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บทคัดยอ
หลักสูตรวิทยากรเปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อฝกอบรมบุคคลใหเปนวิทยากร เนื่องจากแตละหลักสูตร
นั้นแตกตางกันออกไปตามความตองการเฉพาะดานของแตละองคกร จุฑาทิพ ตอยอดจึงไดทําการศึกษาถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมผูที่จะเปนวิทยากร ซึ่งการวิจัยพบวา ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 5 วัน
และเหมาะสําหรับผูที่เปนวิทยากรซึ่งขาดประสบการณและความรูในการถายทอด จากผลการวิจัยดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตอวา ในหลักสูตรวิทยากรระยะสั้น 5 วันนั้นควรประกอบดวยเนื้อหาเรื่องใดบาง
และควรมีวิธีการฝกอบรมอยางไร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก วิทยากรซึ่งสอนหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรระยะสั้น จํานวน
30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจํานวน 1 ชุด
ผลการวิจัยพบวา
1. การฝกอบรมในวิทยากรระยะสั้น 5 วัน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ประกอบไปดวย 2 สวน
ไดแก เนื้อหาและการฝกปฏิบัติ โดยมีเนื้อหารอยละ 40 และฝกปฏิบัติรอยละ 60
2. เนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรระยะสั้น 5 วัน ควรประกอบไปดวย 6 เรื่อง ไดแก สื่อใน
การฝกอบรม วิธีการฝกอบรม บทบาทและหนาที่ของวิทยากร การพูด จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ และ
การจัดทําแผนการสอน ระยะเวลาที่ใชในการสอนแตละเรื่อง หัวขอละ 3 ชั่วโมง
3. การฝกปฏิบัตินั้น ควรมีการฝกปฏิบัติ 3 ครั้ง ใชเวลาฝกอยูในชวงระหวาง 5-30 นาที เรื่องที่ใช
ในการฝกปฏิบัติอาจเปนเรื่องทั่วไป หรือเรื่องงานที่ผูเขาอบรมรับผิดชอบ บุคคลที่ทําหนาที่ประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติสวนใหญ ไดแก วิทยากรและเพื่อน เครื่องมือที่ใชรวมในการประเมินผล ไดแก การบันทึกวิดีโอ
4. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร ไดแก คุณลักษณะของวิทยากร
วิธีการถายทอดความรูของวิทยากร และการเตรียมความพรอมกอนการสอนของวิทยากร
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ABSTRACT
A trainer course is a course to train people to train others in some specific
areas. Because trainer courses are different due to the particular needs of each
organization, Chuthatip Toryord studied the appropriate period for developing a
trainer. It was found that the period of time that was suitable for training a trainer
was five days. The course is suited for a would-be trainer who was inexperienced
and had not obtained adequate knowledge in instructing and transferring. For
gaining an effective trainer course, I thus was interested in exploring further the
content and training methods employed in five-day training for a trainer course. The
sample group consisted of 30 trainers who instruct short courses of training for
trainers. I developed a set of structured interviews.
From those interviews, I learned:
1. Training methods in the five-day trainer course should comprise two
parts: content and practice. The proportion was content 40 percent and practice 60
percent.
2. Content in the five-day training for trainer course should consist of six
topics: training aids, training methods, trainer roles and responsibilities,
communication skills of trainers, adult psychology and lesson plan. Each topic
should last three hours.
3. There should be three sections of practice. The duration for each section
should last between 5-30 minutes. The topics for the practice might be general
topics or specific topics related to the participants’ work. For the evaluation of the
practice, the evaluators mostly were trainers or classmates. The sample group used
video recording for feedback.
4. The factors leading to the success of training for trainer courses were
trainer characteristics, knowledge transferring methods and preparation.
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