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การศึกษาครัง้ นี้ มวี ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ เปรีย บเทีย บคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับ ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนั กงานฝ่ าย
ปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ และศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม รวมถึงเพื่อพัฒนาและทดสอบตัวแบบเชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลในการฝึ กอบรม ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในเส้นทางการเดินรถสาย
เหนือ ซึง่ ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร SMART Station ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 จํานวนทัง้ หมด 320 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
และค่าตํ่าสุด และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบประเภท Nonparametric Methods โดยวิธี Kruskal-Wallis H Test การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์เส้นทางบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการศึก ษา พบว่า 1) พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถที่มคี ุ ณ ลักษณะส่ วนบุ ค คลต่ างกัน มีประสิท ธิผ ลในการฝึ กอบรมไม่
แตกต่างกัน 2) คุณลักษณะของผู้อบรม ทัศนคติต่องานและอาชีพ ทัศนคติต่อการฝึ กอบรม คุณลักษณะขององค์การ การออกแบบการ
ฝึกอบรม และแรงจูงใจของผูอ้ บรมเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมได้รอ้ ยละ 15.0, 37.0, 39.2, 54.6, 56.1 และ 48.1 ตามลําดับ และ 3) การทดสอบตัวแบบเชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลในการฝึ กอบรม มีค่า
เท่ากับ .8728 ค่า
เท่ากับ .8707 ค่า Q เท่ากับ .9837 ค่า W เท่ากับ 3.253 และค่า
เท่ากับ 5.991 แสดงว่า ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึ กอบรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คําสําคัญ: ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

Abstract

The study objectives were to 1) compare the personal characteristics and training effectiveness of traffic operation
officers employed by the State Railway of Thailand (SRT), 2) study the influential factors regarding the training effectiveness of
traffic operation officers, and 3) develop and test a causal model of training effectiveness. The research population was
selected as traffic operation officers who operated in the Northern route and participated in SMART Station seminar workshop
*

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สกล บุญสิน ที่
กรุณาให้ขอ้ แนะนํ าและคําปรึกษาที่มคี ุณค่า และขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับการให้ทุนสนับสนุ นการทํา
วิทยานิพนธ์ในครัง้ นี้
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training program for fiscal year 2012-2015 consisted of 320 trainees. A questionnaire survey was employed as the research
instrument. Statistics utilized to test the hypothesis and the causal model of training effectiveness of traffic operation officers
with empirical data included 1) frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum, and minimum, 2) nonparametric
methods by the Kruskal-Wallis H test, 3) simple regression analysis, and 4) path analysis based on multiple regression
analysis.
Results indicated that 1) traffic operation officers employed by the SRT with different personal characteristics had no
different training effectiveness, and 2) influential factors regarding training effectiveness of the traffic operation officers included
trainee characteristics, career and job attitude, attitude toward training, organizational characteristics, training design, and
trainee motivation. These variables affected training effectiveness at 15.0, 37.0, 39.2, 54.6, 56.1 and 48.1 percent respectively.
= .8728,
= .8707, Q = .9837, W =
3) Testing the causal model of the training effectiveness showed that the
3.253 and
= 5.991 indicating that the model fitted with the empirical data.
Keywords: Training Effectiveness, Training Evaluation, Traffic Operation Department, The State Railway of Thailand
Paper type: Research

1. บทนํา

ภายใต้ ก ระแสความเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และ
รุ น แรงในปั จจุ บ ั น ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ได้ ร ับ
ผลกระทบอย่ า งบ่ อ ยครัง้ จนทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถปรับ ตัว ได้อ ย่ า ง
ทันท่วงที และอาจประสบกับปั ญหาหลายประการ เช่น พนักงาน
ขาดความรูแ้ ละทักษะทีท่ นั สมัย พนักงานขาดศักยภาพและความ
พร้อมในการปฏิบตั งิ าน องค์การมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ผู้อ่ืน ลดลง เป็ นต้ น เพื่อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงดัง กล่ าว การ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มศี กั ยภาพจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ และ
องค์การต่างหันมาให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมมากขึน้ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพให้กบั ทัง้ ตัวพนักงานและประสิทธิภาพในการแข่งขันของ
องค์การ
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติของผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่ผ่านมา ยังแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพด้านการให้บริการของ
พนักงานสถานีและความตรงเวลาในการเดินรถอยู่ในระดับที่ไม่ดี
นั ก (Nopbanjobsuk, 2000) ยิ่ง ไปกว่ า นั ้น การรถไฟฯ ยัง เคย
ประสบกับ เหตุ การณ์ ส ะเทือ นขวัญ ต่ อ ประชาชน การขาดความ
โปร่งใสในการบริห ารจัดการสิน ทรัพ ย์และการทําธุรกิจที่ข าดทุ น
สะสมอย่างต่อเนื่อง (Thansettakij, 2015) ซึ่งปั ญหาดังกล่าวทําให้
ประชาชนขาดความมั ่นใจในการเข้ามาใช้บ ริก ารและยังคงเป็ น
ปั ญหาทีส่ ร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้แก่การรถไฟฯ เสมอมา
ทีผ่ ่านมา การรถไฟฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นอย่ างดี จึงได้กํา หนดโครงการฝึ ก อบรมใน
หลัก สู ต รสัม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร SMART Station ขึ้น เพื่ อ ให้
พนั ก งานฝ่ ายปฏิบ ัติ ก ารเดิน รถได้ม ีค วามรู้ค วามเข้าใจในการ
ให้บริการแบบ SMART และช่ ว ยเสริมสร้างความสามารถให้ก บั
พนักงานให้มศี กั ยภาพในด้านการบริการตามมาตรฐานของสากล
รวมถึง เกิด การแลกเปลี่ย นข้อ คิด เห็ น ระหว่ างพนั ก งานกับ ผู้ ท่ี

เกีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
ปฏิบ ัติ ง านด้ า นบริก าร ด้ ว ยการนํ า รู ป แบบการให้ บ ริก ารแบบ
SMART มาใช้ ในการออกแบบหลัก สู ต รการฝึ ก อบรม โดยจะ
มุง่ เน้นการเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการ (Satisfaction) การ
ส่งเสริมให้พ นักงานสถานีมคี วามเต็มใจ มีส หี น้ า ยิ้มแย้มแจ่มใส
และเอาใจใส่ต่อผูใ้ ช้บริการ (Mind) มีความกระตือรือร้นและแข็งขัน
(Active) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท่ี ใ กล้ ช ิ ด และอบอุ่ น ดั ง่ คน คุ้ น เค ย
(Relation) และการเดิน รถที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ตรงต่ อ เวลา และมี
ความปลอดภัย (Traffic) (Personal Management Department,
The State Railway of Thailand, 2013)
อย่างไรก็ตาม การจัดฝึ กอบรมทัวๆไปตามรู
่
ปแบบเดิม
ทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มายังไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง เนื่องจากการ
เข้ารับการอบรมของผู้อบรมมักอยู่ในลักษณะของการได้รบั คําสัง่
จากผู้บ ังคับ บัญ ชา ซึ่ งทํ าให้ผู้ อ บรมไม่ เข้าใจในวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
แท้จริงของการฝึ กอบรม และอาจเกิดการเข้าใจผิดว่าเป็ น การถูก
ลงโทษหรือผูบ้ งั คับบัญชารังเกียจ ไม่ชอบหน้าเป็ นการส่วนตัว จน
เกิดความน้ อ ยใจ และไม่เต็มใจเข้ารับการฝึ กอบรม (Thananan,
2007) นอกจากนัน้ การทีอ่ งค์การยังคงประสบปั ญหาการขาดทุน
มาโดยตลอด ทํ า ให้ ง บประมาณที่ใ ช้ ในการดํ า เนิ น โครงการมี
จํานวนไม่เพียงพอ ประกอบกับปั ญ หาในการฝึ กอบรมด้านอื่น ๆ
เช่น ปั ญหาด้านวิทยากรและเจ้าหน้าทีจ่ ดั การฝึ กอบรมมีจํานวนไม่
เพียงพอ ปั ญหาด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการฝึ กอบรม
ไม่สามารถสร้างบรรยากาศทีด่ งึ ดูดใจให้กบั ผูอ้ บรมได้ เป็ นต้น ซึ่ง
อาจส่งผลทําให้ผอู้ บรมไม่เกิดการเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้
จากปั ญ หาและผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากกิจ กรรมการ
ฝึ กอบรมจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งทีผ่ ู้ท่เี กีย่ วข้องกับการจัดฝึ กอบรมต้อง
คํานึงถึงอย่างมาก เนื่องจากการฝึ กอบรมทีม่ ปี ระสิทธิผลจะทําให้ผู้
อบรมสามารถพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ ทักษะ และมีทศั นคติทด่ี ใี น
การทํางาน (Mat et al., 2011) ตลอดจนสามารถนํ าสิง่ ที่ได้รบั จาก
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การฝึ ก อบรมไปประยุ ก ต์ ใช้ในการปฏิบ ัติงานได้ (Chen et al.,
2004) ซึ่งการฝึ กอบรมจะเกิดประสิทธิผลได้นัน้ ก็จะมีปัจจัยหลาย
ด้านเข้ามาเกี่ย วข้อ งในการกระตุ้น และจูงใจให้พ นักงานเกิดการ
เรียนรูแ้ ละสามารถนํ าสิง่ ทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การจัดการกับความหลากหลายของผูอ้ บรม
ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดฝึ กอบรมต้องคํานึงถึง
เช่นเดียวกัน เนื่องจากผูอ้ บรมแต่ละบุคคลต่างมีความหลากหลาย
ในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ งงานใน
ปั จจุบนั อายุงานในตําแหน่ งปั จจุบนั เป็ นต้น ซึ่งความหลากหลาย
ดังกล่าวส่งผลทําให้ผู้อบรมแต่ ละคนมีปฏิกริ ยิ า ลักษณะของการ
เรียนรู้ และการแสดงออกทางพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งหากผู้ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ การจัด ฝึ ก อบรมตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในเรื่อ ง
ดังกล่าวว่า มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรมและสามารถ
จัดการความหลากหลายของผูอ้ บรมด้วยการออกแบบหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ผอู้ บรมสามารถเรียนรู้
และสามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึ กอบรมของแต่ละ
คนออกมาสร้างสรรค์ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อองค์การ
รวมถึงสามารถเรียนรูร้ ่วมกันบนความหลากหลายนัน้ ได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาความแตกต่ า งของ
คุณลักษณะส่วนบุ คคลกับประสิทธิผ ลในการฝึ กอบรมและปั จจัย
ต่างๆทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม เพื่อให้องค์การได้
ตระหนักและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
และพัฒ นาเงื่อ นไขที่จําเป็ น ต่ อ การเสริมสร้างประสิทธิผ ลในการ
ฝึกอบรมให้เพิม่ ขึน้ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษ ณ ะส่ ว น บุ คคลกั บ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนัก งานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถ
การรถไฟฯ
2.2 เพื่อ ศึก ษาปั จจัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ ประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
2.3 เพื่ อ พั ฒ นาและทดสอบตั ว แบบเชิ ง สาเหตุ ข อง
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนัก งานฝ่ ายปฏิบตั ิก ารเดิน รถ
การรถไฟฯ

