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รายงานการผลการวิเคราะห์เรื่องผลการด าเนินการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562                  
จัดท าขึ้นวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการและการตัดสินใจในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เหมาะสมกับเหตุการณ์บ้านเมืองและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนไป เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรภาครัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ เกิดการกลับมาใช้
บริการซ้ า เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยั่งยืน 
            ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการผลการวิเคราะห์เรื่องผลการด าเนินการฝึกอบรมโครงการ   
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  จะเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
เนื้อหา รูปแบบกิจกรรม หลักสูตรโครงการ สปชต. ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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 บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีชื่อเดิม“ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะก่อตั้ง

ตำมประกำศพระรำชกฤษฎีกำ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2532 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริกำร

วิชำกำร”  ตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ 

จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย ขอนแก่นทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง

เป็น “ส ำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น                 

เมื่อวันที่  7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ท ำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำรพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหำวิทยำลัย 

ขอนแก่น ส ำนักบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน และด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำร 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัย                        

โดยกำรบูรณำกำรสรรพวิทยำกำร จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือกำรชี้น ำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีกำรพัฒนำ

เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับนโยบำย

ผู้บริหำรที่มีทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งจะน ำพำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ

และประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง ยึดมั่นกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร

ด้ำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญประกำรหนึ่งของส ำนักบริกำร

วิชำกำรพึงให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัด

และในด้ำนที่สถำบันมีควำมเชี่ยวชำญ ลักษณะกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีทั้งแบบให้เปล่ำ ไม่แสวงผล

ก ำไร และแบบหำรำยได้  โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  โครงกำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ซึ่งรัฐบำลได้

มอบหมำยให้ส ำนักงำน ก.พ. ด ำเนินกำรเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญก ำลังใจและคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำวได้เข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือพัฒนำ

คุณภำพชีวิตและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ได้มีโอกำสพักและผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้

สภำวะที่อันตรำยและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำม

สมำนฉันท์และควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกัน ส ำนักงำน ก.พ.จึงได้ประสำนควำมร่วมมือ
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กับมหำวิทยำลัยระดับภำคเพ่ือจัดด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวซึ่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้

ด ำเนินกำรโดยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบหำ

รำยได้ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 และต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงเนื้อหำหลักสูตรและ

มำตรฐำนกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญดังกล่ำว ผู้วิเครำะห์จึงได้เขียนวิเครำะห์เรื่องวิเครำะห์               

ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ (สปชต.) ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณปี 2561 – 2562 เพ่ือจะได้น ำข้อมูลผลกำรจัด

โครงกำรดังกล่ำวเสนอผู้บริหำรและวำงแผนกำรจัดโครงกำรต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ 

 1. เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต               

ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 

   2. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงวำงแผนงำนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรจัดโครงกำร

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ได้ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร    

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 

   2. ได้แนวทำงกำรวำงแผนงำนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) 

1.4 ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 

ใช้ข้อมูลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร               

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.)ปีงบประมำณ 2561 – 2562 โดยวิเครำะห์เนื้อหำหลักสูตร

โครงกำรจ ำนวนลักษณะทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะโครงกำร 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

1. กำรจัดฝึกอบรม หมำยถึง กระบวนกำรที่ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

มีทัศนคติทักษะควำมช ำนำญจนเกิดประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสำมำรถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

 2. ส ำนักฯ หมำยถึง ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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 3. ผู้อ ำนวยกำรฯ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 4. หัวหน้ำฯ หมำยถึง หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

        5. นักวิชำกำรศึกษำ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงำนที่อยู่ในสังกัดส ำนัก

บริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 6. โครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต                     
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2561 – 2562            
ผู้ศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ และแนวคิด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
ดังต่อไปนี้ 
  2.1   โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
        2.2   แนวคิด Best Practice กับกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงง่ำย (KM in real time) 
        2.3   แนวคิดกำรจัดฝึกอบรม 

 2.4  กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 
2.1 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
 2.1.1 แนวคิด และควำมจ ำเป็น ในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำร สปชต. 

 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงภำครั ฐ                   

ที่รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของรำชกำรพลเรือน ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และ

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ให้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรใน

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำวได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและ

พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ได้มีโอกำสพักและผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะที่

อันตรำยและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำมสมำนฉันท์และ

ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันในกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้  

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนจะเห็นได้จำกกำรสอด

ประสำนกันของแต่ละนโยบำย ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2569)                 

ด้ำนควำมมั่นคงข้อ 3 ป้องกันและแก้ไขควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ เน้นเสริมสร้ำงกระบวนกำร

สันติสุขและแนวทำงสันติวิธีขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564 วัตถุประสงค์ : ข้อ 3 เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุน
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กำรสร้ำงควำมปรองดอง ควำมเป็นธรรมและควำมสมำนฉันท์ในชำติ เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำและกำรใช้

ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ และข้อ 4 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนใต้มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไข                

ของกำรใช้ควำมรุนแรงและ นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 

2562 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ มีควำมไว้เนื้อ  

เชื่อใจต่อกัน ปรำศจำกเงื่อนไขที่เอ้ือต่อกำรใช้ควำมรุนแรงจำกทุกฝ่ำย ส ำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1            

มีนโยบำย 6 ข้อ และภำรกิจของส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบรอง รับผิดชอบ                   

ในนโยบำยข้อ 3 เสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับประชำชน โดยให้

ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกฝ่ำยให้มีจิตส ำนึก ทัศนคติ บุคลิกภำพ 

พฤติกรรมในเชิงสันติ เคำรพสิทธิมนุษยชน เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดนใต้ มีกลไกร่วม

ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้อยู่ใน

กรอบของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำทักษะกำรเผชิญหน้ำกับ

ควำมขัดแย้ง และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว จึงมีควำม

ประสงค์และจ ำเป็นที่ต้องกำรจะพัฒนำและปรับปรุงโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ ปรับปรุงเนื้อหำวิชำที่เป็น

สำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทยสู่ 4.0 

รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ พัฒนำคุณภำพชีวิต 

พร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้เข้ำร่วมในโครงกำร เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรสร้ำง

สันติสุขให้เกิดในพ้ืนที่ ร่วมผลักดันกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 อันจะส่งผลให้เกิด

กำรพัฒนำเศรษฐกิจในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้อีกด้วย ซึ่งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงกำร สปชต. นั้น จะด ำเนินกำรโดยกำรจ้ำงที่

ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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 2.1.2 ควำมจ ำเป็น 

 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 รัฐบำล และ ส ำนักงำน ก.พ. ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำน ก.พ. 

จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร้อม

ทั้งกำรพัฒนำศักยภำพที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยให้ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ได้เข้ำร่วมในโครงกำรดังกล่ำว  และสืบเนื่องจำกนโยบำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นมำใหม่นั้น ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ก.พ. จึงมีควำมจ ำเป็นและประสงค์ที่จะพัฒนำและปรับปรุง

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนใต้ โดย

มุ่งเน้นกำรพัฒนำ ปรับปรุง เนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึง

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นในบทบำทของกำรเป็นที่ปรึกษำ ได้น ำแนวคิด เหตุผล และควำม

จ ำเป็น ดังกล่ำวของส ำนักงำน ก.พ. มำใช้เป็นทิศทำงในกำรสร้ำง แนวคิด “กำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้” 

2.1.3 กรอบกำรศึกษำ 
1. ในกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ 

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จะเห็นได้จำกกำร

สอดประสำนกันของแต่ละนโยบำย ได้แก่ 

1.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579)ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงข้อ 

3 ป้องกันและแก้ไขควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ เน้นเสริมสร้ำงกระบวนกำรสันติสุขและแนวทำง

สันติวิธี ขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

1.1.2 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 วัตถุประสงค์ : 

ข้อ 3 เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง ควำมเป็นธรรม และควำมสมำนฉันท์ใน

ชำติ เพ่ือลดกำรเผชิญหน้ำ และกำรใช้ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ และข้อ 4 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนใต้มี

ควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไขของกำรใช้ควำมรุนแรง 

 

 



7 

 

 

ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ 

นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3.1 เสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่สันติสุข ในกำรน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง

พัฒนำ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทำงสันติวิธีเป็นบรรทัดฐำนกำรจัดกำร

ควำมขัดแย้งควำมรุนแรงและกำรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีควำมสงบสุขและควำมสมำนฉันท์ของ

ประชำชนและลดกำรใช้ควำมรุนแรงในพื้นที ่

3.2 ฟ้ืนฟูควำมเชื่อมั่นและลดควำมหวำดระแวงระหว่ำงประชำชนกับรัฐ โดยยึดถือควำม

เป็นธรรม และกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม รวมถึงกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนและกำร

พัฒนำกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

3.3 เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน โดยเฉพำะกำรสร้ำงกำรยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้
คนและสังคมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่สอดคล้องกับศักยภำพ ควำมต้องกำร และลักษณะพิเศษเฉพำะ
ของแต่ละพ้ืนที ่

3.4 ส่งเสริมควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข เพ่ือแสวงหำทำงออกจำก  
ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง โดยเฉพำะกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่ำงจำกรัฐทั้งในพ้ืนที่และ  
ในต่ำงประเทศ ในกำรเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสม ปลอดภัย รองรับกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
และมีหลักประกันของควำมต่อเนื่องและควำมเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพูดคุย 

3.5 สร้ำงควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งภำยในประเทศ 
และภำยนอกประเทศ เพ่ือลดเงื่อนไขของกำรน ำไปแสวงประโยชน์ และเกื้อกูลต่อกำรแก้ไขปัญหำ 
ของไทย 

3.6 จัดให้มีกลไกและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่มีเอกภำพ ท ำงำนร่วมกัน  
อย่ำงบูรณำกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
เตรียมพร้อมพ้ืนที่ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

1.1.3 นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2561-2562 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ มีควำมไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
กัน ปรำศจำกเงื่อนไขที่เอ้ือต่อกำรใช้ควำมรุนแรงจำกทุกฝ่ำย  
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(โดยมีนโยบำย 6ข้อ ส ำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และภำรกิจของส ำนักงำน ก.พ.(ซึ่งเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบรอง) อยู่ในนโยบำยข้อ 3) 

นโยบำยข้อ 3 เสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับ
ประชำชน  

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกฝ่ำยให้มีจิตส ำนึก 
ทัศนคติ บุคลิกภำพ พฤติกรรมในเชิงสันติ เคำรพสิทธิมนุษยชน เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดน
ใต้ มีกลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำทักษะ
กำรเผชิญหน้ำกับควำมขัดแย้ง และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1) มีหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรคัดสรรเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีควำมเหมำะสม 

2) ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่รัฐให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพ้ืนที่ทุกมิติ 

3) มีกลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร

ของรัฐ 

2. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกร

ภำครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 

 ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้กล่ำวถึงทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหำ  

ในด้ำนคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำ

ควำมรู้และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับตลำดงำน ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัด

กรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมใน

กำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มี

ควำมสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม ได้รับกำรศึกษำที่มี

คุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุก

ช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วน

ร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                

มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัว

อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12ได้มีกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ

ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศคือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ยังอ่อนแอ ภำครัฐมีขนำดใหญ่และ

รำยจ่ำยประจ ำเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพต่ ำ ขำดระบบกำร

ท ำงำนที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนหรือภำคส่วนอ่ืนๆ กำรให้บริกำร

ประชำชนยังต้องปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนสำกล ขณะที่กำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยำยไปในวง

กว้ำงทั้งในภำครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยให้สู่

ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ก.พ. ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำรเพ่ือสนับสนุนกำร

พัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐของไทยให้มีควำมรอบรู้ มีกำรตัดสินใจ

แก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล มีควำมพอประมำณเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม  

กำรพัฒนำที่เชื่อมโยงทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศมำสู่กำรพัฒนำระดับบุคคล 

และกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรน ำ “จุดเน้นกำรพัฒนำ

ภำครัฐ”  ที่ ก.พ.ก ำหนด มำเป็น”คุณลักษณะของข้ำรำชกำรส ำหรับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

ประเทศ” เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรตำมแนวคิดดังกล่ำวมีควำมชัดเจนและเป็น

รูปธรรม ก.พ. ได้พิจำรณำก ำหนด “จุดเน้นกำรพัฒนำภำครัฐ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำใน

ระยะ 4 - 5 ปี ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2560 - 2564) จ ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
2. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร และกำรสร้ำงจิตส ำนึก

ควำมรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
3. กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Driving Innovation) 
4. กำรสร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนแบบประชำรัฐ (Creating Partnership 

and Relationship) 
 

3.  กำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

 (เรียบเรียงจำกวิทยำนิพนธ์ของ สิรินทร แซ่ฉั่วเรื่อง ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรเชิง

สร้ำงสรรค์ : กรณีศึกษำอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรใช้งำน , 

คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2553) 
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ควำมสุขนั้นมีควำมส ำคัญต่อสภำพจิตใจ และร่ำงกำยของคนเรำได้ เมื่อเกิดควำมสุขพลังงำน

ในร่ำงกำยจะเพ่ิมขึ้นกว่ำเดิม กำรสั่งกำรของสมองไปยังระบบประสำทจะดี เกิดประสิทธิภำพใน 

กำรท ำงำน รวมถึงจิตอำสำที่จะช่วยเหลือสังคมและองค์กรก็จะตำมมำ (ชนิกำ ตู้จินดำ, 2552)  

ผลวิจัยเรื่องกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข : สำรเคมีในสมองกับควำมสุขและกำรเรียนรู้ ของ 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ (2554: 14-17) ได้น ำเสนอองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะทำงจิตใจต่ำงๆ ที่มี

ผลต่อกำรเรียนรู้ของมนุษย์ ตั้งแต่อำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมสุข ควำมเศร้ำควำมเหนื่อยล้ำ ควำมเครียด 

ควำมจ ำและกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรมีควำมสุขท ำให้ร่ำงกำยผลิตสำรเอนดอร์ฟิน ช่วยในเรื่องกำรตื่นตัว  

ลดควำมเครียด เพ่ิมควำมมีชีวิตชีวำและควำมสุข นึกคิดในเชิงบวก และเป็นกำรสนับสนุน

กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในองค์กำรหรือกำรเป็นองค์กำรแห่งควำมสุขนั้นไม่เพียงแต่

สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ลดอัตรำกำรขำดงำน และกำรลำออกแล้ว  

จำกผลกำรศึกษำของ Gray (2007: 41) พบว่ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้เต็มไป

ด้วยควำมสุขนั้น เป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของผลกำรปฏิบัติงำน เพรำะเมื่อพนักงำนเกิด

ควำมรู้สึกสบำยใจ ก็จะสำมำรถสร้ำงผลงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ดังนั้น ควำมสุขกับผลประกอบกำร

ขององค์กำรจึงเป็นสิ่งที่ไล่กวดตำมกันกระแสแนวคิดทำงวิชำกำรก็ได้ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นของ

ควำมสุขในกำรท ำงำน เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรในองค์กำรมีควำมพึงพอใจ กำรมีสุขภำพกำยและใจ

ที่ดี น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 

Grant, Christianson and Price (2007: 52-53) ได้รวบรวมผลวิจัยที่เกี่ยวกับแนวกำร
ปฏิบัติของผู้จัดกำรเพ่ือเสริมสร้ำงกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน สรุปเป็น 3มิติคือ 1) กำรมี
สุขภำพจิตที่ดีและมีควำมสุข (Happiness: Psychological Well-Being) 2) กำรมีสุขภำพกำย
แข็งแรง (Health: Physical Well-Being) 3) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี (Relationships: Social 
Well-Being) ซึ่งจ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญทั้ง 3มิติ ไม่มุ่งเน้นพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

 2.1.4 วัตถุประสงค์ของโครงกำร สปชต. 

 ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงภำครัฐทีร่ับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของรำชกำร

พลเรือน ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และ ก.พ. ให้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำว ได้เข้ำร่วม

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยได้มีโอกำสพักและ

ผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะที่อันตรำยและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว

เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก ำลังใจ และคุณภำพชีวิต รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมควำมสมำนฉันท์และ
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ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้วยกัน เป็นกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยที่

แข็งแกร่งในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมสุขของประชำชนและเพ่ือพัฒนำประเทศต่อไปและจำกแนวคิด

และควำมจ ำเป็นนั้น ส ำนักงำน ก.พ. มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำและปรับปรุงโครงกำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกำรพัฒนำ 

ปรับปรุง เนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึงกระบวนกำรเรียนรู้

ที่เหมำะสม ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

ให้กับข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ดังนี้  

ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง สำระส ำคัญต่ำงๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรฯ เพ่ือ 

 1. พัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และข้ำรำชกำรต ำรวจ ซึ่งปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย ให้สนับสนุนกำรด ำเนินบทบำทกำร

เป็นผู้น ำ (Leadership Role)และบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 2. พัฒนำทักษะกำรคิด และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในอนำคตโดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ของชำติและประชำชนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

 3. สร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณำกำร (Creating 

Partnership and Relationship) และกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Creating Alignment 

and Accountability) 

 4. รับทรำบแนวคิดของข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 

และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิตในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำน 

 5. สร้ำงขวัญและให้ก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำย โดยเสริมสร้ำงควำมรู้และฝึก

กำรดูแลคุณภำพชีวิตของตนเองได้ทั้งทำงด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และควำมคิด เข้ำใจถึงแนว

ทำงกำรจัดกำรกับควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้พักและผ่อนคลำยจำกสภำพกำรท ำงำนที่กดดันและ

สภำพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรำยจำกกำรท ำงำนในพ้ืนที่เป็นกำรชั่วครำว  

 2.1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ (RESULTS) 

          มหำวิทยำลัยขอนแก่นในบทบำทที่ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรฯ จึงได้น ำ

แนวคิดของส ำนักงำน ก.พ. และยุทธศำสตร์ส ำคัญๆ ของประเทศภำยใต้กำรน ำของนำยกรัฐมนตรี           

ที่เน้นในเรื่องกำรพัฒนำประเทศไปสู่ 4.0 หรือ สู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยกำรสร้ำง 

“ควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” โดยกำรขับเคลื่อนตำมแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่ำนกลไก 

“ประชำรัฐ” ตลอดจนกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้มำประยุกต์ 
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ผนวกกับผลกำรประเมินของโครงกำร สปชต. ในปีที่ผ่ำนมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและด ำเนิน

โครงกำร สปชต. เพ่ือปรับปรุงเนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ จ ำเป็น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ รวมถึง

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงภัย 

และ/หรือ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่เกิดควำม

หวำดกลัว เกิดควำมเครียด กับกำรเผชิญกับสภำวะ บีบคั้น ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต  

อันเป็นผลต่อขวัญ ก ำลังใจ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน

ในพ้ืนที่ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร สปชต. ดังกล่ำวข้ำงต้น ตลอดจนได้ ผลผลิต 

(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตำมท่ี ส ำนักงำน ก.พ. ต้องกำรดังนี้ 

1. ผลผลิต (OUTPUT)  
1.1 หลักสูตรส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
หลักสูตรฯ ในปีต่อๆ ไป 

 1.2 กำรจัดด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 รุ่น รวมจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 400 คน (โดยใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนำแล้ว) พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและ
กำรประเมินผลโครงกำรฯ 

 1.3 สรุปผลแนวคิดของข้ำรำชกำรผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและกำรแก้ปัญหำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

  2. ผลลัพธ์ (OUTCOME)   

 2.1 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ที่จ ำเป็น 
และเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในอนำคต โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและประชำชน
มำกกว่ำประโยชน์ ส่วนตน 

 2.2 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เสริมสร้ำงควำมรู้และฝึก
ปฏิบัติในกำรดูแลตนเองทำงด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ และควำมคิด รวมถึงแนวทำงกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ได้พักและผ่อนคลำยจำกสภำพกำรท ำงำนทีก่ดดันและสภำพแวดล้อมที่เสี่ยง
อันตรำยจำกกำรท ำงำนในพ้ืนที่เป็นกำรชั่วครำว เพ่ือกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีควำมสุข 

 2.3 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้พัฒนำทักษะกำรคิด และ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 
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 2.4 ข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงพันธมิตรและส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณำกำร (Creating 
Partnership and Relationship) และรวมถึงกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีงำม กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำม
รับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 

3. กรอบกำรพัฒนำหลักสูตร เพื่อ“เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำร สปชต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“70 พลังความดีที่พ่อให”้ 

เสรมิสร้างประสิทธิภาพ 

และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 

กระบวนการด าเนินการ 

 - กระบวนการกลุม่ 

 - กระบวนการศึกษาดูงาน 

 - การเรียนรู้และลงมือปฏิบตัิ
จริง 

การแสดงความคิดเห็น 

   - กระบวนการ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปวิเคราะห์ 

ผลการประเมิน 

 

                        แนวคิด 
1. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. แนวพระราชด ารหิลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาทักษะ Team Building เพื่อการปฏิบตัิงาน
แบบบูรณาการ 

     3.1 Group Dynamic Suggestion 
     3.2 Group Dynamic Influence 

3.3 Group Dynamic Inspiration 
4. หน้าต่างโจฮาร ี( Johari Window) 
5. ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 

 

ประเมินผล 

การด าเนินงาน 
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4. แผนกำรด ำเนินงำนกำรจำ้งที่ปรึกษำในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำรฯ (ในภำพรวม) 

ตำรำงที่ 1 แผนด ำเนินกำรในกำรพัฒนำและด ำเนินโครงกำร สปชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ขั้นตอน/กิจกรรมด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 

1. วำงแผน เตรียมควำมพร้อม ติดต่อ

ประสำนงำน จัดจ้ำง 

         

2. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมลู          

3. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร

เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุง 

         

4. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง          

5. ด ำเนินกำรจดัโครงกำร สปชต.          

6. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ          

7. ก ำกับ ดูแล และแก้ปญัหำ          

8. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร          

 

 2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรเพ่ือร่วมอ ำนวยกำรและปฏิบัติงำนตำม

บทบำทหน้ำที่กำรด ำเนินงำนและลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม และ

เพ่ือตอบสนองนโยบำยของหน่วยงำน ซึ่งบุคลำกรต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้มำกกว่ำ 1 หน้ำที่ 

2.2 Best Practice กับกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงง่ำย (KM in real time) 
 วิจำรณ์ พำนิช (อ้ำงถึงใน วันทนำ เมืองจันทร์ และเต็มจิต จันทคำ 2548: 12) กล่ำวว่ำ วิธีกำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงง่ำย คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกวิธีกำรท ำงำนแบบ Best Practice 
องค์ประกอบส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำรมีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้ำนต่ำงๆ (เช่น ด้ำนแนวคิด กระบวนกำร
วำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน) โดยมีกำรเผยแพร่วิธี
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ เพ่ือให้หน่วยงำนอ่ืนได้น ำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมำตรำ 11 ระบุว่ำ “ส่วนรำชกำรมี
หน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ” 
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 Best Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส ำเร็จ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรน ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปควำมรู้และประสบกำรณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย 
ศิริมหำสำคร, 2548) 
 Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีกำรปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ควำมรู้ในตัวคน) 
ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge (ควำมรู้ที่ปรำกฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่ำงๆ) เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้
น ำไปทดลองปฏิบัติ 
  2.2.1 ควำมส ำคัญ ของ Best Practice จำกหลักกำรที่ว่ำ “ถ้ำได้น ำควำมรู้ไปใช้ ควำมรู้
นั้น ก็ยิ่งเพ่ิมคุณค่ำ เพรำะท ำให้เกิดกำร ต่อยอดควำมรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง” ดังนั้น 
เป้ำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร คือ เพ่ือให้คนในองค์กร มี Best 
Practice ในกำรท ำงำนที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต ทั้งในด้ำนคุณภำพและปริมำณ ดังค ำกล่ำวของ Peter 
Senge ที่ว่ำ ควำมรู้ คือควำมสำมำรถในกำรท ำอะไรก็ตำมอย่ำงมีประสิทธิผล (Knowledge is the 
capacity for effective actions) 
  2.2.2 Best Practice ในหน่วยงำน กำรท ำให้เกิด Best Practice สำมำรถท ำให้เกิดข้ึน
ได้หลำยช่องทำง คือ 
   1. เกิดจำกบุคคล อันมำจำกกำรเรียนรู้หรือประสบกำรณ์ เป้ำหมำยของ
หน่วยงำนที่คำดหวังควำมส ำเร็จ ผู้ปฏิบัติงำนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ริเริ่มสร้ำงสรรค์ แก้ปัญหำกำร
ท ำงำน เสนอแนะวิธีกำรท ำงำน อำจเกิดแนวคิด กำรรับรู้จำกข้อแนะน ำของผู้บริหำร วิทยำกร เพ่ือน
ร่วมงำน หน่วยงำนอื่น และผู้รับบริกำร ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรใหม่หรือวิธีกำรที่ดีกว่ำ  
   2. เกิดจำกปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ควำม
กดดันของผู้รับบริกำร กำรแข่งขัน กำรขับเคลื่อนนโยบำยขององค์กร ภำวะข้อจ ำกัดของทรัพยำกร 
ภำวะวิกฤติท ำให้มีกำรแสวงหำแนวทำง กระบวนกำร วิธีกำรที่ดีกว่ำ เพื่อให้ได้ผลส ำเร็จสูงสุด  
   3. เกิดจำกแรงขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ค้นหำวิธีกำรใหม่ สร้ำงควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร เสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร 
  2.2.3 คุณลักษณะงำนของ Best Practice กำรวินิจฉัย Best Practice เป็นพลังที่
ช่วยกันยกระดับควำมคิด สำมำรถมีมุมมองที่แตกต่ำง หลำกหลำย ยอมรับมุมมองที่แตกต่ำงจำก
มุมมองของตนได้ดีขึ้น มีประเด็นในกำรพิจำรณำเป็นสังเขปดังนี้  
   1. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจโดยตรงของหน่วยงำน  
   2. สนองต่อนโยบำยกำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำ ประสิทธิภำพของหน่วยงำน  
   3. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลำกำรท ำงำน  
   4. ลดทรัพยำกร ลดค่ำใช้จ่ำย  
   5. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ประกอบกำรท ำงำน  
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   6. วิธีกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่ หรือประยุกต์ข้ึนใหม่  
   7. สำมำรถท ำแผนผังเชิงเปรียบวิธีกำรเก่ำและใหม่ และสิ่งที่เป็นวิธีใหม่จะให้
ประโยชน์อะไรที่ดีกว่ำวิธีเก่ำ  
   8. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้  
   9. วำงระบบในกำรให้บริกำร และมีช่องทำงท่ีหลำกหลำยในกำรให้บริกำร
ดังกล่ำว  
            10. สำมำรถเทียบเคียงวิธีกำรท ำงำนลักษณะเดียวกันกับหน่วยงำนอื่นได้  
            11. ผลผลิต/ควำมส ำเร็จเพิ่มขึ้น  
            12. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
            13. สำมำรถน ำไปใช้เป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนต่อไปได้ยั่งยืนพอสมควร  
            14. กำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป  
  2.2.4 กำรด ำเนินงำน Best Practice หน่วยงำนสำมำรถจะด ำเนินกำรได้หลำย
กระบวนกำร เช่น ตำมแนวทำงวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) ซึ่งประกอบด้วย 
   P: กำรวำงแผน  
   D: กำรปฏิบัติ  
   C: กำรตรวจสอบประเมินผล  
   A: กำรปรับปรุงพัฒนำ ก ำหนดกิจกรรมใหม่ และอำจน ำเทคนิคต่ำงๆ ที่
สำมำรถเลือกมำใช้ให้เหมำะสมกับบริบทงำนของหน่วยงำน เช่น CQI (Continuous Quality 
Improvement) , RCA (Root Cause Analysis) , FMEA (Failure Mode Evaluation Analysis) 
อ่ืนๆ มำช่วยในกำรด ำเนินงำนจนเกิด Best Practice สำมำรถสรุปเป็นล ำดับขั้นดังนี้ 
   1. กำรค้นหำ Best Practice (BP) เพ่ือดูสิ่งที่เรำคิดว่ำ เจอแล้ว ใช่แล้ว และคิด
ว่ำเป็น Best Practice (BP) ของเรำ จริงๆ แล้วใช่ หรือ ไม่ มีสิ่งที่ช่วยในกำรค้นหำง่ำยๆ ดังนี้  
    1.1) กำรวิเครำะหบ์ริบท ควำมคำดหวังของหน่วยงำน/สังคม/ผู้มีส่วนได้เสีย 
    1.2) พิจำรณำว่ำ PDCA ไดค้รบวงจรหรือยัง 
    1.3) ขั้นตอนนั้นเป็น “นวัตกรรม” หรือไม่ 
    1.4) ต้ังค ำถำมว่ำนวัตกรรมนั้น 
    1.5) คืออะไร What 
    1.6) ท ำอย่ำงไร How 
    1.7) ท ำเพ่ืออะไร Why 
    1.8) วิเครำะห์ปัจจัยที่ส ำเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
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   2. เกณฑพิ์จำรณำ Best Practice (BP) กำรพิจำรณำว่ำสิ่งที่ผู้ คิดว่ำเป็น Best 
Practice (BP) นั้น ผู้อ่ำนมีเกณฑ์ง่ำยๆ ในกำรพิจำรณำว่ำเป็น Best Practice (BP) หรือไม่ ดังนี้ 
    2.1) สอดคล้องกับ “ควำมคำดหวัง” ของหน่วยงำน/โรงเรียน/ชุมชน/
ผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้อง 
    2.2) มี PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด 
    2.3) ผู้เขียนบอกเล่ำได้ว่ำ “ท ำอะไร What” “ท ำอยำงไร่ How” “ท ำไมจึง
ท ำ“Why” 
    2.4) ผลลัพธ์เปนไป/สอดคล้อง/สะท้อนตำมมำตรฐำนหรือข้อก ำหนด 
    2.5) เป็นสิ่งที่ “ปฏิบัติไดจ้ริงและเห็นผลแล้ว” ไม่ใช่แนวคิด หรือ ทฤษฎี 
    2.6) กำรเขียน Best Practice (BP) กำรเขียน Best Practice (BP) อำจ
เขียนในรูปแบบ/องคป์ระกอบ ดังนี้ 
     (1) ข้อมูลทั่วไป 
     (2) ผลงำน/ระบบงำนทีเ่ป็น Best Practice (BP) (ดอีย่ำงไร How) ซึ่ง
อำจเขียนโดยกำรแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
      ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หรือ Flow (แผนภูมิ) ของระบบงำนที่ท ำ 
      วิธีกำรและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP) หรือ อำจเขียน
บอกเล่ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จเป็นผลงำนที่ดีเลิศเป็นควำมเรียงก็ได้ 
     (3) ปัจจัยเกื้อหนุน (ดีเพรำะอะไร What) หรือปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ/                   
ควำมภำคภูมิใจ และบทเรียนที่ได้รับ 
     (4) ผลกำรด ำเนินงำน (ดีแค่ไหน Why) ซึ่งอำจจะเอำไว้ในหัวข้อที่ 2 ก็
ได้ ทั้งนี้ควรเน้นตัวชี้วัดส ำคัญต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจใช้แผนภูมิหรือ
กรำฟ แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนจนเกิดผลส ำเร็จ และอำจมีแผนงำนในอนำคต  
ด้วยก็ได้ 
2.3 แนวคิดกำรจัดฝึกอบรม 
 2.3.1 ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม 

