
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 6 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  ความหมายของการฝกอบรม 
2.  ประเภทของการฝกอบรม 
3.  วัตถุประสงคและความสาํคัญของการฝกอบรม 
4.  หัวขอการฝกอบรมพนักงานขาย 
5.  การวางแผนการฝกอบรม 
6.  การเขียนโครงการจัดการฝกอบรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการฝกอบรมได 
2.  บอกประเภทของการฝกอบรมได 
3.  บอกวัตถุประสงคและความสําคัญของการฝกอบรมได 
4.  บอกหัวขอการฝกอบรมพนักงานขายได 
5.  ระบุขอดีและขอเสียของการฝกอบรมแตละวิธีได 
6.  เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการฝกอบรมแตละวิธีได 
7.   จัดทําการวางแผนการฝกอบรมได 
8.   ระบุหัวขอการเขียนโครงการฝกอบรมได 
9.  เขียนโครงการจัดการฝกอบรมได 

                 10.  เสนอโครงการฝกอบรมพนักงานขายได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  6 การฝกอบรมพนักงานขายดวยตนเอง 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรยีน 
3  อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
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4.  คนควา เนือ้หาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ           
อินเทอรเน็ต 

5.  เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
6.  สรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร 
7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การฝกอบรมพนักงานขาย 
2.  หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  ใบกิจกรรม 
6.  ตัวอยางโครงการการฝกอบรม 
7.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  สังเกตจากการซักถามวิทยากร 

 4.  ประเมินผลจากการสรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร 
 5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
 6.  ประเมินผลจากการเขยีนโครงการจัดการฝกอบรม 
 7.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  6  
การฝกอบรมพนักงานขาย 

 
 หลังจากสรรหาและคัดเลือกพนักงานขายเขาปฏิบัติงานแลว ส่ิงที่สําคัญในการปฏิบัติงาน 
คือ  การฝกอบรมพนักงานขายเพื่อใหพนักงานนั้นไดมีประสบการณและ เปนพนักงานขายที่ดี 
ตอไปในอนาคต  ซ่ึงการฝกอบรมชวยสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานและการทํางานรวมกัน  
ในองคการ  โดยถือวาการฝกอบรมจะประกอบดวยหลายลักษณะไมวาจะเปนการปฐมนิเทศ
เพื่อใหพนักงานขายที่เขามาใหมมีความคุนเคยกับองคการหรือเมื่อทํางานแลว ตองฝกอบรม  
ตามความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่องคการตองเตรียม   ความพรอม
สําหรับการพัฒนาองคการไปสูการแขงขันและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด                              

 
ความหมายของการฝกอบรม 

นักวิชาการไดใหความหมายของ  การฝกอบรม (training)  ไวมากมายหลายทัศนะ 
ดังนี ้

การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานใหดีขึ้นในปจจุบันและอนาคต   โดยใชระยะเวลาสั้น ๆ การฝกอบรมเปน
กระบวนการที่ เกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติ ไดแก  การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ  และ            
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา 212) 
 การฝกอบรม หมายถึง  กระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปนระบบเพื่อที่จะหาทางใหมี  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรูและทักษะในการทํางานของพนักงานเพื่อการพัฒนา 
คุณภาพคนและคุณภาพงานใหดีขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และเกิดผลสําเร็จตอเปาหมาย
ขององคการ  (สมใจ  บุญทานนท, 2542, หนา 130 ) 
 การฝกอบรม  หมายถึง  กิจกรรมการฝกสอน  (coaching)  การชี้แจง  (instruction)  
และการสอนใหปฏิบัติงาน  (practice)  เพื่อใหพนักงานผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานิชํานาญ
ในการประกอบภารกิจมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญในการทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จใน  
การดําเนินธุรกิจ  (สุปญญา  ไชยชาญ, 2544, หนา 101) 
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การฝกอบรม  หมายถึง  กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนรูเกิดความรูและทักษะที่ตองการในงาน
ปจจุบัน (Mondy, Noe & Premeaux, 1999,  p.9) 

จากความหมายของ การฝกอบรม ขางตนนัน้สามารถสรุปความหมายของ การฝกอบรม 
หมายถึง กระบวนที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานขายใหมีความรู 
และทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพนกังานขายตาม
วัตถุประสงคขององคการ 
  

ประเภทของการฝกอบรม 

การพัฒนาพนกังานขายนั้นตองอาศัยการฝกอบรมพนักงานขายโดยทัว่ไปสามารถ
แบงไดเปน  2  ประเภทดงันี ้   

1.   การฝกอบรมเบื้องตน  (initial  training)  เปนการฝกอบรมสําหรับผูที่เริ่มมาเปน 
พนักงานขายที่ยังขาดประสบการณในการทํางานการขาย ซ่ึงการอบรมนั้นเพื่อช้ีแจงใหพนักงานขาย
เขาใจและมีความรูเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของบริษัท เชน ประวัติบริษัท นโยบายบริษัท 
ลูกคา  สภาพตลาด คุณภาพผลิตภัณฑ การแขงขันและเทคนิคการขายผลิตภัณฑแตละประเภท      
เปนตน  เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับสรางความพรอมในการทํางาน 

2.   การฝกอบรมตอเนื่อง  (continuing  or  refresher  training)  เปนการฝกอบรม
อยางตอเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดขึ้น  ในกรณีที่ทางบริษัทอบรมพนักงานขายเพื่อรักษา
พนักงานขายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวขอในการฝกอบรมจะเปนเรื ่องใหมที ่พนักงานขาย     
ควรรับทราบและเขาใจในเนื้อหาที่ฝกอบรม 
 การฝกอบรมตอเนื่องที่จัดใหแกพนักงานขายเปนการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค 
หลายประการ  ไดแก  (สมใจ  บุญทานนท, 2542, หนา 130-132) 
 2.1  เพื่อเปนการทบทวนความจํา ความเขาใจของพนกังานขายในทุกเรื่องทีไ่ดรับทราบ
จากการฝกอบรมครั้งกอนๆ  เกี่ยวกับ  กฎระเบียบ  ขอบังคับและเงื่อนไขตางๆ 
                2.2 เพื่อเปนการชี้แจงและแจงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งของบริษัท               
คูแขงขันและสภาพทั่ว ๆ  ไป  ไดแก  สินคาใหมของบริษัท นโยบายการดําเนินงานของบริษัท 
 2.3 เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู  ความเขาใจและตรวจสอบความถูกตองในดาน              
การปฏิบัติและเทคนิคตาง ๆ  แกพนักงานขายตามความตองการและความจําเปนของพนักงานขาย
และบริษัท 
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 2.4 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานขาย เพราะหลังจากพนักงานขาย
ทํางานไดสักระยะหนึ่งแลว  ความจําเจทําใหขาดความกระตือรือรนที่จะทํางานใหออกมา    
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร   
 

วัตถุประสงคและความสําคัญของการฝกอบรม 

การฝกอบรมเพื่อชวยใหพนักงานขายสามารถทําการขายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการอบรมเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานและแกไขสิ่งบกพรองของพนักงานขายอยู
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นบริษัทตองฝกอบรมพนักงานขายเพื่อลดอัตราการเขาออกของ
พนักงานขายได   จึงถือวาการฝกอบรมมีความสําคัญดังนี้  (จุฑา  เทียนไทย  และพรรณพิมล  
กานกนก, 2538, หนา 63) 

1.  เพื่อลดการเขาออกของพนักงาน  (reduced  turnover)  การฝกอบรมจะชวยให
พนักงานขายมีความรูในตัวผลิตภัณฑเปนอยางดีทราบถึงความตองการของลกูคาและจะตอบสนอง
ลูกคาอยางไร  รวมทั้งเทคนิคการปดการขายอยางมีประสิทธิภาพซึ่งการฝกอบรมจะชวยให
พนักงานขายมีขีดความสามารถดังกลาวขางตน ก็จะทําใหพนักงานขายมีความผิดพลาดใน     
การขายนอยลง  มีความสนุกสนานกับการทํางานขาย  ทําใหชวยลดอัตราการเปลี่ยนงานหรือ  
ลาออกจากบริษัทไปได 
 2.  เพื่อปรับปรุงความสัมพันธกับลูกคา  (improve customer relations) ผูซ้ือในวงการ
อุตสาหกรรมจะมีขอรองบน (complain) อยูเสมอวาเขามักจะเสียเวลากับพนักงานขายที่ไมได
เร่ือง ไมสามารถแกปญหาใหกับเขาได ขาดความรูในตัวผลิตภัณฑแตถาไดพบกับพนักงานขาย
ที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี จะเปนการดีมากเพราะพนักงานขายดังกลาวจะชวยแกปญหา
และตอบสนองความตองการของเขาไดดี ทําใหความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาเปนไป
อยางราบรื่น 

3.  เพื่อการสรางขวัญใหดีขึ้นและเพื่อการควบคุม  (better  morale  and  control)   
การฝกอบรมจะชวยเพิ่มความรูในตัวผลิตภัณฑและทักษะในการขาย ทําใหพนักงานเกิด      
ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น  และยังชวยกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตองานขาย  สรางขวัญกําลังใจ  
ใหดีขึ้น      

4.  เพื่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  (increased  sales)  โปรแกรมการฝกอบรมก็คือ
การเพิ่มขึ้นของยอดขาย  ผูบริหารการขายสวนใหญเชื่อวาพนักงานขายที่มีความรูความเขาใจใน
ผลิตภัณฑ  ตลาดและเทคนิคการขายดี  สามารถทํายอดขายไดดีกวาพนักงานขายที่ไมไดรับ   
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การฝกอบรม  ซ่ึงลูกคาจะชื่นชอบพนักงานขายที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี  และจะซื้อ
กับพนักงานขายที่มีความรูที่สามารถแกปญหาใหกับเขาได  ดังนั้นการฝกอบรมก็จะชวยให
บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได 

 

หัวขอการฝกอบรมพนักงานขาย 

 การฝกอบรมเปนหนาที่ของผูบริหารการขายที่ตองกําหนดหัวขอการฝกอบรม       
ใหเหมาะสมเปนกรณีไปเพื่อเลือกใชใหถูกตอง ซ่ึงหัวขอในการฝกอบรมพนักงานขาย                 
มีความสําคัญดังนี้ 