3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
3.1.1 ความหมายของประสิทธิผลในการฝึกอบรม
จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิชาการส่วนใหญ่ได้ให้
ความหมายของประสิทธิผลในการฝึ กอบรมว่าหมายถึง กิจกรรม
การฝึกอบรมทีส่ ามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการได้ (Warner
and DeSimone, 2009) สอดคล้ อ งกั บ Rothwell and Kazanas
(2011) ที่ก ล่ า วว่ า ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม หมายถึ ง การ
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บรรลุผ ลหรือ ผลลัพ ธ์ซ่ึงเป็ น ผลมาจากการฝึ กอบรม และมีค วาม
สอดคล้องกันระหว่างผลลัพธ์กบั ความจําเป็ นหรือความต้องการ ซึ่ง
จะช่ ว ย ปรั บ ปรุ ง ผ ลการปฏิ บ ั ติ ง าน ขอ งบุ คล ากรและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เช่นเดียวกับ Noe et al.
(2011) ที่ก ล่ าวว่ า ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมจะพิจ ารณาจาก
วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการเรีย นการสอนทางด้ า นทั ก ษะและด้ า น
พฤติ ก รรมเป็ นพื้ น ฐาน ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารสามารถบรรลุ
เป้ าหมายสูงสุ ดได้ ซึ่งการฝึ กอบรมจะมีประสิท ธิผ ลและประสบ
ความสํ า เร็จ ได้ ก็ ต่ อ เมื่อ ถู ก เชื่ อ มโยงเข้า กับ ความจํ า เป็ นของ
องค์การ และผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมจะต้องสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้
กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมจึง หมายถึง
การดําเนิ น กิจกรรมการฝึ กอบรมให้บรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์ท่พี ึง
ปรารถนา หรือ เป็ น ไปตามที่อ งค์การคาดหวังไว้ อัน จะส่ งผลทํ า
ให้ผลการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรดีข้นึ และช่วยนํ าพาองค์การให้
ประสบผลสําเร็จ
3.1.2 การประเมินประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
การประเมินประสิทธิผลในการฝึ กอบรมของ Donald L.
Kirkpatrick เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมนํามาใช้ในการประเมินประสิทธิผลใน
การฝึ กอบรมมากทีส่ ุด โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ระดับ
ได้แก่ (Kecharananta, 2001)
33.1.2.1 ร ะ ดั บ ป ฏิ กิ ริ ย า ( Reaction) ห ม า ย ถึ ง
ความรู้ส ึก และความชอบของผู้ อ บรมต่ อ ภาพรวมของการจัด
โครงการฝึ กอบรม
3.1.2.2 ระดับการเรีย นรู้ (Learning) หมายถึง ความรู้
ทัก ษะ และการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ที่ ผู้ อ บรมได้ ร ับ เพิ่ ม ขึ้น
ภายหลังจากการเข้ารับการอบรม
3.1.2.3 ระดับ การปรับเปลี่ย นพฤติกรรม (Behavioral
Changes) หมายถึง ผูอ้ บรมสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
ทํางาน อันเนื่องมาจากการประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมกับ
งานทีป่ ฏิบตั ิ
3.1.2.4 ระดับ ผลลัพ ธ์ท่ีเกิด ขึ้น กับ องค์ ก าร (Results)
หมายถึง ผลสัมฤทธิ ์ที่ได้รบั จากการอบรมที่ส่งผลต่อองค์การโดย
ภาพรวม เช่น ลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดอัตราการขาด
งาน อัตราการร้องเรียนลดลง คุณภาพของการให้บริการดีขน้ึ เป็ น
ต้น
3.2 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและ
ตัวแบบทีน่ ักวิชาการได้ศกึ ษาเกีย่ วกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
พ บ ว่ า ปั จจั ย ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลต่ อป ระสิ ท ธิ ผ ลใน การฝึ กอบ รม
ประกอบด้ ว ยปั จจัย 6 ปั จ จัย ได้ แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะของผู้ อ บรม
ทัศ นคติต่ องานและอาชีพ ทัศ นคติต่ อการฝึ กอบรม คุ ณลักษณะ
ขององค์การ การออกแบบการฝึ กอบรม และแรงจูงใจของผูอ้ บรม
ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึกอบรมของพนักงาน…
3.2.1 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ อ บ ร ม (Trainee
Characteristics)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีนั ก วิช าการที่ ศ ึก ษา
คุณลักษณะของผูอ้ บรมว่ามีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ในส่ ว นที่ เป็ นความเชื่ อ อํ า นาจในตน (Locus of Control) เช่ น
Spector (1982) Baumgartel et al. (1984) เป็ น ต้ น งาน วิ จ ั ย
เหล่านี้ระบุว่า ผูอ้ บรมทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจภายในตนมาก จะเปิ ดรับ
ความรู้และทัก ษะใหม่ ๆ ทํ า ให้ ม ีโ อกาสที่จ ะเกิด การเรีย นรู้แ ละ
สามารถนําความรูแ้ ละทักษะมาประยุกต์ใช้ในงานได้มาก
นอกจากนี้ ปฏิกริ ยิ าทางบวกต่อการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ในการประเมินทักษะ (Reaction to Skill Assessment Feedback)
ยังเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจของผูอ้ บรมและ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม โดยพบว่ า ผู้อ บรมที่ร ับ รู้ถึ ง การ
ประเมินความจําเป็ นในการฝึ กอบรมว่า มีความน่ าเชื่อถือและให้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ เกีย่ วกับจุดอ่อนทางทักษะ จะทําให้ผนู้ ัน้ เกิด
แรงจูงใจในการปรับปรุงจุดอ่ อนทางทักษะ ผ่านการมีส่วนร่วมใน
โครงการฝึ กอบรม และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการเรียนรู้ รวมถึงเกิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้มาก เช่น งานวิจยั ของ Noe (1986) Bell
and Ford (2007) เป็ นต้น
3.2.2 ทั ศ น คติ ต่ อ งาน และอาชี พ (Career and Job
Attitude)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีนั ก วิช าการที่ ศ ึก ษา
ทัศนคติต่องานและอาชีพว่ามีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจของผู้อบรมและ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม ในส่ ว นที่ เป็ นการวางแผนอาชีพ
(Career Planning) เช่ น Noe (1986) Martineau (1996) เป็ นต้ น
งานวิจ ัย เหล่ านี้ ร ะบุ ว่ า ผู้ อ บรมที่ม ีก ารวางแผนอาชีพ ที่ ดี จะมี
แรงจูงใจที่จะเรียนรู้มาก เนื่อ งจากมองเห็น ถึงประโยชน์ ข องการ
ฝึกอบรมว่าเป็ นหนทางไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมให้ดขี น้ึ ซึง่ จะมี
โอกาสทีจ่ ะเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถถ่ ายโอนการฝึ กอบรมกลับ
ไปสู่งานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มาก
พฤติกรรมการสํารวจอาชีพ (Career Exploration) เป็ น
อีก องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ แรงจู ง ใจของผู้ อ บรมและ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยพบว่า ผูอ้ บรมที่มพี ฤติกรรมการ
สํ า รวจทางเลือ กต่ า งๆในอาชีพ จะมีแ รงจู ง ใจที่จ ะเรีย นรู้ ม าก
เนื่องจากมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาจุดอ่อนทาง
ทักษะกับการเรียนรู้ได้อ ย่างชัดเจน และจะสามารถถ่ ายโอนการ
ฝึกอบรมกลับไปสู่งานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มาก เช่น งานวิจยั ของ Noe and
Wilk (1993) Facteau et al. (1995) เป็ นต้น
การมีค วามเกี่ยวพันกับงาน (Job Involvement) ก็เป็ น
อีก องค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ม ีก ารศึก ษาว่ าเป็ น ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผูอ้ บรมและประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยพบว่า ผู้
อบรมทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับงานมาก จะพยายามหาแนวทางในการ
ปรับ ปรุ ง วิธี ก ารทํ า งานของตนให้ ดี ข้ึน อยู่ เสมอ ซึ่ ง ผู้ นั ้น จะมี
แรงจูงใจในการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆมาก เนื่องจากการมีส่วนร่วมใน
โครงการฝึ กอบรมจะสามารถเพิ่มพูน ทัก ษะและปรับปรุงผลการ

