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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้  เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาค 
ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้งและประชาชนยากจนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากถึง 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราชด า รัสแห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสด็จพระราชด าเนิน
มาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า "การตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนี้เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไป  
ถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่ งของประเทศ ซึ่ งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จึงเป็นความส าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี" 
  ส านักบริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้น
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2542 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักบริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถานที่ท าการปัจจุบัน คือ อาคาร
พิมล กลกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักบริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ตามเจตนารมย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลอง
ครองธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ 
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 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สปชต.) เป็นโครงการที่ส านักบริการวิชาการ ได้รับความไว้วางใจจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาและด าเนินการจัดโครงการ ซึ่งด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัด
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางอ าเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งแต่ได้ปี  
พ.ศ. 2551 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 83 รุ่น จากการด าเนินการ
จัดโครงการ สปชต. มีความจ าเป็นในการปรับปรุงเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร ให้มีความทันสมัย
เหมาะกับสภาพสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 จากความเป็นมา ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ สปชต. ของส านักบริการวิชาการ 
ที่กล่าวมา จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
ส าหรับการพัฒนาโครงการ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการและด าเนินการโครงการ สปชต. ในอนาคตต่อไป 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ สปชต. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562  
 1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในด้านต่าง ๆ  
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมและจ านวนวิทยากร 
 1.2.4  เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโครงการ สปชต. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1  ศึกษาจากรายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
 1.3.2  ศึกษา ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.3.3  ศึกษาจากการด าเนินโครงการ สปชต. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  ได้ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ สปชต. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 
 1.4.2  ได้ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในด้านต่าง ๆ 
 1.4.3  ได้ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมและจ านวนวิทยากร 
 1.4.4 เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโครงการ สปชต. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
1.5 ค านิยามศัพท์ 
 1.5.1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) หรือโครงการ สปชต. หมายถึง หลักสูตรโครงการของส านักงาน ก.พ. ที่จัด
ขึ้นส าหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการต ารวจ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา โดยมี
มหาวิทยาลัยเครือข่ายเป็นที่ปรึกษาในการการด าเนินการจัดและพัฒนาหลักสูตร 
 1.5.2  ส านักงาน ก.พ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน  
ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการ สปชต. 
 1.5.3 เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หมายถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติให้ผู้สมัคร ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ สปชต. 
 1.5.4  ผู้เข้าอบรม หมายถึง ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ให้เข้าร่วมโครงการ 
สปชต. ในแต่ละรุ่น/ปี ที่มีการด าเนินการจัดโครงการ 
 1.5.5  ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เข้าอบรม หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ 
สปชต. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ศาสนา จังหวัด สถานที่
ปฏิบัติงาน และประเภทข้าราชการ 
 1.5.6  รูปแบบกิจกรรม หมายถึง ลักษณะของการด าเนินกิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
และเนื้อหาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผู้จัดได้ออกแบบและด าเนินการตามแผนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
 1.5.7  วิทยากร หมายถึง ผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการภายใน
กรอบของหัวข้อ เนื้อหา และรูปแบบกิจกรรมที่ก าหนด 
 1.5.8  งบประมาณ หมายถึง รายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ สปชต.  
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บทที่ 2 
เอกสารและทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ต ารา และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดด าเนินงานโครงการ สปชต. ของส านักบริการ
วิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 2.2  ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 
 2.3  แนวคิดในการจัดฝึกอบรม 
 2.4  การติดตามและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 2.5  งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สปชต.) 
 2.1.1 หลักการและเหตุผล 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางภาครัฐ 
ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก าลังใจ และคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ข้าราชการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
ภายใต้สภาวะที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว รวมทั้งเป็นการส่งเสริม 
ความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการด้วยกันในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
    รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนจะเห็นได้จากการ
สอดประสานกันของแต่ละนโยบาย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้าน
ความมั่นคง ข้อ 3 ป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธีขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 วัตถุประสงค์ : ข้อ 3 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุน



  5 
 

 

การสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ในชาติ เพ่ือลดการเผชิญหน้าและการใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบ และข้อ 4 เพ่ือให้จังหวัดชายแดนใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของ
การใช้ความรุนแรง และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ  
ต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย ส าหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1  
มีนโยบาย 6 ข้อ และภารกิจของส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรอง รับผิดชอบ 
ในนโยบายข้อ 3 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน  โดย 
ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตส านึก ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
พฤติกรรมในเชิงสันติ เคารพสิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ มีกลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้อยู่  
ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการเผชิญหน้า  
กับความขัดแย้งและทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ าเสมอ 
    ส านักงาน ก.พ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงมีความ
ประสงค์และจ าเป็นที่ต้องการจะพัฒนาและปรับปรุงโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็น
สาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยสู่ 4.0 
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูขวัญ ก าลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าร่วมในโครงการ เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้าง
สันติสุขให้เกิดในพ้ืนที่ ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 อันจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกด้วย ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ สปชต. นั้น จะด าเนินการโดยการจ้าง 
ที่ปรึกษาในการพัฒนาและด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 2.1.2 ความจ าเป็น 
    ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รัฐบาล และ ก.พ. ได้มอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ. จัดท า
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก าลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว และสืบเนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้น   
ส านักงาน ก.พ. จึงมีความจ าเป็นและประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงโครงการเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ปรับปรุง เนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสม ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.1.3 วัตถุประสงค์ 
    ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางภาครัฐที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ราชการพลเรือน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ข้าราชการในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้มีโอกาสพัก 
และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก าลังใจ และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างเครือข่าย 
ที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติงานเพ่ือความสุขของประชาชนและเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป และจากแนวคิด
และความจ าเป็นนั้น ส านักงาน ก.พ. มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนา 
ปรับปรุง เนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสม ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้  
   ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงสาระส าคัญต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงในการด าเนินโครงการฯ เพ่ือ 
   1)  พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการด าเนิน
บทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 
   2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการ (Creating 
Partnership and Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment 
and Accountability) 
   4)  รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 
   5)  สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึก
การดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนว
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ทางการจัดการกับความเครียดจากการท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและ
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว 
 2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (RESULTS) และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในบทบาทที่ปรึกษาในการพัฒนาและด าเนินโครงการฯ จึงได้น า
แนวคิดของส านักงาน ก.พ. และยุทธศาสตร์ส าคัญๆ ของประเทศภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี  
ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 หรือสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง 
“ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” ตลอดจนการน านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประยุกต์ 
ผนวกกับผลการประเมินของโครงการ สปชต. ในปีที่ผ่านมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและด าเนิน
โครงการ สปชต. เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 
รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มี  
ความเสี่ยงภัย และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียด กับการเผชิญกับสภาวะ บีบคั้น ทั้งด้านการท างานและ  
การด าเนินชีวิตอันเป็นผลต่อขวัญ ก าลังใจ ประสิทธิภาพในการท างาน และคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สปชต. ดังกล่าวข้างต้น 
ตลอดจนได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ต้องการ ดังนี้ 
  1)  ผลผลิต (OUTPUT)  
      1.1)  หลักสูตรส าหรับโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรฯ ในปีต่อ ๆ ไป 
     1.2)  การจัดด าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โดยใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนาแล้ว) พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล
การด าเนินการและการประเมินผลโครงการฯ 
     1.3)  สรุปผลแนวคิดของข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    2)  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
     2.1)  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เ พ่ิมพูนความรู้ 
ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
    2.2)  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสริมสร้างความรู้และฝึก
ปฏิบัติในการดูแลตนเองทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับ
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ความเครียดจากการท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อม 
ที่เสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
   2.3)  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาทักษะการคิด และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0  
      2.4)  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานเพ่ือสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ (Creating 
Partnership and Relationship) และรวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม การสร้างจิตส านึก 
ความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
    3) วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
     ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดรูปแบบวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์
ออกเป็น 2 วิธีการ ได้แก่ 
   3.1)  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยการใช้แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร  
   3.2)  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการใช้แบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
     ส าหรับการศึกษาแนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ สปชต. นั้น ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเก็บ
ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
      - ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
    - ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
    โดยการวิเคราะห์รายประเด็น เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ และวิเคราะห์แนวโน้ม 
ซึ่งจะน าไปสู่การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแก่ผู้ด าเนินการโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการปีงบประมาณต่อไป 
 2.1.5 แผนการด าเนินงานการจ้างท่ีปรึกษาในการพัฒนาและด าเนินโครงการฯ (ในภาพรวม) 
ตารางท่ี 1 แผนด าเนินการในการพัฒนาและด าเนินโครงการ สปชต.  

ขั้นตอน/กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลา 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. วางแผน เตรียมความพร้อม ติดต่อ 

    ประสานงาน จัดจ้าง 

         

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู          
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ขั้นตอน/กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลา 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุง 

         

4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง          

5. ด าเนินการจดัโครงการ สปชต.          

6. ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ          

7. ก ากับ ดูแล และแก้ปญัหา          

8. รายงานผลการด าเนินการ          

 