1.  ความรูเกี่ยวกับบริษัท พนักงานขายที่ปฏิบัติงานนั้นทุกคนตองมีความรูเกี่ยวกับ
บริษัท ไดแก  โครงสรางการบริหาร  คณะกรรมการและผูบริหาร  ผลการดําเนินการของบริษัท
ในอดีตจนถึงปจจุบัน  สภาพตลาด   การผลิต  การสงเสริมการตลาด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ  ใน
อนาคตของบริษัท  รวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ  ในการสั่งซื้อ  เชน  การชําระเงิน  จํานวนสั่งซื้อ   
การขนสง  ระยะเวลาการประกันและการคืนสินคา   

2.  ความรูเก่ียวกับสินคาหรือบริการ  พนักงานขายตองรูจักสินคาหรือบริการของ
ตัวเองและคูแขงขันเปนอยางดีเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  ลักษณะสินคา รูปแบบ สวนประกอบ กระบวนการผลิต อายุการใชงาน                    
 2.2  คาใชจายตอระยะเวลา  ขอบเขตของการใช  ขอควรระมัดระวัง  ราคาปกติ  

ราคาที่มีสวนลดตามจํานวนซื้อหรือตามระยะการชําระเงิน  หรือราคาพิเศษในชวงตาง ๆ  
         2.3  ความรูเร่ืองภายในบริษัท ไดแก  ขนาดของตลาดโดยประมาณ  สวนแบงของตลาด  

คูแขงขันที่สําคัญ กฎหมายหรือระเบียบแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่พนักงานขายจะตองปฏิบัติตาม   
 2.4 ประโยชนการใชงานและบริการที่จะไดรับจากบริษัท เชน  บริการสงสินคาฟรี 
 3.  ความรูเก่ียวกับลูกคา  พนักงานขายตองมีความรูเกี่ยวกับลูกคาเปาหมายแตละราย    
แตละพื้นที่  ซึ่งถือวามีความสําคัญตอพนักงานขาย  เพราะการที่ลูกคาจะซื้อสินคาหรือไมนั้น   
ขึ้นอยูกับพนักงานขายมีเทคนิคการเสนอขายสินคาตรงกับความตองการในสินคาแตละชนิด
หรือไม  ซึ่งลูกคาแตละรายอาจมีความจําเปนหรือความตองการที่เหมือนกัน  คลายกัน  หรือ
แตกตางกันออกไปซึ่งทําใหการเสนอขายและขอเสนอตาง ๆ  ในการจูงใจที่ใหกับลูกคา   
ยอมแตกตางกันออกไป              



 117 

4.  ความรูเก่ียวกับศิลปะการขาย  พนักงานจะเริ่มตั้งแตกระบวนการขายและนําไปใช
กับสถานการณจริงและลูกคาจริงในการเสนอขาย ซ่ึงพนักงานตองมีความรูในเรื่องกระบวน  
การขายไดเปนอยางดีและสามารถชวยใหการทํางานของพนักงานขายมีประสบการณจริง 

5.  กิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการขาย  พนักงานขายจะตองมีความรูนอกเหนือจาก   
ดานสินคาและบริการลูกคา และบริษัทแลวพนักงานขายตองมีความรูเกี่ยวกับดานอื่น ๆ เพื่อใช
ประกอบการขาย เชน  การทํารายงาน  การหาขอมูลการขาย  การตลาด  การจัดแสดงสินคา  
การตรวจสอบ   การบันทึกสตอกสินคา  การติดตั้งเครื่อง  การอบรมลูกคาหรือบริการตาง ๆ เชน
บริการการตอบคํารองทุกขของลูกคา  เปนตน 

 

การวางแผนการฝกอบรม 

 การวางแผนการฝกอบรมที่ดีตองมีการวางแผนการอบรมไวลวงหนา  เพื ่อให  
การฝกอบรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งการฝกอบรมจะตองพิจารณาปจจัย
ตาง ๆ  ดังนี้  ดังภาพที่  6.1 
    

 การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 
 
 

การกําหนดเปาหมาย 
  
 

การกําหนดเนือ้หาหัวขอในการอบรม  
 
 

การกําหนดวิธีการฝกอบรม 
 
 

การกําหนดวิธีการประเมินผลการฝกอบรม  
 
ภาพที่  6.1   กระบวนการวางแผนการฝกอบรม 
ที่มา  (สมใจ  บุญทานนท, 2542, หนา 139) 
 



 118 

1.  การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม  การฝกอบรมนั้นธุรกิจตองสํารวจถึง
ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาธุรกิจ 
มีปญหาในการดําเนินธุรกิจอะไรบางเพื่อจะไดแกปญหาไดทันตอเหตุการณ และนําไปพิจารณา
ใหสอดคลองกับการจัดการฝกอบรม     

2.  การกําหนดเปาหมาย  การฝกอบรมนั้นตองกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายในการฝกอบรม  เพื่อกลุมเปาหมายจะไดรับประโยชนใน    
การฝกอบรมและนําไปใชสําหรับการทํางาน 