กัญพรวัลย์ ธรรมไชย
ปฏิบตั ิงานให้ดขี ้นึ และจะมีความต้องการในการถ่ ายโอนทักษะที่
ได้ร บั จากการฝึ ก อบรมไปสู่ ห น้ าที่ท่ีต นรับ ผิด ชอบได้ม าก เช่ น
งาน วิ จ ั ย ของ Martineau (1996) Elangovan and Karakowsky
(1999) เป็ นต้น
3.2.3 ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก าร ฝึ ก อ บ ร ม (Attitude toward
Training)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีนั ก วิช าการที่ ศ ึก ษา
ทัศนคติต่อการฝึ กอบรมว่ามีอิทธิพลต่ อแรงจูงใจของผู้อบรมและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการฝึ ก อบรมในส่ ว นที่ เป็ นคุ ณ ค่ า ของผลลัพ ธ์
(Valence) เช่ น Colquitt and Simmering (1998) Colquitt et al.
(2000) เป็ นต้ น งานวิจ ัย เหล่ า นี้ ร ะบุ ว่ า ผู้ อ บรมที่ให้ คุ ณ ค่ า ของ
ผลลัพ ธ์ เชื่อ มโยงกับ การเรีย นรู้ จะมีแ รงจู ง ใจที่ จ ะเรีย นรู้ ม าก
เนื่องจากมองเห็นคุณค่าของความสําเร็จของการฝึ กอบรมทีไ่ ด้รบั
ต่อการเรียนรูข้ องตน ซึง่ ผูน้ ัน้ จะพึงพอใจต่อโครงการฝึ กอบรมและ
สามารถถ่ายโอนการฝึ กอบรมกลับไปสู่งานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มาก
ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด จากการฝึ กอบรม
(Expectancy) เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจของ
ผู้อ บรมและประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม โดยพบว่ า ผู้ อ บรมที่
คาดหวัง ต่ อ การฝึ ก อบรมมาก จะมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะเรี ย นรู้ ม าก
เนื่องจากมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับกําลัง
ความสามารถ และกํ า ลัง ความสามารถกับ ผลลัพ ธ์ ท่ี จ ะได้ ร ับ
เชื่อ มโยงกับกระบวนการเรีย นรู้อ ย่ างแท้จริง ซึ่งจะทํ าให้ผู้นัน้ มี
โอกาสที่ จ ะเกิ ด การเรีย นรู้ ไ ด้ ม าก เช่ น งานวิจ ัย ของ Froman
(1977) Colquitt and Simmering (1998) เป็ นต้น
ความเชือ่ มันในความสามารถของตน
่
(Self-Efficacy) ก็
เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
โดยพบว่ า ผู้อ บรมที่เชื่อมันในความสามารถของตนเองมาก
่
จะ
อาศัยการฝึ กอบรมเป็ นเครือ่ งมือในการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิม่ การเรียนรู้ และจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะใหม่ๆทีไ่ ด้รบั จากการฝึ กอบรมกับการปฏิบตั งิ านได้มาก
เช่น งานวิจยั ของ Lim et al. (2007) Al-Eisa et al. (2009) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ความเชื่อมันในความสามารถของตนเองยั
่
ง
มีอิทธิพลต่ อแรงจูงใจของผูอ้ บรมและประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
โดยพบว่า ผูอ้ บรมที่เชื่อมันในความสามารถของตนเองมาก
่
จะมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมมาก และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ความรู้ ทักษะและสมรรถนะใหม่ๆได้มาก รวมถึงมี
ความต้องการทีจ่ ะนํ าสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง เช่ น งานวิ จ ั ย ของ Seyler et al. (1998)
Colquitt et al. (2000) Tziner et al. (2007) เป็ นต้น
3.2.4 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งอ ง ค์ ก า ร (Organizational
Characteristics)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีนั ก วิช าการที่ ศ ึก ษา
คุณลักษณะขององค์การว่ามีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ในส่ ว นที่ เ ป็ นการสนั บ สนุ นจากผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา (Supervisor
Support) เช่ น Baldwin and Ford (1 9 88 ) Lim et al. (2 00 7 )
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Ramayah et al. (2012) เป็ นต้น งานวิจยั เหล่านี้ระบุว่า ผู้อบรมที่
ได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชาในการนําความรูม้ าแก้ปัญหา
ในงานและให้คําแนะนํ ากับผู้อบรมมาก จะมีโอกาสเกิดการเรียนรู้
ได้มาก และเพิม่ ผลลัพธ์ทางด้านการถ่ายโอน
นอกจากนี้ บทบาทของผู้บงั คับบัญชายังมีอิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผูอ้ บรมและประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยพบว่า ผู้
อบรมที่ ไ ด้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ั ง คับ บัญ ชามาก ก็ ย ิ่ ง จะมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมมาก และมีโอกาสเกิดการ
เรียนรูแ้ ละกักเก็บความรูไ้ ว้ใช้ได้นาน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้
ทัก ษะที่ไ ด้ร ับ จากการฝึ ก อบรมกับ การปฏิบ ัติง านได้ ม าก เช่ น
งานวิจยั ของ Clark et al. (1993) Chiaburu and Tekleab (2005)
เป็ นต้น
ขณะเดียวกัน การได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน
(Co-worker Support) ก็มสี ่ ว นทําให้ป ระสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม
เพิม่ ขึ้น เนื่องจากบทบาทของเพื่อนร่วมงานจะทําให้การถ่ ายโอน
การฝึ ก อบรมเป็ นไปอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยพบว่ า ผู้อ บรมที่
ได้รบั การสนับ สนุ น จากเพื่อ นร่ ว มงานมาก จะมีโอกาสที่จะเก็บ
รักษาความรู้ไว้ใช้ได้นาน และสามารถประยุ กต์ ใช้ส ิ่งที่ได้เรีย นรู้
จากการฝึ ก อบรมกับ การปฏิบ ัติง านได้ม าก เช่ น งานวิจ ัย ของ
Cromwell and Kolb (2004) Tassanee HOMKLIN (2014) เป็ น
ต้น
นอกจากนี้ บทบาทของเพื่อนร่วมงานยังมีอิทธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผู้อ บรมและประสิทธิผ ลในการฝึ ก อบรม โดยพบว่ า
เพื่อ นร่ ว มงานจะเป็ นแรงจู ง ใจและผู้ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้อ บรมเกิ ด
แรงจู ง ใจในการถ่ า ยโอนการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ผู้อ บรมที่ไ ด้ร ับ การ
สนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงานมาก ก็จะมีแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ฝึ กอบรม และสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม
กับการปฏิบตั งิ านจริงได้มาก เช่น งานวิจยั ของ Baldwin and Fold
(1988) Facteau et al. (1995) Blanchard and Thacker (2007)
เป็ นต้น
บรรยากาศในการถ่ ายโอนการฝึ ก อบรมขององค์ การ
(Organization’s Climate for Transfer) ก็ เ ป็ นองค์ ป ระกอบอี ก
ประการหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยพบว่า
บรรยากาศที่เอื้อ อํานวยให้ผู้อบรมได้มโี อกาสประยุก ต์ใช้ความรู้
และทักษะที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม จะทําให้ผู้อบรมมีโอกาสเกิด
การเรียนรูแ้ ละจดจําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการฝึ กอบรม รวมถึงจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากในการประยุกต์ ใช้ทกั ษะที่ได้เรีย นรู้จาก
การฝึ กอบรมในสถานทีท่ ํางาน ตลอดจนสามารถเก็บรักษาความรู้
ไว้ใช้ได้ยาวนาน เช่น งานวิจยั ของ Tracey et al. (1995) Baldwin
and Ford (1988) Noe (2005) เป็ นต้น
นอกจากนี้ องค์การที่มบี รรยากาศในการถ่ ายโอนการ
ฝึ กอบรมขององค์ ก ารยังมีอิท ธิพ ลต่ อ แรงจู งใจของผู้อ บรมและ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยพบว่า บรรยากาศการสนับสนุ น
การถ่ายโอนการฝึ กอบรมขององค์การจะนํ าไปสู่ผลลัพธ์ทส่ี ามารถ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ และการถ่ายโอนการ
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ฝึ ก อบรมให้ ก ับ ผู้ อ บรมได้ เช่ น งานวิ จ ัย ของ Cheng (2000)
Colquitt et al. (2000) Tziner et al. (2007) เป็ นต้น
การมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning Culture) ก็ เป็ นองค์ ป ระกอบอี ก ประการ
หนึ่งทีม่ กี ารศึกษาว่ามีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดย
พ บ ว่ า วั ฒ น ธ ร ร ม ก าร เรี ย น รู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งจ ะ ส่ งเส ริ ม
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ และการประยุกต์ใช้สง่ิ ที่ได้
เรีย นรู้ ก ับ งาน เช่ น งานวิ จ ัย ของ Burke and Baldwin (1999)
Elangovan and Karakowsky (1999) เป็ นต้น
นอกจากนี้ องค์การทีม่ ุ่งเน้นวัฒนธรรมการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องยังมีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจของผูอ้ บรมและประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรม โดยพบว่า ยิง่ ผูอ้ บรมรับรูว้ ่า องค์การสนับสนุ นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องมากเท่าใด ก็จะทําให้แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร อันจะนํ าไปสู่การเกิดการเรียนรูก้ ม็ ี
มากขึน้ เท่านัน้ และจะมีความสามารถในการกักเก็บความรูไ้ ว้ใช้ได้
นาน รวมถึงสามารถประยุ กต์ ใช้ท กั ษะที่ไ ด้ร บั จากการเรียนรู้ใน
สภาพการทํ างานจริง ได้ ม าก เช่ น งานวิจ ัย ของ Green (2002)
Chiaburu and Tekleab (2005) เป็ นต้น
3.2.5 การออกแบบการฝึ กอบรม (Training Design)
การออกแบบการฝึ กอบรมที่ดจี ะช่ว ยเพิ่มประสิท ธิผ ล
ของการฝึ กอบรม ซึ่ง Baldwin and Ford (1988) กล่าวว่า หนึ่งใน
หลักสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบการฝึ กอบรมคือ เนื้อหา
สาระของการฝึ กอบรมจะต้อ งมีค วามคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับ
เนื้ อ หาสาระที่จํ า เป็ นต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของผู้ อ บรม (The Job
Relevance of the Training Content) ซึ่ ง ผู้ อ บรมที่ ม องเห็ น ถึ ง
ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของการฝึ กอบรมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
มาก จะพึงพอใจต่ อ โครงการฝึ กอบรม และมีโอกาสที่จะเกิดการ
เรียนรู้ รวมถึงสามารถเพิม่ การถ่ ายโอนทักษะไปยังงานที่ปฏิบตั ิ
ได้มากขึน้ (Lim et al., 2007; Liebermann and Hoffmann, 2008;
Awais and Kaur, 2010)
นอกจากนี้ การเลื อ กใช้ ว ิธีก ารฝึ ก อบรม (Training
Methods) ที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรมในแต่ ละครัง้ ก็ยงั เป็ นปั จจัย
สําคัญทีจ่ ะทําให้การฝึ กอบรมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากจะช่วยให้
ผูอ้ บรมเกิดการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้ (Carroll
et al., 1972; Burke and Day, 1986; Makaramani, 2006)
3.2.6 แรงจูงใจของผูอ้ บรม (Trainee Motivation)
แรงจู ง ใจของผู้ อ บรมเป็ นอี ก องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ม ี
การศึกษาว่ามีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม ซึ่งแรงจูงใจ
จะมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ ความปรารถนา ความกระตือรือร้นของ
ผู้อ บรม ซึ่งผู้ นั น้ จะทุ่ ม เทความพยายามอย่ างมากต่ อ โครงการ
ฝึ กอบรม และเกิดความพึงพอใจต่ อ โครงการฝึ กอบรม เกิดการ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ รวมถึงเกิดการถ่ ายโอนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ป
ยัง การปฏิบ ัติ ง านได้ ม าก (Mathieu et al., 1992; Baldwin and
Ford, 1988; Lim et al., 2007)
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ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึกอบรมของพนักงาน…

4. กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ านมา ผู้ว ิจยั สามารถ
สรุป เป็ นกรอบแนวคิด ในการศึก ษา เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดํ า เนิ น ก ารศึ ก ษ าแล ะท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน โด ย ศึ ก ษ าถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูอ้ บรม ทัศนคติต่องานและ

กัญพรวัลย์ ธรรมไชย
อาชีพ ทัศ นคติ ต่ อ การฝึ ก อบรม คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก าร การ
ออกแบบการฝึ กอบรม และแรงจูงใจของผูอ้ บรม กับประสิทธิผลใน
การฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดินรถ การรถไฟฯ ดัง
แสดงในภาพที่ 1

คุณลักษณะของผู้
อบรม
ทัศนคติต่องาน
และอาชีพ
ทัศนคติต่อการ
ฝึกอบรม

แรงจูงใจ
ของผูอ้ บรม

ประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรม

คุณลักษณะของ
องค์การ
การออกแบบการ
ฝึกอบรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

5. สมมติ ฐานการวิ จยั
5.1 การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษ ณ ะส่ ว น บุ ค คลกั บ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนัก งานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถ
การรถไฟฯ
H1: คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ต่ า ง กั น
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมแตกต่างกัน
5.2 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึกอบรมของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
H2: คุ ณ ลัก ษณะของผู้ อ บรมมีอิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมมี อิ ท ธิพ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ฝึกอบรม
H3: ทัศ นคติต่ อ งานและอาชีพ มีอิท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H4: ทัศ นคติต่ อ การฝึ ก อบรมมีอิท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H5: คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก ารมีอิท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H6: การออกแบบการฝึ กอบรมมีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H7: แรงจู ง ใจของผู้ อ บรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม

5.3 การทดสอบตัว แบบเชิงสาเหตุ ของประสิท ธิผ ลใน
การฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
H8: คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งผู้ อ บรมมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H9: คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งผู้ อ บรมมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่ อ ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยส่ งอิท ธิพ ลผ่ านทาง
แรงจูงใจของผูอ้ บรม
H10: ทัศ นคติ ต่ อ งานและอาชี พ มีอิ ท ธิพ ล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการ ฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทาง
แรงจูงใจของผูอ้ บรม
H11: ทั ศ นคติ ต่ อ การฝึ กอบรมมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการ ฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทาง
แรงจูงใจของผูอ้ บรม
H12: ทั ศ นคติ ต่ อ การฝึ กอบรมมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H13: คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการ ฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทาง
แรงจูงใจของผูอ้ บรม
H14: คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H15: การออกแบบการฝึ ก อบรมมีอิ ท ธิพ ล
ทางตรงต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
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H16: แรงจูงใจของผู้อบรมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
H17: ตัวแบบประสิทธิผลในการฝึ กอบรมของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