2.2  การขับเคลื่อนระบบราชการและข้าราชการไทยสู่ประเทศไทย 4.0 
 2.2.1 ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
  1) การปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution Thai Government) (ปริญญ์ บุญดีโชคสกุล, 
2559)  
   1.1) ระบบราชการ 1.0 รัชกาลที่  5 วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้าง 
การบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบกรม กองใหม่ 
และตั้งกระทรวง กรม ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อม และรัชกาลที่ 7 วางระบบ
ข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ เน้นระบบคุณธรรม (Merit System) 
    1.2) ระบบราชการ 2.0 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1  
เป็นต้นมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้น าการพัฒนา
ประเทศ การบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสิคของ Max Weber ว่าด้วยความชอบธรรม 
ทางการเมืองที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย (Legal-Rational Legitimacy)  
   1.3) ระบบราชการ 3.0 ปี 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา วิกฤตต้มย ากุ้ง กระแส Democratization และ NPM ท าให้เกิดแนวคิดเรื่อง 
Good Governance โดยการปฏิรูประบบราชการปี 2545 มุ่งเน้นการท างานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเปิดกว้าง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
      1.4) ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก าหนดยุทธศาสตร์-
ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้น 
ความคล่องตัว เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉม
ระบบราชการสู่ Government 4.0 
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  2) การวางระบบและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 
   ส าหรับการวางระบบและวิธีการท างานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ
บริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็น
ที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
   2.1) ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 
สรุปลักษณะส าคัญได้ดังนี้ 
     (1) การท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใส โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถตรวจสอบการท างานได้ 
    (2)  เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วม 
    (3)  โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอง  ไปให้ภาคส่วนอ่ืน
ด าเนินการแทน 
    (4)  จัดโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะเครือข่าย
มากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
    (5)  เชื่อมโยงการท างานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดประสานกัน 
   2.2)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการ 
ในระดับปัจเจก (Citizen - Centric and Service - Oriented Government) สรุปลักษณะส าคัญได้ดังนี้ 
    (1) ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า ตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร 
    (2)  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
    (3)  ให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอ 
ให้เข้ามาติดต่อหรือร้องขอ 
    (4)  ใช้ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน 
   2.3)  ภาครัฐอัจฉริยะ - มีขีดความสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High 
Performance Government) สรุปลักษณะส าคัญ ไว้ดังนี้ 
     (1)  ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    (2)  สร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ 
สหสาขาวิชา เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
    (3)  ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาทตนเอง 
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  3) ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการต่อความส าเร็จของ
การพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยสรุป ดังนี้ 
    (1) การประสานพลั งระหว่ างภาครั ฐและภาคส่ วน อ่ืน  ๆ ในสั งคม 
(Collaboration) เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างาน
ด้วยกัน (Cooperation) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
       (2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษา
เรื่องใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง  
มีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด 
    (3) การปรับเข้ าสู่ การเป็นดิจิทัล  (Digitalization) เป็นการผสมผสาน 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างานร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการด าเนินการการให้บริการของราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัด 
 2.2.2 ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 
  การปฏิรูปประเทศเพ่ือไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลและ
ทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญ และ “ข้าราชการ” ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนให้มีขีดความสามารถเหมาะสมในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ   
การพัฒนาประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ที่ผ่านมา “ภาครัฐของไทย” มักจะถูกมองว่า มีการจัดการภาครัฐที่ไม่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ให้ความส าคัญกับความถูกต้องของกระบวนการมากกว่า
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังติดขัด ไม่เชื่อมโยงเป็นกระบวนการ
เดียวกัน การบริหารงานยึดติดกับกรอบอ านาจตามกฎหมายเป็นหลัก การประสานงาน ความสัมพันธ์
กับภาคส่วนอ่ืนเป็นไปในแบบที่ภาครัฐเป็นฝ่ายน า ภาคส่วนอ่ืนเป็นฝ่ายตาม รูปแบบและวิธีการแก้ไข
ปัญหาส่วนใหญ่เริ่มต้นจากภาครัฐเป็นผู้คิด บอก และด าเนินการ ซึ่งในหลายครั้งไม่ได้น าปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมาพิจารณา การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องและไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การให้บริการที่ให้กับประชาชนและภาคเอกชนแม้จะมีการพัฒนาให้รวดเร็ว
และทันสมัย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วยังมีความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนอง  
ต่อความต้องการได้เท่าที่ควร 
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  ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 โดยให้ “ข้าราชการ” มีพันธกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรากฐานของระบบ
และสร้างกลไกเชิงรุกเพ่ือสร้างจุดแข็งของประเทศใน 4 เรื่อง โดยมีพันธกิจในแต่ละเรื่อง มีความเห็น
ว่า “ข้าราชการ” จะต้องปรับมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ และร่วมกันด าเนินงาน ดังนี้ 
    1)  การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการและสร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน 
    ข้าราชการไทยในฐานะกลไกการขับเคลื่อนงานหลักของภาครัฐ ไม่ว่าจะ
ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานกระทรวง กรมใด จะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการท างานรูปแบบใหม่
โดยปรับมุมมองจากการท างานแบบเดิมให้ความส าคัญกับการท างาน “ให้เสร็จ” ตามกระบวนงาน
หรือตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่ตนได้รับมอบหมาย (Silo Mentality) มาเป็น 
การท างาน “ให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน” คือ ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
            ในการท างานจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกลไก 
กระบวนการท างานรวมถึงการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเสมือนกระบวนงาน
เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ (Alignment) มีการประสานและท างานไปด้วยกันเพ่ือผลส าเร็จของงาน
ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานใครหน้าที่ใคร มีการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการพูดคุย
หารือ เปิดรับความคิดรวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความแน่วแน่ตั้งใจ ( Intention) และไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน (Trust) พร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนร่วมกัน 
   2) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 
     ข้าราชการจะต้องร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการท างานภาครัฐ ด้วยการ
เปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมที่เน้นการรวมศูนย์มาสร้าง “พันธมิตร” (Partners) และท างานร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนอื่น เพ่ือการไปสู่เป้าหมายตามที่มีเจตจ านงร่วมกัน 
     ในการท างานร่วมกันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
กับภาคส่วนอ่ืน จากการเป็น “ผู้ปกครองและผู้คุมกฎระเบียบ” (Regulator) ในลักษณะ “ภาครัฐน า 
ภาคประชาชนตาม” เป็น “ผู้อ านวยความสะดวก” (Facilitator) ในลักษณะ “ภาคประชาชนน า 
ภาครัฐสนับสนุน” ส่งเสริมให้ “ประชาชน” และ “ภาคเอกชน” ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ (Citizen Engagement) มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐในทุกด้าน 
           ในการท างานร่วมกัน จะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจองค์กรและ
ภารกิจของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละภาคส่วนอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน  
ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว มีการน าจุดแข็งหรือความช านาญของแต่ละฝ่ายหรือภาคส่วนต่าง ๆ  
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มาแบ่งปันเพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Solution) มีการปรับรูปแบบและกระบวนการ
ท างานร่วมกันให้มีความยืดหยุ่น โดยหาจุดร่วมบนความแตกต่างเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจ  
ที่มาด าเนินการร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์และรักษาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 
จัดระบบงานที่เอ้ือต่อการพูดคุย หารือ สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
องค์ความรู้ เทคนิคด าเนินงานระหว่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์ ต่อยอดและสร้างคุณค่าร่วมกันในการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือประชาชนและสังคม 
   3)  การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ 
     ข้าราชการจะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เ อ้ือต่อการคิดค้น 
ออกแบบ และสร้างสรรค์ นโยบาย แนวคิด วิธีการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ เพ่ือยกระดับผลิตภาพและปรับปรุง  
การบริหารจัดการภาครัฐ  
        ในการท างาน ต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศการท างานที่เปิดกว้าง ไม่ยึดติด
กับกรอบความคิดหรือรูปแบบการท างานแบบเดิม ท้าทายสิ่งใหม่ เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
บนหลักเหตุและผล แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม ให้อิสระในการท างานพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทดลองท าสิ่งใหม่ สนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์และ 
ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ขององค์กรและผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ 
            ข้าราชการจะต้องร่วมกันกระตุ้นให้ทุกคนคิดต่างไปจากเดิม โดยให้คิดว่า
เราจะตัดอะไรทิ้งได้บ้าง เราจะเชื่อมโยงหรือน าสิ่งใดกับสิ่งใดมารวมกันแล้วสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้บ้าง  
เราจะปรับสัดส่วนอะไรได้บ้างและเราจะพลิกแพลงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันให้ง่ายขึ้น ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได้อย่างไร แล้วลงมือปฏิบัติติดตามความคืบหน้าและวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    4)  การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
            ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะต้องร่วมสร้างระบบดิจิทัลในภาครัฐ ด้วยการ  
ร่วมออกแบบและพัฒนากลไก ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบการด าเนินงานขององค์กร 
(Service and Work Process Redesign) ให้เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับบประชาชน  
เพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพ่ือการพัฒนางานภาครัฐที่มี
มูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) 
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           ในการท างาน จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
เหมาะสม ต้องติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับและปรับตัว 
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบวิธีคิดและวิธีการท างานให้สามารถใช้ประโยชน์  
จากข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่างปลอดภัยและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
            โดยสรุป เพ่ือให้ภาครัฐปรับตัวให้เท่าทันและตอบสนองความคาดหวัง 
ของทุกภาคส่วนในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนการท างานจาก  
แบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย คิดฝ่ายเดียว ท าฝ่ายเดียว มาท างานแบบประสานความร่วมมือโดยไม่แบ่งแยก
ว่าเป็นหน้าที่ของใคร สร้างพันธมิตรการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ในรูปแบบประชารัฐ สร้างสรรค์นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือสร้างให้เกิดรัฐบาล  
แบบเปิดที่มีการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน อันจะน าไปสู่การเป็นรัฐบาลที่มีคุณธรรม 
โปร่งใส เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนและสังคมโลก 
      “ข้าราชการไทย”ในฐานะกลไกขับเคลื่อนภาครัฐที่ส าคัญต้องเปลี่ยนแปลง 
(Change) โดยต้องก้าวออกจากกรอบความคิดและวิธีการท างานแบบเดิม พร้อมท้าทายสิ่งใหม่ แก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล ต้องสามารถประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน และระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับประชาชน เพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมกัน ต้องมีปัญญาสร้างสรรค์  โดยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่เป็นเลิศ (Creative) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างความประทับใจและการมี 
ส่วนร่วมจากประชาชนและที่ส าคัญคือ จะต้องร่วมสร้างภาคราชการที่ปลอดคอร์รัปชั่น ยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรม (Corruption Free) 
2.3  แนวคิดในการจัดฝึกอบรม 
 2.3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
   สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2545) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า เนื่องจากการฝึกอบรม 
(Training) จะถูกน ามาใช้คู่กับการเรียนรู้  (Learning) แต่โดยความหมายนั้นจะมีความหมาย 
ที่แตกต่างกัน ผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความต้องการอบรมจะเกิดการเรียนรู้ 
ได้ดี ส่วนการฝึกอบรมนั้น เป็นภารกิจของผู้จัดต้องท าหน้าที่ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การอบรม
เป็นเรื่องของผู้จัดหรือวิทยากร ส่วนการเรียนรู้เป็นเรื่องของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การเรียนรู้เป็นการสะสมประสบการณ์ ที่เพ่ิมเติมเข้ามาตลอดชีวิตของบุคคล มีความเป็นพลวัตร  
(Dynamic) แปรผันต่อการเรียนรู้ สามารถด าเนินไปได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้และการฝึกอบรมจึงมี  
ส่วนสัมพันธ์กัน การฝึกอบรมที่ดีผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้ การฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของบุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ระยะเวลาในการฝึกอบรม
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลเร็วที่จะน าไปใช้ปฏิบัติได้ทันที 
   นิรชา ทองธรรมชาติ (2544) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะความช านาญ ความรู้ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดการศึกษา สถานที ่เพศและโอกาส เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เกศริน มนูญผล (2544) ได้ใหค้วามหมายการฝึกอบรมว่า กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการท างานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 
  ศักรินทร์ ชนประชา (2550) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตรงกับความต้องการ การติดตามผลเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญข้ันตอนหนึ่งในการฝึกอบรมจะต้องติดตามผลของการฝึกอบรมว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจากก่อนการฝึกอบรมอย่างไร เพ่ือที่จะได้น า
ผลลัพธ์มาใช้ประกอบการพัฒนา โครงการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป  
  โดยสรุป จากการศึกษาความหมายของการฝึกอบรมสรุปได้ว่า การฝึกอบรมคือกระบวนการ
ที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียบรู้รูปแบบหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรมอันน ามาซึ่งการแสดงออกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 2.3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมนั้นหากจะพูดว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาองค์การเป็นสิ่งถูกต้อง หาก
ได้พิจารณาในรายละเอียดสามารถแบ่งได้เป็นลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 
   1)  เ พ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรซึ่ งเป็นสาเหตุหลักของการจัดให้มี 
การฝึกอบรมโดยทั่ว ๆ ไป 
    2)  เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานหรือ
กรรมวิธีในการผลิตต่าง ๆ หรือการฝึกอบรมเพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขององค์การ 
    3) ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานหรือระดับ  
ที่พึงประสงค์เพ่ือให้มีความรู้ทันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
  4)  เตรียมการรับมือกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น เพ่ือน าความรู้ต่าง  ๆ  
มาเตรียมพร้อมพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์การ หรืออาจจะสรุปวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      4.1) การเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
      4.2)  การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
      4.3)  การลดต้นทุนของงาน 
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      4.4)  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนที่เก่ียวข้อง    
     4.5)  การลดอัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบุคลากร 
 2.3.3 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
   1) บุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเนื่องจาก
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จหรือ  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
   2)  การได้ปรึกษาหารือกันในส่วนของผู้เกี่ยวข้องในองค์การ เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับร่วมกัน 
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน 
   3)  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ยกระดับความรู้และทักษะให้เกิดการปรับทัศนคติ 
   4)  ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน 
   5)  ช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน 
   6)  ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของตน 
 2.3.4 บทบาทที่ส าคัญของผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม 
   1)  ต้องยอมรับความมีคุณค่าของผู้เข้าอบรมแต่ละคน และจะต้องเคารพในความรู้สึก
นึกคิดและความเห็น ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมด้วย 
   2)  พยายามท าให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักด้วยตนเองว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องปรับ
พฤติกรรม (ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทัศนคติ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย  
การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา 
   3)  ควรจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะดวกสบาย (เช่น ที่นั่ง อุณหภูมิ แสงสว่าง  
การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ) ให้เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม 
   4)  สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ต้องมีการให้ความร่วมมือร่วมใจกันและกัน ในขณะเดียวกัน  
ควรพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 
   5)  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
    (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ร่วมอบรม  
โดยสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ของผู้ด าเนินการอบรมและเนื้อหาวิชาด้วย 
     (2)  การก าหนดกิจกรรม รวมทั้งการเลือกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการอบรม 
    (3)  การก าหนดมาตรการ เกณฑ์การอบรมซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมทั้งร่วมกัน
ก าหนดเครื่องมือและวิธีการวัดผลความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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   6)  ช่วยผู้ร่วมอบรมให้รู้จักพัฒนาขั้นตอนและวิธีการในการประเมินตนอง หรือวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 2.3.5 การบริหารโครงการฝึกอบรม 
    1)  ความส าคัญของการบริหารโครงการอยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
   การบริหารโครงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการที่จะท าให้การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการฝึกอบรม 
ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม หลักการบริหารงานฝึกอบรม มีทัศนคติ  
ที่ดีต่อการฝึกอบรมในฐานะผู้บริหารโครงการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา ผู้อ านวย
ความสะดวก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนรู้ ผู้ประสานงาน และผู้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องใช้ 
ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้การบริหารโครงการฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์กร 
   2)  การบริหารโครงการมี 3 ระยะ คือ 
     2.1)  ก่อนการด าเนินโครงการ 
     2.2)  ระหว่างด าเนินโครงการ 
     2.3)  หลังการด าเนินโครงการ 
  2.3.6 การประเมิน/ติดตามผลการฝึกอบรม 
  การประเมิน/ติดตามผลการฝึกอบรม มีประเด็นในการประเมิน คือ 
                1)  ทัศนคติทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ ระยะเวลา และสิ่งที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
    3)  คุณสมบัติและวิธีการที่วิทยากรแต่ละคนใช้ในการฝึกอบรม 
    4)  ข้อดีและข้อเด่น หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะ 
  2.3.7 ประเภทการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่องค์การมอบหมายให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคลากรรับผิดชอบ
ด าเนินการ อาทิ เช่น 
   1)  การจัดฝึกอบรมเองภายในองค์การ (In House Training) 
    การจัดฝึกอบรมภายในองค์การเป็นการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์การ 
ได้เข้าอบรมพร้อม ๆ กัน ครั้งละจ านวนมาก (Class Room Training) โดยการด าเนินการตามข้ันตอน
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
   2)  การส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์การ 
   3)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
      การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมักเป็นการยกปัญหาที่มีอยู่มาให้ศึกษาหรือทดลอง
ปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังการประชุมฯ 
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    4)  ดูงาน 
      ดูงานเป็นการไปขอฟังค าบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัดระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจศึกษา ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้น 
    5)  การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง 
                     การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริงหรือที่เรียกว่า การฝึกอบรมในที่ท าการปกติ (On 
the Job Training) ได้แก่ 
     (1)  การเสนอแนะหรือการให้ค าปรึกษา (Coaching/Counseling)  หมายถึง  
การที่ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้บุคลากรลงมือปฏิบัติงานจริง โดยให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 
การเสนอแนะนี้อาจหมายความรวมถึง การเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งไม่จ าเป็นจะสอนเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น 
อาจรวมทั้งเรื่องเก่ียวกับบุคคล หรือการวางตัวในองค์การด้วยก็ได้ 
     (2) การสอนงานหรือนิเทศงาน (Job Instruction/Job Supervision) หมายถึง 
การที่ผู้บังคับบัญชาสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน และ
การที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องสาธิตหรือแสดงวิธีการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนแล้ ว จึงควบคุมดูแล 
ให้ปฏิบัติงานตามอย่างถูกต้อง 
2.4 การติดตามและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 2.4.1 ความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรม 
  Riecken (1952) การประเมินผลคือ การวัดผลทั้งที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา  
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานที่ก าลังกระท าอยู่ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการ 
  Greenberg & Mattison (1955) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประเมินผลคือ การติดตาม
ผลการปฏิบัติซึ่งมุ่งวัดการบรรลุถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
  Guskey (2000) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการค้นหาที่ เป็นระบบ คุณค่า หรือ
คุณธรรม การประเมินเป็นการก าหนดคุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ 
   1. ก าหนดมาตรฐานส าหรับคุณภาพการตัดสิน 
   2.  มาตรฐานควรมีความเกี่ยวข้องและสมบูรณ์    
   3.  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
   4.  สร้างมาตรฐานเพื่อก าหนดคุณค่าหรือคุณภาพ 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2560) กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพของโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นและความพร้อม  
ที่จัดโครงการฝึกอบรม ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม และผลที่เกิดขึ้นจาก
การจัดด าเนินโครงการฝึกอบรมว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร โครงการ
ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
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เพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม 
ว่าควรยุติ ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการฝึกอบรมในระยะต่อไป 
  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพของโครงการ โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายและสิ่งที่ต้องการประเมินผล 
น าเอาข้อมูลที่ต้องการมาบอกถึงปริมาณและคุณภาพของโครงการ และเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจในการยุติ ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือการด าเนินโครงการต่อไป 
 2.4.2 วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
   การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน และรายงาน
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับวัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม มีดังนี้ 
       1) เพ่ือท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น 
เกิดการเรียนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน (Behavior) เพ่ือทราบข้อดี 
ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม ทั้งในแง่ของ
กระบวนการฝึกอบรม เช่น เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็นต้น และการจัดฝึกอบรม เช่น สถานที่ 
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อน ามาแก้ไขและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น 
      2)  เพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการอบรม เช่น ประโยชน์จากหัวข้อการฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น 
      3)  เพ่ือทราบผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม เป็นต้น 
      4)  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น พิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนั้น ๆ ต่อไปหรือไม่ อย่างไร และข้อมูลนั้นจะสามารถน ามา
ประกอบการตัดสินใจในการแต่งตั้งหรือพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 2.4.3 ความส าคัญของการประเมินผลการฝึกอบรม 
  การประเมินผลโครงการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยสรุป ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2560) 
  1) ช่ วยให้ ได้ สารสนเทศต่ าง ๆ  เกี่ ยวกับสภาพความต้องการความจ า เป็น 
ในการฝึกอบรม ซึ่งจะน าไปใช้ในการตัดสินใจก าหนดโครงการฝึกอบรมให้เหมาะสม ตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากรและองค์การมีการวางแผนการฝึกอบรมและการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  2)  ช่วยให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนถึงสภาพการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมว่า 
มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการโครงการ และการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3)  ช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือตัดสินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการฝึกอบรม 
ซึ่งจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานหรือ  
เพ่ิมศักยภาพในการท างานของบุคลากรหรือไม่ อย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ โดยจะน ามาใช้  
ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการฝึกอบรมในช่วงต่อไปอย่างไร จะยุติหรือปรับขยาย
การด าเนินโครงการฝึกอบรมต่อไปอีก 
  4)  ช่วยเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม เมื่อทราบ
ผลส าเร็จ จุดเด่น หรือจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมก็จะมุ่งมั่น 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์การ 
 2.4.4 รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม  
   โดยปกติการฝึกอบรมส่วนใหญ่มักประเมินผลการฝึกอบรมจากปฏิกิริยาในการฝึกอบรม 
แม้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการที่ทราบว่าบุคลากรรู้สึกสนุก ต้องการที่จะเรียนรู้และยอมรับ  
การฝึกอบรมนั้น ปฏิกิริยาในการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมด การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องสอดคล้องระหว่างการฝึกอบรม ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมในการท างาน 
ที่ดีขึ้น การพัฒนาการฝึกอบรมจากการประเมินผลจึงต้องการข้อมูลที่มากกว่าปฏิกิริยาของบุคลากร  
(Steenma & Groeneveld, 2010) ซึ่งรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมจะเป็นกรอบแนวคิด 
วิธีการหรือแนวทางที่เป็นแบบแผนในการประเมินอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นสิ่งที่ควรประเมิน 
ขั้นตอน หรือกระบวนการในการประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน (Object) เช่น นโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือหลักสูตรว่าควรพิจารณาประเมินเรื่องอะไรบ้าง (What) ขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจเสนอแนะ 
ว่าการประเมินแต่ละรายการควรพิจารณาตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ 
แนวทางในการประเมิน (How) ที่จะต้องครอบคลุม ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557) รูปแบบของการประเมินโครงการ 
มีหลากหลายรูปแบบ นักประเมินจะต้องเลือกใช้ในการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ฝึกอบรม ซ่ึงขอน าเสนอรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม 3 รูปแบบ ดังนี้  
   1) รูปแบบการประเมิน CIPP (CIPP Model)  
         Stufflebeam (1990) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่มีระบบแบบแผนอย่างชัดเจน
และสามารถน าไปใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง รูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของการตัดสินใจ จ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศที่ได้จากการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ  
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4 ลักษณะ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง (Structuring Decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด า เนินงาน ( Implementing 
Decisions) และการตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling 
Decisions) มโนทัศน์เบื้องต้นของรูปแบบนี้ คือ ประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย Stufflebeam ได้จ าแนกการตัดสินใจและการประเมิน
เพ่ือการบริหารจัดการโครงการไว้ 4 ประเภท ดังนี้  (Fitzpatrick, Sanders and Worthen, 2004)  
   1.1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการวางแผนก าหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
โครงการหรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ  
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 อ้างถึงใน พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ, 2560) อธิบายว่า การประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจ า เป็น 
เพ่ือก าหนดโครงการเป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
อันน าไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
     1.2)  การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร ( Input Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบ
ความพร้อมของปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์สถานที่ เป็นต้น 
เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมที่จะด าเนินโครงการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอ
เหมาะสมหรือไม่ สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง  เพ่ือเลือกแผนการ 
จัดโครงการ หรือแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการประเมิน
ปัจจัยหรือทรัพยากรจะเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งปริมาณและคุณภาพ  
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  
    1.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน เพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ เป็นการประเมิน
ขณะด าเนินงานหรือประเมินความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ ซึ่งเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542) 
อธิบายว่า การประเมินกระบวนการเป็นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้ด า เนินการ 
ไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอน หรือไม่ จึงเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง  
การด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับ 
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การประยุกต์ใช้การควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่ก า ลัง
ด าเนินโครงการอยู ่ 
      1.4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจาก 
การด า เนินโครงการสิ้นสุดลง เ พ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ ( Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ของโครงการซึ่งในทัศนะของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) เห็นว่า เป็นการประเมิน 
ที่มุ่งตอบค าถามว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต (Output 
Evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ ตลอดจนการน าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งคือการประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation) สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการ ทั้งในด้าน 
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือที่จะตัดสินใจว่าควรจะท าโครงการต่อไป หรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็น 
งานประจ า  
   จากแนวคิดและวิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของ 
Stufflebeam ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการประเมินที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะของการประเมิน  
4 ประเภท ได้แก่ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร  
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ทั้งนี้เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 
ในการตัดสินใจและการประเมินเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ  
    2) รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick  
      รูปแบบการประเมินนี้ Kirkpatrick (1975) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
และการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม 
ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด แนวคิดของ 
Kirkpatrick มีวิธีการประเมินประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรม 4 ระดับ คือ  
      2.1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก
หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึกอบรม เช่น ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเนื้อหา
สาระ กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม รวมทั้งความรู้ ความสามารถและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม 
การฝึกอบรมของวิทยากรว่า ตรงตามความต้องการหรือท าให้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจหรือไม่ 
เพียงใด การประเมินปฏิกิริยาต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้าอบรมที่มี  
ความหมายและความเป็นจริงเพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรม 
ในระดับแรก ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินปฏิกิริยาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ วิธีการ
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ที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความเป็นจริง  
จากผู้เข้าอบรม มีดังนี้ (Kirkpatrick, 1998)  
    (1) ก าหนดประเด็นการประเมินให้แน่นอนชัดเจนว่านักประเมินต้องการได้รับ
ข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื้อหาสาระการฝึกอบรม วิธีการจัดกิจกรรม  การฝึกอบรม
ของวิทยากร สถานที่การฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น  
        (2) ก าหนดรูปแบบของเครื่องมือหรือข้อค าถามในแบบสอบถามที่จะใช้ 
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการวัดประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ข้อค าถาม 
ที่ใช้ต้องช่วยให้ได้ข้อมูลหรือค าตอบที่สามารถน ามาแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงความถี่และวิเคราะห์ 
ในเชิงปริมาณได้ ไม่ควรใช้ค าถามประเภทปลายเปิด  
        (3) กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม 
ในข้อค าถามต่าง ๆ  
        (4) พยายามให้ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและส่งกลับคืนทันที  
เพ่ือให้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทุกคน  
        (5) การแจกแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตอบ นักประเมิน ต้องให้เวลาผู้เข้า
อบรมอย่างเพียงพอที่จะให้ตอบค าถามครบทุกข้อ และควรแจกแบบสอบถามก่อนที่ผู้เข้าอบรม 
จะออกไปจากห้องฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดโครงการ ไม่ควรให้ผู้เข้าอบรมน าแบบสอบถามติดตัวออกไป
และส่งคืนกลับมาในภายหลัง  
        (6) พยายามให้ผู้เข้าอบรมแสดงปฏิกิริยาผ่านแบบสอบถามด้วยความซื่อสัตย์
หรือตามความเป็นจริง โดยไม่ควรให้ผู้เข้าอบรมเขียนชื่อของตนเองลงไปในแบบสอบถาม  
       (7) ควรสื่อสารผลการประเมินปฏิกิริยาโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสม  ให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการฝึกอบรม  
    2.2) การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผล 
การเรียนรู้ที่ได้จากโครงการฝึกอบรมโดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) จากผลการประเมินปฏิกิริยาในระดับแรก ถ้ามีข้อมูลสะท้อน
ว่าผู้เข้าอบรมมีปฏิกิริยาต่อการฝึกอบรมในทางบวกหรือมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อาจกล่าว  
ได้ว่าการฝึกอบรมตามโครงการนั้นประสบความส าเร็จในขั้นต้นเท่านั้น ไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้เข้าอบรม 
มีความรู้และเกิดทักษะปฏิบัติจากการฝึกอบรมหรือไม่ เพียงใด Kirkpatrick เชื่อว่าในการฝึกอบรม
สามารถที่จะสอนหรือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้เกิดทักษะและเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ จึงต้องมีการ
ประเมินในระดับที่สองคือ การประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  
เกิดทักษะอะไรบ้างและมีเจตคติต่อการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เพียงใด เพราะว่า 
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ถ้าบุคคลมีการเรียนรู้น้อยหรือไม่มีการเรียนรู้ก็จะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ
และเจตคติจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน
ของผู้เข้าอบรมในโอกาสต่อไป Kirkpatrick ได้ให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ไว้
ดังนี้ (Kirkpatrick, 1998)  
       (1) การประเมินผลการฝึกอบรมขององค์การขนาดใหญ่  หากเป็นไปได้ 
ควรออกแบบการประเมินโดยก าหนดให้มีกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าอบรม และกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้
เข้าอบรม แล้วเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ (คะแนนความรู้ ทักษะและ/หรือเจตคติ) ระหว่างสองกลุ่ม
ว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
       (2) ในทางปฏิบัติที่สามารถทาได้จริงและสะดวกต่อการประเมิน ควรวัดผล 
การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและ/หรือเจตคติของผู้ เข้าอบรมทั้งก่อนและหลัง 
การฝึกอบรม แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 
        (3) การใช้แบบทดสอบวัดความรู้ อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่ตรงกับ
ความรู้ที่ก าลังอบรมในโครงการฝึกอบรมหรือแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งอาจเป็นข้อสอบแบบ 
ถูก-ผิด แบบเลือกตอบ แบบเติมค าตอบ/ตอบสั้น หรือแบบอัตนัย แบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบ
ผสมกัน ส่วนการวัดเจตคติให้ใช้แบบวัดเจตคติ ซึ่งอาจสร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert’s 
Scale) หรือ วิธีของออสกูด (Osgood’s Scale)  
       (4) ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าอบรมทุกคน เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
       (5) ผลการประเมินผลการเรียนรู้จะสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
วิธีการ กิจกรรม สื่อ เอกสารการฝึกอบรม และวิทยากรการฝึกอบรม จึงควรน าผลการประเมิน 
ไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสาระ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้เหมาะสม มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมครั้งต่อไป  
    2.3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า 
ผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่  
จากการประเมินผลการเรียนรู้ระดับที่สองดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีสารสนเทศสะท้อนว่า ผู้เข้าอบรม  
ในโครงการนั้น มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว องค์การหรือผู้ที่  
จัดการฝึกอบรมก็คาดหวังว่า เมื่อผู้เข้าอบรมกลับไปท างานแล้วน่าจะมีพฤติกรรมการท างาน 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ได้น าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับปรุงและ 
พัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีเจตคติต่อการท างานดีขึ้นกว่าเดิม แต่สภาพจริงอาจเป็นได้ว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมยังมีพฤติกรรมการท างานเหมือนเดิม ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า การฝึกอบรมตามโครงการ 
นั้น ๆ ไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นการด าเนินโครงการฝึกอบรมที่ไม่คุ้มค่าหรือ 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดของ Kirkpatrick จึงต้องมีการประเมินระดับที่สาม
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คือ การประเมินพฤติกรรมการท างานหลังการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า  
เมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานไปในทิศทาง 
ที่ พึงประสงค์หรือไม่ อย่างไร การประเมินผลในระดับนี้ค่อนข้างยากและใช้ เวลามากกว่า  
การประเมินผลในสองระดับแรก เพราะอาจต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริง ๆ  
ของผู้เข้าอบรม ซึ่งท างานอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน ในทางปฏิบัติอาจใช้การติดตามประเมินผล โดยใช้
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผู้ เข้าอบรม เพ่ือสอบถามจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  
เพ่ือนร่วมงาน และ/หรือผู้เข้าอบรม ข้อมูลที่ได้จะน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูล 
ว่าให้ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น  ในบางกรณี 
จึงออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมขึ้นโดยการออกไปติดตามเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสถานที่  
ท างานจริง Kirkpatrick ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินพฤติกรรมการท างานไว้ดังนี้  
(Kirkpatrick, 1998) 
       (1) การประเมินพฤติกรรมการท างานหลังการฝึกอบรมขององค์การขนาดใหญ่ 
ถ้าเป็นไปได้ควรออกแบบการประเมินผลโดยใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ ไม่ ได้เข้าอบรม  
แล้วเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานกับกลุ่มผู้ที่เข้าอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
         (2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผล หลังจากการฝึกอบรม 
ควรเว้นระยะเวลาให้ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าอบรมได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้นจริง ๆ เช่น ก าหนดระยะเวลาภายหลัง 
การฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน 3 เดือน ครึ่งปี หรือ 1 ปี เป็นต้น  
        (3) ควรจะประเมินพฤติกรรมการท างานของผู้เข้าอบรมทั้งก่อนและหลัง 
การอบรม เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
        (4) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจหรือสัมภาษณ์จากบุคคลหลายคนหรือ
หลายกลุ่มที่มีโอกาสเกี่ยวข้อง ใกล้ชิดกับผู้เข้าอบรมและสามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ  
มากที่สุด เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือจากผู้เข้าอบรม เป็นต้น  
        (5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด หรือจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
เป็นตัวแทนของผู้เข้าอบรมได้  
        (6) ควรมีการประเมินพฤติกรรมการท างานหลายครั้งเป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตาม 
ดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานผู้เข้าอบรม เพราะผู้เข้าอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท างานไม่พร้อมกัน บางคนหรือบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท า งานทันที   
หลังการอบรม ในขณะที่บางกลุ่มต้องรอเวลาถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท างานหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ ดังนั้นจึงควรมีการประเมินพฤติกรรมเป็นระยะ ๆ เช่น 
ประเมินทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น  
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        (7) การประเมินพฤติกรรมการท างานแต่ละครั้ง จ าเป็นต้องลงทุนเสียค่าใช้จ่าย 
และเวลาในการด าเนินงาน จึงต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินว่าช่วยให้ได้ค าตอบ
หรือท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานหรือผลที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การหรือไม่ และ
จะต้องน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝึกอบรมให้คุ้มค่าต่อไป  
   2.4) การประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นต่อองค์การ (Results Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์การหรือเกิดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง  
คุณภาพขององค์การดีขึ้นหรือไม่ เป้าหมายสูงสุดของการฝึกอบรม คือ มุ่งหวังให้บุคลากรท า งาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ กล่าวคือ องค์การจะต้องมีผลผลิต 
ที่มีคุณภาพหรือการให้บริการที่ดีขึ้น ลูกค้าหรือผู้รับบริการยอมรับในผลผลิตหรือมีความพึงพอใจ 
ต่อการรับบริการมากขึ้น หากท าได้เช่นนี้จะแสดงถึงประสิทธิผลการฝึกอบรมที่ประสบผลส า เร็จ 
อย่างสูง ในทัศนะของ Kirkpatrick เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมโดยภาพรวมทั้งหมดนั้น
มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อองค์การ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมอาจก าหนดไว้ว่า  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร หรือการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง เป็นต้น  
โดยคาดหวังว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้  จะช่วยท าให้องค์การเกิดคุณภาพการท างานหรือมีการ
ให้บริการที่ดีขึ้น ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือมีความปลอดภัยและได้ผลประโยชน์หรือมีผลก าไร
เพ่ิมขึ้น การประเมินผลการฝึกอบรมในสามระดับ ดังที่กล่าวมาแล้วจะช่วยให้ค าตอบเป็นล าดับมาว่า 
เมื่อผู้เข้าอบรมมีปฏิกิริยาหรือมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพียงใด เกิดการเรียนรู้โดยมีความรู้ 
ทักษะและเจตคติต่อการท างานดีขึ้นหรือไม่ เพียงใด เมื่อกลับไปท างานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร และเพ่ือให้ได้ค าตอบขั้นสูงสุดที่เป็น “ค าตอบ
สุดท้าย” ของการฝึกอบรมว่าจะเกิดผลลัพธ์ต่อองค์การหรือไม่ อย่างไร Kirkpatrick จึงเสนอให้มี 
การประเมินระดับที่สี่ คือ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบ
ว่าในที่สุดแล้ว การฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไรบ้าง ซึ่งนับเป็นการประเมินผล 
ที่มีความส าคัญมากและยากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงนั้นอาจมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกมากมายนอกเหนือ
การฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อองค์การและตัวแปรเหล่านั้น บางทีก็ยากต่อการควบคุม ดังนั้น ผลลัพธ์
ต่าง ๆ ที่เกิดต่อองค์การในทางที่ดีจึงสรุปได้ค่อนข้างยากว่า เป็นผลจากโครงการฝึกอบรมโดยตรง 
ถ้าสามารถออกแบบการฝึกอบรม ที่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดีและสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือว่า พฤติกรรมการท างานของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผลที่เกิดขึ้น 
ต่อองค์การนั้นเป็นผลมาจากการจัดโครงการฝึกอบรมโดยตรง ก็แสดงว่าโครงการฝึกอบรมนั้น
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ  ในการประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นต่อองค์การ Kirkpatrick  
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ (Kirkpatrick, 1998) 
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        (1) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ คาดว่าน่าจะมี อิทธิพลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ วิธีการหนึ่งที่สามารถท า ได้คือ การใช้กลุ่มควบคุม 
ที่เป็นผู้ไม่ได้เข้าอบรมส าหรับเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การกับกลุ่มผู้เข้าอบรม หรืออาจ  
จัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ์
ภายหลัง การฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือสอบวัดได้  
        (2) ควรเว้นระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรม
ให้ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่ามีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์การจริง  
        (3) ควรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การทั้งก่อนและหลังการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  
        (4) ควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นต่อองค์การเป็นระยะ ๆ ตามช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ  
        (5) ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการฝึกอบรมว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด เพ่ือจะน าผลการประเมินมาใช้ส าหรับการตัดสินใจ 
ในการด าเนินโครงการฝึกอบรมต่อไป จากแนวคิดและวิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของ Kirkpatrick ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องประเมินใน 4 ระดับ ตามช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองการประเมิน 
การเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม และประเมินผลการเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม 
จึงประเมินพฤติกรรมการท างาน และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์การ  
    3) รูปแบบการประเมินของ Tyler  
      Tyler (1950) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินเป็นกระบวนการ 
ที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุในหลักสูตรและการสอนหรือไม่ จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาที่ส าคัญคือ ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนให้เป็นไปในทางที่พึงปรารถนา ดังนั้นการประเมิน
จึงเป็นกระบวนการที่ก าหนดว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด การประเมิน  
ในลักษณะนี้ มีส่วนส าคัญ 2 ประการ คือ การประเมินจะต้องวัดพฤติกรรมของนักเรียน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นจุดหมายของการศึกษา ที่ต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนไปสู่การประเมินจ าเป็นต้องประเมินมากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือจะได้พิจารณาความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น การประเมินเพียงสองครั้งยังไม่เพียงพอ การที่จะประเมินว่าการเรียนรู้คงทนนาน
เท่าใด จ าเป็นจะต้องมีการประเมินอีกครั้งหลังจากเรียนจบแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นการติดตามผล
ของผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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     ส าหรับขั้นตอนการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินของ Tyler นั้น 
Fitzpatrick, Sanders and Worthen (2004) ได้สรุปไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้  
      3.1)  การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้กว้าง ๆ  
      3.2)  การจ าแนกประเภทของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษา
ไว้ให้ชัดเจน  
      3.3)  การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจจะเป็นพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้  
      3.4)  การก าหนดสถานการณ์ ก าหนดและเลือกเนื้อหาส าคัญ รวมทั้งวิธีการ 
ที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้  
      3.5)  การประเมินโครงการ โดยเลือกและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดพฤติกรรม
ตามที่ได้ ระบุไว้ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ระบุว่า ได้มีการบรรลุจุดประสงค์  
เชิงพฤติกรรมเพียงใด  
      3.6)  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
      3.7)  การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามจุดประสงค์ 
เพ่ือพิจารณาการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
    จากแนวคิดและวิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมินของ Tyler ดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้น  
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
พฤติกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามจุดประสงค์ 
2.5 งานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2548) ได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎในช่วงเวลาต่างกันจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม : ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ด้วยการวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลประยุกต์แบบสองขั้นตอนและ
ระบุหน่วยและปัจจัยของการขาดประสิทธิภาพการวิเคราะห์จ าแนกตามมิติของช่วงเวลา ก่อนและ
หลังประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมิติกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ และผู้บริหารคณะ และ 2) เพ่ืออธิบายความแปรปรวนของ
คะแนนประสิทธิภาพที่ได้จากการวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลประยุกต์ ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึกเอกสารจากนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
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คณาจารย์ และผู้บริหารคณะ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
ประยุกต์ด้วยโปรแกรม Frontier Analysis และการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรม HLM for 
Windows ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประมาณค่าคะแนนประสิทธิภาพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 36 แห่ง มีคะแนนประสิทธิภาพระหว่าง 44.47 -100.00% เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ประสิทธิภาพระหว่างช่วงเวลา ก่อนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 3.34-14.12%  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่าคะแนนประสิทธิภาพของผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 5 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงก่อนและหลังประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เท่ากับ 
18 แห่ง และ 22 แห่ง ตามการประเมินประสิทธิภาพระยะสั้นจากกลุ่มคณาจารย์ ทั้งนี้ คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎไม่มีประสิทธิภาพ จ าแนกได้ 5 กลุ่ม ที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ด้วยการลดปัจจัยป้อนปริมาณสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา จ านวนครั้งในการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก จ านวนเงินสนับสนุนด้านวิจัย  
ต่ออาจารย์ทั้งหมด ร้อยละเงินเดือนของบุคลากรต่องบด าเนินการและจ านวนครั้ งที่ได้รับการอบรม 
โดยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการปรับลดปัจจัยป้อน 2-3 ปัจจัย (136.63-56.86%) 
หรือเพ่ิมผลผลิตปริมาณงานวิจัย มูลค่าเพ่ิมและ GPA เฉลี่ย โดยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยการปรับเพิ่มผลผลิต 1-2 ปัจจัย (25.63-65.23%) 
  อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญาและค ารณ โชธนะโชติ (2557) ได้ท าการศึกษาการประเมินผลหลักสูตร 
ฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน คือ  
ด้านวิทยากร ด้านเทคนิค/วิธีการฝึกอบรม ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และ
ด้านการจัดฝึกอบรม ผลการวิจัยด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ  
ในเนื้อหาหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับ  
ปานกลางถึงระดับมาก มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคะแนนความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
ไม่แตกต่างกัน ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
ความเหมาะสมของหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่
เพศและหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมที่มีระดับการศึกษา และประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ 
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การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร กับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรกับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น สามารถน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ควรจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ควรเพ่ิมตัวอย่างงานวิจัยประกอบ 
การบรรยายและควรจัดฝึกอบรมช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือที่จะมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมากข้ึน 
 ยุวธิดา ม่วงเจริญ และสุรชัย มีชาญ (2558) ได้ท าการศึกษาการประเมินการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยใช้รูปแบบ 
การประเมินของเคริกแพททริก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านปฏิกิริยา  ด้านการเรียนรู้   
ด้านพฤติกรรมและด้านผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านปฏิกิริยา การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ  
ตามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม  
สื่อการสอนและบรรยากาศการฝึกอบรมและด้านอาจารย์ มีความพร้อมและความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และเมื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่าน ด้านการเรียนรู้ แพทย์ที่จบการฝึกอบรมประจ าบ้านฯ มีผลการสอบความรู้ด้านกุมาร-
แพทย์ (ข้อสอบ CRQ, MCQ) และด้านทักษะทางคลินิกด้านกุมารแพทย์ (ข้อสอบ OSCE) ค่าร้อยละ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และเมื่อน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พบว่าผลการสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน ด้านพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของแพทย์ที่จบการอบรมแพทย์ฯ ในด้านการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการถ่ายทอดความรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และเพ่ือน
ร่วมงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับผ่าน ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อแพทย์ 
ที่จบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน ส่วนจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 พัชริดา เอ่ียมสุนทรชัย (2559) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยความส าเร็จของหลักสูตรอบรม ดังนี้ 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม 2. เนื้อหาในการฝึกอบรม 
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3. รูปแบบในการฝึกอบรมในส่วนการเป็นไปตามเป้าหมายของการฝึกอบรม  4. วิทยากรในการ
ฝึกอบรม 5. การเรียนรู้ในกระบวนการฝึกอบรม 6. การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
อันเนื่องมาจากการสื่อสารระหว่างผู้บริหารด้านงานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร  
การบริหารจัดการกระบวนการฝึกอบรม และการที่ไม่สามารถชี้แจงเป้าหมายหลักสูตรให้กับ  
ผู้ เข้าอบรมเพ่ือให้เกิดความคาดหวังที่สอดคล้องกัน การประเมินผลหลักสูตร พบปัจจัยที่มี 
ความสอดคล้อง คือ 1. รูปแบบในการฝึกอบรม ในส่วนความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้า
อบรม 2. วัสดุการฝึกอบรม 3. บรรยากาศในการฝึกอบรม อันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารจัดการ
ในประเด็นดังกล่าว สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร 
จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการฝึกอบรม จ านวน 2 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
67 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน จึงท าให้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ปัญหาของหัวข้อรายวิชา
ของหลักสูตรควรมีการปรับปรุงหัวข้อรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   
2) ปัญหาการจัดท าโครงการฝึกอบรมควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัดให้เป็นโครงการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน เพ่ือก าหนดเป็นหลักสูตร 
ใช้ประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรของกรมประมง 3) ควรมีการน าผลการประเมิน
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ และหลังการเข้าร่วม
โครงการ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จะท า ให้
การประเมินผลโครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ณภัค ธนเดชะวัฒน์ พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก กรณีศึกษา: การฝึกอบรม
โครงการพัฒนาผู้น ายุคดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้น ายุคดิจิตอลในระดับพฤติกรรมการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 
การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังการเข้าร่วมโครงการ ใช้ยุทธศาสตร์น าการวิจัยแบบกรณีศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบแนวทางการสัมภาษณ์และตัวผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกด้วยแนวทางการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้น ายุคดิจิตอล เพ่ือนร่วมงานของผู้เข้าร่วมอบรม และหัวหน้างาน 
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ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้เข้าร่วมอบรม
มีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม มีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานจริง 
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานในเรื่อง มีการวางแผนการท างาน 
มีความคิด สร้างสรรค์ในการท างาน มีการล าดับความส าคัญของงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารและน า เสนองาน มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเป็นผู้น า มีความมั่นใจ ตัวเอง กล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าเสนอความคิดเห็น  
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น และสามารถจัดสรรงาน ให้เหมาะกับความสามารถของทีมงาน 
ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหรือการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ผู้ให้ข้อมูลทั้ง  
3 กลุ่ม มีความคิดเห็นตรงกันว่ามีปัจจัย 4 ประการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ได้แก่   
1) ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 2) ปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้างาน 3) ปัจจัยด้านวิทยากร และ 4) ตัวผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปในการท างานโดยตรง 
 ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ ประวีณ์รุช เกตุแก้ว จตุรงค์ ตันนุกูล และสุรีย์ วงศ์อนิกษฐ์ (2557)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของเคิร์กแพทริก (Kirkpatrick) เพ่ือประเมิน 
ด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ของอาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1-4 จ านวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินด้านปฏิกิริยา แบบประเมิน
ด้านการเรียนรู้ แบบประเมินด้านพฤติกรรม และแบบประเมินด้านผลลัพธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านปฏิกิริยา 
ด้านพฤติกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผลประเมินด้านผลลัพธ์ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1) ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเป็นผู้ประเมินฯ เพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ เพ่ือน ามพัฒนาปรับปรุงในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป 3) ควรมี
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ส าหรับอาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือทบทวนความรู้ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  (สปชต.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  3.1 รูปแบบการศึกษา 
  3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  3.3 ขั้นตอนการศึกษา 
  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบการศึกษา 
 ศึกษาจากรายงานผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 
3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 1,460 คน 
3.3  ขั้นตอนการศึกษา 
 3.3.1 รับนโยบายและรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาในการศึกษาหัวข้อดังกล่าวนี้ เพ่ือน า
ผลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถาบัน 
 3.3.2 ศึกษาองค์ความรู้ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.3.3 ออกแบบและพัฒนาแบบบันทึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลดิบ (Raw Data)  
 3.3.4 บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากข้อ 3.3.3 
 3.3.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้ังหมดจากองค์ประกอบต่าง ๆ  
 3.3.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
 3.3.7 น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เพ่ือท าการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย 
 3.4.1 ข้อมูลในการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบด้วย 
  1)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าอบรม ได้แก่ 
   1.1) จ าแนกตามเพศ 
   1.2)  จ าแนกตามศาสนา 
   1.3)  จ าแนกตามช่วงอายุ 
   1.4)  จ าแนกตามจังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
   1.5)  จ าแนกตามประเภทข้าราชการ 
  2)  ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์ของผลการประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
   2.1)  ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
   2.2)  ด้านวิทยากร 
   2.3)  ด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม 
   2.4)  ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. ในภาพรวม 
   2.5)  ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
   2.6)  ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3)  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมและจ านวนวิทยากร 
  4) ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่ายของโครงการ สปชต. 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.1 วิเคราะห์เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
 3.5.2 วิเคราะห์เอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 
 3.5.2 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากการวิเคราะห์ ทบทวนและสังเคราะห์เอกสารรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) แต่ละรุ่นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
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และข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นของแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งใช้ผลในรูปของร้อยละ
ความพึงพอใจในการเปรียบเทียบ 
 3.6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลการเปรียบเทียบ เอกสารรายงาน
สรุปผลการด าเนินการจัดโครงการในภาพรวม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 รวมทั้งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ สปชต. เพ่ือด าเนินการให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

 ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ผลการศึกษาดังนี้ 
4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าอบรม 
 4.1.1 จ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรมโครงการ สปชต. 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรมสัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(6 รุ่น) 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

1) เพศ      

    1.1) ชาย 217 161 94 472 32.33 

    1.2) หญิง 352 330 306 988 67.67 

รวม 569 491 400 1,460 100.00 

2) ศาสนา      
    2.1) พุทธ 321 290 222 833 57.05 

    2.2) อิสลาม 247 201 178 444 42.88 

    2.3) คริสต์ 1 0 0 1 0.07 

รวม 569 491 400 1,460 100.00 

3) ช่วงอายุของผู้เข้าอบรม      

    3.1) ต่ ากว่า 25 ปี 9 4 1 14 0.96 

    3.2) 25 - 30 ปี 120 34 21 175 11.99 
    3.3) 31 - 35 ปี 113 37 37 187 12.81 

    3.4) 36 - 40 ปี 85 57 54 196 13.42 

    3.5) 41 - 45 ปี 71 44 52 167 11.44 
    3.6) 46 - 50 ปี 46 43 49 138 9.45 

    3.7) 51 - 55 ปี 52 65 70 187 12.81 

    3.8) 56 - 60 ปี 73 207 116 396 27.12 

รวม 569 491 400 1,460 100.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(6 รุ่น) 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

4) จังหวัดที่ปฏิบัติงานฯ      
    4.1) ปัตตานี 108 160 161 429 29.38 

    4.2) ยะลา 138 124 103 365 25.00 
    4.3) นราธิวาส 250 139 93 482 33.02 

    4.4) สงขลา 73 68 43 184 12.60 

รวม 569 491 400 1,460 100.00 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามเพศ 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามศาสนา 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามช่วงอายุ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามจังหวัดที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าอบรมโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 
มากที่สุด จ านวน 569 คน รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 491 คน และน้อยที่สุดคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 400 คน และในการจัดโครงการ สปชต. ตลอด 3 ปี มีผู้เข้าอบรม
เพศหญิงมากที่สุด จ านวน 988 คน คิดเป็นร้อยละ 67.67 ผู้เข้าอบรมที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 
จ านวน 833 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05 ผู้เข้าอบรมอยู่ในช่วงอายุ 56-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 396 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.12 ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด จ านวน 482 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 33.02  
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 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้จ านวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีจ านวน
100 คนต่อรุ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน ก.พ. ก าหนดจ านวนรุ่นให้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นด าเนินโครงการ สปชต. จ านวน 6 รุ่น ท าให้มีจ านวนผู้เข้าอบรมมากกว่าปีงบประมาณอ่ืน  
ผู้เข้าอบรมเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด เพราะสัดส่วนข้าราชการ (ตามประเภทที่อยู่ในเกณฑ์เข้าร่วม
อบรม) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้าราชการหญิงมากกว่าข้าราชการชาย (ข้อมูลจาก ศอ.บต.) 
จึงมีข้าราชการหญิงเข้าร่วมโครงการมากกว่าข้าราชการชาย ผู้เข้าอบรมที่นับถือศาสนาพุทธมีจ านวน
มากที่สุด ส่วนศาสนาอิสลามมีจ านวนน้อยกว่าเพราะผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความกังวลในเรื่ อง
ระยะเวลากิจกรรมจะไม่สอดคล้องกับการการท าศาสนกิจ และกังวลว่าการจัดการอาหารอาจจะ 
ไม่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับหลักศาสนา ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ 
สปชต. มากที่สุด เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน ก.พ. เปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัด  
ที่มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มากที่สุด ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ผู้เข้าอบรม
จากจังหวัดปัตตานีมีจ านวนมากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัด
ปัตตานีให้ความสนใจโครงการมากกว่าข้าราชการจากพ้ืนที่อ่ืน ผู้เข้าอบรมที่มีช่วงอายุ 56-60 ปี  
มีจ านวนมากที่สุด เพราะมีอายุราชการมาก อยู่ในต าแหน่งระดับกลาง - สูงหรืออยู่ในระดับบริหาร 
จึงท าให้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากกว่าช่วงอายุอื่น 
 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การท าฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมทุกปี และเพ่ิมข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถี่ถ้วน 
 2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานภาพรวมว่าเหมาะสมกับการด าเนินงาน
ในอนาคต 
 3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด ออกแบบการเก็บข้อมูล
ให้ชัดเจนครบถ้วน 
  4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูลทุกโครงการ 
ทีม่ีการจัดอบรม 
   5. น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
กับความแตกต่างของบุคคล 
  6. เสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 
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 4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามประเภทข้าราชการ 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลประเภทข้าราชการสัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