3.  การกาํหนดเนื้อหาหัวขอในการอบรม  การฝกอบรมจะมีการกาํหนดหัวขอเรื่อง 
ในการอบรม และรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับการฝกอบรม  เชน  วัตถุประสงคการอบรม  
ระยะเวลาการอบรม  งบประมาณการอบรม และประโยชนของการฝกอบรม  เปนตน 
 4.  การกําหนดวิธีการฝกอบรม  จะตองพิจารณาถึงลักษณะของรูปแบบการฝกอบรม
ได  2  วิธี  ดังนี้ 
 4.1  วิธีการฝกอบรมที่เนนบทบาทของผูเขารับการฝกอบรม  มี  7  วิธี  ดังนี้ 

              4.1.1 การอภิปรายกลุมยอย (group discussion) การอภิปรายกลุมเปนแบง 
กลุมของผูอภิปรายออกเปนกลุม ๆ  ละ  5 – 20  คน  โดยมีวิทยากร  1  คนตอผูเขาอบรม       
โดยวิทยากรทําหนาที่ประสานงานหรือดําเนินการอภิปราย  ซ่ึงขึ้นอยูกับผูใหฝกอบรมจะเปนผูนํา
และกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมกันอภิปรายไดมากนอยเพียงใด ในการอภิปรายกลุม
วิทยากรจะกําหนดหัวขอเร่ืองสําหรับการอภิปรายแลวสรุปผลการอภิปรายและนําเสนอผลของ   
การอภิปรายตอสมาชิก พรอมทั้งแนวคิดแกพนักงานใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและ
บรรลุผลได 

                  4.1.1.1  ขอดีของการอภิปรายกลุมยอย 
           1)  ผูเขาอบรมสามารถแสดงความคิดเหน็ได 
           2)  สามารถหาขอยุติและแกไขปญหาได 
           3) ผูเขาอบรมมีความเขาใจกนัดีในหวัขออภิปราย 
           4) ผูเขาอบรมสามารถปรับตัวเขากันไดด ี
          5)  มีวิทยากรสําหรับการใหคําแนะนํา 

 4.1.1.2  ขอเสียของการอภิปรายกลุมยอย 
          1)  ตองมีประธานหรือหัวหนากลุมที่มีความรับผิดชอบจึงจะ 

สามารถอภิปรายกลุมได 
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           2)  การอภิปรายกลุมอาจกอใหเกิดปญหาภายในกลุมกรณี 

ความคิดเหน็ไมตรงกัน 
                            4.1.2   การประชุมกลุม (syndicate) เปนการประชุมเพื่อแกไขปญหาใน การทํางาน
โดยการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยโดยใหสมาชิกภายในกลุมมีความรูหรือประสบการณในเรื่อง
เดียวกัน  ซ่ึงสมาชิกในกลุมจะมีประมาณ  6 – 12  คน  แลวทําการเลือกประธานกลุม  เลขากลุม 
และอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ในแตละกลุมจะมีวิทยากรคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ
และหาขอสรุปเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม  
 4.1.2.1  ขอดีของการประชุมกลุม 

 1)  ผูเขาอบรมเปนผูประสบการณการทํางานเหมือนกัน 
 2)  ผูเขาอบรมสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนาได 
 3)  ผูเขาอบรมมีการประสานงานกันภายในกลุม 
 4)  มีวิทยากรสําหรับใหคําแนะนํา 

                                     4.1.2.2  ขอเสียของการประชุมกลุม 
  1)  สมาชิกภายในกลุมแตละคนอาจมีความคิดที่แตกตางกัน 
ออกไป 

       2)  ไมสามารถควบคุมไดในการประชุม 
 4.1.3  การใชกรณีศึกษา  (case  study)  เปนวิธีการในการนําเอาปญหาทีเ่กิดขึน้ 
จริงในอดีตมาปรับปรุงหรือหาแนวทางในการแกไขใหเหมาะสมกับปญหา  ซ่ึงผูเขารับการอบรม  
ตองพิจารณาแกไขใหได 

 4.1.3.1  ขอดีของการใชกรณศีึกษา 
  1)  ผูเขาอบรมไดเรียนรูจากสถานการณจรงิ 

2)  ผูเขาอบรมไดแสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอ่ืน 

3)  ผูเขาอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึง 
กันและกันได 

4) ทําใหผูเขารับมีการคิดและวิเคราะหในปญหาตาง ๆ  และ  
นําไปพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได 
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4.1.3.2  ขอเสียของการใชกรณีศึกษา 

 1)  ขอมูลที่ใชสําหรับการอบรมไมถูกตอง  เพราะในบางเรื่อง 
หนวยงานอาจถือวาเปนความลับ 

 2)  เสียเวลาในการพิจารณาปญหา 
 3)  บางครั้งไมสามารถนําไปแกไขปญหาไดจริง 

 4.1.4  การแสดงบทบาทสมมุติ  (role  playing)  เปนการฝกอบรมที่คลายกับ 
การแสดงละครโดยการแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยไดแสดงความคิดเห็นและประสบการณ
ของตนเองโดยมีวิทยากรสังเกตพฤติกรรมของผูแสดงและผูเขารวมการอบรมไดเกิดการเรียนรู 
เชน  การสาธิตการขาย  
 4.1.4.1  ขอดีของการแสดงบทบาทสมมุติ 
  1)  สามารถทําใหผูเขาอบรมเกิดความสนใจไดมาก 

2)  เสริมสรางใหผูเขารับการอบรมไดแสดงความสามารถได 
3)  ผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและปฏิบัติงานจริง ๆ  ได 

