผลวิจัยนี้ไปใช้กําหนดเป็นสมรรถนะของนักฝึกอบรม
เพื่อใช้ในการบริหารงานฝึกอบรมได้
10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่ องจากการวิ จั ยครั้ ง นี้ ได้ ใ ช้ เทคนิ คเดลฟายใน
การศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาโดยอาศัยข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานวิจัยด้านนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ควรมีการศึกษาเติมเต็มโดยใช้การทําวิจัยในลักษณะการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดีเด่น
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