จังหวัดที่ปฏิบัติงานฯ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(6 รุ่น) 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 190 161 126 477 32.67 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

233 283 241 757 51.85 

ข้าราชการต ารวจ 140 47 33 220 15.07 

ข้าราชการทหาร 6 0 0 6 0.41 
รวม 569 491 400 1,460 100.00 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม จ าแนกตามประเภทข้าราชการ 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมโครงการ สปชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
มีประเภทข้าราชการเรียงจากมากไปน้อยตามล าดับดังนี้ 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 757 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 2) ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.67 3) ข้าราชการต ารวจ จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07 และน้อยที่สุดคือ 4) ข้าราชการ-
ทหาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 
 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจาก ในทุกปีงบประมาณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีจ านวนมากที่สุด เนื่องจากเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในพ้ืนที่แล้วนั้น ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จะมีระบบสารบรรณออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด
สามารถรับหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้เร็วกว่าข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์รับสมัครและสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ได้เร็วและมากกว่าข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ รองลงมาคือผู้เข้าอบรมประเภทข้าราชการ  
พลเรือนและข้าราชการต ารวจ เพราะจะได้รับข่าวสารการเข้าร่วมโครงการค่อนข้างช้า เนื่องจาก
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นหน่วยงานและล าดับสายการปฏิบัติงานท าให้  
มีความล่าช้าในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่วนอีกสาเหตุที่ข้าราชการต ารวจมีผู้เข้าอบรมน้อยเพราะ
ข้าราชการต ารวจจะมีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในพ้ืนที่ เช่น การเข้าเวรยาม ชุดคุ้มครอง
และลาดตระเวน สอดคล้องกับก าลังพลแต่ละหน่วยมีจ ากัด ท าให้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ
ค่อนข้างน้อย ส่วนข้าราชการทหารทีจ านวนน้อยที่สุด เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน 
ก.พ. เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารเข้าร่วมโครงการเพ่ือสังเกตการณ์เพ่ือรายงาน กอ.รมน.ภาค 4 
(ส่วนหน้า) และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ข้าราชการทหารมีโอกาสเข้าร่วมโครงการในอนาคต  
 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การท าฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมทุกปี และเพ่ิมข้อมูลที่น่าสนใจเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถี่ถ้วน  
  2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของประเภทข้าราชการที่เข้าอบรม เพ่ือจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์และก าหนดแนวทางการรับสมัครอย่างเหมาะสม  
  3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด ออกแบบการเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้มีการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์และการก าหนด
แนวทางการรับสมัครผู้เข้าอบรมแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 
   5. น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับประเภทข้าราชการที่เข้าร่วมอบรม 
 6. เสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร และการประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้มีสัดส่วนการเข้าอบรมที่
ใกล้เคียงกัน 
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4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์ผลของการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. จ าแนกรายด้าน  
 4.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการ สปชต. จ าแนกรายด้าน  
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการ สปชต. จ าแนกรายด้าน  
สัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

รายการประเมิน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
(6 รุ่น) 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 91.87 92.32 92.79 92.33 

2) ด้านวิทยากร 93.28 92.89 92.61 92.93 
3) ด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม 93.91 94.03 94.36 94.10 

4) ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 95.54 96.23 95.67 95.81 

5) ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ 

91.50 92.75 91.46 91.90 

6) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

92.15 92.65 92.00 92.27 

ค่าเฉลี่ยรวม 93.04 93.48 93.15 93.22 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลของการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกรายปี 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการ สปชต. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกรายด้าน 

 
 จากตารางที่  4 พบว่า โครงการ สปชต.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 93.04 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.54 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านผล 
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.50 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 93.48 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.23 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 92.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ สปชต. ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
จากมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.81 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.46  
 ผลค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ สปชต. ตลอด 3 ปี อยู่ในระดับ  
“ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 93.22 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 95.81 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 91.90 
 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจากแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ
เนื้อหา กระบวนการฝึกอบรม จึงมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในแต่ละด้าน 
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ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่แตกต่างกัน โดยตลอดทั้ง 3 ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 
ในด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมและด้านการด าเนินการฝึกอบรมมากที่สุดและรองลงมาตามล าดับ 
ซึ่งทั้ง 2 ด้าน เป็นจุดเด่นในการจัดโครงการ สปชต. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการชื่นชม 
จากผู้เข้าอบรมในทุกปีงบประมาณ 
 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านทุกปี และเพ่ิมข้อมูลที่น่าสนใจ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถี่ถ้วน  
 2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละปี เพ่ือจัดท าแผนในการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  
  3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการเก็บข้อมูลผลประเมินความ 
พึงพอใจด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   5. น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตร การเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนากิจกรรมโครงการ 
 6. เสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 

4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมและจ านวนวิทยากร 
 4.3.1 แสดงข้อมูลจ านวนรูปแบบกิจกรรม โครงการ สปชต.  
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนรูปแบบกิจกรรมโครงการ สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

รูปแบบกิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1) กิจกรรมบรรยาย 4 2 2 

2) กิจกรรมสันทนาการ 4 7 5 
3) กิจกรรมศึกษาดูงาน 5 8 7 

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ 3 1 1 

5) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 4 3 
รวม 22 22 18 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนรูปแบบกิจกรรมโครงการ สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า จ านวนรูปแบบกิจกรรมโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และ 2561 มีจ านวนมากที่สุดเท่ากันคือ 22 กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 
18 กิจกรรม และในการจัดด าเนินโครงการ สปชต. ตลอด 3 ปี มีกิจกรรมศึกษาดูงาน จ านวนมากที่สุด 
คือ 20 กิจกรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 5 กิจกรรม 
 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ.และมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ
เนื้อหากระบวนการฝึกอบรมภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึ่งมีการปรับลด
กิจกรรมบางกิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมในเรื่องของเวลา การเดินทางและการด าเนินกิจกรรม 
และจากนโยบายในการด าเนินโครงการของส านักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ 
จากการศึกษาดูงานซึ่งถือเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จหรือการพบเห็นสิ่งที่อยู่แตกต่างจากพ้ืนที่ของตน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
เชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ่ืน จึงเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบ
ที่จะซึมซับเข้าไปในจิตใจ ท าให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ 
ในการท างาน การด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมทั้งเน้นกิจกรรม
รูปแบบสันทนาการที่สอดแทรกและแฝงไปด้วยการเรียนรู้การเปรียบเทียบกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ 
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 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การท าฐานข้อมูลของรูปแบบกิจกรรม เนื้อหา วิธีการด าเนินการแต่ละกิจกรรมทุกปี เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถี่ถ้วน 
 2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของรูปแบบกิจกรรม เพ่ือเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
 3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ออกแบบ การเก็บข้อมูล 
ของกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการให้ชัดเจนครบถ้วน 
 4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูลรูปแบบการจัด
กิจกรรมทุกโครงการที่มีการจัดอบรม 
 5. น าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผน ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม มีความน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 6. เสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

 4.3.2 แสดงข้อมูลจ านวนและประเภทวิทยากร (ต่อรุ่น) ของโครงการ สปชต.  
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและประเภทวิทยากรโครงการ สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

ประเภทวิทยากร 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 รวม 

1) วิทยากรภายใน  15 12 6 33 

2) วิทยากรภายนอก 7 10 12 29 

รวม 22 22 18 62 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนและประเภทวิทยากรโครงการ สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมาณ 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า จ านวนวิทยากรในโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
2561 มีจ านวนมากที่สุดเท่ากันคือ 22 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 18 คน 
และในการจัดด าเนินโครงการตลอด 3 ปี มีวิทยากรภายในมากที่สุดคือ 33 คน และวิทยากรภายนอก
มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 29 กิจกรรม 
 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีการปรับลดกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสม จึงมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของวิทยากร โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มหาวิทยาลัยมากกว่าวิทยากรภายใน โดยเน้นวิทยากรที่เป็นบุคคลทั่วไป ผู้น าชุมชน หรือผู้แทน
หน่วยงานที่ท างานร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ที่เน้นการท างานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเกิดกิจการ 
กิจกรรมหรือกลุ่มต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาที่โครงการฯ ก าหนด 
 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การท าฐานข้อมูลวิทยากรแต่ละกิจกรรม เก็บข้อมูลเชิงลึกของวิทยากรความเชี่ยวชาญ 
ของวิทยากรแต่ละกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถี่ถ้วน 
 2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของวิทยากรภายในและภายนอก โดยการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร/กิจกรรม ของผู้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
ต่อไป 
 3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดของวิทยากร ออกแบบ
การเก็บข้อมูลของวิทยากรฝึกอบรมให้ชัดเจนครบถ้วน 
  4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูล  เพ่ือคัดเลือก
วิทยากรทีมีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมในทุกโครงการที่มีการจัดอบรม 
  5. น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผน ออกแบบ และพัฒนาการ
คัดเลือกวิทยากรที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม มีการน าเสนอความน่าสนใจและผู้เข้าอบรม
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงกับหลักสูตรต่อไป 
 6. เสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการก าหนด
คุณลักษณะของวิทยากรที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมของหลักสูตร 
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4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณของโครงการ สปชต.  
 4.4.1 แสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายสัมพันธ์กับปีงบประมาณ 
ตารางท่ี 7 แสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายสัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

งบประมาณและ 
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 รวม/เฉลี่ยรวม 

1) รายรับ  10,445,290.00 8,950,440.00 7,439,200.00 26,834,930.00 
2) รายจ่าย 8,599,117.27 6,159,698.50 6,695,648.80 21,454,464.57 

รวม 1,846,172.73 2,790,741.50 743,551.20 5,380,465.43 

ร้อยละคงเหลือ 17.67 31.18 10.00 20.05 
รายรับต่อคน 18,357.28 18,229.00 18,598 18,394.76 