   4)  ผูเขารับการอบรมไดเห็นพฤติกรรมของผูอ่ืนก็จะสังเกต 
และสามารถนําไปปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางชัดเจน 

 4.1.4.2  ขอเสียของการแสดงบทบาทสมมุติ 
  1)  เสียเวลาในการเตรียมงานนาน 

2)  บทบาทสมมุติไมเหมือนกับการปฏิบัติงานจริง ๆ  ได 
3)  ไมสามารถเลือกผูแสดงที่เหมาะสมได 

 4.1.5  กิจกรรมการเรียนรู  (game)  เปนการใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรูและ 
มีสวนรวมโดยการจัดกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื ่อไมใหเกิดการเบื่อแตการทํากิจกรรม
จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงควาจะใหอะไรกับผูเขารวมอบรม นอกจากนี้จะตองเลือกกิจกรรมให
เหมาะสมกับหัวขอเร่ืองอบรม  อายุ  เพศ  การศึกษา  และสถานที่ในการจัดอบรมดวย 
 4.1.5.1  ขอดีของกิจกรรมการเรียนรู 

1)  ผูเขาอบรมมีการเรียนรูและรวมมือการทํากิจกรรมอยาง 
เต็มที่ 

   2)  ผูเขารับการอบรมจะเรียนรูประสบการณจากการทํา 
กิจกรรม 
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 4.1.5.2  ขอเสียของกิจกรรมการเรียนรู 
  1 )    การเลือกกิจกรรมตองใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงคขององคการ 
  2)  ผูดําเนินกิจกรรมตองเปนผูมีความรูและความสามารถสูง 
 4.1.6  การฝกอบรมระหวางการทํางาน  (on – the – job  training)  เปนวิธีที่นิยมใชกัน
สําหรับการฝกอบรมโดยการนําเอาทักษะที่ฝกจากหองเรียนมาใช การฝกอบรมวิธีนี้จะให
พนักงานขายเกาหรือผูจัดการฝายขายนําพนักงานขายใหมไปเยี่ยมลูกคา แลวสังเกตการทํางาน
เพราะสามารถทําความคุนเคยกับสภาพที่แทจริงของงานได และสามารถเรียนรูวิธีการทํางาน    
ที่ถูกตองไดดีตลอดจนสามารถซักถามขอของใจตาง ๆ  ไดในกรณีที่เกิดปญหา 
 4.1.6.1  ขอดีของการฝกอบรมระหวางการทํางาน   
    1)  ผูเขาอบรมเกิดการเรยีนรูไดในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะได 
สัมผัสการปฏิบัติจริง 
  2)  เสียคาใชจายนอย 
     4.1.6.2  ขอเสียของการฝกอบรมระหวางการทํางาน   

1)  การฝกอบรมพนักงานไดจํานวนนอยเพราะอุปกรณ   
การอบรมอาจมีไมพอเพยีง 
  2)  อาจมีปญหาในขณะการฝกอบรมเพราะมีการสอนงาน 
ขณะที่การผลติยังคงดําเนนิอยู 
 4.1.7  การใหศึกษาเอง  (self - study)   เปนการมอบหมายใหพนักงานขายใหม 
ทําการศึกษาวธีิการขาย  เทคนิคการขายจากคูมือของบริษัท เทปบันทกึภาพเมื่อศึกษาแลวจะทํา
การทดสอบความพรอมและความเขาใจการขายวาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงได  
 4.1.7.1  ขอดีของการใหศึกษาเอง 
            1)  เปนการชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกใชความสามารถ
ในการวิเคราะหและตดัสินใจภายใตสถานการณที่เปนจรงิ 
  2)  พนักงานมอุีปกรณชวยสําหรับการปฏิบัติงาน 
 4.1.7.2  ขอเสียของการใหศกึษาเอง 
            1)  วิทยากรหรือประธานกลุมไมทราบบทบาทของตนเอง 

2)  ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมาก 
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  4.2  วิธีการฝกอบรมที่เนนบทบาทของวิทยากร  มี  4  วิธี  ดังนี ้ 
   4.2.1  การอภิปรายเปนคณะ  (panel  discussion)  เปนการอภิปรายโดยมี
บุคคล 2  กลุม  คือวิทยากรประมาณ  3 – 5  คน และผูเขารับการอบรม  โดยวิทยากรจะถายทอด
ความรูและประสบการณ  โดยจะมีหนาที่ใหการแนะนําผูเขาการอบรม  การควบคุมเวลาการอบรม  
สรุปประเด็นสําคัญ ซ่ึงวิธีนี้วิทยากรตองเปดโอกาสใหผูเขาอบรมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 4.2.1.1  ขอดีของการอภิปรายเปนคณะ 
  1)  ผูเขาอบรมไดรับการถายทอดความรูและประสบการณจาก 
วิทยากร 
  2)  มีวิทยากรจํานวนหลายคนที่ใหความรู 
  3)  ผูเขาอบรมสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได 
               4.2.1.2  ขอเสียของการอภิปรายเปนคณะ 
  1)  ผูอภิปรายแตละคนอาจมีเวลานอยสําหรับการอภิปราย 
  2)  วิทยากรอาจไมสามารถตอบปญหาไดทั้งหมด 
             4.2.2  การบรรยาย  (lecture)  เปนการบรรยายแบบการถายทอดความรูและ 
ประสบการณใหแกผูเขารวมอบรมโดยกําหนดขอบเขตของเนื้อหาวิธีการถายทอดความรูตลอดจน
ระดับขั้นตอนการบรรยาย  วิธีการบรรยายเปนวิธีการที่สะดวกและประหยัดซึ่งการบรรยายจะมี
อุปกรณสําหรับการบรรยาย เชน สไลด รูปภาพประกอบ เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมีความเขาใจ
รวมทั้งสามารถซักถามขอสงสัยตาง ๆ ได 