ร ำไพพรรณ อภิชำติพงศ์ชัย (2545) กล่ำวถึงควำมหมำยกำรฝึกอบรมว่ำ เป็น

กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร ที่มีกำรวำงแผนและด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้  

ควำมเข้ำใจ ตลอดจนประสบกำรณ์ และด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ และให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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       สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2545) กล่ำวว่ำ กำรฝึกอบรมนั้น  เนื่องจำกกำรฝึกอบรม 
(Training) จะถูกน ำมำใช้คู่กับกำรเรียนรู้  (Learning) แต่โดยควำมหมำยจะมีควำมหมำยที่ 
แตกต่ำงกัน ผู้เข้ำอบรมมีแรงจูงใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีควำมต้องกำรอบรมจะเกิดกำรเรียนรู้ 
ได้ดี ส่วนกำรฝึกอบรมนั้น เป็นภำรกิจของผู้จัดต้องท ำหน้ำที่ที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ กำรอบรม
เป็นเรื่องของผู้จัดหรือวิทยำกร ส่วนกำรเรียนรู้เป็นเรื่องของผู้เรียนหรือผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
กำรเรียนรู้เป็นกำรสะสมประสบกำรณ์ ที่เพ่ิมเติมเข้ำมำตลอดชีวิตของบุคคล มีควำมเป็นพลวัตร  
(Dynamic) แปรผันต่อกำรเรียนรู้ สำมำรถด ำเนินไปได้ตลอดชีวิต กำรเรียนรู้และกำรฝึกอบรมจึงมีส่วน
สัมพันธ์กัน กำรฝึกอบรมที่ดีผู้เรียนจะต้องเกิดกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมเป็นช่วงเวลำ
สั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลเร็วที่จะน ำไปใช้ปฏิบัติได้ทันที 
  ศักรินทร์ ชนประชำ (2550) กล่ำวว่ำ กำรฝึกอบรม คือ กระบวนกำรที่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตรงกับควำมต้องกำร กำรติดตำมผลเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญขั้นตอน
หนึ่งในกำรฝึกอบรมจะต้องติดตำมผลของกำรฝึกอบรมว่ำประสบผลส ำเร็จหรือไม่ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำจำกก่อนกำรฝึกอบรมอย่ำงไร เพ่ือที่จะได้น ำผลลัพธ์มำใช้
ประกอบกำรพัฒนำ โครงกำรฝึกอบรมและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต่อไป  
  โดยสรุป จำกกำรศึกษำควำมหมำยของกำรฝึกอบรมสรุปได้ว่ำ กำรฝึกอบรมคือกระบวนกำร
ที่มีระเบียบแบบแผนที่สำมำรถท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเกิดกำรเรียบรู้ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะบุคคลในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้มีพฤติกรรมและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ส่งผลโดยตรงต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 2.3.2 วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม 
  กำรฝึกอบรมนั้นหำกจะพูดว่ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรเป็นสิ่งถูกต้อง หำก
ได้พิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถแบ่งได้เป็นลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 
   1)  เ พ่ือแก้ไขปัญหำที่ เกี่ยวข้องกับบุคลำกรซึ่ งเป็นสำเหตุหลักของกำรจัดให้มี 
กำรฝึกอบรมโดยทั่ว ๆ ไป 
    2)  เพ่ือเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต เช่น กำรเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงำนหรือ
กรรมวิธีในกำรผลิตต่ำง ๆ หรือกำรฝึกอบรมเพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร เค รื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขององค์กำร 
    3) ต้องกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีอยู่ให้เข้ำสู่ระดับมำตรฐำนหรือระดับ  
ที่พึงประสงค์เพ่ือให้มีควำมรู้ทันกับเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
  4)  เตรียมกำรรับมือกับกำรแข่งขันที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น เพ่ื อน ำควำมรู้ต่ำง ๆ  
มำเตรียมพร้อมพัฒนำตนเอง พัฒนำองค์กำร หรืออำจจะสรุปวัตถุประสงค์ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
      4.1) กำรเพ่ิมปริมำณผลผลิต 
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      4.2)  กำรพัฒนำคุณภำพของผลผลิต 
      4.3)  กำรลดต้นทุนของงำน 
      4.4)  ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อกำรลดต้นทุนที่เก่ียวข้อง    
     4.5)  กำรลดอัตรำกำรหมุนเวียนและกำรขำดงำนของบุคลำกร 
 2.3.3 ประโยชน์ของกำรฝึกอบรม 
   1) บุคลำกรหรือกลุ่มบุคลำกรสำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเองเนื่องจำก
ได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จหรือ  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
   2)  กำรได้ปรึกษำหำรือกันในส่วนของผู้เกี่ยวข้องในองค์กำร เช่น ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
หัวหน้ำงำน ผู้บังคับบัญชำ ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับร่วมกัน 
หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงกำรท ำงำน 
   3)  ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้ยกระดับควำมรู้และทักษะให้เกิดกำรปรับทัศนคติ 
   4)  ช่วยลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้งำน 
   5)  ช่วยลดภำระหน้ำที่ของหัวหน้ำงำน 
   6)  ช่วยกระตุ้นบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของตน 
 2.3.4 บทบำทที่ส ำคัญของผู้รับผิดชอบกำรจัดฝึกอบรม 
   1)  ต้องยอมรับควำมมีคุณค่ำของผู้เข้ำอบรมแต่ละคน และจะต้องเคำรพในควำมรู้สึก
นึกคิดและควำมเห็น ตลอดจนประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วมด้วย 
   2)  พยำยำมท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนักด้วยตนเองว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับ
พฤติกรรม (ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถ และทัศนคติ) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้วย 
กำรเรียนรู้หรือกำรแก้ปัญหำ 
   3)  ควรจัดสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพให้สะดวกสบำย (เช่น ที่นั่ง อุณหภูมิ แสงสว่ำง  
กำรถ่ำยเทอำกำศ ฯลฯ) ให้เอื้อต่อกำรปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เข้ำร่วมอบรม 
   4)  สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ให้เกิดควำมรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและควำมช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ต้องมีกำรให้ควำมร่วมมือร่วมใจกันและกัน ในขณะเดียวกัน  
ควรพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรแข่งขัน 
   5)  ควรเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
    (1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรของผู้ร่วมอบรม  
โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กำร ของผู้ด ำเนินกำรอบรมและเนื้อหำวิชำด้วย 
     (2)  กำรก ำหนดกิจกรรม รวมทั้งกำรเลือกวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรอบรม 
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    (3)  กำรก ำหนดมำตรกำร เกณฑ์กำรอบรมซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมทั้งร่วมกัน
ก ำหนดเครื่องมือและวิธีกำรวัดผลควำมก้ำวหน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   6)  ช่วยผู้ร่วมอบรมให้รู้จักพัฒนำขั้นตอนและวิธีกำรในกำรประเมินตนอง หรือวิเครำะห์
และประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว 
 2.3.5 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
    1)  ควำมส ำคัญของกำรบริหำรโครงกำรอยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรม 
   กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรที่จะท ำให้กำรพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม  
ที่จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรฝึกอบรม หลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อกำรฝึกอบรมในฐำนะผู้บริหำรโครงกำร ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ผู้อ ำนวย
ควำมสะดวก ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรเรียนรู้ ผู้ประสำนงำน และผู้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องใช้  
ทั้งศำสตร์และศิลป์ เพ่ือให้กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลำกรและองค์กร 
   2)  กำรบริหำรโครงกำรมี 3 ระยะ คือ 
     2.1)  ก่อนกำรด ำเนินโครงกำร 
     2.2)  ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
     2.3)  หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
  2.3.6 กำรประเมิน/ติดตำมผลกำรฝึกอบรม 
  กำรประเมิน/ติดตำมผลกำรฝึกอบรม มีประเด็นในกำรประเมิน คือ 
                1)  ทัศนคติทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
    2)  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนที่ ระยะเวลำ และสิ่งที่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
    3)  คุณสมบัติและวิธีกำรที่วิทยำกรแต่ละคนใช้ในกำรฝึกอบรม 
    4)  ข้อดีและข้อเด่น หรือข้อบกพร่องต่ำง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะ 
  2.3.7 ประเภทกำรฝึกอบรม 
  กำรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่องค์กำรมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือกลุ่มบุคลำกรรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร อำทิ เช่น 
   1)  กำรจัดฝึกอบรมเองภำยในองค์กำร (In House Training) 
    กำรจัดฝึกอบรมภำยในองค์กำรเป็นกำรจัดฝึกอบรมให้บุคลำกรภำยในองค์กำร 
ได้เข้ำอบรมพร้อม ๆ กัน ครั้งละจ ำนวนมำก (Class Room Training) โดยกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน
ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกร 
   2)  กำรส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอกองค์กำร 
   3)  กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 
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      กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรมักเป็นกำรยกปัญหำที่มีอยู่มำให้ศึกษำหรือทดลอง
ปฏิบัติ และอำจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังกำรประชุมฯ 
    4)  ดูงำน 
      ดูงำนเป็นกำรไปขอฟังค ำบรรยำยสรุปถึงลักษณะกำรจัดระบบงำน และวิธีกำร
ปฏิบัติงำนจริงของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่สนใจศึกษำ ณ ที่ตั้งของหน่วยงำนนั้น 
    5)  กำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำนจริง 
                     กำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำนจริงหรือที่เรียกว่ำ กำรฝึกอบรมในที่ท ำกำรปกติ (On 
the Job Training) ได้แก่ 
     (1)  กำรเสนอแนะหรือกำรให้ค ำปรึกษำ (Coaching/Counseling)  หมำยถึง  
กำรที่ผู้บังคับบัญชำควบคุมดูแลให้บุคลำกรลงมือปฏิบัติงำนจริง โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 
กำรเสนอแนะนี้อำจหมำยควำมรวมถึง กำรเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งไม่จ ำเป็นจะสอนเฉพำะเรื่องงำนเท่ำนั้น 
อำจรวมทั้งเรื่องเก่ียวกับบุคคล หรือกำรวำงตัวในองค์กำรด้วยก็ได้ 
     (2) กำรสอนงำนหรือนิเทศงำน (Job Instruction/Job Supervision) หมำยถึง 
กำรที่ผู้บังคับบัญชำสอนงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด โดยเน้นถึงกำรแบ่งงำนออกเป็นขั้นตอน และ
กำรที่ผู้บังคับบัญชำจะต้องสำธิตหรือแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เข้ำใจก่อนแล้ว จึงควบคุมดูแลให้
ปฏิบัติงำนตำมอย่ำงถูกต้อง 
2.4  กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 

2.4.1 ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรม 

กำรติดตำมโครงกำร คือ กระบวนกำรวัดปัจจัยน ำเข้ำ ( Inputs) กิจกรรม (Activities) และ

กำรผลิต (Outputs) ของโครงกำรซึ่งกระท ำเป็นประจ ำตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ ระหว่ำงน ำโครงกำรไป

ปฏิบัติเพื่อระบุปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินโครงกำรว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่ เพ่ือหำมำตรกำร

แก้ไขได้ทันกำรณ ์

นำงสำววรรณำ ด้วงแดงโชติ (2560) กล่ำวว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตำม จะต้องมี

เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ ของแต่ละกิจกรรมไว้ก่อนแล้วว่ำเรำท ำกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ืออะไร และกำรที่

จะรับรู้ได้ว่ำกิจกรรมดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จหรือไม่  ไม่สำมำรถมโนภำพเองได้ จึงต้องอำศัยน ำเอำ

วิธีกำรประเมินผล มำใช้เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ ดังนั้นกระบวนกำรฝึกอบรม ก็ต้องมีกำรประเมินผลกำร

ฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสุดท้ำย เพ่ือให้ทรำบถึงผลส ำเร็จในกำรจัดกำรฝึกอบรมแต่ละครั้งว่ำสำมำรถท ำให้

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติ ได้ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรหรือไม่เพียงใด 

ตลอดจนน ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำโครงกำรฝึกอบรมอ่ืน ๆ ให้ดี

ยิ่งขึ้น  
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2.4.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
1. เพ่ือตรวจสอบว่ำสำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้