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายสัมพันธ์กับปีงบประมาณ 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าสัดส่วนร้อยละคงเหลือของงบประมาณโครงการ สปชต. มีมากที่สุดคือ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.18 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 17.67 และน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในการจัดโครงการ
สปชต. ตลอด 3 ปี มีสัดส่วนร้อยละคงเหลือของงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 20.05 
 จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ.และมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม 
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สถานที่ศึกษาดูงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจาก  
การเปลี่ยนที่พักระหว่างด าเนินโครงการ ประกอบกับเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะทางในการเดินทาง
ที่มากขึ้นท าให้ค่าเช่ารถและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามไปด้วย การเพ่ิมจ านวนวิทยากรจากภายใน
เป็นภายนอกมากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนวิทยากรสูงขึ้น และอาหารฮาลาลมีราคาต้นทุน
ต่อคนสูงกว่าอาหารทั่วไป จ านวนผู้เข้าอบรมศาสนาอิสลามจึงมีผลต่อต้นทุนในการด าเนินโครงการ   
 จากตัวเลขและเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 
 1. การท าฐานข้อมูลงบประมาณรายรับ รายจ่าย งบประมาณคงเหลือ เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วน
งบประมาณคงเหลือของหลักสูตร เก็บข้อมูลเชิงบรรยายประกอบการประเมินกิจกรรมทุกปีเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถี่ถ้วน 
  2. มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณคงเหลือ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของ
กิจกรรมกับงบประมาณในการจัดโครงการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของ
งบประมาณต่อไป 
 3. เสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายและสัดส่วน
งบประมาณคงเหลือ ออกแบบการเก็บข้อมูลเชิงลึกของค่าใช่จ่ายด้านต่าง ๆ ของการฝึกอบรมให้ความ
ชัดเจนของการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจนครบถ้วน 
  4. การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูล  เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลด้านงบประมาณ รายจ่าย และสัดส่วนงบประมาณคงเหลือ ในทุกโครงการที่จัดอบรม 
  5. น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผน ออกแบบ และพัฒนาการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลด้านงบประมาณ รายจ่าย และสัดส่วนงบประมาณคงเหลือ เพ่ือ ใช้ในการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรต่อไป 
  6. เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอโครงการและงบประมาณในปีต่อไป ในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการที่เหมาะสมกับการด าเนินการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอบรมต่อไป  
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ผลการศึกษาดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ตามล าดับ ภาพรวมผู้เข้าอบรม
เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย โดยมีผู้เข้าอบรมที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 
รองลงมือคือศาสนาอิสลาม ส่วนผู้เข้าอบรมที่มีอายุระหว่าง 56-60 ปี มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 36-40 ปี และน้อยที่สุดคือ อายุต่ ากว่า 25 ปี และผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
นราธิวาสมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี และน้อยที่สุดคือจังหวัดสงขลา เนื่องจาก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน ก.พ. ก าหนดจ านวนรุ่นให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนิน
โครงการมากกว่าปีงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เข้าอบรมเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด เพราะสัดส่วนของ
ข้าราชการ (ตามประเภทที่อยู่ในเกณฑ์เข้าร่วมอบรม) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้าราชการหญิง
มากกว่าข้าราชการชาย (ข้อมูลจาก ศอ.บต.) จึงมีข้าราชการหญิงเข้าร่วมโครงการมากกว่าข้าราชการ
ชาย ผู้ เข้าอบรมที่นับถือศาสนาพุทธมีจ านวนมากที่สุด ส่วนศาสนาอิสลามมีจ านวนน้อยกว่า 
เพราะผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความกังวลในเรื่องระยะเวลาในการอบรมไม่สอดคล้องกับการประกอบ
ศาสนกิจ และกังวลว่าการจัดการอาหารจะไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา ส่วนผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนมากที่สุด เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน ก.พ. เปิดให้
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจังหวัด
นราธิวาสมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มากที่สุด และผู้เข้าอบรมที่มีช่วงอายุ 50 - 60 ปี  
มีจ านวนมากที่สุด เพราะมีอายุราชการมาก อยู่ในต าแหน่งระดับกลาง - สูงหรือในระดับบริหาร  
จึงท าให้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ  
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 จากข้อมูลประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ตลอดการจัดโครงการ สปชต. ทั้ง 3 ปี  
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมาคือข้าราชการพลเรือน
สามัญ และน้อยที่สุดคือข้าราชการต ารวจ เนื่องจากเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในพ้ืนที่
แล้วนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมหรือมัธยมศึกษา จะมีระบบสารบรรณออนไลน์ 
หน่วยงาน/โรงเรียนในสังกัดสามารถเข้าถึงหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้เร็ว ท าให้มีโอกาสได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมโครงการได้เร็วกว่าข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งต้องเวียนหนังสือ
ตามล าดับขั้นของหน่วยงานและล าดับสายการปฏิบัติงานท าให้มีความล่าช้าในการสมัครหรือได้รับ 
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 จากข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ พบว่า ตลอดการจัด
โครงการ สปชต. ทั้ง 3 ปี ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในด้านความพึงพอใจในภาพรวม 
มากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม และน้อยที่สุดคือด้านผลที่รับจากการเข้าร่วม
โครงการ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เนื่องจากแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จึงมีผลความพึงพอใจ  
ต่อโครงการ สปชต. ในแต่ละด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยนร้อยละที่แตกต่างกัน ซึ่งคะแนนร้อยละ 
ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในภาพรวมและด้านการด าเนินการฝึกอบรมมากที่สุดและรองลงมา
ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 2 ด้านเป็นจุดเด่นในการจัดโครงการ สปชต. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการ
ชื่นชมจากผู้เข้าอบรมในทุกปีงบประมาณ 
 จากข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่า จ านวนรูปแบบกิจกรรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มีจ านวนมากที่สุดเท่ากันและรองลงมาคือ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มี
การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
และนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จึงได้มีการปรับกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสม 
ในเรื่องของเวลา การเดินทาง และด าเนินกิจกรรมและจากนโยบายการด าเนินโครงการ สปชต.  
ของส านักงาน ก.พ. ว่าด้วยการท าให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการเรียนรู้  
อีกรูปแบบหนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากผู้ที่ประสบความส าเร็จหรือการพบเห็น 
สิ่งที่แตกต่างจากพ้ืนที่ของตน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกัน 
แบบพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ่ืน  
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 จากข้อมูลแสดงจ านวนและประเภทวิทยากรโครงการ สปชต. (ต่อรุ่น) พบว่า จ านวน
วิทยากรโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มากที่สุดเท่ากัน และรองลงมาคือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องเหมาะสม  
จึงมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของวิทยากร โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่าวิทยากร
ภายใน โดยเน้นวิทยากรที่เป็นบุคคลทั่วไป ผู้น าชุมชน หรือผู้แทนหน่วยงานหน่วยงานที่ท างานร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ เน้นการท างานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เกิดกิจการ กิจกรรมหรือ 
กลุ่มต้นแบบที่ประสบความส าเร็จเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เป็น
สาระส าคัญที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 จากข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโครงการฯ พบว่า สัดส่วนร้อยละ
คงเหลือของงบประมาณโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุด รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนาปรับปรุง
เนื้อหาวิชาที่เป็นสาระส าคัญ จ าเป็น ทันสมัย เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
สู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงาน การเปลี่ยนแปลง
สถานที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนที่พักระหว่างด าเนินโครงการ 
ประกอบกับเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะทางในการเดินทางที่มากขึ้นท าให้ค่าเช่ารถและค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงสูงขึ้นตามไปด้วย การเพ่ิมจ านวนวิทยากรจากภายในเป็นภายนอกมากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการตอบแทนวิทยากรสูงขึ้น และอาหารฮาลาลมีราคาต้นทุนต่อคนสูงกว่าอาหารทั่วไป จ านวน  
ผู้เข้าอบรมศาสนาอิสลามจึงมีผลต่อต้นทุนในการด าเนินโครงการ  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีจัดท าฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สปชต. ให้รอบด้านทุกปี  
โดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประเภทของผู้เข้าอบรม ผลประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ รูปแบบ
กิจกรรม จ านวนและประเภทของวิทยากร งบประมาณรายรับ - รายจ่ายของโครงการ เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 2. ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
ในการด าเนินงานในอนาคต 
 3. ควรมีการเสนอให้มีการประชุมในระดับงาน เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด ออกแบบการเก็บข้อมูล  
ให้ชัดเจนครบถ้วน  
 4. ควรมีการน าเสนอปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมูลทุกโครงการ
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โครงการในอนาคต 
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 5. ควรมีการน าเสนอข้อมูลต้อผู้บริหารของส านักบริการวิชาการ เพ่ือวางแผนในการบริหาร
โครงการอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและผู้เข้าอบรมมีความประทับใจ 
 6. ควรมีการเสนอผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รหัส  (U……….) (R……….) (No……….) 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
รุ่นที่ ......../2560 ระหว่างวันที่ ............................................... พ.ศ. 2560 

ด าเนินการโดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

.............................................. 
วัตถุประสงค ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ สปชต. ส าหรบัใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ สปชต.    
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง    
2. อายุ 1.  ต่ ากว่า 25 ปี 2.  25-30 ปี 3.  31-35 ปี 4.  36-40 ปี   
 5.  41-45 ปี  6.  46-50 ปี 7.  51-55 ปี 8.  56-60 ปี 
3. ศาสนา 1.  พุทธ 2.  อิสลาม 3.  คริสต ์ 4.  อื่น ๆ ................. 
4. ภูมิล าเนา     1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา  

  5.  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................       
5. สถานที่ปฏิบัติงานในปจัจุบนั  
  1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา   
6. ประเภทข้าราชการ 

  1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.  ข้าราชการต ารวจ  4.  อื่น ๆ (ระบุ)  ...................................................   
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1.  ไม่ถึง 5 ปี 2.  5-9 ปี 3.  10-14 ปี 4.  15-19 ปี    5.  20 ปีข้ึนไป      
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/หลักสูตร เนื้อหาวิชา วิทยากรและการจัดด าเนินการ 
ล าดับ 

ที ่
รายการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1. ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา      

1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสตูร      

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาวิชา      
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ล าดับ 

ที ่
รายการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา      

1.4 กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์      

1.5 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน      

1.6 กิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ      

1.7 กิจกรรมศึกษาดูงาน      

1.8 ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในภาพรวม      

2. ด้านวิทยากร      
2.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา      

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      
2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ      
2.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      

2.5 เทคนิค / วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      
2.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามปัญหา 
     

2.7 การตอบค าถาม      
2.8 การใช้กิจกรรม / โสตทัศนูปกรณช่์วยในการสอน      

2.9 การรักษาเวลา      
2.10 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม      

3. ด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม      
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝึกอบรม      

3.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีพักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
3.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
3.4 อาหาร  เครื่องดื่ม  และอาหารว่าง      

3.5 
การให้บริการ และการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

     

3.6 การติดต่อประสานงานของผู้รับผดิชอบโครงการ      
3.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน      

3.8 ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งโครงการ      
3.9 ความเหมาะสม / เพียงพอของอุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ 

ในการฝึกอบรม 
     

3.10 ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกอบรมในภาพรวม      
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4. โดยสรุปความพึงพอใจต่อ “ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”  ในภาพรวม 

   มากที่สุด  มาก   ปานกลาง น้อย   ไม่พึงพอใจ 
เหตุผล…….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………….…………………………………………………………........…..………………… 
ตอนที่ 3 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ สปชต. 
 1. ผลที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมโครงการ สปชต. (เปรียบเทียบก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ สปชต.) 

ล าดับ 
ที ่

รายการ 
ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่ได้รับ

เพ่ิม 
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสรมิสรา้งสุขภาพกายสุขภาพใจ      
2. 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานใน 
สภาวะบีบคั้น 

 
 

   

3. 
 

ความสามารถในการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้จริง 

     

4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. 
การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน
และชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ได้พัก และผ่อนคลาย
จากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน)            

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ข้าราชการอื่นในพื้นที่ 

     

8. การได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมครั้งนี ้      
 

ตอนที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สปชต. และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ล าดับ 

ที ่
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่

บรรลุผลฯ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
ในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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ล าดับ 

ที ่
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่

บรรลุผลฯ 

2. เพื่อเสรมิสร้างความรู้และฝึกปฏิบตัิการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมถึงแนวทางการจดัการกับความเครียด 
จากการท างาน เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

     

3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและ
ผ่อนคลายจากสภาพการท างานท่ีกดดัน และ
สภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนท่ี
เป็นการชั่วคราว 

     

4. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างข้าราชการ 

     

5. เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน      

6. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ี
เป้าหมายการจัดโครงการในภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศ 

     

 

7. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.   

    คุ้มค่า    ไม่คุ้มค่า 
เพราะ……………………………………………………………………………….………………………….……………………...……………………
………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………..………………...………………………………………….………………………………………………………………… 
 
8. สิ่งที่ประทับใจ ในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.     
8.1…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………...………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…............…………………………………………………………………………… 
8.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..….………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….........….…………… 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………....…………… 
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9.  สิ่งที่โครงการ สปชต.  ควรปรับปรุง  
9.1…………………………………………………………………………………………………….………………….…………………...………………
…………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................…………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………… 

9.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..….………
…………………………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………..........……………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………………………....…………………………………… 

 

10. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ    
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                       ส านักงาน ก.พ. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ข 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รหัส  (U……….) (R……….) (No……….) 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)                         
รุ่นที่ ......../2561 ระหว่างวันที่ ............................................... พ.ศ. 2561 

ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 
.............................................. 

วัตถุประสงค ์ เพื่อสอบถามความคดิเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ สปชต. ส าหรับใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ สปชต. 

ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง    
2. อายุ 1.  ต่ ากว่า 25 ปี 2.  25-30 ปี 3.  31-35 ปี 4.  36-40 ปี   
 5.  41-45 ปี  6.  46-50 ปี 7.  51-55 ปี 8.  56-60 ปี 
3. ศาสนา 1.  พุทธ 2.  อิสลาม 3.  คริสต ์    4.  อื่น ๆ................. 
4. ภูมิล าเนา 1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส   4.  สงขลา  
                     5.  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................       
5. สถานที่ปฏิบัติงานในปจัจุบนั  
  1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา   
6. ประเภทข้าราชการ 
  1.  ข้าราชการพลเรือนสามญั 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.  ข้าราชการต ารวจ  4.  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................   
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.  ไม่ถึง 5 ปี     2.  5-9 ปี     3.  10-14 ปี     4.  15-19 ปี     5.  20 ปีข้ึนไป      
 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/หลักสูตรและเนื้อหาวิชา วิทยากร และการจัดด าเนินการ 

 วัตถุประสงค์โครงการ สปชต.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา 
1. ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการ

ต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้เป็นก าลังสนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) และ
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 
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2. ด้านทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. ในการสร้างพันธมิตรและสง่เสรมิการท างานท่ีสอดคลอ้ง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership 
and Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 

4. แนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 

5. ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝกึการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการ              กับ
ความเครียดจากการท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย
จากการท างานในพ้ืนท่ีเป็นการชั่วคราว 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1. โครงการ สปชต. 
 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ      

 1.2 ด าเนินการจัดโดยมหาวิทยาลยั      
 1.3 ระยะเวลา 7 วัน      

2. ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

 ด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จ านวน 13 ช่ัวโมง)   

 
1. สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ : เพือ่สร้างขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน (2 ช่ัวโมง) 

     

 
2. กิจกรรมสรปุการเรียนรู้การท างานเป็นทีม (2 
ช่ัวโมง) 

     

 
3. การสร้างทัศนคติเชิงบวกของการเป็นข้าราชการที่
ดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศ (การแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลีย่นประสบการณ์) (2 ช่ัวโมง) 

     

 
4. การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เสรมิสร้าง ความรู้ในการปฏิบัติงานสู่ชีวิตข้าราชการ
ในยุค Thailand 4.0 (3 ช่ัวโมง) 