     4.2.2.1  ขอดีของการบรรยาย 
 1)  วิทยากรสามารถถายทอดความรูและประสบการณตรงตาม 

วัตถุประสงคของการอบรม 
 2)  เนื้อหาสําหรับการบรรยายตรงตามหวัขอที่กําหนด 

    4.2.2.2  ขอเสียของการบรรยาย 
                                            1)  เปนการสื่อสารทางเดียว 
                                            2)  ผูเขาอบรมไมคอยใหความสนใจในการบรรยาย 

          4.2.3  การบรรยายเปนชุด  (symposium)  เปนการบรรยายที่กําหนดหัวขอเรื่อง 
ไวโดยวิทยากรหลาย ๆ  คนและบรรยายทีละคนโดยไมมีลักษณะของการสนทนาแตระหวาง
การบรรยายจะมีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ  ซ่ึงวิธีนี้เหมาะสําหรับการเสนอความคิดเห็น        
การสํารวจปญหาและการแนะแนวทางใหผูเขารับการอบรมไปเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติม  
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4.2.3.1  ขอดีของการบรรยายเปนชุด 
1)  สามารถใชไดกับผูเขาอบรมจํานวนมาก 
2)  มีความนาสนใจมากกวาการใชวิทยากรบรรยายคนเดียว 
3)  ผูเขาอบรมไดรับความรูและประสบการณอยางเต็มที ่

4.2.3.2  ขอเสียของการบรรยายเปนชุด 
1)  วิทยากรแตละคนอาจใชเวลานอยเกินไปจนไมสามารถ 

อธิบายไดครบถวน 
 2)  บรรยากาศภายในหองไมนาสนใจฟงทําใหเกิดความเบือ่หนาย 
 4.2.4  การสาธิต (demonstration) เปนวิธีการสาธิตโดยวิทยากรจะแสดงและ
อธิบายใหผูเขารวมอบรมไดเห็นถึงวิธีการหรือการกระทําบางอยาง  ซึ่งการสาธิตจะรวมถึง 
การแสดงและอธิบายโดยใชวิธีทดลองและการแสดงตัวอยางประกอบรวมกับวิธีการฝกอบรม
อ่ืน ๆ เชน  การสาธิตนวดหนา  การสาธิตการใชเครื่องกรองน้ํา  เปนตน 

4.2.4.1  ขอดีของการสาธิต 
1)   เปนการแสดงใหเหน็จริงทลีะขั้นตอนของกระบวนการสาธิต 
2)  ทําใหผูเขาอบรมเขาใจและเชื่อมั่นในสนิคามากขึ้น 
3)  ผูเขาอบรมสามารถซักถามขอสงสัยระหวางการสาธิตได 

กรณีไมเขาใจ 
4.2.4.2  ขอเสียของการสาธิต 

1)  ตองเสียเวลาในการเตรียมอุปกรณสําหรับการสาธิตมาก 
2)  ผูเขาอบรมตองมีจํานวนไมมาก 

             ซึ ่งการฝกอบรมสําหรับพนักงานขายนั ้นจะสมบูรณและ     
มีประสิทธิภาพไดนั้นจะมีปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการอบรมดังนี้  
 (1)  กอนการเริ่มการฝกอบรมควรใหผูเขารวมฝกอบรมและ 
ผูบริหารการขายทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการจัดอบรมใหตรงกัน 
 (2)  สถานที่การฝกอบรมจะใชภายในหรือภายนอกบริษัทขึ้น 
อยูกับงบประมาณระยะเวลา จํานวนผูรับการอบรมและอุปกรณในการใชในการอบรม 
 (3) เอกสารในการฝ กอบรมจะต องม ีสําหร ับประกอบ      
การฝกอบรมเพื่องายตอการเขาใจและผูเขารับการอบรมสามารถนํากลับไปศึกษาได 
 (4)  การฝกอบรมพนักงานขายตองพยายามจัดวิทยากรที่มี 
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ประสบการณและใหผูเขารับการอบรมไดฝกทักษะ เชน การพูด การทํากิจกรรม การวิเคราะห 
เปนตน 
 (5)  วิทยากรอาจเปนบุคคลจากภายในหรือภายนอกก็ไดแตควร
พิจารณาถึงหัวขอเร่ืองใหในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับวิทยากร โดยวิทยากรตองสามารถ      
มีศิลปะในการถายทอดการจูงใจและคําพูดที่งายตอการเขาใจเพื่อทําใหผูเขารับการอบรม        
เกิดความสนใจ 

 (6)  บรรยากาศในหองฝกอบรมควรมีแสงสวางและขนาดของ 
หองเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 5.  การกําหนดวิธีการประเมินผลการฝกอบรม  เปนการประเมินผลหลังจากการฝกอบรม
ส้ินสุดโดยการใชแบบสอบถามหรือการสังเกตพฤติกรรมในระหวางการฝกอบรม ซ่ึงการวัดผล
นั้นมีความสําคัญตอการฝกอบรมเพราะจะตองติดตามดูวาพนักงานที่เขารับการฝกอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้นมากนอยเพียงใดรวมทั้งสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงโดยติดตามไปดู
จากผลการปฏิบัติงาน  ดังตารางที่  6.1 
 
ตารางที่ 6.1 แบบการประเมนิผลการฝกอบรม 
 

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานของบริษัท ราชภัฏเทคโนโลยี จํากัด วันที…่…......เดือน…….พ.ศ….. 

หัวขอการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1.  การสัมมนาไดบรรลุวัตถุประสงค
ตอไปนี้เพยีงใด 
   1.1 เพิ่มพูนความรูความเขาใจหลักการ
ขายแบบทันสมัย 
   1.2 เพิ่มพูนความรูความเขาใจในการ
เตรียมการขาย 
   1.3 เพิ่มความเชื่อมั่นในศกัยภาพของ
พนักงานขาย 

     

ตารางที่  6.1  แบบการประเมินผลการฝกอบรม  (ตอ) 
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หัวขอการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

2. ทานมีความคิดเห็นวามีการใชเวลาใน
การฝกอบรมครั้งนี้เปนอยางไร 
   2.1 เวลาที่ใชในการบรรยาย 
   2.2 เวลาที่ใชในการประชมุกลุมยอย 
   2.3 เวลาที่ใชในการรายงานผลการ
ประชุมยอย 

3. ความคิดเหน็เกี่ยวกบัวิทยากรผูบรรยาย 
   3.1 ความสามารถในการถายทอด 
ความรู 
   3.2 สามารถอธิบายไดชัดเจนตรง
ประเด็นเพียงใด 
   3.3 การเราความสนใจและการสราง
บรรยากาศไดดีเพียงใด 
   3.4 เมื่อพิจารณาโดยสวนรวมแลวทาน
คิดวาเปนอยางไร 

     

4. ทานมีความคิดเห็นตอสถานที่และ
บริการตางๆ เปนอยางไร 
   4.1 เอกสารและอุปกรณประกอบการ
ฝกอบรม 
   4.2 สถานที่ฝกอบรม 
   4.3 บริการอาหารวางและเครื่องมือ 

     

5.ทานมีความรูความเขาใจกอนหลังการฝกอบรมในครั้งนี้มากนอยเพยีงใด 
    (มากใหคะแนนมาก  นอยใหคะแนนนอย) 
    กอน 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    หลัง 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ตารางที่  6.1  แบบการประเมินผลการฝกอบรม  (ตอ) 
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6.เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้จะเปน    ประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
ทานเพียงใด     
                  มากที่สุด                  มาก                ปานกลาง                  นอย                    นอยที่สุด   
7.การที่บริษัทจัดฝกอบรมครั้งนี้ทานพอใจหรือไม 
                 พอใจมาก                          พอใจ                   ไมพอใจ 
8.ถามีโอกาสทานอยากใหทางบริษัทจัดฝกอบรมหรือสัมมนาเรื่องอะไรอีกบาง 
โปรดระบุหัวขอเร่ือง........................................................................................................ 
9.โปรดบรรยายความรูสึกของทานภายหลังการฝกอบรมครั้งนี้................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
10.ขอเสนอแนะและขอวิจารณอ่ืน ๆ 
....................................................................................................………………………………. 
........................................................................................................……………………………. 

 
 ที่มา ( ทวีศักดิ์   สุวคนธ , 2543, หนา 113) 
 

การเขียนโครงการจัดการฝกอบรบ 

 การฝกอบรมของบริษัทไดนั้นจะตองมีโครงการโดยจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ    
ในการฝกอบรมตามระดับดังนี้ 

1.  ชื่อโครงการ  เปนการกําหนดชื่อโครงการที่จะจัดการฝกอบรม  เชน  โครงการ 
ฝกอบรมผูบริหารการขาย เปนตน 

  2.  หลักการและเหตุผล  เปนการเขียนถึงความจําเปนและเหตุผลของการฝกอบรม  
เพื่อบอกถึงที่มาของการอบรมและความสาํคัญของโครงการ 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ  เปนสิ่งที่ผูจัดการฝกอบรมตองการไดรับจากโครงการ
ที่จัดใหแกผูเขารับการอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะและเทคนิคการขายและ
นําไปใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

4.  หลักสูตรในการฝกอบรม  เปนการกําหนดหัวขอจะทําการฝกอบรม  รวมทั้งวัน 
เวลาและวิทยากรการฝกอบรม 



 127 

5.  ระยะเวลาการฝกอบรม  เปนการกาํหนดระยะเวลาในการฝกอบรม  วามีจาํนวนกีว่นั  
ตั้งแตวนัใดถึงวันใด  เชน  ระหวางวนัที่ 1 – 3  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2548  เปนเวลา  3  วนั  เปนตน 

6.  สถานที่การฝกอบรม ผูจัดการฝกอบรมจะตองกําหนดสถานที่ใหผู เขารับ          
การอบรมทราบใหชัดเจน  เชน  ณ หองประชุมจินดามณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