6. ระเบียบวิ ธีวิจยั
6.1 วิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้
การศึก ษาครัง้ นี้ ดําเนิน การโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
เดินรถทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในเส้นทางการเดินรถสายเหนือ ซึง่ ผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร SMART Station ตัง้ แต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 จํานวนทัง้ หมด 320 คน
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการคํานวณของ Taro Yamane
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 178 คน ซึง่ ในการศึกษาครัง้
นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลทัง้ หมด 200 คน
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่งผลการตรวจสอบฯ พบว่า ข้อคําถาม
ส่วนใหญ่ ม ีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่ าง .66–1 และหาค่าความเชื่อถือได้
(Reliability) โดยนํามาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์อลั ฟาตาม
แบบของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ฯ
พบว่า ค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ รวมทัง้ ฉบับมีค่าเท่ ากับ .974
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้แบบสอบถามทีม่ คี วามตรงและความเชือ่ ถือได้ทย่ี อมรับ
ได้แล้ว จึงนํ าแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบ ตอบคําถามด้วยตนเอง และ
สัมภาษณ์กบั สารวัตรการเดินรถทีป่ ระจําอยู่ในแขวงการเดินรถในเส้นทาง
การเดินรถสายเหนือ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
6.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
6.4.1 ตัวแปรอิสระ
6.4.1.1 คุ ณ ลักษณะของผู้อ บรม วัดได้จาก
ตัว ชี้ว ดั 2 องค์ป ระกอบ คือ 1) ความเชื่อ อํา นาจในตน และ 2)
ปฏิกริ ยิ าต่อการให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินทักษะ
6.4.1.2 ทัศนคติต่องานและอาชีพ วัดได้จาก
ตัวชี้วดั 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนอาชีพ 2) การสํารวจ
อาชีพ และ 3) ความเกีย่ วพันกับงาน
6.4.1.3 ทัศ นคติต่อการฝึ กอบรม วัดได้จาก
ตัว ชี้ว ัด 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) คุ ณ ค่ าของผลลัพ ธ์ 2) ความ
คาดหวัง และ 3) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
6.4.1.4 คุณลักษณะขององค์การ วัดได้จาก
ตัวชี้วดั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา
2) การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน 3) บรรยากาศในการถ่ ายโอน
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การฝึ ก อบรมขององค์ ก าร และ 4) วัฒ นธรรมการเรีย นรู้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
6.4.1.5 การออกแบบการฝึ ก อบรม วัด ได้
จากตัวชี้วดั 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของเนื้อหา
สาระของการฝึ กอบรมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ และ 2) วิธกี ารฝึ กอบรม
6.4.1.6 แรงจูงใจของผูอ้ บรม
6.4.2 ตัวแปรตาม
6.4.2.1 ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม วัดได้
จากตัวชี้วดั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปฏิกริ ยิ า 2) การเรียนรู้ และ
3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
6.5 การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ใ่ี ช้
ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุ ด และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ
ป ร ะเภ ท Nonparametric Methods โด ย วิ ธี Kruskal-Wallis H
Test การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์เส้นทางบน
พื้น ฐานของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ รวมถึงตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์

7. ผลการศึกษา
7.1 การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษ ณ ะส่ ว น บุ ค ค ลกั บ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถ
การรถไฟฯ
7.1.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
H1: คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ต่ า ง กั น
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมแตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบคุณ ลักษณะส่วนบุ คคล
กับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม พบว่า พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดิน
รถ การรถไฟฯ ที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลต่ า งกัน ได้แ ก่ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ งงานในปั จจุบนั
อายุงานในตําแหน่ งปั จจุบนั เงินเดือน และปี งบประมาณที่เข้ารับ
การอบรม มีประสิทธิผลในการฝึ กอบรมทีไ่ ม่แตกต่างกัน (ดังแสดง
ตามตารางที่ 1)
สํ า ห รับ กรณี ของตั ว แปรเพ ศ ผู้ ว ิ จ ั ย ไม่
สามารถนํ า มาวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งของประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรมได้ เนื่องจากตัวแปรไม่มคี วามแตกต่าง (Vary) ในตัวเอง
โดยมีจาํ นวนหรือสัดส่วนทีแ่ ตกต่างมากจนเกินไป
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ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึกอบรมของพนักงาน…

กัญพรวัลย์ ธรรมไชย

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประเภท Nonparametric Methods โดย
วิธี Kruskal-Wallis H Test จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
Test Statistic a,b
Chidf Asymp.
Square
Sig.
อายุ
6.792
3
.070
สถานภาพการสมรส
.995
2
.608
ระดับการศึกษา
5.515
3
.138
ระดับตําแหน่งงานในปั จจุบนั
2.602
2
.272
อายุงานในตําแหน่ งปั จจุบนั
.371
2
.831
เงินเดือน
3.499
3
.321
ปี งบประมาณทีเ่ ข้ารับการอบรม
พ.ศ. 2555
.083
1
.773
พ.ศ. 2556
.052
1
.820
พ.ศ. 2557
.252
1
.616
พ.ศ. 2558
.304
1
.581
* a. Kruskal-Wallis H Test, b. Grouping Variable: Personal
Characteristics

ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยอย่ า งง่ าย พบว่ า
ทัศนคติต่องานและอาชีพ (CJA) มีอิทธิพ ลต่ อประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิผลในการฝึ กอบรมได้รอ้ ยละ 37.0 ดัง
แสดงในตารางที่ 3

7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
7.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
H2: คุณลักษณะของผู้อ บรมกับประสิทธิผ ล
ในการฝึกอบรม
ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยอย่ า งง่าย พบว่ า
คุ ณ ลัก ษณะของผู้อ บรม (TP) มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความผัน แปรของประสิทธิผ ลในการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 15.0 ดัง
แสดงในตารางที่ 2

ในการฝึ กอบรม

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของคุณลักษณะของผู้
อบรมกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
TP
.551
5.903
.000
ค่าคงที่ (a)
1.725
5.195
.000
= .150, SEE = .578, F = 34.842, Sig. = .000

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของทัศนคติต่องาน
และอาชีพกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
CJA
.779 10.786 .000
ค่าคงที่ (a)
.672
2.398
.017
= .370, SEE = .497, F = 116.332, Sig. = .000
จาก ต ารางที่ 3 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยอย่ า งง่ าย พบว่ า
ทัศ นคติต่ อ การฝึ ก อบรม (AT) มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความผันแปรของประสิท ธิผลในการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 39.2 ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของทัศนคติต่อการ
ฝึ กอบรมกับประสิทธิผลในการฝึกอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
AT
.606 11.306 .000
ค่าคงที่ (a)
1.335 6.425
.005
= .392, SEE = .491, F = 127.817, Sig. = .000
จาก ต ารางที่ 4 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

จาก ต ารางที่ 2 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

ในการฝึกอบรม

1.725
(5.195)

+ .551 TP
(5.903)

H3: ทัศนคติต่องานและอาชีพกับประสิทธิผล

.672
+ .779 CJA
(2.398)
(10.786)
H4: ทัศนคติต่อการฝึ กอบรมกับประสิทธิผล

ในการฝึ กอบรม

1.335
+ .606 AT
(6.425)
(11.306)
H5: คุณลักษณะขององค์การกับประสิทธิผล

ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยอย่ า งง่ าย พบว่ า
คุ ณ ลักษณะขององค์ก าร (OC) มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความผันแปรของประสิท ธิผลในการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 54.6 ดัง
แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของคุณลักษณะของ
องค์การกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
OC
.792 15.426 .000
ค่าคงที่ (a)
.804
4.300
.005
= .546, SEE = .424, F = 237.959, Sig. = .000
จาก ต ารางที่ 5 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

.804
+ .792 OC
(4.300)
(15.426)
H6: ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม กั บ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย พบว่า
การออกแบบการฝึ กอบรม (TD) มีอิทธิพ ลต่ อ ประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความผันแปรของประสิทธิผลในการฝึ ก อบรมได้ร้อยละ 56.1 ดัง
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถ ดถอยอย่างง่ายของการออกแบบ
การฝึกอบรมกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
TD
.734 15.912 .000
ค่าคงที่ (a)
1.018 6.062
.005
= .561, SEE = .417, F = 253.191, Sig. = .000
จาก ต ารางที่ 6 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

การฝึกอบรม

1.018
+ .734 TD
(6.062)
(15.912)
H7: แรงจูงใจของผู้อ บรมกับ ประสิทธิผ ลใน

ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยอย่ า งง่าย พบว่ า
แรงจูงใจของผู้อ บรม (TMOT) มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรม (TRE) โดยความแตกต่ างในด้านปั จจัยสามารถอธิบาย
ความผันแปรของประสิทธิผลในการฝึ กอบรมได้ร้อยละ 48.1 ดัง
แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของแรงจูงใจของผู้
อบรมกับประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
b
t
P
TMOT
.653 13.556 .000
ค่าคงที่ (a)
1.144 6.097
.005
=.481, SEE =.453, F = 183.758, Sig. = .000
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จาก ต ารางที่ 7 ส าม ารถ เขี ย น ส ม ก าร
พยากรณ์ ได้ดงั นี้
TRE =