     

 
5. สรุปการเรียนรู้ ตามรอยพระยคุลบาทในการปฏบิัติ
ราชการ (1 ช่ัวโมง)  

     

 
6. ศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านพลงังานทดแทนและ
ศิลป-วัฒนธรรมอีสาน (1 ช่ัวโมง) 

     

 
7.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมมดัผ้า
มัดใจ (2 ช่ัวโมง)   
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

 ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (จ านวน 15 ครั้ง) 
 1. ศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ บนสายน้ าเจ้าพระยา      

 2. กิจกรรมวิเคราะห์ทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์      

 
3. กิจกรรมการท างานเป็นทีมและการท างานในภาวะ
บีบคั้น 

     

 
4. กิจกรรมข้าราชการประสานใจสัมพันธ์สร้างสรรค์
คุณภาพชีวิต 

     

 
5. ศึกษาดูงานด้านสถาปตัยกรรมและจิตรกรรมไทย
จากเครื่องลายเบญจรงค ์

     

 6. จิตแจ่มใสกายเบิกบาน ด้วยวิถธีรรมชาต ิ      

 
7. กิจกรรมสร้างความผูกพัน สรา้งสรรค์กิจกรรม
ชุมชน 

     

 
8. ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมล้านช้างและ
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในกลุม่ประเทศอาเซียน
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 

     

 
9. ศึกษาดูงาน การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท างานและการสร้าง จิตส านึกในการให้บริการ 

     

 
10. กิจกรรมสร้างความผูกพัน สรา้งสรรคเ์ครือข่าย
ใต-้อีสาน 

     

 11. นวดวิถีไทย เสรมิแรงใจและสร้างแรงกาย      
 12. ประคบสมุนไพรภูมิปัญญาไทยเพื่อพลัง สุขภาพ      
 13. สุขภาพดีวิถีไทยด้วยกายภาพบ าบัด      

 
14. กิจกรรมตรวจร่างกายพื้นฐาน และทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 

     

 15. กิจกรรมถักทอเครือข่าย สร้างสายใย ความผูกพัน      

2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาวิชา      
2.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา      

2.4 ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในภาพรวม      
3. ด้านวิทยากร      
3.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา      

3.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ      
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

3.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      
3.5 เทคนิค / วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      

3.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และซักถามปัญหา 

 
    

3.7 การตอบค าถาม      
3.8 การใช้กิจกรรม / โสตทัศนูปกรณช่์วยในการสอน      
3.9 การรักษาเวลา      

3.10 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม      
4. ด้านการจดัด าเนินการฝึกอบรม      

4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝึกอบรม      

4.2 
ความเหมาะสมของสถานท่ีพักของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

4.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
4.4 อาหาร เครื่องดืม่และอาหารว่าง      

4.5 การให้บริการและการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

     

4.6 การติดต่อประสานงานของผู้รับผดิชอบโครงการ      
4.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน      

4.8 ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งโครงการ      
4.9 ความเหมาะสม/เพียงพอของอุปกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ใน

การฝึกอบรม 
     

4.10 ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกอบรมในภาพรวม      
 

5. โดยสรุปความพึงพอใจต่อ “โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในภาพรวม 
   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย   ไม่พึงพอใจ 
เหตุผล
.................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ผลที่ได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ สปชต. 
1. ผลที่ได้รบัจากการเข้าฝกึอบรมโครงการ สปชต. (เปรียบเทียบก่อน และหลงัเข้าร่วมโครงการ สปชต.) 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่ได้รับ

เพ่ิม 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสรมิสรา้งสุขภาพกายสุขภาพใจ      

2. 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานใน 
อนาคตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

 
 

   

3. 
 

ความสามารถในการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้จริง 

     

4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ได้พัก และผ่อนคลายจากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน )            

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ข้าราชการอื่นในพื้นที่ 

     

8. การได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมครั้งนี ้      

 

ตอนที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สปชต.  และข้อคิดเห็นต่างๆ 

ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่บรรลุ 

ผลฯ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
ในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

     

2. เพื่อเสรมิสร้างความรู้และฝึกปฏิบตัิ การสร้างเสริม
สุขภาพรวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครยีด จาก
การท างาน เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

     

3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและ
ผ่อนคลายจากสภาพการท างานท่ีกดดันและ
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ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่บรรลุ 

ผลฯ 
สภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนท่ีเป็น
การชั่วคราว 

4. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
ข้าราชการ 

     

5. เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนข้าราชการในการ
พัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 

     

6. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายการจัด
โครงการในภมูิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

     

 

7. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.   
    คุ้มค่า    ไม่คุ้มค่า  
เพราะ……………………………………………………………………………….………………………….…………………………………
…………..……………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

8.  สิ่งที่ประทบัใจ ในการเข้ารว่มโครงการ สปชต.     
8.1........................................................................................................................................…….………………….
..……………………………………………………………………………………………….…………………………………….................. 
8.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..
….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
 

9.  สิ่งที่โครงการ สปชต.  ควรปรับปรุง  
9.1 ………….............……….………………………………………………………………..……….............................................. 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………….................... 
9.2 ..……………..……………..……………………………………………………………..…….…............................................... 
………....…………………………………….....…………………………………………………….…………………………………………… 
 

10. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ      
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….… 
…………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………… 
……………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………  

    ส านักงาน ก.พ. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ค 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รหัส  (U……….) (R……….) (No……….) 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
รุ่นที่ ......../2562 ระหว่างวันที่ ............................................... พ.ศ. 2562 

ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 
.............................................. 

ค าชี้แจง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ สปชต. ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงโครงการ สปชต. ตอ่ไป 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน 
 

 
 

1. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง    
2. อายุ 1.  ต่ ากว่า 25 ปี 2.  25-30 ปี 3.  31-35 ปี 4.  36-40 ปี   
 5.  41-45 ปี  6.  46-50 ปี 7.  51-55 ปี 8.  56-60 ปี 
3. ศาสนา 1.  พุทธ 2.  อิสลาม 3.  คริสต ์    4.  อื่น ๆ................. 
4. ภูมิล าเนา 1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส   4.  สงขลา  
                     5.  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................       
5. สถานที่ปฏิบัติงานในปจัจุบนั  
  1.  ปัตตาน ี 2.  ยะลา 3.  นราธิวาส 4.  สงขลา   
6. ประเภทข้าราชการ 
  1.  ข้าราชการพลเรือนสามญั 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.  ข้าราชการต ารวจ  4.  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................   
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.  ไม่ถึง 5 ปี     2.  5-9 ปี     3.  10-14 ปี     4.  15-19 ปี     5.  20 ปีข้ึนไป   
 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 



  69 
 

 

 

   วัตถุประสงค์โครงการ สปชต. 
   1) พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า 
(Leadership Role) และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 
  2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เช่ือมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership 
and Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
  4) รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 
  5) สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุม่เป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝกึการดูแลคุณภาพชีวติ
ของตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการ
ท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการท างานในพื้นที่
เป็นการชั่วคราว 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา: ด้านที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมจ านวน 17 ชั่วโมง) 

2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

 
1. สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน (จ านวน 2 ช่ัวโมง) 

     

 
2. กิจกรรมวเิคราะห์ทัศนคติและสร้าง
ความสัมพันธ์ (จ านวน 2 ช่ัวโมง) 

     

 
3. การท างานเป็นทมีและการท างานในภาวะบีบคั้น  
(จ านวน 1 ช่ัวโมง) 

     

 
4. การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน และ
สรุปการเรยีนรู้การท างานเป็นทีม (จ านวน 2 
ช่ัวโมง) 

     

 
5. กิจกรรมแสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ (จ านวน 2 ช่ัวโมง) 

     

 
6. การเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่นดว้ยการท่องเที่ยว 
(จ านวน 4 ช่ัวโมง) 

     

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/หลักสูตรและเนื้อหาวิชา วิทยากร และการจัดด าเนินการ 



  70 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
7. Smart Tourism 4.0 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (จ านวน 3 ช่ัวโมง) 

     

 
8. การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เสรมิสร้างความรู้ในการปฏิบตัิงานสู่ชีวิตข้าราชการ 
ในยุค Thailand 4.0 (จ านวน 1 ช่ัวโมง) 

     

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา : ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมจ านวน 10 คร้ัง) 

 
1. กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสายน้ า
เจ้าพระยา 

     

 
2. ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมลา้นช้างและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
อาเซียน 

     

 
3. ศึกษาดูงาน การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านสู่
วิสาหกิจชุมชน และศูนย์กลางสินค้าหัตถกรรมผา้
พื้นเมืองของภาคอีสาน 

     

 
4. กิจกรรมข้าราชการประสานใจสัมพันธ์สร้างสรรค์
คุณภาพชีวิต 

     

 
5. ศึกษาดูงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผูกพันวิถีคน
เมือง 

     

 6. จิตสบาย กายเป็นสุข      

 
7. นวดประคบสมุนไพร วิถีภูมิปญัญาไทย 
เสรมิแรงใจและสร้างแรงกาย 

     

 8. สุขภาพดีวิถีไทยด้วยกายภาพบ าบัด      

 
9. กิจกรรมตรวจร่างกายพื้นฐานและทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 

     

 
10. กิจกรรมถักทอเครือข่ายสร้างสายใยความ
ผูกพัน 

     

2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาวิชา      

2.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา      

2.4 
ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาใน
ภาพรวม 

     

3. ด้านวิทยากร      
3.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา      
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ      
3.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      
3.5 เทคนิค/วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      
3.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและซักถามปัญหา 
 

    

3.7 การตอบค าถาม      

3.8 การใช้กิจกรรม / โสตทัศนูปกรณช่์วยในการสอน      
3.9 การรักษาเวลา      
3.10 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม      

4. ด้านการจัดด าเนินการฝึกอบรม      
4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝึกอบรม      

4.2 
ความเหมาะสมของสถานท่ีพักของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

4.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
4.4 อาหาร เครื่องดืม่ และอาหารว่าง      
4.5 การให้บริการและการอ านวยความสะดวก 

ของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
     

4.6 การติดต่อประสานงานของผู้รับผดิชอบโครงการ      

4.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน      
4.8 ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งโครงการ      

4.9 
ความเหมาะสม / เพียงพอของอุปกรณ์ตา่ง ๆ  
ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

     

 

5. โดยสรุปความพึงพอใจต่อ “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในภาพรวม 
 มากที่สุด          มาก           ปานกลาง         น้อย         ไม่พึงพอใจ 

เหตุผล 

............................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ สปชต. 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่ได้รับ

เพ่ิม 

1. 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสรมิสรา้งสุขภาพกาย
สุขภาพใจ 

     

2. 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานใน
อนาคตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

 
 

   

3. 
 

ความสามารถในการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้จริง 

     

4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน
และชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ได้พัก และผ่อน
คลายจากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน) 

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ข้าราชการอื่นในพื้นที่ 

     

8. การได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมครั้งนี ้      
 

ตอนที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สปชต. และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่
บรรลุผลฯ 

1. พัฒนาข้าราชการกลุม่เป้าหมาย คอื ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ให้สนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า 
(Leadership Role) และบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 

 

   

2. 
 

พัฒนาทักษะการคิด และทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติ
และประชาชนมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

     

3. 
 

สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานท่ีสอดคล้อง 
เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership 
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ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่
บรรลุผลฯ 

and Relationship) และการสร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบ (Creating Alignment and 
Accountability) 

4. รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุม่เป้าหมายในการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตใน
พื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 

     

5. 
 

สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเปา้หมาย 
โดยเสรมิสร้างความรู้และฝึกการดแูลคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ และ
ความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียด
จากการท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการ
ท างานท่ีกดดันและสภาพ-แวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย
จากการท างานในพ้ืนท่ีเป็นการชั่วคราว 

     

6. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ สปชต.   
    คุ้มค่า    ไม่คุ้มค่า 
เพราะ……………………………………………………………………………….………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………….……………………….............................……………………………………… 
7.  สิ่งที่ประทับใจ ในการเข้าร่วมโครงการ สปชต. 
7.1…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………...………
………………………………………………………………………………..............................…………………….………………………………… 
7.2…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..….………
…………………………………………………………………………………………..............................………….………………………………… 
8.  สิ่งที่โครงการ สปชต.  ควรปรับปรุง  
8.1.……………………..……………..……………………………………….............………………………..………..................................... 
………………………………………………………………………………………….............……………….……………………………………....... 
8.2.....………………..……………..…………………………………………….............…………………..…….…...................................... 
……………………………………………………………………………………………...............……………….……………………………………… 
9. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ     
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………………………..................…………….…………………………  

ส านักงาน ก.พ. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ง 

 

ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อ - สกุล  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

วัน เดือน ปี เกิด  17 พฤษภาคม 2528 (อายุ 35 ปี) 
ที่อยู่   1111 ม. 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (พ.ศ. 2556) 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (พ.ศ. 2549) 

ประวัติการท างาน  

16 พ.ย. 52 - ปัจจุบัน นักสารเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

  

    
    