หรือไม่ ประสบผลส ำเร็จระดับใด 
2. เพ่ือตรวจสอบกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรมหลังเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมว่ำได้รับควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ เพ่ิมพูนควำมสำมำรถทักษะ  หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และได้รับประโยชน์มำกน้อยเพียงใด 

3. เพ่ือตรวจสอบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้น ำสิ่งต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนไป
ในทิศทำงที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรหรือไม่ 

4. เพ่ือตรวจสอบว่ำองค์กรหรือหน่วยงำนได้รับผลลัพธ์อย่ำงไร ภำยหลังจำกจัดโครงกำร
ฝึกอบรมไปแล้ว 

5. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือพัฒนำโครงกำรอ่ืน ๆ ในอนำคตให้ดียิ่งขึ้น 

2.4.3 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ท ำได้  3 ระยะ   
                    1. ประเมินผลก่อนกำรฝึกอบรม ท ำกำรประเมินในสิ่งต่ำง ๆ ว่ำได้มำตรฐำน สูง ต่ ำ 
เป็นที่พอใจหรือไม่อย่ำงไร 
                    2. ประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ทรำบว่ำ 

       1) กำรจัดอบรม วิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ผู้เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 

       2) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่ำงไรบ้ำง 
      3) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมบกพร่องในจุดประสงค์ใด ต้องได้รับกำรช่วยเหลือใน

กำรเรียนรู้ในเรื่องใด และจะต้องใช้วิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร 
      4) ต้องปรับวิธีกำรอบรม วัสดุอุปกรณ์ สถำนที่ บรรยำกำศกำรฝึกอบรม หรือ

แก้ไขข้อบกพร่อง ในระหว่ำงกำรอบรม  เพื่อให้กำรฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่ำงไร 
     3. ประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรม ด ำเนินกำรเมื่อกำรฝึกอบรมสิ้นสุดลง เป็นกำร

ประเมินผลรวม เพ่ือศึกษำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ว่ำได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมเพียงไร มีควำมรู้อยู่ในเกณฑ์
ใด ดี พอใช้ หรือยังใช้ไม่ได้ สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะจำกกำรฝึกอบรมไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
หรือไม่ เป็นที่ยอมรับจำกเพ่ือนร่วมงำนหรือผู้บังคับบัญชำเพียงใด 

2.4.4 ขั้นตอนในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
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       ข้อมูลที่จะน ำมำก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์มำจำก วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม 
รวมกับ สิ่งที่ผู้บริหำรต้องกำรทรำบ แล้วสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 2 วำงแผนกำรประเมิน 
       เป็นกำรน ำวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล มำก ำหนดเป็นแผนกำรประเมิน 6 
ขั้นตอนได้แก่ 
        1) ก ำหนดประเภท หรือระดับกำรประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
ประเมิน 

2) ก ำหนดค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรทรำบ 
3) ก ำหนดแหล่งที่มำ ของข้อมูล 

                          4) ก ำหนดช่วงเวลำจัดเก็บข้อมูล 
5) ก ำหนดเทคนิคหรือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล 
6) ก ำหนดวิธีกำร วิเครำะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ควำมเที่ยงตรง (Validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดสิ่งที่เรำต้องกำร

จะวัดหรือประเมิน ไม่คลำดเคลื่อน เป็นกำรวัดสิ่งอ่ืน 
2. ควำมเชื่อมั่น (Reliability) หมำยถึง ควำมเชื่อถือได้ว่ำเมื่อน ำเครื่องมือนั้น

ไปวัดแล้วน ำไปวัดอีกก่ีครั้งก็ตำม ก็จะได้ผลลัพธ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. ควำมเป็นกลำงปรำศจำกอคติ (Objectivity) หมำยถึง กำรที่จะไม่ล ำเอียง

หรือมีแนวโน้มที่จะคล้อยตำมไปทำงใดทำงหนึ่ง 
4. ควำมเหมำะสมที่จะน ำไปใช้ (Practicability) หมำยถึง ควำมสะดวกและ

เหมำะสมที่จะน ำไปใช้ ทั้งในด้ำนเวลำ ค่ำใช้จ่ำย และควำมคล่องตัว จน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย 

5. ควำมง่ำย (Simplicity) หมำยถึง กำรง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ง่ำยในกำรน ำไปใช้ 
และง่ำยในกำรด ำเนินกำร 

   เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
      1. แบบทดสอบ  เป็นเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นเพ่ือตรวจสอบและใช้ประเมินควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สติปัญญำหรือกำรวัดผลกำรเรียนรู้ ของผู้เข้ำอบรม 
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดสมรรถภำพทำงสมองได้ดีที่สุด 
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                          2. แบบสอบถำม เป็นชุดค ำถำมที่จัดเรียงกันอย่ำงเป็นระเบียบ สะดวกในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ประหยัดเวลำ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย   เพ่ือสอบถำมควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ควำมพึง
พอใจ ควำมคำดหวัง และควำมเหมำะสม  โดยผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้อ่ำนค ำถำมและกรอกข้อมูล 
                          3. แบบบันทึกกำรสังเกต  เป็นเครื่องมือบันทึกผลกำรสังเกตพฤติกรรม วิทยำกร 
ผู้เข้ำอบรม  บรรยำกำศ ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรอบรม ขณะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ หรือพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรฝึกอบรมไปแล้วระยะหนึ่ง  

                4. แบบสัมภำษณ์ คือกำรพูดคุยอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย  ซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องมือ
วัดผลกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนใหญ่   เช่น  เกี่ยวกับบุคลิกภำพ  กำร
ปรับตัว  เจตคติ  ควำมสนใจ  รวมทั้งคุณลักษณะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติในด้ำนวิธีกำรปฏิบัติ  กำรใช้กำร
สัมภำษณ์เพ่ือวัดควำมสำมำรถในด้ำนควำมรู้ควำมคิดทำงสติปัญญำก็สำมำรถใช้ได้   แต่ต้องระมัดระวัง
ในกรณีที่ผู้ถูกสัมภำษณ์มีหลำยคน  และใช้ค ำถำมคนละชนิดคนละเรื่อง  ซึ่งจะท ำให้เกิดปัญหำในเรื่อง
กำรเปรียบเทียบคะแนน   

ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตำมแผน  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในแผน
ที่ก ำหนดไว้  

ขั้นตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้  แจงนับรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมินแต่ละข้อ แล้วสรุปว่ำวัตถุประสงค์นั้น ๆ บรรลุ
หรือไม่ เพียงใด มีปัญหำ หรืออุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง   
          ขั้นตอนที่ 6 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล  จัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรในรูปแบบของรำยงำน 
ซึ่งอำจแบ่งเป็นรำยงำนรวมฉบับเดียว หรือกำรประเมินผลโครงกำร และกำรติดตำมผลหรือแยกเป็น  
รำยงำน 2 ฉบับ คือ รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรหลังจำกเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน โดยยังไม่ได้
ด ำเนินกำรติดตำมผล และรำยงำนผลกำรติดตำมผล หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรฝึกอบรมไปแล้วไม่น้อย
กว่ำ 6 เดือน 

 ดังนั้น กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม จึงถือเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในวงจรกำรฝึกอบรม แต่เป็น
ขั้นตอนที่ส ำคัญ อำจส่งผลเป็นปัจจัยย้อนกลับและเป็นกำรวัดควำมส ำเร็จในกำรฝึกอบรม รวมทั้งวัด
ศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในองค์กร แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ด ำเนินกำรประเมินจะต้องมีควำมเข้ำใจ
หลักกำรของกำรประเมินกำรฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  กำรเลือก
เครื่องมือให้เหมำะสม กำรก ำหนดประเด็นที่จะประเมินให้ชัดเจน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำง
ระมัดระวัง กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยควำมละเอียดรอบคอบ กำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน และ
สุดท้ำยคือกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่ำงแท้จริง  

2.4.6 เทคนิคกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม (Techniques For Training Evaluation) 
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ในกำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตำมเรำมักจะต้องมีเป้ำหมำยหรือวัตถุปะสงค์ไว้ ก่อนว่ำเรำท ำ
กิจกรรมนั้นๆ เพ่ืออะไร และกำรที่จะรับรู้ว่ำกิจกรรมดังกล่ำวประสบผลส ำเร็จหรือไม่คงต้อง
อำศัย กำรประเมินผล (Evaluation) มำใช้เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ เช่นเดียวกับ กำรฝึกอบรม 
(Training) คงต้องมี เทคนิคกำรจัดวำงเส้นทำงฝึกอบรม (Training Roadmap) เ พ่ือทรำบถึง
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรฝึกอบรมแต่ละครั้งว่ำสำมำรถท ำให้พนักงำนมีควำมรู้ (Skill) ทักษะ 
(Skill) และปรับทัศนติ (Attitude) ได้ ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรหรือไม่ นักฝึกอบรม
ในหน่วยงำนต่ำงๆมักมีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมกันเป็นประจ ำอำจจะ เป็นทั้งระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม และอำจมีกำรติดตำมไปประเมินในกำรท ำงำนจริงว่ำผู้รับกำรฝึกอบรม
สำมำรถน ำเอำ สิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริงหรือไม่  

ดังนั้น แนวคิดรูปแบบ หรือวิธีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมที่ใช้อยู่กันในปัจจุบันนั้นมีพ้ืนฐำน
แนวคิด เทคนิค วิธีกำรอย่ำงไรบ้ำงเป็นสิ่งที่จะน ำเสนอดังต่อไปนี้ 

เมื่อปี 1950 Donald Kirkpatrick ได้น ำเสนอบทควำมเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
เป็นครั้งแรก และถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน โดยแนวคิด
ของเขำได้ก ำหนดให้กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน กล่ำวคือ 

1. กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction) 

กำรประเมินปฏิกิริยำ (Reaction) คือกำรประเมินเพ่ือรับรู้ว่ำผู้รับกำรอบรมมีทัศนคติอย่ำงไร
ต่อกำรจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรนั้นๆ กล่ำวคือเป็นกำรวัดควำมรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบต่อกำร
จัดฝึกอบรมนั่นเอง ซึ่งถือว่ำเป็น กำรประเมินที่ง่ำยที่สุดในบรรดำ 4 ขั้นตอน ในทำงปฏิบัติมักท ำกำร
ประเมินหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมซึ่งนิยมใช้ แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็น เครื่องมือหลักโดย
มักแจกให้ผู้รับกำรอบรบประเมินโดยมีประเด็นต่ำง เช่น กำรสอนของวิทยำกร กำรดูแลอ ำนวยควำม
สะดวกของเจ้ำหน้ำที่จัดฝึกอบรม อำหำรเครื่องดื่ม ถ้ำมีกำรเดินทำงไปต่ำงจังหวัดก็อำจมีเรื่องที่พัก 
กำรเดินทำง ซึ่งกำรประเมินขั้นตอนนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส ำหรับกำรจัดฝึกอบรมโดยทั่วไป  แต่
อย่ำงไรก็ดีสิ่งที่นักฝึกอบรมคงต้องตระหนักว่ำกำรประเมินปฏิกิริยำไม่ควร จะรอให้กำรฝึกอบรมสิ้นสุด
เท่ำนั้น เพรำะเหตุว่ำถ้ำผลออกมำว่ำมีระดับควำมพึงพอใจน้อยก็ไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้ แล้ว ดั้งนั้น
สิ่งที่ควรท ำคือกำรประเมินระหว่ำงกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมควบคู่ไปด้วย เพ่ือรับรู้ว่ำมีอะไรที่บ่งบอก
อำกำรควำมไม่รำบรื่นของกำรฝึกอบรมจะได้ด ำเนิน กำรแก้ไขได้ทันก่อนปัญหำจะเกิดซึ่งวิธีกำรก็คือ
กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) กำรสัมภำษณ์ (Interview) หรือสอบถำมผู้เข้ำอบรมในช่วงพักอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร เป็นต้น 

2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Learning) 

https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/15869
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กำ รประ เ มิ น ก ำ ร เ รี ยน รู้ คื อ ก ำ ร วั ด ว่ ำ ผู้ รั บ ก ำ รอบรม ได้ มี ก ำ ร เ พ่ื อ พูนคว ำมรู้  
(Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค์หรือไม่ กำรประเมินขั้นตอนนี้
ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกเพรำะเหตุว่ำเป็นกำรตอบโจทย์หรือ วัตถุประสงค์ของกำรจัดฝึกอบรมในส่วน
ของกำรเรียนรู้ซึ่งถ้ำมีกำรจัดฝึกอบรม เกิดข้ึนแล้วแต่ไม่มีกำรเรียนรู้เกิดข้ึนหรือไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ถือ ว่ำกำรฝึกอบรมที่สูญเปล่ำ เช่นกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเมื่อสิ้นสุดกำร
จัดอบรมแล้วมี บำงคนยังใช้โปรแกรมไม่ได้ หรือกำรฝึกอบรมด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม ผู้รับกำรอบรมยัง
ไม่มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เป็นทีม เป็นต้น 

ซึ่งในกำรประเมินส่วนนี้ในปัจจุบันบำงแห่งมักใช้แบบสอบถำมโดยมีกำรให้ผู้ เข้ำอบรมตอบ
ว่ำหลังกำรฝึกอบรมแล้วท่ำนมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยอำจมีช่องเปรียบเทียบก่อนและหลังว่ำมี
คะแนนต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไรก็ดีถือว่ำเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ำยและสะดวก ผู้เขียนเห็นว่ำกำรวัดกำรเรียนรู้คง
ต้องมีเทคนิควิธีที่ เหมำะสมกับประเด็น หรือประเภทกำรเรียนรู้ที่ เรำจะวัด เช่นวัดควำมรู้  
(Knowledge) คงต้องมีกำรทดสอบ (Test) กำรวัดทักษะ (Skill) คงต้องให้ทดลองปฏิบัติจริง แต่ที่
ยำกที่ สุ ดคือทัศนคติ  (Attitude)  ซึ่ งอำจใช้กำรสั ง เกตพฤติกรรมและสัมภำษณ์ประกอบ 
         3. กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior) 