1.144
+ .653 TMOT
(6.097)
(13.556)
เมือ่ พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอย (b) พบว่า
คุณลักษณะขององค์การ (OC) มีค่าสัมประสิทธิความถดถอยมาก
์
ที่สุ ด มีค่ าเท่ ากับ .792 รองลงมาคือ การออกแบบการฝึ ก อบรม
(TD) มีค่าเท่ากับ .734 แรงจูงใจของผูอ้ บรม (TMOT) มีค่าเท่ากับ
.653 ทัศนคติต่องานและอาชีพ (CJA) มีค่าเท่ ากับ .608 ทัศนคติ
ต่ อ การฝึ ก อบรม (AT) มี ค่ า เท่ า กั บ .606 และที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
คุณลักษณะของผู้อบรม (TP) มีค่าเท่ ากับ .551 อย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามถดถอยของตัว แปรต่ า งๆที่ ม ี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
ตัวแปร
b
t
P
TP
.551
5.903
.000
.150
CJA
.608
10.786
.000
.370
AT
.606
11.306
.000
.392
OC
.792
15.426
.000
.546
TD
.734
15.912
.000
.561
TMOT
.653
13.556
.000
.481
7.3 การทดสอบตัว แบบเชิงสาเหตุ ของประสิท ธิผ ลใน
การฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบจํ า ลอง
ความสัม พัน ธ์ ต ามสมมติฐ านกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ (
) มี ค่ า เท่ า กั บ .8728 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สห สั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ยกกํ า ลั ง สองโดยรวมของแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน (
) มีค่าเท่ากับ .8707 และค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Q) ของแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ต าม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าเท่ากับ .9837 โดยค่า W มี
ค่าเท่ากับ 3.253 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
ที่เปิ ดจาก
ตารางที่ df = d (d = 2) ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ .05 ได้ ค่ า
เท่ ากับ 5.991 พบว่ า ไม่มนี ัย สําคัญ ทางสถิติ ฉะนั น้
จึงสรุ ป ได้ ว่ า แบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ต ามสมมติ ฐ านมีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Kanjanawasee, 2011) ดังแสดง
ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Q
W
.8728
.8707
.9837
3.253
5.991
* = P < .05
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กัญพรวัลย์ ธรรมไชย

7.3.1 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่มตี ่ อประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรม พบว่า แรงจูงใจของผู้อบรม (TMOT) การออกแบบการ
ฝึ ก อบรม (TD) และคุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก าร (OC) มีอิ ท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่ อ ประสิทธิผลในการฝึ ก อบรมอย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีขนาดของอิท ธิพ ลเท่ ากับ .373, .360
และ .268 ตามลําดับ
7.3.2 อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมทีม่ ตี ่ อประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรม พบว่า ทัศนคติต่องานและอาชีพ (CJA) คุณลักษณะของ
องค์ ก าร (OC) และทัศ นคติ ต่ อ การฝึ ก อบรม (AT) มี อิ ท ธิพ ล
ทางอ้อ มเชิงบวกต่ อ ประสิท ธิผ ลในการฝึ กอบรม โดยส่ งอิท ธิพ ล
ผ่านทางแรงจูงใจของผูอ้ บรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยมีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ .444, .197 และ .186 ตามลําดับ
7.3.3 อิทธิพลรวม (Total Effect: TE)
เมื่อ พิ จ ารณาอิ ท ธิพ ลรวมที่ ม ีต่ อ ประสิท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรม พบว่า คุณ ลักษณะขององค์การ (OC) ทัศ นคติต่ องาน
และอาชีพ (CJA) แรงจูงใจของผูอ้ บรม (TMOT) การออกแบบการ
ฝึกอบรม (TD) และทัศนคติต่อการฝึกอบรม (AT) มีอทิ ธิพลรวมต่อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
โดยมีขนาดของอิทธิพลเท่ ากับ .465, .444, .373, .360 และ .186
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 10 และภาพที่ 2
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์อิท ธิพ ลทางตรง อิทธิพ ลทางอ้อ ม
และอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระทีม่ ตี ่อประสิทธิผลใน
การฝึ กอบรม
ตัวแปรอิ สระ
DE
IE
TE
TP
CJA
.444
.444
AT
.186
.186
OC
.268
.197
.465
TD
.360
.360
TMOT
.373
.373
(DE = Direct Effect อิ ท ธิ พ ล ท า ง ต ร ง , IE = Indirect Effect
อิทธิพลทางอ้อม, TE = Total Effect อิทธิพลรวม)
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คุณลักษณะของผู้
อบรม
ทัศนคติต่องาน
และอาชีพ
ทัศนคติต่อการ
อบรม
คุณลักษณะของ
องค์การ
การออกแบบการ
อบรม

.444
.186
.197
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แรงจูงใจ
ของผูอ้ บรม

.373

ประสิทธิผลในการ
ฝึกอบรม

.268
.360

ภาพที่ 2 แบบจําลองการวิเคราะห์เส้นทางของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการฝึ กอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ
การรถไฟฯ

8. สรุป และอภิ ปรายผล

8.1 สรุป
8.1.1 การเปรีย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลกั บ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนัก งานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถ
การรถไฟฯ
ผลจากการเปรีย บเทีย บคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับ
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนัก งานฝ่ ายปฏิบตั ิการเดิน รถ
การรถไฟฯ พบว่า พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ ทีม่ ี
คุณ ลักษณะส่วนบุ ค คลต่ างกัน ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ งงานในปั จจุบนั อายุงานในตําแหน่ ง
ปั จจุ บ ั น เงิน เดื อ น และปี งบประมาณ ที่ เ ข้ า รับ การอบรม มี
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมทีไ่ ม่แตกต่างกัน
8.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพ ลต่อประสิทธิผลใน
การฝึกอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลใน
การฝึ ก อบรมของพนั ก งานฝ่ ายปฏิบ ัติก ารเดิน รถ การรถไฟฯ
พบว่า คุณลักษณะของผูอ้ บรม ทัศนคติต่องานและอาชีพ ทัศนคติ
ต่ อ การฝึ ก อบรม คุ ณ ลัก ษณะขององค์ ก าร การออกแบบการ
ฝึ ก อบรม และแรงจู ง ใจของผู้ อ บรม เป็ นปั จจัย ที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ซึง่ ตัวแปรดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมได้
ร้อยละ 15.0, 37.0, 39.2, 54.6, 56.1 และ 48.1 ตามลําดับ
8.1.3 การทดสอบตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลใน
การฝึกอบรมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ การรถไฟฯ
ผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลอง
ความสัม พัน ธ์ต ามสมมติฐ านกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณยกกําลังสองโดยรวมของข้อมูลเชิง