7.  รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม  เปนการแนบรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร  นัดแนะและทํากิจกรรมรวมกัน 

8. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  เปนการกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมวา       
แตละรุนจะมีจํานวนกี่คน 

9.   คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  การฝกอบรมจะตองกําหนดกลุมผูเขารับการฝกอบรม   
เพื่อจะเขาใจในเรื่องของการฝกอบรมเหมือนกัน  เชน  ตําแหนงอะไรและมีคุณสมบัติอะไรบาง 

10. รายชื่อวิทยากร  ผูจัดการฝกอบรมตองระบุชื่อวิทยากร  คุณวุฒิ  ความสามารถ 
ประสบการณทํางานและจํานวนวิทยากรที่จะใชในการฝกอบรม 

11. งบประมาณการฝกอบบรม  จะตองระบุคาใชจายและงบประมาณคาใชจายตาง ๆ  
ไวในโครงการฝกอบรมโดยแยกประเภทของคาใชจายตาง ๆ  อยางชัดเจน 

12.  การประเมินผลโครงการ  ระบุถึงวิธีการ  เนื้อหา  วัตถุประสงคและระยะเวลาที่จะ
ประเมินผลเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเตรียมตัว 

13. ผูรับผิดชอบโครงการการฝกอบรม  ตองมีการระบุหนวยงาน  ระบุช่ือและตําแหนง
ผูรับผิดชอบเพื่อความสะดวกในการติดตอ 

14. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร   การฝกอบรมจะมีการมอบวุฒิบัตรใหแกผูเขารับ 
การอบรม  (ถามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

 การฝกอบรม เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับองคการและพนักงานเพื่อเปนการเพิ่มพูน         
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานขายใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น     
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ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพนักงานขายตามวัตถุประสงคของบริษัท              
โดยการ ฝกอบรมมี 2 ประเภทคือ 1) การฝกอบรมเบื้องตน เปนการฝกอบรมใหกับพนักงานเขาใจ
ถึงรายละเอียดตาง ๆ ของบริษัท  และ 2)  การฝกอบรมตอเนื่อง  เปนการฝกอบรมใหกับพนักงาน       
มีความชํานาญเพิ่มมากขึ้นเพื่อใชสําหรับการพัฒนาพนักงานขาย  ซ่ึงการฝกอบรมมีวัตถุประสงค
เพื่อลดการเขาออกของพนักงานขาย สรางความสัมพันธกับลูกคา สรางขวัญและการควบคุมและ
รวมถึงการเพิ่มยอดขาย 
 ดังนั้นการฝกอบรมจึงตองมีหัวขอการฝกอบรมพนักงานขายที่เกี่ยวกับบริษัท สินคา
หรือบริการ  ลูกคา  ศิลปะการขาย  และกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการขาย  โดยจะนําไปวางแผน   
การฝกอบรมได  5  ขั้นตอนคือ  1) การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม 2) การกําหนด      
เปาหมาย 3) การกําหนดเนื้อหาหัวขอในการอบรม  4) การกําหนดวิธีการฝกอบรมและ                
5) การกําหนดวิธีการประเมินผลการฝกอบรม   

โดยการฝกอบรมนั้นจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ สําหรับการจัดการฝกอบรม
ดังนี้คือ  1) ช่ือโครงการ 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงคของโครงการ 4) หลักสูตรใน
การฝกอบรม 5) ระยะเวลาการฝกอบรม 6) สถานที่การฝกอบรม 7) รายช่ือผูเขารับการฝกอบรม       
8) จํานวนผู เขารับการฝกอบรม 9) คุณสมบัติผู เขารับการฝกอบรม  10) รายช่ือวิทยากร           
11) งบประมาณการฝกอบรม  12) การประเมินผลโครงการ  13) ผู รับผิดชอบโครงการ             
การฝกอบรม  และ 14)  วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 
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แบบฝกหดับทที่  6 
 

1.  จงอธิบายถึงความหมายของการฝกอบรม 
2.  ประเภทของการฝกอบรมมีกี่ประเภทอะไรบาง จงอธิบาย 
3.  จงบอกถึงวตัถุประสงคและความสําคัญของการฝกอบรม 
4.  หัวขอการฝกอบรมพนักงานขายมีอะไรบาง จงอธิบาย 
5.  จงบอกถึงขอดีและขอเสียของการอภิปรายกลุม 
6.  จงบอกถึงขอดีและขอเสียของการแสดงบทบาทสมมุติ 
7.  จงบอกถึงขอดีและขอเสียของการสาธิต 
8.  การฝกอบรมจะสมบูรณไดนั้นมีปจจัยอะไรบางที่เกีย่วของ จงอธิบาย 
9.  การเขียนโครงการจัดการฝกอบรมมีอะไรบาง จงอธบิาย 
10.  ใหนกัศึกษาเขียนแบบประเมินผลการฝกอบรมมา  1  ตัวอยาง 
11.  ใหนกัศึกษาแบงกลุมไปหาตัวอยางโครงการจัดการฝกอบรมจากอินเทอรเน็ตแลวนําเสนอ 
       หนาชั้นเรยีน 
12.  ใหนกัศึกษาแบงกลุมเขยีนโครงการจดัการฝกอบรมมา  1  โครงการ 
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