กำรประเมินพฤติกรรมหรือนักวิชำกำรบำงท่ำนเรียกว่ำ Job behavior เกี่ยวข้องกับกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรประเมินที่จะ
ทรำบว่ำกำรฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำมรถท ำให้ พนักงำนท ำงำนได้ดีขึ้นหรือลดควำมบกพร่องในงำนได้
หรือไม่ บ้ำงครั้งมักเรียกกำรประเมินขั้นตอนนี้ว่ำกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมซึ่งนักฝึก อบรมคงต้องมี
กำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือที่ระบุให้ชัดว่ำกำรฝึกอบรมหลักสูตรไหนควรมีกำรติดตำมผลเนื่องจำกใน
บำง องค์กรมีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมจ ำนวนมำกในแต่ละปีท ำให้กำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมทุก
โครงกำรเป็นไปได้ยำก แต่อย่ำงไรก็ดีกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภำพคงต้องอำศัยควำม
ร่วม มือจำกหน่วยงำนต้นสังกัดผู้รับกำรฝึกอบรมในกำรให้ข้อมูล ผลกำรปฏิบัติงำนในงำนที่ใช้
ควำมสำมำรถอันเนื่องมำจำกกำรฝึกอบรม หรือบำงครั้งอำจต้องมีกำรขอข้อมูลหรือควำมเห็นจำก
หน่วยงำนหรือ บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับงำนของผู้เข้ำอบรม เช่นในหลักสูตรด้ำนกำรบริกำร  
อำจมีกำรสอบถำมลูกค้ำว่ำพฤติกรรมกำรบริกำรของพนักงำนเป็นเช่นไร เป็นต้น 

4. กำรประเมินผลลัพธ์ (Results) 

ตำมแนวคิดของ Kirkpatrick เห็นว่ำกำรประเมินที่ยำกที่สุดและเป็นกำรประเมินที่ท ำให้
ทรำบว่ำกำรอบรมแต่ ละครั้งส่งผลดีอย่ำงไรต่อองค์กรบ้ำงคือ กำรประเมินผลลัพธ์ (Results) ซึ่ง
หมำยถึงผลลัพธ์แก่องค์กรจำกกำรฝึกอบรมนั่นเอง กำรประเมินในขั้นตอนนี้เช่นอำจมีกำรวัดผลผลิตที่
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เพ่ิมขึ้น (Productivity) เช่น จ ำนวนสินค้ำที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้น จ ำนวนของเสียที่ลดลง ยอดขำยที่เพ่ิมขึ้น 
หรือควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรบริกำรที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่จะระบุให้ชี้ชัดลง
เป็นว่ำผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นนั้นเป็นผลมำจำกกำรอบรม หลักสูตรใดบ้ำงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำกในกำร
ตัดสินเนื่องจำกอำจมี ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นกำรประเมินขั้นตอนนี้ยังคงยำกต่อกำรน ำมำใช้
ปฏิบัติจริงโดยในปัจจุบัน ได้มีกำรน ำแนวคิดกำรประเมินผลที่เรียกว่ำ กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุน (Return on Investment) หรือเรียกย่อ ROI มำใช้โดย Jack J. Phillips ซึ่งได้รับควำมสนใจ
กันอยู่ในขณะนี้ กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม (Training Evaluation) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ำยใน วงจร
กำรฝึกอบรม (Training Cycle) ซึ่งเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training 
Needs Assessment) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) กำรออกแบหลักสูตร (Course 
Design) และกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม (Training Conduct) ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยย้อนกลับที่ส ำคัญและ
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จในกำรฝึกอบรม ทรัพยำกรบุคคลในองค์กร แต่อย่ำงไรก็ดีนักฝึกอบรมคงต้องมี
ควำมเข้ำใจว่ำกำรประเมินที่ท ำอยู่เป็นขั้นตอนใด และควรเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีใดในกำรประเมิน
จึงจะเหมำะสม 

ทั้งนี้  ในปัจจุบันมีกำรน ำแนวคิดอ่ืนมำประยุกต์ใช้กับกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม มำกขึ้น 
เช่นน ำแนวคิด Balanced Scorecard มำใช้ในกำรประเมินเรียกว่ำ Training Scorecard ซึ่งมีกำรใช้
มุมมองทั้งสี่คือ ด้ำนกำรเงิน (Financial) ด้ำนลูกค้ำ (Customer) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal 
Process) และ ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Learning and Growth) มำใช้ในกำรวัดควำมส ำเร็จใน
กำรฝึกอบรม และที่ก ำลังอยู่ในควำมสนใจล่ำสุดคือแนวคิดกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรฝึกอบรม 
(ROI in Training ) ซึ่งคงต้องติดตำมกันต่อไป 
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กรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเอกสาร วิเคราะห์ ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลจาก 
ความคิดเห็นบุคคล 

ศักยภาพภายใน  
การบริการ 

แนวคิด 
- โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
-  แนวคิด Best Practice กับกำรจัดกำรควำมรู้
อย่ำงง่ำย 

- แนวคิดกำรจัดฝึกอบรม 

- กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
- งำนวิเครำะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3  

วิธีกำรวิเครำะห์ 

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562 ครั้งนี้ เป็นกำรวิเครำะห์

เนื้อหำหลักสูตรโครงกำร จ ำนวนลักษณะทั่วไปของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรประเมินและ

ข้อเสนอแนะโครงกำร ผู้วิเครำะห์ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้ 

วิธีด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

3.1 วิธีด ำเนินกำรวิเครำะห์  

 ผู้วิเครำะห์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

    1. ก ำหนดวัตถุประสงค์และรำยละเอียดของข้อมูลที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ 

   2. ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562   

   3. จัดวำงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือควำมสะดวกต่อกำรวิเครำะห์ 

          4. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิคกำรเปรียบเทียบ 
 5. แปลควำมหมำย และสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 6. จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ 

 7. เสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ต่อผู้บริหำร 

3.2 ประชำกร 

 ประชำกร ที่ใช่ในกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562  ครั้งนี้ คือ 

ข้อมูลโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562  จ ำนวน 891 คน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวม ได้แก่ ตำรำงเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งน ำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบในโปรแกรมส ำเร็จรูป Microsoft Excel 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิเครำะห์ด ำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลแผนกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562 

และน ำมำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหำหลักสูตรโครงกำร จ ำนวน ลักษณะ

ทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะโครงกำร 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิเครำะห์ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมำณ ได้จำกกำรวิเครำะห์ ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ และน ำเสนอในรูปแบบจ ำนวน และร้อยละ 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้จำกกำรวิเครำะห์ ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
 3. กำรวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องของรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะท ำกำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis โดยพิจำรณำจำกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค รวมถึงกำรวิเครำะห์
ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงงำน  
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บทที่ 4  

ผลกำรวิเครำะห์ 

 กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ปีงบประมำณ 2561 -2562 ผู้วิเครำะห์น ำเสนอผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับ ดังนี้  

 - ลักษณะทั่วไปผู้เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2561 - 2562   

 - เนื้อหำหลักสูตรโครงกำร สปชต. ปีงบประมำณ 2561 – 2562 

 - วิทยำกรหลักสูตรโครงกำร สปชต. ปีงบประมำณ 2561 – 2562 

 - กระบวนกำรจัดฝึกอบรมโครงกำร สปชต. ปีงบประมำณ 2561 – 2562 

            - ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจภำพรวม โครงกำร สปชต.ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 

 

ตำรำงที่ 1  กำรวิเครำะห์จ ำนวน และร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สปชต. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 จ ำแนกตำมปีงบประมำณ 

 หน่วย : คน 

      
 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

1) เพศ      

    1.1) ชำย  161 94 255 28.62 
    1.2) หญิง  330 306 636 71.38 

รวม  491 400 891 100.00 

2) ศำสนำ      

    2.1) พุทธ  290 222 512 57.46 

    2.2) อิสลำม  201 178 379 42.54 
    2.3) คริสต์  0 0 0 0.00 

รวม  491 400 891 100.00 

3) ช่วงอำยุของผู้เข้ำอบรม      

    3.1) ต่ ำกว่ำ 25 ปี  4 1 5 0.56 
    3.2) 25 - 30 ปี  34 21 55 6.17 
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2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

    3.3) 31 - 35 ปี  37 37 74 8.31 

    3.4) 36 - 40 ปี  57 54 111 12.46 

    3.5) 41 - 45 ปี  44 52 96 10.77 
    3.6) 46 - 50 ปี  43 49 92 10.33 

    3.7) 51 - 55 ปี  65 70 135 15.15 
    3.8) 56 - 60 ปี  207 116 323 36.25 

รวม  491 400 891 100.00 

4) จังหวัดที่ปฏิบัติงำนฯ      

    4.1) ปัตตำนี  160 161 321 36.03 

    4.2) ยะลำ  124 103 227 25.48 
    4.3) นรำธิวำส  139 93 232 26.04 

    4.4) สงขลำ  68 43 111 12.46 

รวม  491 400 891 100.00 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมเพศ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมศำสนำ 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ ำนวนข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมจังหวัดที่ปฏิบัติงำน 

 
 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมโครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 
มำกที่สุด จ ำนวน 491 คน รองลงมำคือ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 400 คน และน้อยที่สุดคือ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 400 คน มีผู้เข้ำอบรมเพศหญิงมำกที่สุด จ ำนวน 636 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.38 ผู้เข้ำอบรมที่นับถือศำสนำพุทธมำกที่สุด จ ำนวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 57.46 ผู้เข้ำ
อบรมอยู่ในช่วงอำยุ 56-60 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ผู้เข้ำอบรมที่
ปฏิบัติงำนในจังหวัดปัตตำนีมำกท่ีสุด จ ำนวน 321 คน คิดเป็น  ร้อยละ 36.23 
 จำกตัวเลขดังกล่ำว พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนมำกกว่ำ ปี พ.ศ. 
2562 เนื่องจำกส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นด ำเนินโครงกำร สปชต. ปี พ.ศ. 
2561 จ ำนวน 5 รุ่น  และปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 รุ่น ผู้เข้ำอบรมเพศหญิงมีจ ำนวนมำกที่สุด เพรำะ
สัดส่วนข้ำรำชกำร ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีข้ำรำชกำรหญิงมำกกว่ำข้ำรำชกำรชำย (ข้อมูล
จำก ศอ.บต.) จึงมีข้ำรำชกำรหญิง เข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำข้ำรำชกำรชำย ผู้เข้ำอบรมที่นับถือศำสนำ
พุทธมีจ ำนวนมำกที่สุด ผู้เข้ำอบรมซึ่งนับถือศำสนำอิสลำมมีจ ำนวนน้อยกว่ำเนื่องจำกผู้นับถือศำสนำ
อิสลำมมีควำมเคร่งครัดในกำรปฏิบัติศำสนกิจตำมเวลำ ควำมเป็นอยู่และกำรรับประทำนอำหำรตำม
หลักศำสนำ กำรเดินทำงออกนอกพ้ืนที่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผู้นับถือ
ศำสนำอิสลำมอยู่ไม่มำกจึงเกิดควำมไม่มั่นใจในกำรเดินทำงมำเข้ำร่วมผู้นับถือศำสนำอิสลำมจึงมีกำร
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรในจ ำนวนน้อยกว่ำ ผู้เข้ำอบรมที่ปฏิบัติงำนในจังหวัดปัตตำนีเข้ำร่วมโครงกำร 
สปชต. มำกที่สุด เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน ก.พ. เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรที่เคย
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เข้ำร่วมโครงกำรที่จะเกษียณอำยุในปีนั้นสำมำรถกลับมำเข้ำร่วมโครงกำรได้โดยไม่ต้องเว้นช่วงปี ซึ่ง
จังหวัดปัตตำนีเป็นจังหวัดที่มีข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำกที่สุด  
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลและวิเครำะห์ผู้เข้ำอบรมทุกปี และน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของบุคคล  
 2. กำรด ำเนินกำรต้องมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลพ้ืนฐำนภำพรวมว่ำ
เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 3. กำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหำอุปสรรคและจัดท ำฐำนข้อมูลทุกโครงกำรที่มีกำรจัด
อบรม เพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือกำรเรียนรู้ 
   4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อส ำนักงำน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
คัดเลือกผู้เข้ำร่วมอบรม 

  

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมประเภทข้ำรำชกำร 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละข้อมูลประเภทข้ำรำชกำรสัมพันธ์กับปีงบประมำณ 

หน่วย : คน 
จังหวัดที่ปฏิบัติงำนฯ 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

รวม ร้อยละ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  161 126 287 32.21 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 283 241 524 58.81 

ข้ำรำชกำรต ำรวจ  47 33 80 8.98 
รวม  491 400 891 100.00 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ ำนวนข้อมูลผู้เข้ำอบรม จ ำแนกตำมประเภทข้ำรำชกำร 

 
 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมโครงกำร สปชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562  
มีประเภทข้ำรำชกำรเรียงจำกมำกไปน้อยตำมล ำดับดังนี้ 1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 58.81 2) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ จ ำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.21 และน้อยที่สุดคือ 3) ข้ำรำชกำรต ำรวจ จ ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98  
 จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรประชำสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้ำร่วมอบรมแต่ละปี ต้องประสำนงำน
ขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ ซึ่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจ ำนวนมำกที่สุด 
เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือมัธยมศึกษำมีระบบสำรบรรณออนไลน์ 
โรงเรียนในสังกัดเขตนั้นๆ ท ำให้สำมำรถประชำสัมพันธ์โครงกำรและรับส่งหนังสือประชำสัมพันธ์
โครงกำรได้รวดเร็วซึ่งจะท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีโอกำสในกำรเข้ำถึงข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์รับสมัครและสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งจ ำนวนบุคลำกรในแต่ละ
โรงเรียนมีจ ำนวนมำกกว่ำข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนและมีช่วงเวลำปิดเทอม ท ำให้สำมำรถผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมำเข้ำร่วมโครงกำรได้ง่ำยกว่ำข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน  
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลและวิเครำะห์ผู้เข้ำอบรมทุกปี และน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของบุคคล  
 2. กำรด ำเนินกำรต้องมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลพ้ืนฐำนภำพรวมว่ำ
เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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 3. กำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหำอุปสรรคและจัดท ำฐำนข้อมูลทุกโครงกำรที่มีกำรจัด
อบรม เพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือกำรเรียนรู้ 
   4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อส ำนักงำน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร และน ำเสนอแนวทำงกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมอบรม 
ตำรำงที่ 3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 13 ชั่วโมง) ปีงบประมำณ 2561  จ ำแนกตำมรุ่น และ

ปีงบประมำณ 
รุ่น 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 
ค่ำเฉลี่ย 

รวม รำยกำรประเมิน 
1) สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร : เพื่อสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน (2 ช่ัวโมง) 

92.73 93.09 91.76 90.60 91.71 91.98 

2) กิจกรรมสรุปกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม  
(2 ช่ัวโมง) 

91.36 93.24 92.00 90.40 90.57 91.51 

3) กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ดีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ (กำรแสดงควำม
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์)  
(2 ช่ัวโมง) 

92.73 93.09 91.53 91.60 92.03 92.20 

4) กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เสริมสร้ำง ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำร
ในยุค Thailand4.0 (3 ช่ัวโมง) 