ประจัก ษ์ (
) มี ค่ า เท่ า กั บ .8728 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สห สั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ยกกํ า ลั ง สองโดยรวมของแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน (
) มีค่าเท่ากับ .8707 และค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Q) ของแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ต าม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าเท่ากับ .9837 โดยค่า W มี
ค่าเท่ากับ 3.253 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
ที่เปิ ดจาก
ตารางที่ df = d (d = 2) ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ .05 ได้ ค่ า
เท่ ากับ 5.991 พบว่ า ไม่มนี ัย สําคัญ ทางสถิติ ฉะนั น้
จึงสรุ ป ได้ ว่ า แบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ต ามสมมติ ฐ านมีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Kanjanawasee, 2011)
สําหรับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการฝึ กอบรมอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 โดย
เรีย งลําดับจากมากไปหาน้ อ ย ได้แก่ แรงจูงใจของผู้อ บรม มีค่ า
เท่ ากับ .373 การออกแบบการฝึ กอบรม มีค่ าเท่ ากับ .360 และ
คุณลักษณะขององค์การ มีค่าเท่ากับ .268
ส่วนปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลใน
การฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทางแรงจูงใจของผูอ้ บรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย
ได้แก่ ทัศนคติต่องานและอาชีพ มีค่าเท่ากับ .444 คุณลักษณะของ
องค์ ก าร มีค่ า เท่ ากับ .197 และทัศ นคติ ต่ อ การฝึ ก อบรม มีค่ า
เท่ากับ .186
นอกจากนี้ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่ อประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรม โดยเรีย งลําดับจากมากไปหาน้ อ ย ได้แก่ คุ ณ ลักษณะ
ขององค์ ก าร มีค่ าเท่ ากับ .465 ทัศ นคติต่ อ งานและอาชีพ มีค่ า
เท่ากับ .444 แรงจูงใจของผูอ้ บรม มีค่าเท่ากับ .373 การออกแบบ
การฝึ กอบรม มีค่าเท่ากับ .360 และทัศนคติต่อการฝึ กอบรม มีค่า
เท่ากับ .186
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ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึกอบรมของพนักงาน…
8.2 อภิปรายผล
8.2.1 คุณลักษณะของผูอ้ บรม
จากผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้อบรมไม่ม ี
อิทธิพ ลทางตรงต่ อประสิทธิผลในการฝึ กอบรม และไม่มอี ิท ธิพ ล
ทางอ้อมต่อ ประสิทธิผลในการฝึ ก อบรม โดยส่ งอิทธิพ ลผ่ านทาง
แรงจูงใจของผูอ้ บรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะผูอ้ บรมมีความเชื่อในอํานาจตนทีแ่ ตกต่างกัน และมี
ลักษณะเป็ นพลวัต ซึง่ ความเชือ่ ในอํานาจตนเพียงปั จจัยเดียวไม่ได้
ทําให้ผูอ้ บรมเกิดการเรียนรู้และสามารถถ่ ายโอนการฝึ กอบรมไป
ยัง การทํ า งานได้ เนื่ อ งจากจะต้ อ งขึ้น อยู่ ก ับ อิ ท ธิพ ลของการ
ปกครองจากผู้ บ ัง คับ บัญ ชาร่ ว มด้ ว ย เช่ น การสนั บ สนุ น การ
ช่วยเหลือ การให้รางวัล การลงโทษ การปฏิบตั ิตนอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย เป็ นต้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ อจิตใจและพฤติกรรมการ
ทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Bhanthumnavin, 2009)
นอกจากนี้ ยังขึน้ อยู่กบั บรรยากาศภายในองค์การ ซึ่ง
บางครัง้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็ นธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
เนื่องจากบรรยากาศภายในองค์การมีลกั ษณะของการเมืองภายใน
องค์การทีเ่ อื้อผลประโยชน์ให้กบั พนักงานบางคนหรือบางกลุ่ม ซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของผูอ้ บรมด้วย (Drory, 1993) ด้วย
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผลการปฏิบ ัติ ง านอาจไม่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลการ
ปฏิบตั ิงานจริงทีพ่ นักงานทําได้ ทําให้พนักงานไม่ทราบว่าตนเอง
บกพร่องในเรือ่ งใด ซึง่ อาจทําให้พนักงานไม่สนใจเข้ารับการอบรม
หรือ เข้ารับ การอบรมในหลัก สู ต รที่ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความรู้ห รือ
ทักษะทีต่ นเองขาดอยู่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทัศนคติท่มี ตี ่ อการรับข้อมูลย้อนกลับของผู้
อบรมก็ไม่ได้เป็ นสิง่ ยืนยันว่า ผู้อบรมจะเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะช่วยให้ผู้
อบรมเกิดการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ และมีประสิทธิภาพในการถ่ายโอน
ได้ ทัง้ นี้ อ าจเกิด จากทัศ นคติแ บบนิ่ งเฉยของผู้อ บรมต่ อ ข้อ มู ล
ย้อ นกลับ ที่ไ ด้ร บั กล่ าวคือ ผู้ อ บรมบางคนอาจรู้ส ึก เฉยๆ เมื่อ
ผู้บงั คับบัญชามีการแจ้งผลการปฏิบตั ิงานและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
รว ม ถึ งไม่ ได้ นํ าสิ่ ง ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช าบ อ ก ไป ป ฏิ บ ั ติ ต าม
(Piampratom, 2010) นอกจากนี้ หากผูอ้ บรมรับรูว้ ่า การให้ขอ้ มูล
ย้อ นกลับ จากผู้บ ังคับ บัญ ชามีล กั ษณะที่เป็ น อคติ อาจส่ งผลต่ อ
ทัศนคติในทางลบทีผ่ อู้ บรมจะแสดงออกต่อข้อมูลย้อนกลับทีไ่ ด้รบั
ได้ (Wu and Leung, 2000) 8.2.2 ทัศนคติต่องานและอาชีพ
ทัศนคติต่องานและอาชีพมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทางแรงจูงใจของผู้
อบรม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษ าของ Facteau et al. (1995)
Martineau (1996) Elangovan and Karakowsky (1999) แสดงให้
เห็น ว่า ผู้อ บรมที่ม ีก ารวางแผนอาชีพ ที่ดี และมีพ ฤติก รรมการ
สํารวจทางเลือกในอาชีพอย่างหลากหลาย รวมถึงมีความเกีย่ วพัน
กับงานมาก จะมีแรงจูงใจทีจ่ ะเรียนรูม้ าก และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการ
เรีย นรู้ และสามารถถ่ ายโอนการฝึ ก อบรมกลับไปสู่งานที่ปฏิบ ัติ
ได้มาก เนื่องจากมองเห็น ถึงผลประโยชน์ ข องศักยภาพของการ

กัญพรวัลย์ ธรรมไชย
ฝึ กอบรมว่า การฝึ กอบรมจะเป็ นหนทางในการพัฒนาจุดอ่อนทาง
ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานและผลการปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ
8.2.3 ทัศนคติต่อการฝึ กอบรม
ทัศนคติต่อการฝึ กอบรมมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม โดยส่งอิทธิพลผ่านทางแรงจูงใจของผู้
อบรม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษ าที่ ผ่ า น มาของ Colquitt and
Simmering (1998) แสดงให้เห็นว่า ผูอ้ บรมทีใ่ ห้คุณค่าของผลลัพธ์
จากการฝึ ก อบรม และมองเห็ น ถึง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างความ
พยายามกับ กํ า ลัง ความสามารถ และกํ า ลัง ความสามารถกับ
ผลลัพธ์ท่จี ะได้รบั เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ ประกอบกับมี
ความเชื่อมั ่นในความสามารถของตนเองมาก จะมีแรงจูงใจในการ
เรียนรูม้ าก และจะพึงพอใจต่อโครงการฝึ กอบรม มีโอกาสเกิดการ
เรียนรู้ได้มาก รวมถึงสามารถนํ าสิง่ ที่เรียนรู้จากการฝึ กอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มาก
อย่ า งไรก็ต าม ทัศ นคติต่ อ การฝึ ก อบรมไม่ ม ีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่ อ ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ผลการศึก ษานี้ ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูอ้ บรมแต่ละ
บุคคลมีพฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละการกระทําทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ
บางคนอาจเกิดการเรียนรูม้ ากมาย แต่ไม่แสดงออกหรือกระทํา ซึ่ง
ความเชื่อมันในความสามารถของตนเองเพี
่
ยงปั จจัยเดียวไม่ได้เป็ น
สิง่ ทีย่ นื ยันว่า ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จะนําไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ ทัง้ นี้ เนื่องจาก
การแสดงออกทางกระทําอาจขึน้ อยู่กบั ปั จจัยอื่นๆของผู้เรียนด้วย
เช่ น ความสามารถทางด้านร่ างกาย ทักษะต่ างๆ รวมทัง้ ความ
คาดหวังที่จะได้ร บั แรงเสริม ทางบวก เป็ น ต้ น (Bandura, 1977)
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Schunk and Cabonari
(1984) ที่ พ บว่ า ความรู้จ ะนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้ นั ้น ต้ อ งผ่ า น
ความรู้สกึ นึก คิด (Self–referent) ของบุคคลก่อน ฉะนัน้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองเพียงปั จจัยเดียวจึงไม่ได้ช่วยให้ผู้อบรม
เกิดการเรียนรูห้ รือการถ่ายโอนเพิม่ ขึน้ แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ผู้ อ บรมที่ ม ีค วามเชื่อ มัน่ ในความรู้แ ละ
ประสบการณ์ ข องตนเองมากจนเกิ น ไป โดยมีป ระสบการณ์
ความสําเร็จจากในอดีตเป็ นเครื่องยืน ยัน ทําให้ผู้นัน้ คิดว่า ตนไม่
ต้ อ งการคํ าปรึก ษา คํ า แนะนํ า หรือ ไม่ ต้ อ งการเรีย นรู้จากผู้อ่ื น
เพิ่มเติม เพื่อ พัฒ นาตนเอง คิดว่ าตนทํ าเองได้ ทํ าได้ถู ก ต้ อ ง มี
ความยึ ด มัน่ เชื่ อ มัน่ ในเหตุ ผ ลของตนเอง (Chareonwongsak,
2015) จากความเชื่อมันในความรู
่
้และประสบการณ์ ข องตนเองที่
มากไปนี้ อาจทําให้พนักงานไม่เห็นความสําคัญของการฝึ กอบรม
หรือหากเข้ารับการอบรมก็ไม่เห็น ประโยชน์ จากเรื่องที่ฝึก อบรม
เพราะเชื่อ มัน่ ว่ า ตนมีค วามรู้ในเรื่อ งนั ้น ที่ ดีอ ยู่ แ ล้ ว หรือ อาจมี
ทัศ นคติว่ า บุ ค คลที่เข้ารับการฝึ กอบรมคือ บุ ค คลที่ข าดความรู้
ขาดทักษะ ส่วนบุคคลทีไ่ ม่เข้ารับการอบรม คือคนทีม่ คี วามรูห้ รือ
ประสบการณ์ ในเรื่อ งต่ างๆ ดีอ ยู่ แ ล้ ว (Pantapalangkura, 2013)
ดังนัน้ บุคคลทีม่ คี วามมันใจในความรู
่
แ้ ละประสบการณ์ของตนเอง
มากเกิน ไป จึง เป็ นอุ ป สรรคสํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ ป ระสิ ท ธิผ ลในการ
ฝึ กอบรมไม่เกิดขึน้
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8.2.4 คุณลักษณะขององค์การ
คุณลักษณะขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการฝึ กอบรม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษ าของ
Elangovan and Karakowsky (1999) Noe (2005) Ramayah et
al. (2012) Tassanee HOMKLIN (2014) แสดงให้เห็น ว่า ผู้อบรม
ที่ไ ด้รบั การสนับ สนุ น จากผู้บ ังคับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ว มงานมาก
ประกอบกับการทีอ่ งค์การมีบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยให้ผอู้ บรมได้ม ี
โอกาสประยุ ก ต์ ใช้ ส ิ่ง ที่ ไ ด้ ร ับ จากการฝึ ก อบรม รวมถึ ง การมี
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง จะทําให้ผอู้ บรม
มีโอกาสเกิดการเรียนรูไ้ ด้มาก และสามารถจดจําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก
การฝึกอบรม รวมถึงสามารถนําความรู้ ทักษะและพฤติกรรมใหม่ๆ
ที่ไ ด้ร ับ จากการฝึ ก อบรมกลับ ไปสู่ ก ารปฏิบ ัติ ง านได้ ม ากและ
สามารถเก็บรักษาความรูไ้ ว้ใช้ได้ยาวนาน
นอกจากนี้ คุ ณ ลัก ษณะขององค์ก ารยังมีอิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผูอ้ บรมและประสิทธิผลในการฝึ กอบรม สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Chiaburu and Tekleab (2005) Blanchard and
Thacker (2007) Tziner et al. (2007) แสดงให้เห็น ว่ า ผู้ อ บรมที่
ได้ร ับ การสนั บ สนุ น จากผู้บ ังคับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ว มงานมาก
ประกอบกับการทีอ่ งค์การมีบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยให้ผอู้ บรมได้ม ี
โอกาสประยุ ก ต์ ใช้ ส ิ่ง ที่ ไ ด้ ร ับ จากการฝึ ก อบรม รวมถึ ง การมี
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเน้นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ก็จะมีแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมมาก และมีโอกาสเกิดการเรียนรู้
มาก รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึ กอบรมกับ
การปฏิบตั งิ านได้มาก ตลอดจนสามารถกักเก็บความรูไ้ ว้ใช้ได้นาน
8.2.5 การออกแบบการฝึกอบรม
การออกแบบการฝึ กอบรมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลในการฝึ ก อบรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Awais
and Kaur (2010) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากเนื้ อ หาสาระของการ
ฝึกอบรมทีผ่ ูอ้ บรมได้รบั มีความสอดคล้องกับความต้องการในการ
ปฏิบตั งิ านมาก ผูอ้ บรมก็จะพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม มีโอกาส
ที่จะเกิด การเรีย นรู้ม าก และจะช่ ว ยให้เกิดประสิท ธิภ าพในการ
ประยุกต์ใช้สงิ่ ที่ได้เรียนรู้จากการฝึ กอบรมในการปฏิบตั ิงานอย่าง
มาก
นอกจากนี้ การเลือกใช้วธิ กี ารฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของผู้อบรมยังส่งผลทําให้ประสิทธิผลในการฝึ กอบรม
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Makaramani (2006) แสดง
ให้เห็น ว่ า การเลือ กใช้ว ิธีก ารฝึ ก อบรมที่เหมาะสมกับ โครงการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้ และการใช้วธิ กี ารฝึกอบรมหลายวิธคี วบคู่กนั
โดยในหลัก สูต รนี้ ได้เลือ กใช้ก ารสัมมนาเชิงปฏิบ ัติก ารหรือ การ
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด ซึ่งทุ กคนจะได้มสี ่ว น
ร่ว มในการแสดงความคิดเห็นกัน อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทําให้ผู้อ บรม
เกิ ด ก ารเรี ย น รู้ ร่ ว มกั น ผ่ าน ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น ค วามรู้ จ าก
ประสบการณ์ และสามารถประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้รบั จากการฝึ กอบรม
มาใช้แก้ไขปั ญหาทีเ่ ผชิญอยู่ในการทํางานได้
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8.2.6 แรงจูงใจของผูอ้ บรม
ปั จจัยสุดท้ายคือ แรงจูงใจของผูอ้ บรมมีอทิ ธิพลทางตรง
เชิงบวกต่ อ ประสิท ธิผลในการฝึ ก อบรม สอดคล้อ งกับการศึกษา
ของ Mathieu et al. (1992) Baldwin and Ford (1988) Lim et al.
(2007) แสดงให้เห็นว่า ผูอ้ บรมทีม่ แี รงจูงใจในการเข้ารับการอบรม
มาก จะมีความสามารถ ความปรารถนา ความกระตือรือร้น และ
ความตัง้ ใจในการเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรม ซึ่งผูน้ นั ้ จะทุ่มเทความ
พยายามอย่ า งมากต่ อ โครงการฝึ ก อบรม มีค วามพึ งพอใจต่ อ
โครงการฝึ กอบรม เกิดการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะถ่ายโอนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปยังการปฏิบตั งิ านได้มาก