90.45 92.18 92.00 90.00 90.73 91.07 

5) สรุปกำรเรียนรู้ ตำมรอยพระยุคลบำท 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร (1 ช่ัวโมง)  

92.73 93.09 92.24 90.40 91.38 91.97 

6) ศึกษำดูงำนองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทนและ
ศิลปวัฒนธรรมอีสำน (1 ช่ัวโมง) 

90.45 93.38 92.47 90.40 90.73 91.49 

7) กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้วยกิจกรรม 
มัดผ้ำมัดใจ (2 ช่ัวโมง)   

90.45 93.24 92.24 91.00 91.06 91.60 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 91.56 93.04 92.03 90.63 91.17 91.69 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 

1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 13 ชั่วโมง) โดยภำพรวมอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” 

คิดเป็นร้อยละ 91.69 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ในรำยหัวข้อผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ

อยู่ในระดับ “มำกที่สุด” ทุกหัวข้อ โดยเรียงล ำดับจำกหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดได้

ดังนี้ 1) กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ (กำร

แสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์) (2 ชั่วโมง) 2) สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร: เพ่ือสร้ำง

ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน (2 ชั่วโมง) 3) สรุปกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทในกำรปฏิบัติ

รำชกำร (1 ชั่วโมง) 4) กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกิจกรรมมัดผ้ำมัดใจ (2 ชั่วโมง) 5) กิจกรรม

สรุปกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม (2 ชั่วโมง) 6) ศึกษำดูงำนองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทนและ

ศิลปวัฒนธรรมอีสำน (1 ชั่วโมง) และ 7) กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำง
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ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำรในยุค Thailand 4.0 (3 ชั่วโมง) และเม่ือวิเครำะห์ข้อมูลรำย

รุ่น พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ  ด้ำนที่ 1 กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 13 ชั่วโมง) โดยภำพรวมอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” ทุกรุ่น 
จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมีกำรปรับ
เนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และ
นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำและ
ปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป 
ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ 
กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิด
ควำมเหมำะสม และโครงกำร สปชต. หัวข้อที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดคือกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก
ของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ เป็นกระบวนกำรจัดฝึกอบรมโดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เข้ำอบรมซึ่งกิจกรรมกำรบรรยำยในห้องประชุมที่สอดแทรกทั้งสำระและได้ควำม
สนุกสนำนไปพร้อมๆ กัน นอกจำกนั้นยังเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้ำอบรมได้ศึกษำเรียนรู้จำกกำรศึกษำ
ดูงำนซึ่งถือเป็นประเภทกำรอบรมประเภทหนึ่งโดยผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับฟังค ำบรรยำยสรุปถึงลักษณะ
กำรจัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติงำนจริงของสถำนที่ ที่สนใจศึกษำ ซึ่งท ำให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำม
สนใจ ไม่เบื่อหน่ำย เกิดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงด ี
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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ตำรำงที่ 4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตรเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2 กำรเพ่ิม
คุณภำพชีวิต  (จ ำนวน 15 ครั้ง)  ปีงบประมำณ 2561 จ ำแนกตำมรุ่น และปีงบประมำณ 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 

ค่ำเฉลี่ย 
รวม รำยกำรประเมิน 

1) ศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ บนสำยน้ ำเจ้ำพระยำ 93.64 93.96 93.18 92.00 92.85 93.13 

2) กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติและสร้ำงควำมสัมพันธ์ 91.82 92.23 93.88 92.40 92.20 92.51 
3) กิจกรรมกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนในภำวะ
บีบคั้น 

93.18 93.09 93.41 92.20 92.36 92.85 

4) กิจกรรมข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์สร้ำงสรรค์
คุณภำพชีวิต 

94.09 93.38 93.41 92.20 92.36 93.09 

5) ศึกษำดูงำนด้ำนสถำปัตยกรรมและจิตรกรรมไทย
จำกเครื่องลำยเบญจรงค์ 

92.27 92.52 92.24 90.60 90.41 91.61 

6) จิตแจ่มใสกำยเบิกบำน ด้วยวิถีธรรมชำติ 93.64 94.10 94.59 91.80 93.01 93.43 
7) กิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์กิจกรรมชุมชน 92.27 93.38 93.88 92.20 91.71 92.69 
8) ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมล้ำนช้ำงและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียนเพื่อ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 

90.45 92.18 93.65 91.20 91.06 91.71 

9) ศึกษำดูงำน กำรเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน
และกำรสร้ำง จิตส ำนึกในกำรให้บริกำร 

92.27 93.09 92.47 90.20 91.71 91.95 

10) กิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต้-
อีสำน 

94.55 94.10 94.82 92.00 92.68 93.63 

11) นวดวิถีไทย เสริมแรงใจและสร้ำงแรงกำย 95.91 95.54 95.76 93.80 94.15 95.03 
12) ประคบสมุนไพรภูมิปัญญำไทยเพื่อพลังสุขภำพ 95.45 94.53 96.00 93.20 93.50 94.54 

13) สุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด 92.73 94.39 94.82 92.80 92.36 93.42 
14) กิจกรรมตรวจร่ำงกำยพื้นฐำน และทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

93.64 95.11 94.12 92.80 91.71 93.48 

15) กิจกรรมถักทอเครือข่ำย สร้ำงสำยใย ควำมผูกพัน 93.64 94.10 93.88 90.60 92.03 92.85 
ควำมพึงพอใจโดยรวม 93.30 93.71 94.01 92.00 92.27 93.06 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตรเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2 กำรเพ่ิม
คุณภำพชีวิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 

2 กำรเพ่ิมคุณภำพชีวิต (จ ำนวน 15 ชั่วโมง) โดยภำพรวมอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 

92.93 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยข้อ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” ทุก

หัวข้อ โดยเรียงล ำดับจำกหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1) นวดวิถีไทย เสริมแรงใจ

และสร้ำงแรงกำย 2) ประคบสมุนไพรภูมิปัญญำไทยเพ่ือพลังสุขภำพ 3) กิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน 

สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต-้อีสำน 4) กิจกรรมตรวจร่ำงกำยพ้ืนฐำนและทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 5) 

จิตแจ่มใสกำยเบิกบำน ด้วยวิถีธรรมชำติ 6) สุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด 7) ศึกษำวิถีชีวิตและ

93.13

92.51
92.85

93.09

91.61

93.43

92.69

91.71
91.95

93.63
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94.54

93.4293.48
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เศรษฐกิจ บนสำยน้ ำเจ้ำพระยำ 8) กิจกรรมข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต 9) 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน 2 หัวข้อดังนี้กิจกรรมกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนในภำวะบีบคั้น และ

กิจกรรมถักทอเครือข่ำย สร้ำงสำยใยควำมผูกพัน 10) ควำมเหมำะสมของหลักสูตรและเนื้อหำวิชำใน

ภำพรวม 11) กิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์ กิจกรรมชุมชน 12) กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติ

และสร้ำงควำมสัมพันธ์ 13) กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชำ 14) ศึกษำดูงำน กำรเสริมสร้ำง

ทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนและกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร 15) ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์

กับเนื้อหำวิชำ 16) ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมล้ำนช้ำงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำใน

กลุ่มประเทศอำเซียนเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 และ 17) ศึกษำดูงำนด้ำน

สถำปัตยกรรมและจิตรกรรมไทยจำกเครื่องลำยเบญจรงค์ และเมื่อวิเครำะห์ข้อมูลรำยรุ่น พบว่ำ 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2 กำรเพ่ิมคุณภำพชีวิต 

(จ ำนวน 15 ครั้ง) โดยภำพรวมอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” ทุกรุ่น 

จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมีกำรปรับ
เนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และ
นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำและ
ปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป 
ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ 
กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิด
ควำมเหมำะสม จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้พักและผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจจำกสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในพ้ืนที่ องค์ควำมรู้                   
ด้ำนสุขภำพที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรมท ำให้ผู้เข้ำร่วมสำมำรถน ำไปปฏิบัติต่อได้อย่ำงง่ำยในชีวิต
จริงในพ้ืนที่ และกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต้-อีสำน ที่สอดแทรกทั้งองค์ควำมรู้
และควำมสนุกสนำนไปในกระบวนกำรท ำให้เมื่อกลับไปในพ้ืนที่ผู้เข้ำร่วมได้ประสำนงำนและท ำ
กิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องได้อย่ำงง่ำย 
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
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 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรม กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
 

ตำรำงที่ 5 กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 17 ชั่วโมง) ปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมรุ่น และ

ปีงบประมำณ 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

รุ่นที่ 
3 

รุ่นที่ 4 
ค่ำเฉลี่ย 

รวม รำยกำรประเมิน 
1) สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร: เพ่ือสร้ำงขวัญและ

ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน (2 ชั่วโมง) 
90.00 89.99 92.75 93.08 91.46 

2) กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติและสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
(2 ชั่วโมง) 

89.67 90.51 92.50 96.15 92.21 

3) กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนในภำวะบีบคั้น 
(1 ชั่วโมง) 

88.67 89.83 94.25 95.39 92.04 

4) กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำนและ
สรุปกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม (2 ชั่วโมง) 

90.67 91.67 93.75 95.90 93.00 

5) กิจกรรมแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ (2 ชั่วโมง) 

87.33 89.67 91.75 93.85 90.65 

6) กำรเรียนรู้กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยกำรท่องเที่ยว  
(4 ชั่วโมง) 

91.83 90.51 92.50 93.84 91.46 

7) Smart Tourism 4.0 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ (3 ชั่วโมง) 

89.99 88.84 88.50 92.82 90.04 

8) กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำรใน
ยุค Thailand 4.0 (จ ำนวน 1 ชั่วโมง) 

87.83 88.84 89.25 93.58 89.88 
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รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

รุ่นที่ 
3 

รุ่นที่ 4 
ค่ำเฉลี่ย 

รวม รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ด้ำนที่ 1 89.50 89.98 91.91 94.33 91.43 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 17 ชั่วโมง) ปีงบประมำณ 2562  

 

 
จำกตำรำงที่ 5  พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ 

ด้ำนที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (จ ำนวน 17 ชั่วโมง) อยู่ในระดับ “มำกที่สุด”  

คิดเป็นร้อยละ 91.43 โดยด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือข้อ 4) กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำร

ปฏิบัติงำนและสรุปกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม (2 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมำคือข้อ  

2. กิจกรรมวิเครำะห์ทัศนคติและสร้ำงควำมสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 92.21 และหัวข้อที่มีคะแนนน้อย

ที่สุดคือข้อ 8) กำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิต

ข้ำรำชกำรในยุค Thailand 4.0  คิดเป็นร้อยละ 89.88 

 จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมี
กำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 

91.46
92.21 92.04
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และนโยบำย กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำและ
ปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป 
ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ 
กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิด
ควำมเหมำะสม กำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำนและสรุปกำรเรียนรู้
กำรท ำงำนเป็นทีม เป็นกิจกรรมสันทนำกำรที่สอดแทรกทั้งควำมรู้ สำระ และควำมสนุกสนำน  
เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำอบรม ไม่น่ำเบื่อ ส ำหรับกิจกรรมกำรประยุกต์แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำรในยุค Thailand 4.0 ซึ่งได้คะแนนควำมพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด แต่มีค่ำเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุดเป็นกิจกรรมที่อยู่ช่วงบ่ำย ระหว่ำงกำร
เดินทำงกลับขอนแก่น ช่วงเวลำที่เดินทำงไปถึงอำกำศร้อน และแดดส่องถึงสถำนที่นั่งฟังบรรยำย
บำงส่วน ท ำให้มีผลต่อกำรเรียนรู้ ฝ่ำยจัดอบรมศึกษำดูงำนจึงได้มีกำรปรับปรุงเรื่องสถำนที่และขอพัด
ลมเพ่ิมเติมท ำให้ผลกำรประเมินในรุ่นต่อมำดีขึ้น ปีต่อไปต้องมีกำรปรับเวลำกำรเข้ำศึกษำดูงำน
สถำนที่ดังกล่ำว  
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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ตำรำงที่ 6 กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2  

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (จ ำนวน 10 ครั้ง) ปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมรุ่น และปีงบประมำณ 

รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

ค่ำเฉลี่ย 
รวม รำยกำรประเมิน 

1) กิจกรรมศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสำยน้ ำ
เจ้ำพระยำ 

89.00 91.67 94.50 95.39 92.64 

2) ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต สภำพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมล้ำนช้ำงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ
อำเซียน 

90.33 90.33 93.75 96.92 92.83 

3) ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำหัตถกรรมพื้นบ้ำนสู่วิสำหกิจ
ชุมชนและศูนย์กลำงสินค้ำหัตถกรรมผ้ำพ้ืนเมืองของ
ภำคอีสำน 

89.83 89.99 93.75 94.36 91.98 

4) กิจกรรมข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์สร้ำงสรรค์
คุณภำพชีวิต 

91.67 92.67 95.00 95.90 93.81 

5) ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผูกพันวิถีคนเมือง 90.58 90.83 91.75 94.10 91.82 

6) จิตสบำย กำยเป็นสุข 87.17 87.83 92.50 96.41 90.98 

7) กิจกรรมนวดประคบสุมนไพร วิถีภูมิปัญญำไทย 
เสริมแรงใจ และสร้ำงแรงกำย 

93.33 95.17 92.75 97.43 94.67 

8) กิจกรรมสุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด 92.49 92.33 94.00 97.17 94.00 
9) กิจกรรมตรวจร่ ำงกำย พ้ืนฐำนและทดสอบ

สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
92.00 91.67 93.00 94.86 92.88 

10) กิจกรรมถักทอเครือข่ำย สร้ำงสำยใยควำมผูกพัน 91.67 91.33 92.50 95.90 92.85 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ด้ำนที่ 2 90.81 91.38 92.63 95.84 92.67 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/หลักสูตรเนื้อหำวิชำ ด้ำน

ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (โดยมีเนื้อหำกำรจัดอบรมจ ำนวน 10 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 92.67 โดย

เรียงล ำดับจำกคะแนนเฉลี่ยร้อยละมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 1) นวดประคบสมุนไพร วิถีภูมิ

ปัญญำไทย เสริมแรงใจและสร้ำงแรงกำย 2) สุขภำพดีวิถีไทยด้วยกำยภำพบ ำบัด 3) กิจกรรม

ข้ำรำชกำรประสำนใจสัมพันธ์สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต 4) กิจกรรมตรวจร่ำงกำยพ้ืนฐำนและทดสอบ

สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 5) กิจกรรมถักทอเครือข่ำยสร้ำงสำยใยควำมผูกพัน 6) ศึกษำดูงำน วิถีชีวิต 

สภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้ำนช้ำงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำอำเซียน 7) กิจกรรม

ศึกษำวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสำยน้ ำเจ้ำพระยำ 8) ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนสู่วิสำหกิจ

ชุมชนและศูนย์กลำงสินค้ำหัตถกรรมผ้ำพ้ืนเมืองของภำคอีสำน 9) ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ผูกพันวิถีคนเมือง และ 10) จิตสบำย กำยเป็นสุข  
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 จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมี
กำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 
และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำและ
ปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป 
ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ 
กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิด
ควำมเหมำะสม จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้พักและผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจจำกสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในพ้ืนที่ องค์ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรมท ำให้ผู้เข้ำร่วมสำมำรถน ำไปปฏิบัติต่อได้อย่ำงง่ำยในชีวิตจริงใน
พ้ืนที่ และกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต้-อีสำน ที่สอดแทรกทั้งองค์ควำมรู้และ
ควำมสนุกสนำนไปในกระบวนกำรท ำให้เมื่อกลับไปในพ้ืนที่ผู้เข้ำร่วมได้ประสำนงำนและท ำกิจกรรม
ร่วมกันต่อเนื่องได้อย่ำงง่ำย 
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจั ด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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ตำรำงท่ี 7 กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อด้ำนวิทยำกร ปีงบประมำณ 2561 - 2562 

จ ำแนกตำมรุ่น และปีงบประมำณ 
 

ปีงบประมำณ  
ปี 2561 

 
ปี 2562 

ค่ำเฉลี่ยรวม 
รำยกำรประเมิน 

1) ควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำ 92.73 92.79 92.76 

2) ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้ฟังเข้ำใจ 93.63 93.98 93.81 
3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เป็นที่น่ำสนใจ 93.90 94.32 94.11 

4) ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอเนื้อหำวิชำ 92.95 93.61 93.28 

5) เทคนิค / วิธีกำรที่ใช้น ำเสนอเนื้อหำวิชำ 93.65 92.00 92.83 
6) กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วมในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็น และซักถำมปัญหำ 

92.90 91.50 
92.20 

7) กำรตอบค ำถำม 91.48 90.33 90.91 

8) กำรใช้กิจกรรม / โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในกำรสอน 91.77 91.22 91.50 

9) กำรรักษำเวลำ 92.01 91.73 91.87 
10) ควำมเหมำะสมของวิทยำกรโดยภำพรวม 93.90 94.63 94.27 

ควำมพึงพอใจโดยรวม 92.89 92.61 92.75 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอที่มีต่อด้ำนวิทยำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -2562 
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 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ โครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนวิทยำกร  อยู่ในระดับ “ดีมำก” คิดเป็นร้อยละ 92.89 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ 
ด้ำนควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอเนื้อหำวิชำ คิดเป็นร้อยละ 93.95 และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้ำนกำรตอบค ำถำม  คิดเป็น     ร้อยละ 91.48  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนวิทยำกร ในระดับ “ดีมำก” คิดเป็นร้อยละ 92.61 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด้ำน
ควำมพึงพอใจโดยภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.63 และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนกำรตอบ
ค ำถำม คิดเป็นร้อยละ 90.91 เมื่อพิจำรณำภำพรวมของผลกำรประเมินรำยข้อแล้วนั้น ผู้เข้ ำร่วมมี
ควำมพึงพอใจต่อด้ำนวิทยำกร อยู่ในระดับดีมำกทุกหัวข้อ 
 จำกตัวเลขดังกล่ำว ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และ 2562 มีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ
เนื้อหำสำระของโครงกำร เน้นกำรศึกษำดูงำนและเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนกิจกรรมกระบวนกำร
ต่ำงๆ นอกสถำนที่ ท ำให้วิทยำกรเป็นผู้น ำชุมชน เกษตรกรผู้บริหำร ผู้แทนหน่วยงำนมำกกว่ำคณะ
อำจำรย์ คณะวิทยำกร หรือบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวนวิทยำกรภำยนอก มำกกว่ำวิทยำกร
ภำยใน ซึ่งกำรก ำหนดสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จะท ำให้กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนได้รับ
วิทยำกรที่มีองค์ควำมรู้เหมำะสม ถ่ำยทอดได้ตรงตำมเนื้อหำ และมีเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดที่น่ำสนใจ 
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 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. จัดท ำฐำนข้อมูลวิทยำกร เก็บข้อมูลเชิงลึกของวิทยำกรควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรแต่ละ
กิจกรรมของทุกปีงบประมำณ 
 2. จัดท ำแบบประเมินเพ่ือเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมเหมำะสมของวิทยำกรกับ
เนื้อหำหลักสูตร/กิจกรรม ของผู้เข้ำอบรมเพ่ือพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเครำะห์ผลของกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำร สปชต. จ ำแนกรำยด้ำน  
4.2.1 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจโดยภำพรวม โครงกำร สปชต. จ ำแนกรำยด้ำน  

ตำรำงท่ี 8 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจโดยภำพรวม โครงกำร สปชต. จ ำแนกรำยด้ำนสัมพันธ์
กับปีงบประมำณ 

รำยกำรประเมิน 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
 

2561 
(5 รุ่น) 

2562 
(4 รุ่น) 

ค่ำเฉลี่ย 
รวม 

1) ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำ  92.32 92.79 92.56 

2) ด้ำนวิทยำกร  92.89 92.61 92.75 
3) ด้ำนกำรจัดด ำเนินกำรฝึกอบรม  94.03 94.36 94.20 

4) ด้ำนควำมพึงพอใจโดยภำพรวม 96.23 95.67 95.95 

5) ด้ำนผลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 92.75 91.46 92.11 
6) ด้ำนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 92.65 92.00 92.33 

ค่ำเฉลี่ยรวม  93.48 93.15 93.32 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลของกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำรฯ ในด้ำนต่ำง ๆ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ ำแนกรำยปี 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจโดยภำพรวม โครงกำร สปชต. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 จ ำแนกรำยด้ำน 
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 จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ โครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึง
พอใจต่อโครงกำร สปชต. ในระดับ “ดีมำก” คิดเป็นร้อยละ 93.48 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ 
ด้ำนควำมพึงพอใจโดยภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.23 และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนหลักสูตร
และเนื้อหำ คิดเป็นร้อยละ 92.32 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำร สปชต. ในระดับ “ดีมำก” คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยจำกมำกที่สุดคือ  
ด้ำนควำมพึงพอใจโดยภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.81 และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนผลที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 91.46  
 ผลค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร สปชต. ทั้ง 2  ปี อยู่ในระดับ  
“ดีมำก” คิดเป็นร้อยละ 93.32 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด้ำนควำมพึงพอใจโดยภำพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 95.95 และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนผลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครง กำร  
คิดเป็นร้อยละ 92.11 
 จำกตัวเลขดังกล่ำว เนื่องจำกส ำนักงำน ก.พ. มีกำรก ำหนดหลักสูตรและกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงเนื้อหำวิชำที่เป็นสำระส ำคัญ โดยมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัย 
สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และข้อก ำหนดกำรจ้ำง ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยน
หัวข้อเนื้อหำ กระบวนกำรฝึกอบรม กิจกรรม และสถำนที่กำรด ำเนินกำร ท ำให้มีผลต่อกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในแต่ละด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่แตกต่ำงกัน โดยค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ควำมพึงพอใจในด้ำนควำมพึงพอใจโดยภำพรวมและด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมมำกที่สุดและ
รองลงมำตำมล ำดับ ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นมีจุดเด่นและได้รับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร 
สปชต. ของส ำนักงำน ก.พ. ทุกปีงบประมำณ 
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกำรจัดกิจกรรมและจ ำนวนวิทยำกร 
4.3.1 แสดงข้อมูลจ ำนวนรูปแบบกิจกรรม โครงกำร สปชต.  

ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนรูปแบบกิจกรรมโครงกำร สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมำณ 
รูปแบบกิจกรรม 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
 2561 2562 

1) กิจกรรมบรรยำย  2 4 

2) กิจกรรมสันทนำกำร  7 6 
3) กิจกรรมศึกษำดูงำน  8 5 

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้  1 1 

5) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  4 3 
รวม  22 19 

 

ตำรำงท่ี 13 แสดงจ ำนวนรูปแบบกิจกรรมโครงกำร สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมำณ 
 
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

7

8

1

44

6

5

1

3

       2561                2562 



 
55 

 

 

 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ จ ำนวนรูปแบบกิจกรรมโครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
มีจ ำนวนมำกที่สุดเท่ำกันคือ 22 กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีจ ำนวนน้อยที่สุดคือ 19 กิจกรรม 
และในกำรจัดด ำเนินโครงกำร สปชต. ทั้ง 2 ปีนั้น มีกิจกรรมศึกษำดูงำน จ ำนวนมำกที่สุด คือ 13 
กิจกรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีจ ำนวนน้อยที่สุดคือ 2 กิจกรรม 
 จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมี
กำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 
และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำ
และปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่
ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย  
ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม และโครงกำร สปชต. มีกำรก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรให้มีกำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำดูงำนมำกที่สุดทั้ง 2 ปี จ ำนวน 13 กิจกรรม เนื่องจำกส ำนักงำน ก.พ. เน้นให้ผู้เข้ำอบรมได้
ศึกษำเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนซึ่งถือเป็นประเภทกำรอบรมประเภทหนึ่งโดยผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับฟัง
ค ำบรรยำยสรุปถึงลักษณะกำรจัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติงำนจริงของสถำนที่ ที่สนใจศึกษำ 
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ำร่วมอบรมจำกต่ำงวัฒนธรรมมีกำรเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่ำงพ้ืนที่  ก่อให้เกิดกำร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย แนวทำงกำรปฏิบัติ ยอมรับและน ำไปปรับใช้ให้เกิดผลดีในหน่วยงำน สถำบัน 
และพ้ืนที่ต่อไป และด้วยวัตถุประสงค์โครงกำรที่เน้นกำรพักและผ่อนคลำยจำกสถำนกำรณ์ตึงเครียด
ในพ้ืนที่ท ำให้กำรจัดเวลำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมท ำให้มีน้อยที่สุด แต่ได้สอดแทรก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมสันทนำกำร  และกิจกรรมศึกษำดูงำน เป็น
ต้น 
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. มีกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำร และหลังกำรจัดอบรมเพ่ือ
น ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน 
 2. กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและข้อร้องเรียน
อ่ืนๆ ในแต่ละด้ำนทุกปี เพ่ือจัดท ำแผนในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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4.3.2 แสดงข้อมูลจ ำนวนและประเภทวิทยำกร (ต่อรุ่น) ของโครงกำร สปชต.  
ตำรำงท่ี 10 แสดงจ ำนวนและประเภทวิทยำกรโครงกำร สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมำณ 

ประเภทวิทยำกร 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
 2561 2562 รวม 

1) วิทยำกรภำยใน   12 6 18 

2) วิทยำกรภำยนอก  10 12 22 

รวม  22 18 40 
 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงจ ำนวนและประเภทวิทยำกรโครงกำร สปชต. (ต่อรุ่น) สัมพันธ์กับปีงบประมำณ 
 

 
 
 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ จ ำนวนวิทยำกรในโครงกำร สปชต. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
มีจ ำนวนมำกที่สุดเท่ำกันคือ 22 คน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนน้อยที่สุดคือ 18 คน และใน
กำรจัดด ำเนินโครงกำรตลอด 3 ปี มีวิทยำกรภำยนอกมำกที่สุดคือ 22 คน และวิทยำกรภำยในมี
จ ำนวนน้อยที่สุดคือ 18 กิจกรรม 
 จำกตัวเลขดังกล่ำว กำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมี
กำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 
และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำ
และปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และ 2562 มี
จ ำนวนวิทยำกรภำยนอก มำกกว่ำวิทยำกรภำยใน เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเนื้อหำสำระ

12

6

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

2561 2562

วิทยำกรภำยใน วิทยำกรภำยนอก



 
57 

 

 

ของโครงกำร เน้นกำรศึกษำดูงำนและเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนกิจกรรมกระบวนกำรต่ำงๆ นอก
สถำนที่ ท ำให้วิทยำกรเป็นผู้น ำชุมชน เกษตรกรผู้บริหำร ผู้แทนหน่วยงำนมำกกว่ำคณะอำจำรย์ คณะ
วิทยำกร หรือบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 จำกตัวเลขและเหตุผลดังกล่ำว น ำไปสู่กำรพัฒนำงำนในอนำคต ดังนี้ 
 1. จัดท ำฐำนข้อมูลวิทยำกร เก็บข้อมูลเชิงลึกของวิทยำกรควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรแต่ละ
กิจกรรมของทุกปีงบประมำณ 
 2. จัดท ำแบบประเมินเพ่ือเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมเหมำะสมของวิทยำกรกับ
เนื้อหำหลักสูตร/กิจกรรม ของผู้เข้ำอบรมเพ่ือพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
 3. รวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเก็บข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกรรมโครงกำร 
 4. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรต่อ
ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะ 

 
 ในกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562 ฉบับนี้ ผู้จัดท ำได้ผล
กำรศึกษำดังนี ้
  5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 จำกข้อมูลลักษณะทั่วไปผู้เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร พบว่ำผู้เข้ำอบรมปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนมำกกว่ำ ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจำกส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ด ำเนินโครงกำร สปชต. ปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5 รุ่น  และปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 รุ่น ผู้เข้ำอบรมเพศ
หญิงมีจ ำนวนมำกที่สุด เพรำะสัดส่วนข้ำรำชกำร ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีข้ำรำชกำรหญิง
มำกกว่ำข้ำรำชกำรชำย (ข้อมูลจำก ศอ.บต.) จึงมีข้ำรำชกำรหญิงเข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำข้ำรำชกำร
ชำย ผู้เข้ำอบรมที่นับถือศำสนำพุทธมีจ ำนวนมำกที่สุด ผู้เข้ำอบรมซึ่งนับถือศำสนำอิสลำมมีจ ำนวน
น้อยกว่ำเนื่องจำกผู้นับถือศำสนำอิสลำมมีควำมเคร่งครัดในกำรปฏิบัติศำสนกิจตำมเวลำ ควำมเป็นอยู่
และกำรรับประทำนอำหำรตำมหลักศำสนำ กำรเดินทำงออกนอกพ้ืนที่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง                     
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผู้นับถือศำสนำอิสลำมอยู่ไม่มำกจึงเกิดควำมไม่มั่นใจในกำรเดินทำงมำ
เข้ำร่วมโครงกำร ผู้นับถือศำสนำอิสลำมจึงมีกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรในจ ำนวนน้อยกว่ำ  ผู้เข้ำอบรม
ที่ปฏิบัติงำนในจังหวัดปัตตำนี เข้ำร่วมโครงกำร สปชต. มำกที่สุด เนื่องจำกในปีงบประมำณ                  
พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน ก.พ. เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรที่จะเกษียณอำยุในปีนั้น
สำมำรถกลับมำเข้ำร่วมโครงกำรได้โดยไม่ต้องเว้นช่วงปี ซึ่งจังหวัดปัตตำนีเป็นจังหวัดที่มีข้ำรำชกำรที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์มำกท่ีสุด  
 จำกข้อมูลพื้นฐำนประเภทของข้ำรำชกำร พบว่ำกำรประชำสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้ำร่วม
อบรม แต่ละปีต้องประสำนงำนขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ ซึ่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนมำกที่สุด เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือมัธยมศึกษำ
มีระบบสำรบรรณออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดเขตนั้นๆ ท ำให้สำมำรถประชำสัมพันธ์โครงกำรและรับส่ง
หนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรได้รวดเร็วซึ่งจะท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีโอกำส
ในกำรเข้ำถึงข่ำวสำรประชำสัมพันธ์รับสมัครและสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้ง
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จ ำนวนบุคลำกรในแต่ละโรงเรียนมีจ ำนวนมำกกว่ำข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนและมีช่วงเวลำปิดเทอม ท ำ
ให้สำมำรถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมำเข้ำร่วมโครงกำรได้ง่ำยกว่ำข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน  
 จำกตัวข้อมูลควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำกระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร 
สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง 
สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม และ ควำมพึงพอใจที่มีต่อ
โครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน มีควำมพึงพอใจสูงสุด
คือกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ                       
เป็นกระบวนกำรจัดฝึกอบรมโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำอบรมซึ่งกิจกรรมกำรบรรยำยในห้องประชุม
ที่สอดแทรกทั้งสำระและได้ควำมสนุกสนำนไปพร้อมๆ กัน นอกจำกนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ เน้นให้                  
ผู้เข้ำอบรมได้ศึกษำเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนซึ่งถือเป็นประเภทกำรอบรมประเภทหนึ่งโดยผู้เข้ำร่วม
อบรมได้รับฟังค ำบรรยำยสรุปถึงลักษณะกำรจัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติงำนจริงของสถำนที่                    
ที่สนใจศึกษำ ซึ่งท ำให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำมสนใจ ไม่เบื่อหน่ำย เกิดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ                 
ได้เป็นอย่ำงด ี
 จำกข้อมูลควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตรเนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2 กำรเพิ่มคุณภำพชีวิต 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำกำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละ
ปีงบประมำณมีกำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0 และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำร
จัดท ำพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำร
จ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย 
ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่ วมโครงกำรเป็น
อย่ำงมำก ได้แก่ กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ซึ่ง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พักและผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจจำกสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในพ้ืนที่ 
องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรมท ำให้ผู้เข้ำร่วมสำมำรถน ำไปปฏิบัติต่อได้อย่ำง
ง่ำยในชีวิตจริงในพ้ืนที่ และกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต้-อีสำน ที่สอดแทรกทั้ง
องค์ควำมรู้และควำมสนุกสนำนไปในกระบวนกำรท ำให้เมื่อกลับไปในพ้ืนที่ผู้เข้ำร่วมได้ประสำนงำน
และท ำกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องได้อย่ำงง่ำย 
 จำกข้อมูลควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 2562  พบว่ำกำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่
ละปีงบประมำณมีกำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
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ประเทศไทย 4.0 และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำร
จัดท ำพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำร
จ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย 
ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม กำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำนและ
สรุปกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม เป็นกิจกรรมสันทนำกำรที่สอดแทรกทั้งควำมรู้ สำระ และควำม
สนุกสนำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำอบรม ไม่น่ำเบื่อ ส ำหรับกิจกรรมกำรประยุกต์แนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนสู่ชีวิตข้ำรำชกำรในยุค Thailand 4.0 ซึ่ง
ได้คะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด แต่มีค่ำเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด เป็นกิจกรรมที่อยู่
ช่วงบ่ำย ระหว่ำงกำรเดินทำงกลับขอนแก่น ช่วงเวลำที่เดินทำงไปถึงอำกำศร้อน และแดดส่องถึง
สถำนที่นั่งฟังบรรยำยบำงส่วน ท ำให้มีผลต่อกำรเรียนรู้ ฝ่ำยจัดอบรมศึกษำดูงำน จึงได้มีกำรปรับปรุง
เรื่องสถำนที่และขอพัดลมเพ่ิมเติมท ำให้ผลกำรประเมินในรุ่นต่อมำดีขึ้น ปีต่อไปต้องมีกำรปรับเวลำ
กำรเข้ำศึกษำดูงำนสถำนที่ดังกล่ำว  
 จำกข้อมูลควำมพึงพอที่มีต่อโครงกำร/หลักสูตร เนื้อหำวิชำ ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำกำรด ำเนินโครงกำร สปชต. ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละ
ปีงบประมำณมีกำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0 และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำร
จัดท ำพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็นสำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำร
จ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรมโครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย 
ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวนชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม จะเห็นได้ว่ำกิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็น
อย่ำงมำก ได้แก่ กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ซึ่ง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พักและผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจจำกสถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในพ้ืนที่ 
องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรมท ำให้ผู้เข้ำร่วมสำมำรถน ำไปปฏิบัติต่อได้อย่ำง
ง่ำยในชีวิตจริงในพ้ืนที่ และกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงสรรค์เครือข่ำยใต้-อีสำน ที่สอดแทรกทั้ง
องค์ควำมรู้และควำมสนุกสนำนไปในกระบวนกำรท ำให้เมื่อกลับไปในพ้ืนที่ผู้เข้ำร่วมได้ประสำนงำน
และท ำกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องได้อย่ำงง่ำย 
 จำกข้อมูลควำมพึงพอที่มีต่อด้ำนวิทยำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -2562 พบว่ำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และ 2562 มีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเนื้อหำสำระของโครงกำร เน้น
กำรศึกษำดูงำนและเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนกิจกรรมกระบวนกำรต่ำงๆ นอกสถำนที่ ท ำให้วิทยำกร
เป็นผู้น ำชุมชน เกษตรกรผู้บริหำร ผู้แทนหน่วยงำนมำกกว่ำคณะอำจำรย์ คณะวิทยำกร หรือบุคลำกร
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ภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวนวิทยำกรภำยนอก มำกกว่ำวิทยำกรภำยใน ซึ่งกำรก ำหนดสถำนที่และ
แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จะท ำให้กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนได้รับวิทยำกรที่มีองค์ควำมรู้เหมำะสม 
ถ่ำยทอดได้ตรงตำมเนื้อหำ และมีเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดที่น่ำสนใจ 
 จำกข้อมูลควำมพึงพอใจโดยภำพรวม โครงกำร สปชต. พบว่ำ ปีงบประมำณพ.ศ.2561 และ 
2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัย สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์และข้อก ำหนดกำรจ้ำง ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนหัวข้อเนื้อหำ กระบวนกำรฝึกอบรม 
กิจกรรม และสถำนที่กำรด ำเนินกำร ท ำให้มีผลต่อกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในแต่
ละด้ำนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละท่ีแตกต่ำงกัน โดยค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจในด้ำนควำมพึงพอใจโดย
ภำพรวมและด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมมำกท่ีสุดและรองลงมำตำมล ำดับซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นมี
จุดเด่นและได้รับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร สปชต. ของส ำนักงำน ก.พ. ทุกปีงบประมำณ 
 จำกข้อมูลจ ำนวนรูปแบบกิจกรรม โครงกำร สปชต. พบว่ำ กำรด ำเนินโครงกำร สปชต.                 
ของ ส ำนักงำน ก.พ. แต่ละปีงบประมำณมีกำรปรับเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  ซึ่ ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำของหลักสูตรที่เป็น
สำระส ำคัญ ให้สอดคล้องกับ ข้อก ำหนดกำรจ้ำงที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งท ำให้กระบวนกำรกำรฝึกอบรม
โครงกำร สปชต. แต่ละปีปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งเนื้อหำสำระ กิจกรรม กระบวนกำร วิทยำกร จ ำนวน
ชั่วโมง สถำนที่ และกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม และโครงกำร สปชต. มี
กำรก ำหนดเนื้อหำหลักสูตรให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนมำกที่สุดทั้ง 2 ปี จ ำนวน 13 กิจกรรม 
เนื่องจำกส ำนักงำน ก.พ. เน้นให้ผู้เข้ำอบรมได้ศึกษำเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนซึ่งถือเป็นประเภทกำร
อบรมประเภทหนึ่งโดยผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับฟังค ำบรรยำยสรุปถึงลักษณะกำรจัดระบบงำน และ
วิธีกำรปฏิบัติงำนจริงของสถำนที่ ที่สนใจศึกษำ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ำร่วมอบรมจำกต่ำงวัฒนธรรมมีกำร
เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่ำงพ้ืนที่  ก่อให้เกิดกำรเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย แนวทำงกำรปฏิบัติ ยอมรับ
และน ำไปปรับใช้ให้เกิดผลดีในหน่วยงำน สถำบัน และพ้ืนที่ต่อไป และด้วยวัตถุประสงค์โครงกำรที่
เน้นกำรพักและผ่อนคลำยจำกสถำนกำรณ์ตึงเครียดในพ้ืนที่ท ำให้กำรจัดเวลำกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในห้องประชุมท ำให้มีน้อยที่สุด แต่ได้สอดแทรกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในกิจกรรมอ่ืนๆ                    
เช่น กิจกรรมสันทนำกำร  และกิจกรรมศึกษำดูงำน เป็นต้น 
 จำกข้อมูลจ ำนวนและประเภทวิทยำกรของโครงกำร สปชต.  พบว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
และ 2562 มีจ ำนวนวิทยำกรภำยนอก มำกกว่ำวิทยำกรภำยใน เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และเนื้อหำสำระของโครงกำร เน้นกำรศึกษำดูงำนและเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนกิจกรรม
กระบวนกำรต่ำงๆ นอกสถำนที่ ท ำให้วิทยำกรเป็นผู้น ำชุมชน เกษตรกรผู้บริหำร ผู้แทนหน่วยงำน
มำกกว่ำคณะอำจำรย์ คณะวิทยำกร หรือบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. กำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมปัญหำอุปสรรคและจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือ             

กำรเรียนรู้ เช่น กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรอำหำรฮำลำลในกำรด ำเนินกำรโครงกำร สปชต. 

เพ่ือเผยแพร่ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบและมั่นใจในกำรตัดสินใจมำเข้ำร่วมโครงกำร เป็นต้น 

2. มีกระบวนกำรประชุมหำรือ และน ำเสนอปัญหำและอุปสรรค ระหว่ำงกำรอบรมและหลัง

กำรจัดอบรมเพ่ือน ำเสนอกำรประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกรณีเร่งด่วน (KM in real time)  

3. ควรมีกำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อกำรปรับปรุงพัฒนำ

หลักสูตรต่อส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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 และข้าราชการต ารวจ ซึ่ง

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้เป็นก าลังสนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) และบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 

2. ด้านทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 



3. ในการสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เช่ือมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership and 
Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 

4. แนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 

5. ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการ              กับความเครียดจากการ
ท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการท างานในพื้นที่เป็นการ
ช่ัวคราว 

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. สรุปการเรียนรู ้ตามรอยพระยคุลบาทในการปฏบิัติ
ราชการ (1 ช่ัวโมง)  

     

 
6. ศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านพลงังานทดแทนและ
ศิลป-วัฒนธรรมอีสาน (1 ช่ัวโมง) 

     

 
7.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมมดัผ้า
มัดใจ (2 ช่ัวโมง)   

     

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



ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

 
3. กิจกรรมการท างานเป็นทีมและการท างานในภาวะ
บีบคั้น 

     

 
4. กิจกรรมข้าราชการประสานใจสัมพันธ์สร้างสรรค์
คุณภาพชีวิต 

     

 
5. ศึกษาดูงานด้านสถาปตัยกรรมและจิตรกรรมไทย
จากเครื่องลายเบญจรงค ์

     

 6. จิตแจ่มใสกายเบิกบาน ด้วยวิถีธรรมชาต ิ      

 
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      
3.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      

3.5 เทคนิค / วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      
3.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น และซักถามปัญหา 
 

    

3.7 การตอบค าถาม      



ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

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 “โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ในภาพรวม 
   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย   ไม่พึงพอใจ 
เหตุผล.................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ผลทีไ่ด้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ 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 

     



ล าดับ
ที ่

รายการ 

ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่ได้รับ

เพ่ิม 

4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ได้พัก และผ่อนคลายจากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน )            

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ข้าราชการอื่นในพื้นที ่

     

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
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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

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

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

ค าชี้แจง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ สปชต. ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ สปชต. ต่อไป 
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 



 

   วัตถุประสงค์โครงการ สปชต. 
   1) พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) และ
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 
  2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เช่ือมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership and 
Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
  4) รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 
  5) สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการท าง าน ได้พัก
และผ่อนคลายจากสภาพการท างานท่ีกดดันและสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการท างานในพ้ืนท่ีเป็นการชั่วคราว 

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) 

     

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

     

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

     

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/หลักสูตรและเนื้อหาวิชา วิทยากร และการจัดด าเนินการ 



ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

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      

3.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ      

3.4 ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาวิชา      
3.5 เทคนิค/วิธีการที่ใช้น าเสนอเนื้อหาวิชา      

3.6 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามปัญหา 

 
    

3.7 การตอบค าถาม      



ล าดับ
ที ่

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

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 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

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 

     



ล าดับ
ที ่

รายการ 
ระดับท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่ได้รับ

เพ่ิม 
4. 
 

ความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     

5. การไดร้ับข้อมลูใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน
และชีวิตประจ าวัน 

     

6. 
 

การไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ได้พัก และผ่อน
คลายจากสภาพแวดล้อมท่ีกดดัน) 

     

7. 
 

การได้ท าความรูจ้ักและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ข้าราชการอื่นในพื้นที ่

     

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

     

4. รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุม่เป้าหมายในการ
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตใน
พื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 

     

5. 
 

สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเปา้หมาย 
โดยเสรมิสร้างความรู้และฝึกการดแูลคุณภาพชีวิต

     



ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ ์

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่
บรรลุผลฯ 

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. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลคร้ังนี ้
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