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
จากผลการศึกษาดังกล่ าวข้างต้น ผู้ว ิจยั ขอเสนอแนะ
เพื่อการนํ าไปใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิผลในการฝึ กอบรมของ
องค์การ ดังต่อไปนี้
9.1.1 อ งค์ ก ารค ว รให้ ค ว าม สํ า คั ญ กั บ
คุณลักษณะขององค์การ เช่น การสนับสนุ นของผูบ้ งั คับบัญชา การ
สนั บ สนุ น จากเพื่ อ นร่ ว มงาน บรรยากาศในการถ่ า ยโอนการ
ฝึ กอบรมทีด่ ี และการมีวฒ
ั นธรรมองค์การทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง จะทําให้เกิดประสิทธิผลในการฝึ กอบรมทีเ่ พิม่ ขึน้
9.1.2 องค์ ก ารควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ การ
ออกแบบการฝึ ก อบรม ทัง้ ในเรื่อ งของเนื้ อ หาสาระ และวิธีก าร
ฝึ กอบรมทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมให้สงู ขึน้
9.1.3 พนั ก งานจึง ควรรัก ษาแรงจู ง ใจของ
ตนเองในเรื่องของการฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื่อง เพราะจะทําให้เกิด
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมมากยิง่ ขึน้
9.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
9.2.1 การศึ ก ษ าในครัง้ นี้ ศึ ก ษ าเฉพ าะ
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในระบบการขนส่งประเภทรถไฟทางไกล
เท่านัน้ ดังนัน้ ในโอกาสต่ อไปควรจะมีการศึกษาเพิม่ เติมในส่วน
ของประสิท ธิผ ลในการฝึ กอบรมของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ใน
ระบบการขนส่งประเภทอื่นๆด้วย เช่น ระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
เป็ นต้น เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลในการ
ฝึ กอบรมของระบบการขนส่งที่แตกต่ างกัน เนื่ องจากการวิจยั ใน
ระบบการขนส่งทุกประเภท ล้วนมีความสําคัญต่ อการพัฒนาการ
เรียนรูข้ องพนักงานและองค์การทัง้ สิน้
9.2.2 ใน ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ง ต่ อ ไ ป ค ว ร มี
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการฝึ กอบรมจากองค์กรอื่นๆทีม่ วี ธิ ี
ปฏิบตั ิท่เี ป็ น เลิศ ทางด้านการฝึ ก อบรม เพื่อ ที่จะสามารถนํ าองค์
ความรูด้ งั กล่าวมาเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ฝึ กอบรมให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทขององค์การ อันจะนํ าไปสู่
การฝึ กอบรมทีม่ ปี ระสิทธิผลอย่างยังยื
่ นต่อไป
9.2.3 การศึกษาในครัง้ นี้ มุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิผลในการฝึ กอบรมจากมุมมองของพนักงานเท่านัน้ ดังนัน้
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ตัวแบบเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการฝึกอบรมของพนักงาน…
ในการศึกษาครัง้ ต่ อไป ควรประเมิน ประสิทธิผ ลในการฝึ กอบรม
จากมุมมองของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหลายฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ น
ร่ว มงาน ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชา และผู้ใช้บ ริก าร เพื่อ ให้ก ารประเมิน
ประสิทธิผลในการฝึกอบรมมีความเชือ่ ถือได้มากยิง่ ขึน้
9.2.4 การศึกษาในครัง้ นี้ มุ่งเน้นการประเมิน
ประสิท ธิผ ลในการฝึ ก อบรมของพนั ก งานเพีย ง 3 ระดับ เท่ านั น้
ดังนัน้ ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไป ควรมีก ารประเมิน ผลลัพ ธ์ ท่ีเกิด
ขึ้น กับองค์การว่า สามารถลดอัต ราการลาออกของพนักงาน ลด
อัตราการขาดงาน เพิม่ ขวัญกําลังใจของพนักงาน ช่วยปรับปรุงการ
ให้บริก าร หรือ ส่ งผลให้อ งค์ก ารสามารถทํากํ าไรได้ม ากขึ้น จริง
หรือไม่
9.2.5 ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไป ควรมุ่ งเน้ น
ระบบและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังทีพ่ นักงาน
ได้รบั การฝึกอบรมแล้วอย่างเป็ นรูปธรรม
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